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“Õðåùàòèêó” — 20!
Çâåðíåííÿ ðåäàêòîðà äî ÷èòà÷³â

Äîðîã³ ÷èòà÷³! 
20 ðîê³â òîìó ð³øåííÿì ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè â³ä 7 âå-

ðåñíÿ 1990 ðîêó çà ¹ 22 áóëî ñòâîðåíî ãàçåòó “Õðåùà-
òèê”. Â³äòîä³ âîíà áóëà ïîðÿä ç êèÿíàìè: â³äñòîþâàëà
Íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, áóäóâàëà ì³ñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ,
íåîäíîðàçîâî õîäèëà íà Ìàéäàí, îáèðàëà Êè¿âðàäó, äî-
ïîìàãàëà ðîçâ’ÿçóâàòè ì³ñüê³ ïðîáëåìè. Ãàçåòà ïðîéøëà
äîâãèé ³ ñëàâåòíèé øëÿõ, àëå éîãî íå çàê³í÷åíî. 20 ðî-
ê³â äëÿ ëþäèíè — öå ëèøå ìîëîä³ñòü, óñ³ ãîëîâí³ çâåð-
øåííÿ ùå ïîïåðåäó, ñïîä³âàþñÿ, öå ñòîñóºòüñÿ ³ ãàçåòè
“Õðåùàòèê”.

Äÿêóþ ÷èòà÷àì çà òå, ùî ïîì³òèëè, ÿê çà îñòàíí³é
ì³ñÿöü ãàçåòà çì³íèëàñÿ. Ìè ïî÷àëè îäåðæóâàòè ëèñòè íà
ñâîþ ï³äòðèìêó, äî íàñ ïîâåðòàþòüñÿ ïåðåäïëàòíèêè,
“Õðåùàòèê” á³ëüøå êóïóþòü ó ê³îñêàõ. Ðåäàêö³ÿ ðîçóì³º,
ùî öå ëèøå àâàíñ êè¿âñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, çà ÿêèé ïîòð³á-
íî â³äïëàòèòè ñóìë³ííîþ ïðàöåþ íà áëàãî êèÿí. Ó ñâî-
¿é ä³ÿëüíîñò³ ìè âèçíà÷èëè òðè ãîëîâíèõ íàïðÿìêè, áåç
êîòðèõ, ÿê ââàæàºìî, ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ãðîìàäÿíñüêî-
ãî ñóñï³ëüñòâà â íàøîìó ì³ñò³ íåìîæëèâèé.

Ïåðøèé íàïðÿìîê — ïðîáëåìè êèÿí. Ó êîæíîìó íî-
ìåð³ ãàçåòè ç ð³çíèõ áîê³â âèñâ³òëþþòüñÿ ì³ñüê³ ïðîáëå-
ìè. Çâåðíóòè óâàãó íà íèõ ðàäèòü íå âèñîêå íà÷àëüñòâî,

à âè, Êèÿíè. Íåäàðìà ïèøåìî ñëîâî “êèÿíè” ç âåëèêî¿
ë³òåðè, áî ëèøå Ëþäèíà ç âåëèêî¿ ë³òåðè ìîæå çíàéòè
÷àñ ³ ïðèâåðíóòè óâàãó äî òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ì³ñò³.
Ìè ìàºìî íàä³þ äîëàòè ì³ñüê³ ïðîáëåìè ç ÷èòà÷àìè ðà-
çîì ³ äÿêóºìî ³íøèì ÇÌ², ùî äîïîìàãàþòü íàì ó ðîçïî-
â³äÿõ ïðî ö³ ïðîáëåìè, äÿêóºìî íåáàéäóæèì ïîñàäîâöÿì,
ùî ñëîâîì ³ ä³ëîì äîïîìàãàþòü ó âèð³øåíí³ öèõ ïðîá-
ëåì, àëå ïåðåäóñ³ì äÿêóºìî âàì, Êèÿíè, çà ùèð³ñòü ³ íå-
áàéäóæ³ñòü äî ð³äíîãî ì³ñòà!

Äðóãèé íàïðÿìîê — ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ. Êè¿â ìàº
íàëåæàòè êèÿíàì! Ïðîòå ³íøîãî øëÿõó, ÿê ðîçâèòîê äå-
ìîêðàò³¿ íà ì³ñöÿõ, ïðîñòî íåìàº. Ðåäàêö³ÿ ìàº íàì³ð íà-
äàâàòè ñâî¿ øïàëüòè ïîë³òè÷íèì ñèëàì ³ ãðîìàäñüêèì îð-
ãàí³çàö³ÿì ëèøå çà îäí³º¿ óìîâè. Âîíà ïðîñòà: ÿêùî çâåð-
íåííÿ äî êèÿí áóäóòü êîíñòðóêòèâíèìè. “Õðåùàòèê” ìàº
ñòàòè ìîäåðàòîðîì ì³ñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ äóìêè, â³í îðãàí³-
çîâóâàòèìå äèñêóñ³¿, êðóãë³ ñòîëè, àêö³¿, ùî ìàþòü äàòè
ðîçâèòîê êè¿âñüêîìó ñóñï³ëüñòâó.

Òðåò³é íàïðÿìîê — äîïîìîãà òàëàíîâèòèì îñîáèñòî-
ñòÿì. Íà ñâî¿õ øïàëüòàõ “Õðåùàòèê” óæå äðóêóº òâîðè
íîâèõ ïèñüìåííèê³â, ïîåò³â, íàóêîâö³â, ìèòö³â òà ³íøèõ
ëþäåé, ïðî ÿêèõ ìàº çíàòè Êè¿â, ìàº çíàòè Óêðà¿íà. Â
êîæíîìó íîìåð³ “Õðåùàòèêà” áóäå âì³ùåíî ë³òåðàòóðíó

òâîð÷³ñòü êèÿí, ùî âæå âèêëèêàëà ³íòåðåñ ³ ïîïèò ó ÷è-
òà÷à. Ìè ïåðåæèâàòèìåìî êîæíó ïåðåìîãó òàëàíîâèòèõ
êèÿí, çàâæäè ïðîòÿãóâàòèìåìî ¿ì ðóêó äîïîìîãè. Âðåø-
ò³-ðåøò òàêèõ ëþäåé ïîòð³áíî çíàéîìèòè ì³æ ñîáîþ òà
çãóðòîâóâàòè, à ç öèì âïîðàºòüñÿ ëèøå ôîðìàò ãàçåòè. Êè-
ÿíè, ÿêùî ñåðåä âàñ º òàëàíòè àáî âè çíàºòå òàêèõ ëþ-
äåé, ¿ì ìîæíà äîïîìîãòè ÷åðåç “Õðåùàòèê”!

Ðåäàêö³ÿ ïàì’ÿòàº, ùî “Õðåùàòèê” í³÷îãî íå âàðòèé
áåç ï³äòðèìêè ñâî¿õ ÷èòà÷³â. Øàíîâí³ êèÿíè, äîïîìî-
æ³òü íàì çðîáèòè ãàçåòó ùå êðàùîþ, í³æ âîíà º! Íàä-
ñèëàéòå ñâî¿ ïðîïîçèö³¿, äèñêóòóéòå ç íàìè, íå äàâàéòå
íàì ñïîêîþ, áî äëÿ íàñ íåìàº í³÷îãî âàæëèâ³øîãî, í³æ
êè¿âñüêå ñóñï³ëüñòâî! Äâåð³ ðåäàêö³¿ çàâæäè â³ä÷èíåí³
äëÿ ëþäåé, ÿê³ äáàþòü ïðî äîáðî äëÿ ³íøèõ. “Õðåùà-
òèê” ìàº ñòàòè íàðîäíîþ ãàçåòîþ, ñàìå öåé ôîðìàò ñâ³-
äîìî îáèðàº ðåäàêö³ÿ, ñàìå öüîãî ôîðìàòó ïîòðåáóº ñó-
÷àñí³ñòü. Äèñêóñ³þ ùîäî çì³í ó “Õðåùàòèêó” ìè çàê³í-
÷èìî 23 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó — íà þâ³ëåé âèõîäó ïåðøîãî
íîìåðà íàøî¿ ãàçåòè.

Õàé âàì ùàñòèòü, äîðîã³ êèÿíè! Ðàçîì ìè çðîáèìî á³ëü-
øå

Денис ЖАРКИХ,
в. о. оловно о реда тора
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“Õðåùàòèêó” — 20 ðîê³â

Øàíîâí³ ñï³âðîá³òíèêè,
âåñü òâîð÷èé êîëåêòèâ ãà-
çåòè “Õðåùàòèê”!

Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàþ âàñ ³ç
þâ³ëåºì — 20-ð³÷÷ÿì ãàçå-
òè.

“Õðåùàòèê” ïðîòÿãîì
îñü óæå äâîõ äåñÿòê³â ðîê³â
îïåðàòèâíî ïðàöþº â ³í-
ôîðìàö³éíîìó ïîë³ ñòîëè-
ö³. Äëÿ áàãàòüîõ êèÿí ðà-
íîê ðîçïî÷èíàºòüñÿ ñàìå ç
ãàçåòè “Õðåùàòèê”, ³ ñàìå
â³ä ãîñòðîòè âàøîãî ïåðà,
óì³ííÿ ÿñêðàâî äîíåñòè
äîáðó íîâèíó, ³íôîðìóâà-
òè ïðî îñòàíí³ çì³íè â
æèòò³ ñòîëèö³ é çàëåæèòü
íàñòð³é ÷èòà÷à. Íåçâàæà-
þ÷è íà ïðîöåñè ãëîáàë³çà-
ö³¿ ³ ìîæëèâ³ñòü îïåðàòèâ-
íî ä³çíàâàòèñÿ íîâèíè â
áóäü-ÿêîìó êóòî÷êó ñâ³òó
âàæëèâî, ùîá õòîñü ïðèä³-
ëÿâ óâàãó ïîä³ÿì íàøîãî
ì³ñòà, ðàéîíàì, êîæíîìó
êóòî÷êó ³ ïîäâ³ð’þ Êèºâà.

Ó âàøå ñâÿòî, äåíü íàðî-
äæåííÿ “Õðåùàòèêà”, õî-
÷åòüñÿ ïîáàæàòè óñï³õ³â
óñüîìó òâîð÷îìó êîëåêòè-
âó, ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàí-
íÿ ³ âèñëîâèòè ùèðó ïîäÿ-
êó çà ïðàöþ. Ùîá âàø³ ðî-
áî÷³ äí³ áóëè íàïîâíåí³ ö³-
êàâèìè ïîä³ÿìè, ðàä³ñíè-
ìè çóñòð³÷àìè ³ íîâèìè
³äåÿìè. Ìèðó ³ òåïëà âàì ³
âàøèì ðîäèíàì!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Øàíîâí³ äðóç³!
Ó äåíü äâàäöÿòî¿ ð³÷íè-

ö³ âàøî¿ ãàçåòè ïðèéì³òü
ùèðîñåðäí³ â³òàííÿ â³ä Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ òà â³ä ìåíå
îñîáèñòî.

20 ðîê³â — öå äàòà, ÿêà
äëÿ êîæíîãî êîëåêòèâó º
ñâîºð³äíèì ï³äñóìêîì ïðî-
âåäåíî¿ ðîáîòè ³ òåñòîì íà
çð³ë³ñòü. Ãàçåòà “Õðåùàòèê”
ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó íàðî-
äèëàñÿ, ñòàëà ïîâíîë³òíüîþ
òà âèðîñòèëà ö³ëå ïîêîë³í-
íÿ ñòîëè÷íèõ æóðíàë³ñò³â,
ÿê³ çàëèøàþòüñÿ â³ðíèìè
ñâîºìó ïîêëèêàííþ — ïè-
ñàòè ³ñòîð³þ Êèºâà.

Æèòòÿ ñòîëèö³ çàâæäè â
öåíòð³ âàøî¿ óâàãè, òîæ
ìè, ÷èòà÷³, âèñëîâëþºìî
ïîáàæàííÿ, àáè âàøå âè-
äàííÿ ³ íàäàë³ ëèøàëîñÿ â
÷èñë³ òèõ, õòî ôîðìóº ³í-
ôîðìàö³éíå îáëè÷÷ÿ Êè-
ºâà. “Õðåùàòèê” ïî ïðà-
âó ìîæå íàçèâàòèñÿ ë³òî-
ïèñîì ñòîëèö³, ³ ÿ áàæàþ,
ùîá öåé ñòàòóñ ì³öíî çà-
êð³ïèâñÿ çà ãàçåòîþ.

Â³òàþ÷è ç âàøèì ñâÿ-
òîì, çè÷ó âàì, øàíîâí³
ãàçåòÿð³, ùèðî¿ ÷èòàöüêî¿
ïîâàãè òà ëþáîâ³ é óñï³ø-
íîãî çä³éñíåííÿ âñ³õ ïëà-
í³â ³ çàäóì³â. Íåõàé 
ï³ä´ðóíòÿì ïë³äíî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå
ì³öíå çäîðîâ’ÿ, íàòõíåí-
íà äóìêà é ùèð³ ïî-
÷óòòÿ.

Перший заст пни
олови КМДА

Оле сандр ПОПОВ

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè
“Õðåùàòèêà”!

Ñüîãîäí³ 20 ðîê³â âèïîâ-
íþºòüñÿ ãàçåò³, ÿêà çàâæäè
áóëà ³ ëèøàºòüñÿ äæåðåëîì
îá’ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿
ùîäî âñ³õ ñôåð ì³ñüêîãî
æèòòÿ. Í³õòî ³íøèé, ÿê âè,
íå íàáëèæåí³ äî ñâîãî ÷è-
òà÷à òà çíàºòüñÿ íà ãîëîâ-
íèõ òåìàõ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³. Âàø³ ìàòåð³àëè ïî-
ïîâíþþòü ÿñêðàâèìè, íå-
çàáóòí³ìè ñòîð³íêàìè ë³òî-
ïèñ íàøîãî ñëàâåòíîãî
ì³ñòà.

Áàæàþ âñüîìó êîëåêòèâó
ãàçåòè “Õðåùàòèê” íåçãà-
ñèìî¿ åíåðã³¿ çàäëÿ âò³ëåí-
íÿ â æèòòÿ íàéñì³ëèâ³øèõ
çàäóì³â ³ ïëàí³â. Íåõàé ñåí-
ñàö³¿ çàâæäè áóäóòü äîáðè-
ìè, íîâèíè — îïòèì³ñòè÷-
íèìè, ãàçåòí³ ðåïîðòàæ³ —
ÿñêðàâèìè, à ãîíîðàðè —
âèñîêèìè. Áàæàþ âàì óñï³-
õó â òâîð÷îìó ïîøóêó, íàò-
õíåííÿ, ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ!

Ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Се ретар Київради

Олесь ДОВГИЙ

Øàíîâíà êîìàíäî ðå-
äàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ
âàñ ç³ ñëàâåòíèì þâ³ëå-
ºì — 20-ð³÷÷ÿì. Äëÿ äðó-
êîâàíîãî âèäàííÿ öå â³ê
ñòàíîâëåííÿ, ðîçêâ³òó òà
íàáóòòÿ âëàñíîãî îðèã³-
íàëüíîãî ñòèëþ âèêëàäó
íàéãîëîâí³øèõ ïîä³é ñòî-
ëè÷íîãî æèòòÿ. Áàæàþ
âñ³é äðóæí³é êîìàíä³ ðå-
äàêö³¿ “Õðåùàòèêà” ³ íà-
äàë³ ëèøàòèñÿ íàñò³ëüêè
òâîð÷èìè òà ïðîôåñ³éíè-
ìè íà æóðíàë³ñòñüê³é íè-
â³, áóòè çàâæäè ïîïåðåäó
âàøèõ êîëåã ó ãàëóç³ âè-
ñâ³òëåííÿ ñòîëè÷íèõ íî-
âèí òà ñòàòè äëÿ êèÿí 
ãîëîâíèì äæåðåëîì íî-
âèí ïðî Êè¿â ³ éîãî 
ìåøêàíö³â.

З пова ою,
олова постійної омісії

Київради з питань охорони
здоров’я та соціально о

захист , спів олова
деп татсь ої фра ції “Бло

Леоніда Черновець о о”
Алла ШЛАПАК

Øàíîâí³ æóðíàë³ñòè
“Õðåùàòèêà”, ùèðî â³òàþ
âàñ ³ç þâ³ëåºì!

Ãàçåòà “Õðåùàòèê” — âè-
äàííÿ ïðî êèÿí ³ äëÿ êèÿí.
×àñîïèñ çà âñþ ³ñòîð³þ
ñâîãî ³ñíóâàííÿ í³êîëè íå
ñòîÿâ îñòîðîíü ïðîáëåì
ñòîëèö³. Ïåâåí, ùî öþ òðà-
äèö³þ ãàçåòà çáåðåæå ³ â
ìàéáóòíüîìó. Ìåí³ îñîáëè-
âî ïðèºìíî, ùî íà ñòîð³í-
êàõ “Õðåùàòèêà” âèñâ³ò-
ëþºòüñÿ æèòòÿ ³ ðàéîí³â
ì³ñòà, çîêðåìà íàøîãî 300-
òèñÿ÷íîãî Ñîëîì’ÿíñüêîãî.
Áàæàþ âàì, ùîá óñ³ ãîñòð³
³ òàê³ ïîòð³áí³ ìàòåð³àëè íå
ëèøàëèñÿ ïîçà óâàãîþ êå-
ð³âíèê³â Êèºâà óñ³õ ð³âí³â,
ùîá âîíè îïåðàòèâíî ðå-
àãóâàëè íà âñ³ âàø³ ïóáë³-
êàö³¿.

Голова Солом’янсь ої
райдержадміністрації

Іван СИДОРОВ

Øàíîâíà ðåäàêö³º ãàçåòè
“Õðåùàòèê”!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ ç
20-ð³÷íèì þâ³ëåºì Âàøå
ïðåêðàñíå âèäàííÿ. Çà 20
ðîê³â ãàçåòà “Õðåùàòèê”
ñòàëà ð³äíîþ ³ áëèçüêîþ

êîæíîìó êèÿíèíó, îñíîâ-
íèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿
ïðî áóðõëèâå ³ íåâãàìîâíå
æèòòÿ ñòîëèö³, ä³ÿëüí³ñòü ¿¿
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. Âàøå âèäàííÿ ìàº
äîâ³ðó òà êîðèñòóºòüñÿ ïî-
âàãîþ, âîíî º ïåðøîäæå-
ðåëîì ³íôîðìóâàííÿ êèÿí
ïðî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè òà ³íø³ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâ³ äîêóìåíòè
ì³ñüêî¿ âëàäè. “Õðåùàòèê”
âäàëî ïîºäíóº â ñîá³ ñòàòóñ
îô³ö³éíîãî â³ñíèêà ì³ñòà òà
ðîäèííî-ïîáóòîâî¿ ãàçåòè,
ùîäåííà ³íôîðìàö³ÿ ÿêî¿
ïîòð³áíà êîæíîìó êèÿíèíó
òà ãîñòþ íàøîãî ì³ñòà!

Áàæàþ âàøîìó êîëåêòè-
âó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàñíà-
ãè, âñåá³÷íèõ áëàã, ïîðîçó-
ì³ííÿ òà ïðîöâ³òàííÿ! Òðè-
ìàéòå ³ íàäàë³ ãðîìàäÿí ó
ïîâí³é ïî³íôîðìîâàíîñò³
ñòîñîâíî æèòòÿ íàøîãî
ïðåêðàñíîãî ì³ñòà! Ëèøàé-
òåñÿ ³ íàäàë³ ôëàãìàíîì
äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ Ñòîëèö³!
Голова Голосіївсь ої РДА

Сер ій САДОВОЙ

Õî÷ó â öþ þâ³ëåéíó äà-
òó ïîáàæàòè ãàçåò³ “Õðå-
ùàòèê”, ¿¿ ÷èòà÷àì ³, çâè-
÷àéíî æ, âèäàâöÿì íàñàì-
ïåðåä îïòèì³çìó, ïî÷óòòÿ
ãóìîðó, çäîðîâ’ÿ â³äïîâ³ä-
íî äî äâàäöÿòèð³÷íîãî â³-
êó ³ á³ëüøå óâàãè íà 
ïîçèòèâ. Ïðî íåãàòèâ 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ ³ ç ³íøèõ 
äæåðåë.

З пова ою
Андрій КУРКОВ,

письменни

Ïðèéì³òü ìî¿ íàéùèð³-
ø³ â³òàííÿ! Áàæàþ ³ íàäà-
ë³ âèñâ³òëþâàòè íàéàêòó-
àëüí³ø³ òåìè ñòîëèö³, çàâ-
æäè áóòè íà â³ñòð³ ïîä³é
òà çàëèøàòèñÿ óëþáëåíîþ
ãàçåòîþ êèÿí. Ïîá³ëüøå
âàì íîâèí ³ ðåïîðòàæ³â ³ç
êóëüòóðíî¿ òåìàòèêè, ðàä³
é íàäàë³ ç’ÿâëÿòèñÿ íà âà-
øèõ øïàëüòàõ ó ÿêîñò³ ãå-
ðî¿â ïóáë³êàö³é.

Оль а СУМСЬКА,
а триса, народна артист а

У раїни

ßê áóäü-ÿê³é ãàçåò³, õî-
÷åòüñÿ ïîáàæàòè ÷åñíîñò³ ³
ùîá í³õòî íå çàâàæàâ ïóá-
ë³êóâàòè ÷åñí³ ³ ïðàâäèâ³
ìàòåð³àëè. Ç³ ñâîãî áîêó áà-
æàþ, ùîá ìè äî âàñ çâåð-
òàëèñÿ çà ðåêëàìîþ, à âè
äî íàñ — ïî çäîðîâ’ÿ.

Михайло РАДУЦЬКИЙ,
лі ар, президент ліні и

“Борис”

Ãàçåòà “Õðåùàòèê” äàâíî
º ãàçåòîþ, ÿêó ëþáëÿòü ³
÷èòàþòü êèÿíè. Çà öåé ÷àñ
ó ãàçåòè áóëè ð³çí³ ÷àñè:
êðàù³ íàêëàäè ³ ãîñòð³ø³
ïóáë³êàö³¿, ìåíø³ íàêëàäè
òà íå íàñò³ëüêè çëîáîäåíí³
ìàòåð³àëè. Áàæàþ òâîð÷î-
ìó êîëåêòèâó “Õðåùàòè-
êà”, íåçàëåæíî â³ä ïîë³òè÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ òà âëàäè, ëè-
øàòèñÿ ãîñòðèìè òà ñó÷àñ-
íèìè, ñòîÿòè íà áîö³ êèÿí
³ â³äñòîþâàòè ¿õí³ ³íòåðåñè.

Оле сандр БРИГИНЕЦЬ,
олова Постійної омісії

Київради з питань
льт ри та т ризм

Â³òàþ âàñ ³ç 20-ð³÷÷ÿì! Äó-
æå äîáðå, êîëè ãàçåòà âèòðè-
ìóº âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í
³ çàéìàº ñâîþ í³øó â ñôåð³
ì³ñüêèõ ÇÌ². “Õðåùàòèê”
çàâæäè ðîçïîâ³äàº êèÿíàì
ïðî ð³çí³ ñòîëè÷í³ ïîä³¿, ðîç-
â’ÿçóº ïðîáëåìè. Ââàæàþ,
ãàçåòà ïîòð³áíà ìåøêàíöÿì
ñòîëèö³, îñîáëèâî íèí³, êî-
ëè çì³íþºòüñÿ ñêëàä ì³ñüêî¿
âëàäè. Ñàìå âè çíàéîìèòå
÷èòà÷³â ³ç íîâîââåäåííÿìè,
ïðîåêòàìè, ïîñàäîâöÿìè.
Áàæàþ âàì íà ñòîð³íêàõ ãà-
çåòè á³ëüøå äîáðèõ íîâèí,
³ñòîð³é ïðî ö³êàâèõ ëþäåé,
àäæå áàãàòî òàëàíîâèòèõ êè-
ÿí, ÿê³ íå “ñâ³òÿòüñÿ” íà åê-
ðàíàõ, ïðîæèâàþòü ó íàøî-

ìó ì³ñò³. Õî÷åòüñÿ òàêîæ,
ùîá ó ãàçåò³ á³ëüøå óâàãè
ïðèä³ëÿëè ñòàðîìó Êèºâó,
ÿêîãî âæå íåìàº, áî íàøå
ì³ñòî ìàº áàãàòîâ³êîâó ³ñòî-
ð³þ, ÿêó çàðàç ìàëî õòî çíàº.
Ïîá³ëüøå âàì íàêëàäó òà
÷èòà÷³â, à òàêîæ óñï³õó, ÿêèé
íå çàëåæèòü â³ä áþäæåòíèõ
êîøò³â!

Володимир БИСТРЯКОВ,
омпозитор,

народний артист У раїни

Õî÷ó ïîáàæàòè êîëåêòèâó
ãàçåòè “Õðåùàòèê” ñòàòè
ñïðàâæíüîþ ãàçåòîþ êèÿí.
Ïåðåáóâàþ÷è â êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³, ãàçåòà ìàº â³äïî-
â³äí³ ìàòåð³àëüí³ ³ òåõí³÷í³
çàñîáè, ô³íàíñîâó ï³äòðèì-
êó, îòîæ, ìàº é ìàéáóòíº.
Õîò³ëîñÿ á ÷èòàòè íà ñòîð³í-
êàõ âàøî¿ ãàçåòè ïîá³ëüøå
ö³êàâèõ ³ íåçààíãàæîâàíèõ
ìàòåð³àë³â, ÿê³ á âèñëîâëþ-
âàëè òî÷êó çîðó íå ëèøå
ì³ñüêî¿ âëàäè, à é ìåøêàí-
ö³â ì³ñòà. ²ùå ðàç ïîâòîðþñü
³ ïîáàæàþ “Õðåùàòèêó” ñòà-
òè óëþáëåíîþ ãàçåòîþ êèÿí.

Наталя НОВАК, заст пни
ерівни а фра ції

Бло Віталія Клич а

ß ââàæàþ, ùî â Êèºâ³ º
íàéêðàùà ìóí³öèïàëüíà ãà-
çåòà, íà ñòîð³íêàõ ÿêî¿ 
âïîâí³ â³äîáðàæàºòüñÿ âñå
æèòòÿ ì³ñòà. Ó “Õðåùàòèêó”
ïðàöþº ôàõîâèé êîëåêòèâ
æóðíàë³ñò³â. Äàâíî ïîì³òèâ
äëÿ ñåáå, ùî íà ÿêó á ïîä³þ
ç æèòòÿ ì³ñòà íå ïðèéøîâ —
â³äêðèòòÿ íîâî¿ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî, çàñ³äàííÿ êîì³ñ³é Êè¿â-
ðàäè, ³íø³ çàõîäè — çàâæäè
áà÷ó êîðåñïîíäåíò³â âàøî¿
ãàçåòè. Íà ¿¿ ñòîð³íêàõ çàâ-
æäè ìîæíà çíàéòè áàãàòî
³íôîðìàö³¿, ÿêà ñòîñóºòüñÿ
ùîäåííîãî æèòòÿ ìåøêàí-
ö³â íàøîãî ì³ñòà. “Õðåùà-
òèê” — öå ñïðàâæíÿ ÷åòâåð-
òà âëàäà, êóäè ëþäè ìîæóòü
çâåðíóòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ïðîáëå-
ìàìè. Äâàäöÿòü ðîê³â — äó-
æå ãàðíèé â³ê, êîëè ìîëîäà
ëþäèíà ìàº âåëèêó ö³êàâ³ñòü
äî æèòòÿ. Âàøó ãàçåòó ìîæ-
íà ïîð³âíÿòè ç òàêîþ ëþäè-
íîþ. Òîæ áàæàþ âàì íîâèõ
ö³êàâèõ ìàòåð³àë³â ³ íîâèõ
ðóáðèê. Äàé âàì, Áîæå, âñ³ì
çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ!

Юрій БОНДАР, олова
постійної омісії Київради

з питань ЖКГ та ПЕК
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Ïðîäóêòè ïîäåøåâøàþòü
“Óäàðí³” ÿðìàðêè ïðîâîäèòèìóòü äâà ì³ñÿö³

Íàéâàæëèâ³ø³ ïîä³¿ ìèíóëîãî
òèæíÿ îáãîâîðèëè â÷îðà íà íà-
ðàä³ ó ÊÌÄÀ. Ïðèºìíîþ íîâè-
íîþ íîìåð îäèí äëÿ êèÿí ñòàëè
ïðîäîâîëü÷³ ÿðìàðêè, ùî âèõ³ä-
íèìè â³äáóëèñÿ ó êîæíîìó ðàéî-
í³. “Çâàæàþ÷è íà ñïåêóëÿòèâíå
çðîñòàííÿ ö³í íà ïðîäîâîëü÷³ òî-
âàðè, çà äîðó÷åííÿì óðÿäó ìè
âæèâàºìî çàõîä³â, àáè òðèìàòè
ñèòóàö³þ ï³ä êîíòðîëåì. ² ÿðìàð-
êè ñòàëè åôåêòèâíèì çàõîäîì,
àäæå ëþäè ìîæóòü êóïóâàòè âñå
ïîòð³áíå çà ïðèéíÿòíèìè ö³íà-
ìè”,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü. Íà äå-
ñÿòè ÿðìàðêàõ ó âèõ³äí³ ö³íè áó-

ëè íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ íå íà
10-15 â³äñîòê³â, ÿê çàçâè÷àé, à íà
25-30. Öå âäàëîñÿ çàâäÿêè òîìó,
ùî ùå á³ëüøå âèðîáíèê³â ïðè-
âåçëè ñâîþ ïðîäóêö³þ äî ñòîëè-
ö³. Çàãàëîì òîâàð³â çàâåçëè 1303
âàíòàæ³âêè. Ùîïðàâäà, ëèøå 330
ìàøèí ïðè¿õàëè ç â³ääàëåíèõ ðå-
ã³îí³â, ðåøòà — öå òðàäèö³éí³
ïîñòà÷àëüíèêè Êèºâà. Â³êòîð Ñ³-
âåöü ïåðåêîíàíèé, êîëè â³äëàãî-
äèòè ç ðåã³îíàìè çâ’ÿçêè, òî ö³-
íè íà ïðîäóêòè ìîæóòü çíèçèòè-
ñÿ ³ ùå. Íàïðèêëàä, ÿêùî â Êè-
ºâ³ ê³ëîãðàì öèáóë³ êîøòóº 
4-6 ãðí, òî ç Ìèêîëàºâà ¿¿ ïðè-
âåçëè ïî 2 ãðí, òîáòî óäâ³÷³-óò-

ðè÷³ äåøåâøå. ² òàê íàéâðîæàé-
í³ø³ êóëüòóðè ìîæíà çíàéòè â
êîæíîìó ðåã³îí³. “Âëàñíå, íà
ñüîãîäí³ çàä³ÿíî íå á³ëüøå í³æ
20 â³äñîòê³â, òàê áè ìîâèòè, ðå-
ã³îíàëüíîãî ðåçåðâó, àäæå íå ç
óñ³õ îáëàñòåé âèðîáíèêè âåçóòü
ñâîþ ïðîäóêö³þ äî ñòîëèö³”,—
ñêàçàâ ïàí Ñ³âåöü. Àáè ÿðìàðêó-

âàòè äî ñòîëèö³ ¿õàëè çâ³äóñ³ëü,
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ äîðó÷èâ íàëà-
ãîäèòè ò³ñí³øó ñï³âïðàöþ ç ðåã³î-
íàìè ³ ïîîá³öÿâ íàâ³òü îñîáèñòî
ïåðåãîâîðèòè ç ãóáåðíàòîðàìè.
Òîæ òàê³ ÿðìàðêè îðãàí³çîâóâàòè-
ìóòü ³ íàäàë³. “Ìè ïðîâîäèòèìå-
ìî ¿õ ùîíàéìåíøå äâà ì³ñÿö³,

ïðèíàéìí³ äîòè, äîêè íå ñïàäå
àæ³îòàæ òà íå ñòàá³ë³çóþòüñÿ ö³-
íè”,— ñêàçàâ ïàí Ñ³âåöü.

Ïðèºìíîþ íîâèíîþ íîìåð äâà
äëÿ âæå ñèòèõ êèÿí ñòàíå òå, ùî
çèìóâàòèìóòü âîíè ó òåïë³. Ìè-
íóëî¿ ï’ÿòíèö³ ì³ñòî ïîâí³ñòþ
ðîçðàõóâàëîñÿ ç áîðãîì ïåðåä
“Êè¿âåíåðãî”, ùî óòâîðèâñÿ ÷å-
ðåç ð³çíèöþ ó òàðèôàõ. Çàâäÿêè
ï³äòðèìö³ óðÿäó òà Íàöáàíêó
ì³ñüêà âëàäà ïåðåðàõóâàëà
1,5 ìëðä ãðí. “Ó íàñ º ñòîâ³äñîò-
êîâà âïåâíåí³ñòü, ùî ìè áóäåìî
çàáåçïå÷åí³ åíåðãîíîñ³ºì, à â³ä-
ïîâ³äíî, îïàëþâàëüíèé ñåçîí
òðèâàòèìå óñï³øíî”,— ñêàçàâ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Ïðèºìíà íîâèíà ³ äëÿ ïðàö³â-
íèê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ:
äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ¿ì ìàþòü ïîâí³-
ñòþ âèïëàòèòè áîðãè ³ç çàðïëàòè.
Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïðèçíà÷èâ íî-
âó ê³íöåâó äàòó — 1 æîâòíÿ. Êå-
ð³âíèêàì, ÿê³ íå ðîçðàõóþòüñÿ ç
ïðàö³âíèêàìè, ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ çíîâó ïîîá³öÿâ
“âåëèê³ íåïðèºìíîñò³”. Äî ñëî-
âà, îñòàíí³ì ÷àñîì çàãàëüíèé
áîðã ó çàêëàäàõ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ñêîðîòèâñÿ âäâ³÷³ — ç
56 äî 28 ìëí ãðí

Á³çíåñ ó ïîøàí³

Äíÿìè ï³äïðèºìö³â ³ç óñüîãî
ì³ñòà ç³áðàëè â Êîëîíí³é çàë³,
ùîá ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿ-
òà â³äçíà÷èòè íàéêðàùèõ çà åêî-
íîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè. “Ïðåä-
ñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî
á³çíåñó â ì³ñò³ Êèºâ³ çàðåºñòðîâà-
íî ìàéæå 700 òèñÿ÷ þðèäè÷íèõ
îñ³á,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü.— Öå ò³
ëþäè, ÿê³ âèïëà÷óþòü çàðîá³òíó
ïëàòíþ ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì ³ ïî-
ë³ïøóþòü ô³íàíñîâèé ñòàí ì³ñòà
Êèºâà, ñïëà÷óþ÷è ïîäàòêè. Íàðà-
ç³ ðàçîì ³ç ï³äïðèºìöÿìè ìè â³ä-
ïðàöüîâóºìî Ïîäàòêîâèé êîäåêñ,
î÷³êóºìî â³ä íèõ ïðîïîçèö³é, ÿê³
áóäå é íàäàë³ íàäàíî äî Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â. Ãàäàþ, ùî Ïîäàòêî-
âèé êîäåêñ, ÿêèé çðåøòîþ áóäå,
âëàøòóº ï³äïðèºìö³â”. ßê äîäàâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî, ãîëîâí³ ïëàòíè-
êè ïîäàòê³â ó âñ³õ êðà¿íàõ — ìà-
ëèé ³ ñåðåäí³é á³çíåñ. Êîæíà êðà-
¿íà íà ïåðøå ì³ñöå ñòàâèòü ðîç-
âèòîê ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíå-
ñó, öå ìàº áóòè ãîëîâíà ïðåðîãà-
òèâà âëàäè.

Íàéñóìë³íí³ø³ ïëàòíèêè ïî-
äàòê³â ³ ï³äïðèºìö³, ÿê³ ðîçâèâà-
þòü ðèíêîâó ³íôðàñòðóêòóðó ì³ñ-
òà, îòðèìàëè ïî÷åñí³ ãðàìîòè òà
ïîäÿêè â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè. Êð³ì òîãî, áóëî íàãîðîä-

æåíî ïåðåìîæö³â êîíêóðñó “Ìî-
ëîäèé ï³äïðèºìåöü ðîêó” ó òðüîõ
íîì³íàö³ÿõ — âåëèêèé ³ ñåðåäí³é
á³çíåñ, ìàëèé á³çíåñ ³ á³çíåñ-ïî-
÷àòîê. Óñ³ íàãîðîäæåí³ â 2009 ðî-
ö³, ïîïðè êðèçó, çìîãëè ïîêàçà-
òè õîðîø³ ïîêàçíèêè åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó òà çá³ëüøèëè ñâ³é
ïåðñîíàë. ßê ââàæàº ïåðåìîæåöü
ó íîì³íàö³¿ “Ìàëèé á³çíåñ” äè-
ðåêòîð ³ç ðîçâèòêó ÒÎÂ “Äèâî-
ñâ³ò+” Ñåðã³é Òèìîôåºâ, íàéâàæ-
ëèâ³øå äëÿ á³çíåñó — ñòàá³ëüíå
çàêîíîäàâñòâî. Ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷èé êîìïëåêñ “Äèâîñâ³ò” îð-
ãàí³çîâóº ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, äàº
çìîãó áåçïëàòíî â³äâ³äóâàòè êîâ-
çàíêó ä³òÿì ³ç áàãàòîä³òíèõ ðîäèí.
Ïåðåìîæåöü ó íîì³íàö³¿ “Ñåðåä-
í³é á³çíåñ” ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð “Êâ³í-ñâ³ò” Äåíèñ Àíäðîñîâ
î÷³êóº â³ä âëàäè ëîÿëüíèõ óìîâ
äëÿ ñïëàòè ïîäàòê³â, à òàêîæ äî-
ïîìîãó â³ä ì³ñöåâîãî öåíòðó çàé-
íÿòîñò³ ç ïîøóêó ñïåö³àë³ñò³â ïî-
òð³áíîãî ïðîô³ëþ. Õîðîøèé ñòàðò
ìèíóëîãî ðîêó ïîêàçàëî ÒÎÂ
“Êîíòåíò-ÒV”, ùî îòðèìàëî ïå-
ðåìîãó â íîì³íàö³¿ “Á³çíåñ-ïî÷à-
òîê”. “Çà 2009 ð³ê ó íàñ íà 7 ðî-
áî÷èõ ì³ñöü çá³ëüøèâñÿ øòàò, óñþ
çàðïëàòíþ âèïëà÷óþòü á³ëèìè, à
ïîäàòêè — ÷èñòèìè”,— ðîçïîâ³â
ñåêðåò óñï³õó äèðåêòîð Àíäð³é
Ìåäâåäü

Ï³äòðèìêà ñ³ì’¿
Áàòüêàì ³ ä³òÿì ³ç áàãàòîä³òíèõ ðîäèí ó ìåð³¿ âèäàëè
ïîñâ³ä÷åííÿ, ÿê³ ãàðàíòóâàòèìóòü äåðæàâíó äîïîìîãó

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Ïåðø³ ïîñâ³ä÷åííÿ áàòüê³â ³ ä³-
òåé ³ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé âðó÷èëè
â ÊÌÄÀ 10 ðîäèíàì ³ç ð³çíèõ
ðàéîí³â ì³ñòà. Íèí³ â ñòîëèö³ íà
îáë³êó ïåðåáóâàº 4369 áàãàòîä³òíèõ
ðîäèí, ÿê³ âèõîâóþòü 14536 ä³òåé.
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, âîíè
îòðèìóâàòèìóòü 50 % çíèæêó â
îïëàò³ êâàðòïëàòè, êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã òà àáîíïëàòè çà êîðèñòó-
âàííÿ êâàðòèðíèìè òåëåôîíàìè.

Íà óðî÷èñòîñò³ â ìåð³þ ³ç êîæ-
íîãî ðàéîíó ì³ñòà çàïðîñèëè ïî
îäí³é ñ³ì’¿ ç ÷èñëà òèõ, õòî â³äïî-
â³äàëüíî ñòàâèòüñÿ äî áàòüê³âñòâà
é àêòèâíî áåðå ó÷àñòü ó ãðîìàä-
ñüêîìó æèòò³ ðàéîíó. Ïîñâ³ä÷åí-
íÿ áàãàòîä³òíèì ðîäèíàì âðó÷àëè
ì³í³ñòð Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó Ðàâ³ëü Ñàô³óë-

ë³í, çàñòóïíèê ì³í³ñòðà Ñâ³òëàíà
Òîëñòîóõîâà, ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ³
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåîí³ä
Íîâîõàòüêî.

Âðó÷àþ÷è äîêóìåíòè, Ðàâ³ëü
Ñóô³óëë³í çàçíà÷èâ, ùî ç ñåðåäè-
íè ñåðïíÿ 2010 ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ
ìàñøòàáíà êàìïàí³ÿ ç âèäà÷³ ïî-
ñâ³ä÷åíü áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì â
Óêðà¿í³ é ó íàøîìó ì³ñò³ çîêðåìà.
Ö³ ïîñâ³ä÷åííÿ îòðèìàþòü ò³, õòî
âèõîâóº òðüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé (â³-
êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â). Ó íàø³é
êðà¿í³ º ïîíàä 239 òèñÿ÷ òàêèõ ñ³-
ìåé. Çàãàëîì óæå íàäðóêîâàíî ïî-
íàä 900 òèñÿ÷ ïîñâ³ä÷åíü, ³ç ÿêèõ
á³ëüø ÿê 650 òèñÿ÷ îòðèìàþòü ä³-
òè. Íàðàç³ óïðàâë³ííÿ ì³ñüêèõ ³
ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é ïðîâîäÿòü ñâîºð³äíó ðîç’ÿñíþ-
âàëüíó ðîáîòó, ñêëàäàþòü ñïèñêè
áàãàòîä³òíèõ ðîäèí ³ çáèðàþòü äî-

êóìåíòè äëÿ îôîðìëåííÿ ï³ëüã. ßê
ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, ó
ñòîëèö³ íà îáë³êó â Óïðàâë³íí³ â
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ïåðåáóâàº
4369 áàãàòîä³òíèõ ðîäèí, ÿê³ âè-
õîâóþòü 14536 ä³òåé. Çã³äíî ç çà-
êîíîäàâñòâîì, âîíè îòðèìóâàòè-
ìóòü 50 % çíèæêó íà îïëàòó êâàðò-
ïëàòè, êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà
àáîíïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ êâàð-
òèðíèìè òåëåôîíàìè. Êð³ì òîãî,
ä³òè ³ç òàêèõ ðîäèí ìàòèìóòü ïðà-
âî íà áåçîïëàòíèé ïðî¿çä óñ³ìà âè-
äàìè ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó. Àáè íå âèíèêàëî æîä-
íèõ íåïîðîçóì³íü, çîêðåìà ³ç âî-
ä³ÿìè ìàðøðóòíèõ òàêñ³, âñ³ ï³ëü-
ãè, â òîìó ÷èñë³ é íà ïðî¿çä, çà-
ïèøóòü â ñîö³àëüíó êàðòêó êèÿíè-
íà, à â áþäæåò³ çàêëàäóòü â³äïî-
â³äí³ êîìïåíñàö³¿ ïåðåâ³çíèêàì ³
êîìóíàëüíèêàì

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов вр чив посвідчення бать ів і дітей із ба атодітних сімей
першим 10 столичним родинам

ЗЗ   ЛЛ ЮЮ ДД ЬЬ ММ ИИ   ІІ   ДД ЛЛ ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ ААВВ ИИ ЗЗ НН АА НН НН ЯЯ

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè íàéêðàùèõ 
ï³äïðèºìö³â

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Кияни б д ть ситі й теплі. По цінах на прод ти вда-
рять ярмар ами. Овочі, фр ти, ба алію та інші прод-
товари до столиці везтим ть із найврожайніших ре іо-
нів. Ціни на харчі мають знизитися на 30 %. Подбала
місь а влада і про тепло. Столиця повністю розрах ва-
лася з бор ами, тож весь опалювальний сезон місто
б де стабільно забезпечене енер оносіями. До інця
цьо о місяця обіцяють виплатити бор и по зарплатах
працівни ам ом нальних підприємств.

Щоб ияни мали на од запастися на зим недоро ою сіль осппрод цією,
продовж двох місяців в сіх столичних районах триватим ть ярмар и

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю в Колонній залі КМДА з професійним свя-
том вітали підприємців столиці. С млінні платни и по-
дат ів отримали почесні рамоти та подя и. Та ож під-
били підс м и он рс “Молодий підприємець ро ”
в номінаціях вели ий, середній, малий і бізнес-поча-
то . Бізнесмени сподіваються на плідн співпрацю з
місь ою владою, я а, своєю чер ою, вважає розвито
мало о і середньо о бізнес однією з преро атив.
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Ніна БРЕГИЧ,
пенсіонер а:

— У січні не
б ло тепла,
щось там мі-
няли. Гаряч
вод я ось
в ід лючали
на іль а
днів, а то й
на тиждень.
Холодно. У
нас оопера-

тивний б дино , від ЖЕК від’єдна-
ні, але ремонт вали тр би, наво-
дили порядо . Ми до олови б -
дин ово о омітет зверталися, а
вона — далі. А вза алі, побажання
до місь ої влади, щоб більше чис-
тот наводили, бо бр дно жахливо.
Особливо в нас Хар івсь ом
районі.

Бо дан КИРИЛОВ,
ст дент:
— Опален-

ня взим б -
ло, але з пе-
ребоями, то
вми али, то
вими али .
Незроз міло,
чом та е від-
б в а л о с я .
Тепло зни а-
ло разів 5-10
за зим . Удома в нас бойлер, тож на
нас це не д же позначалося. Ввім н -
ли, і тепло. А от моїх баб сі й дід -
ся, я і жив ть в о ремій вартирі, о-
ли зни ало опалення, то б ло стра-
шенно холодно. Доводилося одя ати
повний омпле т тепло о вбрання. Це
незр чно людям. Ком нальни и мали
б раще от ватися до зими.

Ельвіра КОСТАРЄВА,
вчитель а:
— Я жив в

б дин , що
належав рані-
ше “Київ-
енер о”. Тоді з
опаленням б -
ло д же добре
і батареї зав-
жди б ли а-
рячі. А остан-
німи ро ами опалення недостатньо.
Чи тис слаб ий і вода не доходить,
чи тр би забиті. Не знаю, в цьом
не роз міюся. Але взим іноді до-
волі холодно в вартирі б ло. А от з
арячою водою справжня хронічна
проблема. У цьом році в нас три мі-
сяці арячої води не б ло. А зараз ні-
би і є, та перш ніж вона потече, по-
трібно 5-10 хвилин зливати вод .

ЮРІЙ ІВАНОВИЧ,
інженер:
— Б л и

п р о б л е м и ,
х о л о д н им и
б ли батареї.
За зим разів
зо три зни а-
ло опалення.
Звертався до
Сл жби допо-
мо и мера,
але реа ють
д же повільно. І та е б де доти,
до и не б де приладів облі теп-
ла. Людина повинна платити за от-
римані посл и, а не за порвані
тр би. Я що б д ть пориви, то о-
м нальни и не отримають від спо-
живачів рошей. Можливо, це сти-
м люватиме їх працювати раще,
а не лише з тарифами м др вати.

Оль а БАЛАНЮК,
менеджер:
— Я меш-
аю в новом
б д и н ,
тож зим , в
п р и н ц и п і ,
тепло. А от з
арячою во-
дою справжні
п р о б л еми .
Часто від лю-
чають без жодних попереджень. Ми
зверталися до ЖЕК , та ористі з
цьо о неба ато. Та с лалося, що
б дино наш Святошинсь ом
районі, а ЖЕК знаходиться в Обо-
лонсь ом . Дов о доводиться че а-
ти, до и відреа ють

Розмовляла Ірина ЛАБУНСЬКА,
“Хрещати ”

Фото Павла ПАЩЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Êèÿíè ìîæóòü ïîñêàðæèòèñÿ íà êîìóíàëüíèê³â ÷åðåç íåçàäîâ³ëüíó ï³äãîòîâêó 
äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ, 
Ñåðã³é ÑÊ²Ö
“Õðåùàòèê”

Опалювальний сезон не
за орами, та я що до ва-
шої оселі він своєчасно
не завітає, треба при от -
ватися до “тісної співпра-
ці” з ом нальни ами.
Щоб ця “співпраця” б ла
незатяжною і, оловне,
плідною, недосвідченом
споживачеві потрібно на-
братися не лише терпін-
ня, а й мати певні навич-
и. Ж рналісти “Хрещати-
а” з’ясов вали, що ро-
бити, я що в вартирі в
опалювальний сезон ба-
тареї холодні.

Ïðàêòè÷íî êîæíà ëþäèíà õî÷
ðàç ó æèòò³ çâåðòàëàñÿ ç³ ñâîºþ
ïðîáëåìîþ äî ñï³âðîá³òíèê³â
ÆÅÊó. ×è çàâæäè äçâ³íîê äî êî-
ìóíàëüíèê³â äàâàâ áàæàíèé ðå-
çóëüòàò? Ç íàñòàííÿì ïîõîëîäàí-
íÿ ìè ïîòåðïàºìî â³ä õîëîäíèõ
áàòàðåé ó êâàðòèð³ àáî â³ä íåäî-
ñòàòíüîãî ¿¿ îá³ãð³âó. Ïðè öüîìó
êîìóíàëüíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî
íà âõîä³ òåìïåðàòóðà âîäè â ñèñ-
òåì³ îïàëåííÿ â³äïîâ³äàº íîðì³.
Àëå òàêà â³äïîâ³äü — ëèøå ôîð-
ìàëüí³ñòü. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ãîëîâíèé
ïîêàçíèê — òåìïåðàòóðà â îêðå-
ìî âçÿò³é êâàðòèð³.

Коли
розпочинається
опалювальний
сезон?

Îô³ö³éíî îïàëþâàëüíèé ñåçîí
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç 15 æîâòíÿ. Àëå
æ íàñïðàâä³ äàòà ïî÷àòêó ïîäà÷³
òåïëà ìîæå âàð³þâàòèñÿ â çàëåæ-
íîñò³ â³ä ïîãîäè. Çã³äíî ç íîðìà-
ìè, îïàëþâàòè ïîòð³áíî ïî÷èíà-
òè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñåðåäíüîäîáîâà
òåìïåðàòóðà íà âóëèö³ ïðîòÿãîì
òðüîõ äí³â íå ïåðåâèùóº 8 ãðàäó-
ñ³â òåïëà. Çàçâè÷àé, ñïî÷àòêó òåï-
ëîì çàáåçïå÷óþòü ë³êàðí³, äèòÿ-
÷³ ñàäêè, øêîëè. Ó æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ áàòàðå¿ íàãð³þòüñÿ çà

äåíü-äâà. À îò ÿêùî ³ ÷åðåç òðè
äí³ â ê³ìíàòàõ ïàíóº õîëîäíå÷à?
Âàðòî ïî÷èíàòè ä³ÿòè. Çâåðòà-
þ÷èñü äî ÆÅÊó àáî êåðóþ÷î¿
êîìïàí³¿, òðåáà äåòàëüíî ïîâ³äî-
ìèòè ñâî¿ äàí³ ³ âêàçàòè àäðåñó.
Äèñïåò÷åð ïîâèíåí âêàçàòè ñâî¿
Ï²Á, íîìåð çàÿâêè òà ÷àñ ¿¿ ðå-
ºñòðàö³¿. Äî ñëîâà, ïðè÷èíàìè
õîëîäíèõ áàòàðåé ìîæóòü áóòè:
òðóáè îïàëåííÿ â ï³äâàëàõ, ùî
ïðèéøëè â ïîâíó íåïðèäàòí³ñòü;
çàáèò³ áðóäîì ñòîÿêè ³ áàòàðå¿;
íåñïðàâí³ áîéëåðè, çàñóâêè, ïî-
â³òðÿí³ ïðîáêè. Çã³äíî ç çàÿâêîþ,
ìàº ïðèáóòè êîì³ñ³ÿ, ÿêà çàì³ðÿº
òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ â êâàðòèð³.
Ïîò³ì ñêëàäå àêò, ÿêèé ïîâèíí³
ï³äïèñàòè ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ³ áåçïî-
ñåðåäíüî ìåøêàíåöü. Òàêèé àêò
º ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóíêó ðîç-
ì³ðó îïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ³ äëÿ ñïëàòè âèêîíàâöåì íå-
óñòîéêè çà ïîðóøåííÿ ñâî¿õ çî-
áîâ’ÿçàíü. Ïåðåðàõóíîê îïëàòè çà
òåïëî ìàº áóòè çä³éñíåíèé ³ç ìî-
ìåíòó íàäõîäæåííÿ òåëåôîííîãî
äçâ³íêà àáî ïèñüìîâî¿ çàÿâêè äî
ÆÅÊó. Çà êîæíó ãîäèíó â³äõè-

ëåííÿ â³ä íîðìè òåìïåðàòóðè ïî-
â³òðÿ â êâàðòèð³ ðîçì³ð îïëàòè
çíèæóºòüñÿ íà 0,15 %. Ïåðåðàõó-
íîê ðîáëÿòü çà âåñü ì³ñÿöü. Ìîæ-
íà ïîäàòè ÿê ³íäèâ³äóàëüíó, òàê
³ êîëåêòèâíó çàÿâó â ïèñüìîâ³é
ôîðì³. Òàêà çàÿâà ìàº áóòè íàïè-
ñàíà â äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, ³ íà åê-
çåìïëÿð³ ñïîæèâà÷à ìàº ñòîÿòè
âõ³äíèé íîìåð äîêóìåíòà.

Норми
температ ри
в осінньо-зимовий
період

Òåìïåðàòóðà â êâàðòèð³ íå ïî-
âèííà ïåðåâèùóâàòè 18 ãðàäóñ³â,
à ÿêùî æ ó âàøîìó ðåã³îí³ ñå-
ðåäíÿ òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ îïó-
ñêàºòüñÿ íèæ÷å 31 ãðàäóñà ìî-
ðîçó, òî â ïðèì³ùåíí³ âîíà ïî-
âèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå +200.
Ó êóòîâèõ êâàðòèðàõ òåìïåðàòó-
ðà ïîâèííà áóòè +200 òà +220Ñ
â³äïîâ³äíî. Äîïóñêàºòüñÿ çíè-
æåííÿ òåìïåðàòóðè âíî÷³ ç íóëÿ
ãîäèí ³ äî ï’ÿòè ðàíêó íå á³ëü-

øå, í³æ íà òðè ãðàäóñè. Ó çâ’ÿç-
êó ç àâàð³éíîþ ñèòóàö³ºþ ìàêñè-
ìàëüíèé ÷àñ, íà ÿêèé ìîæëèâå
â³äêëþ÷åííÿ îïàëåííÿ, ñòàíî-
âèòü íå á³ëüøå äâàäöÿòè ÷îòè-
ðüîõ ãîäèí ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ â
ñóìàðíîìó îáðàõóíêó. Îäíîðà-
çîâå òàêå â³äêëþ÷åííÿ íå ïîâèí-
íî ïåðåâèùóâàòè ø³ñòíàäöÿòè
ãîäèí ïðè òåìïåðàòóð³ ïîâ³òðÿ â
êâàðòèð³ äî äâàíàäöÿòè ãðàäóñ³â
òåïëà. Ó ö³ëîìó æ â³äêëþ÷åííÿ
íå ïîâèííî ïåðåâèùóâàòè âîñü-
ìè ãîäèí ïðè òåìïåðàòóð³ ïîâ³ò-
ðÿ â êâàðòèð³ â³ä 10 äî 12 ãðàäó-
ñ³â òåïëà.

К ди потрібно
с аржитися,
я що ЖЕК
не реа є?

ßêùî ïðàö³âíèêè æèòëîâî¿
êîíòîðè ïðîäîâæóþòü ³ãíîðóâà-
òè âàøå çâåðíåííÿ, ñì³ëèâî çâåð-
òàéòåñÿ äî âèùèõ ³íñòàíö³é —
óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ, ÿêîìó ï³äïî-
ðÿäêîâàíèé ÆÅÊ, ïîò³ì — äî

ðàéàäì³í³ñòðàö³¿. Ïàðàëåëüíî
ìîæíà çâåðòàòèñÿ äî Óïðàâë³ííÿ
³ç çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â. Ìè-
íóëîãî ðîêó áóëî ïåðåðàõîâàíî
çà íåíàäàí³ ïîñëóãè 52 òèñ. ãðí.
Òàêîæ ìîæíà çâåðíóòèñÿ áåçïî-
ñåðåäíüî â ÊÌÄÀ. Çã³äíî ç çà-
êîíîì ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ñàìå ö³ îðãàíè âëàäè ìà-
þòü ïîâíîâàæåííÿ êîíòðîëþâà-
òè ðîáîòó ï³äïðèºìñòâ ÆÊÃ. Ùå
º òàêèé îðãàí ÿê Äåðæàâíèé êî-
ì³òåò Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íî-
ãî ðåãóëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïî-
ë³òèêè. Åôåêòèâí³øå áóäå íå ëè-
øå çàòåëåôîíóâàòè, à â³äïðàâè-
òè ëèñòà ç³ ñêàðãîþ íà ä³¿ òåï-
ëîïîñòà÷àëüíèê³â. Äî ñêàðãè
îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî äîäàòè êî-
ï³þ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïî-
ñëóã òåïëîïîñòà÷àííÿ ó âàø³é
êâàðòèð³

×è òðàïëÿëèñÿ âçèìêó ïîðèâè òåïëîòðàñè?

Щоб поривів на теплотрасах взим б ло менше, перевір систем теплопостачання ом нальни и почали завчасно

Áàòàðå¿ âèìàãàþòü òåïëà
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З 11 травня до 31 серпня ни-
нішньо о ро “Київенер о” ви-
явила 1172 пош одження під час
цьо орічних ідравлічних випро-
б вань. Середньорічне збільшен-
ня іль ості пош оджень стано-
вить 7,2 %. “І надалі цей по аз-
ни лише зростатиме, я що про-
довж вати латати тр би, а не мо-
дерніз вати їх,— пояснив олов-
ний інженер АК “Київенер о”
Юрій Гладишев.— Дбати про це
та виділяти ошти на модерніза-
цію має місто, я е є власни ом
тр б. Або ж тарифі на тепло по-
трібно передбачити інвестиційн
с ладов за анало ією до тари-
ф на еле троенер ію”. Найпроб-
лемнішими районами Києва є
житлові масиви Борща ів а, Бі-
личі, Нив и, Поділ, Троєщина,
Деміїв а, Голосіїв і Терем и.
КМДА зал чила редит 1,5 млрд
ривень бан ах для омпенса-
ції різниці в тарифах енер опос-
тачальної омпанії “Київенер о”.
“Київ ви онав свої обов’яз и
партнера й фінанс є 1,5 мільяр-
да ривень я різницю в тари-
фах,— с азав перший заст пни
олови КМДА Оле сандр По-
пов.— Та им чином, ми лі від -
ємо забор ованість”. У цілом за-
альний бор міста перед “Київ-
енер о” становить приблизно
2 млрд рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Áóòè â³ëüíèì

БУТИ ВІЛЬНИМ

Áóòè â³ëüíèì —
Öå çíà÷èòü áóòè
Íàîäèíö³ ³ç ö³ëèì ñâ³òîì.
² âäèõàòè ñâîáîäó íà ïîâí³ 

ãðóäè,
É íå ëåò³òè óñë³ä çà â³òðîì.

Áóòè â³ëüíèì —
Öå çíà÷èòü âì³òè
Ï³äí³ìàòèñÿ íàä ñîáîþ,
Ïî âîä³, ÿê ïî ñóø³, õîäèòè,
É íå çëèâàòèñÿ ³ç þðáîþ.

Áóòè â³ëüíèì 
Öå çíà÷èòü ìàòè
Ùèðó äóøó ³ âëàñíó äîëþ
² íå äàòè ñåáå ñï³éìàòè
Ó êàïêàí íàñîëîäè ÷è áîëþ.

Áóòè â³ëüíèì
Öå ïðîñòî çíàòè —
Âèùå ïðàâäè íåìà í³÷îãî,
Áî í³ ìóðè ì³öí³, àí³ ´ðàòè,
Íå ñõîâàþòü â³ä âîë³ Áîãà.

Õòî ÿê äóìàº,
Òàê â³í ³ äèøå,
À âñå ³íøå áðåõíÿ ³ îáëóäà,
Áî íàñïðàâä³ âñå çíà÷íî 

ïðîñò³øå —
Áóòè â³ëüíèì
Öå çíà÷èòü áóòè!

В’ЯЗЕНЬ

Õòî íà¿âíèé — 
õàé ñîá³ ñì³ºòüñÿ,

Õòî ñëàáêèé — 
õàé ãèíå â áîðîòüá³,

Íó à ÿ ïîáóäóâàâ ôîðòåöþ,
Ùîáè ìàòè âïåâíåí³ñòü 

â ñîá³!

Â ö³é ôîðòåö³ âèñî÷åíí³ ìóðè
² ìîãóòí³ ñò³íè êàì’ÿí³,
Ùîá ÿê³ñü ï³äñòóïí³ êðåàòóðè
Íå ïñóâàëè ñïîêîþ ìåí³.

Òóò óñþäè â³êíà, ìîâ á³éíèö³,
Íå ïîö³ëèø ñòð³ëàìè ó íèõ,
Â òèõ á³éíèöÿõ — 

íåçâîðóøí³ ëèöÿ
Ôàíàòè÷íèõ âî¿í³â ìî¿õ.

À íà ñò³íàõ — áîéîâ³ ãàðìàòè,
À â ï³äâàëàõ — çáðî¿ àðñåíàë,
Âî¿íè ãîòîâ³ âîþâàòè
² ÷åêàþòü ëèø íà ì³é ñèãíàë!

Âñå öå ÿ çðîáèâ 
íå äëÿ çàáàâè —

Âñþäè ìåí³ áà÷èòüñÿ â³éíà!
ß óæå çàáóâ, ÿê ïàõíóòü 

òðàâè,
ßê áëóêàº â ë³ñ³ çâ³ðèíà,

ßê ó íåáåñàõ øèðÿþòü ïòèö³,
ßê äîáð³þòü ëþäè â³ä òåïëà...
ß äîâ³÷íèé â’ÿçåíü â ö³é 

â’ÿçíèö³,
Ùî ìåí³ ôîðòåöåþ áóëà.

ЖИГУЛЬ

ß â³ðèâ, ùî æèòòÿ — øàëåí³ 
ïåðåãîíè,

Äå êîæíîãî ³ç íàñ êîëèñü ÷åêàº 
ïðèç

ß âè¿õàâ ó ñâ³ò êîëèñü 
ç àâòîñàëîíó,

² çíàâ ëèøå îäíå — 
ùî øâèäê³ñòü ì³é äåâ³ç.

² âèáðàâ ÿ ñîá³ êðàñóíþ 
ïîãàðí³øå,

À, ìîæå, òî âîíà çðîáèëà âñå 
ñàìà,

ß ¿é ñêàçàâ: ñ³äàé ³ áóäü 
ïîñì³ëèâ³øå  

² ï³äïóñòèâ ¿¿ äî ñàìîãî 
êåðìà...

² âñå áóëî îêåé — ïîãîäà 
³ äîðîãà

² ÿ ùàñëèâèé áóâ, ùî ÿ ¿¿ âåçó,
Àëå â ìîº íóòðî çàêðàëàñÿ 

òðèâîãà,
Êîëè â ¿¿ î÷àõ ïîáà÷èâ 

ÿ ñëüîçó.

“Äèâèñü, ÿê³ êðóò³ Ïåæî ³ 
Ìåðñåäåñè,—

Ïðîìîâèëà ìåí³ ³ç äîêîðîì 
âîíà,—

À â íèõ òàê³ æ³íêè, ðîçê³øí³,
ÿê ïðèíöåñè,
À òè ëèøå “Æèãóëü” — ³ ãð³ø 

òîá³ ö³íà!”

Ùî ñòàëîñÿ — ìåíå íåíà÷å 
ï³äì³íèëè?

ß ¿äó ïî øîñå, íåìîâ áè 
ïî ëüîäó,

Âñ³, õòî ïîçàäó áóâ, äàâíî âæå 
ïðîëåò³ëè,

À ÿ ñîá³ ïîâçó ó ïåðøîìó ðÿäó.

ß äóìàþ ïðî òå, ùî íå ç ò³ºþ 
â ïàð³,

Ùî çàïîâ³òíèé ïðèç íå âèãðàþ 
óæå,

Áî ÿ ó ö³ì æèòò³ íå Ìàéáàõ, 
íå Ôåððàð³,

Íå Õàììåð ³ íå Äîäæ, ³ íàâ³òü 
íå Ïîðøå.

ß ìð³ÿâ ïðî ïîë³ò, òà íåáà íå 
ä³ñòàâñÿ,

Ðîäèâñÿ “Æèãóëåì” é òàêèì 
êîëèñü ï³äó,

Õàé ïðîòè ìåíå âñå, òà ÿ ñîá³ 
ïîêëÿâñÿ,

Ùî ÿ êîëèñü ç³ðâóñü — ³ ëþäÿì 
äîâåäó

Ùî çíåâàæàþ âñ³ — ïîíÿòòÿ 
³ çàêîíè,

Ùî ì³é ïîë³ò í³õòî íå çìîæå 
çóïèíèòü

Ùî ³ ìîº æèòòÿ — 
òî ñïðàâæí³ ïåðåãîíè,

À øâèäê³ñòü ì³é äåâ³ç, 
õî÷à á â îñòàííþ ìèòü...

О Л І В Е Ц Ь

Ìè âñ³ â áîðãó
Ïåðåä ñâî¿ì Òâîðöåì.
² êîæíèé ìàº äîëþ íåìèíó÷ó...
Îòàê ³ öåé — ðîäèâñÿ îë³âöåì,
Ñòðóíêèì, áàãàòîãðàííèì 

³ áëèñêó÷èì.

Äàðìà, ùî ó êèøåíÿõ í³ ãðîøà,
À òàê õîò³ëîñü âèçíàííÿ 

³ ñëàâè,
Éîãî òîíêà ãðàô³òîâà äóøà
Ìàéáóòí³é çëåò âæå êðåñëèëà 

â óÿâ³.

² â³äòî÷èâøè ðîçóì ³ çíàííÿ,
Óïåâíåíèé ³ ãîñòðèé 

íà÷å æàëî,
Â³í ïîëåò³â, â³äêèíóâøè 

çàáðàëî,
Ó âèð æèòòÿ, ÿê êàæóòü, 

íàâìàííÿ.

Éîìó âäàâàëàñü áóäü-ÿêà 
ðîáîòà,

Â ÷è¿õ íå îïèíèâñÿ á â³í ðóêàõ,
Â³í óïèâàâñÿ â³ä÷óòòÿì 

ïîëüîòó,
Çàáóâøè ³ ïðî âòîìó, ³ ïðî 

ñòðàõ.

Î, ùî òâîðèâ â³í çíàâ îäèí 
Ãîñïîäü —

Ìàëþíêè é øàðæ³, åï³ãðàìè
é òåçè.

Òà ïàäàâ ÷àñ, ÿê íåâìîëèìå 
ëåçî,

² òèõî ð³çàâ äåðåâ’ÿíó ïëîòü.

Éîìó á íå ïîñï³øàòè 
ó æèòò³,

² æèòü ñîá³ — ðîçì³ðåíî 
é ïîâîë³.

À â³í ñëóæèâ ëèø îáðàí³é 
ìåò³ —

Ðîçìàëþâàòè á³ëèé àðêóø 
äîë³...

ßê øâèäêî â³í ñïèñàâñÿ —
ïðîñòî æàõ.

Íåäîãðèçêîì ëåæèòü â ñòàð³é 
øóõëÿä³.

À ùî æ ëèøèëîñü?
×èñò³ ³ êðèëàò³

Ñëîâà —
Â ê³ëüêîõ â³ðøîâàíèõ ðÿäêàõ.

М Е Ж А

Ó êîæíîãî ³ç íàñ ñâîÿ ìåæà:
Ìîæëèâîñòåé, òåðï³ííÿ,

² ñâîáîäè.
Ó êîæíîãî º ïðàâèëà 

é ÷åñíîòè,
ßê³ éîìó ï³äêàçóº Äóøà.

Òà á³ëèé ñâ³ò ïðåêðàñíèé 
ëèø çäàëÿ,

À çáëèçüêà âãëåäèø îõîðîíí³ 
âåæ³.

Âëàøòîâàí³ òàê ëþäè ³ çåìëÿ,
Ùî âñþäè ò³ëüêè ìåæ³, ìåæ³, 

ìåæ³...

Ìè âñ³ æèâåì çà ïðàâèëîì 
Ìåæ³

Âñÿ íàøà ñóòü — òî øèðìè 
³ áàð’ºðè,

Çàë³çí³ êë³òêè, êàì’ÿí³ 
âîëüºðè

Êîðäîíè ³ äåðæàâí³ ðóáåæ³.

Ìè â’ÿçí³ íàì íàâ’ÿçàíèõ ³äåé,
Ðàáè ñòðàøíèõ óìîâíîñòåé 

³ ïëàí³â,
Çàðó÷íèêè âîæä³â ³ õèæèõ 

êëàí³â,
² çàáîáîí³â, ³ äóðíèõ â³ñòåé.

Î, ì³é çåìíèé, ì³é á³äîëàøíèé 
ëþä,

Ïîä³ëåíèé íà ïëåìåíà ³ ðàñè,
Â êàðì³÷í³ì êîë³ 

çëî÷èí³â-ñïîêóò!
Ðîç³ïíóòèé ó ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³

Ìè ñòî¿ìî ç òîáîþ íà ìåæ³,
Çàáóâøè ïðî îñòàííþ 

îáåðåæí³ñòü.
À â êîæí³ì ç íàñ —
Çàãóáëåíà áåçìåæí³ñòü.
Ñâÿòà Áåçìåæí³ñòü 

Â³÷íî¿ Äóø³.

ХРЕЩАТИК

Ïîãîæèì ðàíêîì ñâ³òëèì, 
Õðåùàòèêîì ðîçêâ³òëèì,

²äó, íå ïîñï³øàþ÷è, îäèí.
² íà÷å ê³íîñòð³÷êà, 

ïëèâå íåñòðèìíà ð³÷êà,
Ñþæåò³â, åï³çîä³â ³ êàðòèí.

Äîâêîëà ïåðåõîæ³, 
âñ³ ì³æ ñîáîþ ñõîæ³,

Òà â êîæíîìó çàõîâàíå ñâîº —
² âàðòî çóïèíèòèñü 

òà ïðîñòî ïðèäèâèòèñü —
² ñâ³ò ïåðåä î÷èìà ïîñòàº.

Îñü ìîëîäåíüêà ïàðà, â î÷àõ —
êîõàííÿ ÷àðè,
Ñòîÿòü ñîá³, ö³ëóþòüñÿ ïðè 

âñ³õ,
² ùî ¿ì íàø³ òåìè, àñïåêòè ³ 

ïðîáëåìè,
Êîëè ñï³âàþòü àíãåëè äëÿ íèõ.

Á³ëÿ ìåòðî Õðåùàòèê 
ñòî¿òü ñóìíèé ñîëäàòèê,

Òðèìàº êâ³òè — à ¿¿ íåìà...
Ó íå¿ çíîâó äðàìà, 

áî íå ïóñòèëà ìàìà,
² çíà÷èòü â³í ÷åêàòèìå äàðìà.

Îñü ³íîçåìö³ ë³òí³, êðàñèâ³ 
³ ñîë³äí³,

Ôîòîãðàôóþòü ãëîáóñ 
³ ôîíòàí,

Ïðî¿õàëè ï³âñâ³òó, ðàä³þòü,
íà÷å ä³òè,
Ïîáà÷èâøè óñëàâëåíèé 

Ìàéäàí.

À îñü áàáóñÿ ñèâà, õóäà 
³ íåêðàñèâà,

Ðàõóº íà äîëîíö³ êîï³éêè,
Íå ïðîêëèíàº äîëþ, 

à õðåñòèòüñÿ ïîâîë³,
² çãàäóº âàæê³ ñâî¿ ðîêè...

Ïîãîæèì ðàíêîì ñâ³òëèì, 
Õðåùàòèêîì ðîçêâ³òëèì,

²äó, íå ïîñï³øàþ÷è, îäèí.
², íà÷å ê³íîñòð³÷êà, 

ïëèâå íåñòðèìíà ð³÷êà.
Ñþæåò³â, åï³çîä³â ³ êàðòèí.

Сьо одні свят овом номері “Хрещати а” вірші тон о о, іронічно о поета-філосо-
фа Анатолія Матвійч а. Йо о пал а поезія має д ховний ромадянсь ий зміст, то-
м її, певно, можна прирівнювати до вист п лідера політичної партії. Тим паче, що
Анатолій Матвійч вист пає за людей, за д ховність і від себе, не нама аючись
маніп лювати людьми.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розробку Стратегії розвитку міста Києва 
до 2025 року

Рішення Київської міської ради № 616/1672 від 18 червня 2009 року

Відповідно до Указу Президента України від 25.05.01 № 341/2001 “Про Концепцію державної регіональ�
ної політики”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністра�
ції”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.06
№ 1001 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, Мето�
дичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку, затверджених наказом Міністер�
ства економіки України від 29.07.02 № 224, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) у термін до
01.10.10 підготувати та подати на затвердження Київської
міської ради Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Київ!
ського міського голову.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження закритому 
акціонерному товариству “Орлан” 

спеціального дозволу на геологічне вивчення 
(у тому числі дослідно,промислову розробку) 

підземних вод артезіанської свердловини № 4306 (с),
розташованої на вул. М. Донця, 29 у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 618/1674 від 18 червня 2009 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 273, та враховуючи звернення закритого акціо�
нерного товариства “Орлан” від 28.08.08 № 308, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити закритому акціонерному товариству “Орлан”
надання спеціального дозволу на геологічне вивчення (у то!
му числі дослідно!промислову розробку) підземних вод ар!
тезіанської свердловини № 4306 (с), розташованої на вул.
М. Донця, 29 у Солом’янському районі м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан!
ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі!

шення, приймається Міністерством охорони навколишньо!
го природного середовища України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі питання реалізації Закону України 
“Про житловий фонд соціального призначення”

Рішення Київської міської ради № 627/1683 від 18 червня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” та з метою реалізації у 
м. Києві конституційного права громадян, які потребують соціального захисту, на отримання житла Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

1.1. До 01.08.09 провести інвентаризацію та облік жит!
ла, яке перебуває у власності територіальної громади міс!
та Києва та може використовуватися як соціальне житло, та
до 01.09.09 надати в установленому порядку пропозиції що!
до створення житлового фонду соціального призначення.

1.2. Щоквартально визначати величину опосередкованої
вартості наймання (оренди) житла у м. Києві.

1.3. Забезпечити створення єдиної міської бази даних
громадян, які перебувають на соціальному квартирному об!
ліку у виконавчих органах районних у м. Києві рад (район!
них у м. Києві державних адміністраціях).

1.4. Надати пропозиції щодо створення соціальних гур!
тожитків та установ соціального обслуговування для надан!
ня приміщень громадянам, які відповідно до закону потре!
бують соціального захисту, користуються правом на соці!
альне житло та перебувають у черзі на його отримання.

1 5. До 01.02.10 розробити та подати на затвердження
Київській міській раді Програму розвитку соціального жит!
ла міста Києва та Програму забезпечення соціальним жит!
лом незахищених категорій громадян.

2. Рекомендувати районним у м. Києві радам:
2.1. Забезпечити проведення інвентаризації житла, яке

перебуває у власності територіальних громад районів міс!
та Києва та може використовуватися як соціальне житло.

2.2. При вирішенні питання щодо створення житлового
фонду соціального призначення передбачити включення до
такого фонду квартир поточного звільнення та квартир, які
є у розпорядженні виконавчого органу відповідної районної
у м. Києві ради (районної у м. Києві державної адміністра!
ції).

2.3. Забезпечити ведення соціального квартирного об!
ліку.

2.4. Утворити наглядові ради у сфері розподілу соціаль!
ного житла.

2.5. Надавати соціальне житло громадянам України, які
потребують соціального захисту, користуються правом на
соціальне житло та перебувають у черзі на його отриман!
ня, на підставах і в порядку, визначеному законом, за по!
переднім погодженням з виконавчим органом Київської місь!
кої ради (Київською міською державною адміністрацією).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань житлово!комунального гос!
подарства та паливно!енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову у продажу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“ГЛОСДРИЧ” на вул. Тепловозній, 18 у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 656/1712 від 18 червня 2009 року

Враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю “ГЛОСДРИЧ” від 10.03.2009
№ 02/03�09, негативний висновок дочірнього підприємства “Інститут генерального плану міста Ки�
єва” відкритого акціонерного товариства “Київпроект” від 11.02.2009 № 95 та відповідно до до�

1. Відмовити у продажу земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “ГЛОСДРИЧ” на вул. Тепло!
возній, 18 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо!
го органу Київради (Київської міської державної адміністра!
ції) повернути товариству з обмеженою відповідальністю
“ГЛОСДРИЧ” аванс за земельну ділянку на вул. Тепловоз!
ній, 18 у Дарницькому районі м. Києва, сплачений відповід!

но до угоди № 54 від 21.04.2006, у сумі 63 012,94 грн. (шіст!
десят три тисячі дванадцять гривень 94 копійки).

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 передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Фірма Світанок” 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівлі для надання побутових послуг на просп. Василя
Порика, 14 (літера “А”) у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 660/1716 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Фірма Світанок” для експлуатації та обслуговування будів!
лі для надання побутових послуг на просп. Василя Порика,
14 (літера “А”) у Подільському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Фірма Світанок”, за умови виконання пункту 3 цього рі!
шення, у довгострокову оренду на 10 років земельну ділян!
ку площею 0,06 га для експлуатації та обслуговування бу!
дівлі для надання побутових послуг на просп. Василя Пори!
ка, 14 (літера “А”) у Подільському районі м. Києва у зв’яз!
ку з переходом права власності на нежитлове приміщення
(договір купівлі!продажу нежитлового приміщення від
26.08.2004 № 3857, акт передачі проданого приміщення від
27.08.2004) за рахунок міських земель, не наданих у влас!
ність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Фірма Сві!
танок”:

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

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько!
го середовища від 12.10.2007 № 19!11482, Київської місь!
кої санепідстанції від 18.10.2007 № 8643, Державного управ!
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 23.08.2007 № 05!08/5333, Головного управлін!
ня охорони культурної спадщини від 10.08.2007 № 5942,

Державної служби з питань національної культурної спадщи!
ни від 17.10.2007 № 22!2586/35, Подільської районної у м.
Києві державної адміністрації від 17.10.2007 № 3228.

3.3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен!
ня Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ!
леному порядку.

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

3.6. У місячний термін звернутись до Головного управ!
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що!
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце!
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право ко!
ристування земельною ділянкою.

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 від 18.06.2004 № 66,6,00162, 

укладеного між Київською міською радою 
та малим приватним підприємством “Мрія,93” 

для будівництва та експлуатації павільйону з літнім 
майданчиком у Гідропарку, поряд 

з Венеціанським мостом у Дніпровському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 667/1723 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення малого при�
ватного підприємства “Мрія�93” від 03.03.2009 № 77, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ручення заступника міського голови — секретаря Київради від 20.03.2009 № 11857 Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 25 років з 19.06.2009 договір оренди зе!
мельної ділянки від 18.06.2004 № 66!6!00162, укладений між
Київською міською радою та малим приватним підприєм!
ством “Мрія!93” на підставі пункту 27 рішення Київської місь!
кої ради від 02.10.2001 № 41/1475 “Про надання та вилу!
чення земельних ділянок” для будівництва та експлуатації
павільйону з літнім майданчиком у Гідропарку, поряд з Ве!
неціанським мостом у Дніпровському районі м. Києва.

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визна!
ченої в договорі оренди земельної ділянки від 18.06.2004
№ 66!6!00162, підлягає приведенню у відповідність до норм
законодавства.

3. Малому приватному підприємству “Мрія!93” у місяч!
ний термін звернутись до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт
по внесенню змін до договору оренди земельної ділянки від
18.06.2004 № 66!6!00162.

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



Хрещатик 7 вересня 2010 РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 77

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Шановний�а�ціонере!

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Київсь�а�виробнича��омпанія�“РАПІД”

на�ви�онання�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”�

№ 514-17�від�17.09.08�р.�повідомляє�про�проведення�позачер�ових

за�альних�зборів�а�ціонерів,�що�відб�д�ться�22�жовтня�2010�ро���о�9.00

за адресою:�м.�Київ,�в�л.�Зрош�вальна,�7���приміщенні��л�б�

ЗАТ “Київсь�а�виробнича��омпанія�“РАПІД”

Порядо��денний

1. Про�переведення�вип�с���іменних�а�цій�товариства�із�до��ментарної�форми�в

бездо��ментарн��форм��існ�вання�(дематеріалізація).

2. Про� визначення� Депозитарію,� я�ий� б�де� обсл��ов�вати� вип�с�� а�цій,� що

дематеріаліз�ються.

3. Про� визначення�Збері�ача,� �� я�о�о� б�д�ть� від�риті� рах�н�и� в� цінних� паперах

власни�ам�а�цій.

4. Про� визначення� дати� припинення� ведення� реєстр�� власни�ів� іменних� цінних

паперів.

5. Про�визначення�способ��персонально�о�повідомлення�а�ціонерів�про�прийняття

рішення�про�дематеріалізацію�вип�с���а�цій.

6. Про�порядо��вил�чення�з�обі���сертифі�атів�іменних�а�цій.

7. Про�розірвання�до�овор��з�Реєстратором.

8. Про�змін��наймен�вання�Товариства.

9. Про�внесення�змін�до�Стат�т��Товариства�та�вн�трішніх�до��ментів�Товариства

��відповідності�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.�

Реєстрація�22.10.2010�р.�з�8.30�до�9.00.

Учасни�ам�зборів�необхідно�мати�паспорт�або�інші�до��менти,�що�посвідч�ють

особ�.�Представни�ам� а�ціонерів� необхідно� при� реєстрації� подати� довіреність,

оформлен��в��становленом��поряд��,�і�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.�Ознайомитись

з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним,�можна�в��.�302�з�9.00�до�17.00

в�робочі�дні.�Телефон�для�довідо��566-20-97

Рада�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�

“Київсь�а�виробнича��омпанія�“Рапід”

За�рите�а�ціонерне

товариство

“Домоб�дівельний

�омбінат�№�1”

повідомляє� про� проведення� за-

�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і відб�-

д�ться�25 жовтня�2010�р.�об�11.00

за� адресою:� 03057,� У�раїна,

м. Київ,�в�л.�Металістів,�11-А.

Реєстрація�а�ціонерів�для��часті

�� за�альних� зборах� відб�деться

25 жовтня�2010�р.�з�10.00�до�11.00

за�місцем�проведення�зборів.�Для

реєстрації�необхідно�мати�при�собі

до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

Порядо��денний:

1.Про�обрання��олови�та�се�рета-

ря�зборів.

2.Приведення� �становчих� до��-

ментів� Товариства� �� від-

повідність� з� вимо�ами�За�он�

У�раїни�“Про�а�ціонерні�товари-

ства”�шляхом�ви�ладення�та�за-

твердження�стат�т��Товариства

��новій�реда�ції.

Від�рите�а�ціонерне

товариство�“Завод

опорядж�вальних

матеріалів”

повідомляє

Про� проведення� позачер�ових

за�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“Завод

опорядж�вальних�матеріалів”,� я�і� від-

б�д�ться�22� жовтня� 2010� ро��� об

11.00� за� адресою:�м.� Київ,� в�л. Б�д-

інд�стрії,�7,�в�приміщені�а�тово�о�зал�.

Реєстрація� �часни�ів� чер�ових

за�альних� зборів� а�ціонерів� роз-

почнеться�22�жовтня�2010�ро���о�10.30

та� за�інчиться� об� 11.00� за� вище-

в�азаною�адресою.

Для�реєстрації�а�ціонери�ВАТ�“Завод

опорядж�вальних�матеріалів”� повинні

мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є

особ�,� а� представни�ам� а�ціонерів

додат�ово� мати� до��менти,� що

підтвердж�ють� їх� повноваження,

оформлені� і� засвідчені� �� відповідності

до�вимо��чинно�о�за�онодавства.

Порядо��денний:

1) Від�ли�ання� Голови� та� членів

Правління�Товариства.

2) Обрання�Голови�та�членів�Правління

Товариства.

Телефони� для� довідо�:� 285-86-47,

286-56-98.

Правління�ВАТ�“Завод

опорядж�вальних�матеріалів”

Інформація�щодо�обґр�нт�вання�обся�ів�ви�идів�для�отримання

дозвол��на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря

Філіал� “Житлотеплоенер�о� Київенер�о”� повідомляє� про� наміри� отримати� дозвіл� на

ви�иди� забр�днюючих� речовин� в� атмосферне� повітря� стаціонарними� джерелами� для

проммайданчи�а� сл�жби� теплоенер�етично�о� ремонт�� (СТЕР),� розташовано�о� в

Голосіївсь�ом��районі�за�адресою:�03038,�м.�Київ,�в�л.�Ямсь�а,�14/16.�За�ст�пенем�вплив�

на�забр�днення�атмосферно�о�повітря�підприємство�відноситься�до�3��р�пи�об’є�тів.

Сл�жба� теплоенер�етично�о� ремонт�� ви�он�є� роботи,� пов’язані� з� ремонтом� та

ви�отовленням��отельно-допоміжно�о�обладнання�та��стат��вання,�я�е�ви�ористов�ється

на�об’є�тах�філіал��“Житлотеплоенер�о�Київенер�о”.

На�території�проммайданчи�а�СТЕР�розташовано�12�стаціонарних�джерел�ви�идів�(11 -

ор�анізованих,� 1� -� неор�анізоване),� від� я�их� в� атмосферне� повітря� надходить

17 забр�днюючих�речовин.

С�марна�величина�ма�симальних�ви�идів�від�стаціонарних�джерел�ви�идів�становить

0,068104��/с,�валових�-�0,111375�т/рі�.

Величина�валово�о�ви�ид��по��ожном��з�ін�редієнтів�не�перевищ�є�поро�ові�значення

потенційних�ви�идів,�за�я�ими�здійснюється�державний�облі�.

За�важення� просимо� направляти� �� відділ� е�оло�ії� Голосіївсь�ої� районної� ��м.� Києві

державної�адміністрації:�03127,�м.�Київ,�проспе�т�40-річчя�Жовтня,�тел.�(044)�259-82-20;

та�в�сл�жб��охорони�нав�олишньо�о�середовища�філіал�� “Енер�оналад�а�Київенер�о”:

02660,�м.�Київ,�в�л.�Червоно�вардійсь�а,�20-А,�тел.�207-67-08.

Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“ХЕНКЕЛЬ�УКРАЇНА”,

ідентифі�аційний��од�31283830;�

місцезнаходження:�01032,�м.�Київ,�в�л. Са�са�ансь�о�о,�120,�повідомляє

про�зменшення�сво�о�стат�тно�о��апітал��на�підставі�Прото�ол��№�03/10

За�альних�Зборів�Учасни�ів�ТОВ “ХЕНКЕЛЬ�УКРАЇНА”.

Розмір,�на�я�ий�зменшено�стат�тний��апітал:�4�000�000,�02��рн;�старий�розмір

стат�тно�о� �апітал�:� 287� 445� 272,03� �рн;� новий� розмір� стат�тно�о� �апітал�:�

283�445�272,01��рн.

Зменшення� стат�тно�о� �апітал�� не� впливає� на� фінансов�� стабільність

ТОВ “ХЕНКЕЛЬ�УКРАЇНА”.

ТОВ�“ХЕНКЕЛЬ�УКРАЇНА”�зобов’яз�ється�не�хильно�ви�он�вати�всі�зобов’язання

перед��редиторами.

Претензії��редиторів�приймаються�впродовж�30��алендарних�днів�з�момент�

оп�блі��вання� дано�о� о�олошення� в� поряд��,� встановленом�� чинним

за�онодавством�У�раїни,�за�адресою:�01032,�м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�120,

тел.�(044)569-96-00,�фа�с�(044)569-96-01.

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и.

Б�дівництво�житлово�о�б�дин���з�вб�довано-приб�дованими

приміщеннями�та�підземним�пар�ін�ом�по�в�л.�Юрія

Ш�мсь�о�о,3-а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.�

Мета:� б�дівництво,� е�спл�атація� та� обсл��ов�вання�житлової� та� нежитлової

частини�б�дівлі�по�в�л.�Ю.�Ш�мсь�о�о,�3-а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

Соціальні�завдання:�вплив�об’є�та�на�нав�олишнє�соціальне�середовище�має

позитивний�хара�тер,�та��я��при�б�дівництві�об’є�та�спор�дж�ється�б�дівля,�що

має� с�часний� дизайн,� влаштов�ються� дитячий� та� �осподарчий� майданчи�,

майданчи�� для� відпочин��.�На� першом�� та� др��ом�� поверхах� передбачаються

об’є�ти�соціально�о�призначення:�апте�а,�салон��раси,�ма�азин�продовольчих�та

промислових�товарів.�Крім�то�о,��творюються�додат�ові�робочі�місця.

Перелі��найбільших�впливів�на�стан�НС:

Вплив�на�повітряне�середовище: при�б�дівництві�об’є�та�рівень�забр�днення

атмосфери�від��сіх�джерел�відноситься�щодо�рівня�забр�днення�—�до�доп�стимо�о,

щодо�ст�пеня�небезпечності�—�до�безпечної.�Ма�симально�—�разові�ви�иди,�при

б�дівництві�настіль�и�незначні,�що�відповідно�до�нормативних�до��ментів�немає

сенс��ви�он�вати�подальші�розрах�н�и.

При� е�спл�атації� об’є�та� на� атмосферне� повітря� б�д�ть� впливати� ви�иди

ш�ідливих� речовин� з� відпрацьованими� �азами� автомобілів,� я�і� збері�аються� в

підземном�� пар�ін��� та� на� �остьових� стоян�ах.� Ви�ид� забр�днюючих� речовин� з

підземно�о�пар�ін���б�де�виведено�на�2�м�вище�дах��житлово�о�б�дин��.�Розрах�н�и

розсіювання�ш�ідливих�речовин�в�атмосферном��повітрі�не�ви�он�вались�в�зв’яз��

з�недоцільністю.

Вплив�на�рослинність:�з�ідно�з�а�том�КП�УЗН�№106�від�23.07.2007 р.�до�плями

заб�дови�потрапили�зелені�насадження,�я�і�представлені�10�деревами�(8�а�ацій

білих,�2��лени�сріблясті).�Дерева�мають�незадовільний�стан�і���відповідності�з�а�том

підля�ають�зріз�ванню.

Та�им�чином,�рішення�про�спор�дження�об’є�та�не�має�значно�о�вплив��на�знос

зелених� насаджень.� Крім� то�о,� прое�том� передбачено� проведення� озеленення

території�б�дівництва�та�приле�лих�територій�(посад�а�дерев�та���щів,�влашт�вання

�вітни�ів�та��азонів).�Рослинність�має�висо�ий�де�оративний�рівень�я�ості.�Отже,

вплив�об’є�та�на�рослинний�світ�має�позитивний�хара�тер.

Вплив� на� водне� середовище:� джерелом� водопостачання� та� �аналіз�вання

об’є�та� є�місь�і� водопровідні� та� �аналізаційні�мережі.� С�идні� води� від� об’є�та

відповідають�нормативним�вимо�ам.

Зазначений�об’є�т�не�відноситься�до�“Перелі���видів�діяльності�та�об’є�тів,�що

становлять� підвищен�� е�оло�ічн�� небезпе��”.� При� ви�онанні� санітарних� і

природоохоронних� норм� і� правил� не�ативний� вплив� на� оточ�юче� середовище

здійснюватись�не�б�де.

Зобов’язання� замовни�а� щодо� здійснення� прое�тних� рішень:� прийняті

прое�тні�рішення�не�впливають�не�ативно�на�нав�олишнє�середовище,�природні

рес�рси,�здоров’я�і�доброб�т�населення.

Ви�он�ючи�ф�н�ції�заб�довни�а,��ерівництво�і�персонал�зобов’яз�ється�в�повном�

обсязі�реаліз�вати�всі�технічні,�ор�анізаційні,�фінансові�та�інші�рішення,�передбачені

прое�том,�та�им�чином��арант�вати�ви�онання�е�оло�ічних�вимо�.

Від���и�та�пропозиції�надавати�протя�ом�2-х�тижнів�за�адресою:

02081�Київ,�в�л.�Дніпровсь�а�набережна,�19-А,�тел.�220-11-39.�ТОВ�“Баяна”.

Дире�тор�Яцишін�Р.�В.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 512429�на�ім’я

Моз�ово�о�Сер�ія�Ми�олайовича�вважати�недійсним.

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.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 258-10
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“Ìàãí³ò” ïðèòÿãíóâ
äî Êàðïàò

ПП РР ОО ЕЕ КК ТТ ИИ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 7 âåðåñíÿ
ОВНИ, перш половин дня присвятіть любленим справам. Після обі-

д доведеться перевтілитися в працелюба та побі ати навшпинь ах пе-
ред начальством, ретельно ви он ючи всі на ази. Це піде на бла о, за-
робите бон си на ористь майб тньої ар’єри.
ТЕЛЬЦІ, день промайне в приємній затишній атмосфері, зріднить із

близь ими, посилить поч ття т рботи та взаємної любові. Кар’єрні спі-
хи набирають обертів.
БЛИЗНЯТА, прибирайте мотлох, мийте, драйте, чеп ріть нав олиш-

ній простір. Це санітарний день для д ші й тіла. Все дов ола має сяяти
чистотою, на опичені не ативні емоції під час наведення поряд з вас
я р ою зніме.
РАКИ, до обід можете йти на повід примх, аби д ша та тіло б ли

задоволені. В др ій половині дня зосередьтеся на завершенні справ за
місяць, с ненні помило . Т т б дьте важними та с р п льозними, і о-
ловне — не с діть інших за промахи, а насамперед само ритично по-
ставтеся до себе...
ЛЕВИ, зран можна розслабитися, побла оденств вати в оточенні
любленців. Др а половина дня за ли ає до роботи. В лючайтеся в тр -
довий ритм і заробляйте роші. Порожній аманець — це по ано. Одна

онитві за рошима н ти спин за іль ох не смійте, це за рож є фі-
зіоло ічним виснаженням. Т рбота про здоров’я нині є най оловнішим.
ДІВИ, добре відіспіться зран , бо сон — святая святих. Це а м лює

енер етичні рес рси, я і знадобляться після обід , оли розпочнеться
тр довий б м і вам доведеться проявляти с різь ініціатив та демонстр -
вати взірець оманд вача, за я им сі мають іти на бари ади заради звер-
шень.
ТЕРЕЗИ, нічо о не розпочинайте, вас шт рм ють події, що мають ар-

мічн причин , “виринають” люди, з я ими ви б ли пов’язані в поперед-
ніх реін арнаціях. Тож не б нт йте, а розслабтеся і пливіть за течією по-
дій, жертв ючи тим, що від вас вима атим ть.
СКОРПІОНИ зран налаштовані с б’є тивно. Тож тримайтеся від

серйозних ділових ро ів, с джень та оціно ч жих чин ів. Після обід
поспіл йтеся з др зями, однод мцями і визначтеся, хто вам справжній
др , а хто ні — настав час відсіяти зерна від полови.
СТРІЛЬЦІ, ар’єрні перестанов и в розпалі. Ви проходите фаз , о-

ли в професійній сфері щось відмирає і народж ється нове. Отже, я а-
ж ть: “Стоїте висо о — не орд йте, стоїте низь о — не ніться”. Гар-
монійно впис йтеся в посадов ієрархію, аби відмінно опан вати роль
я ерівни а, та і підле ло о. Тим, хто не знає, до я о о професійно о
бере а прим н ти, доведеться визначитися...
КОЗОРОГИ, до обід відпочивайте, не форс йте події, займайтеся

творчою модернізацією на роботі. Др а половина дня порад є форт н-
ними можливостями, де варто брати ермо правління в р и і сміливо
діяти. Т т се в ваших р ах!
ВОДОЛІЇ, я що дорожите особистим щастям і налаштовані зміцнити

романтичні стос н и, влашт йте інтимне побачення до обід . Ваші вза-
ємні поч ття отримають пот жний заряд. Др половин дня присвятіть
об оворенню ділових зобов’язань із рах ванням дрібних деталей, ре-
тельним аналітичним дослідженням, с ладанню звітів. Тримайте в се -
реті інформацію, менше вихваляйтеся, тоді не з рочите спіх.
РИБИ, до обід оберіть заняття, де ваша д ша співає, веселиться. Др -

а половина дня промайне в онс льтаціях, діало ах, словесних д елях,
де не варто лізти на рожен, с перечити. Ваші опоненти ч дово поінфор-
мовані в сьом , пра тичні, хазяйновиті. Тож замість онтрнаст пів ліпше
с ористайтеся плодами їхньо о досвід і візьміть до ва и м дрі поради

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+16...+19°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +16...+20°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+14...+16°Ñ, âíî÷³ +11...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+16...+19°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëè-
êèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+16...+19°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü Òèòà. Òèò îñòàíí³é ãðèá ðîñòèòü. Êîëè â öåé äåíü äîù — óðîæàé

íà ìàéáóòí³é ð³ê áóäå äîáðèé. Á³ëà õìàðà ïåðåä ñõîäîì ñîíöÿ — äî
äîáðîãî äíÿ, òåìíà — äî ïîõìóðîãî àáî äîùîâîãî. Çì³íþº êîë³ð õìàðà —
äî äîùó. ßêùî ìèø³ â êîïèöÿõ æèâóòü íà íèçó — îñ³íü áóäå ñóõà.
Âåëèêèé óðîæàé ãðèá³â ïðîòÿãîì ë³òà â³ùóº òðèâàëó çèìó. 

²ìåíèííèêè: 
Âàðñ³ñ, Âàðôîëîì³é, Âîëîäèìèð, ªâëîã³é, Ì³íà, Ìîéñåé, Òèò 

2 6 3 5

3 8 4 6

1 7 4

9 3

3 1 2 6 7

7 3 6

5 3 4 8 6

6 8

8 4

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.

5 8 2 1 9 4 3 7 6

4 6 3 8 5 7 1 9 2

1 9 7 3 6 2 8 4 5

6 7 5 2 8 9 4 1 3

8 1 4 7 3 5 2 6 9

2 3 9 4 1 6 7 5 8

9 2 1 6 4 3 5 8 7

7 4 6 5 2 8 9 3 1

3 5 8 9 7 1 6 2 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
3 âåðåñíÿ

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР

18 ìîëîäèõ õóäîæíèê³â ³ç ð³çíèõ êðà¿í ªâðîïè
õóäîæíüî îñìèñëþâàëè îáðàç ã³ðñüêîãî ìàñèâó

Óïåðøå íà êè¿âñüê³é àðò-ñöåí³
îäíî÷àñíî â äâîõ õóäîæí³õ ãàëå-
ðåÿõ, Ludmila Bereznitska & Parther
Gallery ³ â ìóí³öèïàëüí³é ãàëåðå¿
“Ëàâðà”, ïðåäñòàâëåíî êîëåêòèâ-
íèé ì³æíàðîäíèé ïðîåêò íà òåìó
óêðà¿íñüêîãî ëàíäøàôòó. ²í³ö³àòî-
ðîì ïðîåêòó, ùî ä³ñòàâ íàçâó
“Ìàãí³ò”, âèñòóïèâ Ì³æíàðîäíèé
áëàãîä³éíèé ôîíä “Åéäîñ”, à ï³ä-
òðèìàëè ³í³ö³àòèâó îáèäâ³ ãàëåðå¿.
Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³ëà
ñï³âîðãàí³çàòîð ïðîåêòó À³äà
Äæàíã³ðîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðîåêò
îá’ºäíàâ êîëî õóäîæíèê³â ³ç äåñÿ-
òè êðà¿í — Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³,
²òàë³¿, Äàí³¿, Øâåö³¿, Âåëèêîáðè-
òàí³¿, Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, ²ðëàíä³¿ òà
ßïîí³¿. Ìåòîþ ñòàâ ïîøóê òî÷îê
äîòèêó ì³æ â³ä³ðâàíèì â³ä öèâ³ë³-
çàö³¿ ñâ³òîì ³ ðåôëåêñóþ÷îþ àê-
òóàëüíîþ ñâ³äîì³ñòþ ñó÷àñíîãî
ïðåäñòàâíèêà ìåãàïîë³ñó. Ðåçóëü-
òàòîì ïðîåêòó ñòàíå ïîÿâà íîâî-
ãî òèïó àðò-ãðóïè, ùî îáðàëà â
ÿêîñò³ îá’ºêòà òâîð÷îãî óñâ³äîì-
ëåííÿ ñïåöèô³êó ì³ñöåâîñò³. Ïå-
ðåä õóäîæíèêàìè ñòîÿëî çàâäàí-
íÿ çà 14 äí³â ïåðåáóâàííÿ â Êàð-
ïàòàõ çíàéòè îðèã³íàëüíèé ñïî-
ñ³á âèñëîâëþâàííÿ, ÿêèé îá’ºä-

íóâàâ áè ð³çí³ êóëüòóðí³ òðàäèö³¿
â ðàìêàõ ºäèíîãî ïîëÿ òÿæ³ííÿ
äî àðò-ïðîåêòó “Ìàãí³ò”. Òâîðè
ìèñòåöòâà, ñòâîðåí³ â ïîëüîâèõ
óìîâàõ, îá’ºäíóþòü íàéð³çíîìà-
í³òí³ø³ ôîðìè õóäîæíüîãî âèñëî-
âëþâàííÿ — ³íñòàëÿö³¿, â³äåî, ôî-
òî, ãðàô³÷í³ ò³ æèâîïèñí³ ðîáîòè.

Äëÿ óêðà¿íñüêî¿ àðò-ñöåíè ïðî-
åêò “Ìàãí³ò” — öå ïåðøèé ïðå-

öåäåíò ñï³âïðàö³ áëàãîä³éíîãî
ôîíäó, ïðèâàòíî¿ ³ ìóí³öèïàëüíî¿
ãàëåðåé. Íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â,
îá’ºäíàííÿ ñèë ð³çíîãî òèïó ìèñ-
òåöüêèõ ³íñòèòóö³é äàñòü çìîãó
óð³çíîìàí³òíèòè õóäîæíº æèòòÿ
ì³ñòà ³ êðà¿íè, íàïîâíèòü ¿¿ ÿñ-
êðàâèìè é çì³ñòîâíèìè ïðîåêòà-
ìè ³ íàâ÷èòü ãðàâö³â àðò-ñöåíè
êîíñîë³äóâàòè çóñèëëÿ

Ëåñÿ ÑÒÀÕÓÐÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У алереї Ludmila Bereznit-
ska & Parther Gallery відб -
лася презентація ні аль-
но о прое т , що об’єднав
18 х дожни ів із 10 раїн
світ . Метою заход стало
творче переосмислення
проблеми взаємовідносин
між природним середови-
щем і свідомістю пред-
ставни а с часно о ме а-
поліс . Об’є том переос-
мислення стали Карпати,
де інтернаціональна р па
митців переб вала протя-
ом двох тижнів.

Аіда Джан ірова вважає, що для раїнсь ої арт-сцени прое т “Ма ніт” –
це перший прецедент співпраці бла одійно о фонд , приватної
і м ніципальної алерей
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Головне правління льт ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) висловлює либо е співч ття дире торові
Національно о м зею раїнсь о о народно о
де оративно о мистецтва Вялець Адріані Феодосіївні
з привод тяж ої втрати — смерті її чолові а.


