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Володимир МОСТОВИЙ:
КІСТЯК ПЕРШОГО “ДЗЕРКАЛА ТИЖНЯ”
СКЛАДАЛИ ЖУРНАЛІСТИ З “ХРЕЩАТИКА”

Ï³ëüãè íå ñêàñîâàíî!
Ïåíñ³îíåðè ³ íàäàë³ ¿çäèòèìóòü ó ìåòðîïîë³òåí³ áåçïëàòíî

Àæ³îòàæ, ùî âèíèê íàïðèê³íö³ ìèíóëî-
ãî òèæíÿ äîâêîëà íîâèíè ïðî ñêàñóâàííÿ
áåçïëàòíîãî ïðî¿çäó â ï³äçåìö³ äëÿ ïåíñ³î-
íåð³â òà ³íøèõ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êà-
òåãîð³é êèÿí, âèÿâèâñÿ ìàðíèì. Ï³ëüãè íå
ñêàñîâàíî. ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî, âèòðàòè íà
ïåðåâåçåííÿ ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â, ÿê³
ìåøêàþòü ó ñòîëèö³ (áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé,
íà âèõîâàíí³ ÿêèõ òðîº ³ á³ëüøå íåïîâíî-
ë³òí³õ ä³òåé; îñ³á, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà ä³òü-
ìè-³íâàë³äàìè ³ íå ïðàöþþòü; ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèõ îñ³á, êîòð³ ïðîæèâàþòü ðàçîì ç ³í-
âàë³äîì I ÷è II ãðóïè âíàñë³äîê ïñèõ³÷íî-
ãî ðîçëàäó, ÿêèé çà âèñíîâêîì ë³êàðñüêî¿
êîì³ñ³¿ ïîòðåáóº ñòîðîííüîãî äîãëÿäó) äî-
òóâàëè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó â³äïîâ³äíî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.09.2008 ðîêó ¹ 377/377. Öå ð³øåííÿ
ñïðàâä³ âòðàòèëî ÷èíí³ñòü çã³äíî ç ³íøèì
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 30 ãðóäíÿ 2010 ðî-
êó ¹ 573/5385 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà
íà 2011 ð³ê”.

“Öå ñóòî òåõí³÷íèé ìîìåíò,— ñêàçàâ
Ðóñëàí Êðàìàðåíêî,— àäæå â ð³øåíí³ Êè-
¿âðàäè â³ä 2008 ðîêó íå áóëî ïðîïèñàíî
÷³òêîãî ìåõàí³çìó â³äøêîäóâàííÿ ï³ëüã íà
ïðî¿çä. Íèí³ ìè ïðàöþºìî íàä öèì, â³ä-
ïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ áóäå ðîçãëÿíó-
òî íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, ùî â³ä-
áóäåòüñÿ 3 ëþòîãî”.

Òå, ùî ïðàâî áåçïëàòíîãî ïðî¿çäó â ìåò-

ðîïîë³òåí³ íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ
æîäíèì ÷èíîì íå áóäå îáìåæåíî, ï³äòâåð-
äèâ ³ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Çà éîãî
ñëîâàìè, âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ òîð³ê ìàëè
ïðàâî íà áåçïëàòíèé ïðî¿çä ó ìåòðî, é íà-
äàë³ çìîæóòü öå ðîáèòè íà ï³äñòàâ³ â³äïî-
â³äíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Соціально незахищені ияни і надалі мож ть безплатно орист вати-
ся посл ами метро за посвідченнями. Я відомо, з ідно з чинним
за онодавством, ветерани праці У раїни, діти війни, інваліди по зор
та з раженням опорно-р хово о апарат I, II р п і особи, що їх с -
проводж ють, безплатно орист ються посл ами метрополітен . Ці
піль и фінанс є держава. Механізм відш од вання витрат на переве-
зення пенсіонерів та інших соціально незахищених иян план ють за-
твердити на найближчій сесії Київради, я а відб деться 3 люто о. Відповідно до нормативно-правових а -

тів У раїни, право безплатно о проїзд в
метрополітені 2011 році надано 38 різним
ате оріям ромадян, зо рема пенсіонерам,
матерям (бать ам) ба атодітних сімей, ді-
тям дош ільно о ві , дільничним лі арям-
терапевтам та дільничним медсестрам, на-
родним деп татам У раїни.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Соціально незахищені ияни і надалі мож ть безплатно орист ватися посл ами метрополітен
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ФФ ІІ НН АА НН СС ИИ

Êè¿â çàëó÷èòü
íà áóä³âíèöòâî
8 ì³ëüÿðä³â
ãðèâåíü
Ó 2011 ðîö³ â³äêðèþòü 
çàêëàäè îñâ³òè, îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà 16 áóäèíê³â 
äîñòóïíîãî æèòëà
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ó ÊÌÄÀ ïðîàíàë³çóâàëè, ÿê òðèâàº â ì³ñ-
ò³ áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíîãî æèòëà òà îá’ºê-
ò³â ³íôðàñòðóêòóðè. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çà îñòàí-
í³ ðîêè “íàçáèðàëîñÿ” ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ íå-
çàâåðøåíèõ îá’ºêò³â, íà äîáóäîâó ÿêèõ ïî-
òð³áíî ïîíàä 10 ìëðä ãðí. Íèí³øíüîãî ðî-
êó ì³ñüêà âëàäà ðîçðàõîâóº çàëó÷èòè ç ð³ç-
íèõ äæåðåë ïðèáëèçíî 8 ìëðä ãðí íà áóä³-
âåëüí³ ïèòàííÿ. Íà ö³ êîøòè â 2011-ìó ìà-
þòü ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ 11 çàêëàä³â îñâ³-
òè, 7 çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ê³ëüêà ñïîð-
òèâíèõ îá’ºêò³â òà äâà êóëüòóðíèõ. Êð³ì òî-
ãî, â ì³ñò³ çâåäóòü 16 áóäèíê³â íà 1700 êâàð-
òèð çà ïðîãðàìîþ äîñòóïíîãî æèòëà.

Çàñ³äàííÿ îñòàííüî¿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ áóëî
ïðèñâÿ÷åíî ïåðñïåêòèâàì áóä³âíèöòâà îá’ºê-
ò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ñîö³àëüíîãî
æèòëà. ßê ç’ÿñóâàëîñü, ó ñòîëèö³ íèí³ º 541
íåçàâåðøåíèé îá’ºêò ³íôðàñòðóêòóðè íà çà-
ãàëüíó êîøòîðèñíó âàðò³ñòü 11,8 ìëðä ãðí. Îñ-
âî¿òè âñòèãëè ëèøå 1,7 ìëðä ãðí. Íà çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò ³ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ïîòð³á-
íî çàãàëîì ùå 10,1 ìëðä ãðí. ×èìàëî îá’ºê-
ò³â áóëî ñïðîåêòîâàíî äî 2008 ðîêó, àëå ðîá³ò
íà ìàéäàí÷èêàõ íå âåäóòü âçàãàë³. Òèì ÷àñîì
ïðîäîâæóþòü ïðîåêòóâàòè íîâ³ ñïîðóäè. Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
ïðîïîíóº ñïðÿìóâàòè ãðîø³ íà ââåäåííÿ â
åêñïëóàòàö³þ ñïîðóä âèñîêîãî ð³âíÿ ãîòîâíî-
ñò³. “Ñë³ä âèçíàòè, ùî ñèñòåìó ïëàíîâîãî áó-
ä³âíèöòâà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
áóëî ðîçâàëåíî,— ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ ãî-
ëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.— Ñüîãîäí³ ìè
íå áóäóºìî íàñàìïåðåä ÷åðåç ïîãàíó îðãàí³-
çîâàí³ñòü”,— ïåðåêîíàíèé â³í. Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ ââàæàº, ùî ïîòð³áíî âèïèñàòè ªäèíèé
ïëàí ðîçâèòêó îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè, ïîãîäæåíèé ç óñ³ìà ðàéàäì³í³ñòðàö³ÿìè.
Ùîäî ïëàí³â íà 2011 ð³ê, òî âîíè äîâîë³ àì-
á³òí³: ì³ñòî ñïîä³âàºòüñÿ çàëó÷èòè ç óñ³õ äæå-
ðåë ô³íàíñóâàííÿ (ïåðåâàæíî ³íâåñòèö³éíèõ)
ïðèáëèçíî 8 ìëðä ãðí ï³ä çâåäåííÿ ñîö³àëü-
íîãî æèòëà òà îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè.

×è íå íàéâàæëèâ³øèì íàïðÿìêîì ëèøàº-
òüñÿ áóä³âíèöòâî äîñòóïíîãî æèòëà: ó 2011
ðîö³ íà öå ïåðåäáà÷åíî 253,3 ìëí ãðí ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Ðàçîì ç ³íøèìè çàëó÷åíèìè
êîøòàìè öüîãî ìàº âèñòà÷èòè íà çâåäåííÿ
ïðèáëèçíî 1700 êâàðòèð ó 16 áóäèíêàõ.

Öüîãîð³÷ ìàþòü çäàòè äèòÿ÷³ ñàäî÷êè â 6-
ìó ì³êðîðàéîí³ Îñîðê³â, ó 2-ìó ì³êðîðàéî-
í³ Ïîçíÿê³â òà ó 24-ìó ì³êðîðàéîí³ ìàñèâó
Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà. Òàêîæ ïëàíóþòü çà-
âåðøèòè ðåêîíñòðóêö³þ øêîëè ¹ 11 íà Àë-
ìà-Àòèíñüê³é òà ïðèáóäîâó äî äèòñàäêà íà
âóë. Îñ³íí³é, 33. Êð³ì òîãî, çà ðàõóíîê ïå-
ðåðîçïîä³ëó êîøò³â º íàì³ð ââåñòè â åêñïëó-
àòàö³þ ùå 5—6 îá’ºêò³â. Òðè äèòñàäêè áóäó-
þòü ïðèâàòí³ ³íâåñòîðè.

Òàêîæ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó íà 2011-é îõîï-
ëåíî çàãàëîì 40 îá’ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ç
çàãàëüíèì ô³íàíñóâàííÿì 185 ìëí ãðí. Áóäå
çäàíî ïîë³êë³í³êó ¹ 4 íà âóëèö³ Àêàäåì³êà
Áóëàõîâñüêîãî, äèòÿ÷ó ïîë³êë³í³êà ¹ 1 íà
Ëàéîøà Ãàâðî, â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªâ-
ðî-2012 îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü Öåíòðó
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, ïðèéìàëüíîìó â³ä-
ä³ëåííþ ïðè Îëåêñàíäð³âñüê³é ë³êàðí³, Öåí-
òðó êðîâ³. Ó 2011-ìó â Êèºâ³ ïëàíóþòü â³ä-
êðèòè ³ 79 àìáóëàòîð³é ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.

Íå îìèíóëè óâàãîþ ³ ãàëóçü ô³çêóëüòóðè òà
ñïîðòó — â ì³ñò³ áóäóþòü òðè îá’ºêòè ç ëåã-
êèõ êîíñòðóêö³é, ùî ìàþòü çàâåðøèòè äî
ê³íöÿ ðîêó. Íåâäîâç³ çàïðàöþþòü ðåêîñòðó-
éîâàíèé ëåãêîàòëåòè÷íèé ìàíåæ íà Áåðåçíÿ-
êàõ, ëüîäîâà àðåíà íà âóëèö³ Øàëåòò, ùî ñïî-
ðóäæóþòü çàì³ñòü “Êðèæèíêè”, òàêîæ ðîç-
ïî÷íóòü îáëàøòóâàííÿ ÷îòèðüîõ êîâçàíîê çà
ïðîãðàìîþ “Ðîçâèòîê õîêåþ Óêðà¿íè”.

À ùå â ñòîëèö³ íåâäîâç³ ç’ÿâëÿòüñÿ äâà íî-
âèõ êóëüòóðíèõ îá’ºêòè — ìåìîð³àëüíà àëåÿ
æåðòâàì ×îðíîáèëÿ òà ïàì’ÿòíèê á³ëîðóñüêî-
ìó ïèñüìåííèêó Âîëîäèìèðó Êîðîòêåâè÷ó

Çîíó íàâêîëî ÍÑÊ 
“Îë³ìï³éñüêèé” îáëàøòóþòü
äî Äíÿ Êèºâà
Íà ö³é òåðèòîð³¿ â³äðåìîíòóþòü ïîêð³âë³, îáëàøòóþòü 
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, çðîáëÿòü àñôàëüòíå ïîêðèòòÿ 
³ ðåêîíñòðóþþòü êâ³òêîâèé ãîäèííèê ó ñòèë³ ªâðî-2012

Òàê, äî 28 òðàâíÿ íà òåðèòîð³¿ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî, Ãîëîñ³¿âñüêîãî òà Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîí³â ñòîëèö³ çàïëàíîâàíî ïðî-
âåñòè ðîáîòè ïåðøî¿ ÷åðãè ç óïîðÿäêó-
âàííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â, ðåìîíòó ïîêð³-
âåëü ³ áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ äî 1,5-ê³-

ëîìåòðîâî¿ çîíè íàâêîëî ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêîãî”. Ïåðøî÷åðãîâî ïðèáåðóòü âóëè-
ö³, ÿêèìè ïðîõîäèòèìóòü óáîë³âàëüíèêè
òà ãîñò³ ì³ñòà. Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí íà-
ðàõîâóº 10 òàêèõ áóäèíê³â íà âóëèöÿõ
×åðâîíîàðì³éñüê³é, Æèòîìèðñüê³é, Êîñ-

òüîëüí³é, Ëüâà Òîëñòîãî ³ áóëüâàð³ Øåâ-
÷åíêà, Ïå÷åðñüêèé ðàéîí — òàêîæ 10 áó-
äèíê³â, íà âóëèö³ Áàñåéí³é ³ Áåññàðàá-
ñüê³é ïëîù³, Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí — 11
áóäèíê³â íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é.

Òàêîæ ïëàíóþòü ðåêîíñòðóþâàòè ³ ïðè-
âåñòè â ïîðÿäîê 26 îá’ºêò³â çåëåíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà: ïàðêè, ñêâåðè, êëóìáè. Íà çà-
ñ³äàíí³ ÷èíîâíèêè òàêîæ îáãîâîðèëè
ïðèâåäåííÿ äî ëàäó ïàðêó Øåâ÷åíêà,
ñêâåðó á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãðóøåâñüêîìó,
áóëüâàðíî¿ ÷àñòèíè áóëüâàðó Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, ñêâåðó á³ëÿ ïàëàöó “Óêðà¿íà”,
áóëüâàðíî¿ çîíè âóëèö³ Ãîðüêîãî, ñêâåðó
íà âóëèö³ Ëèïñüê³é, ñêâåðó íà ïëîù³ Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè.

Çàïëàíîâàíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò êëóì-
áè íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ òà âïîðÿäêó-
âàííÿ â’¿çä³â äî Êèºâà (ïðîñïåêò àêàäå-
ì³êà Ãëóøêîâà, âóëèöÿ Âèøãîðîäñüêà,
Áðîâàðñüêèé ïðîñïåêò, ïðîñïåêò Ïåðå-
ìîãè òà Õàðê³âñüêà ïëîùà). Ï³ä ÷àñ ðîá³ò
ïëàíóºòüñÿ îáëàøòóâàòè àâòîìàòè÷íèé
ïîëèâ ãàçîí³â, äîð³æîê, çîâí³øíº îñâ³ò-
ëåííÿ, âñòàíîâèòè ëàâêè, óðíè. À æèâîþ
ö³êàâèíêîþ ñòàíå îôîðìëåíèé ïî-íîâî-
ìó — â ñòèë³ ªâðî-2012 — êâ³òêîâèé ãî-
äèííèê á³ëÿ ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³. Íà
ö³ ö³ë³ ïîòð³áíî áóäå âèòðàòèòè ïðèáëèç-
íî 700 òèñÿ÷ ãðèâåíü, àáè ùå é óêð³ïèòè
ñõèë, íà ÿêîìó â³í íèí³ ì³ñòèòüñÿ.

“Ãîëîâíå çàâäàííÿ, ÿêå ìè ñòàâèëè íà
çàñ³äàíí³ — îðãàí³çóâàòè ôàõîâå ³ ïëàíî-
âå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèð³-
øåííÿì ïèòàíü ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî ªâ-
ðî-2012. Ö³ ïèòàííÿ ïîòðåáóþòü áàãàòî
çóñèëü ³ ïåâíèõ ðåñóðñ³â”,— çàçíà÷èâ ãî-
ëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. “×àñòè-
íó êîøò³â íà ðîáîòó âæå âèä³ëåíî, â ðîç-
ì³ð³ 70 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ ì³ñÿö³â áóäå âèä³ëåíî ùå ïðè-
áëèçíî òàêó ñàìó ñóìó”,— çàïåâíèâ â³í

Ãóðòîæèòêè ñòàíóòü ãîòåëÿìè
Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó äîì³âêó ãîñòÿì
íàäàäóòü äåÿê³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñòîëèö³

ОО ББ НН ОО ВВ ИИ   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ІІ

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Голова КМДА Оле сандр Попов
відвідав ртожит и, що в я ос-
ті отелів прийматим ть остей
Євро-2012. Зо рема це б дівлі
№ 7 та 8 Національно о нівер-
ситет б дівництва та архіте -
т ри.

Âàð³àíò òàêîãî îáëàøòóâàííÿ ö³ëêîì
³ìîâ³ðíèé, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÓªÔÀ,
àëå äî îá’ºêò³â âèñóâàþòü íèçêó âèìîã.
Òàê, ó ãóðòîæèòêó ìàº áóòè êîíñüºðæ,
ïîâèíí³ ôóíêö³îíóâàòè âàíí³ ê³ìíàòè çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, à òàêîæ íàÿâ-
í³ñòü ê³ìíàò íà äâîõ àáî á³ëüøå ìåøêàí-
ö³â òîùî.

Ãóðòîæèòêè, ùî â³äïîâ³äàþòü òàêèì
íîðìàì, ³ â³äâ³äàâ ãîëîâà ÊÌÄà Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Íàïðèêëàä, ãóðòîæèòîê
¹ 7 ìàº 532 ì³ñöÿ. Ê³ìíàòè îá’ºäíàí³ â
áëîêè, ìàþòü îêðåìèé ñàíâóçîë. Ùî-
ïðàâäà, öåé ãóðòîæèòîê ïîòðåáóº êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó, çîêðåìà êîìóí³êàö³é ³
ñàíâóçë³â. Ö³ ðîáîòè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
äâîõ ðîê³â íå ô³íàíñóâàëèñÿ, íàâ³òü ïî-
ïðè òå, ùî îá’ºêò âõîäèòü äî ö³ëüîâî¿
ïðîãðàìè ªâðî-2012. Íàðàç³ æ ö³ ïèòàí-
íÿ âæå âèð³øóþòü.

Çàãàëîì ó ñòîëèö³ íàë³÷óºòüñÿ 87 ãóð-
òîæèòê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ
ð³âí³â. ²ç íèõ óæå 67 ÷åêàþòü íà ðîçì³-
ùåííÿ âáîë³âàëüíèê³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-

íÿ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó. Ùî-
ïðàâäà, ìàéæå âñ³ âîíè ïîòðåáóþòü ðå-
ìîíòó, ùî é áóäå çðîáëåíî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì

Голова КМДА завітав до ртожит , що на час ЄВРО-2012 стане отелем

До Дня Києва привед ть до лад 26 об'є тів зелено о осподарства 1,5- ілометровій зоні
нав оло НСК "Олімпійсь ий"

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

28 січня на засіданні Координаційної ради з під отов и та прове-
дення в Києві фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з
ф тбол під олов ванням олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації Оле сандра Попова б ло роз лян то питання про фасади
б дин ів і приле л територію та званої першої чер и, роботи над
я ими мають завершити до Дня Києва.
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Âîëîäèìèð ÌÎÑÒÎÂÈÉ:

Ê³ñòÿê ïåðøîãî “Äçåðêàëà
òèæíÿ” ñêëàäàëè æóðíàë³ñòè
ç “Õðåùàòèêà”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У січні азеті Київсь ої місь ої
ради "Хрещати " виповнилося
20 ро ів. Про те, я розпочина-
лася історія видання, поділився
спо адами один із перших олов-
них реда торів "Хрещати а" Во-
лодимир Мостовий.

Реда тора “Хрещати а”
обирали дев’ять разів

ß ïðèéøîâ äî ðåäàêö³¿ ó ãðóäí³ 1990-ãî
çàñòóïíèêîì ðåäàêòîðà. À âñþ îðãàí³çà-
ö³éíó ðîáîòó ç³ ñòâîðåííÿ ðåäàêö³¿ ïî÷è-
íàâ òîä³ Âîëîäèìèð Äîëüíèêîâ. Öå, äî
ñëîâà, áóëà ö³êàâà ³ñòîð³ÿ. Äîëüíèêîâ —
ñëþñàð çàâîäó “Àðñåíàë”, áåç âèùî¿ îñâ³-
òè, àëå äåïóòàò Êè¿âðàäè ³ àêòèâíèé “ïðàâ-
äèñò”. Â³í ÷è íå ºäèíèé â Óêðà¿í³ îòðè-
ìàâ â³ä ãàçåòè “Ïðàâäà” ïðåì³þ ³ìåí³ Ìà-
ð³¿ Óëüÿíîâî¿ ÿê ðîáêîð. Íà òîé ÷àñ Äîëü-
íèêîâ áóâ ÷ëåíîì êîì³ñ³¿ ç³ ñâîáîäè ñëî-
âà. Éîãî âçÿëè çàñòóïíèêîì ðåäàêòîðà, â³í
ðîçðîáëÿâ ñòàòóò ãàçåòè. Ïîò³ì ïðèéøëè
ÿ ³ Âàëåð³é Íîâîñâ³òí³é, äàë³ — Ìèêîëà
×åðíåíêî ó â³ää³ë ïîë³òèêè, ßðîñëàâ Ìèí-
êî — ó â³ää³ë êóëüòóðè.

ßêùî ÿ íå ïîìèëÿþñÿ, áóëî äåâ’ÿòü òó-
ð³â âèáîð³â ðåäàêòîðà “Õðåùàòèêà” â Êè-
¿âðàä³. Òîä³ ñêëàëàñÿ ïàòîâà ñèòóàö³ÿ: ïî-
ëîâèíà äåïóòàò³â áóëè êîìóí³ñòè, ³íøà ïî-
ëîâèíà — ðóõ³âö³. Â³äïîâ³äíî ³ ãîëîñóâà-
ëè âîíè ïî-ð³çíîìó. Ó ïåðøîìó òóð³ áóëî
äåñü ï’ÿòü êàíäèäàòóð, çðåøòîþ çàëèøè-
ëîñÿ äâ³ — Â³êòîðà Êóçüìåíêà â³ä ðóõ³â-
ö³â ³ Äìèòðà Òàáà÷íèêà â³ä êîìóí³ñò³â. Ïî-
òð³áíó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â âîíè íå íàáðàëè.
Öå òðèâàëî ìàëî íå ï³âðîêó. Òîáòî ãàçåòó
ïîòð³áíî âèïóñêàòè ç íîâîãî ðîêó, à ðå-
äàêòîðà íåìà. Âèð³øèëè ïðèçíà÷èòè Â³ê-
òîðà Êóçüìåíêà, ÿêèé ùîðàçó íàáèðàâ íà
ê³ëüêà ãîëîñ³â á³ëüøå, âèêîíóâà÷åì îáî-
â’ÿçê³â ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà. Ï³ñëÿ öüîãî
ìè ïî÷àëè ïðàöþâàòè.

Â³êòîð äî öüîãî ïðàöþâàâ çàâ³äóâà÷åì
â³ää³ëó êóëüòóðè ãàçåòè “Âå÷³ðí³é Êè¿â”.
Çíàºòå, â³í áóâ çîëîòîþ ëþäèíîþ, äëÿ ÿêî¿
íàéñòðàøí³øèì ìàòþêîì áóëî: “Ãîëóáå
ì³é, ùî æ âè îöå...”.

Óë³òêó Â³êòîðà ñï³òêàâ ³íôàðêò. Ìåíå
ïðèçíà÷èëè âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â ãî-
ëîâíîãî ðåäàêòîðà. ×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â
Â³êòîð Êóçüìåíêî ïîìåð. À ÿ ùå ïðîòÿ-
ãîì ðîêó ³ ñåìè ì³ñÿö³â áóâ, ÿê-òî êàæóòü,
â. î. Ïðîòå ÿ ñòàâ ïåðøèì “óçàêîíåíèì”
ðåäàêòîðîì “Õðåùàòèêà”.

ß ñâ³äîìî íå éøîâ íà âèáîðè, äîêè íå
òðàïèâñÿ ìîìåíò òèì÷àñîâîãî ºäíàííÿ â ðà-
ä³, êîëè äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè ìàéæå îä-
íîãîëîñíî. ² ÿ êàæó ãîëîâ³ Êè¿âðàäè Âàñè-
ëþ Íåñòåðåíêó: “Ñòàâòå êàíäèäàòóðó íà ãî-
ëîñóâàííÿ!”. Ñïî÷àòêó ïðîãîëîñóâàëè çà
âêëþ÷åííÿ äî ïîðÿäîêó äåííîãî: âñ³ì óæå
íà òîé ìîìåíò íàáðèäëî, ùî íåìàº ãîëîâ-
íîãî ðåäàêòîðà. À ïîò³ì óõâàëèëè ìîþ êàí-
äèäàòóðó: ³ç 140 äåïóòàò³â ëèøå ï’ÿòü áóëè
ïðîòè.

Між двома во нями
ßêùî óâàæíî ïåðåãëÿíóòè ïåðøèé íî-

ìåð, ìîæíà ïîì³òèòè ñòàòòþ “Äâà öåíòðè
âëàäè”, à íà ïåðø³é øïàëüò³ — äâà ãåðáè:
Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà òà ðàäÿíñüêèé ãåðá Êè-
ºâà. Öå ÿ äî òîãî, ùî ìè ïîñò³éíî ïåðå-
áóâàëè ì³æ äâîìà âîãíÿìè. Ïðàöþâàòè, ç
îäíîãî áîêó, áóëî ëåãêî, àäæå âñå ò³ëüêè
ðîçïî÷èíàëîñÿ, ³ ïðîÿâè ³í³ö³àòèâè ëèøå
ñõâàëþâàëè. Ç ³íøîãî áîêó — ñêëàäíî â
òîìó ïëàí³, ùî ç ð³çíèõ áîê³â íàñ³äàëè ³

êîìóí³ñòè, ³ ðóõ³âö³, à ïðîâîäèòè ºäèíó
ë³í³þ áóëî íåìîæëèâî.

Ñòàòò³ äàâàëè ð³çí³ äåïóòàòè. Áóâàëî, ÿ
êàæó Íåñòåðåíêó, ùî äðóêóâàòè ïîäàíèé
ìàòåð³àë íå áóäó, àáè íå ðîçïàëþâàòè ì³æ-
íàö³îíàëüíî¿ âîðîæíå÷³. Â³í â³äïîâ³äàº:
“ª ìàòþêè? ßêùî í³,— äðóêóéòå”. Çâåð-
òàëèñÿ íàâ³òü äåïóòàòè ç åêñòðåì³ñòñüêè-
ìè íàñòðîÿìè. Òîæ íàäçâè÷àéíî âàæëè-
âîþ áóëà ïîë³òèêà áàëàíñó. ß íàìàãàâñÿ
äåùî “çáèâàòè ãðàäóñ” ñòàòåé, ùî íåñëè
êîìóí³ñòè òà êðàéí³ ïðàâ³.

Õî÷ó çãàäàòè äîáðèì ñëîâîì êóðàòîðà
“Õðåùàòèêà” Âîëîäèìèðà Êîíôåäåðàòåí-
êà. Â³í áóâ ñï³âãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ãëàñíî-
ñò³ òà ÇÌ² â³ä Ðóõó. Âîëîäèìèð çàõèùàâ
íàñ íà ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè, êîëè “íàñêàêó-
âàëè” äåïóòàòè, îñîáëèâî êîìóí³ñòè.

Перший ювілей
Ó 1992 ðîö³ ãàçåò³ “Õðåùàòèê” âëàøòó-

âàëè ñâÿòî íà ïëîù³ á³ëÿ Ïàëàöó ñïîðòó:
ãðàëè çàïðîøåí³ ìóçèêè, ïðîâîäèâñÿ ÿð-
ìàðîê. Ó ìåíå çáåðåãëàñÿ ôîòîãðàô³ÿ, äå

ðàçîì ïðàö³âíèêè òîä³øíüî¿ ðåäàêö³¿ —
îãëÿäà÷ Ëàðèñà Ãóòîðîâà, Â³êòîð Øàíþê
(â³ää³ë åêîíîì³êè), ãîëîâíèé áóõãàëòåð Òå-
ðåçà Äðóêàðåíêî, Ìèêîëà Óøóëüíèé (â³ä-
ä³ë ëèñò³â), ñïåö³àëüíèé êîðåñïîíäåíò Òå-
òÿíà Çàõàðîâà, êîðåñïîíäåíò Ëàðèñà Äà-
öþê, ë³òðåäàêòîð Îëåíà Ïîëÿêîâà, âèïóñ-
êîâèé ²ãîð Ï³í÷óê ³ ÿ. Äåêîãî ³ç íèõ, íà
æàëü, óæå íåìàº.

Ó “Õðåùàòèêó” ïðàöþâàëè ïðîôåñ³î-
íàëè. Ê³ñòÿê ïåðøîãî “Äçåðêàëà òèæíÿ”
ñêëàäàëè òàêîæ æóðíàë³ñòè ç “Õðåùàòè-
êà”. Òàê³, íàïðèêëàä, ÿê Íàòàëÿ ßöåíêî
(çàðàç, ÿê ³ â òîé ÷àñ, º ðåäàêòîðîì â³ä-
ä³ëó åêîíîì³êè) òà Ë³ä³ÿ Ñóðæèê (ðåäàê-
òîð â³ää³ëó íàóêè, ìåäèöèíè, îñâ³òè òà
åêîëîã³¿) — îáèäâ³ çàñëóæåí³ æóðíàë³ñò-
êè, ÿê ³ Ìèõàéëî Ìèãàëü — ñïî÷àòêó â³ä-
ïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð, à ïîò³ì ì³é çàñòóï-
íèê.

Війна з мером
Ïàì’ÿòàþ, ÿê ìè âîþâàëè ç ìåðîì ²âà-

íîì Ñàë³ºì. Â³í íàâ³òü íàïèñàâ îô³ö³éíî-

ãî ëèñòà äî ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïðèáëèçíî òà-
êèì çì³ñòîì: ÿêùî ðàäà íå â÷èíèòü ÿêè-
õîñü ä³é ùîäî çì³íè ðåäàêö³éíî¿ ïîë³òè-
êè ãàçåòè “Õðåùàòèê”, òî ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ áóäå âèìóøåíà äîêëàñòè äî öüî-
ãî âñ³õ ìîæëèâèõ çóñèëü. Òîä³ ìè äàëè äî-
á³ðêó ëèñò³â â³ä îáóðåíèõ ÷èòà÷³â. À òóò —
³ óêàç Ïðåçèäåíòà ïðî çíÿòòÿ Ñàë³ÿ. ×åðåç
ð³ê ìè çóñòð³ëèñÿ ó ïîñîëüñòâ³, ³ â³í ç³-
çíàâñÿ, ùî ïðèïóñòèâñÿ ïîìèëêè, ìîâëÿâ,
òðåáà áóëî ïðèéòè äî âàøî¿ ðåäàêö³¿, ïî-
ãîâîðèòè — ³ ìè á îäíå îäíîãî çðîçóì³ëè.

По азові моменти
Áóâ òàêèé âèïàäîê ï³ä ÷àñ ÃÊ×Ï. Òî-

ä³ íàâ³òü íàéäåìîêðàòè÷í³øà ãàçåòà ñòî-
ëèö³ — “Âå÷³ðí³é Êè¿â” — íàäðóêóâàëà
çâåðíåííÿ ÃÊ×Ï. Óò³ì, ÿê ³ “Ñ³ëüñüê³ â³ñ-
ò³”, ³ “Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà”, é ³íø³ ãàçå-
òè. Ó òîé ÷àñ ìè ìàëè ñòàòòþ Ìèêîëè
×åðíåíêà “Ïðèâèä áðîäèòü ïî ªâðîï³,
ïðèâèä ñòàë³í³çìó”. Ïî äîðîç³ äî äðóêàð-
í³ ÿ çà¿õàâ äî òîâàðèøà ç “Âå÷³ðíüîãî Êè-
ºâà” Áîðèñà Ñòàò³âêè. Â³í êàæå ìåí³:
“Ïîäóìàé ïðî ñåáå òà ðîäèíó, ïåðø í³æ
äðóêóâàòè öåé ìàòåð³àë, áî óæå Â³òåáñüêà
äèâ³ç³ÿ âèñàäèëàñÿ”. Çàì³íà ìàòåð³àëîâ³
áóëà, àëå âèð³øèâ òàêè äðóêóâàòè. À ïî-
ò³ì ãðîìàäñüê³ñòü â³äçíà÷èëà, ùî “Õðåùà-
òèê” — ºäèíà ãàçåòà, ÿêà îäðàçó âèñòóïè-
ëà ïðîòè ÃÊ×Ï.

Ком нальні с ладнощі
ßêáè íàì òîä³ ñòâîðèëè ïîòð³áí³ óìîâè,

“Õðåùàòèê” áóâ áè ïåðåäîâèì âèäàííÿì.
Ãàçåò òîä³ áóëî íàáàãàòî ìåíøå. Óñ³ ïîòðå-
áóâàëè ï³äòðèìêè â ïëàí³ ô³íàíñóâàííÿ, íà-
êëàäó, ðîçêðóòêè... ß âèñòóïàâ ³ âèñòóïàþ
çà ñîö³àëüíó ö³ëüîâó ïåðåäïëàòó — äëÿ ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ, ïåíñ³îíåð³â, ñòóäåíò³â, à
òàêîæ äëÿ á³áë³îòåê ³ øê³ë. Íàì íå äàâàëè
ïîòîíóòè, àëå é æèòè — òåæ. ß áóâ ïðîòèâ-
íèêîì íå ðåäàêö³éíî¿ êîíöåïö³¿, à åêîíî-
ì³÷íîãî ï³äõîäó. ßêùî öÿ ãàçåòà º êîìó-
íàëüíîþ, âîíà ìàº éòè â êîæíó ïîøòîâó
ñêðèíüêó. Óñ³ ïëàòÿòü ïîäàòêè, ç ÿêèõ áå-
ðóòü êîï³éêó íà öå âèäàííÿ, àëå îòðèìóº éî-
ãî ì³çåðíà ÷àñòêà êèÿí. Ïàðàäîêñ íà ïî÷àò-
êó ïîëÿãàâ ùå é ó òîìó, ùî ðåäàêö³éíå ïðè-
ì³ùåííÿ íàëåæàëî Êè¿âðàä³, ³ ìè ïëàòèëè
çà éîãî îðåíäó ãðîøèìà, ùî äàâàëà Êè¿â-
ðàäà. ²ç ë³âî¿ êèøåí³ — â ïðàâó. Ïåðøèì
óñóíóâ öþ í³ñåí³òíèöþ ìåð Ëüâîâà Âàñèëü
Êóéá³äà, ÿêèé ïðèçíà÷èâ ëüâ³âñüê³é ãàçåò³
“Ðàòóøà” ð³÷íó îðåíäó çà ñèìâîë³÷íó 
1 ãðèâíþ íà ð³ê.

З “Хрещати а” —
в “Дзер ало тижня”

Êîëè ìåí³ çàïðîïîíóâàëè î÷îëèòè
“Äçåðêàëî òèæíÿ”, ÿ ùå â ñåðïí³ íàïè-
ñàâ íà ³ì’ÿ Ëåîí³äà Êîñàê³âñüêîãî çàÿâó
ïðî çâ³ëüíåííÿ. Äåñü ó ê³íö³ âåðåñíÿ ÿ
ïðîðâàâñÿ äî íüîãî íà ïðèéîì, àäæå â
æîâòí³ âæå ìàâ âèéòè ïåðøèé íîìåð
“Äçåðêàëà òèæíÿ”. Â³í â³äâåðòî ñêàçàâ:
“Âîëîäèìèðå Ïàâëîâè÷ó, âè ðîáèòå âåëè-
êó ïîìèëêó, àäæå ñê³ëüêè áóäå Êè¿âðàäà
— ñò³ëüêè ³ñíóâàòèìå ãàçåòà “Õðåùàòèê”.
ß íàâ³òü íå ìàþ ïðàâà âàñ çâ³ëüíèòè, áî
âè çàòâåðäæåí³ ñåñ³ºþ. À îò ÷è â³äáóäåòü-
ñÿ âàøå “Äçåðêàëî òèæíÿ”, ÷è í³ — öå ùå
âåëèêå ïèòàííÿ”. ß íå ìåíø ùèðî â³äïî-
â³â: “Ëåîí³äå Ãðèãîðîâè÷ó, ÿ ïîðîçêîøó-
âàâ íà ì³ëüéîí äâ³ñò³ òèñÿ÷, õàé òåïåð ïî-
ðîçêîøóº õòîñü ³íøèé”. Íèí³ íîâå âè-
äàííÿ — “Äçåðêàëî òèæíÿ. Óêðà¿íà” º
ñâîãî ðîäó ñ³ìåéíèì á³çíåñîì: ñï³ââëàñ-
íèêàìè âèñòóïàºìî ÿ, ìîÿ äîíüêà Þëÿ òà
ñèí Îëåêñ³é
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  
від 29.12.2010 № 1222 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 27.01.2011 № 99)

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення 

і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності
для здійснення розрахунків з населенням, з оплатою останнім 

не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

*Розрахунки за опалення проводяться щомісячно протя�
гом року.

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
— з релігійними організаціями, в частині жилих примі�

щень, де проживають монахи та монахині;
— з членами творчих спілок для приміщень майстерень�

студій, у випадку укладення договорів з виконавцями послуг.
2. Опалювана площа квартири — площа всіх житлових та

підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, туале�
ту, ванної кімнати, перегородок, коридорів, комірчини тощо)
в межах внутрішньої поверхні стін і перегородок квартири без
урахування площі неопалювальних лоджій і балконів.

3. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�
повідних квартирних та будинкових засобів обліку.

4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душа�
ми, враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігрівається.

5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мий�

ками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що
підігрівається.

6. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим пос�
тачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними ду�
шами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що підігрівається.

7. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках вра�
ховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрівається.

8. В тарифах на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг
враховані витрати виконавців послуг за нарахування, збір та
облік платежів, підприємств, організацій та установ — за
прийом та перерахування платежів та витрати КП "Голов�
ний інформаційно�обчислювальний центр", що визначені на
підставі укладених договорів.

8.1. У випадку реалізації виконавцями комунальних по�
слуг іншим виконавцям розрахунки проводяться за тарифа�
ми, зменшеними на витрати, що передбачені у п.8 цих При�
міток, тобто за тарифами для виробника послуг.

Заст пни олови — ерівни апарат

№
п/п

Наймен вання
Одиниця
вимір

Тариф, рн. за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності б дин ово о та вартирних
засобів облі теплової енер ії, я а ви ористов ється на опалення,
для проведення розрах н ів з населенням

1 Г ал 237,70

2. Централізоване опалення для населення (при відс тності
б дин ових та вартирних засобів облі теплової енер ії)

1 в.м
опалюваної

площі в місяць
2,91*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон для нарах вань піль
та с бсидій при проведенні розрах н ів з населенням за по азаннями
б дин ово о та вартирних засобів облі теплової енер ії

1 в.м
опалюваної

площі в місяць
5,82

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ
в місяць

17,83

5. Гаряча вода для населення при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 14,86

6. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води з ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ
в місяць

52,01

7. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами

на 1 особ
в місяць

34,92

8. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в
місяць

41,61

№
п/п

Наймен вання
Одиниця
вимір

Тариф, рн. за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Гаряча вода для населення при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 15,89

2. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води з ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ
в місяць

55,61

3. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами

на 1 особ
в місяць

37,34

4. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ
в місяць

44,49

5. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ
в місяць

18,67

№
п/п Наймен вання

Одиниця
вимір

Тариф, рн. за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Гаряча вода для населення при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 14,86

2. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води з ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ
в місяць

52,01

3. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами

на 1 особ
в місяць

34,92

4. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ
в місяць

41,61

5. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ
в місяць

17,83

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від  27.01.2011 № 99

Тарифи 
на теплову енергію, що виробляється підприємствами, установами 

та організаціями, на балансі яких знаходяться котельні, 
для потреб населення

№
п/п Назва підприємства

Тариф за 1Г ал ( рн)

без ПДВ з ПДВ

1. Приватне підприємство "БОНВОЯЖ" 171,25 205,50

2. Виробниче об'єднання "Київприлад" 171,25 205,50

3. Державне підприємство "Гр пова отельня УМТ та ГЗ ГУМВС У раїни в
Київсь ій області"

171,25 205,50

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС" 171,25 205,50

Заст пни олови — ерівни апарат

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27.01.2011 № 99

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання гарячої води 

виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків
з населенням, з оплатою останнім після 20 числа місяця, що настає 

за розрахунковим

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
— з релігійними організаціями, в частині жилих примі�

щень, де проживають монахи та монахині;
— з членами творчих спілок для приміщень майстерень�

студій, у випадку укладення договорів з виконавцями послуг.
2. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�

повідних квартирних та будинкових засобів обліку.
3. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим

постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душа�
ми, враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігрівається.

4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мий�
ками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що
підігрівається.

5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладна�

ними душами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що піді�
грівається.

6. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках вра�
ховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрівається.

7. В тарифах на комунальні послуги з централізованого
постачання гарячої води виконавцям цих послуг враховані
витрати виконавців послуг за нарахування, збір та облік пла�
тежів, підприємств, організацій та установ — за прийом та
перерахування платежів та витрати КП "Головний інформа�
ційно�обчислювальний центр", що визначені на підставі укла�
дених договорів.

7.1. У випадку реалізації виконавцями комунальних по�
слуг іншим виконавцям розрахунки проводяться за тарифа�
ми, зменшеними на витрати, що передбачені у п.7 цих При�
міток, тобто за тарифами для виробника послуг.

Заст пни олови — ерівни апарат

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.01.2011 № 99

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання гарячої води 

виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків
з населенням, з оплатою останнім не пізніше 20 числа місяця, 

що настає за розрахунковим

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
— з релігійними організаціями, в частині жилих примі�

щень, де проживають монахи та монахині;
— з членами творчих спілок для приміщень майстерень�

студій, у випадку укладення договорів з виконавцями послуг.
2. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�

повідних квартирних та будинкових засобів обліку.
3. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим

постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душа�
ми, враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігрівається.

4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мий�
ками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що
підігрівається.

5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладна�

ними душами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що піді�
грівається.

6. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках вра�
ховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрівається.

7. В тарифах на комунальні послуги з централізованого
постачання гарячої води виконавцям цих послуг враховані
витрати виконавців послуг за нарахування, збір та облік пла�
тежів, підприємств, організацій та установ — за прийом та
перерахування платежів та витрати КП "Головний інформа�
ційно�обчислювальний центр", що визначені на підставі укла�
дених договорів.

7.1. У випадку реалізації виконавцями комунальних по�
слуг іншим виконавцям розрахунки проводяться за тарифа�
ми, зменшеними на витрати, що передбачені у п.7 цих При�
міток, тобто за тарифами для виробника послуг.

Заст пни олови — ерівни апарат
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Додаток

до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 29.12.2010 № 1222 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації 
від 27.01.2011 № 99)

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності 
для здійснення розрахунків з населенням, з оплатою останнім 

після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

*Розрахунки за опалення проводяться щомісячно протя�
гом року.

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
— з релігійними організаціями, в частині жилих примі�

щень, де проживають монахи та монахині;
— з членами творчих спілок для приміщень майстерень�

студій, у випадку укладення договорів з виконавцями послуг.
2. Опалювана площа квартири — площа всіх житлових та

підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, ту�
алету, ванної кімнати, перегородок, коридорів, комірчини то�
що) в межах внутрішньої поверхні стін і перегородок квар�
тири без урахування площі неопалювальних лоджій і балко�
нів.

3. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�
повідних квартирних та будинкових засобів обліку.

4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізова�
ним постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними ду�
шами, враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігріваєть�
ся.

5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мий�

ками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що
підігрівається.

6. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладна�
ними душами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що піді�
грівається.

7. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках
враховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрі�
вається.

8. В тарифах на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг
враховані витрати виконавців послуг за нарахування, збір та
облік платежів, підприємств, організацій та установ — за
прийом та перерахування платежів та витрати КП "Голов�
ний інформаційно�обчислювальний центр", що визначені на
підставі укладених договорів.

8.1. У випадку реалізації виконавцями комунальних по�
слуг іншим виконавцям, розрахунки проводяться за тари�
фами зменшеними на витрати, що передбачені у п.8 цих
Приміток, тобто за тарифами для виробника послуг.

Заст пни олови — ерівни апарат

№
п/п

Наймен вання
Одиниця
вимір

Тариф, рн за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності б дин ово о та вартирних
засобів облі теплової енер ії, я а ви ористов ється на опалення,
для проведення розрах н ів з населенням

1 Г ал 253,15

2. Централізоване опалення для населення (при відс тності
б дин ових та вартирних засобів облі теплової енер ії)

1 в.м
опалюваної

площі в місяць
3,10*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон для нарах вань піль
та с бсидій при проведенні розрах н ів з населенням за по азаннями
б дин ово о та вартирних засобів облі теплової енер ії

1 в.м
опалюваної

площі в місяць
6,20

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в
місяць

18,67

5. Гаряча вода для населення при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 15,89

6. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води з ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в
місяць

55,61

7. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами

на 1 особ в
місяць

37,34

8. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням арячої
води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в
місяць

44,49

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.01.2011 № 101

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води для населення 
для проведення розрахунків виробника цих послуг 

ВАТ "АК "Київводоканал" з виконавцями цих послуг усіх форм власності
(при відсутності відповідних будинкових засобів обліку)

Примітки:
1. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�

повідних будинкових та квартирних засобів обліку.
2. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з

централізованим постачанням гарячої води з ваннами, облад�
наними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та стоків.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних
умивальниками, мийками та душами, враховано вартість
3,5 куб. м води та стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ван�
нами, обладнаними душами, враховано вартість 4,1 куб. м
води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом та каналізацією без ванн, з газопостачанням врахо�
вано вартість 3,6 куб. м води та стоків.

6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом та каналізацією з ваннами і газовими колонками вра�
ховано вартість 5,7 куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що пра�
цюють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м во�
ди та стоків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом і каналізацією (без ванн), враховано вартість 
2,85 куб. м води та стоків.

9. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних ко�
лонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

10. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гурто�
житках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

11. В тарифі на водовідведення гарячої води в будин�
ках з централізованим постачанням гарячої води з ванна�
ми, обладнаними душами, враховано вартість 3,5 куб. м
стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках
з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних
умивальниками, мийками та душами, враховано вартість
2,35 куб. м стоків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будин�
ках з централізованим постачанням гарячої води із сидя�
чими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість
2,8 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожит�
ках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

15. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість
стічних вод приймається рівною загальній кількості спожи�
тої холодної та гарячої води.

Заст пни олови — ерівни апарат

№
п/п Наймен вання

Одиниця
вимір

Тариф, рн за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, в том
числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

16,50

9,30
7,20

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

10,50

5,92
4,58

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

12,30

6,93
5,37

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах:
- без централізовано о постачання арячої води з водопроводом та
аналізацією без ванн, з азопостачанням, в том числі:
вода
водовідведення
- з ваннами і азовими олон ами, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом, аналізацією та ваннами з водона рівачами, що
працюють на твердом паливі, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення
- водозабірні в личні олон и

1 особа

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

10,80

6,08
4,72
17,10
9,63
7,47
13,50

7,61
5,89
8,55
4,82
3,73
2,53

5. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа
-//-
-//-

4,89
2,75
2,14

6. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 4,58

7. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами

1 особа 3,08

8. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами

1 особа 3,67

9. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,57

№
п/п Наймен вання

Одиниця
вимір

Тариф, рн за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, в том
числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

17,49

9,90
7,59

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

11,13

6,30
4,83

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

13,04

7,38
5,66

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах:
- без централізовано о постачання арячої води з водопроводом та
аналізацією без ванн, з азопостачанням, в том числі:
вода
водовідведення
- з ваннами і азовими олон ами, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом, аналізацією та ваннами з водона рівачами, що
працюють на твердом паливі, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення
- водозабірні в личні олон и

1 особа

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

11,45

6,48
4,97
18,13
10,26
7,87

14,31
8,10
6,21
9,06
5,13
3,93
2,70

5. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа
-//-
-//-

5,72
3,24
2,48

6. Холодна вода при наявності вартирно о або б дин ово о засоб
облі холодної води

1 б.м 1,80

7. Водовідведення холодної води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі холодної води

1 б.м 1,38

8. Водовідведення арячої води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 1,38

9. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 4,83

10. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами

1 особа 3,24

11. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами

1 особа 3,86

12. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,66

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.01.2011 № 101

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг усіх
форм власності для здійснення розрахунків з населенням, з оплатою

останнім не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках з членами

творчих спілок для приміщень майстерень�студій, у випад�
ку укладення ними прямих договорів з виконавцями послуг.

2. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�
повідних будинкових та квартирних засобів обліку.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, об�
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ладнаними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та
стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних
умивальниками, мийками та душами, враховано вартість
3,5 куб. м води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будин�
ках з централізованим постачанням гарячої води із сидя�
чими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість
4,1 куб. м води та стоків.

6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом та каналізацією без ванн, з газопостачанням врахо�
вано вартість 3,6 куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом та каналізацією з ваннами і газовими колонками вра�
ховано вартість 5,7 куб. м води та стоків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопрово�
дом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працю�
ють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м води
та стоків.

9. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом і каналізацією (без ванн), враховано вартість 2,85
куб. м води та стоків.

10. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних
колонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

11. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гурто�
житках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках
з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, об�
ладнаними душами, враховано вартість 3,5 куб. м стоків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках
з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних
умивальниками, мийками та душами, враховано вартість
2,35 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з
централізованим постачанням гарячої води із сидячими ванна�
ми, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м стоків.

15. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожит�
ках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

16. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість
стічних вод приймається рівною загальній кількості спожи�
тої холодної та гарячої води.

17. В тарифах на комунальні послуги з централізовано�
го постачання холодної води та водовідведення холодної та
гарячої води виконавцям цих послуг для здійснення розра�
хунків з населенням враховані витрати виконавців послуг в
розмірі 5,5 відсотка, в тому числі:

4 відсотки — за нарахування, збір та облік платежів;
1 відсоток — підприємствам, організаціям та установам

за прийом та перерахування платежів;
0,5 відсотка — КП "Головний інформаційно�обчислюваль�

ний центр".

Заст пни олови — ерівни апарат

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27.01.2011 № 101

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг усіх
форм власності для здійснення розрахунків з населенням, з оплатою

останнім після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

№
п/п Наймен вання

Одиниця
вимір

Тариф, рн за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, в том
числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

19,25

10,89
8,36

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

12,25

6,93
5,32

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

14,35

8,12
6,23

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах:
- без централізовано о постачання арячої води з водопроводом та
аналізацією без ванн, з азопостачанням, в том числі:
вода
водовідведення
- з ваннами і азовими олон ами, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом, аналізацією та ваннами з водона рівачами, що
працюють на твердом паливі, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення
- водозабірні в личні олон и

1 особа

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

12,60

7,13
5,47
19,95
11,29
8,66
15,75

8,91
6,84
9,97
5,64
4,33
2,97

5. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа
-//-
-//-

6,30
3,56
2,74

6. Холодна вода при наявності вартирно о або б дин ово о засоб
облі холодної води

1 б.м 1,98

7. Водовідведення холодної води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі холодної води

1 б.м 1,52

8. Водовідведення арячої води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 1,52

9. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 5,32

10. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами

1 особа 3,57

11. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами

1 особа 4,26

12. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,82

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках з членами

творчих спілок для приміщень майстерень�студій, у випад�
ку укладення ними прямих договорів з виконавцями послуг.

2. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�
повідних будинкових та квартирних засобів обліку.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з
централізованим постачанням гарячої води з ваннами, облад�
наними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних
умивальниками, мийками та душами, враховано вартість
3,5 куб. м води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будин�
ках з централізованим постачанням гарячої води із сидя�
чими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість
4,1 куб. м води та стоків.

6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом та каналізацією без ванн, з газопостачанням врахо�
вано вартість 3,6 куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в бу�
динках без централізованого постачання гарячої води
з водопроводом та каналізацією з ваннами і газовими
колонками враховано вартість 5,7 куб. м води та сто�
ків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що пра�
цюють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м во�
ди та стоків.

9. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом і каналізацією (без ванн), враховано вартість 
2,85 куб. м води та стоків.

10. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних
колонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

11. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гурто�
житках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках
з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, об�
ладнаними душами, враховані враховано вартість 3,5 куб. м
стоків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках
з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних
умивальниками, мийками та душами, враховано вартість
2,35 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з
централізованим постачанням гарячої води із сидячими ван�
нами, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м
стоків.

15. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожит�
ках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

16. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість
стічних вод приймається рівною загальній кількості спожи�
тої холодної та гарячої води.

17. В тарифах на комунальні послуги з централізовано�
го постачання холодної води та водовідведення холодної та
гарячої води виконавцям цих послуг для здійснення розра�
хунків з населенням враховані витрати виконавців послуг в
розмірі 5,5 відсотка, в тому числі:

4 відсотки — за нарахування, збір та облік платежів;
1 відсоток — підприємствам, організаціям та установам

за прийом та перерахування платежів;
0,5 відсотка — КП "Головний інформаційно�обчислюваль�

ний центр".

Заст пни олови — ерівни апарат

Додаток 
до  розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27.01.2011 № 101

Тарифи
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 

для населення, що надаються  Київським квартирно*експлуатаційним
управлінням Міністерства оборони України

Заст пни олови — ерівни апарат

№ п/п Споживачі Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б.м води Тариф рн за 1 б.м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Населення 1,41 1,69 1,09 1,31

Про затвердження плану заходів щодо 70*ї річниці 
початку Великої Вітчизняної війни і героїчної оборони 

м. Києва та 70*ї річниці визволення м. Києва 
від фашистських загарбників на 2011*2013 роки

Розпорядження № 1194 від 27 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України “Про увічнення
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941�1945 років" та з метою увічнення пам'яті загиблих під час Ве�
ликої Вітчизняної війни, вшанування учасників героїчної боротьби з фашизмом — мешканців м. Києва та
військово�патріотичного виховання молоді:

1. Затвердити план підготовки та проведення загальномісь�
ких заходів з нагоди 70�ї річниці початку Великої Вітчизняної
війни і героїчної оборони м. Києва у 1941 році та із відзначен�
ня 70�ї річниці визволення м. Києва від фашистських загарб�
ників на 2011�2013 роки (далі — план заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), головам районних у м. Києві державних адмініс�
трацій забезпечити безумовне виконання плану заходів.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів — ви�
конавцям заходів з нагоди 70�ї річниці початку Великої
Вітчизняної війни і героїчної оборони м. Києва у 1941 ро�
ці та відзначення 70�ї річниці визволення м. Києва від фа�
шистських загарбників забезпечити їх здійснення в межах
загальних асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва
на 2011 рік, та передбачити видатки із відзначення 70�ї
річниці визволення м. Києва від фашистських загарбни�
ків при складанні бюджетних запитів на 2012 і 2013 роки.

4. Координацію питань, пов'язаних з підготовкою та про�
веденням у м. Києві заходів з нагоди 70�ї річниці початку
Великої Вітчизняної війни і героїчної оборони м. Києва у
1941 році та із відзначення 70�ї річниці визволення м. Ки�
єва від фашистських загарбників, покласти на управління у
справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

5. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатьку Л. М. прийняти рішення щодо висвіт�
лення у засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про реконструкцію просп. П. Григоренка на ділянці 
від вул. Б. Гмирі до вул. Колекторної (непарна сторона) 

у Дарницькому районі
Розпорядження № 8 від 10 січня 2011 року

Відповідно до законів України "Про автомобільні дороги", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
дорожній рух", з метою приведення дорожнього покриття на проспекті П. Григоренка від вул. Б. Гмирі до
вул. Колекторної (непарна сторона) у відповідність до державних стандартів України "Безпека дорожньо�
го руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану" ДСТУ 3587�
97 та впорядкування і поліпшення руху транспорту, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2011 році реконструкцію просп. П. Гри�
горенка на ділянці від вул. Б. Гмирі до вул. Колекторної (не�
парна сторона) у Дарницькому районі.

2. Взяти до відома, що фінансування проектних робіт та
робіт із реконструкції просп. П. Григоренка від вул. Б. Гми�
рі до вул. Колекторної (непарна сторона) у Дарницькому
районі буде здійснюватися за кошти інвестора, ТОВ "Ділайс".

3. Замовником з реконструкції визначити комунальну кор�
порацію "Київавтодор".

4. Комунальній корпорації "Київавтодор":
4.1. Прийняти від інвестора, ТОВ "Ділайс", проектну до�

кументацію на реконструкцію просп. П. Григоренка на ді�
лянці від вул. Б. Гмирі до вул. Колекторної (непарна сторо�
на) у Дарницькому районі, розроблену та затверджену в ус�
тановленому порядку.

4.2. Одержати в Інспекції державного архітектурно�будівель�
ного контролю м. Києва дозвіл на виконання будівельних робіт.

4.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та доповнення�
ми).

5. Інвестору, ТОВ "Ділайс", комунальній корпорації "Ки�
ївавтодор" та Київському комунальному об'єднанню зеле�
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міс�
та "Київзеленбуд" в установленому порядку вирішити пи�
тання знесення зелених насаджень, що потрапляють під
пляму забудови. Сплату відновної вартості за знесення
зелених насаджень здійснити за кошти інвестора, ТОВ "Ді�
лайс".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Ùèðî ïðî ãîëîâíå
“Хрещати ” представляє
ново о автора — Влад
Цепеш. Влада народилася
в Ромнах С мсь ої облас-
ті. У 2010 році вона за ін-
чила Національний педа-
о ічний ніверситет імені
Михайла Дра оманова за
спеціальністю “філоло-
ія”. Зараз Влада живе
в Києві. Саме т т вона
знаходить свіжі враження
для поетично о
натхнення.

Герда стала
Герда стала бояться и жить
в тос е.
Герд же не прельщает ни
сне , ни Кай.
Грязная льдин а в зажатой
ее р е.
Вот оно, счастье. Хотела
сломать? Ломай!
Вот она — радость ч жих
запотевших лаз.
Холод, и память, и вмерзший
под ож плед.
Дол о сшивалась и т т же
потом рвалась.
Герда стала на третьем
десят е лет.
В рн лыб и на фото
еще-детей.
Жадное пламя амина
сожрет дневни .
Сильным быть больно.
Хотела дарить? Бей!
Снежные лади. Хотела
сминать? Сомни!
Герда стала молиться
и жить во сне.
Кай бы растаял от первой
ее ис ры.
Герда выходит
на девственно-белый сне ,
Герда разводит на мерзлом
сне остры.

Инди о-бархат
А вы б хотели подняться в небо?
Г стые лочья. Инди о-бархат.
В нем ю полночь. И вместе
с ней бы
На синих рыльях, роняя взмахи.

А вы б хотели обнять свобод
И звездной рош ой —
да в р и неба?
Чтоб отражаться в спо ойных
водах.
А в вод слезы б роняли вербы.

Вы знали зим ? Вы знали
весны?
На холст небесный ложатся
рас и.
А вы б хотели — дале им,
звездным?
...И тихо-тихо. Инди о-с аз а...

Нас было триста
Нас было триста. Гордые с алы
Знали, де нынче б дет
Не рополь.
Солнце лонилось, солнце
стало
Нам отражаться в тысячах опий.

В молниях лезвий. В ле
их ша а —
Стих даже ветер, вестни
Паллады.
Нас было триста. Честь и отва а
Стали защитой нашей Эллады.

Нашей отчизны. Здесь,
обрыва.

“Сотни ходят, орсть остается”
Стрелы а т ча солнце за рыли.
Мы не отст пим. Мы не сдаемся.

Их было больше. Воинов
Ксер са.
Толь о — боялись. Наше о
вида.
Креп ие р и, жар ое сердце.
Нас было триста. Мы —
с Леонидом.

П сть наре ают тем,
что напрасно
Мы отдавали там свои жизни.
Тем, что рис я о ненно- расным,
Персы ромили наш отчизн .

П сть. Это да, но —
звездные арты
Прочно отметят в ни е
историй
Горд ю эр , орд ю Спарт .
И — эт битв , и — эти оры.

П сть же подходят.
Чтоб не забыли.
Тех, то не сдался.
Креп их и чистых.
Им — Эй мена. Нам —
Фермопилы.
П сть нападают.
Нас было триста

“Хрещати ” знайомить
своїх читачів із творчістю
поетеси Паші Ґран. Ця
неординарна жін а меш-
ає селі Леонів а Ма а-
рівсь о о район Київсь ої
області, пол овни А аде-
мії льт рної спадщини
раїнсь о о озацтва.

Емоційність і насиченість
поезії Паші Ґран іде від її
нероздільності з приро-
дою, щирістю та чесністю
висловлюваннях,

без омпромісністю
та сміливістю.

Года
Бла о овейно, словно
артоса р пицы,
Года свои я бережливо
собер в ладонь.
П сть ис ры сердца

и моей д ши частицы
Забл дшим светят,
а мая а о онь.

Года мои, прошедшие ода,
не надо пла ать!
Вас не дала лихим ветрам
разд ть,
Не полож вас нищими
на паперть!
Вы ореолом б дьте
в мой прощальный п ть!

Ар мент
Ко да растрачены слова
И ар ментов с ть мелеет,
Мы вспоминаем: есть права,
Обязанности, а точнее —

Всё то, что злит и раздражает;
И есть на свете — то имеет
право;
Кто тварь дрожащ ю
изображает,
Крича том , то нетает:
“ Браво!”

И стать Рас ольни овым страшно,
Ужасно — тварью вседрожащей,
Жить в страхе, злобе,
бесшабашно,
Не видеть жизни настоящей.

Падають зорі
Чом зорі падають додол ?
Може, їм хочеться додом !
Зір и виблис ють величні,
П льсари ми отять за личні,
А нам здається — то леліт и,
Я і від ватри відірвались,
У нічне небо за охались,
А може, то Господні чіт и
З Ч маць о о Шлях зірвались,
На міріади зір розпались!?
А може, зорі — д ші чист
Хорал співають рочистий
Трисяючом , Пресвятом ,
Святом Бо ові одном ...
А зорі падають додол ,
Жаль тіль и, що не долітають,
Яс равим пол м’ям з орають,
А їм хотілося додом ...
І зорі падали додол ...

Ñïîãëÿäàííÿ çà ñâ³òîì

Товариство з обмеженою відповідальністю
“ІНГ Реєстратор У раїна”

( од ЄДРПОУ 31355165:
04070, м. Київ, в л. Спась а, 30-а) (“Товариство”)

05.01.2011 ро позачер овими за альними зборами часни ів Товариства
прийнято рішення про припинення ТОВ “ІНГ Реєстратор У раїни” шляхом лі відації
(прото ол за альних зборів а ціонерів № 1 від 05.01.2011 р.) зв’яз з
недоцільністю продовження діяльності Товариства з о ляд на вимо и За он
У раїни “Про а ціонерні товариства” від 17.09.2008 ро щодо переведення а ції
а ціонерних товариств, заснованих та зареєстрованих в У раїні, з до ментарної
форми існ вання в бездо ментарн форм існ вання, а отже, відс тністю основної
мети існ вання Товариства — ведення реєстрів іменних цінних паперів.

05.01.2011 ро часни ами Товариства творено Лі відаційн омісію в с ладі:
Дире тора Товариства С орини Романа Оле сандровича, од: 2742403970;
Головно о б х алтера Рощ Світлани Сер іївни, од: 3036502844.

Головою Лі відаційної омісії призначено С орин Романа Оле сандровича, од:
2742403970.

Адреса розміщення Лі відаційної омісії: 04070, м. Київ, в л. Спась а, 30-а.
Претензії редиторів приймаються Лі відаційною омісією протя ом двох місяців

з дня оп блі вання о олошення про припинення спеціальном др ованом
засобі масової інформації спеціально повноважено о ор ан з питань державної
реєстрації — Бюлетені державної реєстрації за адресою: 04070, м. Київ,
в л. Спась а, 30-а.

Інстит т фізіоло ії ім О. О. Бо омольця НАН У раїни
надає в оренд на он рсних засадах під офіси наст пні приміщення:

Адміністративний орп с: імнати №№ 1-9, 114, 132/1, 133, 134, 136, 228 — 305,2 в. м.
Лабораторний 16-поверховий орп с: імнати №№ 502-510 — 316 в. м; №№ 603-607 -191 в. м,
№№ 901-904, 906-909, 910 — 281,1 в. м.

Лабораторно-виробничий орп с: 7, 8, 10, 11, 12, 12-а, 16, 17-а, 18, № 21-27 — 351,1 в. м.

Умови он рс :
1. Стартова вартість 1 в. м за оренд становить 74,64 рн без ПДВ станом на 31.12.2010 ро .
2. Орендар зобов’язаний ласти до овір за типовим зраз ом, затвердженим Бюро Президії НАНУ.
3. Дотрим ватись вимо е спл атації об’є та.
4. Застрах вати орендоване приміщення на весь термін дії до овор оренди на ористь орендодавця.
5. Переможець зобов’яз ється омпенс вати орендодавцю вартість витрат на здійснення незалежної

е спертної оцін и на об’є т оренди та витрат на п блі ації о олошення про он рс.
6. Учасни он рс повинен надати до менти, я і розташовані на сайті www.usnan.org.ua.
7. Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаних онвертах з печат ою часни а он рс

та з написом “на он рс” до 10.00 22.02.2011 р. за адресою: 01024, м. Київ, в л. Бо омольця, 4,
ім. 108.

Кон рс відб деться 22 люто о 2011 р. об 11.00 в імнаті № 210 за адресою: 01024, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4.

Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних для он рс до ментів можна
отримати з 10.00 за телефоном (044) 256-20-70, 256-24-09, 256-25-54.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Волош о Тетян Оле сандрівн , я а за-
реєстрована в вартирі № 132 в б дин № 2-Б по в л. Ми ільсь о-Слобідсь а м. Києві, в с -
дове засідання по цивільній справі за позовом Паш а Юрія Ві торовича, я ий діє в інтересах
недієздатно о Паш а Ві тора Я овича, до Волош о Тетяни Оле сандрівни, треті особи: ор ан
опі и та пі л вання Печерсь ої районної м. Києві державної адміністрації, Головне правління
юстиції м. Києві, Київсь е місь е БТІ, про визнання недійсним до овор довічно о тримання
та визнання права власності на 1/2 частин вартири, я е призначено на 8 люто о 2011 р. на
10.30 та відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31. С ддя Рейнарт І. М.

Одночасно повідомляю, що опію позовної заяви з додат ами ви можете отримати в приміщенні
с д за вищев азаною адресою.

У разі неяв и в с дове засідання вас або вашо о представни а с довий роз ляд справи б -
де проведено ваш відс тність.

С ддя Рейнарт І. М.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви -
ли ає відповідача Сні рсь Оль Ми-
хайлівн , останнє місце проживання я о о:
м. Київ, в л. Вишня івсь а,8-а, в. 213, в с -
дове засідання, я е відб деться 10.02.2010
ро о 10.30 за адресою: м. Київ. в л. Коши-
ця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз-
ляді цивільної справи за позовом СТ “Арсе-
налець-6” до Сні рсь ої О. М. про зобов’язан-
ня вчинити дії. При собі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомлений про день,
час та місце роз ляд справи і в разі неяв и
йо о до с д справа може б ти роз лян та за
йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове
засідання зобов’язаний повідомити с д про
поважність причини неяв и.

С ддя О. М. Колесни

КП “Бессарабсь ий
рино ”

запрош є фермерів
та виробни ів

сільсь о осподарсь ої
прод ції до співпраці —
здійснення тор ової
діяльності на рин .

Інформація

за тел. 234-50-18.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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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 33
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“Ëþáîâ äî òðüîõ 
àïåëüñèí³â” — òåïåð 
ó ëÿëüêîâîìó òåàòð³
Âèñòàâó ç³ãðàþòü ëèøå äâà àêòîðè, 
ÿê³ âèêîíàþòü óñ³ ðîë³

Óïåðøå ìîòèâè öüîãî òâîðó áó-
ëî âèêîðèñòàíî â 1926 ðîö³, é öå
çàö³êàâèëî ãëÿäà÷³â. Íèí³ òåàòð
ëÿëüîê íàäàº ïðåêðàñíó ìîæëè-
â³ñòü çíîâó ïîðèíóòè ó ñâ³ò âåñå-
ëî¿ “ëÿëüêîâî¿ íåáèëèö³” ç òðàäè-
ö³éíèìè ïåðñîíàæàìè ³òàë³éñüêî¿
êîìåä³¿ äåëü àðòå, ôàíòàñòè÷íè-
ìè ïåðåòâîðåííÿìè, ìàãàìè,
â³äüìàìè òà ÷àð³âíèìè àïåëüñè-
íàìè. Ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê Ìè-
õàéëî Óðèöüêèé ñòâîðèâ ìóçè÷-
íó êîìåä³þ äëÿ ëÿëüêîâîãî òåàò-
ðó, â ÿê³é ïðîñòåæóþòüñÿ ðèñè
ìàéæå çàáóòî¿ íèí³ êîìåä³¿ ìà-
ñîê.

Ñþæåò ðîçâèâàºòüñÿ äîâîë³ ö³-
êàâî. Ñèí êîðîëÿ êàçêîâîãî êî-
ðîë³âñòâà Òðåô, ïðåêðàñíèé
Ïðèíö Òàðòàëüÿ, õâîðèé íà ìå-
ëàíõîë³þ. Êîðîëü Ñèëüâ³î, çáåí-
òåæåíèé ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ñèíà,
ïðèñòàâëÿº äî íüîãî äîòåïíîãî
æàðò³âíèêà Òðóôôàëüä³íî. Âñ³
ñïðîáè Òðóôôàëüä³íî çìóñèòè
Ïðèíöà ñì³ÿòèñÿ âèÿâëÿþòüñÿ
ìàðíèìè, ³ íàâ³òü ÿñêðàâèé áàë
íå ðîçâåñåëèâ Òàðòàëüþ. Ëèøå
ïàä³ííÿ áàáóñ³, ï³ä ìàñêîþ ÿêî¿
êðèëàñÿ çëà â³äüìà Ìîðãàíà, âè-
êëèêàëî ñì³õ Òàðòàëü¿. Îáðàæåíà
â³äüìà íàñèëàº íà Ïðèíöà ïðè-
ñòðàñòü äî òðüîõ àïåëüñèí³â, ùî
ìàº ïðèçâåñòè äî éîãî çàãèáåë³.
Àëå Òàðòàëüÿ áåç ñòðàõó âèðóøàº

â íåáåçïå÷íó ïîäîðîæ, äîëàº âñ³
ïåðåøêîäè ³ çíàõîäèòü ñâîº ùàñ-
òÿ.

Ó âèñòàâ³ ãðàþòü ëèøå äâà àê-
òîðè — Òåòÿíà Êàçàíöåâà òà Ïàâ-
ëî Áîðèñüîíîê. Âîíè âèêîíóþòü
óñ³ ðîë³, ÿê àêòîðè “âóëè÷íîãî
ìèñòåöòâà”, äå ñïëàâ öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà òà òåàòðó íàáóâàº çîâ-
ñ³ì íîâèõ ôîðì ëÿëüêîâî¿ âèñòà-
âè. Ïîñòàíîâêà º õâèëåþ, ùî ìàº

çàö³êàâèòè ãëÿäà÷³â æàíðîì, ÿêèé
ñòàâ ñïàäêîì êîìåä³¿ äåëü àðòå:
ñïðîáà ïîºäíàòè àêòîðñüêå ðå-
ìåñëî ïåð³îäó Â³äðîäæåííÿ òà ñó-
÷àñíå òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî.

Ïðåì’ºðà âèñòàâè â³äáóäåòüñÿ 5
ëþòîãî â Êè¿âñüêîìó ìóí³öèïàëü-
íîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ ëÿëüîê
(âóëèöÿ Ìèðîï³ëüñüêà, 1). Ïî÷à-
òîê îá 11.00 òà 13.00. Âàðò³ñòü
êâèòêà — 30 ãðèâåíü

ПП РР ЕЕ ММ ’’ ЄЄ РР АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 1 ëþòîãî
ОВНИ, зосередьтеся на роботі. Вам належить пройти тест на професіо-

налізм. Я що обіймаєте ерівн посад , поставтеся до своїх обов’яз ів із
подвоєною відповідальністю — в цей час є ризи доп стити помітний про-
мах і стати об’є том ч жої рити и (зо рема з бо оле ), не вписатися в
існ ючі нормативи, правила і обмеження. Стос н и з бать ами, шлюбними
обранцями тимчасово стан ть прохолодними. ТЕЛЬЦІ, мобільність, відпо-
відальність, ор анізованість мають стати вашими вірними с п тни ами. Це
вдалий час для розширення професійно о р озор . Одна вам визначе-
но вчитися не на ч жих, а на власних помил ах. Гризіть раніт на и, опа-
нов йте нові освітні царини, а невдачі та переш оди сприймайте спо ійно.
Здоб ті знання в пра тичній сфері варто систематиз вати, відсіявши зай-
ве. Це стос ється і ділових онта тів. БЛИЗНЯТАМ не до райливих забав.
Через страх прорах ватися, вс очити в халеп ви б дете перестрахов ва-
тися, внаслідо чо о пост п альм ватиметься. Знов на адають про себе
проблеми зі спад ом, бор ами, потреб ючи термінових рішень. Любовно-
о тепла теж забра не. Одна не давайте відч женню взяти вас полон, о-
л бтеся з милими та пі л йтеся одне про одно о. Дефіцит час , сил, інфор-
мації, рошей є тимчасовим, том не впадайте розпач! РАКИ, дов ола вас
атмосфера онфронтації, дося ти зла оди с ладно, том для перестрахов-
и в ділових сит аціях с воро дотрим йтеся стандартно о ети ет . В осо-
бистих онта тах ні до о о не лізьте в д ш і свою не розхрист йте, а три-
майте дистанцію з людьми. З им вам по дорозі в світле майб тнє, за ве-
лінням долі доведеться визначитися саме сьо одні. Це рішення дов о зрі-
ло вас. ЛЕВАМ нині не до розва . Час заробляти роші! Запря айтеся в
сл жбово о воза і наполе ливо працюйте. Пра тичність і цілеспрямованість
стан ть вашими най ращими с п тни ами. Я що виявите по рішності в ро-
бочих техноло іях, неодмінно модерніз йте їх, вдала на ода б де, і нею вар-
то терміново с ористатися. Та й раціоналізаторсь о о хист та винахідли-
вості вам не позичати. Б дь-я а робота має б ти висо опрод тивною, при-
носитима сим мрентабельності.ДІВИ, я що сіли нафінансов мілин , бра-
є рошей, затя ніть пас и, обмежте апетити. Нині не час для роз ошів.

Утім, прожит овий мінім м вам доля завжди забезпечить (до жовтня 2012-
о). Зате на сердечних справах це не повинно позначитися. Особисте щас-
тя—святая святих. Т т маєте (навіть на останні опій и!) розбитися на др з-
и, але не р йн вати парост и охання, прибор вати романтичний д х.
Рабство через е ономію рошей є небезпечним. ТЕРЕЗИ, вдома сейсміч-
на обстанов а. На ваш олов звалиться па с ладних поб тових проб-
лем, непороз мінь із домашніми. Не падайте д хом, терпіть. Ці тр днощі
мають вас за арт вати, перетворити на взірцево о сім’янина. Під лючай-
те ор анізаторсь і здібності, професійні вміння і завзято роз рібайте до-
машні завали. Не доп с айте переохолодження ор анізм , е ономно ви-
ористов йте свої енер орес рси, бо можете захворіти, а перевтома спри-
чинить до різ о о зниження ім нітет . СКОРПІОНИ вирізнятим ться ате-
оричністю і навіть жорсто істю в професійних стос н ах, до чо о спричи-
нять різноманітні нести вання, запізнення, бра час і потрібної інформа-
ції. Об оворюючи я сь а т альн тем , не тя ніть ота за хвоста, а ово-
ріть по с ті. Аде ватно сприймайте рити і вчасно реа йте на неї. За а-
лом в б дь-я их діях ви повинні б ти цілеспрямованими, дотрим ватися чіт-
ої, он ретної про рами. СТРІЛЬЦІ, бійтеся розчар вати рідних і др зів! У
планах, я і намітили, мож ть виявитися принципові недолі и, промахи. На-
при лад, можете зіт н тися з без рамотним фінансовим план ванням, не-
дол істю, без осподарною ор анізацією справ. Не розрахов йте на мате-
ріальн допомо , тримайтеся від важливих по по , обходьтеся тим, що
маєте, і не пра ніть більшо о. КОЗОРОГИ, виходьте з депресивно о настрою.
Життя пре расне і не потрібно ж ритися! Осяйні д м и, вдалі рішення, я
за велінням чарівної палич и, спадатим ть на д м . Потрібні люди самі поч-
н ть писати й телефон вати, немов читаючи ваші со ровенні д м и, що
ріпить оло ділових зв’яз ів. Ви б дете незамінні я помічни , партнер,

зможете б вально на ход оре вати свої плани. ВОДОЛІЇ, день мотиво-
ваний армічно. Не ж ріться, зіт н вшись із обмеженнями та переш ода-
ми,— насправді це природний етап вашо о прос вання до мети, і нія их
самонавіювань! Робіть те, що зобов’язані, а я б де — то не ваш лопіт.
При появі озна по ано о самопоч ття серйозно поставтеся до здоров’я.
В цей час є вели ий ризи с ладнень або переход захворювання з ос-
трої в хронічн фаз . РИБИ, проведіть ревізію в др жньом оточенні, від-
сіявши зв’яз и, я і вже вичерпали свій рес рс і не ці аві вам. Вибирайте
товаришів, здатних тверезо мислити, пра тичних, цілеспрямованих, я их
слова не розходяться з ділом. Правило “з им поведешся, від то о й на-
берешся” для вас є провідним. Тож ви ресліть із життя людей, я і вас тя -
н ть ре рес. Геть не ативні омпанії!

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, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³
—2...—4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè 0...—2°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —2...—6°Ñ, âíî÷³ —5...—7°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...—2°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +1...—1°Ñ, âíî÷³ 0...—4°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ìàêàð³é. ßñíèé ñîíÿ÷íèé Ìàêàð³¿â äåíü — ðàííÿ âåñíà. Íà Ìàêàð³ÿ

êàï³æ — ó âåñíó ðàííþ â³ð. ßêà ïîãîäà ïåðøîãî ÷èñëà, òàêèé ³ âåñü
ëþòèé.

²ìåíèííèêè: Àðñåí, ªôðîñèí³ÿ, Ìàêàð, Ìàðê, Ñàâà, Ôåä³ð

4 2 1 7

3 5
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7 2

6 3 8 4 9

8 1 9 7 5 4

2 1 5 8

3 6

7 5

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.

6 3 4 7 5 2 1 9 8

1 8 9 3 6 4 5 2 7

5 7 2 1 8 9 6 3 4

4 6 1 2 7 3 8 5 9

7 2 5 8 9 1 4 6 3

8 9 3 6 4 5 7 1 2

2 5 7 9 1 8 3 4 6

9 4 8 5 3 6 2 7 1

3 1 6 4 2 7 9 8 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
28 ñ³÷íÿ

Ë³ë³ÿ ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

5 люто о в Київсь ом м -
ніципальном а адемічно-
м театрі ляльо відб -
деться прем’єра вистави
за мотивами відомої іта-
лійсь ої аз и Карло Гоцці
“Любов до трьох апельси-
нів”. Усі ролі в ній ви она-
ють лише два а тори.

У ляль овій виставі “Любов до трьох апельсинів” сі ролі ви онають
лише два а тори


