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“ЗАМОК БАРОНА” НІХТО ЗНОСИТИ
НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ
У цьом иян запевнила столична влада

АВТОМОБІЛЬНІ СМАКИ 2010—2011
У мин лом році змінилися не лише автомобільні
сма и иян, а й стр т ра всьо о вітчизняно о
авторин . У 2011-м найбільше впливатиме
на продажі авто новий Подат овий оде с

Ðåàë³¿ â³ðòóàëüíîãî ñâ³òó
Ó Êèºâ³ ïîíàä 110 ïðîâàéäåð³â, ÿê³ ï³äêëþ÷àþòü äî ²íòåðíåòó, 
à íåâäîâîëåíèõ ñåðâ³ñíèì îáñëóãîâóâàííÿì ó ñîòí³ ðàç³â á³ëüøå

Ë³äåðîì çà ñêàðãàìè íà ÿê³ñòü
îáñëóãîâóâàííÿ ó ì³ñüêîìó ñall-

öåíòð³ ëèøàºòüñÿ “Âîëÿ-êàáåëü”.
Ëþäè íåâäîâîëåí³ ï³äâèùåííÿì

ïëàòè ³ç 50 äî 69 ãðèâåíü, ÷àñòè-
ìè ïåðåáîÿìè â ðîáîò³ ²íòåðíåòó,

íåâ÷àñíèì íàäõîäæåííÿì êâèòàí-
ö³é ïðî ñïëàòó. À îñòàíí³ì ÷àñîì
êèÿíè îáóðþþòüñÿ çíà÷íèì ï³ä-
âèùåííÿì êîì³ñ³¿ ç îäí³º¿ ãðèâí³
äî òðüîõ. ª ñêàðãè íà ðîáîòó é ³í-
øèõ êîìïàí³é, çîêðåìà “Ëàíåò-
íåòâîðê”, “ÊÒÌ”, “Òð³îëàí”
òîùî. Öå íàð³êàííÿ ïåðåâàæíî
ãîñïîäàðñüêîãî õàðàêòåðó. Òàê, çà
ñëîâàìè ìåøêàíêè ñòîëè÷íî¿ áà-
ãàòîïîâåðõ³âêè, íåîõàéíî ïðîêëà-
äåí³ êàáåë³ òà îáëàäíàííÿ â åëåê-
òðîùèò³ ïîïñóâàëè ñò³íè é ï³äëî-
ãó ¿¿ áóäèíêó. Íåçàêð³ïëåí³ êàáå-
ë³ íàä â³êíàìè ³íøîãî ñòîëè÷íî-

ãî áóäèíêó ðèòì³÷íî ïîñòóêóþòü
ïî â³êíàõ òà ãíóòü êîçèðêè.

Êîðèñòóâà÷³ ²íòåðíåòó òàêîæ
íåâäîâîëåí³ ÷àñòèìè ïåðåáîÿìè
ç ï³äêëþ÷åííÿì äî âñåñâ³òíüî¿
ìåðåæ³, äîâãèì î÷³êóâàííÿ â³çè-
òó ìàéñòðà, íåâðåãóëüîâàíèìè òà-
ðèôàìè òà âëàäîþ ìîíîïîë³ñò³â,
ÿê³ ïîãëèíàþòü àáî âèò³ñíÿþòü
ïðîâàéäåð³â, ùî ïðîïîíóþòü âè-
ã³äí³ø³ òàðèôè. Â íîâîáóäîâàõ
îäíà ç êîìïàí³é íåð³äêî íàâ’ÿçóº
³íòåðíåò-ïîñëóãè

Про це детальніше на стор. 3.

4

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Бізнес, поб дований на посл ах інтернет-зв’яз , сьо одні доволі поп лярний. Ли-
ше за два останніх ро и іль ість раїнсь их інтернет- орист вачів зросла від 8 до
13 мільйонів (дані дослідниць о о а ентства InMind). Щоб мати зв’язо зі світом,
люди зм шені звертатися до посл провайдерів, я і про ладають абелі, під люча-
ють модем та налаштов ють робот інтернет-мережі. На жаль, я ість посл ви ли-
ає людей ба ато нарі ань. “Хрещати ” вирішив ознайомитися з проблемами
орист вачів ближче.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Îëåêñàíäð Ïîïîâ î÷îëèâ
êîîðäèíàö³éíó ðàäó 
ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ 
â ì³ñò³ ªâðî-2012

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì êîîðäèíàö³éíî¿ ðà-
äè áóäå ðîçãëÿä òà âèð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ ïè-
òàíü ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ó Êèºâ³ ªâ-
ðî-2012. Î÷îëèâ ðàäó ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ, äî ¿¿ ñêëàäó òàêîæ óâ³éøëè
ïðîô³ëüíèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê, çàñòóïíèêè ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî, Ëåîí³ä Íîâî-
õàòüêî òà Ìèõàéëî Êó÷óê, íà÷àëüíèêè ïðî-
ô³ëüíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ

Ó 2011-ìó â Êèºâ³ îáëàøòóþòü
ï³âòîðàê³ëîìåòðîâó çîíó
íàâêîëî ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”

Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè ñòîëèö³ äî ªâðî-2012
ïðîòÿãîì 2011 ðîêó ïåðåäáà÷åíî íèçêó çàõî-
ä³â ç îáëàøòóâàííÿ òà áëàãîóñòðîþ ì³ñüêîãî
ïðîñòîðó ï³âòîðàê³ëîìåòðîâî¿ çîíè íàâêîëî
ÍÑÊ "Îë³ìï³éñüêèé". Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ï³äïèñàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ. Çîêðåìà äî 1 æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó ðîçðîáëÿòü ïàñïîðòè ôàñàä³â æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ðîçòàøîâàíèõ ó ö³é çîí³, ïîðåìîíòó-
þòü, äåêîðóþòü ³ ïîôàðáóþòü ¿õ. Êð³ì òîãî,
áóäå ðîçðîáëåíî ºäèíèé çðàçîê ìàêåòà áóäèí-
êîâèõ ïîêàæ÷èê³â ³ç íàçâîþ âóëèöü òà íîìå-
ð³â áóäèíê³â ç îáîâ'ÿçêîâèì äóáëþâàííÿì
óñ³õ íàïèñ³â ëàòèíñüêèìè ë³òåðàìè. Òàêîæ
â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³¿ âïîðÿäêóþòü äîðîãè,
îñâ³òëÿòü ìàã³ñòðàë³ òà íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ìàò÷³â ñòâîðÿòü ñïåö³àëüíó ñõåìó ðóõó òðàíñ-
ïîðòó â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà

Ñòîëèöÿ çàëó÷àòèìå êðåäèòè
ëèøå íà ñàìîîêóïí³ ïðîåêòè

ÊÌÄÀ àêòèâíî ïðàöþº íàä çìåíøåííÿì
ì³ñüêîãî áîðãó. Äëÿ öüîãî ïðîâîäèòü ïåðå-
ìîâèíè ç áàíêàìè ïðî äîñòðîêîâå ïîãàøåí-
íÿ êðåäèò³â òà ïåðåãëÿä óìîâ êðåäèòóâàííÿ.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñ-
ëàíà Êðàìàðåíêà, òîð³ê âäàëîñÿ çíèçèòè
ñòàâêó çà êðåäèòîì íà áóä³âíèöòâî ìåòðî
(100 ìëí ãðí) ç 39 äî 19 %, à òàêîæ ðåô³-
íàíñîâàíî ïîçèêó íà çàêóï³âëþ êîìóíàëüíî¿
òåõí³êè (50 ìëí ãðí). Íàäàë³ â ðàç³ çàëó÷åí-
íÿ êðåäèò³â ì³ñüêà âëàäà êåðóâàòèìåòüñÿ äâî-
ìà ïðàâèëàìè: ãðîø³ çàëó÷àòèìóòü ëèøå ï³ä
ñàìîîêóïí³ ïðîåêòè, ÿê³ íå áóäóòü òÿãàðåì
äëÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó, êðåäèò áðàòèìóòü ëè-
øå òîä³, êîëè íå áóäå ³íâåñòîðà. Íàðàç³
ÊÌÄÀ çàâåðøóº îôîðìëåííÿ êðåäèòó â ªâ-
ðîïåéñüêîìó áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèò-
êó (ªÁÐÐ) íà 115 ìëí ºâðî. Ç öèõ êîøò³â 60
ìëí ºâðî âèòðàòÿòü íà ïðèäáàííÿ ðóõîìîãî
ñêëàäó äëÿ ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ", 40 ìëí ºâ-
ðî — íà ïî¿çäè äëÿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó, à ùå 15 ìëí ºâðî — íà ñèñòåìó êîí-
òðîëþ äîðîæíüîãî ðóõó (àâòîìàòè÷íà ñèñòå-
ìà óïðàâë³ííÿ ñâ³òëîôîðàìè, ùî ðîçâàíòà-
æèòü îñíîâí³ ïåðåõðåñòÿ ³ ìàã³ñòðàë³ Êèºâà
íà 20 %). Êðåäèò áóäå íàäàíî íà 10 ðîê³â ï³ä 
6 % ð³÷íèõ ó ºâðî, ç â³äñòðî÷êîþ âèïëàòè ò³-
ëà êðåäèòó ³ â³äñîòê³â íà äâà ðîêè

Ïîäàòê³âö³ âèëó÷èëè
êîìï’þòåðíèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ 
íà 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü

Ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ "Áþäæåò" ³ "Ùèò" ïðàö³â-
íèêè ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó Êèºâà âèÿâèëè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîì-
ïëåêòóþ÷èõ äî êîìï'þòåðíî¿, ôîòîãðàô³÷íî¿
òà êîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè áåç â³äïîâ³äíèõ äî-
êóìåíò³â ïðî ¿õíº ïîõîäæåííÿ, ÿê³ñòü àáî
çàêîíí³ñòü ïîòðàïëÿííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ
Óêðà¿íè. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè â
ïðåñ-öåíòð³ ÄÏÀ â Êèºâ³. Çíàéäåíå âèñîêî-
òåõí³÷íå îáëàäíàííÿ âèëó÷åíî òà ïåðåäàíî
íà â³äïîâ³äíå çáåð³ãàííÿ äî ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåííÿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Íà-
ðàç³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî ïîðóøåí-
íÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðîòè êåð³âíèê³â òà
ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, ùî º âëàñíèêîì
òåõí³êè. Êð³ì òîãî, ïðèçíà÷åíî íèçêó ïîçà-
ïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê òèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³
ñêîðèñòàëèñÿ ïîñëóãàìè "êîíòðàãåíòà-ì³í³-
ì³çàòîðà"

“Çàìîê áàðîíà” í³õòî
çíîñèòè íå çáèðàºòüñÿ
Ó öüîìó êèÿí çàïåâíèëà ñòîëè÷íà âëàäà
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
"Õðåùàòèê"

У ніч з 29 на 30 р дня мин ло-
о ро на Са айдачно о, 1б б -
ло зр йновано столітній б дино
архіте тора Ми оли Казансь о-
о. На йо о місці запрое товано
ба атоповерховий офісний
центр. Серед ромадсь их ор а-
нізацій та ЗМІ подія швид о на-
б ла резонанс . У місті стали
розповсюдж ватися ч т и: схо-
жий фінал може че ати й на ін-
ші історичні б дівлі. Зо рема
"Замо барона", що на в лиці
Ярославів вал, 1. Ініціативні р -
пи 10 січня зібрали віче на за-
хист цієї стародавньої спор ди
та інших архіте т рних пам'ято
столиці.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Ñåðã³é Öå-
ëîâàëüíèê íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ íàãîëî-
ñèâ, ùî ïðîáëåìó íàâêîëî áóäèíêó Êà-
çàíñüêîãî "ðîçäóòî" øòó÷íî, áåç ÿâíî¿ íà
òå ïðè÷èíè. Àäæå îá'ºêò íàâ³òü íå âõî-
äèâ äî ðåºñòðó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Êè-
ºâà. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïåðåêîíàíèé:
áóäèíîê âòðàòèâ àâòåíòè÷í³ñòü ï³ñëÿ ðåñ-
òàâðàö³¿ 1996 ðîêó, à ðàçîì ç òèì ³ âàãî-
ìó àðõ³òåêòóðíó ö³íí³ñòü. Çà ñëîâàìè
Ñåðã³ÿ Öåëîâàëüíèêà, ó ñ³ìäåñÿò³ ðîêè
ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ, êîëè ðîçáóäîâóâàëè
Ïîä³ë, ïðîêëàäàëè ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó,
áóëî çíåñåíî ïðèáëèçíî 16—18 ôàñàä-
íèõ áóäèíê³â óçäîâæ âóëèö³ Ñàãàéäà÷íî-
ãî, çîêðåìà é ÷àñòèíó ñàäèáè Êàçàíñüêî-
ãî. "Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ Ïîäîëó çàëè-
øèâñÿ ò³ëüêè ôë³ãåëü, ùî íå íàëåæàâ äî
ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè ³ íå ìàâ ³ñòîðè÷íî¿
ö³ííîñò³,— íàãîëîñèâ ïàí Öåëîâàëü-
íèê.— Ìàíñàðäíèé ïîâåðõ ñïîðóäè áó-
ëî íàäáóäîâàíî â 1996 ðîö³". Òîìó ñòî-
ë³òí³é áóäèíîê íå âíåñëè äî Äåðæàâíî-
ãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì'ÿòîê Óêðà¿íè,
îñê³ëüêè â³í íå â³äïîâ³äàâ êðèòåð³ÿì.

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ çíåñåííÿ áóä³âë³,
ñïèðàþ÷èñü íà ñóá'ºêòèâíó äóìêó, ãîëîâ-
íèé àðõ³òåêòîð íàçâàâ ñêëàäí³ ãåîëîã³÷í³
îñîáëèâîñò³ ì³ñöåâîñò³. "Ñõèëè ïîñò³éíî
ï³ääàþòüñÿ çñóâàì. Ðîáîòè ç óêð³ïëåííÿ
ñêîð³øå çà âñå áóëè íåìîæëèâ³ áåç çíå-
ñåííÿ ö³º¿ ñïîðóäè",— çàçíà÷èâ â³í.

Âîäíî÷àñ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ñòîëèö³
íå ñïðîñòîâóº ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî íà
öüîìó ñõèë³ çàïëàíîâàíî íîâå ìàñøòàá-
íå áóä³âíèöòâî. Â³äïîâ³äíî äî â³äêîðè-
ãîâàíîãî ïðîåêòó, ïîâåðõîâ³ñòü íîâîáóäî-
âè ñòàíîâèòèìå 6, 7 ³ 9 ïîâåðõ³â, çàãàëü-
íà ïëîùà — 12 òèñ. ì2.

Ïðîåêò ñïîðóäæåííÿ îô³ñíîãî öåíòðó
ç³ çíåñåííÿì íèí³øíüî¿ çàáóäîâè íà âó-
ëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî, 1 ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó óçãîäæåíî ç Ãîëîâàðõ³òåêòóðè.
Êîðèãóâàííÿ ïðîåêòó ðîçãëÿíóòî ³ ñõâà-
ëåíî íà çàñ³äàíí³ ñåêö³¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ðà-
äè â ÷åðâí³ 2010 ðîêó. Çàìîâíèê ÒÎÂ
"ÑÏ "Ñ³òêî-Ïîä³ë-Êè¿â" îòðèìàâ ëèñò-
ïîãîäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà

áóä³âíèöòâî ¹ 15-11053 â³ä 20 âåðåñíÿ
2010 ðîêó.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè ïàì'ÿòîê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè Ñåðã³é Êîáð³í çàóâàæèâ:
"Çíåñåííÿ ñòàðîâèííî¿ ñïîðóäè ä³éñíî
â³äáóëîñÿ ç ïåâíèìè ïîðóøåííÿìè, àëå
çàãàëîì ó ðàìêàõ çàêîíó. Òîìó ïðèòÿãòè
êîãîñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ".

Ùî æ äî "Çàìêó áàðîíà" (âóë. ßðîñëàâ³â
âàë, 1), òî Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê ³ Ñåðã³é
Êîáð³í â îäèí ãîëîñ çàñïîêîþþòü: áóä³â-
ëþ âíåñåíî äî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì'ÿòîê,
òîæ çíèùåííÿ ¿é íå çàãðîæóº. Ïðèíàéìí³
äîòè, äîêè âîíà çàõèùåíà öèì ñòàòóñîì

На місці стародавньої б дівлі по в лиці Са айдачно о, 1б план ють звести ба атоповерховий офісний центр

Головний архіте тор Києва Сер ій Целовальни пере онаний, що б дино на Са айдачно о, 1б
втратив свою автентичність після реставрації 1996 ро , а разом з тим ва ом архіте т рн
цінність

Ми ола Казансь ий народився 3 листопада 1858 ро в місті У личі. Навчався в Мос-
овсь ом чилищі живопис , с льпт ри і архіте т ри, в Петерб рзь ій а адемії мистецтв.
З 1890- о жив та працював Києві. За власним прое том б д вав Петропавлівсь цер -
в на К ренівці (не збере лася), прое т вав б дино Слов'янсь о о на в л. Хрещати , 1.
Зводив приміщення Київсь о о х дожньо о чилища (тепер педа о ічний оледж на в ли-
ці Воровсь о о, 2). Я представни м ніципальної влади брав часть зведенні Місь о о
театр (тепер Національна опера імені Шевчен а). Мав садиб на нинішній в лиці Са ай-
дачно о, 1, де 1909 ро поб д вав апітальний флі ель із протизс вним ф ндаментом (не
збері ся). Помер Києві 20 серпня 1914 ро , похований на Бай овом ладовищі.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Назар,
ст дент:

— Я істю обсл о-
в вання Інтернет-
провайдера я не-
з а д о в о л е н и й :
швид ість по ана,
часто зни ає Інтер-
нет, додзвонитися
до диспетчера
важ о. Та я що

стається я ась полом а, то ремон-
т ють завжди. Основна проблема
в том , що провайдери обсл ов -
ють більше лієнтів, аніж може ви-
тримати сама система.

Артем,
тимчасово не працює:

— Хотілося б біль-
шо о від Інтернет-
провайдерів, бо
нас швид ість по а-
на. У омпанії пояс-
нюють, що система
перевантажена. Але
ж нам, споживачам,

рах но приходить вчасно. Щодо
оплати — тариф стабільний, про під-
вищення повідомляють заздале ідь.
Я що щось ламається, то телефон -
ємо до чер ово о й одраз приїж-
джають ремонт вати.

Єв ен,
старший охоронець Сл жби
безпе и У раїни:

— Одна проблема,
що швид ість тро-
хи занизь а, а та я
роботою сво о Ін-
тернет-провайдера
задоволений. Уже
два ро и поспіль
орист юся посл -
ами ОАО “Воля-

абель”. У мене до омпанії жод-
них претензій, і витанції вчасно
приходять, і с ми нормальні та й
за час орист вання жодно о раз

не довелося ремонтни ів ви ли а-
ти.

Ві торія,
лі ар:

—Зараз я змінила Ін-
тернет-провайдера і
йо о робота мене
влаштов є ціл ом:
швид ість нормальна
і ціна не д же висо а.
До то о орист вала-

ся посл ами омпанії ОАО “Воля- а-
бель”, то мені не подобається їхнє об-
сл ов вання. Там за алі немає ні-
я ої “ льт ри обсл ов вання”.

Єв ен ПЕТРЕНКО,
е ономіст:

— Мене все задо-
вольняє в роботі про-
вайдерів. Зараз з Ін-
тернетом не маю ні-
я их проблем —
швид ість хороша і
обсл ов вання. Ко-
ли ви ли аю ремонт-

ни ів, щоб пола одили полом , то
приїжджають цей же день

Опит вала О сана ЛИСИНЮК
“Хрещати ”

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è çàäîâîëåí³ âè êóëüòóðîþ îáñëóãîâóâàííÿ 
²íòåðíåò-ïðîâàéäåðà?

Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî 
²íòåðíåòó
Ó Êèºâ³ 2,3 ì³ëüéîíà êîðèñòóâà÷³â 
ñâ³òîâî¿ ìåðåæ³, ïðîòå ÷àñòèíà ç íèõ
ââàæàº, ùî ¿õíº ïðàâî âèáîðó âèã³äíîãî
ïðîâàéäåðà îáìåæåíå

Один із трьох
²ñòîð³ÿ íà ñòîëè÷íîìó áóëüâàð³ Êîëü-

öîâà, 14 ðîçïî÷àëàñÿ íàâåñí³ ìèíóëîãî
ðîêó. Îäíîãî äíÿ ìåøêàíöÿì íîâîçáó-
äîâàíîãî êîìïëåêñó “Ïàðêîâèé” ïîâ³-
äîìèëè, ùî ¿õ â³ä’ºäíóþòü â³ä ñòàðîãî
ïðîâàéäåðà ³ ïðîïîíóþòü ï³ä’ºäíàòèñÿ
äî îäíîãî ç òðüîõ íîâèõ: “ÄàòàÃðóï”,
“ÃîëäåíÒåëåêîì” àáî “Óêðòåëåêîì”.
Ëþäÿì ïîÿñíèëè, ùî íà åòàï³ áóä³âíèö-
òâà ïåðø³ äâà îïåðàòîðè âêëàëè ³íâåñòè-
ö³¿ â íîâîáóäîâó, íàòîì³ñòü çäîáóëè åêñ-
êëþçèâíå ïðàâî ï³äêëþ÷åííÿ äî ²íòåð-
íåòó ³ ô³êñîâàíîãî òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó.
Îòðèìàâøè äîçâ³ë òà îáëàøòóâàâøè çà
âëàñí³ êîøòè êàíàë³çàö³¿, ö³ äâà îïåðà-
òîðè ñòàëè âëàñíèêàìè âñ³õ òóòåøí³õ ìå-
ðåæ. À â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî òåëåêîìóí³êàö³¿”, ³íø³ ï³äïðèºìö³,
ÿê³ õî÷óòü íàäàâàòè ñâî¿ ïîñëóãè, ìàþòü
äîìîâëÿòèñÿ ëèøå ç âëàñíèêàìè ìå-
ðåæ — ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Àí-
òèìîíîïîëüíîìó êîì³òåò³. Îïåðàòîð
“Óêðòåëåêîì” òàê ³ çðîáèâ — óêëàâ äî-
ãîâ³ð ³ç “ÄàòàÃðóï” ³ “ÃîëäåíÒåëåêî-
ìîì”. Ùî æ äî ñòàðîãî ïðîâàéäåðà, ÿêèé
ùå äî âåñíè ìèðíî ñï³âïðàöþâàâ ³ç ìåø-
êàíöÿìè “Ïàðêîâîãî”, òî âñ³ òèõî ðî-
ç³éøëèñÿ: ïîìèëêà — âèïàäêîâà ÷è ñâ³-
äîìà — áóëà â òîìó, ùî äîãîâ³ð ï³äïè-
ñàëè íå ç âëàñíèêàìè ìåðåæ, à ç ÆÅÊîì.
Òîìó é îáñëóãîâóâàëè ëþäåé äîêè ðàê
íà ãîð³ íå ñâèñíóâ.

Ñèòóàö³þ íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà ìîíî-
ïîë³çìîì ó “ÄàòàÃðóï” íå ââàæàþòü,
“àäæå ëþäè ìîæóòü îáèðàòè ì³æ òðüîìà,
à íå ïîñòàâëåí³ ïåðåä ôàêòîì îäíîãî”,—

êàæóòü ó êîìïàí³¿. Ïðîòå “ïàðê³âö³” ëè-
øàþòüñÿ íåâäîâîëåíèìè — òàðèôè ³
øâèäêîñò³ ó öèõ òðüîõ îïåðàòîð³â ïîñòó-
ïàþòüñÿ ïîïåðåäíüîìó.

За що і ом
платити

Çà ïåðåõ³ä äî íîâîãî îïåðàòîðà ìåø-
êàíöÿì “Ïàðêîâîãî” ñêàçàëè ñïëàòèòè
900 ãðèâåíü ó ÒÎÂ “ßâ³ð-Æèòëîáóä-2”.
Ïðîòå çãîäîì, áåç æîäíèõ ïðåéñêóðàí-
ò³â, ñóìó çìåíøèëè äî 300 ãðí. “Çà ðå-
çåðâóâàííÿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿” — çàçíà÷å-
íî ó ïðåäìåò³ äîãîâîðó. Ìåøêàíêà “Ïàð-
êîâîãî” Îêñàíà Ôåäåëüìàí çäèâîâàíà:
“Çà ùî ³ ÷îìó ìè ìàºìî ïëàòèòè? Òà é
äèâíî, ÷îìó ñóìà çì³íþºòüñÿ. Âîíà ùî,
ç ãîëîâè áåðåòüñÿ?”, — íå âãàìîâóºòüñÿ
ïàí³ Îêñàíà.

Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíî¿
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó çà-
çíà÷åíî, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè äîñòóïó
äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþ-
âàííÿ âñòàíîâëþþòü ñàìîñò³éíî. Ïðîòå
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “ßâ³ð-Æèòëî-
áóä-2”, ÿêîìó ñïëà÷óâàëè 300 ãðèâåíü, º
ëèøå áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ìåðåæ, à íå
ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî íàäàº ïî-
ñëóãè äîñòóïó äî ²íòåðíåòó, ÿê ïåðåäáà-
÷åíî â äîäàòêó.

Çàçíà÷èìî, ùî çàïèòàííÿ “Õðåùàòè-
êà” äî êîìóíàëüíî¿ êîíòîðè “ßâ³ð-Æèò-
ëîáóä-2”: ÷îìó ìåøêàíö³ “Ïàðêîâîãî”
çìóøåí³ ñïëà÷óâàòè 300 ãðèâåíü çà óêëà-
äàííÿ äîãîâîðó ç ïðîâàéäåðîì — ëèøè-
ëîñÿ áåç â³äïîâ³ä³. Ïðîòå â³äïîâ³ëè ó

“ÄàòàÃðóï”. “Ëþäè ñïëà÷óþòü çà ìåðå-
æåâ³ ðîáîòè âñåðåäèí³ áóäèíêó, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ÆÅÊà,— ïîÿñ-
íþº êåð³âíèê ãðóïè ç ðîáîòè ç ô³çè÷íè-
ìè îñîáàìè Áîãäàí Ïåëåõ.— ×îìó âîíè
íå ïëàòèëè äëÿ ïîïåðåäíüîãî îïåðàòî-
ðà — íåâ³äîìî. Ìîæëèâî, îïåðàòîð íå
çíàâ ö³º¿ ñèñòåìè”.

К ди звертатися
Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè, ùî âàø³

ïðàâà ó âèáîð³ îïåðàòîðà îáìåæóþòü,

íàäñèëàéòå çâåðíåííÿ äî Íàö³îíàëüíî¿
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó
(ÍÊÐÇ) çà àäðåñîþ: 03110, Êè¿â, âóëèöÿ
Ñîëîì’ÿíñüêà, 3.

Ìîæíà ïðèéòè íà îñîáèñòèé ïðèéîì
äî ãîëîâè òà ÷ëåí³â ÍÊÐÇ, ùî çä³éñíþ-
ºòüñÿ ÷åðåç ïîïåðåäí³é çàïèñ çà òåë.: 
569-71-29, 569-71-01.

Ñëóæáà äîïîìîãè ñall-öåíòð — 15-51
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè —

235-10-52

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

За раїнсь им за онодавством, я що оператор стає власни ом о-
м ні аційних мереж, він отрим є е с люзивне право під лючати о-
рист вачів до Інтернет та фі совано о телефонно о зв’яз . За ба-
жанням, цим правом він може поділитися з іншим оператором. Проте
може й не поділитися. Вини ає небезпе а монополізм та нав’язано-
сті, я а обмеж є свобод вибор ромадян. В Антимонопольном о-
мітеті радять людям, я их не влаштов є обсл ов ючий оператор,
ор анізовано обирати ви іднішо о та надсилати йом звернення.
Своєю чер ою, обраний оператор має ладати до овір із власни а-
ми ом ні аційних мереж. І знов оло зами ається, ос іль и немає
жодної арантії, що власни підпише од або ж обраний оператор
матиме достатню баз для надання я існих посл .

Тарифи на дост п до вірт альної мережі мають б ти на рин овій основі
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Àâòîìîá³ëüí³ ñìàêè 2010—2011
Ó ìèíóëîìó ðîö³ çì³íèëèñÿ íå ëèøå àâòîìîá³ëüí³ ñìàêè êèÿí, à é ñòðóêòóðà
âñüîãî â³ò÷èçíÿíîãî àâòîðèíêó. Ó 2011-ìó íàéá³ëüøå âïëèâàòèìå íà ïðîäàæ³ àâòî
íîâèé Ïîäàòêîâèé êîäåêñ
Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
"Õðåùàòèê"

На раїнсь ом автомо-
більном рин збільш -
ється іль ість позашля-
хови ів і зменш ється но-
вих машин, більше ЗАЗів
і менше ВАЗів. Найбільша
півельна а тивність

спостері ається на сході
раїни, а на заході прода-
жі атастрофічно пада-
ють.

Позашляхови и
наст пають

Ãîëîâíà ³ íàéÿñêðàâ³øà òåí-
äåíö³ÿ ìèíóëîãî ðîêó — çðîñ-
òàííÿ ÷àñòêè ïîçàøëÿõîâèê³â ³
êðîñîâåð³â. Íà ö³ óí³âåðñàëüí³
òðàíñïîðòí³ çàñîáè íèí³ ïðèïà-
äàº äî 30 % ðåºñòðàö³é óñ³õ íî-
âèõ àâòîìîá³ë³â. Ó 2004 ðîö³ ¿õ-
íÿ ÷àñòêà ñòàíîâèëà ëèøå 8 %.
Ïîÿñíåííÿ òàêî¿ òåíäåíö³¿ ìî-
æóòü áóòè ð³çíèìè. Ïî÷èíàþ÷è
ç òîãî, ùî â Óêðà¿í³ ðàïòîì
çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ëþáèòåë³â
ïîäîðîæåé. ² çàê³í÷óþ÷è çàãàëü-
íèì ïîã³ðøåííÿì ÿêîñò³ â³ò÷èç-
íÿíèõ äîð³ã. Õî÷à, øâèäøå çà
âñå, íàâ³òü áóä³âíèöòâî íîâèõ äî-
ð³ã äî ªâðî-2012 íà ñèìïàò³¿ íà-
øèõ ãðîìàäÿí äî âåëèêèõ íåíà-
æåðëèâèõ ìàøèí íå âïëèíå.
Àäæå âñå á³ëüøå ïîçàøëÿõîâèê³â
³ êðîñîâåð³â ïî÷àëè êóïóâàòè
ì³ñòÿíè. À â ªâðîï³ òåíäåíö³ÿ
ïðÿìî ïðîòèëåæíà — áóì íà åêî-
ëîã³÷íî ÷èñò³ êîìïàêòí³ ì³êðî-
ë³òðàæêè.

Õàðàêòåðíî, ùî â íàø³é êðà¿í³
ðÿäè ïîçàøëÿõîâèê³â çðîñëè çà
ðàõóíîê çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïî-
êóïîê íàéïîïóëÿðí³øîãî â Óêðà-
¿í³ òèïó êóçîâà — ñåäàí³â. Çíîâó
æ òàêè çà ðàõóíîê ñåäàí³â ó íàñ
çá³ëüøèëàñÿ ³ ê³ëüê³ñòü ïðîäàæ³â
ì³í³âåí³â. Çðîñëà òàêîæ ³ ê³ëü-
ê³ñòü ëþáèòåë³â õåò÷áåê³â ³ óí³-
âåðñàë³â. Êëàñè÷í³ ñåäàíè ïîñòó-
ïîâî ñòàþòü ìåíø ïîïóëÿðíèìè
â íàø³é êðà¿í³. ¯õíÿ ÷àñòêà â çà-
ãàëüíèõ ïðîäàæàõ çìåíøèëàñÿ ç
49 äî 41%.

Íà õâèë³ çðîñòàííÿ ïîïèòó íà
ïîçàøëÿõîâèêè ñâîºð³äíèé ðå-
êîðä âñòàíîâèâ ó 2010 ðîö³
SsangYong. Ïðîäàæ³ ïîçàøëÿõî-
âèê³â ö³º¿ ìàðêè çðîñëè âäâ³÷³.
Ïåðø çà âñå, çàâäÿêè çáàëàíñî-

âàí³é ö³íîâ³é ïîë³òèö³ êîìïàí³¿,
äî ñëîâà, ñëîãàí ÿêî¿: êîðåéñüê³
ïîçàøëÿõîâèêè çà ö³íîþ ñåäà-
íà.

Росіяни здають
позиції

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ìàðêè, òî â
ñèìïàò³ÿõ äî íèõ òåæ â³äáóëèñÿ
çì³íè. Ïðîäàæ³ ÂÀÇ, ÿê³ çá³ëüøè-
ëèñÿ â 2009-ìó, â 2010 ðîö³ âïà-
ëè íà 30 %. Çàòå â³ò÷èçíÿíîìó
ÇÀÇó ñïîæèâà÷³ â³ääàëè íà 20 %
á³ëüøå ãîëîñ³â (³ ãàìàíö³â). Çà-
âäÿêè òàê³é ï³äòðèìö³ ÇÀÇ ³ç äðó-
ãîãî íà òðåòº ì³ñöå ïîñóíóâ ó
ïðîäàæàõ êîðåéñüêèé Hyundai.
Íîâèõ øàíóâàëüíèê³â çäîáóëà
Toyota, ùî äàëî ¿é çìîãó çáåðåã-
òè 4 ì³ñöå. Òðîõè (ç 8 äî 6-7 %)
çìåíøèëàñÿ íà óêðà¿íñüêîìó
ðèíêó ÷àñòêà êèòàéñüêèõ àâòîìî-
á³ë³â. Ïðè öüîìó ïðàêòè÷íî íå-
çì³ííèì çáåð³ã ñâî¿ ïîçèö³¿ êè-
òàéñüêèé Chery. Òðîõè âòðàòèâ ó
ïðîäàæàõ ³íøèé êèòàéñüêèé
áðåíä Geely. Íà äâ³ ïîçèö³¿ â ïðî-
äàæàõ ï³äíÿëàñÿ Subaru ³ íà
òðè — Audi, Peugeot, Citroen ³
Opel. Íàéá³ëüøå âòðàòèëà ïîïó-
ëÿðí³ñòü Mazda (ì³íóñ 5 ïóíêò³â)
³ Land Rover (ïàä³ííÿ íà ø³ñòü
ïóíêò³â).

Òàêèé ðîçâèòîê ðèíêó íå ñó-
ïåðå÷èòü çàãàëüí³é òåíäåíö³¿, ÿêà
ïðîñòåæóºòüñÿ îñòàíí³ 8 ðîê³â.
Â³äïîâ³äíî äî íå¿, ê³ëüê³ñòü ïðî-
äàæ³â àâòîìîá³ë³â âèðîáíèöòâà
êðà¿í ÑÍÄ ïîñò³éíî çíèæóºòüñÿ.
Âîíè ïîñòóïàþòüñÿ ì³ñöåì ³íî-
ìàðêàì. Âèíÿòêîì ñòàâ ò³ëüêè
2009 ð³ê, êîëè îáñÿãè êóï³âë³ â
îñíîâíîìó ðîñ³éñüêèõ àâòîìîá³-
ë³â çðîñëè.

ª é ñóìí³ öèôðè. Îñíîâí³ ïðî-
äàæ³ â Óêðà¿í³ ïðèïàäàþòü íà àâ-
òîìîá³ë³ âàðò³ñòþ 6,5—10 òèñ. ºâ-
ðî. Íàñòóïíèé íàéïîïóëÿðí³øèé
çà íèìè ö³íîâèé ñåãìåíò — àâ-
òî, ùî äîðîæ÷å çà 22 òèñ. ºâðî.
Öå îçíà÷àº, ùî ñåðåäí³é êëàñ,
ÿêèé ëåäâå ïî÷àâ çàðîäæóâàòèñÿ,
ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî çíèê.

Уживані європейці
в ціні

Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ³ êè¿âñüêèõ
àâòîìîá³ë³ñò³â ³ñíóþòü ÿñêðàâî âè-
ðàæåí³ ñèìïàò³¿ é àíòèïàò³¿ "çà íà-
ö³îíàëüíîþ îçíàêîþ". Çà äàíèìè
ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü, íèí³
êèòàéñüêèé àâòîìîá³ëü õî÷óòü

ïðèäáàòè ïðèáëèçíî 10 % óêðà¿í-
ö³â. Ðàí³øå òàêèõ îõî÷èõ áóëî 
8 %. Ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî ñèìïàòè-
çóº êîðåéñüêîìó àâòîïðîìó, íàâ-
ïàêè, ñêîðîòèëàñÿ ç 20 äî 17 %.
Öå â³äáóëîñÿ â îñíîâíîìó çà ðà-
õóíîê àâòîìîá³ë³â ìàðêè Chevro-
let, ïðîäàæ³ ÿêèõ çíèçèëèñÿ.

Áëèçüêî 22—23 % ïîêóïö³â
âòðàòèëè âñ³ ðàçîì óçÿò³ ÿïîíñüê³
áðåíäè. Ôàõ³âö³ ïîÿñíþþòü öå,
ïåðø çà âñå, ¿õíüîþ íèçüêîþ ðåê-
ëàìíîþ àêòèâí³ñòþ. Âèíÿòîê òóò
Toyota ³ Subaru. À îñü ºâðîïåé-
ñüê³ áðåíäè çàâäÿêè àãðåñèâí³é
ðåêëàìí³é ³ ö³íîâ³é ïîë³òèö³
çá³ëüøèëè ÷àñòêó ïðîäàæ³â ³ç 25
äî 29 %.

Ñêîðî÷åííÿ ïðîäàæ³â íîâèõ àâ-
òîìîá³ë³â, ùî â³äáóëîñÿ ç ïî÷àò-
êîì êðèçè, ïðèçâåëî äî êàðäè-
íàëüíî¿ çì³íè ñàìî¿ ñòðóêòóðè
óêðà¿íñüêîãî àâòîìîá³ëüíîãî ðèí-
êó. ßêùî äî êðèçè ÷àñòêà ðåºñ-
òðàö³é (êóï³âë³) íîâèõ àâòîìîá³-
ë³â ñòàíîâèëà á³ëüø í³æ 60 %, òî,
çà ï³äñóìêàìè 2010 ðîêó, ñèòó-
àö³ÿ çì³íèëàñÿ íà ïðÿìî ïðîòè-
ëåæíó: á³ëüø ÿê 65 % ðåºñòðàö³é
ïðèïàëî íà âæèâàí³ àâòîìîá³ë³.
Õî÷à, ÿêùî ïîãëÿíóòè íà öåé ïî-

êàçíèê îïòèì³ñòè÷íî, öå êðàùå,
í³æ ó ìèíóëîìó ðîö³. Ó 2009-ìó
ïðîäàæ³â íîâèõ àâòî áóëî âñüîãî
26 %, à á/ó — á³ëüø ÿê 72 %.

Ó ðåã³îíàëüí³é ñòðóêòóð³ ïðî-
äàæ³â â³äáóëèñÿ çì³íè, ùî â³äïî-
â³äàþòü ïîë³òè÷íèì òåíäåíö³ÿì.
Êèºâó âäàëîñÿ çáåðåãòè ñòàá³ëü-
í³ñòü. Ó 2010 ðîö³ ïîïèò íà íîâ³
àâòî â ñòîëèö³ ëèøèâñÿ ïðàêòè÷-
íî òàêèì ñàìèì, ÿê ³ â 2009-ìó.
Ñèëüíî àêòèâ³çóâàâñÿ ñõ³ä êðà¿íè
(â îñíîâíîìó, çà ðàõóíîê Äî-
íåöüêî¿, Ëóãàíñüêî¿ ³ Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêî¿ îáëàñòåé). Òóò êóï³âëÿ
íîâèõ àâòîìîá³ë³â çá³ëüøèëàñÿ íà
20 %. Íà ïðîòèâàãó öüîìó, êàòàñ-
òðîô³÷íî âïàëè ïðîäàæ³ íà çàõî-
ä³ Óêðà¿íè.

Хороші перспе тиви
Ó 2011 ðîö³ åêñïåðòè àâòîìî-

á³ëüíîãî ðèíêó ïðîãíîçóþòü ïî-
äàëüøå çðîñòàííÿ êóï³âë³ íîâèõ
³íîìàðîê íà òë³ ïàä³ííÿ ïðîäàæ³â
àâòîìîá³ë³â âèðîáíèöòâà êðà¿í
ÑÍÄ. Àëå îñíîâíèé âïëèâ íà ðè-
íîê â íèí³øíüîìó ðîö³ çä³éñíèòü
íîâèé Ïîäàòêîâèé êîäåêñ. Â³í
ñòèìóëþº ðîçâèòîê òðåéä-³í, à
îòæå — àêòèâ³çóº ïðîäàæ³ ÿê íà
âòîðèííîìó ðèíêó, òàê ³ íîâèõ
àâòîìîá³ë³â. Àäæå ò³, õòî êîðèñ-
òóºòüñÿ ïîñëóãîþ òðåéä-³í, ôàê-
òè÷íî ì³íÿþòü (³ç äîïëàòîþ) ñâ³é
óæèâàíèé àâòîìîá³ëü íà íîâèé.

Ó êîãî òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íåìàº,
çìîæóòü ïðèäáàòè àâòîìîá³ëü ó
êðåäèò. Ó 2011-ìó ïîíàä òðè-
äöÿòü ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ ãîòîâ³
çàïðîïîíóâàòè á³ëüø ÿê ñòî ïðî-
ãðàì ³ç àâòîêðåäèòóâàííÿ, à òà-
êîæ ïîíèçèòè â³äñîòêîâ³ ñòàâêè
íà 1,5-2 % äî ð³âíÿ 17-20 % ð³÷-
íèõ ó ãðèâíÿõ.

2010 ð³ê íå âèïðàâäàâ î÷³êó-
âàíü àâòîìîá³ë³ñò³â ³ ïðîäàâö³â
àâòî. Çà îïòèì³ñòè÷íèìè ïðîãíî-
çàìè, â ìèíóëîìó ðîö³ ñâî¿õ âëàñ-
íèê³â ìàëè çíàéòè ùîíàéìåíøå
180, ìàêñèìóì — 200 òèñÿ÷ íî-
âèõ àâòîìîá³ë³â. Ðåàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü ïðîäàíèõ àâòî, çà ï³äñóìêà-
ìè ðîêó, ñòàíîâèëà ïðèáëèçíî
160 òèñÿ÷. Òîáòî, ïðàêòè÷íî
ñò³ëüêè æ, ÿê ³ â 2009 ðîö³. Îò-
æå, â 2010-ìó àâòîìîá³ëüíèé ðè-

íîê çàëèøèâñÿ íà ð³âí³ 2003 ðî-
êó. ªäèíå, ùî ìîæå "ï³äñîëîäè-
òè ï³ãóëêó" â³äêàòó â ðîçâèòêó àâ-
òîìîá³ëüíîãî ðèíêó íà ñ³ì ðîê³â
íàçàä,— öå óñâ³äîìëåííÿ òîãî,
ùî ïðîäàæ³ õî÷ ³ íå çá³ëüøèëè-
ñÿ, îäíàê ³ íå çíèçèëèñÿ. Òîæ
ï³ñëÿ çàòÿæíîãî ñòð³ìêîãî ïàä³í-
íÿ ïîïèòó íà àâòî íàñòàëà ñòàá³-
ë³çàö³ÿ, ùî ðîçòÿãëàñÿ íà äâà ðî-
êè. Òîìó â 2011-ìó â Óêðà¿í³ íà-
ðåøò³ ìîæíà î÷³êóâàòè çðîñòàí-
íÿ ïðîäàæ³â íîâèõ àâòîìîá³ë³â äî
200 òèñÿ÷ øòóê. Ùî ïðèáëèçíî
â³äïîâ³äàº (òðîõè ìåíøå) îáñÿ-
ãàì 2004 ðîêó. Ç óñ³ìà, ÿê ìî-
âèòüñÿ, íàñë³äêàìè. Ùîïðàâäà,
ïîêè ùî íå çðîçóì³ëî — 200 òè-
ñÿ÷ — öå îïòèì³ñòè÷íèé ÷è ïå-
ñèì³ñòè÷íèé ïðîãíîç. À ìîæå,
äåæàâþ? Â ê³íö³ 2009-ãî òåæ î÷³-
êóâàëè çðîñòàííÿ ïðîäàæ³â ó 2010
ðîö³ äî 200 òèñÿ÷

Лідери півельних
симпатій 2010 ро
1 VAZ (LADA)

2 ZAZ

3 HYUNDAI

4 TOYOTA

5 FORD

6 SKODA

7 RENAULT

8 CHEVROLET

9 MITSUBISHI

10 CHERY

11 KIA

12 VOLKSWAGEN

13 NISSAN

14 GEELY

15 DAEWOO

16 SSANG YONG

17 HONDA

18 SUBARU

19 LEXUS

20 PEUGEOT

21 MERCEDES-BENZ

22 BMW

23 AUDI

Автомобілі запорізь о о виробництва за попитом наздо аняють ВАЗи

Позашляхови и і росовери ви лядають ціл ом природно і на бездоріжжі, й місь ом пейзажі
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про створення тимчасової контрольної комісії Київради
щодо перевірки діяльності комунального підприємства
“Дирекція будівництва шляхово#транспортних споруд 

м. Києва”
Рішення Київської міської ради N 359/5171 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до підпункту 11 пункту 1 статті 26 та статті 48 “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунк�
ту 16.9 статті 16 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київської міської ради № 8/8 від 01.07.08,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради що�
до перевірки діяльності комунального підприємства “Дирек�
ція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва”.

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної ко�
місії:

голова тимчасової контрольної комісії Київради — Поно�
маренко Валерій Миколайович, депутат Київської міської ра�
ди; члени тимчасової контрольної комісії:

— Солошенко Ігор Миколайович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Москаль Денис Денисович, депутат Київської міської ра�
ди;

— Пабат Олександр Вікторович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Баранов�Мохорт Сергій Миколайович, депутат Київ�
ської міської ради;

— Бічук Юрій Володимирович, депутат Київської міської
ради;

— Береговий Юрій Миколайович, депутат Київської місь�
кої ради,

— Странніков Андрій Миколайович, депутат Київської місь�
кої ради.

3. Основними завданнями тимчасової контрольної ко�
місії є перевірка дотримання Конституції України, зако�
нів України, рішень Київської міської ради та виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) комунальним підприємством “Дирекція будівниц�
тва шляхово�транспортних споруд м. Києва” при здійс�
ненні фінансово�господарської діяльності. 

4. Визначити термін діяльності тимчасової контроль�
ної комісії — шість місяців.

5. Попередній звіт тимчасової комісії про виконану робо�
ту та пропозиції заслухати на пленарному засіданні Київ�
ської міської ради не пізніше тримісячного терміну з дня
прийняття цього рішення.

6. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії поклас�
ти на секретаріат Київради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.05.10 № 805/4243 “Про оптимізацію структури 

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)”

Рішення Київської міської ради № 262/5074 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 104, 106, 108 Цивільного кодексу України, статті 10 Закону України “Про столи�
цю України — місто�герой Київ”, пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, з метою оптимізації структури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для здійснення ним функцій органу місцевого самоврядування
та місцевого органу виконавчої влади Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 27.05.10
№ 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації)”:

1.1. Підпункти 2.7 та 2.9 пункту 2 рішення виключити.
1.2. Пункт 3 рішення доповнити новими підпунктами 3.8

та 3.9 такого змісту:
“3.8. Головне управління охорони здоров’я та медично�

го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в Головне управ�
ління охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації);

3.9. Головне управління ритуальних послуг виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в Управління ритуальних послуг виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)”.

1.3. Доповнити рішення новим пунктом 5 такого змісту:
“5. Встановити, що вказані в пунктах 2 та 3 цього рішен�

ня структурні підрозділи виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) є правонаступника�
ми майна, всіх прав і обов’язків реорганізованих та перей�
менованих відповідних Головних управлінь та управлінь.”.

2. У зв’язку з цим пункти 5 —10 вважати пунктами 6�11
відповідно.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення Головному управлінню Міністерства внут#
рішніх справ України в місті Києві договору оренди зе#

мельної ділянки для будівництва багатоповерхових жит#
лових будинків з вбудованими нежитловими 

приміщеннями та підземними паркінгами 
на бульв. Перова, 10—12 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 199/5011 від 28 жовтня 2010 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві від 25.05.2010 № 1/2758, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 3 роки з 06.07.2010 договір оренди земель�
ної ділянки від 05.07.2005 № 66�6�00279, укладений між Ки�
ївською міською радою та Головним управлінням Міністер�
ства внутрішніх справ України в місті Києві для будівництва
багатоповерхових житлових будинків з вбудованими нежит�
ловими приміщеннями та підземними паркінгами на бульв.
Перова, 10�12 у Дніпровському районі м. Києва на підставі

рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 772/2182
“Про передачу земельної ділянки Головному управлінню Мі�
ністерства внутрішніх справ України в м. Києві для будівниц�
тва багатоповерхових житлових будинків з вбудованими не�
житловими приміщеннями та підземними паркінгами на
бульв. Перова, 10�12 у Дніпровському районі м. Києва”.

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визна�

ченої в договорі оренди земельної ділянки від 05.07.2005
№ 66�6�00279, підлягає приведенню у відповідність до норм
законодавства.

3. Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві у місячний термін звернутися до Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по внесен�

ню змін до договору оренди земельної ділянки від 05.07.2005
№ 66�6�00279.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання земельної ділянки Головному управлінню
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві 
для будівництва та обслуговування господарських 

приміщень на вул. Маршала Малиновського, 2#а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 293/5105 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Головному управлінню Міністерства
внутрішніх справ України в місті Києві для будівництва та
обслуговування господарських приміщень на вул. Мар�
шала Малиновського, 2�а в Оболонському районі м. Ки�
єва.

2. Надати Головному управлінню Міністерства внутріш�
ніх справ України в місті Києві, за умови виконання пункту
3 цього рішення, в постійне користування земельну ділян�
ку площею 0,30 га для будівництва та обслуговування гос�
подарських приміщень на вул. Маршала Малиновського, 2�
а в Оболонському районі м. Києва, в тому числі:

— площею 0,07 га — за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради народних депутатів від 23.07.84 № 678/4 “Про
відведення земельної ділянки Управлінню внутрішніх справ
виконкому міськради для будівництва будинку пункту цен�
тралізованої технічної охорони Мінського району по вул.
Маршала Малиновського”;

— площею 0,23 га — за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови.

3. Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві:

З. І. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 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 винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�

вість) та виготовлення документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою.

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

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

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010
рік”.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 15.07.2010 № 19�8735, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 22.09.2010 № 05�08/1486, Київської місь�
кої санепідстанції від 07.06.2010 № 4240, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 21.10.2010 № 7482,
Головного управління земельних ресурсів від 01.11.2010
№ 05�6850.

4. Попередити землекористувача, що право користуван�
ня земельною ділянкою може бути припинено відповідно
до статей 141, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про схвалення Концепції стратегічного розвитку 
міста Києва (першої стадії розробки 

Генерального плану розвитку міста Києва 
та його приміської зони до 2025 року)

Рішення Київської міської ради № 35/4847 від 16 вересня 2010 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про планування і забудову
територій”, “Про основи містобудування”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання Ука�
зу Президента України № 157/2008 “Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва”, рішення Київ�
ської міської ради від 18.09.2008 № 262/262 “Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Ки�
єва та його приміської зони до 2025 року”, з метою забезпечення сталого розвитку міста в нових соціаль�
но�економічних умовах Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити основні положення Концепції стратегічного
розвитку міста Києва як основу для розробки Генерально�
го плану розвитку міста Києва та його приміської зони до
2025 року (додається).

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

2.1. Забезпечити у 2010—2011 роках розробку Генераль�
ного плану розвитку міста Києва та його приміської зони до
2025 року та подання його на затвердження Київської місь�
кої ради.

2.2. Для розрахунків Генерального плану розвитку міста
Києва та його приміської зони до 2025 року прийняти прог�
нозну чисельність постійного населення міста Києва — 3,1
млн осіб, середню розрахункову житлову забезпеченість —
не менш 27 кв. м на 1 особу, розрахунковий обсяг житло�
вого будівництва до 2025 року — 28,5 млн кв. м.

2.3. Урахувати при розробленні Генерального плану роз�
витку міста Києва та його приміської зони до 2025 року ре�

комендації погоджувальної комісії з розгляду та урахування
обгрунтованих пропозицій громадськості до Концепції стра�
тегічного розвитку міста Києва від 05.08.2010 і рекоменда�
ції протоколу засідання архітектурно�містобудівної ради Мін�
регіонбуду України від 25.08.2010.

2.4. Забезпечити проведення в установленому законодав�
ством порядку державної експертизи та громадського об�
говорення проекту Генерального плану розвитку міста Ки�
єва та його приміської зони до 2025 року.

2.5. Здійснити у 2010 році коригування Правил забу�
дови м. Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 27.01.2005 № 11/2587, із внесеними змі�
нами.

2.6. Забезпечити розробку графічної частини Правил за�
будови м. Києва — плану зонування території міста (в 2011
році — для центральної історичної частини міста).

2.7. Під час підготовки проекту бюджету м. Києва на 2011
рік та наступні роки передбачити кошти для фінансування
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розробки Генерального плану розвитку міста Києва та йо�
го приміської зони до 2025 року, а також розробки плану
зонування території міста.

2.8. Опрацювати проблемні питання з Київською облас�
ною державною адміністрацією щодо розміщення та будів�
ництва об’єктів інженерного забезпечення, санітарної
очистки м. Києва та населених пунктів приміської зони,
визначення територій для спільного будівництва доступ�
ного та соціального житла, раціонального використання

земельних та рекреаційних ресурсів, уточнення міських
меж м. Києва.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Київської міської програми 
сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва на 2011#2012 роки
Рішення Київської міської ради № 412/5224 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, Закону України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та
з метою підтримки та розвитку підприємництва в м. Києві, прискорення економічних реформ, формуван�
ня умов для забезпечення зайнятості населення міста, забезпечення конституційного права громадян на
підприємницьку діяльність відповідно до Закону України “Про державну підтримку малого підприємниц�
тва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Київську міську програму сприяння роз�
витку малого та середнього підприємництва на 2011—2012
роки згідно з додатком.

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

2.1. Забезпечити виконання Київської міської програми
сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на
2011—2012 роки.

2.2. Подавати Київській міській раді звіт про хід і резуль�
тати виконання програми.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) при формуванні бюджету 

м. Києва на 2011 та 2012 роки враховувати, в межах мож�
ливості дохідної частини міського бюджету, потребу у ви�
датках на здійснення заходів з реалізації Київської міської
програми сприяння розвитку малого та середнього підпри�
ємництва на 2011—2012 роки.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради 
від 14.05.10 № 794/4232 “Про Програму 

соціально#економічного розвитку міста Києва 
на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 248/5060 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести часткові зміни у додаток до Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2010 рік “Розподіл
асигнувань на фінансування капітальних вкладень на 2010 рік”,
затвердженої рішенням Київради від 14.05.10 № 794/4232
“Про Програму соціально�економічного розвитку міста Києва
на 2010 рік”, виклавши його в редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Старонаводницькій у Печерському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 416/5228 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, у зв’язку зі зверненням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 21.12.10 № 001�1360 та з метою раціонального використання і збереження зелених наса�
джень, збільшення площі озеленених територій загального користування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про присвоєння імені італійського 
поета Данте Аліг’єрі спеціалізованій школі 

№ 130
Рішення Київської міської ради № 404/5216 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, враховуючи протокол засідань комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 березня 2009
року № 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім’я італійського поета Данте Аліг’єрі спе�
ціалізованій школі № 130 з поглибленим вивченням інозем�
них мов.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань культури та туризму, по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики та постійну комісію Київради з питань освіти та науки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,76
га на вул. Старонаводницькій у Печерському районі м. Ки�
єва (обліковий код 82:068:035).

2. Внести зміни до Програми розвитку зеленої зони 
м. Києва на період до 2010 року (таблиця 2) (“Озеленені те�
риторії загального користування м. Києва, що відповідають
топологічним ознакам та планувальним вимогам”), додав�
ши сквер згідно з пунктом 1 цього рішення до переліку скве�
рів Печерського району м. Києва.

3. Відмінити рішення Київради від 14.10.10 № 119/4931
“Про надання виконавчому органу Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації) земельних діля�
нок для будівництва, експлуатації та обслуговування серед�
ньої загальноосвітньої школи зі стадіоном та облаштуван�
ням бюветів на вул. Старонаводницькій, 2�20 у Печерсько�
му районі м. Києва”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Київради з питань екологічної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київради щодо перевірки використання приміщень 

та якості харчування учнів у навчальних закладах 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 418/5230 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 16.9, 16.10,
16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію (далі — комі�
сію) щодо перевірки використання приміщень та якості хар�
чування учнів у навчальних закладах міста Києва у складі
представників депутатських груп та фракцій Київської місь�
кої ради.

2. Обрати персональний склад комісії:
Голова комісії — Наумко Віктор Миколайович, депутат

Київської міської ради;

Члени тимчасової комісії:
— Баранов�Мохорт Сергій Миколайович, депутат Київ�

ської міської ради;
— Береговий Юрій Миколайович, депутат Київської місь�

кої ради;

— Бригинець Олександр Михайлович, депутат Київської
міської ради;

— Давиденко Олексій Володимирович, депутат Київської
міської ради;

— Закревська Людмила Олександрівна, депутат Київської
міської ради;

— Костюк Світлана Миколаївна, депутат Київської міської
ради;

— Овраменко Олена Вікторівна, депутат Київської міської
ради;

— Пабат Олександр Вікторович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Яковчук Михайло Юрійович, депутат Київської міської
ради.

3. Покласти на тимчасову контрольну комісію завдання
по перевірці використання приміщень та якості харчування
учнів у навчальних закладах міста Києва.

4. Комісії за результатами роботи протягом 3�х місяців
надати звіт та внести пропозиції на розгляд Київської місь�
кої ради.

5. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії поклас�
ти на секретаріат Київради.

6. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом
його опублікування в газеті “Хрещатик” та на офіційному
веб�сайті Київської міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики та постійну комісію Київради з пи�
тань освіти та науки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової контрольної 
комісії Київради щодо перевірки діяльності 
виконавчого органу Київської міської ради 
Київської міської державної адміністрації) 

та районних у м. Києві державних 
адміністрацій в частині залучення інвесторів 

при використанні 
майна територіальної громади

Рішення Київської міської ради № 274/5086 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради що�
до перевірки діяльності виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та район�
них у м. Києві державних адміністрацій в частині залучен�
ня інвесторів при використанні майна територіальної гро�
мади.

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної ко�
місії:

голова тимчасової контрольної комісії — Гайдук Віталій
Михайлович, депутат Київської міської ради;

члени тимчасової контрольної комісії:
— Філатов Ярослав Олександрович, депутат Київської

міської ради;
— Карпунцов Валерій Віталійович, депутат Київської місь�

кої ради;
— Бічук Юрій Володимирович, депутат Київської міської

ради;
— Баранов�Мохорт Сергій Миколайович, депутат Київ�

ської міської ради;
— Мельник Сергій Миколайович, депутат Київської місь�

кої ради;
— Петькун Олег Дмитрович, депутат Київської міської

ради;

— Козіс Олександр Миколайович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Тесленко Павло Петрович, депутат Київської міської
ради.

3. Основними завданнями тимчасової контрольної комі�
сії є перевірка дотримання Конституції України, законів Укра�
їни, рішень Київської міської ради та виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) районни�
ми в м. Києві державними адміністраціями та Київською
міською державною адміністрацією у процесі здійснення
ними інвестиційної діяльності та використання земель ко�
мунальної власності.

4. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної ко�
місії — шість місяців.

5. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії поклас�
ти на секретаріат Київради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішень Київради
від 27.05.10 № 805/4243 

та від 08.07.10 № 992/4430
Рішення Київської міської ради № 419/5231 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до статей 104, 106, 108 Цивільного кодексу України, статті 10 Закону України “Про столи�
цю України — місто�герой Київ”, пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, враховуючи План заходів з комплексного розв’язання проблем соціально�
економічного розвитку м. Києва та підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої вла�
ди, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.10 № 891�р, з метою оптимізації
структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для здійс�
нення ним функцій органу місцевого самоврядування та місцевого органу виконавчої влади Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 27.05.10
№ 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)”, а саме:

1.1. Пункт 4 рішення виключити.
У зв’язку із цим пункти 5�11 вважати пунктами 4�10 від�

повідно.
1.2. Виключити з додатка до рішення позицію № 35

“Управління туризму і курортів”.
2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1.2 пунк�

ту 1 рішення Київської міської ради від 08.07.10 № 992/4430
“Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.05.10 № 805/4243”.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) привести свої нормативно�правові ак�
ти у відповідність до цього рішення.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ìåëîä³ÿ ëþáîâ³

Çàëèøåíèì 
äðóçÿì

Я зни н на ро и і на раїни,
Стривожена, без цілі і ерма.
В раптовій е зальтації —
без зміни,
В нероз мінні тихом — сама.

Я ві сні з від ритими очима
Кр жлятим — ви б дете в той
час
На запитання зниз вать плечима
І д мати про тих, хто біля вас.

Але зненаць а, боячись не
всти н ть,
Я побіж , я знайдене дитя,
Коли човни при березі
засти н ть,
До с оро о отові відплиття.

І стане мені ясно до нестями,
Чо о мені ні оли не заб ть.
І дотор н сь до ожно о
стами —
До ожно о, хто наладнався
в п ть.

В одини ці с орботні і рочі,
Що напливають десь із давнини,
В т мані б д ть олови і очі,
В т мані б д ть люди і човни.

Я розіллюсь я повінь і я повість,
Щоби піймать останній доти
р .
Я не навчилась жить, але
натомість
С інчила а адемію розл .

Çäàâàëîñÿ, â äóø³ º
ñò³ëüêè ñèë...

Здавалося, в д ші є стіль и сил,
що можемо всі драми пережити,
аби б ло із им по оворити,
се обмацать, пере н ть навпіл
й, зач д вавшись, собі
зложити.

Та ось же обтяж ють слова
і необхідність бесіди ля ає,
світ пр житься і раптом виб хає
в ч жій р ці, я в бою тятива,
стріла летить і в бі тобі вл чає

або серце. Все міняє мить
і не дає з мин лим
попрощатись —
від неї неможливо заховатись.
Ось телефон панічно верещить...
Я нам назад до бере а
дістатись,

щоб мати спо ій? Від життєвих
драм,
хоч би я их отр йних і
барвистих,
від тих ріхів ч жих, чи то
навмисних,
чи випад ових, що та любі нам,
д ша сахається, немов від
с ель рвистих.

К ди подівся емоційний стр м
олишніх бесід? Хочеться
мовчати,
молитися, в тривозі пильн вати...
Не повімо ні ом про свій с м.
Хіба хто має сили роз азати?

Насичені тяж им передч ттям
і с тін и, й одинни ові ро и;

слова не є достатні і либо і,
щоб змірять мовчазні безодні
драм,
я і олись би ми долали с о ом.

Êîëè ñòðàäàºø ³
ìîâ÷èø...

Коли страждаєш, і мовчиш,
і бережеш безсилля звичне,
нер хомості д ші

є щось тра ічне і величне.

Твій сон життя, твої сини —
немов деталі панорами.
Це знали ре и давнини —
вони стають тобі братами.

Ти з ними п стишся п ть,
р дьми — на весла, без
вітрила,
холодні біди підожд ть,
щоби розправила ти рила.

І ти, я що дарів нема
і все життя — тра ічний б день,
нарешті вирішиш: дарма!
нехай бла ословенні б д ть

найблис авичніше із знань,
що може Всесвіт охопити,
і в часі мить — рвистий рай,
що пома а тобі злетіти.

Íåâæå óìðå öÿ ìîâà
í³æíîðóêà

Невже мре ця мова ніжнор а
і світ її ні оли не оцінить,
і люч навічно втратиться до
од
за бленої дійсності, і місяць
в тривозі б де ночами світить,
ш ати: де поділись раїнці?
Ця плинність — не для т и і
зітхань,
вона нас над б денністю
підносить,
ця мова — для шляхетності в юрбі,
висо о о бл ання між світами
і повивання пеленами людства,
що, я дитя, здри ається
нервово.

Ми — чародії помислів і слів,
що десять значень обійм ть
зв чанням,
що синтез под жають підйом
в мелодії м зичних за альнень
або... або щоденно о життя
відтворять полохливі світлотіні
предивним спад ом с фі сів

отих,
я і про все на світі с аж ть
ніжно...

-2-
Невже се рет тратиться наві ,
чер овий люч за биться із
зв’яз и
що бряз ає на р ченім шн р
в самим собою зайнято о світ ,
для о о ми — сто тисяч Валентин
із “Тра торів історії”*, я і
вихлюп ються хвиль ами
щоднини
із темних схов ів Східної Європи?

Чи ті, о о Всесвіт є в р ах,
пожадливо метн ться до ч жо о?
Чи істеричність лай и звабить
тих,
хто чар вався м зи ою слова?
“Довірся мені,— мова
жебонить,—
май м жність — і я вивед із ліс ,
а Бо не дасть — залиш ся з
тобою,
і ліс нав оло тебе стане храмом”.

*Marina Lewycka “ A short history
of tractors in Ukrainian”, Penguin
Books, 2005

Íåìàº çàáîðîí —
íåìàº ïðàâèë 

Немає заборон — немає правил,
осмосі нема орієнтирів,

немає др жби й тепло о т ман
помножено о дихання
людсь о о.
Давно нема до ближньо о ва и
і д ш, я і зрослися в подоланні
спо с або вірності завітам.
І ожен сам собі — за онодавець,
с ддя і адво ат, і с д присяжних,
і автор винахідливий амністій,
борець зі страхом в амері
своїй,
з я ої назавжди від риті двері...
Ми вільні — і ми бранці самоти
і піддані невільниць о о страх
перед лицем фантомів,
де олись
жило од хотворене, висо е...
О, неможлива праведність образ
на втрачених і ле оважних
др зів
п стці, де лиш людяність одна

іще сп с ається на
ол биних рилах
ізверх , і затиш очей
сплять золоті, та і знайомі далі...

ß ñëóõàëà éîãî 
ó Ñàí-Ôðàíöèñêî

Я сл хала йо о
Сан-Францис о,
І сл хати йо о б ло ці аво,
він оворив російсь ою,
при том
до У раїни ставився приязно.
У чорном своєм апелюсі
він б в — я добрий і важний
лі ар,
я ий рах є п льс пацієнта...
І він азав: що ж, є та і народи,
нічим не ірші від народів інших,
я имось бо ом, може, навіть
ращі —
але державності нія не мож ть
мати,
і т т же нічо о не поробиш...
Він б в єврей і трохи... раїнець,
том що не хотів мене образить,
він б в російсь омовний...
раїнець,

що сповідав поезію пораз и,
він сам не знав, що Київ
залишивши,
з цер вами, інстит тами,
мостами,
він мимохіть світ широ ий
вивіз
держав У раїн в своїм серці...

Óðâó ôàíòàç³¿ 
ïîë³ò...

Урв фантазії політ
І не заб д ся в розмові.
Ш ала я ба ато літ
Свою мелодію в любові.

Г д ть риниці і бринять,
Воло и повні і радон .

Я виросла, щоб не ш ать
Води ле ові с хом ,

За межами своїх бажань
Дивитись дійсності вічі,
Не задавати запитань,
А роз міти більше вдвічі.

І ч ю я — вона зроста,
Ота мелодія серці,
Одноманітна і проста,
Немов в м зичній таба ерці.

Але приходить Дири ент —
І це не і раш а бо а,
А р отворний інстр мент,
Що поб вав пальцях Бо а.

Äîù
Колис а тепло о дощ —
У плиннім шелесті первиннім,
І вся небесна бла одать
Сті ає різь спів чі ринви.

Ожилий простір позира
Розч леним і теплим о ом,
Я блис ітливий міріад рапель
Сшиває ненаро ом

Учора й завтра, верх і низ,
Дахи, машини, лиця, брами,
І ті, о о давно нема,
здається, знов пор ч з нами.

Ми знали — зб деться се,
Що серце снило і бажало,
Розв’яж ться сі в зли,
Неначе їх і не б вало,

Бо наст пає теплий дощ,
Нас обіймає, я рослини,
І переносить на р ах
У паралельний світ остинний.

Äâîº
У неї є йо о дитячий олос,
дзвін ий, настійний,
а на р ці — невидима обр ч а
йо о обіймів.

Йом ще тіль и сім, і їй належать
сі одраз
і від риття йо о мало о ві ,
й ір і образи.

До за ад и життя неї вини
безцінний лючи ,
і подар но цей див є, тішить,
ля ає, м чить.

Сон не іде вночі, щемлять
повільні
світан и сині.
Вона одна із ним в цілом світі,
в ч жій раїні.

Я ої помочі в о о питати?
Вона не просить.
Не поведе їх в п ть від
небезпе и
розважний Йосип.

Сім літ — перлинами з
дитячих в ст,
п хнастим с о ом.
Дорослішання мчить наз стріч
т нельним о ом

Ві торія Торон — постійна
автор а “Чтива” — надси-
лає свої твори зі США. Не
зважаючи на відстань, во-
на стала д же близь ою
читачам “Хрещати а” за-
вдя и своїй щирій, д же
людяній прозі. Сьо одні
ми знайомимо вас із
поезією Ві торії Торон.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по м. Києв повідомляє про приватизацію

шляхом ви п орендарем об’є та р пи А
ом нальної власності:

- нежилий б дино за альною площею 89,2 в. м, за адресою:
м. Київ, в л. Ш мсь о о, 3-Б.

Шевчен івсь им районним с дом м. Києва від рито провадження за адміністративним
позовом Блащ Володимира Юрійовича до Київсь ої місь ої ради, треті особи: Київсь а місь а
державна адміністрація, Ком нальне підприємство “Головний інформаційно-обчислювальний
центр КМДА”, Від рите а ціонерне товариство “А ціонерна омпанія “Київводо анал”, Від рите
а ціонерне товариство “А ціонерна енер етична омпанія “Київенер о”, про визнання неза онним
та с ас вання рішення Київради від 08.10.09. №319/2388 “Про введення в дію тристоронньо о
до овор про надання посл и, пов’язних з розподілом (розщепленням) рошових оштів за
ом нальні посл и, що находять від населення на спеціальні розподільчі рах н и”. С довий
роз ляд справи призначено на 25 січня 2011 ро о 13.45. В приміщенні Шевчен івсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, б д. 10-б, аб. 34,
с ддя Юзь ова О. Л.
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Ì³êñ-ôàéò îáèðàº
íàéñèëüí³øèõ
Êè¿âñüê³ øàíóâàëüíèêè çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ
ñòàíóòü î÷åâèäöÿìè âèäîâèùíîãî á³éö³âñüêîãî
øîó
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Для любителів
професійно о мі с-
файт "Лі а М-1
У раїна" під от ва-
ла чер ове спор-
тивне свято — с -
перфінал М-1 Se-
lection Ukraine, я е
виявить перших
серед рівносиль-
них бійців У раїни.
Вирішальне фі-
нальне протисто-
яння л бно о чем-
піонат зі зміша-
них єдиноборств
відб деться в Ки-
єві вже на почат
наст пно о місяця.
Меш анці та ості
столиці змож ть
насолодитися най-
більш стат сним,
на д м фахівців,
т рніром ро .

ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà,
çì³øàí³ ºäèíîáîðñòâà
äàþòü çìîãó íå ëèøå íà
âóëèö³, à é íà ðèíãàõ ³
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷è-
êàõ äîâåñòè ñâîþ ñèëó.
Ïîñò³éí³ òðåíóâàííÿ ç
÷àñîì ïåðåòâîðþþòü
"ëþáèòåë³â ïîì³ðÿòèñÿ
ñèëîþ" ó ñïîðòñìåí³â-
ïðîôåñ³îíàë³â. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ó òðàâí³ 2009
ðîêó â Êèºâ³ ïðåäñòàâè-
ëè Ë³ãó çì³øàíèõ ºäè-
íîáîðñòâ Ìix-fight M-1
Ukraine, íàøà äåðæàâà
ñòàëà ïîâíîïðàâíèì
÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ ë³ãè
çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ
"Ì-1 Global". Â³äòîä³

ðîçïî÷àëàñÿ àêòèâíà
ðîáîòà ç ï³äãîòîâêè
ïåðøîãî êëóáíîãî ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè. Ó
2009-ìó Ë³ãà Ìix-fight
M-1 Ukraine ïðîâåëà 7
âñåóêðà¿íñüêèõ òóðí³ð³â,
ïîëîâèíà ç ÿêèõ â³äáó-
ëàñÿ ñàìå â Êèºâ³. ßê
ðåçóëüòàò, çà ïåðøèé
ð³ê ä³ÿëüíîñò³ Ë³ãè â
Óêðà¿í³ ÿñêðàâ³ øîó ç³
çì³øàíèõ âèä³â ºäèíî-
áîðñòâ ïîáà÷èëè ïîíàä
6 ì³ëüéîí³â íàøèõ ñï³â-
â³ò÷èçíèê³â, à âæå â
2010 ðîö³ Ë³ãà îðãàí³çó-
âàëà 8 âñåóêðà¿íñüêèõ
òóðí³ð³â, îäèí ³ç ÿêèõ —
ì³æíàðîäíèé. Ïî÷àòîê
öüîãî ðîêó îçíàìåíó-
âàâñÿ ñóïåðô³íàëîì 
Ì-1 Selection Ukraine.
Ïåðøå ì³ñöå ñåðåä íàé-
êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ
êëóá³â âèáîðþâàòèìóòü
ñïîðòèâí³ êëóáè "Äîá-
ðî" (Êè¿â — Ñóìè) ³

"ÀÐ²Ñ" (Äîíåöüê). Çà
òðåòº çìàãàòèìóòüñÿ
ÌÁÊ Tez Tour Fight
(Êè¿â — Õàðê³â) ³ ÊÖÑ
Makfight.ua (Êè¿âñüêà
îáëàñòü).

Äî ñëîâà, ÑÊ "Äîáðî"
ìèíóëîãî ðîêó âïåâíå-
íî çàÿâèâ ïðî ñåáå ïå-
ðåêîíëèâèìè ïåðåìîãà-
ìè íàä êîæíèì ³ç òðüîõ
êëóá³â ó ï³äãðóï³. Ó äðó-
ãîìó òóð³ M-1 Selection
Ukraine- 2010 "äîáðÿêè"
çäîëàëè á³éö³â êëóáó
"Âèòÿçü" (Êðèâèé Ð³ã) ³ç
ðàõóíêîì 4:1. Ó ÷åòâåð-
òîìó òóð³ ÑÊ "Äîáðî"
îá³éøîâ êëóá "Ìàêñ-
ôàéò" ³ç Á³ëîðóñ³ ç ðà-
õóíêîì 5:0. ² òðåòþ êî-
ìàíäíó çóñòð³÷ íåçàïå-
ðå÷í³ ôàâîðèòè âèãðàëè
ó äðóãîãî ë³äåðà ñâîº¿
ï³äãðóïè ÊÖÑ Makfight.
ua ç ðàõóíêîì 5:0. ²ç
ê³ëüêîñò³ çàâîéîâàíèõ
íàãîðîä äðóã³ ïðåòåí-

äåíòè íà ïåðåìîãó —
á³éö³ ÑÊ "ÀÐ²Ñ" — äå-
ùî ïîñòóïàþòüñÿ ñâî¿ì
ñóïåðíèêàì ó ô³íàë³.
Àëå çà øâèäê³ñòþ íà-
â÷àííÿ òà ïåðñïåêòèâ-
í³ñòþ ñïîðòñìåíè öüî-
ãî êëóáó ïîñ³äàþòü ïåð-
øå ì³ñöå ñåðåä óñ³õ êëó-
á³â-ó÷àñíèê³â. Çà êîðîò-
êèé ÷àñ àòëåòè äîíåöü-
êîãî êëóáó ÷óäîâî ï³ä-
âèùèëè ñâ³é ð³âåíü. Òè-
òóëè ÷åìï³îí³â ³ ïðèçå-
ð³â ªâðîïè òà ñâ³òó ç
ïàíêðàòèîíó õëîïö³
ïðèâåçëè ìèíóëî¿ îñåí³
ç Ïîëüù³ òà Óãîðùèíè.
Âðàõîâóþ÷è òåìïè ðîç-
âèòêó äîíåöüêèõ
ñïîðòñìåí³â ³ ñîë³äí³
íàïðàöþâàííÿ ùîäî
ï³äáîðó á³éö³â äëÿ ÷åì-
ï³îíàòó, ó ñïîðòèâíîìó
êëóá³ "Äîáðî" øàíñè ô³-
íàë³ñò³â ïðèáëèçíî ð³â-
í³. Òîìó áîðîòüáà áóäå
æîðñòêîþ

СС ПП ОО РР ТТ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 12 ñ³÷íÿ
ОВНИ, варто пере лян ти плани. З рах ванням мин лих дося нень,

детально все обмір йте й назначте обхідні шляхи до мети. Не п с ай-
те можливості ще раз з стрітися й пере оворити з потрібними людьми,
отримати знання або навич и спіл вання, ви ористов ючи дост п до
джерел ці авої інформації.
ТЕЛЬЦІ, події дня мотивовані армічно. Облиште ініціативний пост п,

бо можливі травми та за острення хронічних хвороб. Розслабтеся і спо-
ійно сприймайте дари долі. Вони є армічним б меран ом, а за я і рі-
хи — под майте та вмийтеся слізьми аяття...
У БЛИЗНЯТ по ляди на майб тнє, др жб , розв'язання ори інальних

завдань в цей час б д ть трохи ідеалістичними. Можливо, саме висо-
ий ідеалізм допоможе вам дося ти бажано о. Можете розрахов вати
не лише на власні з силля, а й на допомо оточення. В той же час не
б д йте дов остро ових планів про співпрацю — єдність д мо , взаєм-
на щирість, а та ож ле ість, з я ою ви нала одж єте онта ти, є ілюзі-
єю... і з одом варто змінити страте ію дій і мислення.
РАКИ, день ризовий. Дов ола витає д х онфронтації. Тож ся н ти
омпроміс — шанси мізерні. Ваші бажання с перечать намірам оточен-
ня. Не пріть напролом! Дотрим йтеся сл жбової с бординації. Є ризи
нажити затятих воро ів серед ерівно о персонал та наш одити ар'єрі.
Нама айтеся ви онати термінові завдання, й одночасно не беріть на се-
бе ч жі обов'яз и.
ЛЕВИ, борець за правд нині з вас ні дишній. Уни айте б рхливих де-

батів, різ ої рити и, навіть я що вона справедлива. Ніхто це аде ватно
не сприйме, а підніме вас на посміх. Завойов йте ва та прихильність
п блі и расивими омпліментами, лестощами. Вихваляйте людей ре-
дит, заплющивши очі на їхні вади та недолі и, демонстр йте міння влас-
ними силами справлятися з мар дними завданнями висо ої с ладності.
У ДІВ день видасться е стремальним. Вам віч-на-віч доведеться зі-

т н тися з речами та сит аціями, я их панічно боїтеся, аби ви оренити
заячий д х. При от йтеся еройсь и за рити собою амбраз р не араз-
дів, "вмерти" символічно й вос ресн ти, аби стати сильними й невраз-
ливими до випроб вань долі.
ТЕРЕЗИ, дов ола вас розова атмосфера. Втім, роль Зевса, отрий

метає блис ав и, вас не прославить. Спирайтеся на др зів і соратни ів
по д х . Лише з ними пощастить знайти спільн мов , миролюбиво до-
мовитися, вирішивши а т альні питання й не наламати дров!
СКОРПІОНИ одержимо палатим ть тр довим ент зіазмом і ризи -

ють без л здо спопелити себе, наш одивши здоров'ю. А нині — це вас
найвразливіше місце. Раціонально розподіляйте сили. Менше нерв й-
те, і оловне — не хапайтеся за справи, я і вам не до вподоби. Жертви
заради добра інших збито собі протипо азані.
СТРІЛЬЦІ, б дьте в центрі ва и. Ваше місце на п блічній арені. Т т

є шанс "відірватися по повній про рамі" і завоювати симпатії оточення.
А диторія ваших прихильни ів розшириться саме за рах но фліртів і за-
лицянь. Тож чар йте, не заб ваючи про ви од . Пра тицизм є в рай по-
трібним атриб том на розважальних дійствах. Ваші прихильни и мають
приносити не лише радість, а й проявляти матеріальні зна и ва и.
КОЗОРОГИ, основні події роз ортатим ться під сімейним дахом. Т т

ваш ент зіазм заш алюватиме і може призвести, в разі втрати само он-
тролю, навіть до беш ет . Пожалійте бідолашних домашніх! Не заб дь-
те озирн тися. Мин ле за ли ає зробити ревізію та позб тися непотре-
б (речей, поч ттів, зв'яз ів із людьми тощо).
ВОДОЛІЇ, попри те, що ви блис че здатні майстерно і вправно при-

хов вати свої справжні наміри, нині може виплисти на поверхню брех-
ня. Вас мож ть видати занадто сміливі, необачні та цілеспрямовані дії.
Я що хочете залишити свої справжні плани в таємниці від оточення,
б дьте обачними, присл хайтеся до олос інт їції. Не варто без потре-
би йти на ризи овані дії. Одна , я що це немин че, від иньте с мніви і
зваж йтеся на ардинальний ро .
РИБИ, ріш ціна вашом расномовств , я що слова розходяться з ді-

лом. Ви боїтеся сміливих ро ів і ріш чих чин ів. Пра ніть зайняти чіт-
, он ретн позицію в том чи іншом питанні. Нині заохоч ється до-

лею відва а в різноманітних сит аціях: напри лад, під час термінових по-
по , розв'язанні ділових і поб тових проблем. Я що др пропон є вам
он ретн допомо , варто її беззастережно прийняти або одраз ж від-
ин ти. Зволі ання протипо азане

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-

çàõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+8°Ñ,
âíî÷³ 0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+5°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —4...—7°Ñ, âíî÷³ —8...
—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +2...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü ïàì’ÿò³ ñâÿòî¿ ìó÷åíèö³ Îíèñ³¿. Öüîãî äíÿ âàðèëè ñâèíÿ÷³

øëóíêè òà ð³çàëè ãóñåé. Çà òåëüáóõàìè òâàðèí — ïå÷³íêîþ òà ñåëå-
ç³íêîþ — âîðîæèëè ïðî çèìó.

²ìåíèííèêè: 
Îíèñ³ÿ, ²çîò, Ìàêàð, Òèì³í, Ôåäîðà
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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.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
11 ñ³÷íÿ

У чемпіонаті з мі с-файт , я ий незабаром відб деться в столиці, візьм ть часть
найсильніші спортсмени У раїни
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