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ВОДА НАДІЇ НАШОЇ
Лише омпле сна про рама ре онстр ції
водозаборів і мереж та своєчасне її фінанс вання
може арант вати безпечність майб тньом
водопровідної “а ва віти”
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Гари КРИЧЕВСЬКИЙ:
“УСЕ НАЙКРАЩЕ ТА НАЙГІРШЕ МОЖНА
ПОЧУТИ В ШАНСОНІ”

Äîâãîî÷³êóâàí³ óâàãà ³ òóðáîòà
Ô³íàíñîâà äîïîìîãà ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ñòàº ðåàëüí³ñòþ 
äëÿ âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é Êèºâà

Ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
ùèðî ðàä³þòü íàëàãîäæåííþ ñï³âïðàö³ íå
ëèøå ç ìåð³ºþ, à é ì³æ ñîáîþ. Àäæå 28
âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ó÷îðà ï³ä-
ïèñàëè óãîäó, ðàçîì ç âëàäîþ ì³ñòà ïðà-
öþâàòèìóòü íàä ñï³ëüíèì çàâäàííÿì —
çáåðåæåííÿì ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ áîéîâèõ ³

òðóäîâèõ òðàäèö³é óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà
çàñòîñóâàííÿì æèòòºâîãî äîñâ³äó çàõèñíè-
ê³â Â³ò÷èçíè ó â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîìó
âèõîâàíí³ ìîëîä³.

Îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ ïóíêò³â óãîäè äëÿ
êîëèøí³õ âî¿í³â ñòàëà ùîì³ñÿ÷íà ô³íàíñîâà
ï³äòðèìêà âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ïðî-

âåäåíí³ þâ³ëåéíèõ òà ïàì’ÿòíèõ çàõîä³â, ô³-
íàíñîâà äîïîìîãà â îïëàò³ îðåíäè ïðèì³-
ùåíü ³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Òàêîæ ó÷àñíè-
êè áîéîâèõ ä³é ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà ã³ä-
íå ïîõîâàííÿ ñâî¿õ ïîìåðëèõ òîâàðèø³â íà
Áåðêîâåöüêîìó òà Ë³ñîâîìó êëàäîâèùàõ.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ, ÿêèé ï³äïèñàâ óãîäó ç áîêó
ñòîëè÷íî¿ âëàäè, ïîîá³öÿâ, ùî âñ³ çâåð-
íåííÿ, ïîáàæàííÿ, âèìîãè âåòåðàí³â äî
àäì³í³ñòðàö³¿ ì³ñòà â³äòåïåð ðîçãëÿäàòè-
ìóòü ïð³îðèòåòíî òà ñèñòåìíî, à íå â³ä
ñâÿòà äî ñâÿòà. Îëåêñàíäð Ïîïîâ òàêîæ
ñêàçàâ, ùî ÷åðåç ð³ê îñîáèñòî ïåðåâ³ðèòü
âèêîíàííÿ óãîäè.

Âåòåðàíñüê³ îðãàí³çàö³¿ ç³ ñâîãî áîêó ìà-
þòü íàäàâàòè ïðîïîçèö³¿ ç óâ³÷íåííÿ
ïàì’ÿò³ çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè, âèäàâàòè
ñïîãàäè ³ ìåìóàðè ñâî¿õ ïîáðàòèì³â. Òà-
êèì îáîâ’ÿçêàì êîëèøí³ âî¿íè ëèøå ðà-
ä³þòü. Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð îðãàí³çà-
ö³¿ “Ñîþç çà äðóæáó ì³ñò-ãåðî¿â ÑÍÄ” Åì³-
ë³ÿ ²âàí÷åíêî âæå ñüîãîäí³ ãîòîâà âñòàíî-
âèòè ïàì’ÿòíèê êåð³âíèêó òèìóð³âñüêî¿
êîìàíäè Êèºâà Ìàð³¿ Áîÿðñüê³é, êîòðó
í³ìö³ ðîçñòð³ëÿëè ó âåðåñí³ 1941 ðîêó. Ï³ä-
ë³òêè äîïîìàãàëè ×åðâîí³é Àðì³¿ ðîçâ³ä-
êîþ, çâ’ÿçêîì. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ Åì³-
ë³¿ ²âàí÷åíêî — â³äíîâëåííÿ ó ñòîëèö³ òè-
ìóð³âñüêîãî ðóõó
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Ветерани Вели ої Вітчизняної війни щиро дя вали першом заст пни олови КМДА Оле сандр Попов за ва та співпрацю
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²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Підписана вчора ода про співробітництво ветерансь их бла одійних
і ромадсь их ор анізацій з Київсь ою місь ою державною адмініс-
трацією стала с ттєвим зр шенням відносинах ветеранів зі столич-
ною владою за останніх два ро и.
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Íàéäîñòîéí³øèì êèÿíàì âðó÷èëè
âèñîê³ äåðæàâí³ íàãîðîäè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Ó÷îðà â ìåð³¿ çà âàãîì³ çäîáóò-
êè òà îñîáèñòèé âíåñîê ó ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèé ³ êóëüòóðíèé
ðîçâèòîê ñòîëèö³ íàãîðîäèëè 16
êèÿí. Çà äîðó÷åííÿì Àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ïðåçèäåíòà òà Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè âèñîê³ äåðæàâí³ íà-
ãîðîäè, Ïî÷åñí³ ãðàìîòè ³ ãðà-
ìîòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ö³íí³ ïî-
äàðóíêè íàéäîñòîéí³øèì ìåø-
êàíöÿì ì³ñòà âðó÷èëè çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé
òà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåî-
í³ä Íîâîõàòüêî. Çîêðåìà çàâ³-
äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó òðàâ-
ìàòîëîã³¿ òà îðòîïåä³¿ Àêàäåì³¿
ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè Ìèêîëà
Ãðèöàé ñòàâ çàñëóæåíèì ë³êàðåì
Óêðà¿íè. Çâàííÿ çàñëóæåíîãî ä³-
ÿ÷à ìèñòåöòâ ïðèñâîºíî äèðåê-
òîðó ó÷èëèùà õîðåîãðàô³÷íîãî
ìèñòåöòâà "Êè¿âñüêà ìóí³öè-
ïàëüíà óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ òàí-
öþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ" Àíäð³þ
Ëÿãóùåíêó. Ãîëîâ³ Ñï³ëêè âåòå-

ðàí³â Àôãàí³ñòàíó "Ùèò" â³éñü-
êîâèõ ÷àñòèí Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó Âîëîäèìèðó Ðîìàíåíêó òà
ñòàðø³é îïåðàö³éí³é ìåäè÷í³é
ñåñòð³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè
Îëüç³ Àíäð³ºíêî âðó÷åíî Ïî÷åñ-
íó ãðàìîòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè, à äè-
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåí-
òðó íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ òà êóëü-
òóðîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Ìèêî-
ëà Ïåðåñóíüêî ³ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ïðåçèä³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðàäè
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðî-
íè ïðèðîäè Âàñèëü Íàâðîöüêèé
îòðèìàëè Ãðàìîòó Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè.

Îëåñü Äîâãèé ïðèâ³òàâ íàãî-
ðîäæåíèõ ç äåðæàâíîþ â³äçíà-
êîþ. "Â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè õî÷ó ïîäÿêóâàòè âàì çà
çóñèëëÿ, çà òâîð÷³ñòü ³ çà òîé
ïðèêëàä, ÿêèé âè ïîäàºòå êîëå-
ãàì. Ñïîä³âàþñÿ, ö³ çàñëóæåí³
íàãîðîäè ñòàíóòü äîäàòêîâèì ³ì-
ïóëüñîì äëÿ äîñÿãíåííÿ íîâèõ
ö³ëåé òà ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó
ñïðàâ³, ÿê³é âè ïðèñâÿòèëè ñâîº
æèòòÿ",— çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâ-
ãèé

Êè¿â çàéíÿâñÿ ñïîðòîì
Ñòîëèöÿ ³ îáëàñòü ðàçîì ðîçâèâàòèìóòü ô³çè÷íó êóëüòóðó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Позавчора манітарні ра-
ди Києва та Київсь ої об-
ласті пор шили тем роз-
вит масової фіз льт -
ри, спорт і здорово о
способ життя. На жаль,
ч довим здоров'ям не мо-
ж ть похвалитися навіть
діти. Для поліпшення си-
т ації ш олах проводи-
тим ть ран ові заряд и, а
в місті створять "Спортив-
ний пар " для занять різ-
ними видами спорт та
зони відпочин .

Ó ñåðåäó â³äáóëîñÿ ñï³ëüíå çà-
ñ³äàííÿ ãóìàí³òàðíèõ ðàä ì³ñòà
Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ íà òå-
ìó "Ïðî ðîçâèòîê ìàñîâî¿ ô³ç-
êóëüòóðè ³ ñïîðòó òà óòâåðäæåí-
íÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ" ï³ä
ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà
Ïîïîâà é ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àíàòîë³ÿ Ïðèñÿæíþêà.

Ãîëîâíà òåìà çàñ³äàííÿ — ðîç-
ðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ ñï³âïðàö³ ì³æ
Êèºâîì òà îáëàñòþ ó ïèòàíí³
ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ ãðîìàäÿí. "Ôîðìóâàííÿ
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ðîç-
âèòîê ìàñîâîãî ñïîðòó òà ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè — íàö³îíàëüíèé
ïð³îðèòåò,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ.— Ñüîãîäí³ óñ³ìà âèäà-
ìè ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðî-
áîòè ó ñòîëèö³ îõîïëåíî ìàéæå
ï³âì³ëüéîíà ãðîìàäÿí ð³çíîãî
â³êó".

Áàãàòî éøëîñÿ ïðî ïðîáëåìè,
ÿê³ ïîòðåáóþòü òåðì³íîâîãî ðîç-
â'ÿçàííÿ. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòü-
ñÿ çäîðîâ'ÿ ä³òåé. Çà ñëîâàìè çà-

â³äóâà÷à êàôåäðè ïåä³àòð³¿ Íàö³î-
íàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ Â³òàë³ÿ Ìàé-
äàííèêà, îô³ö³éíà ñòàòèñòèêà íà-
çèâàº ëèøå 10 % ä³òåé äî ï'ÿòíà-
äöÿòèð³÷íîãî â³êó çäîðîâèìè, à
ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî òàêèõ ò³ëü-
êè 1 %. Äî ñòîëè÷íèõ øê³ë ³äóòü
20 % ïåðøîêëàñíèê³â, ùî ìàþòü
õðîí³÷í³ õâîðîáè, çðîñòàº ð³âåíü
ïàòîëîã³é çîðó òà ñåðöåâî-ñóäèí-
íî¿ ñèñòåìè. Ïåðøèé êðîê äëÿ
çì³íè ñèòóàö³¿ — çàïðîâàäæåííÿ
ó ñòîëè÷íèõ øêîëàõ ðàíêîâî¿ 
10-õâèëèííî¿ ã³ìíàñòèêè äëÿ 1—4
êëàñ³â, âïðàâè äëÿ ÿêî¿ ðîçðîáè-
ëà Êàòåðèíà Ñåðåáðÿíñüêà. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ãîëîâíå çàâäàííÿ —
çðîáèòè ã³ìíàñòèêó ö³êàâîþ äëÿ
ä³òåé, òîìó îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îí-
êà ïðîïîíóº, ùîá äî êëàñ³â ïðè-
õîäèëà âåëèêà ìîõíàòà Ñåðåá-

ðÿøêà. Ïîçèòèâíèé äîñâ³ä îðãà-
í³çàö³¿ ñïîðòèâíîãî äîçâ³ëëÿ âæå
ìàþòü äåÿê³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
Êèºâà. Òàê, ó Êèºâî-Ïå÷åðñüêî-
ìó ë³öå¿ "Ë³äåð" âæå 10 ðîê³â ïðà-
öþº ïðîãðàìà "Ë³äåð-ñïîðò", ó
ðàìêàõ ÿêî¿ äëÿ ä³òåé ñòâîðèëè
äîäàòêîâ³ ñåêö³¿, ñïîðòèâíî-êðàº-
çíàâ÷èé êëóá.

Ó Êèºâ³ ïðàöþº 261 ñïîðòêëóá,
îäíàê ëèøå 200 ³ç íèõ ìàþòü â³ä-
ïîâ³äíó ë³öåíç³þ. Ó 440 íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ óðîêè ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè ïðîâîäÿòü òðè÷³ íà òèæ-
äåíü (à íå äâ³÷³, ÿê ïåðåäáà÷åíî
øê³ëüíîþ ïðîãðàìîþ). Íàðàç³ ó
ñòîëèö³ ôóíêö³îíóº 88 ñïîðòèâ-
íèõ øê³ë, â ÿêèõ òðåíóþòüñÿ
ìàéæå 35 òèñÿ÷ ó÷í³â. Äëÿ ïîë³ï-
øåííÿ ñïîðòèâíî-ìàñîâî¿ ðîáî-
òè â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â êîæí³é îäèíàäöÿòè-

ð³÷ö³ ââåäåíî ïî 1—2 ñòàâêè êå-
ð³âíèê³â ñïîðòèâíèõ ãóðòê³â. Öå
äàëî çìîãó â³äêðèòè ïîíàä 1600
ãóðòê³â òà çàëó÷èòè â íèõ 42 òè-
ñÿ÷³ ä³òåé.

Ïðîòå Êè¿â ïîòðåáóº ñó÷àñí³-
øîãî ï³äõîäó äî ïîïóëÿðèçàö³¿
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó. Òîæ
íà ãóìàí³òàðí³é ðàä³ áóëî çàïðî-
ïîíîâàíî ïðîåêò ñòâîðåííÿ
"Ñïîðòèâíîãî ïàðêó" çà âñ³ìà ºâ-
ðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè. Çà
ñëîâàìè ïðåçèäåíòà íàö³îíàëüíî¿
Óêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿ âåéêáîð-
äèíãó ³ âîäíîëèæíîãî ñïîðòó
Þð³ÿ Çîçóë³, òàêèé ïàðê ïîêëè-
êàíèé ñòàòè ì³ñöåì äëÿ çàíÿòü
ìàñîâèì ñïîðòîì (âîëåéáîë, áàñ-
êåòáîë, òåí³ñ, ôóòáîë) òà ïðîâå-
äåííÿ âñåóêðà¿íñüêèõ ³ ì³æíàðîä-
íèõ çìàãàíü, òðåíóâàëüíîþ áà-
çîþ, à òàêîæ òåðèòîð³ºþ ïðîâå-

äåííÿ ñïîðòèâíèõ ñâÿò ï³ä ãàñ-
ëîì: "Âåñåëî òàì, äå ñïîðò, à íå
òàì, äå ãîð³ëî÷êà". Â Ïàðêó äðóæ-
áè íàðîä³â ïîä³áíèé ïðîåêò
ôóíêö³îíóº, îäíàê äëÿ ðîçâèòêó
â³í ùå ïîòðåáóº ï³äòðèìêè.

ßê çàçíà÷àëè íà ãóìàí³òàðí³é
ðàä³, ì³ñòî â³ä÷óâàº ïîòðåáó ó â³ä-
íîâëåíí³ ëüîäîâèõ êîâçàíîê íà
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èêàõ òà ñòà-
ä³îíàõ øê³ë, ÆÅÊ³â, ï³äïðèºìñòâ
³ îðãàí³çàö³é. Òàêîæ ïîòð³áíî ðå-
àë³çóâàòè ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó
ôîðìóâàííÿ çîí â³äïî÷èíêó —
ñïîðòì³ñòå÷êà, âåëîäîð³æêè, òó-
ðèñòè÷íî-îçäîðîâ÷³ êîìïëåêñè,
ñïîðòìàéäàí÷èêè ³ òðåíàæåðí³
êîìïëåêñè. Îáãîâîðþâàëè ³ ïè-
òàííÿ îðãàí³çàö³¿ ñïîðòèâíîãî
äîçâ³ëëÿ ìîëîä³, çàëó÷åííÿ ìî-
ëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, ïîòðåáè ó ô³-
çè÷í³é êóëüòóð³ ³íâàë³ä³â òà îñ³á
ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè.

Ùå îäíå âàæëèâå çàâäàííÿ, íà
ÿêîìó íàãîëîñèâ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ,— öå ñï³ëüíà ï³äãîòîâêà Êè-
ºâîì òà îáëàñòþ òðåíóâàëüíèõ
öåíòð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ â Óêðà-
¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ×åìï³îíà-
òó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó.
"Íàì ñë³ä ï³äãîòóâàòè òðåíóâàëü-
í³ öåíòðè, ÷àñòèíà ç ÿêèõ ðîçòà-
øîâàíà ó îáëàñò³. Óïåâíåíèé, ùî
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìè çðîáè-
ìî òàê, àáè âñ³ ö³ áàçè â³äïîâ³äà-
ëè âèìîãàì ÓªÔÀ",— çàçíà÷èâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ. Ñâîºþ ÷åðãîþ ãîëîâà
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ïðèñÿæíþê
çàóâàæèâ, ùî ïîòð³áíî ñòâîðèòè
ñïîðòèâíó áàçó äëÿ ä³òåé Êèºâà ³
îáëàñò³ òà ðîçâèâàòè ñïîðòèâíó
³íôðàñòðóêòóðó.

Ó ðàìêàõ çàñ³äàííÿ ãóìàí³òàð-
íî¿ ðàäè áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ
ïðî çàòâåðäæåííÿ íàáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ïðîãðàìè "Êè¿â ñïîðòèâíèé"
òà "Ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê" íà
2011—2015 ðîêè
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Âîäà íàä³¿ íàøî¿
Ëèøå êîìïëåêñíà ïðîãðàìà ðåêîíñòðóêö³¿ âîäîçàáîð³â ³ ìåðåæ òà ñâîº÷àñíå 
¿¿ ô³íàíñóâàííÿ ìîæå ãàðàíòóâàòè áåçïå÷í³ñòü ó ìàéáóòíüîìó âîäîïðîâ³äíî¿ “àêâà â³òè”

Перший ро
житлово-
ом нальної
реформи

Åêîëîãè, íàãí³òàþ÷è ñèòó-
àö³þ, ëþáëÿòü ïîâòîðþâàòè, ùî
â ÕÕ² ñòîë³òò³ â³éíè âåñòèìóòü
çà ïèòíó âîäó. Áàãàòî õòî äóìàº,
ùî Óêðà¿íè, à òèì á³ëüøå Êè-
ºâà, ÿêèé “ñòî¿òü” íà Äí³ïð³, â
ãèðë³ Äåñíè, öÿ ïðîáëåìà íå
ñòîñóºòüñÿ. Àëå ò³ ñàì³ åêîëîãè
çàñòåð³ãàþòü, ùî ÷åðåç äåñÿòè-
ð³÷÷ÿ-äðóãå â Äåñí³ îá’ºì âîäè
ìîæå çíà÷íî çìåíøèòèñÿ. Íà
ö³é òðàíñíàö³îíàëüí³é ð³÷ö³ º
÷èìàëî ï³äïðèºìñòâ ³ â Ðîñ³¿, ³
â Óêðà¿í³, ÿê³ â³äáèðàþòü âîäó
äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá. Òàêîæ º íå-
áåçïåêà ïîòðàïëÿííÿ â ðóñëî
ñòîê³â â³ä ð³çíèõ âèðîáíèöòâ,
çàìóëåííÿ òà îáì³ë³ííÿ, à ÿê ðå-
çóëüòàò — ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ âî-
äè â ö³é ð³÷ö³.

Ùå â 2005 ðîö³ áóëî óõâàëå-
íî Çàêîí “Ïðî ïèòíó âîäó”,
ÿêèé ïåðåäáà÷àâ, ùî êîæíå ì³ñ-
òî ìàº ðîçðîáèòè â³äïîâ³äíó ðå-
ã³îíàëüíó ïðîãðàìó. Ïðîòå â
Êèºâ³ ç ïåâíèõ ïðè÷èí ñïðàâà
äî öüîãî äîêóìåíòà ä³éøëà ò³ëü-
êè òåïåð. Ðîçðîáèëè ïðîãðàìó
“Ïèòíà âîäà” íà 2011—2020 ðî-
êè â Íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòè-
òóò³ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Ïðîãðàìó îáãîâîðèëè ³ ðåêî-
ìåíäóâàëè äëÿ ïîäàëüøîãî
ïðèéíÿòòÿ â ïðîô³ëüí³é êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ. Òåïåð ÷åðãà çà
ì³ñüêèìè äåïóòàòàìè, ÿê³ ìàþòü
ñõâàëèòè öåé “ïëàí ä³é” íà íà-
ñòóïí³é ñåñ³¿.

“Ïèòíà âîäà” ìàº ñòàòè âàæ-
ëèâèì åëåìåíòîì ïðîãðàìè ö³-
ë³ñíîãî ðåôîðìóâàííÿ æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñ-
òà, íà ÷îìó íå ðàç íàãîëîøóâàâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê. Ïðîãðàìà ìàº
òðè åòàïè (íåâ³äêëàäí³ çàõîäè,
êîðîòêîñòðîêîâ³ ³ äîâãîñòðîêî-
â³ àáî ñòðàòåã³÷í³) òà ïåðåäáà÷àº
òðè íàïðÿìêè. Ïåðøèé — ðå-
êîíñòðóêö³þ îáëàäíàííÿ òà
âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãà-
þ÷èõ òåõíîëîã³é ÂÀÒ ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë”. Äðóãèé — ïðîãðà-
ìà äîî÷èñòêè âîäè. ² òðåò³é íà-
ïðÿìîê — â³äíîâëåííÿ ðîáîòè â
2011 ðîö³ âñ³õ áþâåò³â. Ö³íà ïè-
òàííÿ — 7,8 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.
Ó áþäæåò³ íà 2011 ð³ê ñòîëèöÿ
ìàº çàêëàñòè 157 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü äëÿ íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â.

² öå, çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, íå òà-
êà âæå é âåëèêà ñóìà. Íàïðè-
êëàä, ó Ìîñêâ³ íà âïðîâàäæåí-
íÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ó âîäîïðî-
â³äíîìó ãîñïîäàðñòâ³ âèòðà÷à-
þòü çíà÷íî á³ëüø³ ñóìè.

Чи потрібна
висо оя існа вода
з рана?

Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ëþäèí³
ùîäíÿ äëÿ ñïîæèâàííÿ ïîòð³áíî
ëèøå òðè ë³òðè âèñîêîÿê³ñíî¿
“àêâà â³òè”, òî íàâ³ùî æ ¿¿ ïîäà-
âàòè äî âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³, à
ïîò³ì çëèâàòè äî òóàëåòó? Íàä
öèì ïèòàííÿì áàãàòî äèñêóòóþòü
³ íàóêîâö³, ³ æóðíàë³ñòè. Àäæå ïî-
äà÷à ó êðàíè ÿê³ñíî¿ âîäè âèìà-
ãàº ñîë³äíèõ êîøò³â ³, â³äïîâ³äíî,
ïîçíà÷àºòüñÿ íà ö³í³ ïðîäóêòó.
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê ðîçïîâ³â
æóðíàë³ñòàì àíåêäîò, ÿê í³ìö³
÷èñòÿòü çóáè äâîìà ðóêàìè: îä-
í³ºþ òðèìàþòü ù³òêó, à ³íøîþ —
çàêðó÷óþòü êðàí. Ìåøêàíö³
Ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿í áåç âàãàíü
ï’þòü âîäîïðîâ³äíó âîäó, äîðîãó
òà âèñîêîÿê³ñíó. Ó êðà¿íàõ Ï³â-
äåííî¿ ªâðîïè òà ÑØÀ äëÿ ïðè-
ãîòóâàííÿ ¿æ³ êóïóþòü äîî÷èùå-
íó âîäó. Ïðîòå â æîäí³é êðà¿í³
ñâ³òó íåìàº îêðåìèõ ñèñòåì ïî-
äà÷³ âîäè äëÿ ïèòòÿ ³ ïîáóòîâèõ
ïîòðåá. Îêð³ì òîãî, ÿê ïîÿñíþº
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÿêîñò³
ïðîäóêö³¿, ãîëîâíèé òåõíîëîã
“Êè¿ââîäîêàíàëó” ²ííà Ëàâðåí-
÷óê, ìè “ñïîæèâàºìî” âîäó íå
ëèøå, êîëè ï’ºìî, à é êîëè âìè-
âàºìîñÿ ÷è ïðèéìàºìî âàííó, ³
÷èñòîòà âîäè òóò — çàïîðóêà çäî-
ðîâ’ÿ. Äî ñëîâà, ïîïðè òå, ùî ó
âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæàõ ÷èìàëî
“ä³ð” ³ çàñòàð³ëå îáëàäíàííÿ, ñòî-
ëè÷íèì ôàõ³âöÿì âäàºòüñÿ çàáåç-
ïå÷óâàòè ì³ñòÿí âîäîþ, ÿêà â³ä-
ïîâ³äàº äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì.
Íàâ³òü öüîãîð³÷íîãî ñïåêîòíîãî
ë³òà, êîëè â Äí³ïð³ òà Äåñí³ áó-
ÿëè âîäîðîñò³, âîäà â êðàíàõ êè-
ÿí áóëà ãàðàíòîâàíî¿ ÿêîñò³. Öå
ï³äòâåðäæóâàâ ³ ãîëîâíèé äåðæàâ-
íèé ñàí³òàðíèé ë³êàð Êèºâà Àíà-
òîë³é Ïîíîìàðåíêî.

Новий ГОСТ
чи модернізація
мереж
і обладнання?

Áàãàòî äåñÿòèë³òü Óêðà¿íà çâ³-
ðÿëà ÿê³ñòü âîäè çà ÃÎÑÒîì, ùî
áóâ ïðèéíÿòèé â 1982 ðîö³.

Ïðîòå òîä³ ÿê³ñòü äæåðåë áóëà
³íøîþ, í³æ íèí³, à íàóêîâö³ òà
ã³ã³ºí³ñòè ïðîñòî âîëàëè ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ
ñòàíäàðò³â. ¯õ òàêè ðîçðîáèëè ³
ïðèéíÿëè. Ç 16 ëèïíÿ öüîãî ðî-
êó ä³þòü íîâ³ Äåðæàâí³ ñàí³òàð-
í³ íîðìè òà ïðàâèëà — “Ã³ã³-
ºí³÷í³ âèìîãè äî ïèòíî¿ âîäè,
ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ âæèâàííÿ ëþ-
äèíîþ”, ÿê³ çàòâåðäæåí³ íàêà-
çîì Ì³í³ñòåðñòâà â³ä 12.05.2010
ðîêó. Àëå çíà÷í³é ÷àñòèí³ âîäî-
êàíàë³â âåëèêèõ ³ ìàëèõ ì³ñò
Óêðà¿íè áóäå âàæêî âèêîíóâàòè
ö³ íîðìàòèâè ÷åðåç çàñòàð³ëå îá-
ëàäíàííÿ òà çíîøåí³ ìåðåæ³.

ßê íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
ÊÌÄÀ Äìèòðî Íîâèöüêèé,
ñèñòåìà âîäîïîñòà÷àííÿ ñòîëè-
ö³ º îäí³ºþ ³ç íàéäîâøèõ ³ íàé-
ñêëàäí³øèõ ó êðà¿í³, ³ íà ñüîãî-
äí³ âñå öå ãîñïîäàðñòâî â çíà÷-
í³é ì³ð³ çíîøåíå. Ó “Êè¿ââîäî-
êàíàë³” çàïåâíÿþòü, ùî íàâ³òü
äî âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñòàí-
äàðò³â ïåðåâ³ðÿëè âîäó çà çíà÷-
íî á³ëüøèì ïåðåë³êîì ïîêàçíè-
ê³â, í³æ öå áóëî ïåðåäáà÷åíî
ñòàðèì, ùå ðàäÿíñüêèì
ÃÎÑÒîì. Ó ìåðåæàõ öåíòðàë³-
çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ïåðå-
â³ðÿþòü 26 êîíòðîëüíèõ òî÷îê,
22 íàñîñí³ ñòàíö³¿, 65 âîäîïðî-

â³äíèõ êîëîíîê ³ 163 àðòåç³àí-
ñüê³ ñâåðäëîâèíè. Ùîäíÿ âîäó
êîíòðîëþþòü çà 22 ïîêàçíèêà-
ìè, ùîì³ñÿöÿ çà 48 ïîêàçíèêà-
ìè òà ùîðîêó — çà 80 (çîêðåìà
íà íàÿâíiñòü ñîëåé âàæêèõ ìå-
òàëiâ, îðãàíi÷íèõ êîìïîíåíòiâ,
õëîðîðãàíi÷íèõ). Ïðîòå ó “Êè-
¿ââîäîêàíàë³” ñòâåðäæóþòü, ùî
áåç ìîäåðí³çàö³¿ îáëàäíàííÿ çà-
áåçïå÷óâàòè êèÿíàì áåçïå÷íó
âîäó ñòàº ç êîæíèì ðîêîì óñå
âàæ÷å. Òîìó òàì ïîêëàäàþòü âå-
ëèê³ íàä³¿ íà ïðîãðàìó “Ïèòíà
âîäà” ³ ô³íàíñóâàííÿ, ÿêå, çã³ä-
íî ç öèì äîêóìåíòîì, ìàëî á
íàäõîäèòè äî êîìïàí³¿.

Хлор-незалежність

Ó áàãàòüîõ êèÿí âîäà ç êðàíà
àñîö³þºòüñÿ ç çàïàõîì õëîðó. Çà
äîïîìîãîþ öüîãî ðåàãåíòà ïî÷à-
ëè î÷èùàòè âîäó ùå ç ê³íöÿ Õ²Õ
ñòîë³òòÿ. Â³äòîä³ âèíàéøëè ÷è-
ìàëî ³íøèõ ñïîñîá³â ïîë³ïøó-
âàòè ÿê³ñòü “àêâà â³òè”, ïðîòå,
íà æàëü, ³ íèí³ õëîðóâàííÿ º
íàéäåøåâøèì ñïîñîáîì, â³ä
ÿêîãî íå çìîãëè ïîâí³ñòþ â³ä-
ìîâèòèñÿ íå ëèøå â íàñ, à é ó
âèñîêîðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ.
Ïðîòå â ñâ³ò³ íàìàãàþòüñÿ ì³í³-
ì³çóâàòè âèêîðèñòàííÿ öüîãî
çíåçàðàæóâà÷à, ÿêèé âîäíî÷àñ

ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿ ç îðãàí³÷íèìè
ðå÷îâèíàìè ìîæå äàâàòè øê³ä-
ëèâ³ äëÿ îðãàí³çìó ëþäèíè ñïî-
ëóêè.

Ïðî òå, ùî â Êèºâ³ ïîòð³áíî
çì³íþâàòè çàñòàð³ëó òåõíîëîã³þ
õëîðóâàííÿ, çàÿâëÿâ ³ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Ó “Êè¿ââîäîêàíà-
ë³” ãîòîâ³ çàì³íèòè öåé ðåàãåíò
íà õëîðèä íàòð³þ. Îñòàíí³é áó-
äå çíà÷íî äåøåâøèì ³ íå ñïðè-
÷èíþº ó âîä³ “ïîá³÷íèõ åôåê-
ò³â”. Çà ñëîâàìè ²ííè Ëàâðåí-
÷óê, ó öüîìó ïåðåêîíàëèñÿ ó
“Êè¿ââîäîêàíàë³”, ÿê òî êàæóòü,
íà ïðàêòèö³. Íà ê³ëüêîõ àðòåç³-
àíñüêèõ ñâåðäëîâèíàõ äîî÷èùó-
þòü âîäó ñàìå íàòð³þ ã³ïîõëîðè-
äîì, ùî âèðîáëÿþòü øëÿõîì
åëåêòðîë³çó ç õàð÷îâî¿ ñîë³. Çà-
âîäè æ ³ç âèãîòîâëåííÿ öüîãî
ðåàãåíòà ïîòð³áíî ïîáóäóâàòè íà
òåðèòîð³ÿõ Äí³ïðîâñüêî¿ òà Äåñ-
íÿíñüêî¿ âîäîî÷èñíèõ ñòàíö³é.
Òàêîæ òóò ïîòðåáóþòü íîâîãî
ñïåö³àëüíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ
äîçóâàííÿ ðåàãåíò³â. Âàðòî îíî-
âèòè îáëàäíàííÿ â ëàáîðàòîð³ÿõ,
ÿê³ êîíòðîëþþòü ÿê³ñòü âîäè.
Ôàõ³âö³ âîäîêàíàëó íàãîëîøó-
þòü íà ãîëîâíîìó, ùîá öåé ïëàí
ä³é íå ëèøèâñÿ ëèøå íà ïàïåð³.

Реанімація бюветів

Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ º ïîíàä
230 áþâåò³â. Çà ñëîâàìè Îëåê-
ñàíäðà Ìàçóð÷àêà, ïîíàä 60 ³ç
íèõ íå ïðàöþº. Ïðè÷èíè ð³çí³:
çëàìàíèé íàñîñ, ïîòð³áíà çàì³-
íà ô³ëüòð³â, íåç’ÿñîâàíî, ùî ç
áþâåòîì, áî íåìîæëèâî çíàéòè
âëàñíèêà “êîëîíêè”. Òîìó íàðà-
ç³ òðèâàº ïðîöåñ ³íâåíòàðèçàö³¿
òà ïåðåäà÷³ áþâåò³â íà áàëàíñ
ÊÏ “Êîìóíñåðâ³ñ”. Ï³ñëÿ âèð³-
øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ, ÿê çàïåâ-
íÿþòü ÷èíîâíèêè, âñ³ êîëîíêè
â ì³ñò³ ïðàöþâàòèìóòü ñïðàâíî,
á³ëÿ íèõ íå ìèòèìóòü àâòîìîá³-
ë³â, à “áåçïëàòíó” âîäó íå íàáè-
ðàòèìóòü ï³äïðèºìëèâ³ ä³ëêè
äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîäàæó. Öüî-
ãî ðîêó íà ðåìîíò ³ îáñëóãîâó-
âàííÿ êîëîíîê ó ì³ñò³ ìàëè âè-
ä³ëèòè ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Íà íàñòóïíèé ð³ê ô³íàíñóâàííÿ
çá³ëüøàòü ³ â³äíîâëÿòü óñ³ áþâå-
òè, ÿê³ íèí³ íå ïðàöþþòü.

Доочищ вати
чи недоочищ вати

Îäíèì ³ç ïóíêò³â ïðîãðàìè
“Ïèòíà âîäà” º äîî÷èùåííÿ âî-
äîïðîâ³äíî¿ âîäè. ª ïðèâàòí³
ñòðóêòóðè, íàö³îíàëüí³ íàóêî-
âî-äîñë³äí³ ³íñòèòóòè, ÿê³ ãîòî-
â³ õî÷ ñüîãîäí³ âèêîíóâàòè öþ
ðîáîòó. Äåÿê³ ï³äïðèºìö³ çãîä-
í³ íàâ³òü çà ñâ³é ðàõóíîê óñòà-
íîâëþâàòè àïàðàòè ³ç äîî÷è-
ùåííÿ âîäè â øêîëàõ, äèòÿ÷èõ
ñàäî÷êàõ ³ ë³êàðíÿõ, à íà â³äâå-
äåí³é ¿ì íàòîì³ñòü òåðèòîð³¿
âñòàíîâèòè ñïåö³àëüí³ óñòàíîâ-
êè, àáè ëþäè ìîãëè êóïóâàòè
ñóïåðÿê³ñíèé ïðîäóêò. Ðàí³øå
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê â îäíîìó
³ç ³íòåðâ’þ “Õðåùàòèêó” çàçíà-
÷àâ, ùî îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ë³ò-
ðà âîäè ìàëè á áóòè ïðèáëèçíî
50 êîï³éîê, à öå âèõîäèòü çíà÷-
íî äåøåâøå, í³æ ó ìàãàçèí³.

Äâà ï³ëîòíèõ ïðîåêòà çàïëà-
íîâàíî çàïóñòèòè âæå äî ê³íöÿ
öüîãî ðîêó. Äî ïî÷àòêó ªâðî-
2012 ïðàêòèêà äîî÷èùåííÿ âî-
äè ìàëà áè ñòàòè ìàñîâîþ
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Столичним фахівцям вдається забезпеч вати иян я існою водою попри
зношеність водопровідних мереж

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У иян із рана тече вода най ращої в У раїні я ості.
Це ствердж ють не тіль и чиновни и, а й санітарні лі-
арі. Се рет цьо о явища — не лише в том , що сто-
лична "а ва віта" відповідає сталеним ГОСТам, а й
том , що в ре іонах сит ація значно ірша. Одна , щоб
і в майб тньом ияни мо ли без ш оди для здоров'я
орист ватися водою з рана, потрібно проводити ре-
онстр цію і водозаборів, і водомереж. Для цьо о ни-
ні розроблено омпле сн про рам "Питна вода", я а
розрахована на 2011—2020 ро и. Цей до мент мали
роз лян ти на мин лом засіданні сесії Київради, про-
те з певних причин деп тати вирішили перенести це
питання на роз ляд сесії в листопаді. Фахівці ствер-
дж ють, що про рама (і фінанс вання, я е вона перед-
бачає) є життєво важливою для реформ вання водно о
осподарства міста.
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Çàõîïëåííÿ — äîáð³ ñïðàâè
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

За меценатсь ої підтрим-
и Юрія Ці ален а в Київ-
сь ій області спішно
працюють ш оли з бо-
ротьби, сільсь і
амб латорії отрим ють
потрібні лі и та влашто-
в ється життя малень их
безбатчен ів.

Íà ñüîãîäí³ â Êè¿âñüê³é îáëàñ-
ò³ îô³ö³éíî ä³º 1046 ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â, 2851
ãðóïà îçäîðîâ÷îãî ñïðÿìóâàííÿ,
³ç íèõ íà ñåë³ — ïîíàä 420 ³ 29
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òè-
ïó, 88 ïðèéîìíèõ ñ³ìåé. Óñå, çäà-
âàëîñÿ á, äîáðå, òà íàëåæíîãî ¿õ
³ñíóâàííÿ äåðæàâà íå ìîæå çà-
áåçïå÷èòè. Òîä³ íà äîïîìîãó ¿ì
ïðèõîäÿòü ñïîíñîðè òà ìåöåíàòè.
Îäíèì ³ç òàêèõ º Þð³é Âîëîäè-
ìèðîâè÷ Ö³êàëåíêî. Ìàéæå äå-
ñÿòü ðîê³â òîìó â³í ðîçïî÷àâ ðî-
áèòè öþ äîáðó ñïðàâó. Â³äòîä³
éîãî ï³äòðèìêà äîïîìîãëà áàãà-
òüîì ä³òÿì.

ßê êîëèøí³é ñïîðòñìåí ïàí
Þð³é äîïîìàãàº ñïîðòèâíèì
øêîëàì Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ é íå
ëèøå ¿ì. "²ç Þð³ºì ìè ïî-
çíàéîìèëèñÿ ÷îòèðè, à ìîæëèâî,
ï'ÿòü ðîê³â òîìó. Ç òîãî ÷àñó â³í
íàäàº ïîñò³éíó ï³äòðèìêó íàø³é
øêîë³ — áóëî îáëàøòîâàíî ñïå-
ö³àëüíèé çàë äëÿ çàíÿòü ³ç â³ëü-
íî¿ áîðîòüáè, çàì³íåíî â³êíà,
ïðèäáàíî õîëîäèëüíèê ³ òåëåâ³çîð
äëÿ ïåðåãëÿäó òóðí³ð³â. Â³í âèä³-
ëÿº êîøòè äëÿ ïðèäáàííÿ ñïîð-
òèâíî¿ ôîðìè, à ³íêîëè é ñàì ¿¿
ïðèâîçèòü. Îïëàòèâ íàì ïî¿çäêó
íà òóðí³ð äî ²çðà¿ëþ",— êàæå
Àíàòîë³é Ãóðàëüñüêèé, òðåíåð
Îáóõ³âñüêî¿ ÄÞÑØ, áàçà ÿêî¿
çíàõîäèòüñÿ â Óêðà¿íö³.

Â³êòîð Ìóæ÷èíà, ñïîðòèâíèé
òðåíåð Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêî¿
øêîëè ó Âèøíåâîìó, ðîçïîâ³äàº,
ùî ¿õí³ âèõîâàíö³ îòðèìóþòü ìà-
òåð³àëüí³ âèíàãîðîäè â³ä Þð³ÿ
Ö³êàëåíêà. "Ï³ñëÿ êîæíîãî òóð-
í³ðó, ç ÿêîãî íàø³ âèõîâàíö³ ïî-
âåðòàþòüñÿ ç íàãîðîäàìè, âîíè
îòðèìóþòü ãðîøîâó ïðåì³þ.
Àäæå Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ ðî-
çóì³º, ùî ñïîðòñìåíàì ïîòð³áíî
äîáðå õàð÷óâàòèñÿ ³ îòðèìóâàòè
âñ³ ïîòð³áí³ â³òàì³òè, ùîá áóòè â
ôîðì³".

Òà íàéá³ëüøå çàõîïëåííÿ âè-
êëèêàº ðîáîòà Þð³ÿ Âîëîäèìè-
ðîâè÷à ó éîãî ïåðøîãî òðåíåðà
Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à Ôåäîð³íà.
"Þðà ïðèéøîâ äî ìåíå íà òðå-
íóâàííÿ ó äåâ’ÿòèð³÷íîìó â³ö³.
Â³í áóâ çàâçÿòèì ³ ïîñò³éíî ïðà-
öþâàâ íàä ñîáîþ, ïðî ùî ñâ³ä-

÷àòü éîãî äîñÿãíåííÿ. Äóæå ïðè-
ºìíî, ùî â³í íå çàáóâàº ñâî¿õ òî-
âàðèø³â ³ ï³äòðèìóº íàñ, ÿê ìî-
æå". Çíà÷íó äîïîìîãó ìåöåíàò
íàäàº ³ ÄÞÑØ ³ç ãðåêî-ðèìñüêî¿
áîðîòüáè â ñåë³ Íîâîñ³ëêàõ.

Íèí³ íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³
áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíèé êîì-
ïëåêñ â ñåë³ Êðóãëèêó. Öå ìàº áó-
òè âåëèêèé êîìïëåêñ äëÿ ä³òåé ³ç
ãîòåëåì, ¿äàëüíåþ ³ çàëàìè äëÿ
òðåíóâàíü.

Öå ùå íå âñ³ äîáð³ ñïðàâè, ÿêè-
ìè ïåðåéìàºòüñÿ Þð³é Ö³êàëåí-
êî. Îñü óæå ï’ÿòü ðîê³â ïîñï³ëü
â³í îï³êóºòüñÿ äèòÿ÷èì áóäèíêîì
"Êîëèñêà äèòÿ÷î¿ íàä³¿" â Íîâî-
ñ³ëêàõ. Öåé äèòáóäèíîê áóëî
ñòâîðåíî â 2000 ðîö³ çà ï³äòðèì-
êè ìåöåíàò³â ³ áëàãîä³éíèê³â, ðå-
çèäåíò³â ³ íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè,
ÿê ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð äëÿ ï³ä-

ãîòîâêè ä³òåé-ñèð³ò äî âñèíîâ-
ëåííÿ óêðà¿íöÿìè. Íèí³ òóò ìåø-
êàº 24 äèòèíè, à áóäèíîê ðîçðà-
õîâàíèé íà 32. Òóò Þð³é Âîëî-
äèìèðîâè÷ ðàçîì ç³ ñâî¿ì òîâà-
ðèøåì Îëåêñàíäðîì Ìîãèëüíèì
îïëàòèëè ñó÷àñíèé ðåìîíò ïðè-
ì³ùåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ íîâîãî
íàãð³âà÷à äëÿ âîäè. Ùîòèæíÿ
ïàí Þð³é çàâîçèòü ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ äëÿ ä³òåé. Êîëè áà÷èòü,
ùî ¿ì ïîòð³áí³ â³òàì³íè, äî ðàö³î-
íó äîäàþòü ôðóêòè.

Íå îìèíóâ óâàãîþ ìåöåíàò ³
ñâîº ð³äíå ñåëî Õîò³â. Òàì ä³òëà-
õè áàâëÿòüñÿ íà ïðåêðàñíîìó
ìàéäàí÷èêó, ÿêèé ç’ÿâèâñÿ ó äâî-
ð³ Õîò³âñüêîãî íàâ÷àëüíî-âèðîá-
íè÷îãî êîìá³íàòó "Çàãàëüíîîñâ³ò-
íÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â — ã³ìíà-
ç³ÿ". ßñêðàâèé, ñó÷àñíèé ìàéäàí-
÷èê ç'ÿâèâñÿ á³ëÿ øêîëè ç ëåãêî¿

ðóêè êîëèøíüîãî âèïóñêíèêà.
Äèðåêòîð Õîò³âñüêîãî ÍÂÊ Íà-
òàë³ÿ Íåðóø ùèðî äÿêóº ìåöåíà-
òó çà ïîäàðóíîê: "Ìè äóæå âäÿ÷-
í³ Þð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó çà öþ
"îáíîâêó" äëÿ øêîëè. Ä³òÿì äó-
æå ïîäîáàºòüñÿ. Òóò çàâæäè áàãà-
òî ìàëå÷³, îñîáëèâî ââå÷åð³. Öåé
ìàéäàí÷èê âèãîòîâëåíî â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðç³. Òóò ïðîäóìàíî âñå äî
äð³áíèöü, âðàõîâàíî íàâ³òü â³ê ä³-
òåé".

Ïàí Ö³êàëåíêî íàäàº ïîñò³éíó
äîïîìîãó ³ ìåäè÷íèì çàêëàäàì.
Çîêðåìà â³í â³äâ³äóº Íîâîñ³ëê³â-
ñüêó àìáóëàòîð³þ çàãàëüíî¿ ïðàê-
òèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Ïðè-
âîçèòü õàëàòè, ïîòð³áí³ ë³êè òà
îáëàäíàííÿ íà ïðîõàííÿ ë³êàð³â.

Ó ñòîëèö³ ïàí Ö³êàëåíêî äîïî-
ì³ã Íàö³îíàëüí³é ñïåö³àë³çîâàí³é
ë³êàðí³ "Îõìàòäèò". "Ïðîòÿãîì

øåñòè ðîê³â ìè îòðèìóâàëè â³ä
ïàíà Þð³ÿ äîïîìîãó. Áóëî çðîá-
ëåíî ðåìîíò ó ê³ëüêîõ ïàëàòàõ,
ïîäàðîâàíî òåëåâ³çîðè òà ³íøó
òåõí³êó. Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷
íàäàâàâ ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó íà
ë³êóâàííÿ òèì ä³òÿì, õòî íå ì³ã
öüîãî ñîá³ äîçâîëèòè",— êàæå çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòðà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, êîëèøí³é ë³êàð "Îõìàòäèò"
Ðà¿ñà Ìîñòîâåíêî.

Þð³é Ö³êàëåíêî òàêîæ º îðãà-
í³çàòîðîì ì³í³-ôóòáîëó çà ó÷àñ-
òþ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè äî ðàä
óñ³õ ð³âí³â. Öüîãî ðàçó ïðèçîâèé
ôîíä ãðè áóëî ïåðåäàíî íà äîïî-
ìîãó ïîñòðàæäàëèì íà çàë³çíè÷-
íîìó ïåðå¿çä³ Ìàðãàíöÿ, ùî ïå-
ðåáóâàþòü ó òÿæêîìó ñòàí³ â ðå-
àí³ìàö³¿. ßêáè òàêèõ ëþäåé áóëî
á³ëüøå, òî é ñâ³ò ñòàâ áè äîáð³-
øèì

Ó Êèºâ³ åï³äåì³ÿ ãðèïïó ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ êîæíèõ äâà ðîêè. Äî ñëî-
âà, ó 2005 ³ 2007 ðîêàõ ð³âåíü çà-
õâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ² áóâ
çíà÷íî âèùèì, í³æ òîð³ê. Íà ñüî-

ãîäí³ ñèòóàö³ÿ ñòàá³ëüíà. Çàñòóï-
íèê ãîëîâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
Êèºâà Â³òàë³é Ïðîïàùºâ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî â³ä ïî÷àòêó âåðåñíÿ ïî-
êàçíèê çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà

ÃÐÂ² ó Êèºâ³ çð³ñ íà 30—40 %. Îä-
íàê öå õàðàêòåðíèé äëÿ ñåçîíó ð³-
âåíü, äî åï³äåì³îëîã³÷íîãî ïîðîãó
ùå ö³ëèõ 20 %. Çà òèæäåíü ç 11 äî
17 æîâòíÿ ó ñòîëèö³ çàõâîð³ëè

19 219 îñ³á. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íå-
äóæèõ ³ç çàñòóäîþ íà öåé ïåð³îä
ñòàíîâèòü 24 200.

ßêà áàçà äëÿ áîðîòüáè ç ãîñòðè-
ìè ðåñï³ðàòîðíèìè â³ðóñíèìè ³í-
ôåêö³ÿìè? Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Â³òàë³é Ìî-
õàðºâ ðîçïîâ³â, ùî â ðàéîíàõ ïðà-
öþþòü 44 êàá³íåòè ³íôåêö³éíèõ
çàõâîðþâàíü, äëÿ ðîáîòè â ÿêèõ
çàä³ÿíî 45 ë³êàð³â-³íôåêö³îí³ñò³â.
Ïðîòå äëÿ òàêîãî ìåãàïîë³ñà, ÿê
Êè¿â, öå äóæå ìàëî. Íàâàíòàæåí-
íÿ íà îäíîãî ë³êàðÿ âåëèêå. Íà
îãëÿä îäíîãî ïàö³ºíòà â³äâåäåíî
ìàêñèìóì 12 õâèëèí. Ïðî îñíà-
ùåííÿ ãîä³ é ãîâîðèòè. Ïîäåêóäè

íàâ³òü òåëåôîíà íåìàº. ª òàêîæ
ñòàö³îíàðí³ çàêëàäè — ³íôåêö³é-
í³ ë³êàðí³. Çàãàëüíèé ôîíä ë³-
æîê — 360 äëÿ äîðîñëèõ òà 620
äëÿ ä³òåé. ̄ õ ³íôåêö³¿ óðàæóþòü íà
30 % ÷àñò³øå. Ó ðàç³ åï³äåì³¿ ï³ä
³íôåêö³éí³ â³ää³ëåííÿ áóäå ïåðå-
ïðîô³ëüîâàíî äåÿê³ äåÿê³ ³íø³ ìå-
äçàêëàäè. Çà ñëîâàìè ïàíà Ìîõà-
ðºâà, ë³êàðí³ íèí³ ó äîâîë³ ïîãà-
íîìó ñòàí³. 

Ùî ç ë³êàìè? Â³òàë³é Ìîõàðºâ
êàæå, ùî òîð³ê çàâäÿêè óðÿäó òà
ìåð³¿ ì³ñòî îòðèìàëî çíà÷íó
ê³ëüê³ñòü ìåäèêàìåíò³â, íàäëè-
øîê ÿêèõ ñüîãîäí³ º íà ñêëàäàõ
³ ë³êàðåíü, ³ àïòåê

Êè¿â ãîòóºòüñÿ äàòè îï³ð ãðèïó
Ë³êè º, âàêöèíàö³þ îðãàí³çóþòü
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Вір с рип — ідний с перни світової медицини. Щораз з'являються все нові
штами, а епідемії ляють доброю частиною планети. Про нози раїнсь их е спер-
тів розбіжні. При Кабміні доповідали, що цієї зими б демо без епідемії. Інша д м-
а: перша хвиля епідемії на отить напри інці р дня. Тепер аж ть, що її можна очі-
вати же в інці листопада. Хоч би там я , а Київ же от ється до всіх імовірних

варіантів. Про стан під отов и позавчора доповіли на розширеній оле ії Головно о
праління охорони здоров'я столиці.

Меценат Юрій Ці ален о: “Кожн добр справ важливо не лише ініціювати, а й доводити до інця”
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 979/2035 від 9 липня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Деснянському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

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

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

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

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

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

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

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

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

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
25.09.2003 № 24/898 “Про приватизацію земельних ділянок
для будівництва і обслуговування жилих будинків, госпо�
дарських будівель і споруд” сімдесят четверту позицію ви�
знати такою, що втратила чинність.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.01.99 № 116�1/217 “Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для обслуговування жит�
лових будинків та господарських будівель” на першій сто�
рінці у четвертій позиції зверху:

— у шостій графі цифри “0,1” замінити цифрами та сло�
вами: “1/2 від 0,1

1/2 від 0,1;

— сьому графу після слова “спільну” доповнити словом
“часткову”. 

Державні акти на право власності на земельну ділянку від
10.09.2001 № 62�2�00337 та № 62�2�00340 зняти з реєс�
трації.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
23.12.2003 № 324/1199 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у сто п’ятдесятій позиції:

— у п’ятій графі слова “Гнатенко Олександра Омелянів�
на” виключити;

— у сьомій графі цифри та слова: “1/2 від 0,1
1/2 від 0,1” замінити цифрами “0,1”;
— у восьмій графі слова “передається у спільну частко�

ву власність” виключити.
4.4. У додатку до рішення Київської міської ради від

23.12.2003 № 324/1199 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у сто сорок дев’ятій позиції:

— у п’ятій графі слова “Ренський Віталій Іванович” замі�
нити словами:

“Ренський Юрій Віталійович
Ренський Микола Вікторович”;
— сьому графу викласти в такій редакції: 

“33/100 від 0,1
33/100 від 0,1
17/100 від 0,1
17/100 від 0,1”.

4.5. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.06.2000 № 150�1/871 “Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для обслуговування жит�
лових будинків і господарських будівель”:

— у п’ятій графі одинадцятої позиції слова “Щиголь Олек�
сандр Григорович” замінити словами “Лісовський Леонід
Едуардович”, а слово “Абдулаєв” замінити словом “Абдул�
лаєв”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 988/2044 від 9 липня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Подільському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.01.99 № 16�1/217 “Про передачу громадянам у приват�
ну власність земельних ділянок для обслуговування жилих
будинків та господарських будівель” на шістнадцятій сторін�
ці у восьмій позиції:

— у четвертій графі слово “Гнатівна” замінити словом “Іг�
натівна”;

— у шостій графі цифри “0,01” замінити цифрами та сло�
вами:

“1/3 від 0,0918
1/3 від 0,0918
1/3 від 0,0918”;

— у сьомій графі слово “приватну” замінити словом “част�
кову”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.2005 № 567�1/3143 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд” у сімдесят дев’ятій позиції:

— у п’ятій графі виключити слова “Осипенко Оксана Си�
дорівна”;

— сьому графу викласти в такій редакції: “0,1”;
— у восьмій графі виключити слова “передається у спіль�

ну часткову власність”.
4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від

24.04.2003 № 400�3/560 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд” у сімдесят третій позиції:

— у п’ятій графі виключити слова “Касьян Галина Іванів�
на”;

— сьому графу викласти в такій редакції: “0,06”;
— у восьмій графі виключити слова “передається у спіль�

ну часткову власність”.
4.4. У додатку до рішення Київської міської ради від

27.02.2003 № 277/437 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва та обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у дев’яносто сьомій позиції:

— у п’ятій графі слова “Тимошенко Ольга Митрофанівна”
замінити словами “Нікітченко Владислав Олегович”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради 

Про питання оренди об’єктів права комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 784/1840 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, рішення Київської міської ра�
ди від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва
в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Ки�
єва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, пункту 47 рішення Київ�
ради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”, пункту 19 розділу V Наказу Фонду дер�
жавного майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна”, а також враховуючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з пи�
тань власності від 03.04.09 № 25, від 22.04.09 № 26, від 15.05.09 № 27, від 29.05.09 № 29, від 05.06.09
№ 30, від 11.06.09 № 31, від 08.07.09 № 33, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити або відмовити укласти (переукласти) дого�
вори оренди (суборенди), встановити пільгові орендні став�
ки згідно з переліками, зазначеними у додатках 1, 2, 3, 4,
5 до цього рішення.

2. Доручити підприємствам (установам), за якими за�
кріплене майно на праві господарського відання (оператив�
ного управління), в термін до двох місяців укласти (пере�
укласти) договори оренди (суборенди) з фізичними та юри�
дичними особами, зазначеними у пункті 1 цього рішення,
яким надано дозвіл, в установленому порядку.

3. Договори оренди будинків або приміщень об’єктів
культурної спадщини, що є пам’ятками, крім істотних умов,
визначених у додатках до цього рішення, мають містити до�
даткові умови, визначені Головним управлінням культури і
мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

4. Внести зміни до рішень Київради з питань оренди об’�
єктів права комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з додатком 6.

5. Дозволити лікувально�профілактичним закладам ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва
укласти тимчасові договори оренди (суборенди) із засто�
суванням договірних цін відповідно до протоколу Комісії
по розгляду питань щодо використання майна (будівель,
споруд, приміщень) лікувально�профілактичних закладів
комунальної власності № 15 від 19.06.09 на строк 6 мі�
сяців згідно з переліком, зазначеним у додатку 7 до цьо�
го рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності та на виконав�
чий орган Київської міської ради (Київську міську державну
адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці Бельдій Лідії Василівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Коллонтай, 396г 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 875/1931 від 9 липня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Бельдій Лідії Василівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Коллонтай, 39�г у Свято�
шинському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Бельдій Лідії Василівні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Коллонтай, 39�г у Святошинському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянці Бельдій Лідії Василівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

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

3.4. 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.

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 31.08.2007 № 19�9112, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 26.02.2007
№ 071/04�4�19/768, Головного управління земельних ре�
сурсів від 05.08.2008 № 05�3475.

4. Попередити власника земельної ділянки, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тягне за собою
припинення права власності на неї відповідно до вимог ста�
тей 140, 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
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Ãàðèê ÊÐÈ×ÅÂÑÜÊÈÉ: “Óñå íàéêðàùå òà
íàéã³ðøå ìîæíà ïî÷óòè â øàíñîí³”
Ïîïóëÿðíèé àâòîð ³ âèêîíàâåöü — ïðî äîëþ “Êèåâëÿíêè” òà ðîçâèòîê øàíñîíó
У с бот , 23 жовтня, відо-
мий ви онавець пісень
жанрі шансон Гари Кри-
чевсь ий порад є при-
хильни ів сольним вист -
пом Національном па-
лаці "У раїна". Напередо-
дні онцерт "Хрещати "
розпитав шансоньє про
йо о доленосні омпози-
ції, місце шансон в с -
часном світі, а та ож но-
в платів .

— ßêà ï³ñíÿ ñòàëà äëÿ Âàñ ñòàð-
òîì ó òâîð÷³é êàð’ºð³?

— Îäíî÷àñíî ÿ âèïóñòèâ äâà
àëüáîìè — “Ïðèâîêçàëüíàÿ” òà
“Êèåâëÿíêà”. Íàéóñï³øí³ø³ êîì-
ïîçèö³¿ — “Ïðèâîêçàëüíàÿ”, “Ìîé
íîìåð 245”, “Îñåííèé âå÷åð” ³
“Êèåâëÿíêà” óâ³éøëè äî öèõ àëü-
áîì³â. Çàïèñàí³ ó 1992—1993 ðîêàõ,
âîíè àêòèâíî çàçâó÷àëè â 1994-ìó,
³ îäðàçó ñòàëè ïîïóëÿðíèìè.

— Êèÿíêà ç ï³ñí³ “Êèåâëÿíêà” —
öå çá³ðíèé îáðàç, ÷è º ðåàëüíèé ïðî-
òîòèï?

— Öå àáñîëþòíî çá³ðíèé îáðàç.
Ï³ñíÿ íå ìàëà âõîäèòè äî àëüáî-
ìó, ¿¿ ÿ íàïèñàâ òà çàïèñàâ âèïàä-
êîâî. Âñ³, õòî áðàâ ó÷àñòü ó çàïè-
ñ³, íå ñïðèéíÿëè “Êèåâëÿíêó”,
ââàæàëè ¿¿ çàñëàáêîþ. Òåõí³ê, à â
ò³ ÷àñè ïèñàëè íà áàá³íè, ï³äìîí-
òóâàâ ï³ñíþ â àëüáîì. Òàêà â íå¿
äîëÿ. ² áóêâàëüíî çà ê³ëüêà äí³â
ï³ñëÿ âèõîäó ïëàò³âêè “Êèåâëÿí-
êà” çàçâó÷àëà ïî âñüîìó Êèºâó, à
ïîò³ì ïî âñüîìó êîëèøíüîìó Ðà-
äÿíñüêîìó Ñîþçó. ß ïèñàâ ¿¿ ÿê
ïàðîä³þ íà ï³ñí³ â³äîìèõ ó ò³ ÷àñè
øàíñîíüº, íàïðèêëàä, Øóôóòèí-
ñüêîãî. Æàðò³âëèâèé çàäóì ñòàâ
íàðîäíèì õ³òîì. Òîä³ ÿ ùå íå ìåø-
êàâ ó Êèºâ³ ïîñò³éíî, ìè çóïèíÿ-
ëèñÿ â ãîòåëÿõ, äå ç íàìè â³äáóâà-
ëèñÿ ð³çí³ ïðèãîäè, çîêðåìà é ïî-

ãðàáóâàííÿ. ßêðàç ó òîé ÷àñ ìè
çàïèñóâàëè àëüáîì, ÿ â³äêðèâàâ äëÿ
ñåáå ì³ñòî. ² çàõîò³ëîñÿ íàïèñàòè
õóë³ãàíñüêó êè¿âñüêó ï³ñíþ.

— ßê ââàæàºòå, çì³íèëèñÿ êèÿí-
êè â³äòîä³, êîëè ç’ÿâèëàñü öÿ êîì-
ïîçèö³ÿ?

— Çì³íèëèñÿ ³ êèÿíêè, ³ Êè¿â.
Öå çîâñ³ì ³íø³ ëþäè, âóëèö³, ìà-
øèíè. Ãàäàþ, ìè ñòàëè á³ëüøå ñõî-
æ³ íà ºâðîïåéö³â.

— À ùî ç òèõ ÷àñ³â çì³íèëîñÿ ó
Âàø³é òâîð÷îñò³, ñâ³òîãëÿä³?

— Ùîá çðîçóì³òè öå, âàðòî ïî-
ñëóõàòè ìî¿ íîâ³ àëüáîìè. Öå é òå-

ìè ï³ñåíü — ÿ ïèøó ïðî òå, ùî áà-
÷ó òà â³ä÷óâàþ, ³ àðàíæóâàííÿ, ÿê³
ñòàëè, íà ì³é ïîãëÿä, ïðîôåñ³éí³-
øèìè, ñêëàäí³øèìè. Ìîæå, òîìó
âîíè ìåíøå ñïðèéìàòüñÿ ìî¿ì
ñëóõà÷åì ³ äîñ³ íå ìîæóòü ïåðå-
ìîãòè ïîïóëÿðí³ñòü ïåðøèõ ïëàò³-
âîê. Îñîáèñòî ìåí³ ö³êàâ³øà òà ìó-
çèêà, ÿêó ÿ ðîáëþ ñüîãîäí³. Íà-
ïðèêëàä, ìîæíà ïîð³âíÿòè äâ³ ï³ñ-
í³ ïðî îäíå ì³ñòî — “Ïëàâàþò êî-
ðàáëèêè ïî Ìîñêâå-ðåêå” òà
“Ìîñêâà”. Öå ìóçè÷í³ êàðòèíêè
ì³ñòà, îäíó íàïèñàâ íà ïî÷àòêó
1990-õ, äðóãó — öüîãîð³÷. Òåìà îä-
íà, ì³ñòî îäíå, ïðîòå âæå ç êîì-
ïîçèö³é ïîì³òíî, ùî ÷àñ ìèíóâ.

Çâ³ñíî, º â³÷í³ òåìè, ÿê êîõàííÿ,
çàâæäè â ìåíå º ê³ëüêà ñòèë³çàö³é
ï³ä áëàòíó ï³ñíþ. À â ìóçè÷íèõ
êàðòèíêàõ ïðî æèòòÿ çì³íþþòüñÿ
³ òåìè, ³ òåêñòè.

— Âè âèñòóïàºòå â Óêðà¿í³, Ðîñ³¿,
çà êîðäîíîì. Äå Âàø³ øëÿãåðè êðà-
ùå ðîçóì³þòü, ñïðèéìàþòü, ÿê³é
ïóáë³ö³ âîíè áëèæ÷³?

— Ìî¿ êîíöåðòè â³äâ³äóº ðîñ³é-
ñüêîìîâíà ïóáë³êà, ìîæó ñêàçàòè,
ùî ãëÿäà÷ óñþäè îäíàêîâèé. Â³í
õî÷å ïî÷óòè îäí³ é ò³ ñàì³ ï³ñí³. À
ÿ áóâ óñþäè, êð³ì Àôðèêè òà Ëà-
òèíñüêî¿ Àìåðèêè. ßêùî ãîâîðè-
òè ïðî çàêîðäîí, òî öå íàø³ êî-
ëèøí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè, ÿê³ åì³´ðó-
âàëè àáî ïðàöþþòü òàì. Ðîê³â äå-
ñÿòü òîìó åì³´ðàíòè áóëè äîâîë³
ñïåöèô³÷íèìè, ïèøíî îäÿãàëèñÿ,
òåïåð âîíè öèâ³ë³çîâàí³ø³, íå õî-
äÿòü ó çîëîò³ òà Versace.

— ßê àâòîðèòåòíèé àâòîð òà âè-
êîíàâåöü ÷è ìîæåòå âèçíà÷èòè ì³ñ-
öå øàíñîíó ñüîãîäí³? ² ÷è íå çì³íè-
ëîñÿ ó Âàñ äî íüîãî ñòàâëåííÿ?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïîïóëÿð-
í³ñòü æàíðó, òî â³í, ïîïðè ñïðîáè
éîãî ïîõîâàòè, ìàº âèñîê³ ðåéòèí-
ãè íà ðàä³îñòàíö³ÿõ. Øàíñîí ïå-
ðåì³ùóºòüñÿ ç ïåðøîãî íà äðóãå
ì³ñöå, ç äðóãîãî íà ïåðøå. ²íøà
ð³÷, ùî áàãàòî ç ïðîïîíîâàíîãî
òàì íå âëàøòîâóº îñîáèñòî ìåíå.
Íà ìîþ äóìêó, äåÿê³ êîìïîçèö³¿
îïóñêàþòü íàø æàíð, çâîäÿòü äî
ïðèì³òèâ³çìó. Òîìó íåäîáðîçè÷-
ëèâö³ é êàæóòü, ùî öå ìóçèêà âî-
ä³¿â ìàðøðóòîê òà òðîºùèíñüêèõ
ãîïíèê³â. Íàñïðàâä³ â øàíñîí³ áà-
ãàòî ³íòåëåêòóàëüíî¿ òà ãàðíî¿ ìó-
çèêè. ßê êàæóòü, óñå íàéêðàùå òà
íàéã³ðøå çíÿòî â Ãîëë³âóä³, òàê ñà-
ìî âñå íàéêðàùå òà íàéã³ðøå ìîæ-
íà ïî÷óòè â øàíñîí³. Ââàæàþ öåé
æàíð â³÷íèì, îñê³ëüêè çàâæäè ëþ-
äÿì, ÿê³ çíàþòü ³ ðîçóì³þòü ðîñ³é-
ñüêó ìîâó, áóäå ö³êàâî ñëóõàòè ï³ñ-
íþ ç³ çì³ñòîì. Ó ìîºìó âèçíà÷åí-

í³ øàíñîí — öå ï³ñíÿ, â ÿê³é º
çì³ñò ³ ñåíñ íåçàëåæíî â³ä àðàíæó-
âàííÿ. ßê êàçàâ ïîê³éíèé Òàíè÷,
øàíñîí — ï³ñíÿ íå ïðî â’ÿçíèöþ,
à ïðî íàøå æèòòÿ, çîêðåìà ³ íà
êðèì³íàëüí³ òåìè. Ââàæàþ, ùî ÿ
ðîçâèâàþ öåé æàíð, óñêëàäíþþ.
Õî÷ó, ùîá â³í áóâ ïðîôåñ³éí³øèì.
²íîä³ äèâëþñÿ êàíàë “Ëÿ ì³íîð”,
çàáîðîíèâ áè éîãî âçàãàë³ — öå ç³-
áðàííÿ ïñèõ³÷íî íåâð³âíîâàæåíèõ
ëþäåé, ÿê³ ïðîáèâàþòüñÿ íà òåëå-
áà÷åííÿ ³ ñï³âàþòü ï³ñí³. Òå, ùî
ìîæíà ðîáèòè íà êóõí³, íå òðåáà
âèíîñèòè íà åêðàíè òåëåáà÷åííÿ.
Òðåáà ð³âíÿòèñÿ íà ë³äåð³â, ãåí³-
àëüíèõ àâòîð³â òà âèêîíàâö³â —
Âèñîöüêîãî, Îêóäæàâó.

— ßê Âè ñòàâèòåñÿ äî ì³êñó ð³ç-
íèõ æàíð³â ó ìóçèö³?

— Ïîçèòèâíî. Íàïðèêëàä, â àëü-
áîì³ “Êàëåíäàðíàÿ îñåíü” º æàð-
ò³âëèâà ï³ñíÿ ïðî Äæåíí³ôåð Ëî-
ïåñ, ÿêà íàçèâàºòüñÿ “Îíà òàê êðà-
ñèâà”. ¯¿ âèêîíàíî â ñòèë³ ëàòèíî.
Çà öþ êîìïîçèö³þ ÿ îòðèìàâ â³ä
ìîñêîâñüêîãî ðàä³î “Øàíñîí” íà-
ãîðîäó çà ðîçâèòîê æàíðó. Ââàæàþ,
ùî â øàíñîí ïîòð³áíî äîäàâàòè
ïðàâèëüí³ ìóçè÷í³ ñòèë³.

— ª ³íôîðìàö³ÿ, ùî Âè ïðàöþºòå
íàä íîâîþ ïëàò³âêîþ. Êîëè ÷åêàòè
¿¿ ïîÿâè?

— Ùå ñêëàäíî çàãàäóâàòè, ãàäàþ,
íàâåñí³. Öåé àëüáîì ïèøåìî íà
ñòóä³¿, ÿêó ìè â³äêðèëè ç ìî¿ì ïàðò-
íåðîì Ñóðåíîì Áàëàÿíîì. Äèðåê-
òîð ñòóä³¿ — ì³é ìóçèêàëüíèé ãóðó
Ðîìàí Ëóãîâèé, ç êîòðèì ïðàöþ-
ºìî ìàéæå 20 ðîê³â. Öå áóäå þâ³-
ëåéíèé, äåñÿòèé, àëüáîì ³ ïåðøèé,
âèïóùåíèé íà âëàñí³é ñòóä³¿. Äå-
ÿê³ ï³ñí³ ðàä³îñëóõà÷àì óæå â³äîì³.
Ò³, õòî ïðèéäå íà ì³é êîíöåðò äî
ïàëàöó “Óêðà¿íà”, òåæ ïî÷óþòü
ôðàãìåíòè íîâî¿ ïëàò³âêè

Розмовляла Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�підс�м�и�проведення��он��рс��№45-О

з відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,

що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва�

Мета�оцін�и�–�визначення�рин�ової�вартості�для�подальшо�о�розрах�н���орендної�плати.

1 Нежиле�приміщення�площею�55,2��в. м�–

Броварсь�е�Лісництво,� �вартал�№71,� –

ТОВ�“Е�спертЦентр”

2 Нежиле� приміщення� за альною� площею

140,0� �в. м� –�Приозерна,� б/н� 1� (Озеро

“Вербне”)�–�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінансово-

інвестиційний�союз”

3 Нежиле�приміщення�площею�70,0��в. м�–

Слобід�а,� 2� (Пляж� “Передмістна

Слобід�а”)�–�ТОВ�“Е�спертЦентр”

4 Частина�підземно о�переход:�за альною

площею�32,5��в. м�–�Станція�метро�“Бе-

рестейсь�а”,�б/н�–�ПП�“А�тив�плюс”

5 Частина�підземно о�переход:�за альною

площею�21,0��в. м�–�Станція�метро�“Бе-

рестейсь�а”,�б/н�–�ПП�“А�тив�плюс”

6 Частина�вестибюлю�№1�за альною�площею

8,2��в. м�–�Станція�метро�“Героїв�Дніпра”,

б/н�–�ПП�“А�адемія�Оцін�и�і�Права”

7 Частина�вестибюлю�№2�за альною�пло-

щею�8,2� �в. м�–�Станція�метро� “Героїв

Дніпра”,� б/н� –� ПП� “А�адемія� Оцін�и� і

Права”

8 Частина� вестибюлю�№1� за альною�пло-

щею�10,1��в. м�–�Станція�метро�“Дарни-

ця”,�б/н2�–�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінансово-

інвестиційний�союз”

9 Частина� вестибюлю� станції� за альною

площею�16,0��в. м�–�Станція�метро�“До-

ро ожичі”,�б/н�–�ФОП�Бо атирен�о�І.О.

10 Частина� вестибюлю� за альною� площею

8,3� �в. м� –�Станція�метро� “Др:жби�На-

родів”,�б/н�–�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінансово-

інвестиційний�союз”

11 Частина� вестибюлю� за альною� площею

21,5��в. м�–�Станція�метро� “Др:жби�На-

родів”,�б/н�–�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінансово-

інвестиційний�союз”

12 Приміщення�№20�:�вестибюлі�станції�за-

 альною�площею�6,7��в. м�–�Станція�мет-

ро� “Золоті� Ворота”,� б/н� –�СПД-ФО�Ра-

ботсь�а�К.В.

13 Частина� переход:� площею�10,0� �в. м� –

Станція� метро� “Контра�това� “,� б/н1� –

ЗАТ “У�раїнсь�ий�фінансово-інвестиційний

союз”

14 Частина�переход:�станції�за альною�пло-

щею�27,62��в. м�–�Станція�метро� “Конт-

ра�това�“,�б/н1�–�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінан-

сово-інвестиційний�союз”

15 Частина� переход:� площею�17,9� �в. м� –

Станція�метро�“Либідсь�а”,�б/н2�–�ЗАТ�“У�-

раїнсь�ий�фінансово-інвестиційний�союз”

16 Частина� вестибюлю� станції� площею�8,0

�в. м�–�Станція�метро�“Либідсь�а”,�б/н2�–

ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінансово-інвестиційний

союз”

17 Частина� вестибюлю� станції� площею

13,25 �в. м�–�Станція�метро�“Л:�’янівсь�а”,

б/н –�ПП�“А�тив�плюс”

18 Частина� вестибюлю�станції� (приміщення

№31)�площею�27,8��в. м�–�Станція�метро

“Л:�’янівсь�а”,�б/н�–�ПП�“А�тив�плюс”

19 Частина� переход:� площею�13,8� �в. м� –

Станція�метро�“Л:�’янівсь�а”,�б/н�–�СПД-

ФО�Работсь�а�К.В.

20 Частина� переход:� площею�17,0� �в. м� –

Станція�метро�“Мінсь�а”,�б/н�–�СПД-ФО

Работсь�а�К.В.

21 Частина� переход:� площею�31,4� �в. м� –

Станція�метро�“Майдан�незалежності”,�б/н

–�ПП�“А�тив�плюс”

22 Частина� переход:� площею�12,6� �в. м� –

Станція�метро� “Нив�и”,� б/н� –�СПД-ФО

Стецю��І.В.

23 Частина� переход:� (західний� вестибюль)

площею�8,71��в. м�–�Станція�метро�“Нив-

�и”,�б/н�–�СПД-ФО�Стецю��І.В.

24 Частина�переход:�(східний�вестибюль�№1)

площею�14,25��в. м�–�Станція�метро�“Нив-

�и”,�б/н�–�СПД-ФО�Стецю��І.В.

25 Частина� переход:� (вестибюль�№1)� пло-

щею�10,0��в. м�–�Станція�метро�“Оболонь”,

б/н�–�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

26 Частина� переход:� (вестибюль�№2)� пло-

щею�12,9��в. м�–�Станція�метро�“Петрів�а”,

б/н�–�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

27 Частина�вестибюлю�№1�площею�8,0��в. м

–�Станція�метро�“Позня�и”,�б/н�–�ФОП�Бо-

 атирен�о�І.О.

28 Частина� переход:� (вестибюль�№2)� пло-

щею�8,0��в. м�–�Станція�метро�“Позня�и”,

б/н�–�ФОП�Бо атирен�о�І.О.

29 Частина� переход:� площею�13,8� �в. м� –

Станція�метро�“Позня�и”,�б/н�–�ФОП�Бо-

 атирен�о�І.О.

30 Частина�підземно о�переход:�за альною

площею�50,0��в. м�–�Станція�метро�“Поз-

ня�и”,�б/н1�–�ФОП�Бо атирен�о�І.О.

31 Частина� вестибюлю� за альною� площею

9,8� �в. м� –� Станція� метро� “Рес-

п:блі�ансь�ий�стадіон”,�б/н2�–�ТОВ�“Роял

Бізнес�Сістем�ЛТД”

32 Частина� переход:� площею�13,5� �в. м� –

Станція�метро�“Святошин”,�б/н1�–�СПД-

ФО�Стецю��І.В.

33 Частина� переход:� станції� (західний� вес-

тибюль�№2)�за альною�площею�13,5��в. м

–�Станція�метро�“Святошин”,�б/н1�–�СПД-

ФО�Стецю��І.В.

34 Частина� переход:� станції� площею�34,81

�в. м�–�Станція�метро�“Тараса�Шевчен�а”,

б/н�–�ТОВ�“Роял�Бізнес�Сістем�ЛТД”

35 Частина� переход:� площею�25,6� �в. м� –

Станція�метро� “Театральна”,� б/н�–�ФОП

Ч:мачен�о�М.В.

36 Частина� підземно о� переход:� площею

105,0��в. м�–�Станція�метро�“Театральна”,

б/н�–�ФОП�Ч:мачен�о�М.В.

37 Частина� вестибюля� станції� площею

6,9 �в. м� –�Станція�метро� “Університет”,

б/н�–�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

38 Частина� переход:� площею�17,8� �в. м� –

Станція�метро�“Хар�івсь�а”,�б/н1�–�ФОП

Ч:мачен�о�М.В.

39 Частина� переход:� (вестибюль�№2)� пло-

щею� 26,55� �в. м� –� Станція� метро

“Хар�івсь�а”,�б/н1�–�ФОП�Ч:мачен�о�М.В.

40 Частина�підземно о�переход:�за альною

площею� 32,0� �в. м� –� Станція� метро

“Хар�івсь�а”,�б/н2�–�ФОП�Ч:мачен�о�М.В.

41 Нежиле� приміщення� за альною� площею

35,0��в. м�–�б:льв.�Кольцова,�1�(ТП)�–�СПД-

ФО�Стецю��І.В.

42 Нежиле�приміщення�площею�133,1��в. м

–�б:льв.�Лепсе� Івана,� 31,� літ.� � А� –� ТОВ

“Ай.Ел.Ай.Лтд”

43 Нежиле� приміщення� за альною� площею

17,76��в. м�–�б:льв.�Лепсе�Івана,�36�Г�(ТП)

–�ТОВ�“Ай.Ел.Ай.Лтд”

44 Нежиле�приміщення�площею�150,1��в. м –

б:льв.� Шевчен�а� Тараса,� 3,� літ.� А� –

ТОВ “Адаміл”

45 Нежиле�приміщення�площею�21,6��в. м�–

б:льв.� Шевчен�а� Тараса,� 3,� літ.� А� –

ТОВ “Адаміл”

46 Нежиле�приміщення�площею�8,7� �в. м�–

б:льв.� Шевчен�а� Тараса,� 3,� літ.� А� –

ТОВ “Адаміл”

47 Нежиле�приміщення�площею�15,0��в. м�–

б:льв.� Шевчен�а� Тараса,� 3,� літ.� А� –

ТОВ “Адаміл”

48 Нежилий�б:дино�� площею�925,6� �в. м�–

в:л.� Іс�рівсь�а,� 5� а,� літ.� А� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

49 Нежиле� приміщення� за альною� площею

74,7��в. м�–�в:л.�А�адемі�а�Б:лаховсь�о-

 о,�36�(ТП)�–�У�раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

50 Нежиле�приміщення�площею�137,2��в. м

–� в:л.� Артема,� 11,� літ.� А� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

51 Нежилий�б:дино��площею�1278,0��в. м�–

в:л.� Артема,� 89,� літ.� А,А’� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

52 Нежилий�б:дино�� площею�241,7� �в. м�–

в:л.�Артема,�89,�літ.�В�–�У�раїнсь�а�:нівер-

сальна�біржа

53 Нежиле�приміщення�площею�19,3��в. м�–

в:л.�Артема�/Обсерваторна,�21/27�літ.�А

–�У�раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

54 Нежиле�приміщення�площею�120,8��в. м

–� в:л.� Басейна,� 1/2,� літ.� А� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

55 Нежилий�б:дино�� площею�416,3� �в. м�–

в:л.� Борисо лібсь�а,� 6� –� Товарна� біржа

“У�раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

56 Нежиле�приміщення�площею�8,0� �в. м�–

в:л.� Бориспільсь�а,� 15,� �.� 1� –� ПП

“ГАБ’ЯНО”

57 Нежиле�приміщення�площею�81,6��в. м�–

в:л.� Бориспільсь�а,� 15,� �.� 5� –� ПП

“ГАБ’ЯНО”

58 Нежиле� приміщення� диспетчерсь�о о

п:н�т:� площею� 28,9� �в. м� –� в:л.� Бо-

риспільсь�а,�19�–�ПП�“ГАБ’ЯНО”

59 Нежиле�приміщення�площею�2160,0��в. м

–� в:л.� Бориспільсь�а,� 26� а,� літ.� А� –

ТОВ “Е�спертЦентр”

60 Нежиле�приміщення�площею�69,1��в. м�–

в:л.�Б:л а�ова,�13,�літ.�А�–�Товарна�біржа

“У�раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

61 Нежиле�приміщення�площею�80,9��в. м�–

в:л.�Вітряні�Гори,�3,�літ.�А�–�ТОВ�“Адаміл”

62 Нежиле�приміщення�площею�15,5��в. м�–

в:л.� Василь�івсь�а,� 22,� літ.� А� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

63 Нежиле�приміщення�площею�32,3��в. м�–

в:л.� Василь�івсь�а,� 22,� літ.� Б,В� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

64 Нежиле�приміщення)�площею�6,0��в. м�–

в:л.�Верхній�Вал,�16�–�ТОВ�“Адаміл”

65 Нежиле�приміщення�площею�113,2��в. м

–�в:л.�Верхній�Вал,�16�–�ТОВ�“Адаміл”

66 Нежиле�приміщення�площею�45,0��в. м�–

в:л.�Верхній�Вал,�16�–�ТОВ�“Адаміл”

67 Нежиле�приміщення�площею�80,0��в. м�–

в:л.�Верхній�Вал,�16�–�ТОВ�“Адаміл”

68 Нежиле�приміщення�площею�75,2��в. м�–

в:л.�Верхній�Вал,�16�–�ТОВ�“Адаміл”

69 Нежиле�приміщення�площею�9,0� �в. м�–

в:л.�Верхній�Вал,�16�–�ТОВ�“Адаміл”

70 Нежиле�приміщення�площею�51,5��в. м�–

в:л.�Верхній�Вал,�16�–�ТОВ�“Адаміл”

71 Нежиле�приміщення�площею�28,0��в. м�–

в:л.�Верхній�Вал,�16�–�ТОВ�“Адаміл”

72 Нежиле�приміщення�площею�14,0��в. м�–

в:л.� Виборзь�а,� 111,� �.� 1� –

ТОВ “Ай.Ел.Ай.Лтд”

73 Нежиле�приміщення�площею�136,7��в. м

–� в:л.� Вол о-Донсь�а,� 21� А,� літ.� А� –

ТОВ “Консалтин ове� підприємство

“Оріяна”

74 Нежиле�приміщення�площею�750,9��в. м

–� в:л.� Володимирсь�а,� 42,� літ.� А,А’� –

ТОВ “Адаміл”

75 Нежиле�приміщення�площею�170,0��в. м

–�в:л.�Володимирсь�а,�45�–�ТОВ�“Адаміл”

76 Нежиле�приміщення�площею�183,3��в. м

–� в:л.�Воровсь�о о,� 18/2� –� ТОВ� “Софт

Е�сперт”

77 Нежиле�приміщення�площею�556,0��в. м

–�в:л.�Героїв�Дніпра,�14,�літ.�Г�–�ТОВ�“Кон-

салтин ове�підприємство�“Оріяна”

78 Нежиле�приміщення�площею�182,8��в. м

–�в:л.�Героїв�Дніпра,�18,�літ.�А�–�ТОВ�“Кон-

салтин ове�підприємство�“Оріяна”

79 Нежиле�приміщення�площею�23,75��в. м

–�в:л.�Героїв�Дніпра,�26�–�ТОВ�“Консал-

тин ове�підприємство�“Оріяна”

80 Нежиле�приміщення�площею�222,1��в. м

–� в:л.� Го олівсь�а,� 4,� літ.� А� –�ЗАТ� “У�-

раїнсь�ий�фінансово-інвестиційний�союз”

81 Нежиле�приміщення�площею�174,0��в. м

–�в:л.�Горь�о о,�115�–�ЗАТ�“У�раїнсь�ий

фінансово-інвестиційний�союз”

82 Нежиле�приміщення�площею�277,7��в. м

–� в:л.� Горь�о о,� 3,� літ.� Б� –� ЗАТ� “У�-

раїнсь�ий�фінансово-інвестиційний�союз”

83 Нежиле�приміщення�площею�217,9��в. м

–� в:л.� Горь�о о,� 3,� літ.� Б� –� ЗАТ� “У�-

раїнсь�ий�фінансово-інвестиційний�союз”

84 Нежиле�приміщення�площею�96,8��в. м�–

в:л.�Горь�о о,�32,�літ.�А�–�ЗАТ�“У�раїнсь�ий

фінансово-інвестиційний�союз”

85 Нежиле�приміщення�площею�239,8��в. м

–�в:л.�Дашавсь�а,�22�–�У�раїнсь�а�:нівер-

сальна�біржа

86 Нежиле�приміщення�площею�227,7��в. м

–�в:л.�Де тярівсь�а,�31,�літ.�А�–�ТОВ�Цен-

тр:� приватизації� та� соціальних� дослід-

жень”Адаптація”

87 Нежиле�приміщення�площею�95,1��в. м�–

в:л.�Деміївсь�а,�41,�літ.�А�–�ТОВ�“Софт�Е�-

сперт”

88 Нежиле�приміщення�площею�37,3��в. м�–

в:л.�Довжен�а,�2�–�У�раїнсь�а�:ніверсаль-

на�біржа

89 Нежиле�приміщення�площею�86,6��в. м�–

в:л.�Довжен�а,�2�–�У�раїнсь�а�:ніверсаль-

на�біржа

90 Нежиле�приміщення�площею�72,0��в. м�–

в:л.� Довжен�а,� 7,� літ.� Е� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

91 Нежиле�приміщення�площею�70,3��в. м�–

в:л.�Д:бініна�Володі,�16�–�ФОП�Д:мі��Н.І.

92 Нежиле�приміщення�площею�36,63��в. м

–�в:л.�Жилянсь�а,�83/53�–�Товарна�біржа

“У�раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

93 Нежиле�приміщення�площею�38,7��в. м

–� в:л.�Жилянсь�а,� 96� –� Товарна� біржа

“У�раїнсь�а� промислово-земельна

біржа”

94 Нежиле�приміщення�площею�107,6��в. м

–� в:л.�Жилянсь�а,� 96� –� Товарна� біржа

“У�раїнсь�а� промислово-земельна

біржа”

95 Нежиле�приміщення�площею�90,0��в. м�–

в:л.� Ж:�ова� Маршала,� 30� (ТП)� –

ТОВ “Софт�Е�сперт”

96 Нежиле�приміщення�теплово о�п:н�т:�пло-

щею�85,0��в. м�–�в:л.�За�ревсь�о о�Ми-

�оли,�47�А�(ТП)�–�ТОВ�“ОлВі�а”

97 Нежиле�приміщення�площею�22,3��в. м�–

в:л.�Зодчих,�50,�літ.�А�–�ФОП�Д:мі��Н.І.

98 Нежиле�приміщення�площею�104,0��в. м

–�в:л.�Кіото,�10�–�ТОВ�“ФІНПРАЙС”

99 Нежиле�приміщення�площею�1402,6��в. м

–�в:л.�Космонавта�Вол�ова,�2�а,�літ.�А�–

Товарна� біржа� “У�раїнсь�а� промислово-

земельна�біржа”

100 Нежиле�приміщення�теплово о�п:н�т:�пло-

щею�95,3��в. м�–�в:л.�Космонавта�Вол�о-

ва,�20�А�(ТП)�–�ФОП�Ч:бен�о�Д.В.

101 Нежиле�приміщення�площею�267,9��в. м

–�в:л.�Костянтинівсь�а�/Фролівсь�а,�1�/2,

літ.�А,Б�–�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

102 Нежиле�приміщення�площею�33,9��в. м�–

в:л.� К:дрі� Івана,� 33,� літ.� Б� –

ТОВ “Ай.Ел.Ай.Лтд”

103 Нежиле�приміщення�площею�533,5��в. м

–� в:л.� Лайоша� Гавро,� 20,� літ.� А� –

ТОВ “ОлВі�а”

104 Нежиле� приміщення� за альною� площею

20,3� �в. м� –� в:л.� Липсь�а,� 15� (ТП)� –

У�раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

105 Нежилий�б:дино��площею�3462,1��в. м�–

в:л.�Липсь�а,�15,�літ.�А�–�У�раїнсь�а�:нівер-

сальна�біржа

106 Нежилий�б:дино�� площею�389,1� �в. м�–

в:л.� Липсь�а,� 15,� літ.� Б� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

107 Нежилий� б:дино�� площею�70,3� �в. м� –

в:л. Лисо ірсь�а,� 6,� літ.� В� –� СПД-ФО

Ярмола�І.І.

108 Нежилий� б:дино�� площею� 7,2� �в. м� –

в:л.�Лисо ірсь�а,�6,�літ.�Ж�–�СПД-ФО�Яр-

мола�І.І.

109 Нежиле�приміщення�площею�73,74��в. м

–�в:л.�Ломоносова,�33/43�–�Товарна�біржа

“У�раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

110 Нежиле�приміщення�площею�13,1��в. м�–

в:л.�Лятошинсь�о о,�24,�літ.�А�–�СПД-ФО

Ярмола�І.І.

111 Нежиле�приміщення�площею�71,7��в. м�–

в:л.�Мілютен�а,�34,�літ.�А�–�ТОВ�“Г:двіл�У�-

раїна”

112 Нежиле�приміщення�площею�248,5��в. м

–� в:л.� Мала� Житомирсь�а,� 9,� літ.� Б� –

ЗАТ “Тор овий�Дім�“Ріелтер-У�раїна”

113 Нежиле�приміщення�площею�379,2��в. м

–�в:л.�Маршала�Малиновсь�о о,�34,�літ.�А

–�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

114 Нежилий�б:дино��площею�6931,9��в. м�–

в:л.�Межи ірсь�а,�2,�літ.�А�–�ТОВ�Центр:

приватизації� та� соціальних� дослід-

жень”Адаптація”

115 Нежиле�приміщення�площею�51,9��в. м�–

в:л.�Межи ірсь�а,�2,�літ.�А�–�ТОВ�Центр:

приватизації� та� соціальних� дослід-

жень”Адаптація”

116 Нежиле�приміщення�площею�98,4��в. м�–

в:л.�Михайлівсь�а,�14,�літ.�А�–�ТОВ�Цент-

р:� приватизації� та� соціальних� дослід-

жень”Адаптація”

117 Нежиле� приміщення� за альною� площею

151,4� �в. м� –� в:л.� Ні�олаєва,� 3� (ТП)� –

ТОВ “ФІНПРАЙС”

118 Нежиле�приміщення�площею�42,5��в. м�–

в:л.�Оболонсь�а,�21,�літ.�А�–�Товарна�біржа

“У�раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

119 Нежиле� приміщення� за альною� площею

23,66��в. м�–�в:л.�Озерна,�3,��.�1�–�Товар-

на�біржа�“У�раїнсь�а�промислово-земель-

на�біржа”

120 Нежиле�приміщення�площею�1797,5��в. м

–�в:л.�Онис�евича�Гри орія,�1,�літ.�А�–�ТОВ

“Оціночна��омпанія�“Місто”

121 Нежиле�приміщення�площею�702,0��в. м

–�в:л.�Полярна,�7�А�–�Товарна�біржа�“У�-

раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

122 Нежиле�приміщення�площею�421,5��в. м

–�в:л.�Пори�а�Василя,�13,�літ.�Б�–�Товар-

на�біржа�“У�раїнсь�а�промислово-земель-

на�біржа”

123 Нежиле�приміщення�площею�32,8��в. м�–

в:л.�Пори�а�Василя,�13,�літ.�В�–�Товарна

біржа� “У�раїнсь�а� промислово-земельна

біржа”

124 Нежиле�приміщення�площею�50,7��в. м�–

в:л.�Приозерна,�2,�літ.�А�–�ТОВ�“Софт�Е�-

сперт”

125 Нежиле�приміщення�площею�93,0��в. м�–

в:л.�Прирічна,�7�–�ТОВ�“Софт�Е�сперт”

126 Нежилий�б:дино��площею�1232,1��в. м�–

в:л.�Прорізна,� 12� А,� літ.� А� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

127 Нежилий�б:дино�� площею�138,0� �в. м�–

в:л.� Прорізна,� 12,� літ.� Б� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

128 Нежилий�б:дино��площею�63,7��в. м�–�в:л.

П:хівсь�а,�1�А,��.�32�–�Товарна�біржа�“У�-

раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

129 Нежиле�приміщення�площею�79,9��в. м�–

в:л.� П:ш�інсь�а,� 32,� літ.� А,А’� –

ТОВ “ОлВі�а”

130 Нежиле�приміщення�площею�840,7��в. м

–� в:л.� П:ш�інсь�а,� 32,� літ.� А,А’� –

ТОВ “ОлВі�а”

131 Нежиле�приміщення�площею�52,0��в. м�–

в:л.� П:ш�інсь�а,� 32,� літ.� А,А’� –

ТОВ “ОлВі�а”

132 Нежиле�приміщення�площею�108,7��в. м

–� в:л.� П:ш�інсь�а,� 32,� літ.� А,А’� –

ТОВ “ОлВі�а”

133 Нежиле�приміщення�площею�140,0��в. м

–�в:л.�Пшенична,�16�–�ЗАТ�“Тор овий�Дім

“Ріелтер-У�раїна”

134 Нежиле�приміщення�площею�415,3��в. м

–�в:л.�Райд:жна,�23,�літ.�А�–�ТОВ�“Джі-Бі-

Ем-Фінанс”

135 Нежиле�приміщення�площею�26,76��в. м

–�в:л.�Рас�ової�Марини,�2�–�СПД-ФО�Яр-

мола�І.І.

136 Нежила� спор:да�  ромадсь�ої� вбиральні

(біля� ст.метро� “Лівобережна”)� площею

128,0��в. м�–�в:л.�Рас�ової�Марини,�б/н�–

ТОВ�“Софт�Е�сперт”

137 Нежиле� приміщення� за альною� площею

53,4� �в. м� –� в:л.� Рев:ць�о о,� 11� (ТП)� –

СПД-ФО�Ярмола�І.І.

138 Нежиле�приміщення�площею�8,51��в. м�–

в:л.� Рев:ць�о о,� 12/1-1� –� СПД-ФО�Яр-

мола�І.І.

139 Нежиле�приміщення�площею�178,4��в. м

–�в:л.�Рев:ць�о о,�16�а,�літ.�А�–�ТОВ�“Джі-

Бі-Ем-Фінанс”

140 Нежиле� приміщення� за альною� площею

18,35��в. м�–�в:л.�Рев:ць�о о,�8�А�(ТП)�–

СПД-ФО�Ярмола�І.І.

141 Нежиле�приміщення�площею�538,8��в. м

–�в:л.�Рейтарсь�а�-Геор іївсь�ий�пров.,

8-5,�літ.�Б�–�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

142 Нежиле�приміщення�площею�16,71��в. м

–�в:л.�Р:ден�о�Лариси,�3�В�(ТП)�–�СПД-

ФО�Ярмола�І.І.

143 Нежиле�приміщення�площею�120,0��в. м

–�в:л.�Саб:рова�Оле�сандра,�16�а,�літ.�А

–�ТОВ�“Софт�Е�сперт”

144 Нежиле�приміщення�площею�373,5��в. м

–�в:л.�Сирець�а,�29,�літ.�А�–�ТОВ�“Джі-

Бі-Ем-Фінанс”

145 Нежиле�приміщення�площею�40,0��в. м

–�в:л.�Смирнова-Ласточ�іна,�20�–�Товар-

на� біржа� “У�раїнсь�а� промислово-зе-

мельна�біржа”

146 Нежиле�приміщення�площею�171,0��в. м

–�в:л.�Смоленсь�а,�6,�літ.�А�–�ТОВ�“Джі-

Бі-Ем-Фінанс”

147 Нежиле�приміщення�за альною�площею

161,3��в. м�–�в:л.�Смолича�Юрія,�4�(ТП)

–�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

148 Нежилий�б:дино��площею�823,0��в. м�–

в:л.� Старово�зальна,� 22,� літ.� А� –

ТОВ “ФІНПРАЙС”

149 Нежиле�приміщення�площею�17,4��в. м

–� в:л.� Стецен�а,� 20� А,� �.� 2� –

ТОВ “ФІНПРАЙС”

150 Нежиле�приміщення�площею�35,4��в. м

–� в:л.� Стецен�а,� 20� А,� �.� 2� –

ТОВ “ФІНПРАЙС”

151 Нежиле�приміщення�площею�430,0��в. м

–� в:л.� Стецен�а,� 20� А,� �.� 7� –

ТОВ “ФІНПРАЙС”

152 Нежилий�б:дино��площею�1568,3� �в. м

–�в:л.�Стрітенсь�а,�15,�літ.�А�–�Товарна

біржа� “У�раїнсь�а� промислово-земель-

на�біржа”

153 Нежиле�приміщення�площею�17,0��в. м

–�в:л.�С:здальсь�а,�4/6�–�ПП�“ГАБ’ЯНО”

154 Частина�підземно о�переход:�(ст.метро

“Доро ожичі”)� площею� 40,0� �в. м� –

в:л. Телі и�Олени,�б/н1�–�ПП�“ГАБ’ЯНО”

155 Нежиле�приміщення�площею�8,0��в. м�–

в:л.�Толсто о�Льва,�31,��.�1�–�У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

156 Нежиле�приміщення�площею�2,0��в. м�–

в:л.�Толсто о�Льва,�31,��.�1�–�У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

157 Нежиле�приміщення�площею�131,1��в. м

–� в:л.� Толсто о� Льва,� 31,� �.� 1� –

У�раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

158 Нежилий�б:дино��площею�4752,8� �в. м

–�в:л.�Трьохсвятительсь�а,�4,�літ.�Г�–�То-

варна�біржа�“У�раїнсь�а�промислово-зе-

мельна�біржа”

159 Нежиле�приміщення�площею�78,55��в. м

–� в:л.� Трьохсвятительсь�а,� 7,� літ.� А� –

Товарна�біржа�“У�раїнсь�а�промислово-

земельна�біржа”

160 Нежиле�приміщення�площею�215,8��в. м

–� в:л.� Трьохсвятительсь�а,� 7,� літ.� А� –

Товарна�біржа�“У�раїнсь�а�промислово-

земельна�біржа”

161 Нежиле�приміщення�площею�3,31��в. м

–� в:л.� Трьохсвятительсь�а,� 7,� літ.� Г� –

ТОВ “Ай.Ел.Ай.Лтд”

162 Нежиле�приміщення�площею�18,8��в. м

–� в:л.� Усен�а� Павла,� 6,� �.� 16� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

163 Нежиле�приміщення�площею�100,0��в. м

–� в:л.� Усен�а� Павла,� 6,� �.� 5� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

164 Нежиле�приміщення�площею�349,4��в. м

–� в:л.� Усен�а� Павла,� 6,� �.� 6� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

165 Нежиле�приміщення�площею�900,0��в. м

–� в:л.� Усен�а� Павла,� 6,� �.� 6� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

166 Нежиле�приміщення�площею�103,0��в. м

–� в:л.� Усен�а� Павла,� 7/9,� �.� 1� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

167 Нежиле�приміщення�площею�63,0��в. м

–� в:л.� Усен�а� Павла,� 7/9,� �.� 37� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

168 Нежиле�приміщення�площею�297,6��в. м

–�в:л.�Фран�а�Івана,�36,�літ.�Б�–�ТОВ�“Ро-

ял�Бізнес�Сістем�ЛТД”

169 Нежиле�приміщення�площею�77,6��в. м

–�в:л.�Фр:нзе,�132,�літ.�А�–�СПД-ФО�Ко-

з:бов�В.М.

170 Нежиле�приміщення�площею�72,1��в. м

–� в:л.� Хмельниць�о о� Бо дана,� 34,� літ.

Б,Б’�–�У�раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

171 Нежиле�приміщення�площею�59,8��в. м

–�в:л.�Хмельниць�о о�Бо дана,�37�–�У�-

раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

172 Нежилий�б:дино��площею�441,7��в. м�–

в:л.�Хмельниць�о о�Бо дана,�64,�літ.�А�–

У�раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

173 Нежиле�приміщення�площею�1585,9��в.

м�–�в:л.�Хрещати�,�19,�літ.�А�–�У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

174 Нежиле�приміщення�площею�209,03��в.

м� –� в:л.� Хрещати�,� 32� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

175 Нежиле�приміщення�площею�22,0��в. м

–� в:л.� Червонот�аць�а,� 1� А,� �.� 7� –

ФОП Ч:бен�о�Д.В.

176 Нежиле�приміщення�площею�92,1��в. м

–� в:л.� Шолом-Алейхема,� 3,� літ.� А� –

ФОП Ч:бен�о�Д.В.

177 Нежиле�приміщення�площею�1687,6��в.

м�–�в:л.�Щерба�ова�/Салютна,�54/2,�літ.

А�–�Товарна�біржа�“У�раїнсь�а�промис-

лово-земельна�біржа”

178 Нежиле�приміщення�площею�12,0��в. м

–� в:л.� Юн�ерова� Ми�оли,� 37� Л� –

ПП “ГАБ’ЯНО”

179 Нежиле�приміщення�площею�260,7��в. м

–�в:л.�Юри�Гната,�7�А,�літ.�А�–�ТОВ�“У�-

раїнсь�і�інноваційні��онс:льтанти”

180 Нежилий�б:дино��площею�1783,8� �в. м

–�в:л.�Ялтинсь�а,�11,�літ.�А�–�ТОВ�“Е�с-

перт-Нер:хомість”

181 Нежилий� б:дино�� за альною� площею

145,9��в. м�–�в:л.�Ялтинсь�а,�11,�літ.�В�–

ТОВ�“Е�сперт-Нер:хомість”

182 Нежиле�приміщення�площею�893,2��в. м

–� в:л.� Ярославів� Вал,� 18,� літ.� А� –� У�-

раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

183 Нежиле�приміщення�площею�104,6��в. м

–�в:л.�Ярославів�Вал,�36-38,�літ.�А�–�У�-

раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

184 Нежиле�приміщення�площею�1860,7��в.

м�–�в:л.�Ярославів�Вал,�36-38,�літ.�А�–

У�раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

185 Нежиле�приміщення�площею�61,2��в. м

–� пл.� Бессарабсь�а,� 2� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

186 Нежиле�приміщення�площею�150,9��в. м

–� пл.� Бессарабсь�а,� 2� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

187 Нежиле�приміщення�площею�13,5��в. м

–� пл.� Бессарабсь�а,� 2� –� У�раїнсь�а

:ніверсальна�біржа

188 Нежиле�приміщення�площею�65,0��в. м

–�пл.�Героїв�Бреста,�1�–�ТОВ�“Софт�Е�-

сперт”

189 Частина� підземно о� переход:� площею

40,0� �в. м� –� пл.� Ленін радсь�а,� б/н� –

ЗАТ “Тор овий�Дім�“Ріелтер-У�раїна”

190 Нежиле�приміщення�площею�72,0��в. м

–�просп.�Бажана�Ми�оли,�3�А-1�–�Товар-

на� біржа� “У�раїнсь�а� промислово-зе-

мельна�біржа”

191 Частина�підземно о�переход:�за альною

площею�66,0��в. м�–�просп.�Бажана�Ми-

�оли,�б\н�6�–�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

192 Нежилий� б:дино�� площею� 42,0� �в. м� –

просп.� Відрадний,� 52� А� –

ТОВ “Ай.Ел.Ай.Лтд”

193 Нежиле�приміщення�площею�266,0��в. м

–�просп.�Героїв�Сталін рада,�65,�літ.�А�–

Товарна�біржа�“У�раїнсь�а�промислово-

земельна�біржа”

194 Нежиле�приміщення�площею�31,0��в. м

–� просп.� Космонавта� Комарова,� 7� –

ФОП Ч:мачен�о�М.В.

195 Нежиле�приміщення�площею�121,0��в. м

–� просп.� Космонавта� Комарова,� 7� –

ФОП Ч:мачен�о�М.В.

196 Нежиле�приміщення�площею�77,03��в. м

–� просп.� Космонавта� Комарова,� 7� –

ФОП Ч:мачен�о�М.В.

197 Нежиле�приміщення�площею�86,8��в. м

–�просп.�Лісовий,�22�(ТП)�–�ТОВ�“Софт

Е�сперт”

198 Нежиле�приміщення�площею�637,2��в. м

–�просп.�Мая�овсь�о о�Володимира,�28 В,

літ.�А�–�СПД-ФО�Піх:р�Л.Д.

199 Нежиле�приміщення�площею�50,0��в. м

–�просп.�Мая�овсь�о о�Володимира,�31

–�СПД-ФО�Піх:р�Л.Д.

200 Нежиле�приміщення�площею�2,0��в. м�–

просп.�Мая�овсь�о о�Володимира,�31�–

СПД-ФО�Піх:р�Л.Д.

201 Нежиле�приміщення�площею�157,2��в. м

–�просп.�Мая�овсь�о о�Володимира,�47,

літ.�А�–�СПД-ФО�Піх:р�Л.Д.

202 Нежиле�приміщення�площею�14,2��в. м

–�просп.�Мая�овсь�о о�Володимира,�47,

літ.�А�–�СПД-ФО�Піх:р�Л.Д.

203 Нежиле�приміщення�площею�100,8��в. м

–�просп.�Мая�овсь�о о�Володимира,�73,

літ.�А�–�СПД-ФО�Піх:р�Л.Д.

204 Нежиле� приміщення� за альною� пло-

щею�101,65��в. м�–�просп.�Мая�овсь�о-

 о�Володимира,� 79�Б� (ТП)� –�СПД-ФО

Піх:р�Л.Д.

205 Нежиле�приміщення�площею�1256,2��в.

м�–�просп.�Оболонсь�ий,�20,�літ.�А�–�То-

варна�біржа�“У�раїнсь�а�промислово-зе-

мельна�біржа”

206 Нежиле�приміщення�площею�63,2��в. м

–� просп.�Перемо и,� 104�Б,� літ.� А� –� У�-

раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

207 Нежиле�приміщення�площею�32,8��в. м

–� просп.�Перемо и,� 104�Б,� літ.� А� –� У�-

раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

208 Нежиле�приміщення�площею�46,6��в. м

–� просп.�Перемо и,� 104�Б,� літ.� А� –� У�-

раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

209 Нежилий�б:дино��площею�6379,4� �в. м

–� просп.� Перемо и,� 38,� літ.� А� –� У�-

раїнсь�а�:ніверсальна�біржа

210 Частина�підземно о�переход:,�в�т.ч.�не-

жиле�приміщення�площею�9,00��в. м�(в:л.

Невсь�а)�площею�40,0��в. м�–�просп.�Пе-

ремо и,�б/н9�–�ФОП�Ч:мачен�о�М.В.

211 Нежиле�приміщення�площею�273,1��в. м

–�просп.�Повітрофлотсь�ий,�47,�літ.�А�–

ТОВ�“Ма�сіма�Капітал”

212 Нежиле�приміщення�площею�17,65��в. м

–�просп.�Повітрофлотсь�ий,�81,�літ.�Н�–

ТОВ�“Ма�сіма�Капітал”

213 Нежиле�приміщення�площею�29,3��в. м

–�просп.�Повітрофлотсь�ий,�92,�літ.�А�–

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

214 Нежиле�приміщення�площею�638,75��в.

м�–�просп.�Повітрофлотсь�ий,�96,�літ.�Ж

–�ТОВ�“Ма�сіма�Капітал”

215 Нежиле�приміщення�площею�56,2��в. м

–�просп.�Повітрофлотсь�ий,�96,�літ.�З�–

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

216 Нежиле�приміщення�за альною�площею

117,8� �в. м�–�просп.�Правди,�37� (ТП)�–

СПД-ФО�Коз:бов�В.М.

217 Нежиле�приміщення�площею�344,9��в. м

–� просп.� Свободи,� 2,� літ.� А’� –

ТОВ “ОлВі�а”

218 Нежиле�приміщення�площею�9,0��в. м�–

просп.�Тичини�Павла,�18�–�ТОВ�“Ма�сіма

Капітал”

219 Нежиле�приміщення�площею�69,0��в. м

–� просп.� Тичини� Павла,� 18� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

220 Нежиле�приміщення�площею�100,5��в. м

–� просп.� Тичини� Павла,� 18� –

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�підс�м�и

проведення��он��рс��№62-ПР�з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,

я�і�б�д�ть�зал�чені�до проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,

що належать�територіальній��ромаді�м. Києва

№

п/п
Назва�об’є�та

С�б’є�т�оціночної�діяльності

—�переможець��он��рс�

Мета�оцін�и�—�визначення�рин�ової�вартості�з�метою�продаж�

1.

Па�ет� а�цій� (3100� шт., 29,9488%)� :

стат:тном:�фонді�ЗАТ�НВЦ�“Борща івсь�ий

хімі�о-фармацевтичний�завод”.

ТОВ�“Фінансова��омпанія

“Титан”
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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 502-34-37, 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 296-10
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Ó ðèòì³ 
âèñîêîãî ñòèëþ

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

22 жовтня на сцені Київсь о о національно о а адеміч-
но о театр оперети відб деться прем'єра сезон —
всесвітньо відома оперета орсь о о омпозитора Па-
ля Абрахама "Бал Савойї". Новаторсь ий хара тер
раїнсь ої постанов и цьо о твор поля ає армоній-

ном поєднанні двох жанрів: ласичної оперети та рит-
мічно о мюзи л . На лядачів че ають ори інальні ідеї
постановочної р пи та во алістів, я им вдалося осво-
їти с ладн хорео рафію степ , джаз , пасадобля та
хіп-хоп .

Ïðåì'ºðà "Áàëó â Ñàâîé¿", øîñòà ç îïåðåò Ïàóëÿ Àáðàõàìà, â³ä-
áóëàñÿ 1932 ðîêó â áåðë³íñüêîìó Âåëèêîìó òåàòð³ Ðàéíõàðäà. Ñëà-
âà ³ ãðîø³ ïåðåòâîðèëè êîëèñü ìàëîâ³äîìîãî êîìïîçèòîðà ç Áóäà-
ïåøòà, ùî ïèñàâ äóõîâíó ìóçèêó, íà ñïðàâæíüîãî ñâ³òñüêîãî ëåâà.
Îñï³âóþ÷è êðàñó òà âèñîêå êîõàííÿ ó ñâî¿õ òâîðàõ, "Áàë ó Ñàâîé¿"
â³í íàïèñàâ ó íåçâè÷íîìó äëÿ îïåðåòè äæàçîâîìó ñòèë³, àëå íå âè-
òèñíóâ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè. Òîæ óí³êàëüí³ñòü òâîðó — â ãàðìîí³éíî-
ìó ïîºäíàíí³ äâîõ æàíð³â. "Áàë ó Ñàâîé¿" ñòàâ îñòàííüîþ ºâðîïåé-
ñüêîþ îïåðåòîþ XX ñòîð³÷÷ÿ, ï³ñëÿ ÿêî¿ íàñòàº ÷àñ ìþçèêëó.

Ñàìå ìóçèêà öüîãî âèøóêàíîãî òâîðó ³ íàäèõíóëà çàñëóæåíîãî ä³-
ÿ÷à ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðó Áîãäàíà Ñòðó-
òèíñüêîãî çðîáèòè ïîñòàíîâêó. "Ïåðøèì ³ìïóëüñîì áóëà ìóçèêà, à
ñàìå, äæàç,— ðîçïîâ³äàº Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé.— Âîíà ñòèë³ñòè÷íî
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷íî¿ îïåðåòíî¿. Âèñòàâà "Áàë ó Ñàâîé¿" — íî-
âà òå÷³ÿ íàøî¿ òðóïè, îðêåñòðó — âçàãàë³ òåàòðó. Íåìîæëèâî ÷³òêî
âèçíà÷èòè æàíð öüîãî òâîðó, àëå íàì, ãàäàþ, âäàëîñÿ âèòðèìàòè âñ³
çàäóìêè, íàñòð³é àâòîðà ³, ñïîä³âàºìîñÿ, äîíåñòè ¿õ äî ãëÿäà÷à. Öå
íàäçâè÷àéíî ö³êàâà ³ âîäíî÷àñ ñêëàäíà ðîáîòà, âîíà òðèâàº ³ ñüî-
ãîäí³".

Íîâàòîðñüêèé õàðàêòåð óêðà¿íñüêî¿ ïîñòàíîâêè "Áàë ó Ñàâîé¿"
ïîëÿãàº ñàìå â îðèã³íàëüíèõ ³äåÿõ òâîð÷îãî êîëåêòèâó òåàòðó, ùî
çàâäÿêè êîï³òê³é, íàïîëåãëèâ³é ïðàö³ áóëè âò³ëåí³ â æèòòÿ. Ïåðøå
íàâàíòàæåííÿ âèòðèìàëè ìóçèêàíòè. Ñàìå îðêåñòð ìàâ ïåðåëàøòó-
âàòèñÿ íà íîâó, ÿê òî êàæóòü, õâèëþ. "Öÿ ìóçèêà çíà÷íî â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ â³ä êëàñè÷íî¿,— êàæå äèðèãåíò-ïîñòàíîâíèê Ñåðã³é Ãîëóáíè-
÷èé.— Ãîëîâíó óâàãó ïðèä³ëåíî óäàðíèì ³íñòðóìåíòàì, ïàðò³ÿì
ôîðòåï³àíî, ðîÿëþ. Ìóçè÷íèé ìàòåð³àë äóæå ö³êàâèé, îñîáëèâî ÿñ-
êðàâî ó òâîð³ çâó÷èòü êóëüì³íàö³éíèé íîìåð". Âîêàë ó ö³º¿ âèñòàâè
òåæ íîâèé. Âîêàë³ñòàì âäàëîñÿ íàð³âí³ ç áàëåòîì îñâî¿òè ñêëàäíó
õîðåîãðàô³þ: ñòåï, äæàç, ïàñàäîáëü ³ íàâ³òü õ³ï-õîï. "Äæàçîâó ïî-
ñòàíîâêó õîò³ëîñÿ ïîäàòè "ñìà÷íî", ñòèëüíî,— ä³ëèòüñÿ ñåêðåòîì õî-
ðåîãðàô-ïîñòàíîâíèê Ìàêñèì Áóëãàêîâ.— Äëÿ àðòèñò³â öå áóëî
ñêëàäíå çàâäàííÿ. Ìè íàìàãàëèñÿ ìàêñèìàëüíî íàáëèçèòèñÿ äî
êîæíîãî îáðàçó. Ñòåï-äàíñ, ÿêèé ïàíóº ó âèñòàâ³, ðåòåëüíî â³äïðà-
öüîâóºìî íà êîæí³é ðåïåòèö³¿ ³, ãàäàþ, ç öèì ìè íåïîãàíî âïîðà-
ëèñÿ". Îðèã³íàëüíå òàêîæ ð³øåííÿ ñöåí³÷íîãî ïðîñòîðó: âèêîðèñ-
òàíî áàãàòî ñâ³òëà, íàâ³òü ñòåï-ï³äëîãà — ç ï³äñâ³òêîþ.

Ö³êàâ³ çàäóìêè âò³ëåíî â êîñòþìàõ ãîëîâíèõ ãåðî¿â îïåðåòè. Ñóò-
í³ñòü äâîõ òèï³â ºâðîïåéñüêî¿ æ³íêè — ðîêîâî¿ êðàñóí³ òà êóìåä-
íîãî ä³â÷èñüêà — õóäîæíèê äîíîñèòü äî ãëÿäà÷à ñàìå ÷åðåç îäÿã.
Ïåðøèé øåäåâð Ïàóëÿ Àáðàõàìà êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü
îö³íèòè ï³ä ÷àñ ïðåì'ºðè, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 22 ³ 23 æîâòíÿ ó Êè¿â-
ñüêîìó íàö³îíàëüíîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ îïåðåòè

ММ ЕЕ ЛЛ ЬЬ ПП ОО ММ ЕЕ НН АА

9 4 1 3 5

1 7 4 9 2

7 8 9 6 3

2 7 1

7 2 6 9 3

9 1

3 9

3 5 8 2 4

2 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 1 9 5 3 2 6 7 4

6 7 3 8 9 4 1 2 5

5 2 4 6 7 1 3 8 9

9 6 1 3 2 8 4 5 7

4 5 2 9 1 7 8 6 3

3 8 7 4 6 5 2 9 1

7 4 5 1 8 6 9 3 2

1 3 6 2 5 9 7 4 8

2 9 8 7 4 3 5 1 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
21 æîâòíÿ

Во алістам театр вдалося на рівних з балетом освоїти с ладн
хорео рафію: степ, джаз, пасадобль і навіть хіп-хоп

ОВНИ
Фаза д ховної трансформації в розпа-

лі. Вас ата ють люди і сит ації, я их дов-
о ни али, побоювалися зіт нення з амо-
ральними речами, але тепер доведеться
ви оренити заячий страх і ероїчно пірн -
ти в бр д, аби вийти звідти чистими та
незаплямованими. Б дете повністю за-
лежні віднепередбач ванихподій.М жай-
теся і ви орінюйте е оїзм, за алом— від-
родж йтеся! Любовний фронт — місце
доленосних подій, де пристрасті ся н ть
пі . Теперб д ватистос н изобранцем
доведеться за новими правилами, при-
стосов ючисьдойо овимо . Тожзасьам-
біціям, армонійно ро йте пліч-о-пліч!

ТЕЛЬЦІ
Нав оло пан є виб хонебезпечна ат-

мосфера. Це не ативно позначиться на
сімейних, робочихсправах, депідваш а-
ряч р раще не потрапляти. На витів-
и ерівни ів реа йте спо ійно, др жба
др жбою, а сл жба сл жбою. М дро ор-
анізов йте та м штр йте домашніх, не
вихлюп йте а ресію, армонія в сім'ї — то
святе. Розпочинається місяць поб дови
ф ндамент співпраці на майб тній рі .
Партнерсь і стос н ипотрібно ардиналь-
но змінити, бо поперед поворот, за я им
ваш союз може зазнати драматично о
рах . Поспіл йтеся з оханими, визна-
чтеся із спільними цілями, інтересами,
розпрощайтеся з тим, що себе віджило, і
розпочніть по-новом б д вати стос н и.

БЛИЗНЯТА
Тіло, роз м, д х нині проходять фаз

очищення через смирення, щире сл жін-
ня людям. Тож, я що ом сь потрібні — з
радістю допома айте. Тоді й вам Творець
пошлепоміч там, де треба.Ма ія особис-
то о вплив в сл жбовом оле тиві б де
олосальною. Головне—знатизолот се-
редин й не переборщити з психоло іч-
ними маніп ляціями. На щастя, фінан-
совій сфері ри а с ресла. Злидні відст -
пили, тож роз мно осподарюйте. Усе —
досімейно о отла! "Моє-твоє" не повин-
но фі р вати на сімейних розбор ах!

РАКИ
Одержимі азартом ри.Життяперетво-

рилосяна театралізованедійство, дев за-
лежності від сит ацій потрібно вл чно пе-
ревтілитися і з висо имартистизмомпро-
демонстр вати те,щолюдямдовподоби.
Тормосіть сонлив п блі , звеселяйте та
робіть її щасливою. Красиво презент ючи
себе, ви посилюєте власн харизм і за-
ряджаєтеся пот жною осмічною енер-
ією, я потім можна синтез вати на ін-

ші потреби д ші. Б дете залежними від
інтересів оточення з вересня 2009- о до
березня 2011ро . Тож не пред'являйте
претензій, і не б дьте по ірною овеч ою,
а йдіть на роз мний омпроміс із партне-
рами по роботі, шлюб , і все б де аразд.

ЛЕВАМ
На род написано поверн тися в сім'ю і

звитизатишне ніздеч о,депан є теплаат-
мосфера,шан ютьтрадиції,підтрим ютьви-
со д ховн льт р . Відстороніть на зад-
нійпланробочіпроблемиізаймітьсядомаш-
нім доброб том. Нині ви репрезент єте се-
бе саме в та ій ролі, до я ої доросли, " лі-
вера" чи " арли а", немаєзначення. Голов-
не,що це позитивно позначиться на психо-
ло ічном і фізичном здоров'ї. Не нехт йте
лі вально-профіла тичнимизаходами,стеж-
тезафізіоло ічнимиритмамиор анізм .Стан
здоров'я—то інди аторрозвит звересня
2009- о до березня 2011ро .

ДІВИ
Сфера онта тів є найпліднішою. Від-

рийте серце наз стріч новим зайом-
ствам, бо вони не випад ові. Людям, от-
рі з'являться вашом полі зор , з одом
с дилося зі рати доленосн роль. Нині за
спиною чимало таємних недр ів і заз-
дрісни ів. Адже, я щозатіяли я ісь прихо-
вані авантюри, щоб жалити о ось ри-
ти ою, ос дити чиле оважнопопліт ва-
ти, ризи єте підірватися на міні, я за-
лали власними р ами. Стос н и з опі-
нами, жін ами запро рамовані на роз-

в'язання армічних в злів.Не омпле с й-
те з привод фінансових обмежень, це
доля виставила запобіжни и в матеріаль-
ній сфері (до жовтня 2012- о) з метою
привчити до ас етизм витратах.

ТЕРЕЗИ
Зовні — холодні пра мати и, зате на

серці вир ють пристрасті бажань, що о-
тові вирватися в нав олишній простір
ритичн мить — спрям йте їх для добра
рідних, сім'ї, ар'єри. Нароботі намічаєть-
ся про рес. Ваша самооцін а стрім о
зросте, я що з мієте добре заробити
власними з силлями, н а потім, розба-
атівши, витрачайте з насолодою на се-
бе,фінанс йте інших, робіть подар н и. А
ще пильн йте, аби роші не стали ябл -
ом розбрат між вами та др зями.

СКОРПІОНИ
Оповитіа роюероти ита іпнотичноїча-

рівності. Настав зоряний час для дебютів
різних напрям ах діяльності в оновлено-

м ампл а. З начальством можливі непо-
роз міння, але вам це минеться, тож від-
дайте швартові і повний вперед! Голов-

не— б ти в рсі всіх подій, не за ривати
в ха, все сл хати — поради, рити , на-
опич вати потрібн інформацію та раціо-
нально її ви ористов вати. І пам'ятайте:
близь ий с сід нині ращий за дале о о
родича. В сит аціях, оли потрібно ом сь
допомо ти, робіть добро без ш оди для
себе.

СТРІЛЬЦІ
Я що м чать страхи і триво и за май-

б тнє, терзаєсовість, розчар валисяв іде-
алах, не влаштов йте б нтівних істери із
звин ваченнями, а зійдіть з п блічної сце-
ни за ліси, поб дьте на самоті та роз-
беріться в хитросплетіннях вн трішніх пе-
реживань. Вищий арбітр— совість— ви-
ма ає зійти на Гол оф спо ти за ріхов-
ні вчин и, помил и мин ло о ро і... по-
аятися. Боже од ровення — що і я ро-
бити, ди р хатися — зійде на вас в ізо-
ляції. Побачте в ожном життєвом " ад-
рі" зна о ріхів із мин лої реін арнації, я і
варто відпрацювати.

КОЗОРОГИ
Я щовашадр жбазлюдьми р нт єть-

ся на спільних ідеалах, ділових інтересах,
емоційній армонії—цесвяте.Незловжи-
вайтемер антильнимипотребами,підтри-
м йте здоровий баланс "бер -даю", дар-
мівщині зась (і в оханні теж). Іна ше до-
ля силоміць вил чить надлиш и. І б дьте
пильними в професійній сфері! Т т ви під
жорст им онтролем ерівництва,наймен-
шийнедолі , пор шеннядисципліни, бра
творчості в роботі б де помічено з відпо-
відноюпроч хан ою.Ая щообіймаєтеви-
со посад , дбайте про підле лих, врахо-
в ючи їхні побажання. Ця см а небесно-
о іспит запро рамована з листопада
2009- о до жовтня 2012 ро .

ВОДОЛІЇ
На ар'єрном небосхилі сяєсонце спі-

х . Тож мерщій до роботи, йте залізо
до и аряче! А ос іль и ваших р ах до-
лі ба атьох людей, про е оїзм заб дьте і
присл хайтесядоВсевишньо о,щотранс-
люватиме через вас послання та допомо-
для осіб, я их потрібно спрям вати на

шлях праведності, захистити. Наполе ли-
во навчайтеся, бо ви — с ворий онсер-
ватор; варто ви орінювати в зь олобість,
розширювати р озір, дивитися на речі
лобально, з дале им прицілом.

РИБИ
Доля бал ватиме вас, посилаючи людей

висо ої д ховної льт ри, я і впис ються в
нормативи нинішніх ідеалів, а з тими особа-
ми, з я ими н дно, неці аво, спільні інтереси
вичерпано,варторозпрощатися.Дося тидос-
оналості ви здатні тіль и на любленом те-
рені, де можна реаліз вати творчі ідеї. Ваша
поп лярність— золотий озир, що позитив-
но віддзер алиться на майб тньом . Щодо
др жби, то вонамаєбаз ватися на взаємній
ористі. Вірних товаришів варто бере ти

Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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