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ЕСТЕТИЗАЦІЯ КИЇВСЬКИХ СТІН
На змін стихійном рафіті приходить
ле альне в личне мистецтво

Êàáì³í çàòâåðäèâ çì³íè 
äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ”
ùîäî ïîðÿäêó óòâîðåííÿ ðàéðàä
Çàêîíîïðîåêò ïðîïîíóº âñòàíîâèòè ¿õíº ïðàâî, à íå îáîâ’ÿçîê ôóíêö³îíóâàííÿ

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â çàòâåðäèâ çì³íè äî
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —
ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â” ùîäî ïîðÿäêó óòâîðåí-
íÿ ðàéîííèõ ðàä. ßê ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð

þñòèö³¿ Îëåêñàíäð Ëàâðèíîâè÷, â³äïîâ³ä-
íèé çàêîíîïðîåêò, ðîçðîáëåíèé Ì³í³ñòåð-
ñòâîì þñòèö³¿, óõâàëåíî â ñåðåäó íà óðÿ-
äîâîìó çàñ³äàíí³. Äîêóìåíòîì çîêðåìà çà-

ïðîïîíîâàíî âñòàíîâèòè ïðàâî, à íå îáî-
â’ÿçîê ôóíêö³îíóâàííÿ ðàéîííèõ ðàä ó
Êèºâ³. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè
Ì³í’þñòó, òàêîæ ó ïðîåêò³ éäåòüñÿ ïðî
âíîðìóâàííÿ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïèòàíü,
ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè â ðàç³ óõâàëåííÿ ð³-
øåííÿ ïðî íåóòâîðåííÿ ó Êèºâ³ ðàéðàä. À
ñàìå, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ìàº íàì³ð çàïðî-
ïîíóâàòè Âåðõîâí³é Ðàä³ âðåãóëþâàòè ïî-
ðÿäîê óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä, ÿêùî Êè¿âðàäà óõâàëèòü ð³øåííÿ
íå ñòâîðþâàòè ðàéîíí³ ðàäè ó ñòîëèö³.
Òîáòî, ùîäî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà ô³íàí-
ñîâèìè ðåñóðñàìè, ÿê³ º âëàñí³ñòþ òåðè-
òîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ó ì³ñò³, ùîäî
áþäæåòíèõ ïèòàíü, ùîäî äàòè ïðèïèíåí-
íÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè ïîâíîâàæåíü
âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ ðàéðàä.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà þñòèö³¿, ïðîåêò çà-

êîíó ðîçðîáëåíî ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ï³ä-
ïóíêòó 1 ïóíêòó 2 ðîçä³ëó ²² “Ïðèê³íöåâ³
ïîëîæåííÿ” Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ
Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â” ùîäî ïî-
ðÿäêó óòâîðåííÿ ðàéîííèõ ðàä”, â³äïîâ³ä-
íî äî ÿêîãî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â
ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³
öèì çàêîíîì ïîòð³áíî âíåñòè íà ðîçãëÿä
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêò ùî-
äî ìåõàí³çìó éîãî ðåàë³çàö³¿.

ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè óõâàëèëà 7 âåðåñ-
íÿ 2010 ðîêó. Çàêîí íàáðàâ ÷èííîñò³ ç äíÿ
éîãî îïóáë³êóâàííÿ. 9 âåðåñíÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó Êè¿âðàäà âèð³øèëà ë³êâ³äóâàòè
ðàéðàäè
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5
8

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У серед Кабмін затвердив прое т За он "Про внесення змін до За-
он "Про столицю У раїни — місто- ерой Київ" (щодо поряд ство-
рення райрад)". Зо рема, за онопрое т ре лює питання правління
майном і фінансовими рес рсами, що є власністю районних терито-
ріальних ромад, разі хвалення рішення не створювати райради.
О рім то о, вирішено питання про визначення дати припинення рай-
держадміністраціями повноважень ви онавчих ор анів відповідних
райрад. Та ож запропоновано встановити право, а не обов'язо
ф н ціон вання районних рад Києві.
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Êè¿âðàäà ñïðèÿòèìå 
íàëàãîäæåííþ 
ä³ëîâèõ êîíòàêò³â 
êè¿âñüêèõ òà ìîñêîâñüêèõ
ï³äïðèºìö³â

Êè¿âðàäà àêòèâíî ñïðèÿòèìå íàëàãî-
äæåííþ ä³ëîâèõ êîíòàêò³â ï³äïðèºìíèöü-
êèõ ê³ë Êèºâà òà Ìîñêâè. Ïðî öå çàÿâèâ
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷³ ç ïðåçèäåíòàìè òîðãîâî-ïðîìèñëî-
âèõ ïàëàò äâîõ ì³ñò. ßê çàçíà÷èâ ïðåçè-
äåíò Ìîñêîâñüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïà-
ëàòè Ëåîí³ä Ãîâîðîâ, ðàçîì ç ïîòåïë³ííÿì
â³äíîñèí ì³æ íàøèìè ñòîëèöÿìè îñòàíí³ì
÷àñîì ñòàëà ³íòåíñèâí³øîþ ñï³âïðàöÿ äâîõ
êðà¿í. Ïðèêëàäîì öüîãî ñòàâ Ì³æíàðîä-
íèé ä³ëîâèé ôîðóì “Ðîëü òîðãîâî-ïðîìèñ-
ëîâèõ ïàëàò ó ðåàë³çàö³¿ åêñïîðòíîãî ïîòåí-
ö³àëó ðåã³îí³â”, ùî â³äáóâñÿ â Êèºâ³ 1-3
÷åðâíÿ 2010 ðîêó.

Îëåñü Äîâãèé çàóâàæèâ, ùî êè¿âñüêà âëà-
äà ñïðèÿòèìå çìåíøåííþ áþðîêðàòèçàö³¿
òà ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåì äëÿ çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòèö³é ó áóä³âíèöòâî ³íôðàñòðóêòóðíèõ
îá’ºêò³â. “Ïîïðè êðèçó, ìè ìàºìî çíà÷íó
ê³ëüê³ñòü ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â, ïî-
â’ÿçàíèõ íàñàìïåðåä ³ç ïðîâåäåííÿì ó ñòî-
ëèö³ Óêðà¿íè ªâðî-2012,— ñêàçàâ Îëåñü
Äîâãèé. — Êè¿â íàäàñòü çåëåíó âóëèöþ ³í-
âåñòîðàì, ÿê³ ãîòîâ³ âêëàäàòè êîøòè â åêî-
íîì³êó ì³ñòà”

Ì³ñòî â³äçíà÷èòü 
ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ 
Óêðà¿íè òà Êèºâà

Ç 28 æîâòíÿ äî 6 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó â
ñòîëèö³ â³äçíà÷àòèìóòü 66-òó ð³÷íèöþ âèç-
âîëåííÿ Óêðà¿íè òà 67-ìó ð³÷íèöþ âèçâî-
ëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïåðåäáà÷åíî íèçêó çàãàëü-
íîì³ñüêèõ çàõîä³â, ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòè-
êó” â Óïðàâë³íí³ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³. Ó÷îðà êåð³â-
íèêè äåðæàâè, óðÿäó òà ñòîëèö³ ïîêëàëè
êâ³òè äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà. Ñüî-
ãîäí³ âåòåðàíè â³äâ³äàþòü Áóêðèíñüêèé
ïëàöäàðì. Òàì â³äáóäåòüñÿ ì³òèíã, ðèòóàë
Ïàì’ÿò³ òà ïîìèíàëüíèé îá³ä. 2 ëèñòîïàäà
âåòåðàíè ïîáóâàþòü íà Ëþò³çüêîìó ïëàö-
äàðì³, â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿-çàïîâ³äíèêó
“Áèòâà çà Êè¿â ó 1943 ðîö³” ó Íîâî-Ïåò-
ð³âöÿõ. 4 ëèñòîïàäà â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿
êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ çóñòð³íåòüñÿ ç Ãåðîÿìè
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, âåòåðàíñüêèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè, à íà 6 ëèñòîïàäà çàïëàíîâàíî
ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà ãåíåðàëó
àðì³¿ Âàòóò³íó, äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîë-
äàòà, ñòåëè ãåðîÿì-òàíê³ñòàì

Ó ñóáîòó 
â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 
10 ÿðìàðê³â

Ó ñóáîòó, 30 æîâòíÿ, Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ â
óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ îðãàí³çóº äåñÿòü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Êèÿíàì
ó øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ áóäå çàïðîïîíî-
âàíî ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
ìàéæå ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè: êàðòîïëþ,
îâî÷³, ôðóêòè, áàøòàíí³ êóëüòóðè, ì’ÿñî
òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî ³ ìîëî÷í³ âèðî-
áè, ðèáó, îâî÷³, ôðóêòè, áîðîøíî, êðóïè,
îë³þ, ìåä, êîíñåðâîâàí³ ïðîäóêòè. 
30 æîâòíÿ ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Êîíºâà, ó Äàð-
íèöüêîìó — íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é,
18 (ðèíîê “ªâðîáàçàð”), ó Äåñíÿíñüêî-
ìó — íà âóë. Ë³ñê³âñüê³é (â³ä Ðàäóíñüêî¿
äî Ìèëîñëàâñüêî¿), ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà
âóë. Ìàëèøêà, â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë.
Ëàéîøà Ãàâðî, 1-9, ó Ïå÷åðñüêîìó — íà
ðîç³ âóëèöü ²âàíà Êóäð³ òà Ïàòð³ñà Ëó-
ìóìáè, ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïð-ò³ Ïðàâ-
äè, 5-11, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë.
Ïðèëóæí³é, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë.
Ñòàä³îíí³é, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë.
Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿, 1-17. Òðàäèö³éíî íà
ÿðìàðêàõ êèÿíè çìîæóòü ïðèäáàòè ñ³ëü-
ãîñïïðîäóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðî-
âèðîáíèê³â íà 10—15 % äåøåâøå, í³æ íà 
ðèíêàõ 

Äåïóòàòè ïîâåðíóëè 
êèÿíàì âëàñí³ñòü
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Майже триста об’є тів
ом нальної власності
поверн ли иянам. Та-
е рішення вчора хва-
лила Київрада. Раніше
приміщення апте , о-
м нальних сл жб,
правлінь КМДА, навіть
МВС і АМКУ з олос
віддали під с мнівн
приватизацію. Учора
деп тати лі від вали
ТМО і вбере ли від
знесення майже двох-
сотлітній б дино архі-
те тора Меленсь о о.
Розпочали обранці зда-
вати пожертви для
Червоно о Хреста.

Ó÷îðàøíÿ ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè
ñèïîíóëà íà êèÿí äîáðèìè
ïîçèòèâíèìè íîâèíàìè. Íà
ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ñïî-
â³ñòèâ ïðî òå, ùî äåïóòàòè
ñïðèÿþòü ïîë³ïøåííþ äåìî-
ãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ñòîëèö³.
Ìàòóñÿìè ñòàëè îäðàçó äâîº
äåïóòàòîê Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. Ó 25-ð³÷íî¿ Îëü-
ãè Çàºöü öå ïåðâ³ñòîê, à îò Àë-
ëà Ñåìåíþê âèõîâóâàòèìå âæå
÷åòâåðòó äèòèíó.

Íå áåç äîáðèõ íîâèí ïðèé-
øëè é ³íø³ äåïóòàòè. Þð³é
Äìèòðóê ïîâ³äîìèâ ïðî íîâó
íàçâó ñâîº¿ äîâîë³ ìîëîäî¿
ôðàêö³¿. Íàãàäàºìî, ï³ä ÷àñ ìè-
íóëî¿ ñåñ³¿ îñòàòî÷íî ðîçïàëà-
ñÿ ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³.
Ïàí Äìèòðóê ³ç êîìïàí³ºþ âè-
ð³øèëè ñòâîðèòè ôðàêö³þ “Êè-
ÿíè çà ìàéáóòíº”, òà äîáðÿ÷å
ïîì³ðêóâàâøè, âîíè ïðèäóìà-
ëè íîâó íàçâó. Òåïåð ¿õíÿ
êîìàíäà íàçèâàºòüñÿ “Ñòîëè÷-
í³ ðåôîðìè”, à ó÷àñíèê³â ïî-
ìåíøàëî íà îäíîãî: áóëî â³ñ³ì
— ñòàëî ñ³ì. ×îìó ðåôîðìè?
Þð³é Äìèòðóê êàæå, ùî ôðàê-
ö³ÿ íàïðàöþâàëà ÷èìàëî ïðî-
ïîçèö³é ùîäî çì³í ó ð³çíèõ
ñôåðàõ ñòîëè÷íîãî æèòòÿ, íà-
ïðèêëàä, ùîäî ðåôîðì ÆÊÃ.
Ãîëîâíå, ùî âñå öå ðîáèòüñÿ
âèíÿòêîâî äëÿ êèÿí. “Ìè íå
âëàñíèêè ïàðîïëàâ³â ³ çàâîä³â,
â³äòàê, íåìàº êîíôë³êòó ³íòå-
ðåñ³â ÷è áàæàííÿ îòðèìàòè
ÿê³ñü ïðåôåðåíö³¿ äëÿ ñâîãî á³ç-
íåñó â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè”, — ïî-
ÿñíèâ ïàí Äìèòðóê.

Çà ñïðàâæí³ ðåôîðìè âçÿëî-
ñÿ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ. Éîãî î÷³ëüíèöÿ
Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî ðîçïîâ³ëà äå-
ïóòàòàì ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÒÌÎ —
òåðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’-
ºäíàíü, ï³ñëÿ ÷îãî äåïóòàòè ó
101 ãîëîñ ïðîãîëîñóâàëè çà ðå-

îðãàí³çàö³þ óòâîðåíü, à òî÷í³-
øå — ¿õ ë³êâ³äàö³þ. Ðà¿ñà Ìî-
³ñåºíêî ïîÿñíèëà, ùî ï³ä´ðóí-
òÿì äëÿ çì³í ó ìåäèöèí³ ñòàëè
çì³íè óïðàâë³ííÿ â ì³ñò³ çàãà-
ëîì, àäæå çà ê³ëüêà äí³â ó Êè-
ºâ³ íå ñòàíå ðàéðàä ³ íèí³øí³õ
àäì³í³ñòðàö³é. “Îêð³ì òîãî, òå-
ðèòîð³àëüíî-ìåäè÷í³ îá’ºäíàí-
íÿ áóëî ñòâîðåíî â 2007 ðîö³,
âîíè ïðîïðàöþâàëè òðè ðîêè.
Çà öåé ÷àñ åôåêòèâíîñò³ íå ïî-
êàçàëè. Ïðèíàéìí³ ïðî öå ñâ³ä-
÷àòü ðåçóëüòàòè. Ïðàêòè÷íî öå
áóëî çàéâèì âèêîðèñòàííÿì
êîøò³â, á³ëüø ÿê 7 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü ùîð³÷íî íà ¿õ óòðè-
ìàííÿ. À ùå ÒÌÎ íå â³äïîâ³-
äàëè ÷èííèì íîðìàòèâàì, áî
â³äïîâ³äíî äî íèõ — öå ìåäè÷-
íèé çàêëàä, à â Êèºâ³ ¿õ óòâî-
ðèëè ÿê àäì³í³ñòðàòèâíó ñòðóê-
òóðó, äîäàòêîâó ïðîì³æíó ì³æ
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ³ çàêëà-
äàìè”, — ïîÿñíèëà ïàí³ Ìî-
³ñåºíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òðè
ÒÌÎ ë³êâ³äóþòü, çàëèøèòüñÿ
ëèøå îäíå ïðîô³ëüíå “Ñòîìà-
òîëîã³ÿ”, áî òàêå çàêîí äîçâî-
ëÿº. Ùîïðàâäà, â íüîìó òåæ
ïðîâåäóòü âíóòð³øí³ çì³íè. Ó
ï³äïîðÿäêóâàííÿ ðàéîí³â â³ä³é-
äå ïåðâèííà ìåäèêî-ñàí³òàðíà
äîïîìîãà. À öå ä³ëüíè÷íà
ñëóæáà, ïåä³àòðè, òåðàïåâòè, ñ³-
ìåéí³ ë³êàð³. Óñ³ ïîë³êë³í³êè,
àìáóëàòîð³¿ — âñå öå ðàçîì ³ç
ô³íàíñóâàííÿì â³ä³éäå äî
ðàéîííîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ.
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ íàïðÿìó
êîíòðîëþâàòèìå ñòàö³îíàðí³ òà

âèñîêîñïåö³àë³çîâàí³ çàêëàäè.
Äåïóòàòè ïîö³êàâèëèñÿ, êóäè
æ ïîä³òè óïðàâë³íñüêèé àïàðàò
ÒÌÎ, òàì ïðàöþº 160 îñ³á. Íà
ùî Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî â³äïîâ³ëà,
ùî ïðîáëåì ³ç ïðàöåâëàøòó-
âàííÿì íå áóäå, àäæå ì³ñòó íå
âèñòà÷àº ìîëîäøîãî ìåäè÷íî-
ãî ïåðñîíàëó. Ãîëîâà ïðîô³ëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Àëëà
Øëàïàê äîäàëà, ùî ðåôîðìó-
âàííÿ ãàëóç³ â ñòîëèö³ äàº çìî-
ãó çàáåçïå÷èòè äëÿ êèÿí ïî ñó-
ò³ “ºäèíèé ìåäè÷íèé ïðîñò³ð”.

Ùå îäíîñòàéí³øå (àæ 103
äåïóòàòè ãîëîñóâàëè) çà ³íøó
äîáðó ñïðàâó äëÿ êèÿí — ïî-
âåðíåííÿ ãðîìàä³ îá’ºêò³â êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ç ïðîãðà-
ìè ïðèâàòèçàö³¿ íà 2007 —2010
ðîêè íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ âèëó-
÷èëè 300 îá’ºêò³â. “Öå äóæå
âàæëèâå äëÿ ì³ñòà ð³øåííÿ. Ìè
íåð³äêî ñòèêàºìîñÿ ç ð³çíèìè
ïðîáëåìàìè — çàñì³÷åí³ñòü,
ïîãàíå îñâ³òëåííÿ, íåíàëåæíà
ðîáîòà òðàíñïîðòó. Òà ÷àñòî öå
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî êîìóíàëü-
íèêàì ïðîñòî í³äå ïðàöþâàòè.
¯õ ïðèì³ùåííÿ ïðîäàëè ï³ä
îô³ñè ³ òàêå ³íøå”,— ðîçïîâ³â
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïóçàíîâ. Ñåðåä ïåðåë³-
êó îá’ºêò³â áóä³âë³ êè¿âñüêî¿
ìèòíèö³, ïðîêóðàòóðè, ïðèì³-
ùåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ,
óïðàâë³ííÿ ïðåñè òà ³íôîðìà-
ö³¿. Òàêîæ ïðèì³ùåííÿ ÊÏ
“Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì”, “Êè¿âàâ-
òîäîðó”. Ï³ä ïðèâàòèçàö³þ ïî-

òðàïèëè àïòåêè, ïðèì³ùåííÿ
Îùàäáàíêó, Àíòèìîíîïîëüíî-
ãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåð-
ñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà áàãà-
òî ³íøèõ. “Ïåðåâàæíî ö³ ïðè-
ì³ùåííÿ ðîçòàøîâàí³ â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ³ êîø-
òóþòü ÷èìàëèõ ãðîøåé”, — ïî-
ÿñíèâ ïàí Ïóçàíîâ. Õòî êîìó
³ çà ñê³ëüêè ïðîäàâ — ðîç³áðà-
òèñÿ íåïðîñòî, àäæå, ÿê â³äî-
ìî, äîêóìåíòàö³þ ïðî ïðèâà-
òèçàö³þ ê³ëüêîõ ðîê³â í³áèòî
âêðàëè. Íèí³øíÿ êîìàíäà
ÊÌÄÀ êàæå, ùî íå áî¿òüñÿ
ïðåòåíç³é óæå íîâèõ âëàñíèê³â,
àäæå â ñóä³ ìîæíà ëåãêî äîâåñ-
òè, ùî ïðèì³ùåííÿ áóëè ïðî-
äàí³ íåçàêîííî òà çà íåàäåê-
âàòíó ö³íó.

Çðîáèëè äåïóòàòè ùå ê³ëüêà
õîðîøèõ ñïðàâ. Ïî-ïåðøå, ï³ä-
òðèìàëè ³í³ö³àòèâó ãîëîâè ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êóëüòó-
ðè Îëåêñàíäðà Áðèãèíöÿ ùî-
äî çàõèñòó â³ä ðóéíàö³¿ ³ñòîðè÷-
íî¿ áóä³âë³ â Êèºâ³. Íèí³ áóä³-
âåëüíà òåõí³êà âæå îðóäóº á³ëÿ
áóäèíêó àðõ³òåêòîðà Ìåëåí-
ñüêîãî, çâåäåíîãî ùå â 1818 ðî-
ö³. Îá’ºêò çíàõîäèòüñÿ íà âó-
ëèö³ Õîðèâà, 13/11. Êè¿âðàäà
ïðîñèòü íåãàéíî¿ ðåàêö³¿
ÊÌÄÀ, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðà-
òóðè òà íàä³øëå çâåðíåííÿ äî
Ì³íðåã³îíáóäó. Òàêîæ äåïóòàòè
ïî÷àëè çá³ð êîøò³â äëÿ áëàãî-
ä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ×åðâîíèé
Õðåñò. Äëÿ öüîãî íàðîäíèì îá-
ðàíöÿì ïåðåäàëè ñïåö³àëüíó
ñêðèíüêó

Шановні читачі!
“Хрещати ” небайд жі проблеми иян. Коле тив реда ції працює над тим, щоб приверн ти ва до реальних питань, я і хвилю-

ють пересічно о ромадянина. Ліфти, під’їзди, доро и, ліхтарі, тр би — все це б денні, на перший по ляд, але від то о не менш
важливі аспе ти життя. І, оловне, вони становлять реалії міста, в я ом ми меш аємо.
Отже, вам та ож є що с азати з привод тем, запропонованих “Хрещати ом”? Хочете поділитися власною проблемою? Напишіть

нам, відправте еле тронно о листа чи зателефон йте за адресою:
м. Київ-34, в лиця Володимирсь а, 51-б, інде с 01034;
телефон (044) 234-27-50; еле тронна адреса info@kreschatic.kiev.ua.

Теми найближчих п блі ацій:
“Стан і ремонт під’їздів”, “Гаражі”, “Тріщини на б дин ах”, “Затори на доро ах столиці”, “Аварійні бал они”.

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

На останній сесії Київради деп тати попрацювали доволі плідно, розв'язавши низ важливих для міста
проблем

ЗЗ ВВ ОО РР ОО ТТ НН ИИ ЙЙ   ЗЗ ВВ ’’ ЯЯ ЗЗ ОО КК
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Андрій КИРШИН, ст дент:
— Я вважаю, що
рафіті при рашає
місто. Для мене це
мистецтво д же
близь е, бо я о-
лись цим займав-
ся. Кожен надпис
має право на жит-
тя. Це самовира-
ження, я е дехто,
можливо, навіть не
сприймає. Д же
ба ато світових
майстрів рафіті
цін ються, фото їх-
ніх робіт п блі ють ба атьох ж рналах.
Вони роблять справжнє мистецтво. Але не-
ценз рні написи мені не подобаються. Гра-
фіті в центрі міста недоречне. Є арні архі-
те т рні б дівлі, і на них не варто б ло б ма-

лювати. Вважаю, наша держава має виділя-
ти спеціальні місця для цьо о.

Ви ладач ніверситет :
— Графіті пс є

зовнішній ви ляд
міста, це потворні
малюн и. Я вва-
жаю це о идним,
бо дещо з то о, що
ми бачимо, вза а-
лі не можна малю-
вати, тим паче на
стінах. Місь і б -
дівлі є прод том
прое т вання, до
я о о не варто
вносити зміни. Ар-
хіте тори розробляли прое ти та , щоб б -
дівлі та нав олишнє середовище мали ар-
монійний ви ляд. Але ж рафіті є не валіфі-

ованим втр чанням зовнішній ви ляд цих
б дівель і не має жодно о сенс . Це ате-
орично протипо азано і, звичайно, пс є
місто.

Людмила, естет:
— Я вважаю, що

рафіті при рашає
наше місто. Це с -
часний вид мистец-
тва.
Але для цьо о

треба знаходити
відповідні місця.
Вза алі малювати
рафіті на б дин-
ах— недоцільно та
навіть неестетично.
А ось я сь стар
непридатн стін
можна при расити ч довими малюн ами.

Дарина, чениця:
— У цілом до
рафіті ставлюся
позитивно, але
дивлячись де. Та і
малюн и повинні
б ти лише в спеці-
ально виділених
місцях. Напри лад,
на стінах здовж
Дніпра це ви ля-
дає справді арно.
А от розмальов -
вати стіни б дівель
не варто.

Розмовляла
Олена СТУЛЬЄВА,

“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

ßê âè ââàæàºòå, ãðàô³ò³ ïðèêðàøàº ì³ñòî 
÷è ïñóº éîãî?

Åñòåòèçàö³ÿ êè¿âñüêèõ ñò³í
Íà çì³íó ñòèõ³éíîìó ãðàô³ò³ ïðèõîäèòü ëåãàëüíå âóëè÷íå ìèñòåöòâî
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Написи та незроз мілі малюн и
на стінах підземних переходів чи
на з пин ах часто драт ють —
рафітни и самовиразилися та
зіпс вали стіни. В столиці вирі-
шили спрям вати творч енер ію
найпрофесійніших митців, що
працюють стилі рафіті, на
добр справ — при расити сті-
ни б дин ів яс равими малюн а-
ми. Я рафіті впис ється в -
личне мистецтво, дізнавався
"Хрещати ".

Ëþäèí³ ïðèòàìàííî ëèøàòè ïî ñîá³
ñë³ä óñþäè, ³íêîëè íå öóðàþ÷èñü íàâ³òü
³ñòîðè÷íèõ ïàì'ÿòîê êóëüòóðè òà àðõ³òåê-
òóðè. Îêðåìó í³øó â ñàìîâèðàæåíí³ íà
ïîâåðõíÿõ çàéìàþòü ãðàô³òíèêè — âîíè
ìàþòü ñïåö³àëüí³ ³íñòðóìåíòè òà çàëèøà-
þòü ñâî¿ íàïèñè â ð³çíîìàí³òíèõ ì³ñöÿõ.
"Ãðàô³ò³ — öå ñòèõ³éíå ìàëþâàííÿ, ô³ê-
ñàö³ÿ âèïàäêîâèõ ìàëþíê³â ÷è íàïèñ³â,
ïðîòå îñòàíí³ì ÷àñîì ãðàô³òíèêè äîëó-
÷àþòüñÿ ³ äî ëåãàëüíèõ ðîá³ò, ñòâîðþþ÷è
òàê çâàíèé ñòð³ò-àðò,— ðîçïîâ³â "Õðåùà-
òèêó" Âîëîäèìèð Âîðîòíºâ Lodek, ãðàô³-
ò³-õóäîæíèê êîìàíäè Interesni Kazki.—
Çâ³ñíî, íåëåãàëüíå ãðàô³ò³ íå ìîæå áóòè
îêðàñîþ ì³ñòà, öå ãðà, ùî ðîçãîðòàºòüñÿ
íà ïîâåðõí³ ì³ñòà". Ñóáêóëüòóðà ãðàô³ò³
ó ñòîëèö³ àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ ç 1990-õ
ðîê³â, êîëè ïî÷àëè ïðîâîäèòè ÷èñëåíí³
ôåñòèâàë³ ÿê ðîçâàãó äëÿ ìîëîä³. Çà ñëî-
âàìè Âîëîäèìèðà Âîðîòíºâà, ïðîöåñ
åìàíñèïàö³¿ (òîáòî ïîäîëàííÿ ñòåðåîòè-
ï³â) ãðàô³ò³ òðèâàº ç ïî÷àòêó 2000-õ. Òî-
ä³ äî ö³º¿ êóëüòóðè ïðèâåðíóëè óâàãó äâî-
ìà ôåñòèâàëÿìè, íà ÿêèõ ìèòö³ ðîçìàëþ-
âàëè ì³ñò íà Øóëÿâö³ òà ñò³íó íà Ëóê'-
ÿí³âñüê³é. Ñüîãîäí³ ãðàô³ò³ ñòàº ÷àñòè-
íîþ âóëè÷íîãî ìèñòåöòâà ³ ñòâîðþºòüñÿ
óæå ñâ³äîìî. "Â ³ñòîðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà
òàêîæ ìîæëèâå ãðàô³ò³, àëå ï³äõ³ä äî íüî-
ãî çîâñ³ì ³íøèé, í³æ ó "ñïàëüíèõ" ðàéî-
íàõ, àäæå ñòàð³ áóä³âë³ ³ òàê íåñóòü áàãà-
òî â³çóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿",— ââàæàº Âî-
ëîäèìèð Âîðîòíºâ. Íà éîãî äóìêó, ïî-
ÿâà ñòèõ³éíîãî ãðàô³ò³ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ
ìàº ïñèõîëîã³÷í³ ïåðåäóìîâè. "ª òåîð³ÿ,
ùî îäíàêîâ³ îá'ºêòè, ÿê³ ÷àñòî ïîâòî-
ðþþòüñÿ, íàïðèêëàä â³êíà â áóä³âëÿõ,
àòàêóþòü ëþäñüêó ïñèõ³êó òà º ôàêòîðîì
ñòðåñó. Òîìó âàíäàë³çì ó âèãëÿä³ ãðàô³-
ò³ — íîðìàëüíà ëþäñüêà ðåàêö³ÿ íà áðó-
òàë³çì íàâêîëèøíüîãî ïðîñòîðó",— êàæå
â³í.

Від імперії
до ме аполісів

Íàñïðàâä³ ãðàô³ò³ íå º íîâ³òí³ì ÿâè-
ùåì — éîãî ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ùå â
ðèìñüêó åïîõó íà ñò³íàõ Ïîìïå¿. Ñàì òåð-
ì³í graffiti óïåðøå áóëî çàñòîñîâàíî äî íà-
ïèñ³â, çíàéäåíèõ íà ÷èñëåííèõ ïîâåðõíÿõ
ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê öüîãî ðèìñüêîãî ì³ñòà.

Ñò³íîïèñ, àáî ìóðàë³çì (â³ä ³ñï mural —
ñò³íà) — ëåãàëüí³øèé ðîçïèñ ñò³í — ç'ÿâèâ-
ñÿ ó Ìåêñèö³ íà ïî÷àòêó XX ñòîð³÷÷ÿ, à
éîãî àïîëîãåòàìè ñòàëè õóäîæíèêè Ä³ºãî
Ð³âåðà, Äàâèä Àëüôàíäðî Ñ³êåéðîñ òà Õî-
ñå Êëåìåíòå Îðîñêî. Âîíè íàäèõàëèñÿ íà-
ðîäíîþ òâîð÷³ñòþ ³ ñîö³àëüíîþ áîðîòüáîþ
òà ñòâîðþâàëè ìîíóìåíòàëüí³ ðîçïèñè, ùî
ñëóãóâàëè ñâîºð³äíèì ìàí³ôåñòîì äëÿ íà-
ðîäó. Ìóðàë³çì ñòàâ çàñîáîì ñàìîâèðàæåí-
íÿ ì³ñöåâèõ îáùèí ó êâàðòàëàõ àìåðèêàí-
ñüêèõ ì³ñò, çàñîáîì êîìóí³êàö³¿ ìîëîä³æ-
íèõ óãðóïîâàíü, çáðîºþ áîðîòüáè â ×èë³,
Ï³âí³÷í³é ²ðëàíä³¿, øòàò³ ×'ÿïàñ.

Âèòîêè ãðàô³ò³ ÿê ìàëþíê³â ³ íàïèñ³â íà
ì³ñüêèõ ñò³íàõ ïîâ'ÿçóþòü ³ç Íüþ-Éîðêîì.
Ñàìå íà øïàëüòàõ The New York Times
ç'ÿâèâñÿ ìàòåð³àë ïðî ñó÷àñíå ãðàô³ò³, ñàì³
ãðàô³òíèêè íàçèâàëè ñâîº çàíÿòòÿ ðàéò³íã
(writing — ïèñàííÿ). Ïîøèðåííþ ãðàô³ò³ ³
éîãî âèõîäó íà íîâèé ð³âåíü ñïðèÿëà ïî-
ÿâà ó 1960-õ ðîêàõ ãîëîâíîãî ³íñòðóìåíòà
ñó÷àñíîãî ãðàô³òíèêà — àåðîçîëüíî¿ ôàð-
áè (ñïðåþ). Ïåðøèìè îá'ºêòàìè ãðàô³ò³
ñòàëè ï³äçåìí³ ïåðåõîäè òà òîâàðí³ âàãîíè.
Âèíèêíåííÿ ÷èñëåííèõ ìîëîä³æíèõ ñóá-
êóëüòóð, ðîç÷àðóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà ï³ñëÿ
îïòèì³ñòè÷íèõ 1960-õ çóìîâèëè ïîïóëÿðè-
çàö³þ ãðàô³ò³. Âîíè òîòàëüíî îêóïóâàëè âó-

ëèö³ òà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò âåëèêèõ
ì³ñò. Íàéïîøèðåí³ø³ ôóíêö³¿ íàïèñ³â òà
ìàëþíê³â — ïîë³òè÷íà àáî ñîö³àëüíà ïðî-
ïàãàíäà, ðåêëàìà àáî ñàìîâèðàæåííÿ. Âîä-
íî÷àñ ñó÷àñí³ àíàë³òèêè ³ íàâ³òü ìèñòåö-
òâîçíàâö³ ñòàëè âèçíàâàòè, ùî ãðàô³ò³ ìàº
õóäîæíþ ö³íí³ñòü, à òàêîæ ìîæå áóòè ôîð-
ìîþ âóëè÷íîãî ìèñòåöòâà, à äî éîãî ñòâî-
ðåííÿ äîëó÷àþòüñÿ ³ ïðîôåñ³éí³ ìèòö³.

Ç ãðàô³ò³ ÿê ñòèõ³éíèì òà íåëåãàëüíèì âó-
ëè÷íèì ìèñòåöòâîì àêòèâíî áîðþòüñÿ ïî
âñüîìó ñâ³òó. 1984 ðîêó ó Ô³ëàäåëüô³¿ áóëî
ñòâîðåíî "Îðãàí³çàö³þ ïðîòè ãðàô³ò³" äëÿ
áîðîòüáè ç ãðàô³ò³ çëî÷èííèõ óãðóïîâàíü.
Ó ¿¿ ñêëàä³ âèíèêëà "Ïðîãðàìà ç íàñò³ííî-
ãî æèâîïèñó" — ó ì³ñöÿõ, çàçâè÷àé äóæå
ðîçïèñàíèõ ãðàô³ò³, ðîáèëè ñêëàäí³, âåëè-
ê³ íàñò³íí³ ìàëþíêè, ùî îõîðîíÿëà ì³ñüêà
âëàäà. Ìåð ×èêàãî Ðè÷àðä Äåéë³ ñòâîðèâ
êîì³òåò ç ë³êâ³äàö³¿ ãðàô³ò³, ÿêèé çà çàÿâ-
êàìè ìåøêàíö³â áåçïëàòíî àáðàçèâíèìè
ðîç÷èííèêàìè ñòèðàâ ìàëþíêè àáî íàíî-
ñèâ íà íèõ íåéòðàëüí³ ôàðáè. Ó 2003 ðîö³
123 ÷ëåíè Áðèòàíñüêîãî ïàðëàìåíòó (çîê-
ðåìà ³ ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Òîí³ Áëåð) ï³äïèñà-
ëè õàðò³þ, ÿêà äåêëàðóâàëà: "Ãðàô³ò³ íå ìèñ-
òåöòâî, ãðàô³ò³ — çëî÷èí". Ó ëèïí³ 2008-ãî
ãðàô³ò³-õóäîæíèê³â áóëî âïåðøå çàñóäæåíî
çà ó÷àñòü ó íàâìèñíîìó çëî÷èí³ (ìàéíîâî-
ãî çáèòêó) â³ä 18 ì³ñÿö³â äî 2 ðîê³â óâ'ÿç-
íåííÿ. Áîðîòüáà ç ãðàô³ò³ ³íêîëè ìàëà ñóì-
í³ íàñë³äêè: ó Ôðàíö³¿ 1992 ðîêó ÷ëåíè ì³ñ-
öåâî¿ êîìàíäè ñêàóòèçìó òàê çàâçÿòî çíè-
ùóâàëè ãðàô³ò³, ùî ïîøêîäèëè äâà äî³ñòî-
ðè÷íèõ çîáðàæåííÿ á³çîíà â ïå÷åð³ Ìåéð³
íåïîäàë³ê ôðàíöóçüêîãî ñåëà Áðþíèêåëü.
Çà öå â 1992 ðîö³ êîìàíä³ âðó÷åíî Øíîáå-
ë³âñüêó ïðåì³þ ç àðõåîëîã³¿.

Київ перетвориться
на Muralissimo

Äî Ëîíäîíà, Ïàðèæà, Áåðë³íà, Íüþ-
Éîðêà, äå ïîøèðåíà êóëüòóðà ãðàô³ò³, ïëà-
íóº ïðèºäíàòèñÿ ³ Êè¿â. Öüîãî ì³ñÿöÿ ó
ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ñòð³ò-àðòó Kiev Muralissimo! (â³ä ³ñï.
mural — ñò³íà, bravassimo — äóæå äîáðå),
çàïî÷àòêîâàíèé Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêîþ ãàëå-
ðåºþ ìèñòåöòâ "Ëàâðà" òà ÊÌÄÀ. Ìåòà
ôåñòèâàëþ — çì³íèòè âèãëÿä íèçêè ñïî-
ðóä ó öåíòð³ Êèºâà âèêîíàííÿì íà íèõ
ôóíäàìåíòàëüíèõ õóäîæí³õ ðîá³ò ó ñòèë³
ãðàô³ò³. Ôåñòèâàëü, ùî òðèâàòèìå ïðîòÿ-
ãîì äâîõ ðîê³â, ïðèóðî÷åíî äî ïðîâåäåí-
íÿ â Óêðà¿í³ ªâðî-2012. ßñêðàâ³, ïîçèòèâ-
í³ ñò³íè áóä³âåëü êàðäèíàëüíî çì³íÿòü çîâ-
í³øí³é âèãëÿä ñòîëèö³ òà ïðèºìíî çäèâó-
þòü ãîñòåé ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó, ââà-
æàþòü îðãàí³çàòîðè. Ïåðåäáà÷åíî ñòâîðè-
òè ïåðøó â ñâ³ò³ ãàëåðåþ ïðîñòî íåáà ³ âè-
ïóñòèòè äî íå¿ êàòàëîã-ïóò³âíèê. Ó ôåñòè-
âàë³ â³çüìóòü ó÷àñòü ïðîôåñ³éí³ ñòð³ò-àð-
òèñòè ç Óêðà¿íè (Interesni Kazki) ³ çàðóá³æ-
íèõ êðà¿í, ãðàô³òíèêè.

Ïîïåðåäí³ì åòàïîì ôåñòèâàëþ ñòàâ ðîç-
ïèñ êè¿âñüêèìè õóäîæíèêàìè ïåðåõîä³â
íà çóïèíêàõ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ "Ïîëüî-
âà" ³ "Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ" íà çàìîâëåííÿ
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäðà Ïîïîâà. Íàñòóïíèì îá'ºêòîì áóëà
ñò³íà ãàëåðå¿ "Ëàâðà" òà áóäèíîê íà Ãîãî-
ë³âñüê³é, 32-à. Ñïåö³àëüíî äëÿ éîãî ðîç-
ïèñó äî Êèºâà ïðè¿õàâ ôðàíöóçüêèé ìè-
òåöü Îë³â'º2Shy, çà ðîáîòîþ ÿêîãî ñïîñòå-
ð³ãàâ "Õðåùàòèê". Çà ê³ëüêà äí³â íà ñò³í³
ç'ÿâèâñÿ ìàëþíîê äèâíî¿ àðõ³òåêòóðíî¿
êîíñòðóêö³¿, ñõîæî¿ íà ð³âí³ êîìï'þòåðíî¿
ãðè, ç âèêîðèñòàííÿì "íåìîæëèâî¿ ïåð-
ñïåêòèâè" Åøåðà. "ß íàìàãàþñÿ, àáè ìî¿
ìàëþíêè íåñëè ëþäÿì ïîçèòèâ, à íå àã-
ðåñ³þ. ² ïåðåõîæ³, ñõîæå, áóëè çàäîâîëå-
í³",— ðîçïîâ³â Îë³â'º. "Ó Ôðàíö³¿ ãðàô³ò³
äóæå ïîïóëÿðíå ñåðåä ï³äë³òê³â, ìàéæå âñ³
ïðîéøëè ÷åðåç öþ øêîëó,— ðîçïîâ³â
â³í.— Çâ³ñíî, ìè í³êîëè íå ðîçïèñóºìî
øê³ë, öåðêîâ ÷è ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè, à
íàé÷àñò³øå ñï³âïðàöþºìî ç ãàëåðåÿìè òà
îêðåìèìè îðãàí³çàö³ÿìè".

"Íàñò³íí³ ìàëþíêè" ìàþòü ïðèêðàñèòè
áóäèíêè íà Ñàêñàãàíñüêîãî, 39-à, áóëü-
âàð³ Äðóæáè íàðîä³â, âóëèö³ Çëàòîóñò³â-
ñüê³é, ñò³íè çàâîäó "Àðòåì", à òàêîæ íà
Êëîâñüêîìó óçâîç³, ïðîñïåêò³ ×åðâîíîçî-
ðÿíîìó, 115, ²íäóñòð³àëüí³é, 30, Ìå÷íè-
êîâà, 16, Ñóâîðîâà, 14/12. ßê ä³çíàâñÿ
"Õðåùàòèê", íàñòóïíèì îá'ºêòîì ìàº ñòà-
òè áóäèíîê íà Çëàòîóñò³âñüê³é — éîãî
ðîçìàëþº ³íøèé ôðàíöóçüêèé ìèòåöü.
Äëÿ ñâî¿õ åñê³ç³â â³í ïåðåãëÿíóâ ôîòîãðà-
ô³¿ Êèºâà ³ òâîð÷î îá³ãðàâ éîãî îñíîâíó
ñèìâîë³êó

Графіті я в личне мистецтво може перетворювати сірі стіни в яс раві ілюстрації
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації 

комунального майна територіальної громади міста Києва
на 2007—2010 роки"

Рішення Київської міської ради № 647/1703 від 18 червня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надход�
ження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА

Додаток до рішення Київської міської ради
від 18 червня 2009 року № 647/1703

Перелік об’єктів, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

189 Нежилий б дино м. Київ, в л. Бориса Грінчен а, 3,
літ. "А"

4 Площа відповідно до даних
БТІ

379 Нежилий б дино
ТОВ "Карідо"

м. Київ,Тр ханів острів, б\н, .5 3 180,0

379 Нежилий б дино
ТОВ "Карідо"

м. Київ,в л. Тр ханівсь а, 3-а 3 460,1

189 Нежилий б дино м. Київ, в л. Бориса Грінчен а,
3а, літ. "А"

4 Площа відповідно до даних
БТІ

Внести до рішення Київради від 08.02.07 №62/723 "Про
Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007—2010 роки" такі зміни:

! позицію 189 розділу "Головне управління комунальної
власності м. Києва" виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) " Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

! позицію 379 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

викласти в такій редакції:

викласти в такій редакції:

викласти в такій редакції:

! позиції 382!390 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Група "А" додатка 4:

382 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а, 10,
орп с 7

4 Площа відповідно до даних БТІ

383 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а, 10,
орп с 8

4 Площа відповідно до даних БТІ

384 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а, 10,
орп с 9

4 Площа відповідно до даних БТІ

385 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а,10,
орп с 10

4 Площа відповідно до даних БТІ

386 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а,10,
орп с 11

4 Площа відповідно до даних БТІ

387 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а, 10,
орп с 13

4 Площа відповідно до даних БТІ

388 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а, 10,
орп с 14

4 Площа відповідно до даних БТІ

389 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а, 10,
орп с 15

4 Площа відповідно до даних БТІ

390 Нежилий б дино м. Київ, в л.Старонаводниць а, 10,
орп с 16

4 Площа відповідно до даних БТІ

382 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а,
10, літ. "Д"

4 Площа відповідно до даних БТІ

383 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а,
10, літ. "Е"

4 Площа відповідно до даних БТІ

384 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а,
10, літ. "Ж"

4 Площа відповідно до даних БТІ

385 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а,
10, літ. "З"

4 Площа відповідно до даних БТІ

386 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а,
10, літ. "І"

4 Площа відповідно до даних БТІ

387 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а .
10, літ. "К"

4 Площа відповідно до даних БТІ

388 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а,
10, літ. "Л”

4 Площа відповідно до даних БТІ

389 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а,
10, літ. "М”

4 Площа відповідно до даних БТІ

390 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а,
10, літ. "Н"

4 Площа відповідно до даних БТІ

! позиції 367, 368, 359, 370!373, 395 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Група "А" додатка 4:

367 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, орп с 1 4 Площа відповідно до даних
БТІ

368 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, орп с 2 4 Площа відповідно до даних
БТІ

359 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, орп с 3 4 Площа відповідно до даних
БТІ

370 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, орп с 4 4 Площа відповідно до даних
БТІ

371 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, орп с 5 4 Площа відповідно до даних
БТІ

372 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, орп с 6 4 Площа відповідно до даних
БТІ

373 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, орп с 7 4 Площа відповідно до даних
БТІ

395 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, орп с 8 4 Площа відповідно до даних
БТІ

367 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, літ. "А", "а" 4 135,4

368 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, літ. "Б", "Б1", "Б2" 4 428,3

359 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, літ. "В" 4 43,6

370 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, літ. "Г", " " 4 87,2

371 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, літ. "Д", "д1", "д2", "д3” 4 185,9

372 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, літ. "Е" 4 288,0
373 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, літ. "3" 4 78,0

395 Нежилий б дино м. Київ, в л. Старонаводниць а, 40, літ. "Ж" 4 17,9

! позицію 525 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група А" додатка 4: 

525 Нежилий б дино м. Київ, в л. Нижній Вал, 49-а літ. "А" 4 Площа відповідно до даних
БТІ

визнати такою, що втратила чинність; 
! позицію 537 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4:

визнати такою, що втратила чинність;  
! позицію 1 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву" "Група А" додатка 2:

1 Нежиле приміщення ТОВ "Іса" м. Київ, в л. Володимирсь а, 42, літ. ''А''', ''А'''' 3 30,0

визнати такою, що втратила чинність;  
! позицію 4 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву" "Група А" додатка 2:

4 Нежиле приміщення ВАТ "А рофірма "Троянда" м. Київ, в л. Са айдачно о, 29, літ. "А" 3 80,0

визнати такою, що втратила чинність;  
! позицію 18 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву" "Група А" додатка 2:

18 Нежиле приміщення ТОВ "У раїнсь ий прод т" м. Київ, в л. Михайлівсь а, 14, літ. "А" 3 100,5

визнати   такою,   що   втратила чинність; 
! позицію 3 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву" "Група А" додатка 4:

3 Нежилий б дино ТОВ "Лисо ір а" м. Київ, в л. Лисо ірсь а, 6, літ. "3" 3 136,2

визнати такою, що втратила чинність; 
!  другий абзац пункту 19 розділу III додатка 1 до рішення Київради від 08.02.07 №62/723: 
"Продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, включених до переліку об'єктів приватизації, продаж яких має за!

безпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації до бюджету м. Києва, на конкурсі (аукціоні, відкритих
торгах) з метою запровадження попередніх котирувань передує продаж на фондових біржах акцій, що становить 5 — 10 від!
сотків статутного Фонду відкритого акціонерного товариства, за умови збереження у власності територіальної громади м. Ки!
єва пакета акцій розміром 25 % плюс 1 або 50 % плюс 1 акція статутного Фонду ВАТ" визнати таким, що втратив чинність;  

! доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.
Київсь ий місь ий олова Л.Черновець ий

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Спосіб
приватизації

Площа,
в.м

Приміт-
а

1 2 3 4 5 6

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гр па "А"

598 Нежилий б дино м. Київ, в л. Михайла Гр шевсь о о, 3, літ. Ф 4 239,75

599 Нежилий б дино м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 4 4 920,0

600 Нежилий б дино м. Київ, в л. Виш ородсь а, 69 4 Площа
з ідно з
даними
БТІ

601 Нежилий б дино м. Київ, в л. П ш інсь а, 28/9 літ. А 4 3625,9

602 Нежилі приміщення
ВО"Бать івщина"

м. Київ, в л. Межи ірсь а, 23/22 літ. А 3 1081,80

603 Нежилі спор ди м. Київ, в л. Са са ансь о о, 100 4 90,0

Примітка: викуп ! 3; аукціон ! 4. 
Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О.Дов ий

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 465/3903 від 25 березня 2010 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва і приведення площ та адрес об’єктів приватизації у відповідність з
технічною документацією, виготовленою комунальним підприємством “Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

537 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 51 літ. "А" 4 1905,0
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Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про

Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007!2010 роки” (із змінами, вне!
сеними рішеннями Київради) такі зміни:

— позицію 193 розділу “Головне управління комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації) “Група “А” до!
датка 4 до рішення

193 Нежилий б дино ПП Стри н О.О. м. Київ, просп. Маршала Ро оссовсь о о, 2, літ. "А" 3 960,5

Викласти у такій редакції:

— позицію 607 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь!
кої державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 620 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь!
кої державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 628 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позиції 635, 663 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації ) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції

— позицію 667 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь!
кої державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 710 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь!
кої державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

! позицію 711 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь!
кої державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позиції 715, 716 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

! позицію 718 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у редакції:

— позицію 733 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь!
кої державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позиції 712, 729, 730 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь!

193 Нежилий б дино м. Київ, просп. Маршала Ро оссовсь о о, 2, літ. "А" 4 960,5

607 Нежила б дівля м. Київ, в л. Гл ш ова, 1 №62 4 Площа з ідно з даними БТІ

607 Нежила б дівля м. Київ, просп. Гл ш ова, 1, літ “62” 4 909,6

620 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Прирічна, 25, літ. "А" 4 154,7

620 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Прирічна, 25, літ. "А" 4 146,9

628 Нежилі приміщення ВО"Бать івщина" м. Київ, в л. Межи ірсь а, 23/22, літ. "А" 3 1081,8

628 Нежилі приміщення ВО"Бать івщина" м. Київ, в л. Межи ірсь а, 23/22, літ. "А" 3 1114,0

635 Нежилий б дино м. Київ, просп. Гл ш ова А адемі а, 10, літ. "Д" 4 13,3

663 Нежилий б дино м. Київ, просп. Гл ш ова А адемі а, 10, літ. "1Г" 4 79,6

635 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Гл ш ова А адемі а, 10, літ. "Д" 4 13,3

663 Нежилий б дино м. Київ, просп. Гл ш ова А адемі а, 10, літ. "1Г" 4 234,5

667 Нежилі приміщення ТОВ "Л -Край-7" м. Київ, в л. Серафимовича, 15, літ. "А" 3 163,3

667 Нежилі приміщення ТОВ "Л -Край-7" м. Київ, в л. Серафимовича, 15а, літ. "А" 3 163,3

710 Нежилі приміщення ТОВ "Правенс" м. Київ, в л. Перемо и, 25, літ. "А" 3 Площа з ідно з даними БТІ

710 Нежилі приміщення ТОВ "Правенс" м. Київ, в л. Перемо и, 25 А, літ. "А" 3 69,4

711 Нежилі приміщення Громадсь е
об'єднання "Фонд с часно о
образотворчо о мистецтва "Майстер"

м. Київ, просп.
Мая овсь о о, 73, літ. "А"

3 Площа з ідно з даними БТІ

711 Нежилі приміщення Громадсь а ор анізація "Фонд с часно о
образотворчо о мистецтва "Майстер"

м. Київ, просп.
Мая овсь о о, 73, літ. "А"

3 100,8

715 Нежилий б дино м. Київ, в л. Тираспольсь а, 46 4 Площа з ідно з даними БТІ

716 Нежилий б дино м. Київ, в л. Набережне шосе, 11, літ "А" 4 44,7

715 Нежилі б дівлі м. Київ, в л. Тираспольсь а, 46
літ. "А"
літ. "Б"
літ. "В

4
159,2
42,7
25,9

716 Нежилі б дівлі м. Київ, Набережне шосе, 11
літ "А"
літ. "Б"

4
44,7
28,6

718 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Десятинна, 13, літ. "Б" 4 Площа з ідно з даними БТІ

718 Нежила б дівля м. Київ, в л. Десятинна, 13, літ. "Б" 4 Площа з ідно з даними БТІ

733 Нежилі приміщення Громадсь е об'єднання
"Фонд с часно о образотворчо о мистецтва
"Майстер"

м. Київ, в л. Леванєвсь о о, 2, літ. "А" 3 204,3

733 Нежилі приміщення Громадсь а ор анізація
“Фонд с часно о образотворчо о мистецтва
“Майстер”

м. Київ, в л. Леваневсь о о, 2, літ. "А" 3 204,3

кої ради (Київської міської державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 до рішення

визнати такими, що втратили чинність;

— позицію 75 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4 до рі!
шення

викласти у такій редакції:

— позицію 71 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4 до рі!
шення

вважати позицією 736 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київ!
ської міської державної адміністрації) “Група “А” додатка 4 у такій редакції:

— позиції 93, 94, 95 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка
4 до рішення

викласти у такій редакції:

! доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

75 Нежила б дівля ТОВ "Авеста Плюс" м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. "Л" 3 151,10

75 Нежила б дівля ТОВ "Авеста Плюс" м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. “Ф” 3 151,10

71 Нежилі приміщення ТОВ Реда ція
азети "Все про б х алтерсь ий облі "

м. Київ, в л. Довжен а, 7 3 2134,26 За мови по одження
балансо трим вача

736 Нежилі приміщення ТОВ Реда ція азети
"Все про б х алтерсь ий облі "

м. Київ, в л. Довжен а, 7 3 2134,26 За мови по одження
балансо трим вача

93 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "3"
Венеціансь ий острів

3 373,50

94 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "У"
Венеціансь ий острів

3 261,30

95 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, просп. Броварсь ий, 1, літ. "X"
Венеціансь ий острів

3 68,50

93 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, Передмістна Слобід а, 1, літ."3" 3 373,50

94 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, Передмістна Слобід а, 1, літ."У" 3 261,30

95 Нежилий б дино ТОВ "Дніпрян а" м. Київ, м. Київ, Передмістна Слобід а, 1, літ."Х" 3 68,50

Додаток до рішення Київради  
від 25 березня 2010 року № 465/3903  

Перелік  об'єктів, 
що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста Києва 
та підлягають приватизації   

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Спосіб
приватизації

Площа
в.м

При-
міт а

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гр па "А"

737 Нежилі приміщення ТОВ
"А.С.Л."

м. Київ, в л. Са са ансь о о, 60-б 3 108,8

738 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Л.Толсто о, 6, літ. "А" 4 128,6

739 Нежилі приміщення
Бла одійна ор анізація
"Бла одійний фонд Свято о
Ми олая 2007"

м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85,
літ. "А", "А'"

3 214,10

740 Нежилі приміщення Повне
товариство "Київсь ий
місь ий ломбард "Меленч
і партнери"

м. Київ, в л. Мала Житомирсь а, 9,
літ. "Б"

3 66,9

742 Нежилі приміщення БО
"Місто щасливих дітей"

м. Київ, в л. Василя Пори а, 13,
літ. "Б"

3 524,0

743 Громадсь а вбиральня ГО
"Громадсь а рада
самовряд вання"

м. Київ, Приво зальна площа, б/н 3 117,3 Із збе-
режен-
ням
профі-
лю

744 Нежила б дівля м. Київ, в л. Рейтарсь а, 22А 4 площа
з ідно з
даними
БТІ

Гр па "Ж"

6 Цілісний майновий
омпле с ТОВ "Сирець"

м. Київ, в л. А адемі а Щ сєва, 5 3

Примітка: 3 ! викуп; 4 ! аукціон. 
Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О.Дов ий

712 Нежила б дівля м. Київ, в л. Старово зальна, 22, літ. "А" 4 823,0

729 Нежилий б дино Громадсь а ор анізація
"Товариство незалежних ж рналістів"

м. Київ, в л. Прорізна, 12-а, літ. "А" 3 1232,1

730 Нежилий б дино Громадсь а ор анізація
"Товариство незалежних ж рналістів"

м. Київ, в л. Прорізна, 12-а, літ. "Б" 3 138,0
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Òàíäåì îñåí³ òà êîõàííÿ
“Хрещати ” продовж є знайоми-
ти читачів із творчістю иївсь ої
поетеси Наталі Лещен о. Сьо о-
дні в центрі ва и — вірші “осін-
ньо-інтимної” темати и. Ната-
ля — стовідсот ова оптиміст а,
том с м неї — с то мистець а
ате орія, охання — “філософ-
сь ий амінь” життя, а піднесе-
ний настрій — норма за б дь-я ої
по оди.

Матовое небо в вышине,
О ненное зарево рассвета.
Впереди морозная зима,
Позади же жара и лето.
Землю по рывает листопад,
Стаей птицы летают ю ,
И деревья, холода боясь,
Нежно прижимаются др др .
Ч вств ет дыхание зимы
Вся природа — люди, звери, птицы,
И т ман осенне о тепла,
По трам нам под но и ложится.
Дарит осень а варель свою
Желто- расно-розово о цвета,
И а б дто всех соединить
Хочет па тиной бабье лето.

* * *
Снова осень мне в о но ст чит дождем,
Д ет ветром в неза леенные щели,
Словно ость непрошенный спешит

ворваться в дом
И с налет за р жить в хмельной, осенней

ар сели.
Хитрая, а рыжая лиса, быстро

раз адала мои мысли
И, подняв без мные лаза,—
Вдр в исп е разбросала их а листья.

* * *
Прячет осень летнюю жар
И природа снова ждет ненастья.
Ты пришел мне счастье подарить
Или сердце разорвать на части?
Если — да, с орее ходи,
Даже если м чает сомненье.
Я с тобою холодно прощ сь
И за рою дверь без сожаленья.
Если в сердце вовсе нет любви,
М чить себя холодом не надо.
Впереди морозная зима,
Гололед, сне с холодным радом,
Снова ожидание весны
И приход жары со знойным летом.
Ты за все, прош , меня прости
И, забыв, не вспоминай об этом.

* * *
Я, п шистый надев свитероче ,
Шарф нем завяж сине-черный,
Ведь бывает ма ия белой,
И бывает ма ия черной.
Я пройд пред тобой, а артина,
Задевая д шевные стр ны,
И поч вств ешь ты, что м жчина,
И совсем молодой, и юный.
И в шах заблестят подвес и,
Озаряя всё тайным светом.
Ты не бойся, в моих желаньях,
Черной ма ии вовсе нет .

* * *
Ни тебе, ни себе не л ала,
Да, я рыба, но рыба — и ла.
Рыба-ёж, рыба-пила,
Одно лазая амбала,
Что в песо одним лазом ле ла.
Просто не да было залечь,
Но я всё-та и рыба-меч!
Хоть размером не больше пий,
Не пытайся поймать меня, л пый,
Удержать, раз адать, что за рыб а,
В этом б дет твоя ошиб а.
С вид , может быть я и простая,
Но в хороших р ах — ЗОЛОТАЯ.

* * *
Зависть черная, ч жая,
Мою мысль опережая,
Прибежала в дом о мне.
Посидела на о не,
Перемеряла все шляп и,
Т фли, омнатные тап и.
Повалялась на ровати,
И мое надела платье.
Со стола взяла монеты,
Съела ми ом все онфеты,
Из па ета съела чипсы,

И мои надела липсы.
Б л чаем запила,
И тихонеч о шла.
Я её ша и слыхала,
Но обратно не звала.
За своей незваной остьей,
Дверь неслышно заперла...

* * *
Ко да Господь нам дарит встреч ,
Чтобы расить жизни мра ,
Вдр чёт о, ясно понимаешь,
Что Бо м дрец, а ты д ра .
Хоть ты и Божее созданье,
Но в жизни вовсе не м дрец,
И на азать, и при ол бить
Способен лишь один Творец.
Он может за одно м новенье
Жизнь поверн ть, а ре , вспять,
Дать бедня о ромных дене ,
Бо атых — в нищет во нать.
Непостижимо мирозданье,
За он д шевной расоты,
Ко да д ша твоя ли ет,
Ты расцветаешь, а цветы.
И жизнь становится др ая,
Ко да в д ше царит любовь,
Мы оворим спасибо Бо
И ч да ожидаем вновь.

* * *
Похоже, это парадо с:
В одном и том же я рехе
Себе сердно аюсь.
И возвращаюсь в дом опять,
В реховных мыслях
Я тебе же возвращаюсь.
Я понимаю, д мать о тебе решно,
Но я схож с ма,
И это не смешно.
Сработал образ твой довольно лов о:
Я ч вств ю себя, а малень ая мышь,
В о ромной мышелов е.
И, лядя на нее, становится смешно,
Поверь, о да “срывает рыш ”.
Это не смешно!
Само ритична я во всем,
Поэтом диа ноз ставить не спеши,
Любовь — пре расна и жасна от то о,
Что это состояние д ши.
Она способна выше звезд взлететь,
Объе т своих страстей повер н ть в шо .
Блистать вверх и вниз стремительно

лететь,
И под но ами превратиться в порошо !..
Тебя застала я врасплох?.... И ты

растерянно затих...
Сразить способен даже лошадь наповал
Мой дерз ий, от ровенный стих.

* * *
Любовь пре расна донельзя,
Но любит “мани-мани”.
Комфортно ей, о да вас

Есть доллары в арманах.
Сначала расота н жна —
Она бо атых ищет,
И а олодный вол в лес ,
Бродя, добыч рыщет.
Ей подавай расивый дом,
К но ам машин , дач .
И се с альный с пермен,
Чтоб был еще в придач .
Э оистична донельзя,
Все да идет по тр пам.
Ей наплевать, о да жена
У м жа просит с па.
И что страдают дети там —
Любовь ведь из астрала!
И на страдания др их
Она давно плевала.
Вы стих хотели о любви —
Красивой и свободной?
А я о жертвенной пиш —
Несчастной и олодной...
Идя под проливным дождем,
Любви а манны ожидаем.
Бо забирает и дает —
Мы все пре расно это знаем.
Цените ажд ю мин т ,
Обиды превращая в ш т .
В любви оварство, ложь, измена,
Но всё равно она бесценна.
Любовь и др жба хороша,
Где есть тепло — поет д ша.
Я о реальности пиш — де есть расчет,
А ч вства нет...
Простите, если вам в стихах мой

не понравился сюжет.
Н то способен на лет
Влюбиться страстно в беднот ?!...

* * *
Жить в нелюбви,
Ка ая жалость.
Жизнь — просто ми ,
Все о лишь малость!
Любить себя или о о-то,
Ко да любовь вам дарит то-то.
Живете вы не нывая,
И жизнь становиться др ая.
А без любви — она мертва,
Ка на доро е древа щеп а.
Ведь р д чисто о белья,
Одна не выдержит прищеп а...

* * *
Ты пришел в мою жизнь, словно мысль

на м новенье.
Ты шел, но осталось со мной

вдохновенье.
И в написанных строч ах сомнения нет,
Чем пре раснее М за, тем выше поет.

* * *
Нет смысла мне ис ать тебя в толпе
И б доражить м воспоминаньем жадно.
Коль жар ий пыл ймется в олове,

В д ше становится спо ойно и прохладно.
Чем в резах пребывать, испытывая

олод, —
Не л чше ль отрезветь, о да на серце

холод.
Нельзя с орбить о прошлом

и прошедшем,
Нельзя с орбить о временно шедшем,
Нельзя р стить, о да шла подр а,
Ко да в толпе людс ой на ми теряешь

др а.
Нельзя тос е с ныньем предаваться,
Хоть на м новение со счастьем расста-

ваться
И ближнем сполна не стоит отдаваться,
Чтоб в одиночестве потом не оставаться...
И от “нельзя”, похоже, не да деваться,
Хоть с ним наедине не стоит оставаться.

* * *
Телефон давно молчит,
В дверь ни то не позвонит.
Со стола пала вил а.
Почем молчит мобил а?
Почем молчит подр а?
Почем не слышно др а?..
Вот звоно ночной раздался,
Видно, то-то исп ался.
Словно шар большой — Л на
Светит прямо из о на.
Говорю ей — не с чай,
Если хочешь, выпъем чай,
Заходи в мое о ош о,
С оль о сахара, две лож и?
Пей со мной и не с чай!
Медом пахнет черный чай.
Мно о Звезд, а ты, Л на,—
Выпить чай пришла одна...

* * *
Убе ай, летай, моя милая,
Без о ляд и лети, сизо рылая,
Чтоб прожить не в любви, а в достат е,
Та бе и, чтоб видны были пят и.
Я тебя до онять не стан ,
За тобою бежать стан ,
Постою на п стой останов е.
Без тебя я тоже в обнов е
Растворяюсь в стом т мане
И в любовном твоем д рмане...

* * *
Ка мало надо для др зей,
Ч ть-ч ть любви, все о лишь малость.
Ведь если в др жбе нет любви,
Она способна вызвать жалость.
Коль не дано любить др их,
Имей хотя бы важенье.
Не б дь строптивым ни о да,
Д ша не терпит раздраженья.
Н , а о да хара тер плох,
Прощения проси Бо а.
Коль не приемлем др тебе,
По нрав отыщи др о о.
Людей та мно о на земле,
Зачем над ближним издеваться.
Кто вам д шой от рыт и чист,
С тем не и рают роль “паяца”!

* * *
Если в жизни моей проползет а змея
Полоса черно-белая,
Я с лыб ою встреч ее, а все да,
Ведь д ша моя белая-белая.
Я онима бываю с дьбою не раз,
А порою бываю любимая.
Словно зебра, в полосоч вся моя жизнь,
Но пре расна и неповторимая.
Там, де нет с дьбы черно-белых полос,
Процветают и бан и, и трасты,
Чтобы все мы ценили по жизни добро,
Нам даны цветовые онтрасты.

* * *
Прочь, печали и обиды, прочь!
П сть с рывает о орченье ночь.
П сть подарит радость, счастье день,
А беда под сонцем яр им
Убежит а тень.
Счастлив тот, то в счастье верит
И любим.
Если вдр невз оды встретит —
Он непобедим.
П сть д ша все да ли ет,
Изл чая свет.
Если Бо нам жизни дарит —
С ажем р сти — НЕТ!
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Інформація�Фонд��приватизації��ом�нально�о�майна

Голосіївсь�о�о�р-н��м.�Києва�

Підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�:

ПЕРЕЛІК

приміщень
та
б�дівель,
що
належать
до
�ом�нальної
власності
Голосіївсь�о�о
район�

м.
Києва
та
пропон�ються
на
приватизацію
шляхом
ви��п�

Приватизовані�шляхом�ви��п�.

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ�в�л.�Жилянсь�а,�43-б�(літ.�А)�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��570�552,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�95092,00��ривень.

Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.� Київ� в�л.�Лятошинсь�о�о,� 14-а� (літ.� А)�Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��130�692,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�21�782,00��ривень.

Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.� Київ� в�л.�Са�са�ансь�о�о,� 65� (літ.� А)�Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��227�616,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�37�936,00��ривень.

Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.� Київ� в�л.�Новопиро�івсь�а,� 23� (літ.� А)�Приватизовано

фізичною�особою�за�цін��312�240,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�52�040,00��ривень.

Нежила�б�дівля�за�адресою:�м.�Київ�в�л.�Пань�івсь�а,�20/82�(літ.�Е)�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��100�284,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�16�714,00��ривень.

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ�в�л.�Голосіївсь�а,�10�(літ.�А)�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��165�588,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�27�598,00��ривень.

Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.� Київ� в�л.� Толсто�о�Льва,� 23/1� (літ.� А)�Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��1�042�656,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�173�776,00��ривень.

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ�в�л.�Горь�о�о,�97�(літ.�А)�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��557�208,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�92�868,00��ривень.

Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.�Київ�в�л.�Червоноармійсь�а,�42�(літ.�Б)�Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��219�804,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�36�634,00��ривень.

Нежилі� приміщення� за� адресою:�м.�Київ�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�68/21�(літ.�А)�Приватизовано

юридичною�особою�за�цін��2�875�320,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�479�220,00��ривень.

ІНФОРМАЦІЯ

Фонд�приватизації��ом�нально�о�майна�Голосіївсь�о�о�р-н��м.�Києва�о�олош�є��он��рс

з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�для�проведення�незалежної

оцін�и�об’є�тів�в�Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

Перелі�
об’є�тів,
що
пропон�ються
до
незалежної
оцін�и:

Претенденти�подають�одн��заяв��на��часть����он��рсі�за�встановленою�формою�та�всі�необхідні

підтвердні�до��менти�з�ідно�“Положення�про��он��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяльності”�із

змінами�та�доповненнями,�затверджено�о�на�азом�ФДМУ�№2100�від�25.11.03�та�зареєстровано�о

Міністерством�юстиції�У�раїни�за�№1194/8515�від�19.12.03.

Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається�в�одном��запечатаном���онверті.

При� повторній� �часті� �� �он��рсі� протя�ом� поточно�о� ро��� �� разі� відс�тності� змін� замість

�становчих�до��ментів�надається�лист-підтвердження�про�відс�тність�змін.

Кон��рс�відб�деться�через�14�днів�після�оп�блі��вання�інформації�за�адресою:�пр-т�40-річчя

Жовтня,�42,��імната�58.

Прийом�до��ментів�на��часть����он��рсі�відб�деться�за�адресою:�пр-т�40-річчя�Жовтня, 42,

�імната�108�не�пізніше,�ніж�за�4�(чотири)�дні�до�дати�проведення��он��рс�.�Тел.�259-74-09.

№

з/п

Назва�об’є�та

приватизації

Адреса�об’є�т��приватизації

(приміщення�б�дівлі,�спор�ди)

Площа�(приміщення,

б�дівлі,�спор�ди),��в.�м

1. Нежиле�приміщення в�л.�Володі�Д�биніна,�4 32,9

2. Нежиле�приміщення пр-т�А�.�Гл�ш�ова,�34 34,0

3. Нежиле�приміщення пр-т�А�.�Гл�ш�ова,�31-а�бло��Б 37,2

4. Нежиле�приміщення в�л.�Са�са�ансь�о�о,�28�літ.�А 15,0

5. Нежила�б�дівля в�л.�Б�рмистен�а,�13 40,0

6. Нежиле�приміщення в�л.�Червоноармійсь�а,�42-б 49,5

7. Нежиле�приміщення в�л.�Горь�о�о,10�літ�А 196,3

Заява�про�наміри�та�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності�ре�онстр��ції

з�розширенням�тор�овельно�о��омпле�с��з�продаж��б�дівельних

матеріалів� та� поб�тової� техні�и� на� перетині� проспе�та� Петра

Гри�орен�а�та�в�л.�Б. Гмирі�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

1. Замовни�:� Товариство� з� обмеженою� відповідальністю� «Епіцентр� К».�Юридична

адреса:�02139,�м.�Київ,�в�л.�Братиславсь�а,�11,�тел.�561-27-50.

2. Генпрое�т�вальни�:�ТОВ�«Прое�тсервіс».

3. Місце�розташ�вання�майданчи��:�перетин�проспе�т��Петра�Гри�орен�а�та�в�л.

Бориса�Гмирі�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

4. Хара�теристи�а�об’є�та:�ре�онстр��ція�з�розширенням�тор�овельно�о��омпле�с�

з�продаж��б�дівельних�матеріалів�та�поб�тової�техні�и�з�підземним�пар�ін�ом.

5. Соціально-е�ономічна�необхідність�планової�діяльності:

-�створення�нових�робочих�місць.

-� по�ращення� обсл��ов�вання�меш�анців�міста� з� реалізації� б�дівельно-�осподарчих

товарів.

-�розширення�асортимент��та�я�ості�б�дматеріалів.

6. Потреба�в�рес�рсах�при�ре�онстр��ції�і�е�спл�атації:�земельних�—�7,67��а

Підстава�для�ре�онстр��ції:�державний�а�т�на�право�власності�на�земельн��ділян���від

24.12.2009�р.�№�10-8-00136,�до�овір�с�боренди�від�25.12.09�р.�№ 63-6-00569.

7. Транспортне�забезпечення�(при�ре�онстр��ції�і�е�спл�атації):�для�ре�онстр��ції

—��рани,�б�льдозери,�автомашини,�техноло�ічний�транспорт.�Гостьова�автостоян�а�для

відвід�вачів,� влашт�вання� світлофорних� об’є�тів,� з�пино�� �ромадсь�о�о� транспорт�,

бла�о�стрій�та�влашт�вання�додат�ово�о�освітлення�дорі�.

8.�Е�оло�ічні�та�інші�обмеження�планової�діяльності:�об’є�т�не�являється�е�оло�ічно

небезпечним.�Об’є�т�не�входить���«Перелі��видів�діяльності�та�об’є�тів,�що�становлять

підвищен��е�оло�ічн��небезпе��»,�затверджений�постановою�КМУ�від�27.06.95�р.�№�554.

9.�Необхідна�е�оло�о-інженерна�під�отов�а�і�захист�території:�додат�ових�заходів

не�потрібно.

10.�Можливі�впливи�діяльності�(при�ре�онстр��ції�і�е�спл�атації)�на�нав�олишнє

середовище:

-�на��еоло�ічне�середовище�—�в�межах�діючих�нормативів;

-�на�атмосферне�повітря�—�в�межах�діючих�нормативів;

-�на�поверхневі�та�підземні�води�—�в�межах�діючих�нормативів;

-�на��р�нти�—�в�межах�нормативів;

-�по�ращ�є�соціальне�середовище;

Розміщення� об’є�та� забезпеч�є� раціональне� ви�ористання� місь�их� площ� для

задоволення� потреб� населення� і� має�мінімальний� не�ативний� вплив� на� нав�олишнє

середовище.

11.�Обся�и�ви�онання�ОВНС:���повном��обсязі�з�ідно�з�ДБН�А.2.2-1-2003.

12.�Замовни��зобов’яз�ється�:

- здійснити� ре�онстр��цію� та� е�спл�атацію� об’є�та� з�ідно� з� нормами� і� правилами

охорони�нав�олишньо�о�середовища,�вимо�ами�е�обезпе�и;

- дотрим�ватись�е�оло�ічних�обмежень�і�впровадження�заходів�з�ідно�з�ОВНС;

- вивозити�б�дівельне�сміття�відповідно�до�лімітів�Держ�правління�е�обезпе�и;�

- розміщення�автостояно��з�ідно�з�вимо�ами�санітарних�норм;

- �осподарчо-поб�тові�відходи�вивозити�за�о�ремими���одами;

- передбачити�бла�о�стрій�та�озеленення�приле�лої�території.

Повідомлення

про�рез�льтати�проведення��он��рс�

23� вересня� 2010� р.� відб�вся� �он��рс� на� право� оренди

державно�о�майна�Інстит�т��ц��рових�б�ря�ів�УААН.�По�нежилих

приміщеннях�за�альною�площею�200,9��в.�м�(б�дівля�ізотопної

лабораторії�площею�87,8��в.�м;�майстерня�площею�21,3��в.�м;

підвал-�отельня�лабораторно�о��орп�с��№�2�площею�46,8��в.�м:

приб�дова� �отельні� з� підвалом� лабораторно�о� �орп�с��№�1

площею�45,0��в.�м)�переможцем�визнано�ТОВ�«Е�об�дтех».

Деснянсь�а�районна���м. Киє-

ві� державна� адміністрація� (іден-

тифі�аційний� �од�26077477)�при-

пиняє�свою�діяльність���зв’яз���із

лі�відацією� на� підставі� розпоря-

дження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації� від� 30.09.2010� ро��

№�787.�Кредиторсь�і�вимо�и�мо-

ж�ть�б�ти�заявлені�протя�ом�двох

місяців�в�письмовій�формі.

З�1�по�5�листопада�2010�ро���б�д�ть�проводитись�випроб�вання

теплових�мереж�зони�теплово�о�постачання�ЗАТ�“ЕКОСТАНДАРТ”

Дніпровсь�о�о� та� Дарниць�о�о� районів� на� щільність� методом

введення�барвни�а�(фл�оресцеїн�).

При�виявленні����ранах��арячо�о�водопостачання�води�перлам�трово-

зелено�о��ольор��просимо�не�ви�ористов�вати�її�для�при�от�вання�їжі,

прання�тощо�та�не�айно�повідомити�про�це�за�телефонами:

Головний�щит��правління�ЗАТ�“ЕКОСТАНДАРТ”�цілодобово�291-08-44.

Інформаційно-довід�ова� сл�жба� АК� “Київенер�о”� для� всіх� районів,

цілодобово�15-88.�Диспетчер��сво�о�ЖРЕО,�ЖЕК.

Адміністрація�ЗАТ�“ЕКОСТАНДАРТ”

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�25.10.2010�№ 1389�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���листопаді�2010�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�листопада�2010�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
55,27 11,05 66,32 68,60 13,72 82,32

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�17.00

з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�17.00�до�21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

№
з/п

Назва�об’є�та� Місце�розташ�вання
об’є�та

Площа�та�хара�теристи�а�об’є�та
(приміщення,�б�дин��)��в.м.

1. Нежиле�приміщення в�л.�Володі�Д�биніна 32,9�(підвал)

2. Нежиле�приміщення пр-т�А�.�Гл�ш�ова 34,0�(1�поверх)

3. Нежиле�приміщення пр-т�А�.�Гл�ш�ова 37,2�(1�поверх)

4. Нежиле�приміщення в�л.�Са�са�ансь�о�о 15,0�(підвал)

5. Нежила�б�дівля в�л.�Б�рмистен�а 40,0�(б�дівля)

6. Нежиле�приміщення в�л.�Червоноармійсь�а 49,5�(підвал)

7. Нежиле�приміщення в�л.�Горь�о�о 196,3�(підвал)

хрещатик

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 6��рн.�50��оп.

на�3�місяця�— 19��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 39��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 78��рн.�00��оп.

на�місяць�—� 21��рн.�50��оп.

на�3�місяця�— 64��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 129��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308
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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 308-10
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Çèìîâèé ÷àñ
Ó í³÷ ³ç ñóáîòè íà íåä³ëþ â Óêðà¿í³ 
ïåðåâåäóòü ñòð³ëêè íà ãîäèíó íàçàä

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+10°Ñ,
âíî÷³ +2...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+9°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +4...+7°Ñ, âíî÷³
+2...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³
+2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+10°Ñ, âíî÷³
+2...+3°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü Ëîíã³íîâîãî Ñîòíèêà. Ëîíã³í Ñîòíèê — ö³ëèòåëü î÷íèõ

õâîðîá. Ó öåé äåíü îáîâ’ÿçêîâî âèíîñèëè çèìîâèé îäÿã íà ðàíêîâèé
ìîðîçåöü: ñîíÿ÷íå ñâ³òëî õî÷ ³ íåäîâãå, çàòå ö³ëþùå. 

²ìåíèííèêè: 
Ìàòâié, Ðàäîìèð, Áëàçåé, Ñàòóðíií, ªôðîñèíiÿ, Ïðåìèñë 

3 5

4 9 5

9 3 6 4

6

8 3

4 3 6 9 2 1 7

3 7

7 2 6 4

6

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

5 2 9 1 6 8 3 7 4

3 4 8 2 5 7 6 1 9

6 1 7 3 4 9 5 8 2

7 8 3 5 1 2 4 9 6

1 9 2 4 8 6 7 3 5

4 5 6 9 7 3 1 2 8

9 6 1 8 3 4 2 5 7

8 7 5 6 2 1 9 4 3

2 3 4 7 9 5 8 6 1

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

ОВНИ
Матеріальне становище безпосередньо

впливаєна здійснення вашоїжиттєвоїмети.
Геть с пість і заздрість! Бездо анно ви о-
н йтебор овізобов’язанняпередіншими,ін-
вест йте моральні та матеріальні апітали,
щедро в ладайте все, що послав Господь,
тоді отримані дивіденди перевершать всі
сподівання. Вам дано, завдя има ії вплив ,
оволодіти пот жністю всіля их спільних ре-
с рсів партнерстві й онтролювати їх. Я -
що вже на щось “на лали лап ”, оспода-
рюйтем дро,раціонально.Дов оланиніба-
атовпливовихс перни ів,одна цезробить
вассильнішими.Тожбла ословляйтенедр -
ів і моліться за них!

ТЕЛЬЦІ
Вам належить освоїти мистецтво зла о-

ди і армонії в партнерстві, наб ти навичо
спіл вання,навчитисяроз мітиіншихлюдей
ірозібратисявтон ощахсімейноїпрем дро-
сті.Се ретподр жньо ощастяпростий:стри-
майтепретензії,пристр ньтесвійапломб,по-
низьте план вимо і віддайте ермо влади
бла овірним. Нехай тішаться оловною рол-
лю в парі, а ви, пост пившись першістю, —
тіль иви раєте.Най оловніше—невип с а-
тизполязор охано о, іна шес перниціза-
бер ть вашо о расеня, адже він нині та ий
чарівнийісе с альний! Бережітьздоров’я,ро-
боти па, де слід дотрим ватися правила:
тихіше їдеш—далі б деш.

БЛИЗНЯТА
Переосмислітьстильжиття.Проаналіз й-

те, чи отрим єте задоволення від роботи,
стос н ів із оле ами, поб тових мов, чи
ефе тивнавашапраця.Потрібенпроцес с-
відомлення то о, що б дь-я е насильство
над собою (емоційне, фізичне) за рож є
втратою здоров’я. Я що захворієте, не па-
ні йте—це си нал, що протя ом ро об-
ставиниприм ш вализайматисянелюбою
справою, а від зобов’язань, визначених до-
лею,швидшезавсе,помил ово хилилися.
Ось іна опичилисястреси,фізіоло ічніроз-
лади, і ор анізмповинен їхспалитивхворо-
бі,щобприбрати інто си ацію іочиститися.
Невлазьтевс мнівніавантюри.Боріться,ві-
двойов йте спіх дозованими з силлями, а
оп с ати р и, помил ово вважаючи себе
невдахою—це доля боя зів і ледарів.

РАКИ
Без всеза альної пристрасті, обожнюван-

ня, по лоніннявизів’янете, я віт абезсон-
ця.Серце,вя ом жив тьвисо і поч ття, ви-
ма ає любові! Слід йте йо о бла о овійним
імп льсам і облаштов йте особисте життя!
З аследавнєзахопленнязнов повернеться.
Аджевпевнено ро ватипожиттюпощастить
тіль и в парі з надійним тверезомислячим
партнером — самотність протипо азана. А
я що на д ші пан ють см то , образа через

сімейнийдис омфорт,працюйтея “малень-
е поросят о”, я е б д є свій б дино із це -
ли,добротноінадов о,ствердж ючисправж-
ні цінності дом і сім’ї. Мин ле шан йте, але
не приносьте себе йом вжертв .

ЛЕВИ
Нефорс йте події! Вам належить зроби-

тие с рс мин ле,пере лян тижиттєвіцін-
ності,прибор атихвороблив реа ціюнави-
р ючіподіїсоці м ,аде ватносприйматипо-
ведін оточення, ви оренити страхи, ом-
пле си, образи. Досить на опич вати не а-
тив і терзатисебе!Запро рам йтевн тріш-
ній “таймер” на шлях мир , добра і світла.
Енер опотенціал олосальний, і я щови о-
ристов ватийо ое ономно,можнадося ти
б дь-я ихвисот.Пле айтевсобізраз ово о
сім’янина, а рес рси партнерів ви ористо-
в йте з ористюдля себе. Конта ти з непо-
трібними людьми слід обмежити.

ДІВИ
Не самітнюйтеся.Вибажаний ість б дь-

я ій омпанії. Талантдо імпровізацій, чарівна
привабливість, расномовність,витонченепо-
ч ття мор зроблять вас ці авим співроз-
мовни ом,відчинятьдверідовпливовихосіб,
запалять з аслі серцяпротилежної статі. По-
спішайтезав’язати онта ти,я із одом при-
нес ть ористь.Розпалюйтеіпідтрим йтеро-
мантичне пол м’я. Пра ніть за б дь-я цін
дося тистан за оханості,воноздетон єпо-
ч ття інших.Уфінансовійсферідолявстано-
вила обмеж вачі на найближчих 2 ро и. От-
рим ватиметелишее вівалентомв ладених
сил, а про “халяв ” і немрійте. Утримайтеся
від без л здих витрат. Дбайливе ставлення
до рошей—святая святих!

ТЕРЕЗИ
Грошія символба атства,власно опрес-

тиж мають нині величезне значення, штов-
хаючизаб дь-я цін здоб тибажане, біль-
шезаробити,апотімвитратити.Усмиритиін-
стин т на опичення с ладно, але потрібно.
Аджесвіттримаєтьсянелишена итахмате-
ріальних бла , потрібне і д ховне підживлен-
ня.Пра нітьдося тирівнова иміжд ховними
запитами і повся денними потребами. Втім,
сейдеч дово,матеріальнийроз вітнеза о-
рами.Роботастанехлібниммісцем,деви—
майстер на всі р и; тримайте р на п льсі
самоор анізованості, й се піде я помасл !

СКОРПІОНИ
Розпочинаєтьсяновийеволюційнийвито ,

девашасе сапільність,ма іяслова,пристрас-
на воля до дій віді рає спішн роль. Б дьте
обачними на роботі, не створюйте е сцесів.
Професійнасамореалізаціявима ає самовід-
дачі, пра тичної майстерності, раціоналізм .
Доцільність і м дрість всьом — ось ваше
асло!Вис вайтероз мні,плідні ідеї іпра ніть
їх пошвидше втілити, помічни и знайд ться.

Тіль и не потрапте під влад ар’єрних амбі-
цій і знайтемір добродійності.Допома айте
іншим, але при цьом не ш одьте собі, що
приниж є вас я особистість. На тижні мож-
ливі с тич изавторитетнимиособами, вони
мають армічн причин .

СТРІЛЬЦІ
Мет і, іпнотично прони ливі, вам немає

рівних вмінні прони н ти в най либинніші
пластилюдсь оїпсихі и івиверн тинавиво-
рітнайпотаємніше,особливоне атив.Маєте
хист ні ально о “рент ена”, від я о о нічо о
несховаєш!Цеідобре, іпо ано.Мін с спо-
сах доманіп ляцій людьми заради дося -

нення е оїстичної мети... Прибор айте низ-
менні рвіння, стримайте войовничий запал.
Нині вашемісценев театрімаріонето , ана
“ илимі” Всевишньо о—звіт йте йом за
мин лий рі , приносьте спо тн жертв за
ріхиі айтеся!Товарись еоточеннярозсор-
т йте, залишивши надійних людей. Не вар-
то створювати др жній лан, а ще ірше —
йо о очолювати, це приведе до рах . При-
сл хайтеся, що про вас аж ть люди, і но-
р вати ч ж рити — собі ш одити.

КОЗОРОГИ
Я щовашадр жбазлюдьми р нт ється

на спільних ідеалах, ділових інтересах, емо-
ційній армонії — це святе. Не зловживайте
мер антильними потребами, підтрим йте
здоровий баланс "бер -даю", дармівщині
зась (і в оханні теж). Іна ше доля силоміць
вил читьнадлиш и.Іб дьтепильнимивпро-
фесійній сфері! Т т ви під жорст им онтро-
лем ерівництва, найменший недолі , пор -
шення дисципліни, бра творчості в роботі
б депоміченозвідповідноюпроч хан ою.А
я що обіймаєте висо посад , дбайте про
підле лих,врахов ючиїхніпобажання.Цясм -
а небесно о іспит запро рамована з лис-
топада 2009- о дожовтня 2012 ро .

ВОДОЛІЇ
На ар'єрном небосхилісяєсонце спіх .

Тожмерщійдороботи, йтезалізодо и а-
ряче! А ос іль и ваших р ах долі ба атьох
людей, про е оїзм заб дьте і присл хайтеся
до Всевишньо о, що транслюватиме через
вас послання та допомо для осіб, я их по-
трібно спрям вати нашлях праведності, за-
хистити. Наполе ливо навчайтеся, бо ви —
с ворий онсерватор; варто ви орінювати
в зь олобість, розширювати р озір, диви-
тисянаречі лобально, здале имприцілом.

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (31 æîâòíÿ — 6 ëèñòîïàäà)

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”
У ніч з останньої неділі
жовтня більшість раїн
світ , зо рема і У раїна,
переходять на зимовий
час. У 2010 році цей день
припадає на 30 жовтня
(тобто, в ніч на 31-ше).
Стріл и змінюють о пер-
шій одині за Грінвічем (
нас це б де о четвертій
ночі). Ці аво, що зимовий
час в нашій раїні відпові-
дає природном для на-
шо о ео рафічно о поло-
ження часовом пояс і
збі ається із сонячними
біоритмами, за я ими жи-
в ть сі живі ор анізми.

Âèãàäàëè çèìîâèé ³ ë³òí³é ÷àñ ó
Âåëèêîáðèòàí³¿ 1908 ðîêó. Çðîáè-
ëè öå äëÿ òîãî, àáè çàîùàäèòè ãðî-
ø³ íà îñâ³òëåíí³ âèðîáíè÷èõ ïðè-
ì³ùåíü ³ “âèêðî¿òè” äëÿ ïðàö³âíè-
ê³â äîäàòêîâó ãîäèíó äëÿ ïðîãóëÿ-
íîê ó ñâ³òëèé ïåð³îä äíÿ. Ïðîòå
îñü óæå ñòî ðîê³â á³çíåñìåíè òà
ë³êàð³ ñïåðå÷àþòüñÿ ïðî êîðèñ-
í³ñòü òàêî¿ çì³íè ÷àñó äëÿ åêîíî-
ì³êè òà øê³äëèâ³ñòü äëÿ ëþäñüêî-
ãî îðãàí³çìó.

Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ õ³ðóðã³÷íî-
ãî ë³êóâàííÿ âðîäæåíèõ âàä ñåðöÿ
Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ìåí³ Àìîñîâà
ÀÌÍ Óêðà¿íè ïðîôåñîð Âàñèëü
Ëàçîðèøèíåöü ñòâåðäæóº, ùî ïå-
ðåâåäåííÿ ãîäèííèêîâèõ ñòð³ëîê
ìàº ÿê ïñèõîëîã³÷í³, òàê ³ ô³ç³îëî-
ã³÷í³ íàñë³äêè. Íà éîãî äóìêó, âî-
íè âèÿâëÿþòüñÿ òèì÷àñîâèì çíè-
æåííÿì ïðàöåçäàòíîñò³, ïîðóøåí-

íÿì öèêë³â ñíó òà âïëèâàþòü íà
á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ. Ó 20 % ëþ-
äåé ïîã³ðøóºòüñÿ ñàìîïî÷óòòÿ ³ çà-
ãîñòðþþòüñÿ õðîí³÷í³ õâîðîáè. Â
ïåðø³ äí³ ï³ñëÿ ïåðåâåäåííÿ ñòð³-
ëîê ó òèõ, õòî ñòðàæäàº â³ä ñåðöå-
âî-ñóäèííèõ íåäóã, ñìåðòí³ñòü â³ä
³íôàðêò³â çðîñòàº íà 70-75 %.

À îñü âîñåíè òàêèõ “çàêîíîì³ð-
íîñòåé” íåìàº, ñòâåðäæóþòü ôàõ³â-
ö³. Ìàáóòü, öå ìîæíà ïîÿñíèòè
òèì, ùî çèìîâèé ÷àñ â Óêðà¿í³ â³ä-
ïîâ³äàº ïðèðîäíîìó äëÿ íàøîãî
ãåîãðàô³÷íîãî ïîëîæåííÿ ÷àñîâî-
ìó ïîÿñó ³ çá³ãàºòüñÿ ³ç ñîíÿ÷íèìè
á³îðèòìàìè, çà ÿêèìè æèâóòü óñ³
æèâ³ îðãàí³çìè.

×èìàëî íåçðó÷íîñòåé çèìîâî-
ë³òí³ çì³íè ÷àñó ñïðè÷èíþþòü äëÿ
òðàíñïîðòíèê³â. Òàê, ó í³÷ ³ç ñó-
áîòè íà íåä³ëþ ïàñàæèðè â ïî¿ç-
äàõ ïðîâåäóòü íà ãîäèíó á³ëüøå. Â
ñóáîòó ââå÷åð³ ïîòÿãè âè¿äóòü ó
ïðèçíà÷åíèé ÷àñ, à ð³âíî î ÷åò-
âåðò³é íî÷³ óñ³ âîíè íà ãîäèíó “çà-
ìðóòü” àáè ïðèáóòè â ïóíêòè ïðè-
çíà÷åííÿ çà ãðàô³êîì. Àâòîìàòè÷-
íî ïåðåâåñòè ãîäèííèê ïðîïîíó-
þòü ñâî¿ì êë³ºíòàì ìîá³ëüí³ îïå-
ðàòîðè. À îñü òå, ùî ÷åðåç çì³íè
÷àñó âîñåíè (ñóòåí³òèìå âæå íå î
ï’ÿò³é, à î ÷åòâåðò³é) çá³ëüøóºòü-
ñÿ ê³ëüê³ñòü ðîçá³éíèõ íàïàä³â, ó
ì³ë³ö³¿ íå ï³äòâåðäæóþòü.

Â³äìîâèòèñÿ â³ä ïåðåâåäåííÿ ãî-
äèííèêîâèõ ñòð³ëîê íàìàãàëèñÿ ó
áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó, çîêðåìà ³ â
ïðèáàëò³éñüêèõ ðåñïóáë³êàõ, ïðîòå
÷åðåç äâà ðîêè òàêîãî “åêñïåðè-
ìåíòó” çíîâó ñèíõðîííî ç ³íøèìè
ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè ïîâåðíó-
ëèñÿ äî ïðàêòèêè çì³íè ÷àñó. Ó í³÷
³ç ñóáîòè íà íåä³ëþ öå çðîáëÿòü ó
ïîíàä 70 êðà¿íàõ ñâ³òó, çîêðåìà ³ â
ÑØÀ òà êðà¿íàõ ªâðîïè. Ñïîê³é-
íî ñïàòèìóòü ó ßïîí³¿, Êèòà¿ òà ³í-
øèõ àç³éñüêèõ êðà¿íàõ, ÿê³ æèâóòü
ºäèíèì ÷àñîì

У ніч із с боти на неділю У раїна перейде на зимовий час


