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“ВОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ” ОСЯЯВ НАЙКРАЩИХ
17 раїнців здоб ли звання “Людина ро -2009”

Êâ³òêîâèé ãîäèííèê 
ñâÿòêóâàòèìå Ïåðåìîãó
Ìåõàí³çì ðåºñòðóâàòèìóòü ó Êíèç³ ðåêîðä³â Ã³ííåññà

Íîâèé äèçàéí êâ³òêîâîãî ãîäèííèêà íà
ñõèë³ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ ïðèóðî÷àòü äî
65-¿ ð³÷íèö³ ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿ-
í³é â³éí³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ÊÎ “Êè-
¿âçåëåíáóä”. Îíîâëåíà êîíñòðóêö³ÿ ìàòè-

ìå âèãëÿä îðäåíà ç ãåîðã³¿âñüêîþ ñòð³÷-
êîþ. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Êè¿âçåëåíáó-
äó” Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé çàïåâíÿº, ùî
ï³äãîòîâêó îá’ºêòà âæå ðîçïî÷àòî, êâ³òè —
ìàðãàðèòêè, áåãîí³¿, àñïàðàãóñ, â³îëè —

âèñàäÿòü çà äâà òèæí³ äî Äíÿ Ïåðåìîãè.
Ðîñëèíè çàçäàëåã³äü ïîñ³ÿëè â òåïëèöÿõ.

“Íà ñõèë³ ²íñòèòóòñüêî¿ çàïëàíîâàíî ïî-
ñàäèòè íå ìåíøå ÿê 25 òèñÿ÷ êâ³ò³â,— ïî-
â³äîìèâ ïàí Êîçëîâñüêèé.— Ãîäèííèê ìà-
òèìå “âåñíÿíèé” ³ “îñ³íí³é” äèçàéíè. Â
îñòàííüîìó äîì³íóâàòèìóòü õðèçàíòåìè
ïîíàä 20 â³äò³íê³â”.

Îêð³ì öüîãî, íàä öèôåðáëàòîì ñïîðó-
äÿòü ì³ñòîê äëÿ îõî÷èõ ñôîòîãðàôóâàòèñÿ
íà òë³ óí³êàëüíîãî ïðèñòðîþ, à îõîðîíÿ-
òèìóòü éîãî çà äîïîìîãîþ âåá-êàìåðè. Â³-
äîìî, ùî ä³àìåòð îíîâëåíîãî ãîäèííèêà
ñòàíîâèòèìå 16,5 ìåòðà.

Íàãàäàºìî, ùî êâ³òêîâèé ãîäèííèê, äè-
çàéí ÿêîãî ðîçðîáëåíî çà ìîòèâàìè êàð-
òèí óêðà¿íñüêîãî õóäîæíèêà Ëåîí³äà Àí-

äð³ºâñüêîãî, áóëî ñòâîðåíî â ñòîëèö³ ìè-
íóëî¿ îñåí³. Îäíàê ïðîïðàöþâàâ â³í ëèøå
ê³ëüêà äí³â, îñê³ëüêè ìåõàí³çì ïîëàìàëè
òóðèñòè. Çà÷àðîâàí³ êðàñîþ, âîíè ìàñîâî
ïîäàëèñÿ ôîòîãðàôóâàòèñÿ íà ñòð³ëêàõ.
×åðåç òàêó íàâàëó ãîäèííèê íå ì³ã íå ëè-
øå ïîêàçóâàòè ïðàâèëüíî ÷àñ, à é ôóíê-
ö³îíóâàòè. Éîãî ä³àìåòð ñòàíîâèâ 19 ìåò-
ð³â, à äëÿ ñòâîðåííÿ öèôåðáëàòó ñòîëè÷í³
çåëåíáóä³âö³ âèêîðèñòàëè ìàéæå 50 òèñÿ÷
êâ³òîê.

Ïåðøèé êâ³òíèêîâèé ãîäèííèê ó Êèºâ³
âñòàíîâèëè íà ×åðåïàíîâ³é ãîð³ 1913 ðî-
êó. Ñó÷àñíà êîíñòðóêö³ÿ — íàéá³ëüøà â
ñâ³ò³. Ï³ñëÿ îíîâëåíîãî çàïóñêó ¿¿ ïëàíó-
þòü çàðåºñòðóâàòè â Êíèç³ ðåêîðä³â Ã³í-
íåññà
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Відновлений віт овий одинни столиці стане найбільшим з подібних онстр цій світі

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У День Перемо и в столиці почне відлі час оновлений віт овий о-
динни . Йо о дизайн присвятили 65-й річниці свята. Фахівці КО "Ки-
ївзеленб д" вже розпочали під отов до оформлення одинни а. За-
алом передбачено ви ористати 25 тисяч вітів для фоново о панно і
25 тисяч — на сам одинни , я ий матиме "весняний" і "осінній" ди-
зайни. Над циферблатом спор дять місто для охочих сфото раф ва-
тися, аби т ристи знов не поламали механізм .
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Ìåð ïðèâ³òàâ ïðàö³âíèê³â
ÆÊÃ ç³ ñâÿòîì

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ!

Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì!
Çèìà öüîãî ðîêó âèäàëàñÿ äóæå íåïðîñòîþ,

÷èìàëî âèïðîáóâàíü âèïàëî íà äîëþ êîìó-
íàëüíèê³â. Òà, ïîïðè âñ³ òðóäíîù³, âè äîêëà-
äàëè ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá íàøå ì³ñòî áóëî
÷èñòèì ³ ãàðíèì, à éîãî ìåøêàíö³ çàáåçïå÷å-
í³ ã³äíèìè óìîâàìè äëÿ ïðîæèâàííÿ.

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü äÿêóþ çà êîï³òêó òà
âêðàé ïîòð³áíó ñïðàâó, ÿêó âè ïîâñÿêäåííî âè-
êîíóºòå: çà çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñ-
òà, íàäàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïîñëóã êèÿíàì òà
ãîñòÿì ñòîëèö³ é çà ñòâîðåííÿ ïîòð³áíèõ óìîâ
äëÿ ñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè óñ³õ ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³.

Â³ä âàøèõ ðóê çàëåæèòü ÷èñòîòà, îõàéí³ñòü òà
áëàãîóñòð³é ñòîëèö³ Óêðà¿íè — ì³ñòà-ãåðîÿ Êè-
ºâà. Ñâîºþ áóäåííîþ ñïðàâîþ âè ðîáèòå âñå
ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá æèòòÿ êîæíîãî êèÿíè-
íà áóëî êîìôîðòíèì, çðó÷íèì òà áåçïå÷íèì.

Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî çà-
òèøêó, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ìèðó òà äîñòàòêó! Íå-
õàé í³êîëè âàñ íå ïîëèøàþòü ñèëè ðîáèòè
íàøå ì³ñòî êðàñèâèì. Ç³ ñâÿòîì!

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ìåòðî îòðèìàëî íîâèé ïî¿çä

ÂÀÒ “Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä”
â³äïðàâèâ Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåíó äðóãèé
â³ò÷èçíÿíèé ïî¿çä ìåòðî. ßê ïîâ³äîìèëà êåð³â-
íèê ïðåñ-ñëóæáè ï³äïðèºìñòâà Ãàííà Êóä³ÿðî-
âà, ïåðøèé ïî¿çä, âèãîòîâëåíèé íà öüîìó çà-
âîä³, ïåðåäàëè ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³ â 2006 ðîö³.
Íèí³ â³í óñï³øíî êóðñóº íà ë³í³¿. “Äðóãèé ïî-
¿çä ïðîõîäèòèìå îáêàòêó é âèïðîáóâàííÿ ³ ëè-
øå ïîò³ì âèéäå íà ë³í³þ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â”,— ñêàçàëà ïàí³ Êóä³ÿðîâà. Íîâèé ïî-
¿çä ìàº ï’ÿòü âàãîí³â: äâà ãîëîâíèõ ³ òðè ïðî-
ì³æíèõ. ¯õ îáëàäíàíî àâòîíîìíîþ ñèñòåìîþ
âåíòèëÿö³¿, ñèãíàë³çàö³¿ òà â³äåîñïîñòåðåæåí-
íÿì çà ñàëîíîì. Ó êîíñòðóêö³¿ âàãîíà ïðîêëà-
äåíî òåïëî- òà çâóêî³çîëÿö³þ é âñòàíîâëåíî
ñêëîïàêåòè. Äî ñëîâà, ÂÀÒ “Êðþê³âñüêèé âà-
ãîíîáóä³âíèé çàâîä” º ºäèíèì ó ÑÍÄ ï³äïðè-
ºìñòâîì, ÿêå ìàº íàëàãîäæåíå âèðîáíèöòâî
äâîõ âèä³â âàãîí³â — ïàñàæèðñüêèõ ³ âàíòàæ-
íèõ. Íàãàäàºìî, ùî 11 áåðåçíÿ ó ñòîëèö³ áó-
ëî çàïóùåíî íîâèé ïî¿çä íà Ñèðåöüêî-Ïå÷åð-
ñüê³é ë³í³¿. Ïëàíóºòüñÿ, ùî äî ê³íöÿ ðîêó â ï³ä-
çåìö³ ç’ÿâèòüñÿ ñîòíÿ íîâèõ âàãîí³â

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ó Ãîëîñ³ºâ³ â³äçíà÷èëè 
íàéñòàðàíí³øèõ

Â³òàëüíèé îá’¿çä óñ³õ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
íèõ îðãàí³çàö³é Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó äíÿìè
çä³éñíèâ ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é
Ñàäîâèé. Çóñòð³÷ ³ç êîìóíàëüíèêàìè ïðèóðî÷å-
íî äî Äíÿ ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ñëóæá òà
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Î÷³ëüíèê ðàéîíó
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè â³òàëè ç ïðîôåñ³é-
íèì ñâÿòîì ¿õ, à òàêîæ îáãîâîðþâàëè íàáîë³ë³
ïðîáëåìè. Çîêðåìà, ñï³ëêóâàëèñÿ ïðî îïëàòó
ïðàö³ òà çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ïðàö³âíèê³â. Ïàí
Ñàäîâèé çàïåâíèâ, ùî â³í îñîáèñòî òðèìàº íà
êîíòðîë³ àáñîëþòíî âñ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç
ÆÊÃ. Ìàëî òîãî, äëÿ ñåáå â³í âèçíà÷èâ 2010
ð³ê ðîêîì âèð³øåííÿ ïèòàíü ö³º¿ ñôåðè ðàéî-
íó. Ï³ä ÷àñ çàõîäó î÷³ëüíèê ðàéîíó âðó÷èâ ïî-
äÿêè íàéñòàðàíí³øèì òà íàéâ³ääàí³øèì ïðàö³â-
íèêàì ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá

Êè¿â ó öåíòð³ óâàãè
Ìåð³ÿ òà óðÿä ñï³ëüíî ðîçâ’ÿçóâàòèìóòü 
íàéãîñòð³ø³ ïðîáëåìè ñòîëèö³
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Столиця не залишиться на са-
моті зі своїми проблемами. На
відмін від попередньої влади,
новий Президент та новий ряд
а тивно дол чаються до життя
міста. У с бот ерівництво ря-
д провело нарад за частю
мера столиці Леоніда Черно-
вець о о, заст пни ів місь о о
олови та олів столичних райо-
нів. За її підс м ами, прем’єр-
міністр пообіцяв широ під-
трим Києв та за ли ав очіль-
ни ів районів до ефе тивнішої
співпраці з КМДА. А напередо-
дні мер Києва з стрівся з Пре-
зидентом, я ий на олосив, що
Київ я обличчя раїни м сить
мати привабливий ви ляд. Лео-
нід Черновець ий подя вав но-
вообраній владі за ва до
проблем Києва.

Ñòîëèöÿ íå çàëèøèòüñÿ íà ñàìîò³ ç³
ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè. Öå ñòàëî çðîçóì³ëî
ó ï’ÿòíèöþ, êîëè Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíó-
êîâè÷ çàïðîñèâ íà çóñòð³÷ ì³ñüêîãî ãîëî-
âó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ï³ä ÷àñ ðîç-
ìîâè ç ìåðîì ïàí ßíóêîâè÷ îçíà÷èâ íàé-
á³ëüø íàáîë³ë³ äëÿ Êèºâà ïðîáëåìè òà
äîðó÷èâ ðàçîì ³ç Êàáì³íîì âèçíà÷èòè
íàéîïòèìàëüí³ø³, åôåêòèâí³ øëÿõè ¿õ ïî-
äîëàííÿ. Ì³ñüêà âëàäà, íà äóìêó Ïðåçè-
äåíòà, ïîâèííà òàêîæ ïðåçåíòóâàòè ÷³ò-
êó ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ñòîëèö³. “Öå äóæå
âàæëèâå ïèòàííÿ íå ëèøå äëÿ ãðîìàäè
Êèºâà, à é äëÿ äåðæàâè çàãàëîì”,— íà-
ãîëîñèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷. “Êè¿â — îá-
ëè÷÷ÿ êðà¿íè, ³ ÿ õîò³â áè, ùîá ñòîëèöÿ
ìàëà ïðèâàáëèâèé âèãëÿä”,— äîäàâ â³í.
Â³í äîðó÷èâ îáãîâîðèòè íàéãîñòð³ø³
ïðîáëåìè ì³ñòà íà ñïåö³àëüíîìó çàñ³äàí-
í³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, ÿêå â³äáóëîñÿ âæå
íàñòóïíîãî äíÿ.

Íàðàäà â óðÿä³, íà ÿêó ïðèáóëè ÿê ìåð

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, òàê ³ á³ëüø³ñòü éî-
ãî çàñòóïíèê³â, òðèâàëà ïðèáëèçíî äâ³ ç
ïîëîâèíîþ ãîäèíè. Îáãîâîðþâàëè ñèòó-
àö³þ ó ñôåð³ íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã, ïèòàííÿ îñâ³òëåííÿ âóëèöü,
ðåìîíòó äîð³ã, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. “Çàñ³-
äàííÿ ïðîõîäèëî ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ —
çâ³òè, ïðîòîêîëè, âêàç³âêè. Ìè îáãîâîðè-
ëè ïëàíè ðîáîòè, áóäåìî ïðàöþâàòè äà-
ë³”,— ïðîêîìåíòóâàâ çóñòð³÷ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ
ïîîá³öÿâ øèðîêó ï³äòðèìêó Êèºâó, ïðè
öüîìó éîãî îáóðèëà ïîâåä³íêà îêðåìèõ
êåð³âíèê³â ðàéîí³â, ÿê³ ïðàöþþòü íå-
åôåêòèâíî ³ íå õî÷óòü ñï³âïðàöþâàòè ç
âëàäîþ ì³ñòà. “Ñòîëèöÿ ìóñèòü ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè äëÿ ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè, ùî
íàâ³òü çà óìîâ êðèçè òà îáìåæåíîãî áþ-
äæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ìîæíà çàáåçïå-
÷èòè ã³äí³ óìîâè ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿ-
íàì”,— çàçíà÷èâ ãëàâà óðÿäó.

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïî-

äÿêóâàâ ÿê Ïðåçèäåíòó, òàê ³ ïðåì’ºðó çà
ï³äòðèìêó ñòîëèö³. “ß âäÿ÷íèé Ïðåçè-
äåíòó çà óâàãó, ÿêó â³í ïðèä³ëèâ ñòîëèö³,
çîêðåìà çà äîðó÷åííÿ Êàáì³íó çðîáèòè
âñå äëÿ äîïîìîãè ì³ñòó â ðîçâ’ÿçàíí³ íàé-
áîëþ÷³øèõ ïðîáëåì”,— çàçíà÷èâ ìåð.

ßê â³äîìî, ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåì Êè-
ºâà çàâàäèëî ðåêîðäíå âèëó÷åííÿ ïîïå-
ðåäíüîþ âëàäîþ êîøò³â ³ç áþäæåòó ì³ñ-
òà. Ìèíóëîãî ðîêó Êàáì³í çàáðàâ ó ñòî-
ëèö³ 7,5 ìëðä ãðí, ùî ñòàíîâèëî ïðàêòè÷-
íî ïîëîâèíó ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³. Îäíàê í³
íà â³äøêîäóâàííÿ ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâè-
ê³â, í³ íà äîáóäîâó êîëåêòîðà ÷è ðîçáó-
äîâó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïîïå-
ðåäí³é Êàáì³í ãðîøåé íå âèä³ëèâ. Òåïåð
º øàíñ, ùî ñòàâëåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè äî
ïðîáëåì ì³ñòà çì³íèòüñÿ. Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ ùå ÿê êàíäèäàò ó Ïðåçèäåíòè îá³öÿâ
ñòîëèö³ ñåðéîçíó ï³äòðèìêó â áóä³âíèö-
òâ³ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê, ìåòðîïî-
ë³òåíó, ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ òà ñîö³-
àëüíèõ îá’ºêò³â

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Земельний а ціон, я ий місь а
влада от валася провести зав-
тра, не відб деться. Причина —
через риз бра є заяво від
потенційних по пців. Аби за-
безпечити від ритий дост п до
землі сім омпаніям, на тор и
б ло виставлено сім діляно , на
я их місто план вало заробити
мінім м 60 млн рн. А ціон мо-
ж ть з одом провести повторно.
Надалі земельні тор и план ють
ор анізов вати щотижня.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà â³äíî-
âèòè ïðàêòèêó ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â ç
ïðîäàæó çåìë³. Ïåðø³ òîðãè ìàëè â³äáó-
òèñÿ âæå çàâòðà, 24 áåðåçíÿ. Ïåðåäáà÷à-
ëè çàïðîïîíóâàòè 7 ä³ëÿíîê — òðè ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, äâ³ ó Äåñíÿíñüêî-
ìó òà ïî îäí³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ³ Îáî-
ëîíñüêîìó. Íàä³ëè â³ä 8 ñîòîê ï³ä êàôå
÷è ìàãàçèí äî 1,3 ãåêòàðà ï³ä áóä³âíèö-
òâî òîðãîâîãî öåíòðó.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ëóöüêîãî, íèí³ ïðîöåäóðó
ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ àóêö³îí³â â çàêîí³
ïðîïèñàíî íåäîñêîíàëî. Îäíàê ì³ñüêà âëà-
äà âèð³øèëà ¿õ ïðîâîäèòè, àáè, ç îäíîãî
áîêó, çàáåçïå÷èòè íàäõîäæåííÿ äî áþäæå-
òó, ç ³íøîãî — íàäàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîçî-
ðîãî ³ ð³âíîãî äîñòóïó êîìïàí³é äî îòðè-
ìàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. “Ïîäàòè çàÿâêó
íà ó÷àñòü ó òîðãàõ ìîæå êîæåí îõî÷èé.
Ïåðåìîæöÿì áóäå íàäàíî äîïîìîãó â îäåð-
æàíí³ äîçâîë³â íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿”,— ïîÿñíèâ ïàí Ëóöüêèé.

Ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó çàóâàæóþòü ïî-
çèòèâ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó. “Äëÿ ì³ñòà
öå äîáðå, áî áóäóòü ðåàëüí³ êîøòè äî áþ-
äæåòó. Äëÿ êîìïàí³é ïåðåâàãà â òîìó, ùî
ïðèäáàòè çåìëþ òè ìîæåø â³äêðèòî íà
ð³âíèõ óìîâàõ ç ³íøèìè, áåç ôðèøóâàí-
íÿ òà ëîá³þâàííÿ”,— ââàæàº ãåíäèðåêòîð
ÒÎÂ “Ãîòåëü” Þð³é ×³õìàí.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîïîíîâàíèõ ä³ëÿíîê
ð³çíà: íàéäåøåâøà — 2,69 ìëí ãðí, íàé-
äîðîæ÷à — 34,3 ìëí ãðí. Î÷³êóâàëè
ì³í³ìàëüíî âòîðãóâàòè 60 ìëí ãðí. Íàé-
äîðîæ÷å çåìëþ îö³íèëè íà âóë. ×åëÿá³í-
ñüê³é, 7à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, íåïî-
äàë³ê ñòàíö³¿ ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà”. Êâàä-
ðàòíèé ìåòð òàì êîøòóº 3 720 ãðí.

Óñ³ îõî÷³ ìîãëè îçíàéîìèòèñÿ ç ïîâ-
íèì êîìïëåêòîì äîêóìåíò³â ùîäî îá’-
ºêò³â ïðîäàæó â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â. Òà ïîïðè ³ â³äêðè-
òèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ³ âèã³äí³ óìî-
âè, íà ñüîãîäí³ çàÿâîê â³ä ïîòåíö³éíèõ
ó÷àñíèê³â íå íàä³éøëî. Òîæ òîðãè ñêà-
ñîâàíî.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ï³äãîòîâêè àóêö³îí³â
³ êîíêóðñ³â Àëëà Êóçíºöîâà çàóâàæèëà,
ùî çàö³êàâëåíèõ íå áðàêóâàëî. “Ïðèõî-
äÿòü, äèâëÿòüñÿ òåõí³÷í³ ïàñïîðòè, àëå
æîäíî¿ çàÿâêè òàê ³ íå íàä³éøëî”,— ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Êóçíºöîâà. Ñòðèìóâàëüíèì
÷èííèêîì, î÷åâèäíî, º ñòàí á³çíåñó. Ç
ïîòåïë³ííÿì áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿ ìîæóòü
àêòèâ³çóâàòèñÿ, òîæ ïðîïîíîâàí³ çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çíîâó ñïðîáóþòü ïóñòèòè ç ìî-
ëîòêà. “Ìè âèâ÷àºìî, ÿê çàêîíîäàâ÷î
ìîæíà îðãàí³çóâàòè öþ ïðîöåäóðó: ïðîñ-
òî ïåðåíåñòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ÷è ðî-
áèòè âñå ñïî÷àòêó. Òàêîæ äóìàºìî íàä
òèì, ùîá îðãàí³çîâóâàòè òàê³ òîðãè ùî-
òèæíÿ”,— ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ëóöüêèé.
Óñþ ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêòè ïðîäàæó òà
óìîâè òîðã³â ìîæíà áóäå ä³çíàòèñÿ çà íî-
ìåðîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿: 093 291 48 84, à òà-
êîæ ó ÃÓ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â —
279 41 31

Çåìåëüí³ àóêö³îíè ìîæóòü
ñòàòè ùîòèæíåâèìè
Îäíàê íèí³ òîðãàì ïåðåøêîäæàº êðèçà

Мер Леонід Черновець ий онстр тивно об оворив із Президентом Ві тором Ян овичем
розв’язання проблем столиці
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Заради хобі иївсь і рибал и наражаються на неабия небезпе

Правління та оле тив холдин ової омпанії
"Київмісь б д" висловлює щире співч ття заст пни ові
олови правління з омерційних, за альних і соціальних
питань ВАТ "Домоб дівний омбінат № 4" Володимир
Михайлович Сліпець ом з привод тяж ої втрати —

тра ічної смерті бать а
Михайла Я овича.

Пішла з життя світла та доброзичлива, ч йна та ла ідна,
працьовита та м дра людина.

Товариші по роботі та оле и по ратній б дівельній
справі поділяють з Вами, Володимире Михайлович ,

с орбот непоправної втрати.

Íà Òðî¿öüêó ïëîùó
ïîäèâèëèñÿ ïî-íîâîìó
Ñâî¿ ïðîåêòè ïðåäñòàâèëè ìîëîä³ àðõ³òåêòîðè

ßê â³äîìî, Òðî¿öüêà ïëîùà çíà-
õîäèòüñÿ ïåðåä Îë³ìï³éñüêèì ñòà-
ä³îíîì ³ ìàº áóòè ðåêîíñòðóéîâà-
íà äî ïðîâåäåííÿ ó ñòîëèö³ ªâðî-
2012. Óò³ì, êîíêóðñ, ³í³ö³éîâàíèé
Áðèòàíñüêîþ ðàäîþ äëÿ ìîëîä³,
âðàõîâóâàâ íå ëèøå âèçíà÷íó ïî-
ä³þ, à é ïîäàëüøå âèêîðèñòàííÿ
ïëîù³ äëÿ ç³áðàíü, êîíöåðò³â, âè-
ñòàâîê. Íà êîíêóðñ, ùî òðèâàâ 2,5
ì³ñÿöÿ, áóëî ïîäàíî 35 ïðîåêò³â.
Ãîëîâí³ êðèòåð³¿ òà âèìîãè äî ïðî-
åêò³â — çäàòí³ñòü âì³ñòèòè áàãàòî
ëþäåé, óí³âåðñàëüí³ñòü, ö³êàâ³ àð-
õ³òåêòóðíî-ïðîñòîðîâ³ ð³øåííÿ,
îðãàí³÷í³ñòü òà àòðàêòèâí³ñòü.
Íàéêðàùèõ âèçíà÷àëî æóð³ —
ïðîâ³äí³ â³ò÷èçíÿí³ àðõ³òåêòîðè,
áðèòàíñüê³ ôàõ³âö³ òà ïðåäñòàâíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíî-
ãî áóä³âíèöòâà ÊÌÄÀ.

Ïåðåìîãó çäîáóëè ìîëîä³ êè-
ÿíè, âèïóñêíèêè Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåö-

òâà òà àðõ³òåêòóðè Ìèõàéëî Êàð-
íàóõîâ òà Íàä³ÿ Áåñàðàá. "Óñ³
ïðîåêòè ïðîäåìîíñòðóâàëè áåç-
ë³÷ ñâ³æèõ, îðèã³íàëüíèõ ³äåé.
Àëå ïðîåêò-ïåðåìîæåöü âðàçèâ
óñ³õ ÷ëåí³â æóð³ ñâîºþ âèøóêà-
í³ñòþ — òàì íåìàº íàäì³ðíîñòåé,
ïëîùà ìàº íàäçâè÷àéíèé âè-
ãëÿä",— ïðîêîìåíòóâàâ ðåçóëüòà-
òè êîíêóðñó ÷ëåí æóð³, ïðåçèäåíò
Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÑÀÓ Âà-
äèì Æåæåð³í. Ïåðåìîæö³ àêöåí-
òóâàëè óâàãó íà â³äêðèòîñò³ ïðîñ-
òîðó, îãîðîäèâøè ïëîùó ïîõè-
ëèìè ïëîùèíàìè-àìô³òåàòðàìè
òà ïðèõîâàíèìè òàíöþþ÷èìè
ôîíòàíàìè, îôîðìëþþ÷è ¿¿ ó ìî-
äåðíîâîìó ñòèë³. Äðóãå ì³ñöå ïî-
ñ³â Îëåêñ³é Ëàâðåíüîâ ³ç Ñ³ìôå-
ðîïîëÿ. Éîãî ïðîåêò ä³ëèòü òåðè-
òîð³þ íà êîëà, ïåðåäáà÷àº âîäí³
òà çåëåí³ ïðîñòîðè, ð³çíîìàí³òí³
ïàâ³ëüéîíè. Íà òðåòüîìó ì³ñö³
îïèíèëàñÿ ðîáîòà Ñåðã³ÿ Ãîðî-

äåöüêîãî òà Êèðèëà Êóðàºâà
"Òðî¿öüêå ïîëå", ÿêå â³äçíà÷èëè
çà îðèã³íàëüí³ñòü. Àâòîðè çàïðî-
ïîíóâàëè ïîºäíàííÿ ãåîìåòðè÷-
íèõ ôîðì òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ êóëüòóð — âîíè ïîä³ëèëè
ïëîùó íà êâàäðàòè, ÿê³ çàñ³ÿëè
ïøåíèöåþ òà íàïîâíèëè âîäîé-
ìàìè. Òîæ ó í³é ïðîñòåæóºòüñÿ ³
íàö³îíàëüíèé ñèìâîë³çì ó æîâòî-
áëàêèòíèõ êîëüîðàõ. "Ìè ðîçó-
ì³ºìî, ùî äëÿ òàêîãî ïðîåêòó ïî-
òð³áíî ï³äí³ìàòè êóëüòóðó ìåø-
êàíö³â, ïðèíàéìí³, ùîá âîíè íå
êóðèëè ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ",—
çàóâàæèâ Ñåðã³é Ãîðîäåöüêèé.

Íàéêðàù³ ðîáîòè ðåêîìåíäî-
âàíî ðîçðîáíèêàì ïðîåêòíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ç ìîæëèâèì çàëó÷åí-
íÿì ¿õ àâòîð³â äî ñêëàäó àâòîð-
ñüêîãî êîëåêòèâó ïðîåêòó. Àâòî-
ðè øåñòè íàéêðàùèõ ïðîåêò³â îò-
ðèìàëè äèïëîìè ëàóðåàò³â êîí-
êóðñó òà ïðåì³¿.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" àðõ³-
òåêòîð Àíàòîë³é Ãóäèìåíêî, êîò-
ðèé º îäíèì ³ç àâòîð³â-ðîçðîá-
íèê³â ÷èííîãî ïðîåêòó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ïëîù³, íàðàç³ ïëàíóþòü
ñòâîðèòè çåëåí³ çîíè á³ëÿ âèõî-
ä³â ³ç ìåòðî, à ãîëîâíó óâàãó ïðî-
åêòóâàëüíèêè çâåðòàþòü íà ï³äñè-
ëåííÿ ïåðåêðèòòÿ ïëîù³, ï³ä
ÿêîþ ðîçì³ñòÿòüñÿ ï³äçåìíèé
ïàðê³íã òà òîðãîâåëüí³ ïðèì³ùåí-
íÿ. Îäíàê êîøò³â íà îáëàøòóâàí-
íÿ Òðî¿öüêî¿ ïëîù³ äîñòàòíüî ùå
íå âèä³ëèëè, òîæ ðåêîíñòðóêö³þ
ïðèçóïèíåíî

Керівни столич-
ної підзем и роз-
повів "Хрещати "
про он ренцію
на рин метроб -
д вання та пер-
спе тиви спор -
дження нових
станцій.

— Íåùîäàâíî "Êè¿â-
ì³ñüêáóä" âèãðàâ òåíäåð
íà ñïîðóäæåííÿ ìåòðî íà
Òðîºùèíó. ×îìó ïåðåâà-
ãó íàäàëè ñàìå ö³é êîì-
ïàí³¿?

— Ñïðàâä³, ð³øåííÿì
òåíäåðíîãî êîì³òåòó
ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí" ãåíåðàëüíèì
ï³äðÿäíèêîì áóä³âíèö-
òâà ë³âîáåðåæíî¿ ÷àñòè-
íè ìåòðî íà Òðîºùèíó
âèçíà÷åíî õîëäèíãîâó
êîìïàí³þ "Êè¿âì³ñüê-
áóä". ¯¿ ïðîïîçèö³ÿ áó-
ëà ïðèâàáëèâ³øîþ, í³æ
ó ¿¿ êîíêóðåíò³â. Òîæ ó
öüîìó ñåãìåíò³ ðèíêó —
ìàþ íà óâàç³ ìåòðîáó-
äóâàííÿ — íàðåøò³
ç'ÿâèëàñÿ êîíêóðåíö³ÿ.
² öå äîáðå, áî ñòèìóëþº
êîìïàí³¿ äî ðîçâèòêó.

— Ðàí³øå âè ñï³âïðà-
öþâàëè ç "Êè¿âìåòðîáó-

äîì". ×è çàëèøèëèñÿ
ñï³ëüí³ ïðîåêòè?

— Òàê, çâ³ñíî. "Êè¿â-
ìåòðîáóä" — íàø îñ-
íîâíèé ïàðòíåð ïðîòÿ-
ãîì ø³ñòäåñÿòè ðîê³â.
Ñàìå öÿ êîìïàí³ÿ ñïî-
ðóäæóâàëà âñ³ ñòàíö³¿
ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè. Ó
íàñ ñåðéîçíà ñï³âïðàöÿ,
ùî ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ

é íàäàë³. Ïðèì³ðîì,
"Êè¿âìåòðîáóä" äîáóäî-
âóâàòèìå âñ³ ñòàíö³¿ íà
Òåðåìêè.

— ×è çàäîâîëåí³ âè
îáëàäíàííÿì, ÿêå âèêî-
ðèñòîâóº "Êè¿âìåòðîáóä"
äëÿ çâåäåííÿ ñòàíö³é?

— Á³ëüøå í³æ çàäî-
âîëåí³. Òîð³ê ï³äïðè-

ºìñòâî ïðèäáàëî ñó÷àñ-
íèé òóíåëåïðîõ³äíèöü-
êèé êîìïëåêñ. Ç òàêèì
îáëàäíàííÿì ìåòðî áó-
äóþòü ó âñüîìó ñâ³ò³.

— Òèæäåíü òîìó íàøà
ãàçåòà ç ïîñèëàííÿì íà
âàñ äàëà ³íôîðìàö³þ,
ùî â Êè¿âñüêîãî ìåòðî-
ïîë³òåíó âèíèêëè ïðå-
òåíç³¿ äî "Êè¿âìåòðîáó-
äó" ç ïðèâîäó çàâèùåí-
íÿ áóä³âåëüíèõ êîøòî-
ðèñ³â.

— Öå íåïðàâäà. Æîä-
íèõ ïðåòåíç³é íåìàº, ³
âñå, ùî íàïèñàíî â ãà-
çåò³ â³ä ìîãî ³ìåí³,—
íåïðàâäà. Íàãîëîøóþ,
ÂÀÒ "Êè¿âìåòðîáóä"
áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ íà-
ä³éíèì ïàðòíåðîì Êè-
¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó. Ôàõ³âö³ öüîãî
ëåãåíäàðíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà ïîáóäóâàëè äëÿ
êèÿí 46 ñòàíö³é, 3
åëåêòðîäåïî. Çà æîä-
íèõ îáñòàâèí í³ ÿ, í³
áóäü-õòî â ìåòðîïî-
ë³òåí³ íå ìîãëè âèñëî-
âëþâàòèñÿ òàê ïðî íà-
øèõ êîëåã-ìåòðîáóä³â-
ö³â

Під от вав
Іван СИДОРОВ,

"Хрещати "

Ïåòðî Ì²ÐÎØÍÈÊÎÂ:

“Êè¿âìåòðîáóä”
äîáóäóº óñ³ ñòàíö³¿ 
íà Òåðåìêè”

Êðèõêà ìåæà
Ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè âðÿòóâàëè 
ç-ï³ä ëüîäó 16 êèÿí

×åðåç ð³çêå ï³äâèùåííÿ òåìïå-
ðàòóðè ë³ä íà ð³÷êàõ ³ îçåðàõ ñòàâ
êðèõêèì. ×åðåç öå ñòîëè÷í³ ðÿ-
òóâàëüíèêè çâåðíóëèñÿ äî ìåø-
êàíö³â ì³ñòà ç ïðîõàííÿì íå âè-
õîäèòè íà íåáåçïå÷íèé ë³ä ì³ñü-
êèõ âîäîéì. Íàñàìïåðåä öå ñòî-
ñóºòüñÿ ëþáèòåë³â ðèáíî¿ ëîâë³. Ó
Ã³äðîìåòöåíòð³ ïîâ³äîìèëè, ùî
äî ê³íöÿ áåðåçíÿ òåìïåðàòóðà ïî-
â³òðÿ âäåíü ïåðåâèùóâàòèìå 10
ãðàäóñ³â, â³äïîâ³äíî òàíåííÿ êðè-
ãè òðèâàòèìå.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà "Õðåùàòè-
êó" ïîì³÷íèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ ó Êèºâ³
Îëåêñàíäð Õîðóíæèé, ç ïî÷àòêó
íèí³øíüîãî ðîêó ñòîëè÷í³ ðÿòó-
âàëüíèêè âèòÿãëè ç êðèæàíî¿ âî-
äè 16 îñ³á, ç ÿêèõ äâîº ä³òè. Îä-
íà ëþäèíà ïîìåðëà â³ä ïåðåîõî-
ëîäæåííÿ.

"Òîä³ ãîðå-ðèáàëêó ç âîäè âè-
òÿãëè, àëå æèòòÿ éîìó âðÿòóâàòè
íå âäàëîñÿ ÷åðåç òðèâàëå ïåðåáó-
âàííÿ â êðèæàí³é âîä³, — ïîÿñ-
íèâ â³í. — Ò³ëüêè â÷îðà â ðàéî-
í³ îñòðîâà Ãàëåðíèé, ùî â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³,
ÌÍÑíèêè âèòÿãëè ç Äí³ïðà ùå
îäíîãî êèÿíèíà".

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Õîðóí-
æîãî, ³íîä³ ñâîº÷àñíî ïðèáóòè íà
ì³ñöå ïðèãîäè ðÿòóâàëüíèêàì çà-
âàæàþòü çàòîðè íà äîðîãàõ, â³ä-
äàëåí³ñòü â³ä ðÿòóâàëüíèõ ïóíê-
ò³â. Âðàõîâóþ÷è ÷àñò³ âèïàäêè íà
âîä³, êîëè ðèáîëîâëÿ çàê³í÷óºòü-
ñÿ íåâäàëî, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ÌÍÑ ó Êèºâ³ çàêëèêàº ìåøêàí-
ö³â òà ãîñòåé ñòîëèö³ íå âèõîäè-
òè íà çàìåðçë³ âîäîéìè òà ð³÷êè,
îñê³ëüêè ÷åðåç ïåðåïàäè òåìïåðà-
òóðè ë³ä òîíøàº ³ ñòàº íåáåçïå÷-
íèì.

Ðÿòóâàëüíèêè âêîòðå íàãàäóþòü,
ÿê ïîòð³áíî ïîâîäèòèñÿ ó âèïàä-
êó, ÿêùî ëþäèíà ïðîâàëèëàñÿ ï³ä
êðèãó ð³÷êè ÷è îçåðà. Íàñàìïåðåä
ïîòð³áíî øèðîêî ðîçêèíóòè ðóêè
ïî êðàÿõ ëüîäîâîãî ïðîëîìó, àáè
íå ï³òè ï³ä âîäó. Îêð³ì öüîãî, íå
ïîòð³áíî îáëàìóâàòè êðà¿ êðèæè-
íè, áåç ð³çêèõ ðóõ³â âèáèðàòèñÿ íà
ë³ä, íàïîâçàþ÷è ãðóäüìè ³ ïî ÷åð-
ç³ âèòÿãàþ÷è íà ïîâåðõíþ íîãè.

"Âèáðàâøèñü ³ç ïðîëîìó, ïîòð³á-
íî â³äêîòèòèñÿ, à ïîò³ì ïîâçòè â
òîé á³ê, çâ³äêè âè ïðèéøëè ³ äå
ì³öí³ñòü ëüîäó ïåðåâ³ðåíà,— çàçíà-
÷àþòü ðÿòóâàëüíèêè. — Ïîïðè òå,
ùî âîãê³ñòü ³ õîëîä øòîâõàþòü ëþ-
äèíó ïîá³ãòè ³ ç³ãð³òèñÿ, òðåáà áó-
òè îáåðåæíèì äî ñàìîãî áåðåãà".

ßêùî íà âàøèõ î÷àõ ï³ä ë³ä
ïðîâàëèëàñÿ ëþäèíà, íåãàéíî
êðèêí³òü, ùî éäåòå íà äîïîìîãó.
Íàáëèæàòèñÿ äî îïîëîíêè ïîòð³á-
íî ëèøå ïîïîâçîì. Áóäå êðàùå,
ÿêùî "ïåðåõîæèé ðÿòóâàëüíèê"
çìîæå ï³äêëàñòè ï³ä ñåáå ëèæ³,
äîøêó ÷è ôàíåðó (çá³ëüøèòè ïëî-
ùó îïîðè) ³ ïåðåñóâàòèñÿ íà íèõ.

Äî ñàìîãî êðàþ ï³äïîâçàòè íå
ìîæíà, ³íàêøå ó âîä³ îïèíåòåñÿ
âæå âäâîõ. Ðåìåí³ àáî øàëèêè,
áóäü-ÿêà äîøêà àáî æåðäèíà,
ñàíêè, ëèæ³ äîïîìîæóòü âðÿòó-
âàòè ëþäèíó. Êèäàòè ¿õ òðåáà çà
3—4 ìåòðè.

Ä³ÿòè ïîòð³áíî øâèäêî, áî ïî-
ñòðàæäàëèé øâèäêî çàìåðçíå â
êðèæàí³é âîä³, à ìîêðèé îäÿã
òÿãòèìå éîãî äîíèçó. Ïîäàâøè
ï³äðó÷íèé çàñ³á äëÿ ïîðÿòóíêó,
òðåáà âèòÿãòè ëþäèíó íà ë³ä ³ â³ä-
ïîâçòè ç íåáåçïå÷íî¿ çîíè. Ïîò³ì
ïîñòðàæäàëîãî âêóòàòè, äîïðàâè-
òè â òåïëå ì³ñöå, ðîçòåðòè òà ïå-
ðåîäÿãòè â òåïëèé îäÿã
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

З почат нинішньо о ро столичні рят вальни и ви-
тя ли з рижаної води 16 осіб, із я их двоє діти. Одна
людина померла від переохолодження. Надавати до-
помо фахівцям підрозділів МНС Києві найчастіше
доводиться рибал ам. Любителів о нів не з пиняє на-
віть тон а ри а. Столичні рят вальни и застері ають
охочих від е стрим на річ ах, особливо період вес-
няної нестабільності температ р.

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Британсь а Рада в У раїні та Київсь а ор анізація На-
ціональної спіл и архіте торів У раїни о олосили ре-
з льтати он рс серед молодих архіте торів та ди-
зайнерів на най ращий прое т облашт вання та бла о-
строю Троїць ої площі. Перемо здоб в модерновий
прое т архіте т рно о д ет иян Михайла Карна хова
та Надії Бесараб. Най ращі роботи ре омендовано
розробни ам прое тної до ментації ре онстр ції пло-
щі, проте навряд чи реаліз ються повною мірою.

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



44 ССППООЖЖИИВВААЧЧ Хрещатик  23 березня 2010

¯æà çäîðîâà ³ íå äóæå
Â Óêðà¿í³ ìàéæå íåìàº õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ îðãàí³÷íèìè
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Е сперти пере онані, від-
давати перева ор аніч-
ній, або, я її ще назива-
ють, біоїжі, ціл ом ви-
правдано. Вона справді
має ба ато перева по-
рівнянні з прод тами ін-
д стріально о способ ви-
робництва. Але по и що в
У раїні ферм, що зай-
маються вирощ ванням
орисних для здоров'я
прод тів харч вання, ма-
ло. Знайти в с пермар е-
тах їх майже нереально, а
через відс тність за оно-
давчої бази можна ле о
натрапити на прод ти,
я і позиціон ють я ор а-
нічні, але жодно о відно-
шення до цьо о не мають.

Êîðèñí³ñòü îðãàí³÷íî¿ ¿æ³ çó-
ìîâëåíà íå ñò³ëüêè âèñîêèìè
õàð÷îâèìè âëàñòèâîñòÿìè, ñê³ëü-
êè á³îëîã³÷íîþ ö³íí³ñòþ, àäæå
òàêà ¿æà íå ì³ñòèòü âàæêèõ ìåòà-
ë³â òà ³íøèõ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí.
Îêð³ì òîãî, ñåðåä ¿¿ ïîçèòèâíèõ
âëàñòèâîñòåé — åêîëîã³÷íà áåç-
ïå÷í³ñòü ñèðîâèíè, ç ÿêî¿ âîíà
âèãîòîâëÿºòüñÿ. “Âàðòî êóïóâàòè
îðãàí³÷í³ ïðîäóêòè, îñê³ëüêè öå
íå ò³ëüêè âíåñîê ó ñâîº çäîðîâ’ÿ,
à é ó åêîëîã³þ êðà¿íè”,— çàçíà-
÷àº åêñïåðò íàóêîâî-äîñë³äíîãî
Öåíòðó íåçàëåæíèõ ñïîæèâ÷èõ
åêñïåðòèç “ÒÅÑÒ” Íàòàë³ÿ Íå-
÷èïîð÷óê.

Çàãàëîì â Óêðà¿í³ îðãàí³÷íà ïðî-
äóêö³ÿ ñòàíîâèòü ëèøå 5—10 %
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ³

ëèøå ïðèáëèçíî 60 ôåðìåð³â çàé-
ìàþòüñÿ îðãàí³÷íèì âèðîáíèö-
òâîì, õî÷à Óêðà¿íà ìàº äëÿ öüîãî
âåëèêèé ïîòåíö³àë. Òàêà ñèòóàö³ÿ
çíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëåíà â³äñóò-
í³ñòþ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè äëÿ âè-
ðîáíèöòâà öèõ ïðîäóêò³â. Çà ñëî-
âàìè ñïåö³àë³ñò³â ÒÎÂ “Õ³ÏÏ
Óêðà¿íà”, óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâ-
ñòâî, ÿêå ðåãóëþâàëî á ïðîöåñ îð-
ãàí³÷íîãî âèðîáíèöòâà, ñòàíîì íà
ñüîãîäí³ â³äñóòíº. Ïðîåêò çàêîíó
“Ïðî îðãàí³÷íå âèðîáíèöòâî” â³ä
òðàâíÿ 2007 ðîêó çíàõîäèòüñÿ íà
ðîçãëÿä³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè.
Òîìó âñ³ êîìïàí³¿, ÿê³ ïðîïîíóþòü
îðãàí³÷í³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ä³-
þòü íà ï³äñòàâ³ íîðì ªÑ (òàê çâà-
íèé “Îðãàí³ê ñòàíäàðò”). À ïðîöåñ
îòðèìàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñåðòèô³-

êàò³â º äóæå ñêëàäíèì. Óñå, ùî
íîðìàëüíî çàñòîñîâóþòü ï³ä ÷àñ
³íäóñòð³àëüíîãî ñïîñîáó âèðîá-
íèöòâà, ï³ä ÷àñ îðãàí³÷íîãî çàáî-
ðîíÿºòüñÿ, à ìàëî íå êîæåí êðîê
ôåðìåðà, ÿêèé çàéìàºòüñÿ âèðî-
ùóâàííÿì òà âèãîòîâëåííÿì îðãà-
í³÷íî¿ ¿æ³, ìàº ñåðòèô³êóâàòèñÿ.

Íèí³ çíàéòè îðãàí³÷íó ¿æó â
òîðãîâåëüíèõ ìåðåæàõ ñòîëèö³
äîâîë³ ñêëàäíî. Â Êèºâ³ º âñüî-
ãî ï’ÿòü êîìïàí³é, ÿê³ çàéìàþ-
òüñÿ ¿¿ ðåàë³çàö³ºþ. Äèðåêòîð îä-
íîãî ç òàêèõ ìàãàçèí³â, òîðãî-
âåëüíîãî äîìó “Îðãàí³ê Åðà”,
Îëåíà Áåðåçîâñüêà ðîçïîâ³äàº,
ùî íàâ³òü ïîïðè òàêèé íåâåëè-
êèé ñåãìåíò ðèíêó òà ö³íó, ÿêà
â ñåðåäíüîìó º âèùîþ íà 20—60
â³äñîòê³â, ïîð³âíÿíî ç³ çâè÷àé-

íîþ, ïîïèò íà íå¿ â Êèºâ³ âñå-
òàêè º, ³ íàâ³òü ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
òåíäåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ. “Ö³íà
çóìîâëåíà ùå é òèì, ùî ôåð-
ìåðñüêèì ãîñïîäàðñòâàì íåâè-
ã³äíî âèðîùóâàòè îðãàí³÷í³ ïðî-
äóêòè, áî âîíè á³ëüøå ðèçèêó-
þòü. Òîä³ ÿê, íàïðèêëàä, â Àìå-
ðèö³ ôåðìåð, ÿêèé âèðîùóº îð-
ãàí³÷í³ ïðîäóêòè, çàðîáëÿº âäâ³-
÷³ á³ëüøå, í³æ òîé, õòî âèðîùóº
íåîðãàí³÷í³”,— êàæå ïàí³ Áåðå-
çîâñüêà.

Ó ñóïåðìàðêåòàõ ñòîëèö³ îðãà-
í³÷í³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ïðåä-
ñòàâëåíî íå äóæå øèðîêî é ïå-
ðåâàæíî ³íîçåìíèìè òîðãîâåëü-
íèìè ìàðêàìè. ×àñò³øå çà âñå
îðãàí³÷í³ ïðîäóêòè ì³ñòÿòüñÿ ñå-
ðåä êðóï. Çà ñëîâàìè Îëåíè Áå-
ðåçîâñüêî¿, íà îñòàííüîìó êðóã-
ëîìó ñòîë³, ïðèñâÿ÷åíîìó îðãà-
í³÷íèì ïðîäóêòàì õàð÷óâàííÿ â
Óêðà¿í³, ïðåäñòàâíèêè ñóïåðìàð-
êåò³â ñòâåðäæóâàëè, ùî, ìîâëÿâ,
ïîãîäæóþòüñÿ âçÿòè â ðåàë³çàö³þ
îðãàí³÷í³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ,
àëå çà óìîâè, ÿêùî âñå áóäå ïðî-
ïèñàíî òà âðåãóëüîâàíî íà çàêî-
íîäàâ÷îìó ð³âí³. Õî÷à, íà ¿¿ äóì-
êó, äëÿ ñóïåðìàðêåò³â ïðîáëåìà
íå ëèøå â öüîìó. Òîä³ ¿ì äîâå-
äåòüñÿ çì³íþâàòè ñâîþ ìàðêå-
òèíãîâó ñòðàòåã³þ, íå ïðîäàâàòè
óïàêîâêó çà 3 ãðí, à òå, ùî â í³é,
çà 50 êîï³éîê, ³ âèõîäèòè ç òî-
ãî, ùî öÿ ïðîäóêö³ÿ øâèäêî
ïñóºòüñÿ òà ìàº ìåíø ïðèâàáëè-
âèé âèãëÿä.

ª é ùå îäíà ïðîáëåìà îðãà-
í³÷íèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ íà
óêðà¿íñüêîìó ðèíêó, ÿêà âèíè-
êàº ÷åðåç çàêîíîäàâ÷ó íåâðåãó-
ëüîâàí³ñòü. Ç ïîíÿòòÿìè îðãàí³÷-
íî¿ ¿æ³, “åêî” òà “á³î”, ÷àñòî
ãðàþòüñÿ êîìïàí³¿, ÿê³ õî÷óòü
âäàëî ïðîäàòè ñâ³é òîâàð. Âîíè
âèêîðèñòîâóþòü ö³ ñëîâà ÿê ðåê-
ëàìó, ïðè öüîìó ¿õíÿ ïðîäóêö³ÿ

ìîæå íå ìàòè äî îðãàí³÷íî¿ æîä-
íîãî ñòîñóíêó. Òîìó, àáè ïåðå-
ñâ³ä÷èòèñÿ, ùî öå ñïðàâä³ íàòó-
ðàëüí³ ïðîäóêòè, ïîòð³áíî áóòè
åêñïåðòîì ó öüîìó ïèòàíí³. Â³ä-
ð³çíÿòè çíàêè, íàïèñè, ÿê³ ìà-
þòü òàì áóòè, çíàòè, õòî ïðîâî-
äèòü ñåðòèô³êàö³þ â Óêðà¿í³ òà
áàãàòî ³íøèõ íþàíñ³â. “Â Óêðà-
¿í³ º ïðîäóêòè ç íàïèñàìè “á³î”
òà “åêî”, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü
ñòàíäàðòàì ºâðîïåéñüêî¿ äèðåê-
òèâè òà ì³æíàðîäíîìó çàêîíî-
äàâñòâó. Ïðî öå âàðòî çàâæäè
ïàì’ÿòàòè. Íàïðèêëàä, çà ºâðî-
ïåéñüêèì çàêîíîäàâñòâîì, ñëîâà
“åêî”, “á³î”, “íàòóð” êîìïàí³¿
íå ìàþòü ïðàâà âèêîðèñòîâóâà-
òè àí³ â íàçâ³ ïðîäóêòó, àí³ íà
åòèêåòö³, àí³ ï³ä ÷àñ ðåêëàìè, ÿê-
ùî öå íåîðãàí³÷í³ ïðîäóêòè”,—
ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Íå÷èïîð÷óê.
Òîæ ïåðåä òèì, ÿê ïåðåõîäèòè íà
îðãàí³÷íå õàð÷óâàííÿ, ïîòð³áíî
òî÷íî âïåâíèòèñÿ, ùî îáðàí³
òîðãîâåëüí³ ìàðêè, êîìïàí³¿, ìà-
ãàçèíè ñïðàâä³ ïðîïîíóþòü çäî-
ðîâó ¿æó, äëÿ ÷îãî âàðòî óâàæíî
ïåðåâ³ðÿòè ñåðòèô³êàò, ùî âêàçà-
íî íà óïàêîâö³, òà êîíñóëüòóâà-
òèñÿ ç ïðîäàâöÿìè

Ïðîòå âèñòà÷àº ³ áàðâíèê³â ³ç êîíñåðâàíòàìè
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Центр незалежних спо-
живчих е спертиз "ТЕСТ"
о олосив рез льтати по-
рівняльно о тест вання
ранатових со ів. Хоча
фальсифі ація прод тів
харч вання і посідає
чільне місце в страте іях
виробни ів, а під час
мин лих тест вань в
о ремих мар ах со ів це
підтвердилося, наразі
виробни и по азали
значно ращі рез льтати.

Íå âàðòî äèâóâàòèñÿ, ùî íà
óêðà¿íñüêîìó ðèíêó ö³íà ñîê³â
÷àñòî íå âèïðàâäîâóº ÿê³ñòü, îñ-
ê³ëüêè ñàìå íàéäîðîæ÷³ ñîêè
âèÿâèëèñÿ íàéíåáåçïå÷í³øèìè.
Ó 2008 ðîö³ Öåíòðîì íåçàëåæ-
íèõ ñïîæèâ÷èõ åêñïåðòèç
“ÒÅÑÒ” áóëî âèÿâëåíî ñåðéîç-
í³ ïîðóøåííÿ ì³æíàðîäíèõ
ñòàíäàðò³â ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ
ãðàíàòîâèõ ñîê³â — äîäàâàííÿ
ðå÷îâèí, ÿê³ íå ïîâèíí³ áóòè â
ñêëàä³ ïðîäóêòó, à â îêðåìèõ âè-
ïàäêàõ ñàìîãî ñîêó â³äøóêàòè
âçàãàë³ íå âäàëîñÿ. Çà âèñíîâêà-
ìè îñòàíí³õ òåñòóâàíü, íà äèâî,
âñ³ 7 óçÿòèõ íà åêñïåðòèçó ìà-
ðîê ñîê³â ï³äòâåðäèëè ïîõî-

äæåííÿ (ç ãðàíàòó), ïðîòå ³ öüî-
ãî ðàçó íå îá³éøëîñÿ áåç ïðè-
õîâàíèõ ñèíòåòè÷íèõ áàðâíèê³â
òà êîíñåðâàíò³â.

“Òàê, íà áåíçîàò³ íàòð³þ “ïî-
ïàëèñÿ” Nar ³ “Êâàíò”. Ó ñîêó
Inter-pak áóëî âèÿâëåíî ñîðá³-
íîâó êèñëîòó. Áàðâíèê³â, ÿê ³
êîíñåðâàíò³â, ó ñîêàõ íå ïîâèí-
íî áóòè. Ïðîòå â ñîêó Nar âè-
ÿâèëè áàðâíèê Å122. Ñ³ê Yan
ì³ñòèâ äâà áàðâíèêè — Å122 ³
Å133, à â ñîêàõ Inter-pak — îä-
ðàçó òðè áàðâíèêè — Å122, Å133
³ Å102. Óñ³ òðè öèõ áàðâíèêè
äîçâîëåíî äëÿ çàñòîñóâàííÿ â
õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³, àëå â
ñîêàõ ¿õ áóòè íå ïîâèííî.

Ïðè ì³æíàðîäí³é íîðì³ â 
20 ìã/ë â³ðìåíñüêèé ñ³ê Yan
ì³ñòèâ 58,7 ìã/ë ã³äðîêñèìåòèë-
ôóðôóðîëó. Ïðè öüîìó ïðîäóêò
áóâ çàÿâëåíèé ÿê îðãàí³÷-
íèé”,— ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó”
â Öåíòð³ íåçàëåæíèõ ñïîæèâ÷èõ
åêñïåðòèç “ÒÅÑÒ”.

Óò³ì, äâà ç ñåìè ïðîòåñòîâà-
íèõ ñîê³â — “Ìð³ÿ” ³ Sandora —
îòðèìàëè çàãàëüíó îö³íêó “â³ä-
ì³ííî”. Âîíè âèÿâèëèñÿ
ñïðàâæí³ìè, áåç áàðâíèê³â òà
êîíñåðâàíò³â. Êîìïàí³ÿ Sando-
ra ï³äòðèìàëà ìèíóëîð³÷íó
îö³íêó “â³äì³ííî”, à “Ìð³ÿ”
çðîñëà â ÿêîñò³ ç “äîáðå” äî
“â³äì³ííî”, ë³êâ³äóâàâøè êîí-
ñåðâàíòè ç³ ñêëàäó ïðîäóêö³¿.
Òàêîæ ïîë³ïøèâ ÿê³ñòü ñ³ê

“Êâàíò”, ÿêèé ï³ä ÷àñ ìèíóëî-
ãî òåñòó íå ì³ñòèâ ãðàíàòà âçà-
ãàë³. Îäíàê âèéòè íà âèñîêèé
ð³âåíü ÿêîñò³ êîìïàí³ÿ “Êâàíò”
âñå îäíî íå çìîãëà, “ï³äâåëè”
öóêîð ³ êîíñåðâàíòè. Ìàéæå íå
çì³íèâ ñâî¿õ ïîêàçíèê³â Ñ³ê 4U,
â ÿêîìó ïåðøîãî ðàçó âèÿâèëè
êîíñåðâàíòè, à öüîãî — öóêîð,
³ â³í ìàâ íåâèñîê³ îö³íêè ùîäî
îðãàíîëåïòèêè.

“Íà æàëü, ïðîáëåì ó ãðàíàòî-
âèõ ñîêàõ íå çìåíøóºòüñÿ. Õî-
÷à âñ³ ïðîòåñòîâàí³ çðàçêè âè-
ÿâèëèñÿ âèãîòîâëåíèìè ç ãðà-
íàòà, àëå ñèíòåòè÷íèì áàðâíè-
êàì òà êîíñåðâàíòàì ó ñîêàõ íå
ì³ñöå. Ñîêè, âèãîòîâëåí³ ç ãðà-
íàòà, º äîâîë³ äîðîãèìè â ïîð³â-
íÿíí³ ç ³íøèìè, ìàáóòü, òîìó ¿õ
÷àñò³øå ôàëüñèô³êóþòü. Ó îä-
íîìó ç³ çðàçê³â áóëî âèÿâëåíî
âèñîêèé âì³ñò ã³äðîêñèìåòèë-
ôóðôóðîëó. Äåðæàâà âñþ óâàãó
çîñåðåäèëà íà ÃÌÎ ³ íå ïîñï³-
øàº ââîäèòè íîðìè äëÿ ðå÷î-
âèí, òîêñè÷í³ñòü ÿêèõ, íà â³äì³-
íó â³ä ÃÌÎ, äîâåäåíà. ×åðåç öå
âèðîáíèêè ³ ÷óòè íå õî÷óòü ïðî
ã³äðîêñèìåòèëôóðôóðîë ó ñîêàõ.
Àäæå ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ïî-
âèíí³ áóòè áåçïå÷íèìè. Õîò³ëî-
ñÿ á á³ëüøå áà÷èòè ïîçèòèâíèõ
îö³íîê çà ðåçóëüòàòàìè òåñò³â,
àäæå òîä³ áóäå á³ëüøå âèáîðó â
ñïîæèâà÷à”,— ðåçþìóº Âàëåí-
òèí Áåçðóêèé, ïðåçèäåíò Öåí-
òðó åêñïåðòèç “ÒÅÑÒ”

Шановні ияни!
Повідомляємо про почато ромадсь о о об оворення прое т міс-

тоб дівної до ментації ре онстр ції нежило о б дин на в л. Проріз-
ній, 24/39, літ. “А” Шевчен івсь ом районі м. Києва під чотиризір о-
вий отель “Лейпци ”.
Замовни б дівництва: ДП “Гранд Плаза”.
Ознайомитися з цим прое том б дівництва та отримати детальн ін-

формацію щодо ньо о ви зможете за адресою: м. Київ, в л. Прорізна,
24/39, літ. “А”.
Пропозиції (за важення) щодо прое т можна надсилати поштою за

адресою: м. Київ, в л. Прорізна, 24/39, літ. “А”.
Термін подання пропозицій (за важень) щодо прое т — до 25 віт-

ня 2010 ро .
Громадсь і сл хання з об оворення прое т б дівництва, зазначено-

о вище, відб д ться 26 вітня 2010 ро о 19.00 приміщенні Київсь о-
о а адемічно о молодо о театр (м. Київ, в л. Прорізна, 17).

З пова ою, ор анізатори

Наразі стат с ор анічної про-
д ції підтвердж ється лише від-
повідним європейсь им сертифі-
атом (EU Regulation 834/2007:
Додат и I, II, V, VI, VII, VIII, IX). У
світі для позначення та ої прод -
ції ви ористов ють спеціальний
ло отип і напис “ORGANIC” —
ан ломовних раїнах, “BІО” — в
німець омовних або “ECO” — в
Швеції, Іспанії та інших раїнах ра-
зом із с провідним те стом на
па овці, зазначенням метод ор-
анічно о виробництва та ор ан
онтролю.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

На Заході ор анічні прод ти мають спеціальне позначення

Ó ñîêàõ ç’ÿâèâñÿ ñ³ê
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних ко�
оперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноваже�
них ними осіб або управителів жилих будинків, що додаються.

2. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження: вилучити позиції № 9, № 10 з Тарифів на послуги з утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків погодже�
них розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009
№ 760 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

вилучити позиції № 15, № 16 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
для житлово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутри�
мувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків погоджених розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2009 № 902 “Про по�
годження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до роз�

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009
№ 760”.

вилучити позиції № № 190, 191, 192, 352, 356, 371, 451, 654, 655, 656, 673, 697, 700 з Тарифів на послуги з утри�
мання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників ба�
гатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих
будинків погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”.

3. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Погоджено розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 2 березня 2010 року № 114

Тарифи
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних кооперативів,

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, 
уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій та внесення змін до розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 30.06.2009 № 760, від 14.08.2009 № 902, від 31.08.2009 № 979

Розпорядження № 114 від 2 березня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності
за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” (із змінами і доповненнями), наказу Держав�
ного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і при�
будинкових територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунальному господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого
персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду” з метою упорядкування нормативно�правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження та�
рифів на житлово�комунальні послуги в межах функцій органу місцевого самоврядування:

За альна
поряд ова
н мерація
по міст
Києв

Поряд ова
н мерація
по район
міста Києва

Номер
район

Назва житлово-б дівельно о ооператив ,
об'єднання співвласни ів ба ато вартирних

б дин ів та інших балансо трим вачів
жилих б дин ів, повноважених ними осіб

або правителів жилих б дин ів

Назва в лиці (б львар ,
пров л , проспе т , площі,

звоз та ін.)

Номер
б дин

Е ономічно
обґр нтований

тариф, рн за 1 в. м
за альної площі

вартири

Е ономічно обґр нтований
тариф, рн за 1 в. м

за альної площі вартири
першо о поверх
за місяць (з ПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8

Дарниць ий район

1 1 2 ДП “Дарниця-1” Дніпровсь а Набережна 26 2,74 2,74

2 2 2 ДП “Дарниця-1” Дніпровсь а Набережна 26А 2,74 2,74

3 3 2 ДП “Дарниця-1” Дніпровсь а Набережна 26Б 2,74 2,74

4 4 2 ЖБК "Арсеналець-32" просп.Гри орен о Петра 29 2,28 1,67

5 5 2 ЖБК "Арсеналець-32" просп.Гри орен о Петра 31 2,28 1,67

Деснянсь ий район

6 1 3 ЖБК "С дноб дівни -16" в л.Каштанова 14-б 2,20 1,88

7 2 3 ЖБК "С дноб дівни -16" в л.Каштанова 10 2,17 1,87

Дніпровсь ий район

8 1 4 ЖБК "Ва оноремонтни - 1" в л.Райд жна 3 2,27 1,92

9 2 4 ЖБК "Керами " в л.Березня івсь а 12 1,05 0,86

10 3 4 ЖБК "Шов ови - 7" в л.Райд жна 18 2,34 1,76

Оболонсь ий район

11 1 5 ЖБК "Сат рн- 2" просп.Оболонсь ий 34 2,31 1,9

Святошинсь ий район

12 1 8 ЖБК "Лепсе - 2" в л.Гри оровича-Барсь о о 3 2,15 1,48

13 2 8 ЖКУ АНТК імені Антонова в л.Т полєва А адемі а 17/19 2,44 2,05

14 3 8 ЖКУ АНТК імені Антонова просп.Перемо и 89А 1,70 1,53

15 4 8 ЖКУ АНТК імені Антонова в л.Тернопільсь а 17 2,15 2,15

Вартість витрат на повірку, обслуговування і ремонт одного квартирного засобу обліку холодної або гарячої води 
на 1 кв. м загальної площі квартир на місяць без ПДВ (грн)

У квартирах, обладнаних одним лічильником  0,03              
У квартирах, обладнаних двома лічильниками 0,06             
У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 0,12

Заст пни олови — ерівни апарат Б.Стичинсь ий
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Про внесення змін 
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.11.2009 № 1334
Розпорядження № 115 від 2 березня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формуван�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” (із змінами та доповненнями),
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунально�
му господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для ро�
бітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду”, з метою виправлення редак�
ційних помилок, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести такі зміни до Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�бу�
дівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків,
уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2009 № 1334 “Про погодження тарифів на послуги з утриман�
ня будинків і споруд та прибудинкових територій”:

1.1. Позицію
“ 

”

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16.09.2008 року № 1261

Розпорядження № 126 від12 березня 2010 року

Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 30 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою зменшення вартості плодоовочевої про�
дукції і більш повного задоволення попиту киян та гостей міста на товари першої необхідності, в межах
здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 16.09.2008 ро�
ку № 1261 “Про проведення ярмарків сільськогосподарської продукції у Деснянському районі м. Києва” такі зміни:

— у пункті 1 слова “протягом 2009 року” замінити словами “протягом 2010 року”.
2. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�

ня змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Деснянську районну у м. Києві державну адміністрацію.

Голова Л. Черновець ий

107 12 10 КЖП “А ропромінд стрія” в л. Злато стівсь а 48 2,99 2,54

викласти в новій редакції
“

”
2. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�

лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра�

ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

107 12 10 КЖП “А ропромінд стрія” в л. Злато стівсь а 46 2,99 2,54

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР МАГНІТОГОРСЬКА” 
земельних ділянок для будівництва офісного центру 

та реконструкції промислової будівлі під офісний центр 
з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 

на вул. Магнітогорській, 1 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 362/1418 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР МАГНІТОГОРСЬКА” для будівниц�
тва офісного центру та реконструкції промислової будівлі
під офісний центр з подальшими експлуатацією та обслу�
говуванням на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському райо�
ні м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР МАГНІТОГОРСЬКА”, за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, у довгострокову оренду на
10 років земельні ділянки загальною площею 1,16 га для
будівництва офісного центру та реконструкції промислової
будівлі під офісний центр з подальшими експлуатацією та
обслуговуванням на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених
відповідно до рішень виконавчого комітету Київської місь�
кої Ради депутатів трудящих від 23.08.66 № 1241 “Про 
відвод земельних ділянок Київському комбінату хімічних во�
локон Міністерства хімічної промисловості УРСР під будів�
ництво очисних споруд та цеху газоочистки в Дарницькому
районі” та від 29.11.66 № 1803 “Про додатковий відвод зе�
мельної ділянки Київському комбінату хімічних волокон під
будівництво цеху газоочистки в Дарницькому районі”, у
зв’язку з переходом права власності на майно (договір ку�
півлі�продажу нежитлових приміщень від 03.08.2007
№ 2113, акт передавання�приймання від 06.08.2007), у то�
му числі:

— ділянку № 1 — площею 0,98 га;
— ділянку № 2 — площею 0,18 га.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ЕФ АЙ ЕМ

ОФІС ЦЕНТР МАГНІТОГОРСЬКА”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельними ділянками.

3.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, № 2 від 10.01.2008) та інші питання
майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 27.02.2008 № 19�2518 та від 25.12.2008
№ 09�15481, дочірнього підприємства “Інститут генераль�
ного плану міста Києва” від 16.01.2008 № 65, Київської місь�
кої санепідстанції від 31.07.2008 № 5907, Державної сані�
тарно�епідеміологічної служби Міністерства охорони здо�
ров’я України від 18.07.2008 № 05.03.02�07/44949, Держав�
ного управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 05.03.2008 № 05�08/1444, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
09.02.2008 № 071 /07�7�10/922, Головного управління охо�
рони культурної спадщини від 01.04.2008 № 2055, дочірньо�
го підприємства “Проектний інститут “Київський промбуд�
проект” від 09.04.2008 № 15�07/251.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

3.6. Проектом будівництва передбачити місця постійно�
го зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок)
із кількістю машиномісць відповідно до державних будівель�
них норм.

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва та реконструкції відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю “ЕТРЕКС�ІНВЕСТ” 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку на вул. Мельникова, 16 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 361/1417 від 23 квітня 2009 року

Враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ЕТРЕКС�ІНВЕСТ” від 17.02.2009
№ 16 та лист�доручення заступника міського голови — секретаря Київради від 26.02.2009 № 8617, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років з 07.10.2009 договір оренди зе�
мельної ділянки від 06.10.2008 № 91�6�00808, укладений
між Київською міською радою та товариством з обмеже�
ною відповідальністю “ЕТРЕКС�ІНВЕСТ” на підставі рішен�
ня Господарського суду міста Києва від 12.08.2008
№ 28/257.

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визна�
ченої в договорі оренди земельної ділянки від 06.10.2008
№ 91�6�00808, підлягає приведенню у відповідність до
норм законодавства.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ЕТРЕКС�
ІНВЕСТ” у місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по поновленню договору оренди зе�
мельної ділянки від 06.10.2008 № 91�6�00808.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей
141, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Коломійцю Павлу Петровичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
на Оболонській набережній, 27 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 399/1455 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та розглянувши технічну до�
кументацію із землеустрою щодо передачі у приватну власність земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Коломійцю Павлу Петровичу,
за умови виконання пункту 2 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,08 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на Оболонській набережній, 27 в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до пункту 31 рішення Київської міської ра�
ди від 08.11.2001 № 85/1519 “Про надання і вилучення зе�
мельних ділянок та припинення права користування зем�
лею”, право користування якою посвідчено договором орен�
ди земельної ділянки від 10.09.2002 № 78�6�00061 з ура�
хуванням договору про внесення змін і доповнень до дого�
вору оренди земельної ділянки від 20.09.2005 № 78�6�00309,
у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок
(свідоцтво про право власності від 01.06.2005 № 997�С/ЖБ).

2. Громадянину Коломійцю Павлу Петровичу:
2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

2.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

2.3. 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”.

2.4. 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.

3. Оболонській районній у місті Києві державній адмініс�
трації замовити у Головному управлінні земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�

міністрації) в установленому порядку внесення змін до дого�
вору оренди земельної ділянки від 10.09.2002 № 78�6�00061.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ó Êèºâ³ ç íîâèì
ïðîåêòîì “Öèíà-
ìîí” ïëàíóþòü âè-
ñòóïèòè ïèñüìåí-
íèê Þð³é Àíäðóõî-
âè÷ ³ ãóðò Karbido
(Ïîëüùà). Çàïðîøå-
íî òàêîæ ñïåö³àëü-
íîãî ãîñòÿ — ïåðêó-
ñ³îí³ñòà Ïåòåðà
Êîíðàäèíà Öóìòîðà
ç³ Øâåéöàð³¿.

Ïðîåêò “Öèíà-
ìîí” ïîºäíóº â ñî-
á³ ïîåç³þ, ìóçèêó òà
â³äåî. Òåêñòè Àí-
äðóõîâè÷à ç³ çá³ðêè
“Åêçîòè÷í³ ïòàõè òà
ðîñëèíè” ó âèêî-
íàíí³ àâòîðà çàâäÿ-
êè ìóçèêàíòàì ³ç
ïîëüñüêîãî ãóðòó
Karbido íàáóâàþòü
íåñïîä³âàíî¿ ìóçè÷-
íî¿ ôîðìè. Âîíà º ïîºäíàííÿì äîñêîíàëî¿ ñòðèìàíîñò³ òðàäèö³éíî-
ãî ðàä³îñïåêòàêëþ ç åíåðãåòèêîþ ïîñò-ðîêó. VJ-ãðóïà “ÊÓÁ” òà
àãåíö³ÿ “ÀðòÏîëå” ñïåö³àëüíî äëÿ “Öèíàìîíó” ãîòóþòü â³äåîïðî-
åêö³þ, ùî ñóïðîâîäæóâàòèìå âèñòóï.

“Öèíàìîí” º äðóãîþ ÷àñòèíîþ òðèïòèõó “Ñàìîãîí. Öèíàìîí. Àá-
ñåíò” ³, â³äïîâ³äíî, äðóãèì ïðîåêòîì, çä³éñíåíèì ó òàêîìó ñêëàä³.
Ïåðøó ñï³ëüíó ðîáîòó — “Ñàìîãîí” — ï³âòîðà ðîêó òîìó ç óñï³õîì
áóëî ïðåäñòàâëåíî â Óêðà¿í³ — âîíà ç³áðàëà çàëè â Êèºâ³, Ëüâîâ³,
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Óæãîðîä³ òà Òåðíîïîë³.

Ïðîåêò “Öèíàìîí” âèíèê ó ìàíäð³âí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó: àëü-
áîì íàðîäæóâàâñÿ â Óòðåõò³, Äðîãîáè÷³, Âàðøàâ³ òà Âðîöëàâ³. Ïàð-
ò³þ óäàðíèõ Öóìòîð ÷àñòêîâî çàïèñóâàâ ó øâåéöàðñüêîìó Ãàëüäåíø-
òàéí³, à äåÿê³ çâóêîâ³ ïðîñòîðè áóëî ñõîïëåíî íà âóëèöÿõ ªðóñàëè-
ìà ³ Ãîíêîíãà. Ïåðøå âèêîíàííÿ íàïðàöþâàíü äî “Öèíàìîíó” â³ä-
áóëîñÿ ï³ä ÷àñ Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ Áðóíî Øóëüöà â Äðîãîáè-
÷³ â òðàâí³ 2008-ãî. Íàòõíåíí³ ïîçèòèâíèì ñïðèéíÿòòÿì äåáþòíîãî
“Ñàìîãîíó”, àâòîðè ñïëàíóâàëè öèíàìîíîâèé òóð ó øåñòè óêðà¿í-
ñüêèõ ì³ñòàõ. Ïðîåêò ïî÷óþòü â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, Ëüâîâ³, Â³ííè-
ö³, Îäåñ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà ñòîëèö³. Ïîïåðåäíüî âèñòóï çàïëà-
íîâàíî ó Áóäèíêó îô³öåð³â íà 23 êâ³òíÿ

Ï³ñëÿ “Ñàìîãîíó” 
Àíäðóõîâè÷ 
ïðèâåçå “Öèíàìîí”
Ïèñüìåííèê âèêîíàº ñâî¿ â³ðø³ ï³ä ìóçèêó 

“Âîãîíü Ïðîìåòåÿ”
îñÿÿâ íàéêðàùèõ
17 óêðà¿íö³â çäîáóëè çâàííÿ “Ëþäèíà ðîêó-2009”

Ñóáîòí³é âå÷³ð ç³áðàâ ó Íàö³î-
íàëüíîìó ïàëàö³ ìèñòåöòâ “Óêðà-
¿íà” ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿
åë³òè. Òàì â³äáóâàëàñÿ 14-òà öå-
ðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ “Ëþäèíà
ðîêó-2009”. Óñüîãî ñòàòóåòêè
“Âîãîíü Ïðîìåòåÿ” çäîáóëè 17
ëàóðåàò³â.

Êðàùèì ³ç êðàùèõ ÷èíîâíèê³â
ñòàâ ãîëîâà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, åêñ-ìåð
Õàðêîâà Ìèõàéëî Äîáê³í. Ó íî-
ì³íàö³¿ “Ðåã³îíàëüíèé ë³äåð ðî-
êó” ïåðåìîãëà ãîëîâà ×åðí³ã³â-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Íàòàë³ÿ Ðî-
ìàíîâà. Ïðîìèñëîâöåì ðîêó âè-
çíàëè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÂÀÒ “Òóðáîàòîì” Â³êòîðà Ñóá-
áîò³íà.

Íàö³îíàëüíîþ òîðãîâîþ ìàð-
êîþ ìèíóëîãî ðîêó âèçíàíî ÒÌ
“ÊÎÍÒ²”. Ó íîì³íàö³¿ “Àãðàð³é
ðîêó” ïåðåìîãó çäîáóâ ïî÷åñíèé
ãîëîâà ÒÎÂ Àãðîõîëäèíã “Àâàí-
ãàðä” Îëåã Áàõìàòþê.

Ï³àí³ñòêà ªâãåí³ÿ Áàñàëàºâà
âèáîðîëà çâàííÿ êðàùîãî ä³ÿ÷à
ìèñòåöòâ, à ñåðåä äèçàéíåð³â îäÿ-
ãó ïðåì³þ âðó÷èëè Êàòåðèí³ Øà-
õîâñüê³é (Ä³ì ìîäè Stella
Shakhovskaya).

Ñïîðòñìåíîì ðîêó ñòàâ ÷åìï³-
îí ñâ³òó 2009 ðîêó ç áîêñó Âàñèëü
Ëîìà÷åíêî.

Ó íîì³íàö³¿ “Íîâà ãåíåðàö³ÿ
ðîêó” ïåðåìîãëà íàðîäíèé äåïó-
òàò Óêðà¿íè ²ðèíà Áåðåæíà. À òè-
òóë “Ìåöåíàò ðîêó” àâòîðèòåòíå

æóð³ ïðèñóäèëî ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ
Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó “ªäèíèé
ñâ³ò” Åäóàðäó Ïðóòí³êó.

Îêð³ì òîãî, çà ð³øåííÿì àêà-
äåì³÷íî¿ ðàäè çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íî¿ ïðîãðàìè “Ëþäèíà ðîêó”,
ñïåö³àëüíèìè ïðåì³ÿìè â³äçíà-
÷åíî: ðîñ³éñüêîãî ïîåòà ³ êîìïî-
çèòîðà Îëåêñàíäðà Ìîðîçîâà,
ïðåçèäåíòà òâîð÷îãî îá’ºäíàííÿ
ÀÌ²Ê Îëåêñàíäðà Ìàñëÿêîâà,
â³äîìîãî ðîñ³éñüêîãî ïèñüìåííè-
êà-ãóìîðèñòà Ìèõàéëà Æâàíåöü-
êîãî.

Ñåðåä óêðà¿íö³â, êîòð³ îòðè-
ìàëè ñïåö³àëüí³ ïðåì³¿, ñï³âà÷-
êà Äæàìàëà — âîíà óäîñòîºíà
ñòàòóñó “Êóìèð”. Íà â³äì³íó â³ä
ïîïåðåäí³õ öåðåìîí³é âðó÷åííÿ
ïðåì³é “Ëþäèíà ðîêó”, íèí³ø-
íþ âåëè îäðàçó ÷îòèðè âåäó-
÷èõ — Îëüãà Ñóìñüêà ³ Þð³é
Ãîðáóíîâ, à òàêîæ Ðóñëàíà Ïè-
ñàíêà òà Ìàøà Åôðîñèí³íà. Ó
ïåðåðâàõ ì³æ îô³ö³éíèìè âðó-
÷åííÿìè íàãîðîä ³ ñòàòóåòîê
ïóáë³êó ðîçâàæàëè ñâî¿ìè âèñòó-
ïàìè ñï³âàêè L Êðàâ÷óê, Ò³íà
Êàðîëü, Êàìàë³ÿ, Êàòÿ Áóæèí-
ñüêà ³ êîìïîçèòîð Îëåêñàíäð
Ìîðîçîâ

“Âåñíÿíèé çîðåïàä” 
çàâ³òàâ äî ñòîëèö³
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
“Âåñíÿíèé çîðåïàä”,
îðãàí³çîâàíèé ì³æíà-

ðîäíîþ êîðïîðàö³ºþ
“Çîðÿí³ ìîñòè” çà ï³ä-
òðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.
Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ çà-
ïðîñèëè êîíêóðñàíò³â
â³êîì â³ä 5 äî 25 ðîê³â,

ÿê³ çìàãàëèñÿ çà æàíðà-
ìè: àêàäåì³÷íèé, íàðîä-
íèé, åñòðàäíèé òà
ôîëüêëîðíèé ñï³â; íà-
ðîäí³, áàëüí³, ñïîðòèâ-
í³, õ³ï-õîï, ðåï òàíö³;
òåàòðè ìîä òà ìîäåëüí³

àãåíòñòâà; öèðêîâèé,
îïåðíèé ñï³âè, õóäîæíº
÷èòàííÿ òà îðèã³íàëüí³
æàíðè; ³íñòðóìåíòàë³ñ-
òè: ôîðòåï³àíî, ñêðèï-
êà, áàÿí, ã³òàðà, áàíäó-
ðà, ôëåéòà òà ³íø³.

Çàïàëèòè òâîð÷ó ç³ðêó
â äóøàõ ìîëîäîãî ïîêî-
ë³ííÿ þíèõ òàëàíò³â,
îá’ºäíàâøè êðà¿íè, ì³ñ-
òà, ñåëà íàä³éíèìè “Çî-
ðÿíèìè ìîñòàìè” — òà-
êó ìåòó ñòàâèëè îðãàí³-
çàòîðè êîíêóðñó.

Ó êîíêóðñí³é ïðîãðà-
ì³ ç âîêàëó, õîðåîãðàô³¿
òà ³íñòðóìåíòàëó Ãðàí-
ïð³ çäîáóëè âîêàëüíèé
àíñàìáëü “Øàëÿé-âà-
ëÿé” ³ç Äîíåöüêà; Ìè-
êîëà Çàäåðåé, Äàðèíà
Ñëèâåíêî, Êàòåðèíà
Ñèìîíîâà ç Êèºâà; êè-
¿âñüê³ õîðåîãðàô³÷í³ êî-
ëåêòèâè “Äæàç-ñòåï-
òàíö-êëàñ” òà “Ñîòâî-
ðåíèå òåëà”; Â³êòîð³ÿ
Êàðïåíêî — ôîðòåï³-
àíî — ç Õåðñîíà.

×óäîâèé ïîêàç ïðî-
äåìîíñòðóâàâ òåàòð
ìîä “Åðà òâîð÷îñò³” —
êåð³âíèê Êàòåðèíà
Ôîÿ.

Òàêîæ ó ðàìêàõ ôåñ-
òèâàëþ â³äáóâñÿ ³ êîí-
êóðñ êðàñóíü “Ì³ñ Âåñ-
íÿíèé çîðåïàä 2010”,
ÿêèé â³äêðèâ ÷àð³âíèé
ñâ³ò ä³âî÷î¿ âðîäè. Ä³â-
÷àòêà íå ëèøå äåìîí-
ñòðóâàëè îäÿã, à é ìàëè
ïîêàçàòè âì³ííÿ âò³ëþ-
âàòè îáðàçè, ç’ÿâèâøèñü
ïåðåä ïóáë³êîþ â óêðà-
¿íñüêîìó âáðàíí³, àâàí-
ãàðäíèõ êîñòþìàõ, ç ³ã-
ðàøêîþ òà ó áàëüíèõ
ñóêíÿõ

На сцен номінантів "Людини ро " запрош вали троє чарівних вед чих —
Р слана Писан а, Оль а С мсь а та Маша Єфросиніна (зліва направо)

У рам ах фестивалю відб вся і он рс рас нь “Міс Весняний зорепад 2010”

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот ввечері в Києві відб лася 14-та рочиста це-
ремонія вр чення премії "Людина ро -2009". На ороди
ви ляді стат ет и "Во онь Прометея" отримали в різ-

них номінаціях найзаповзятливіші та най спішніші, за
підс м ами ро , жителі У раїни. Спеціальними премі-
ями б ло відзначено й іноземних остей про рами.
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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 491
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Íàéêðàùèé ó÷èòåëü
ñòîëèö³

Êàòåðèíà ÐÓÄÅØÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Корінна иян а Ірина
Ананьєва — педа о із 32-
річним стажем роботи,
вчитель вищої ате орії.
Ан лійсь а мова стала
любленим предметом
для сіх її чнів. Завжди
вчитель а нама ається
знайти підхід до ожно о.
О рім щоденних ро ів,
вона от є чнів до он-
рсів, вивчає з ними ста-

родавні твори та працює
над техні ою пере лад .

Êèì ò³ëüêè íå ìð³ÿëà â äèòèí-
ñòâ³ ñòàòè ²ðèíà Àíàíüºâà: ³ ïî-
åòåñîþ, ³ àêòîðêîþ, ³ íàâ³òü ñòþ-
àðäåñîþ. Ó 1981 ðîö³ âñòóïèëà íà
ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò ñòîëè÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Îáðàëà âå÷³ðíþ ôîð-
ìó íàâ÷àííÿ, ùîá ìàòè çìîãó
ïðàöþâàòè. Òîãî æ ðîêó âëàøòó-
âàëàñÿ âîæàòîþ â äèòÿ÷èé òàá³ð.

Çãîäîì îá³éìàëà ïîñàäó â÷èòå-
ëÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñåðåäíüî¿
øêîëè ¹ 180, âèêëàäàëà ó ÑØ
¹ 158, âåëà ãóðòîê àíãë³éñüêî¿
ìîâè ó Âàòóò³íñüêîìó (íèí³ Äåñ-
íÿíñüêîìó) ðàéîí³. Ï³çí³øå ïðà-
öþâàëà ó ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³
¹ 98.

Ó 2008 ðîö³ ïåðåéøëà äî íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó
"Äîì³íàíòà". Ñòàëà íå ò³ëüêè âè-
êëàäà÷åì àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ë³-
òåðàòóðè, à é çàñòóïíèêîì äèðåê-
òîðà ç ³íîçåìíèõ ìîâ. Òàì ïðà-
öþº ³ íèí³.

Ïîïðè òðóäíîù³ òà íåëåãê³ âè-
ïðîáóâàííÿ ïàí³ Àíàíüºâà ëèøè-
ëàñÿ â³ðíîþ îáðàíîìó çàìîëîäó
øëÿõó. Âîíà ùèðî ³ çàõîïëåíî
ëþáèòü òâîð÷èõ ä³òåé, ÿê³ ïðàã-
íóòü íàâ÷èòèñÿ âñüîãî é îäðàçó.

Öüîãîð³÷ ²ðèíà Àíàíüºâà ï³ä-
ãîòóâàëà äâîõ ó÷åíèöü 11-ãî

êëàñó äî ó÷àñò³ â ì³ñüêîìó êîí-
êóðñ³ Ìàëî¿ àêàäåì³¿ íàóê ç àíã-
ë³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè òà òåõí³÷íî-
ãî ïåðåêëàäó. Ðàçîì ç ä³òüìè çà-
õîïèëàñÿ ïåðåêëàäîì ñòàðîäàâ-
í³õ àíãë³éñüêèõ â³ðøîâàíèõ òâî-
ð³â: äîáèðàëà ðèìè, ðîáèëà ïî-
ð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïåðåêëàäó
óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìî-
âàìè, ïðîïîíóâàëà ³ëþñòðàö³¿,
äàâàëà ïîðàäè ùîäî îôîðìëåí-
íÿ ðîá³ò.

Çàâæäè ìîëîäà òà çàâçÿòà â÷è-
òåëüêà í³êîëè íå ïîêëàäàº ðóê.

Êàæå, ùî íåìàº ïîãàíèõ ó÷í³â,
ïðîñòî äî êîæíîãî ïîòð³áåí ñâ³é
ï³äõ³ä. Ñàìå òàê âèõîâàëà ³ ñâî¿õ
ñèí³â Ëåîí³äà òà Âîëîäèìèðà, íè-
í³ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â.

²ðèíà Àíàíüºâà ââàæàº, ùî é
ä³òè â÷àòü ¿¿ — ìð³ÿòè, ëþáèòè,
áà÷èòè ïðåêðàñíå. Ðîáîòó ïåäàãî-
ãà çíàþòü òà ö³íóþòü ³ áàòüêè ó÷-
í³â, ³ êîëåãè. Íåùîäàâíî ïàí³
Àíàíüºâó áóëî óäîñòîºíà ãðîìàä-
ñüêî¿ ïðåì³¿ "Êðàùèé ó÷èòåëü
Êèºâà"

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 23 áåðåçíÿ
ОВНИ, дов ола вас виб хонебезпечна атмосфера. Достатньо іс ри

непороз мінь, і спалах онфлі т спопелить армонійні стос н и з ото-
ченням, насамперед із родиною. Позб дьтеся на опичено о не атив !
Що б ло, те б р'яном поросло. Життя пре расне! Саме ця психоло іч-
на станов а врят є вас від ар оломних р йнацій.
ТЕЛЬЦІ, задовольнити особисті сма и не вдасться, а втім, свобод

маневрів поточних сит аціях матимете. Не ни айте об оворення прин-
ципово важливих питань. Я що треба, пост піться заради пова и до жит-
тєвих позицій оточення. Тим, хто вчиться: менше емоцій, вам потрібен
не диплом для алоч и, а ф ндаментальні знання, що знадобляться на
пра тиці. Б дьте обачними в дорозі.
БЛИЗНЯТА, вдавшися до творчих еспериментів, ви я фінансовий ор-

анізатор та дбайливий осподар можете зазнати рах (надов о відіб'є
охот до е оїстично о марнотратства). Гроші лі люблять, і їх слід в ла-
дати лише в приб т ові справи чи за рити бор ові дір и в сімейном бю-
джеті. Бра плотсь их радощів та ож не привід для сваро з бла овір-
ними, це тимчасово.
РАКИ, день ризовий, тримайте себе під онтролем, іна ше під тис ом

по ано о настрою ризи єте щось тн ти і наламати дров, що заш одить
ар'єрі, професійном реноме, по либить непороз міння з шефом, домо-
чадцями. Сімейні обов'яз и — це хрест, я ий слід терпеливо нести без
нарі ань, поставивши на чільне місце вимо и шлюбно о обранця.
ЛЕВИ, Форт на до вас прихильна. І це наснаж є, одна нині ліпше не

виявляти ініціативи, зробіть тайм-а т, причаїться. Ви д же вразливі, о ор-
н ті моро ом хворобливої яви, що посилює розбіжності з людьми і мо-
же зробити вас жертвою чорних очей (язи а), з рочення.
ДІВИ, обнадійливий бізнес із др зями може дати тріщин . Том не д май-

те про дале е фінансове майб тнє — воно вимальов ється в непривабливих
барвах, тож тіль и затьмарите д ш . Прибор айте бажання, затя ніть пас и і
дя йте Небесам за те, що маєте. Пор ч з вами впливові спішні партнери,
любіть їх та рад йтеся за них, допома айте, чим можете. Життя пре расне!
ТЕРЕЗИ, мета обирає вас, бере під онтроль та е спл ат є, я їй зама-

неться. По ладайтеся на здоровий ґл зд, це допоможе вн трішньо мобі-
ліз ватися і не аразди на ар'єрних теренах (з ерівництвом) сприйняти за
добро. Втрачене професійній сфері відш од ється приємних домашніх
лопотах. Пі л йтеся про сім'ю, і тоді не збочите з правильно шлях !
СКОРПІОНИ, натрапивши на бар'єри під час спроби виїхати з раїни,

відвідати дале их родичів чи розширити повноваження (сімейні, подр ж-
ні), не впадайте в розпач. Б дьте оптимістами і менше звертайте ва и на
ч жі поради, облиште ідеаліз вати людей. Кер йтеся власними тверези-
ми д м ами, цін йте те, що маєте, ма симально ви ористов йте збі об-
ставин, нові знайомства, а оманливі перспе тиви є армічним пережит ом.
СТРІЛЬЦІ, я що ви налаштовані взяти романтичний реванш, пощадіть бла-

овірно о. І не смійте с а ати в реч , бо розпалите ревнощі й матимете
море не араздів. Додат ових фінасових, енер етичних, моральних апіта-
лов ладень вима атиме бізнес, ділові почини, том не ризи йте, оли вас
зм ш ватим ть взяти в бор , тримайтеся — там пахне бан ротством.
КОЗОРОГИ д же зб джені та імп льсивні, не дозволяйте емоціям взя-

ти вас під абл . Я що невпевнені в собі, тримайте роз мн дистанцію,
та безпечніше. Важливі ділові домовленості, підписання од ліпше від-
ласти. І не смійте з'ясов вати стос н и з бла овірними, наполя ати на
своєм , бо та им чином ви лише по либите прірв ворожнечі.
ВОДОЛІЇ, дбайте про здоров'я, не доп с айте перевантажень (емо-

ційних, роз мових, фізичних). Починати рс лі вання, діа ност вати
хвороб протипо азано. Підвищ ється ч тливість, а тивіз ються олиш-
ні звич и, том б дь-я і с переч и забер ть ба ато д шевної енер ії. На
сл жбі б дьте дисциплінованими, не влаштов йте істери , а старанно
ви он йте взяті на себе зобов'язання.
РИБИ, надя ніть броньовий психоло ічний с афандр, тоді лобові ата и

а ресивних осіб вас не зачеплять за живе, ни нете моральних травм. Кло-
поти з дітьми, оханими, домочадцями та ож ся н ть точ и ипіння. Тер-
піть, адже смирення та здоровий ґл зд — най ращі запобіжни и драматич-
них наслід ів. Ува а азартним (романтичним, фінансовим) равцям: л а-
вий хоче зробити вас бан ротами...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó öåíòðàëüíèõ òà ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ ÷à-

ñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+8°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó
äî +11°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +8...+9°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +4...+8°Ñ, âíî÷³ +1...+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+8...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëè-
êèé äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7..+12°Ñ,
âíî÷³ +6...+7°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ æ³íêè ãîòóâàëè ãàðáóçîâå íà-

ñ³ííÿ. ßêà ïîãîäà öüîãî äíÿ — òàêà é íà íàñòóïí³ ñîðîê ðàíê³â. Ó
öåé äåíü òðàïëÿºòüñÿ ïåðøà âåñíÿíà ãðîçà.

²ìåíèííèêè: 
Ê³íäðàò, Êèïðiÿí, Â³êòîð, Ãàëèíà, Ëåîí³ä, Âàñèëèíà, Íàñòÿ, Êðå-

ñèí, Ôåë³êñ, Ïåëàãiÿ

9 6 3 1 5

3 7

1 5

2 1 7

3 1 6 2 8

4 9

9 3 5

4

9 4 6

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.

8 2 7 6 1 4 3 5 9

4 1 3 2 5 9 8 7 6

6 5 9 8 7 3 1 2 4

9 8 2 5 6 1 4 3 7

7 6 5 3 4 2 9 8 1

3 4 1 9 8 7 2 6 5

2 3 6 4 9 5 7 1 8

1 9 8 7 2 6 5 4 3

5 7 4 1 3 8 6 9 2

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 19 áåðåçíÿ
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Киян а-педа о Ірина Ананьєва впевнена, що по аних чнів немає

²ðèíà Àíàíüºâà âæå 32 ðîêè âèêëàäàº 
àíãë³éñüêó ìîâó


