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Äîðîã³ äðóç³!
Äîçâîëüòå ïðèâ³òàòè âàñ ³ç

ïðèéäåøí³ìè íîâîð³÷íèìè òà

ð³çäâÿíèìè ñâÿòàìè!

2014 ð³ê âèïðîáóâàâ íàñ íà

ñò³éê³ñòü ³ ïàòð³îòèçì, ìè ïðîé-

øëè ÷åðåç ïåð³îä ïîòðÿñ³íü òà

íåçãîä. Òîìó áàæàþ, ùîá Íîâèé

2015 ð³ê ïîäàðóâàâ íàì ñïîê³é

òà âïåâíåí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ÷àñ, êîëè

ìè ïîâèíí³ ïîáóäóâàòè äåìîêðà-

òè÷íó ³ ñïðàâåäëèâó äåðæàâó.Ñà-

ìå ç òàêèìè ñïîä³âàííÿìè, ïëà-

íàìè ³ íàì³ðàìè ìè âõîäèìî â

íàñòóïíèé ð³ê.

Ñïîê³é,ìèð ³ ïðîöâ³òàííÿ—öå

òå, ùî ïîòð³áíî êîæíîìó ç íàñ ³

íàø³é êðà¿í³. ² íåõàé íàñòóïíèé

ð³ê ñïðàâäèòü íàø³ ñïîä³âàííÿ.

Çäîðîâ’ÿ âàì, îïòèì³çìó, â³ðè

ó âëàñí³ ñèëè ³ â ïåðåìîãó äîá-

ðà.

Ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì

Õðèñòîâèì!

Ùèðî âàø, Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Øàíîâí³ êèÿíè!
Ùèðî â³òàþ óñ³õ ç³ ñâÿòàìè,

ùî äîáðîì, íàä³ºþ ³ ðîäèííèì

òåïëîì ç³ãð³âàþòüíàø³ ñåðöÿ—Íî-

âèì 2015 ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñ-

òîâèì!

Îñü ³ â³äõîäèòü ó ìèíóëå ùå

îäèí ð³ê, ñïîâíåíèé íàä³é ³ òðè-

âîã,ïåðåìîãòà ðîç÷àðóâàíü,ñêëàä-

íèõ âèïðîáóâàíü òà çäîëàííÿ ïå-

ðåøêîä.

Ìè ç ã³äí³ñòþ âèòðèìàëè óñ³

âèïðîáóâàííÿ, ïðàöþâàëè çàðà-

äè êðàùîãî ìàéáóòíüîãî íàøî-

ãî ì³ñòà.

Äÿêóþ âñ³ì çà òåðï³ííÿ,ðîçó-

ì³ííÿ ñèòóàö³¿, çà ñåðéîçíå ³ â³ä-

ïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî ³ñíó-

þ÷èõ ïðîáëåì.

Ãîëîâíå—ïàì’ÿòàòè,ùî íàøà

ñèëà — â ºäíîñò³, ó âçàºìîðîçó-

ì³íí³ òà âçàºìí³é ï³äòðèìö³.Òîæ

äàâàéòå â³ðèòè â ñåáå! Ðàçîì ìè

çìîæåìî ïîäîëàòè ò³ âèêëèêè,

ùî ñòàâèòü ïåðåä íàìè æèòòÿ.

Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè çðîáèìî

íàøå ì³ñòî ïðîöâ³òàþ÷èì!

Õàé ïðèéäåøí³é ð³ê ïðèíåñå

ÌÈÐ, äîáðî ³ ðàä³ñòü, ùàñòÿ òà

çäîðîâ’ÿ, çä³éñíåííÿ íàä³é òà çà-

ïîâ³òíèõ áàæàíü,à íàøîìó ì³ñòó—

äîñòàòîê, ñòàá³ëüí³ñòü ³ ïðîöâ³-

òàííÿ.

Ç ïîâàãîþ, çàñòóïíèê 

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè —

ñåêðåòàð Êè¿âðàäè 

Îëåêñ³é ÐÅÇÍ²ÊÎÂ

ñòîð.3

2015-é ç âåðòåïîì 
³ êàçêàìè 

ñòîð.22

Â³òàºìî 
ç Íîâèì 

2015 ðîêîì!
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ÏÅÐÅÌÎÆÖÅÌ äâîõ ³íâåñòêîíêóð-
ñ³â ùîäî áóä³âíèöòâà êâàðòèð äëÿ
ïîòåðï³ëèõ â³ä àôåðè «Åë³òà-Öåíòðó»
ñòàëà êîìïàí³ÿ «Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ», ç ÿêîþ ì³ñüêà âëàäà é ï³äïè-
ñàëà â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð.ßê çàçíà-
÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî,
Êè¿â âçÿâ íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü

çà ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê øàõðàé-
ñòâà. «Äâà áóäèíêè áóäóòü çâåäåí³
â Äåñíÿíñüêîìó òà Äàðíèöüêîìó
ðàéîíàõ, ³ çàãàëüíà ïëîùà, ùî áóäå
ïåðåäàíà ïîñòðàæäàëèì â³ä «Åë³-
òà-Öåíòðó» — 4635 êâ. ì. Öå âïåð-
øå çà ö³ ÷àñè.Ìè áàãàòî ãîâîðèëè ïðî
öþ ïðîáëåìó. ² çàðàç ìàºìî ìîæ-

ëèâ³ñòü ïî÷àòè ¿¿ âèð³øóâàòè»,—â³ä-
çíà÷èâ ìåð Êèºâà òà äîäàâ, ùî îä-
íèì ³ç êëþ÷îâèõ ïð³îðèòåò³â ó ñâî-
¿é ðîáîò³ âáà÷àº ñàìå ïîë³ïøåííÿ
³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó òà çàëó÷åí-
íÿ ïðèâàòíèõ êîøò³â äëÿ ðîçâèòêó
ñòîëèö³.

Äâà áóäèíêè çâåäóòü íà âóëèöÿõ
Çäîëáóí³âñüê³é òà Ìèëîñëàâñüê³é.
Ïîñòðàæäàëèì â³ääàäóòü 8 % ³ 7 %
â³ä çàãàëüíî¿ êîðèñíî¿ ïëîù³ îá’ºê-
ò³â â³äïîâ³äíî (öå 120 êâàðòèð). ßê
ðîç’ÿñíþº äèðåêòîð «Æèòëî³íâåñò-
áóä-ÓÊÁ» Â’ÿ÷åñëàâ Íåïîï, çâîäè-
òè ¿õ ðîçïî÷íóòü îäðàçó ï³ñëÿ íî-

âîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò. À îò îòðè-
ìàòè äîâãîî÷³êóâàí³ êâàäðàòí³ ìåò-
ðè æåðòâè êâàðòèðíîãî øàõðàéñòâà
çìîæóòü ÷åðåç äâà ðîêè. Õòî îòðè-
ìàº æèòëî, âèçíà÷àòèìóòü ñàì³
âêëàäíèêè.

Çàãàëîì çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëü-
íîñò³ Êè¿âñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî
àãåíòñòâà çà ²² ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðîêó,
ì³ñòî çàëó÷èëî 1 ìëðä 111 ìëí ãðí
³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â. Ãðîø³ çàëó-
÷åí³ â òîìó ÷èñë³ äëÿ áóä³âíèöòâà
ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ðåàë³-
çàö³¿ ïðîåêòó ç³ ñòâîðåííÿ ìåðåæ³
Wi-Fi â ñòîëè÷íîìó ìåòðîïîë³òåí³.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Í³êîíîâà, â ïëà-
íàõ íà 2015-é ö³ ïîêàçíèêè ëèøå
çá³ëüøóâàòèìóòüñÿ. Ñåðåä ïð³îðè-
òåò³â íà íàñòóïíèé ð³ê—çàëó÷åííÿ
êîøò³â â ïðîåêòè ç åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³, îðãàí³çàö³¿ ïàðêóâàëüíîãî
ïðîñòîðó, ðîçâèòîê òåëåêîìóí³êà-
ö³¿,ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,à òà-
êîæ æèòëîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ íåðó-
õîìîñò³. «Íàøå çàâäàííÿ — äîíåñ-
òè äî ëþäåé, ùî ìè â³äêðèò³ é ãî-
òîâ³ âèñëóõàòè âñ³ ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî ³íâåñòóâàííÿ â ðîçâèòîê ì³ñòà»,—
íàãîëîñèâ ïàí Í³êîíîâ �

ÊÎÌÏÎÇÈÖ²ß ç ëàïíèêà, ÿëèí-
êè ç ïëÿøîê, êàðòîíó òà ³íø³ ö³-
êàâ³ âèðîáè — âñå öå øêîëÿð³
çìàéñòðóâàëè ñâî¿ìè ðóêàìè, àáè
äîâåñòè, ùî íîâîð³÷íå äåðåâî
ìîæíà çðîáèòè âëàñíîðó÷. Àêö³ÿ
«Çáåðåæè ÿëèíêó» ó Êèºâ³ ïðîõî-
äèòü âæå 10 ðîê³â. ¯¿ ìåòà — ïî-
ïóëÿðèçóâàòè âèêîðèñòàííÿ àëü-
òåðíàòèâíèõ íîâîð³÷íèõ êîìïî-
çèö³é, ùîá çáåðåãòè æèâ³ õâîéí³
äåðåâà. «Õî÷åòüñÿ, ùîá ÿêîñü ïðè-
ïèíèëîñü öå âàðâàðñüêå çíóùàí-
íÿ íàä ÿëèíêîþ. Öüîãî ðîêó äó-
æå áàãàòî êðåàòèâíèõ ðîá³ò: ³ç êó-
ëüîê, â³øàê³â. Ëþäè âìèêàþòü
ôàíòàç³þ ³ ñïðàâä³ ùîñü ðîáëÿòü»,—
çàÿâëÿº àâòîð äâîõ íîâîð³÷íèõ
êîìïîçèö³é — ÿëèíîê ³ç òàáóðåòîê
Îëåêñàíäðà Ãîëîâêî. Êîæíîþ ÿëèí-

êîþ òóò ìîæíà ìèëóâàòèñÿ ãîäè-
íàìè. Âñüîãî íà ÿðìàðêó âèñòà-
âèëè 100 àëüòåðíàòèâíèõ íîâî-
ð³÷íèõ êðàñóíü. Îñîáëèâî ïðàê-
òè÷íîþ òà ö³êàâîþ áóëà ÿëèíêà
³ç òàáóðåòîê. Òàêó ÿëèíêó ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè ³ ÿê åëåìåíò äè-
çàéíó òà ïðèêðàøàòè íà Íîâèé
ð³ê. Àâòîðè á³ëüøîñò³ ðîá³ò — ä³-
òè. Ñàìå ó Áóäèíêó ïðèðîäè ïðî-
âåëè êîíêóðñ «Çáåðåæè ÿëèíêó».
Øêîëÿð³ àêòèâíî äîëó÷èëèñÿ äî
íüîãî ³ ïðîÿâèëè âñþ ñâîþ ôàí-
òàç³þ. «Òâîð÷³ñòü ³ êðåàòèâí³ñòü
ä³òåé âðàæàº: òàê³ ðîáîòè íå ñîðîì-
íî ïîñòàâèòè ó ñåáå âäîìà,— ðîç-
ïîâ³äàº çàñòóïíèê äèðåêòîðà Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî Áóäèíêó ïðè-
ðîäè Ãàëèíà Áóçàí. Öüîãî ðîêó áó-
ëî äóæå áàãàòî ó÷àñíèê³â. Íàä³é-

øëî áëèçüêî 500 ðîá³ò. Öå çíà÷-
íèé ïîêàçíèê. Íàñïðàâä³ äóæå
âàæêî áóëî îö³íèòè ö³ ðîáîòè,
àäæå êîæíà äèòèíà ñòàðàëàñü. Îä-
íàê ìè âñå æ òàêè â³ä³áðàëè 50
íàéêðàùèõ ÿëèíîê». Áóä³âëþ ìå-
ð³¿ äëÿ ÿðìàðêó â³ä³áðàëè íåäà-
ðåìíî. Àäæå, â ïåðøó ÷åðãó, îðãà-
í³çàòîðè õîò³ëè ïðèâåðíóòè óâà-
ãó ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â äî çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäè, à òàêîæ ³ êîøò³â
íà íîâèé ïðîåêò íàçáèðàòè. Êîæ-
íó òàêó ðîáîòó îö³íèëè íå ìåí-
øå, ÿê â 150 ãðèâåíü. Ó ñåðåäíüî-
ìó æ, ïðàâëÿòü áëèçüêî òðüîõñîò.
Òàêèõ ùåäðèõ ïîêóïîê ÷åêàþòü
â³ä ïðàö³âíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿. Îä-
ðàçó ÷îòèðè íîâîð³÷í³ êðàñóí³
âïîäîáàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ. Çà íèõ ïðîñÿòü ï³â-

òîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ïîòîðãóâàâ-
øèñü, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ïðè-
äáàâ ÿëèíîê íà 2 000 ãðèâåíü.
Êàæå, ùî íà òàê³ ðå÷³ ãðîøåé øêî-
äóâàòè íå ïîòð³áíî. «Àáñîëþò-
íî. Çà òàê³ ðå÷³ ïðèºìíî ïëàòè-
òè, òîìó ùî öå øòó÷íèé åêçåìï-
ëÿð — äèòèíà âèòðàòèëà ñâ³é ÷àñ,
ñâîþ òâîð÷³ñòü»,— çàçíà÷àº â³í.
Ïðèêëàä ç ì³ñüêîãî ñåêðåòàðÿ
áðàëè é ³íø³ äåïóòàòè. Âîíè òåæ
³ç çàäîâîëåííÿì êóïóâàëè àëü-
òåðíàòèâí³ ÿëèíêè. «Îòðèìàí³
êîøòè õî÷åìî âèòðàòèòè íà ³íòåð-
àêòèâíèé ñòåíä. Ìè ïëàíóºìî ç³-
áðàòè áëèçüêî 10-òè òèñÿ÷ ãðè-
âåíü,— ïîÿñíþº çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó âïðîâàäæåííÿ
åêîëîã³÷íèõ ïðîåêò³â ÊÏ «Êè¿â-
êîìóíñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Ëèòâè-
íåíêî.— Â³í áóäå ñòâîðåíèé äëÿ
ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³,

ùîá ä³òè îçíàéîìëþâàëèñü ç íèì
äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ ðîçä³ëüíîãî
çáèðàííÿ â³äõîä³â. Öèì ñòåíäîì
çìîæóòü «ãðàòèñÿ» íàâ³òü äîðîñ-
ë³, â³í áóäå âëàøòîâàíèé ó Áó-
äèíêó ïðèðîäè. Ó÷í³ â ³ãðîâ³é
ôîðì³ çìîæóòü ä³çíàòèñÿ ïðî
ïðîáëåìè äîâê³ëëÿ òà çàñâî¿òè
îñíîâí³ ïðèíöèïè ¿õ âèð³øåí-
íÿ. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî çàðàç íåëåã-
êèé ÷àñ ó êðà¿í³, àëå â³í ìèíå, ³
íàì òðåáà áóäå æèòè äàë³ ³ áóäó-
âàòè ñâîþ äåðæàâó. ² ÿ ââàæàþ,
ùî á³ëüø³ñòü ïðîáëåì ó íàñ âè-
íèêàº ÷åðåç íåâì³ííÿ áåðåãòè ïðè-
ðîäó. Ìè ìàºìî äîðîã³ òåëåôîíè
òà ñó÷àñíó òåõí³êó, à îò ïðàâèëü-
íî ïîâîäèòèñÿ íà ïðèðîä³ íå íà-
â÷èëèñÿ». Îðãàí³çàòîðè ïëåêàþòü
íàä³þ, ùî ëþäè âëàñíîðó÷ âèãî-
òîâëÿòèìóòü ÿëèíêè. Îêð³ì öüî-
ãî, öå é ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè �

Ïîíàä äåñÿòèð³÷÷ÿ òîìó ìàéæå 1400 óêðà¿íö³â óíàñë³äîê àôå-

ðè «Åë³òà-Öåíòðó» âòðàòèëè ñâî¿ êîøòè òà ìð³¿ ïðî æèòëî â

ñòîëèö³. Çà öåé ÷àñ 400 ïîñòðàæäàëèõ âæå îòðèìàëè êâàðòè-

ðè â³ä äåðæàâè, é ³ùå 120-ì âêëàäíèêàì íàä³þ íà îìð³ÿí³

êâàäðàòí³ ìåòðè â Êèºâ³ ïîâåðíóëà ì³ñüêà âëàäà. Â÷îðà ïðåä-

ñòàâíèêè ÊÌÄÀ òà ³íâåñòîð ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ùîäî áóä³â-

íèöòâà êâàðòèð äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä îáîðóäêè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ïåðåìîæöåì äâîõ ³íâåñòêîíêóðñ³â ùîäî áóä³âíèöòâà êâàðòèð äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä àôåðè «Åë³òà-Öåíòðó» ñòàëà êîìïàí³ÿ
«Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ», ç ÿêîþ ì³ñüêà âëàäà ³ ï³äïèñàëà ó÷îðà â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð

Êðåàòèâí³
ÿëèíêè 
� Ó ìåð³¿ ïðîâåëè áëàãîä³éíó ÿðìàðêó

íîâîð³÷íèõ äåðåâ, âèãîòîâëåíèõ
³ç âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

Êâàðòèðè 
äëÿ «Åë³òè»
� Çà äâà ðîêè 120 ïîñòðàæäàëèõ

â³ä àôåðè «Åë³òà-Öåíòðó» 
îòðèìàþòü äîâãîî÷³êóâàíå æèòëî
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Êîìïîçèö³¿ ç ëàïíèêà, ÿëèíêè ç ïëÿøîê, êàðòîíó òà ³íø³ ö³êàâ³ âèðîáè – âñå öå øêîëÿð³ çìàéñòðóâàëè äëÿ áëàãîä³éíîãî ÿðìàðêó
ñâî¿ìè ðóêàìè, àáè äîâåñòè, ùî íîâîð³÷íå äåðåâî ìîæíà çðîáèòè âëàñíîðó÷
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Óæå ùîð³÷íî íàïåðåäîäí³ ñâÿòà Íîâîãî ðîêó Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé Áóäèíîê ïðèðîäè ðàçîì ³ç ÊÏ «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ» ïðîâî-

äèòü áëàãîä³éíèé ÿðìàðîê. Âèãîòîâëåí³ óêðà¿íñüêèìè øêîëÿ-

ðàìè ÿëèíêè âèñòàâèëè íà ïðîäàæ. Çà âèðó÷åí³ êîøòè

îðãàí³çàòîðè ïëàíóþòü âñòàíîâèòè ³íòåðàêòèâíèé ³ãðîâèé

ñòåíä ó áóäèíêó ïðèðîäè.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ãî-
ëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ:
«Ð³ê áóâ íåïðîñòèé. Íàñòóïíèé
òåæ áóäå íåëåãêèì. ² çíàþ îäíå —
áåç áîðîòüáè ïåðåìîãè íå áóâàº.
À ìè áîðåìîñÿ. Íàì ïîòð³áíî íà-
áðàòèñÿ òåðï³ííÿ é áàãàòî ïðà-
öþâàòè, ³ ìè âñ³ ìàºìî áîðîòèñÿ
é çì³íþâàòè ñòîëèöþ. ß âïåâíå-
íèé ó òîìó, ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè
çðîáèìî âñå äëÿ òîãî, àáè Óêðà-
¿íà ñòàëà ïî-ñïðàâæíüîìó ºâðî-
ïåéñüêîþ äåðæàâîþ. Íàì ïîòð³á-
íî çðîáèòè ðåôîðìè. Âîíè ìî-
æóòü áóòè íåïîïóëÿðí³, áîëþ÷³,
àëå ÿ âïåâíåíèé — íàì âàðòî â÷è-
íèòè ò³ êðîêè, ÿê³ âðÿòóþòü êðà-
¿íó ³ äàäóòü ¿é âåëèêèé ïîøòîâõ.
ß õî÷ó, ùîáè çì³íè ïî÷àëèñÿ ç
Êèºâà. Ïðàãíó, ùîáè íàøà ñòî-
ëèöÿ ñòàëà êîìôîðòíîþ äëÿ òèõ,
õòî òóò æèâå, ³ äëÿ òèõ, õòî äî íàñ
ïðè¿õàâ».

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåêñ³é ÐªÇÍ²ÊÎÂ:
«Öå ö³êàâèé ð³ê, öå ð³ê âèïðîáó-
âàíü. Íàéñêëàäí³øèì áóëî ñïðî-
áóâàòè ïåðåëàøòóâàòè äåïóòàò³â
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä âèáîð÷îãî ïðî-

öåñó äî ïðàãìàòè÷íî¿ ðîáîòè.
Íàéá³ëüøå çëî, ç ÿêèì ÿ ñòèêíóâ-
ñÿ, — ïîïóë³çì òà íàìàãàííÿ ï³-
àðèòèñÿ çàì³ñòü òîãî, ùîáè ïðà-
öþâàòè. Öüîìó ïåðåäóâàëè é âè-
áîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Äåÿê³
äåïóòàòè íàìàãàëèñÿ ïîòðàïè-
òè äî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ¿ì
öå âäàëîñÿ. ß áàæàþ ¿ì óñï³õ³â ó
ò³é ðîáîò³. É ó ìåíå º íàä³ÿ, ùî íà-
ñòóïí³ ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ â³äáó-
âàòèìóòüñÿ íà êîðèñòü êèÿí. Ïî-
äðóãå — íàéâàæ÷îþ öüîãîð³÷ áó-
ëà áîðîòüáà ³ç âíóòð³øí³ì âîðî-
ãîì, áþðîêðàò³ºþ. Ðîçïî÷èíàþ-
òüñÿ çâ³ëüíåííÿ ëþäåé, ÿêèõ óï³é-
ìàëè çà êðàä³æêó. Ïðîâåäåíî
àóäèò, âñòàíîâëåíî ñóìè âòðàò
ì³ñüêîãî áþäæåòó — â³äïîâ³äíî,
ïðîêóðàòóðà ìàº ïðîâåñòè ðîç-
ñë³äóâàííÿ. Ñòàíîì íà ñüîãîäí³
âæå ìè ïðèéíÿëè ì³ñòî â ñêëàä-
íîìó ñòàíîâèù³. Ì³íóñ 3,5 ìëðä
â áþäæåò³, òîòàëüíà êîðóïö³ÿ,
çðóéíîâàíà áóä³âëÿ ÊÌÄÀ, â³ä-
ñóòí³ñòü îðãòåõí³êè òà ³íøèõ ðå-
÷åé... Àëå öå íå ïåðåøêîäæàòè-
ìå íàì ðóõàòèñÿ äàë³. Â Óêðà¿í³
íèí³ — ñêëàäí³ ÷àñè, é òðåáà æè-
òè áåç ðîçêîø³â. Íàñòóïíîãî ðî-
êó ìè ìàºìî çðîçóì³òè, ùî º çàé-
âèì, çíàéòè âíóòð³øí³ ðåñóðñè ³
ðóõàòèñÿ äàë³. ², çâ³ñíî, âñ³ì êè-
ÿíàì õî÷ó ïîáàæàòè ìèðó òà äî-
ñòàòêó».

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåò-
ðî ÏÀÍÒÅËÅªÂ:
«Ïåðøèì çàâäàííÿì, ÿêå ðîçïî-
÷àëà ðåàë³çîâóâàòè ì³ñüêà âëà-
äà, ñòàëî åíåðãîçáåðåæåííÿ òà
åêîíîì³ÿ åíåðãîðåñóðñ³â. Ìè ðîç-
ïî÷àëè ïðîãðàìó âïðîâàäæåííÿ
îáë³êó òåïëà â æèòëîâîìó ôîí-
ä³. Ó 2014 ðîö³ âñòàíîâëåíî 500
òåïëîâèõ ë³÷èëüíèê³â ó áóäèí-
êàõ ñòîëèö³, ùî äàñòü çìîãó ìåø-
êàíöÿì ñïëà÷óâàòè ëèøå çà ôàê-
òè÷íî ñïîæèòå òåïëî, à íå çà íà-
ðàõóâàííÿ. Öÿ ðîáîòà ïðîäîâæè-
òüñÿ ³ íàñòóïíîãî ðîêó. Íàì âäà-

ëîñÿ ïðîâåñòè åíåðãîàóäèò æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â òà âñòàíîâèòè,
äå ³ ÿê³ çàõîäè ç åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ íåîáõ³äí³. Ñòâîðåíî åêñïåðò-
íó ãðóïó ç ïèòàíü âïðîâàäæåí-
íÿ çàõîä³â ç åíåðãîçáåðåæåííÿ
òà âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ÆÊÃ.
Çàïðîâàäæåíî Ðåãëàìåíò, ÿêèé
äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ïåðåðàõó-
íîê ìåøêàíöÿì çà íåÿê³ñíî íà-
äàí³ ïîñëóãè. Âïðîâàäæåíî òåëå-
ôîííó ë³í³þ ç ïèòàíü ÆÊÃ òà Êàð-
òó â³äíîâëåííÿ êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã. Ðîçïî÷àòî íàäçâè÷àéíî âàæ-
ëèâèé ïðîöåñ ñèñòåìíèõ òà óïðàâ-
ë³íñüêèõ çì³í â ñèñòåìè ÆÊÃ, íà-
ïðèêëàä — çìåíøåííÿ þðèäè÷-
íèõ îñ³á ÆÅÊ³â, åêîíîì³ÿ êîø-
ò³â. Õî÷åòüñÿ óñ³ì íàì ïîáàæàòè
çäîðîâ’ÿ ³ òåðï³ííÿ ïåðåæèòè ö³
íåëåãê³ ÷àñè. Íåõàé íàðåøò³ ó
êîæíó îñåëþ ïðèéäå ñïîê³é òà
ìèð».

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãó-
ìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàííà 
ÑÒÀÐÎÑÒÅÍÊÎ:
«Ìèíóëèé ð³ê áóâ äëÿ ìåíå ÷à-
ñîì âåëèêèõ âèïðîáóâàíü — àäæå
âïåðøå ÿ çàéíÿëà òàêó âèñîêó ïî-
ñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ç
ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü. Äëÿ ìåíå
öå âåëèêèé âèêëèê — çàïðîïîíó-
âàòè íîâ³ ³íòåëåêòóàëüí³ ð³øåí-
íÿ, ÿê ìîæíà ï³äòðèìóâàòè òà
ðîçâèâàòè îñâ³òó, êóëüòóðó, òó-
ðèçì ïîïðè áðàê êîøò³â. Íàéãî-
ëîâí³øîþ ÿ ââàæàþ ñïðàâó, ïî-
â’ÿçàíó ç³ ñòâîðåííÿì íîâèõ ì³ñöü
ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ. Ìè ïðèéíÿëè
15 òèñÿ÷ ä³òåé ç Êèºâà òà Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³ — 10 òèñÿ÷ ä³òåé ç³
ñõîäó Óêðà¿íè. Â ïåðøó ÷åðãó ÿ
õîò³ëà áè ïîäÿêóâàòè êèÿíàì çà
òå, ùî âîíè çðîáèëè ñâ³é âèá³ð ó
òðàâí³ ì³ñÿö³. Õî÷ó ïîáàæàòè ìè-
ðó, çàòèøêó â ñâî¿é äóø³, â ñâî¿é
îñåë³, â³ä÷óòòÿ ãàðìîí³¿, àáè ëþ-
äè ìîãëè ñàìîîðãàí³çóâàòèñÿ íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Ùîá óñå ïîãàíå
çàëèøèëîñü â öüîìó ðîö³. É ó íà-
ñòóïíèé ð³ê ìè ïðèéøëè ç íîâè-
ìè ö³ëÿìè òà ç íîâèìè ìð³ÿìè».

Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè, ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çà-
áåçïå÷åííÿ êèÿí, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü â ÀÒÎ, Îëåêñàíäð 
ÕÀÐ×ÅÍÊÎ:
«Çà öåé âàæêèé ð³ê ìè íàðåøò³
íàëàãîäèëè âñ³ êîíòàêòè ç óñ³ìà
ï³äðîçä³ëàìè, äå ñëóæàòü êèÿíè.
¯õ äóæå áàãàòî. Â³ä íèõ ìè îòðè-
ìóºìî ³íôîðìàö³þ ùîäî íàãàëü-
íèõ ïîòðåá. Âîíè çâåðòàþòüñÿ äî

íàñ — ³ ìè íàìàãàºìîñÿ äîïîìà-
ãàòè. Öå áóëà ïåðåäàíà òåõí³êà,
âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³. Òàê, ³ 17 êà-
ðåò «øâèäêî¿». Öå ïîñò³éíà ãó-
ìàí³òàðíà äîïîìîãà: á³ëèçíà,
õàð÷³, îäÿã... Ìè ïðèéíÿëè äå-
ê³ëüêà ïðîãðàì. Ïåðøà — öå çì³-
íè äî ö³ëüîâî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
«Òóðáîòà íàçóñòð³÷ ëþäÿì». Ïå-
ðåäáà÷åíî 10 ì³ëüéîí³â íà îäíî-
ðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó â³é-
ñüêîâèì, à òàêîæ ÷ëåíàì ¿õí³õ
ðîäèí. Ïåðåäáà÷èëè 8 ì³ëüéîí³â
íà ñêëàäí³ âèäè ïðîòåçóâàííÿ
äëÿ â³éñüêîâèõ. Öå öåíòðàëüíèé
áþäæåò ìàº ô³íàíñóâàòè, îäíàê
³íêîëè íåâ÷àñíî âñå âèçíà÷åíî,
òîìó ìè â ì³ñüêèé áþäæåò çàêëà-
ëè ö³ êîøòè. Ïîò³ì ìè ïëàíóºìî
ñòâîðèòè àëåþ òà ìåìîð³àë æåðò-
âàì ö³º¿ ñòðàøíî¿ â³éíè. Âñå öå áó-
äå íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó êëàäîâè-
ù³. À öå áëèçüêî 11 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü íà ïðîåêòí³ ðîáîòè òà
áóä³âíèöòâî — ãàäàþ, íàñòóïíî-
ãî ðîêó ìè âæå éîãî ïîáóäóºìî.
Äàë³ — ó íàñ ïðèéíÿòî âæå íå
ïðîñòî ð³øåííÿ, à ïðîãðàìà êîì-
ïåíñàö³¿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ³
ìè ö³ êîøòè çàêëàäàºìî ó áþ-
äæåò 2015 ðîêó, áî ¿õ íå ³ñíóâàëî
íà öåé ð³ê, ³ êîæåí ó÷àñíèê ÀÒÎ
àáî ÷ëåí éîãî ðîäèíè ìîæå îò-
ðèìàòè êîìïåíñàö³þ êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã â³ä 300 äî 1080 ãðí. ²
ÿ îñòàíí³ 8 ì³ñÿö³â áàæàþ âñ³ì
ò³ëüêè ìèðó òà ñïîêîþ â íàø³é
äåðæàâ³. ß âïåâíåíèé — ó íàñ âå-
ëè÷åçíèé ïîòåíö³àë â Óêðà¿í³ òà
â ì³ñò³ Êèºâ³. ß âñ³ì íàì áàæàþ â
ïåðåäíîâîð³÷í³ äí³ — íåõàé Áîã
íàì äàº, ùîá ó íàñ áóëè ìèð òà
çëàãîäà, à âñå ³íøå ìè ñàì³ ïî-
áóäóºìî».

×ëåí Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè Àëëà ØËÀÏÀÊ :

«Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ïèòàíü
ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîöçà-
õèñòó, ââàæàþ, ìîãëî áóòè ïî-
ñòàâëåíî á³ëüøå ï³ä ÷àñ ïëåíàð-
íèõ çàñ³äàíü. Ãîëîâíå çàâäàííÿ
íà íîâèé ð³ê äëÿ ìåíå ÿê äëÿ äå-
ïóòàòà — öå, çâ³ñíî, ïðåäñòàâëÿ-
òè ³íòåðåñè 35-ãî îêðóãó íà Ïå-
÷åðñüêó. À ùå — â³äñòîþâàòè ïðà-
âà ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³ ïàö³-
ºíò³â. Âîíè çàðàç õâèëþþòüñÿ: à
ÿêîþ æ áóäå ìåäè÷íà ðåôîðìà?
×è íå âòðàòÿòü êèÿíè ïðàâî íà
äîñòóïíó ìåäè÷íó äîïîìîãó? ×è
íå áóäóòü ë³êàðí³ ïåðåòâîðåí³ íà
ñóá’ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³?.. Òîìó ÿ ³í³ö³þâàëà ïðîâå-
äåííÿ âæå â ñ³÷í³ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ç îáãîâîðåííÿ ðåôîðìó-
âàííÿ ãàëóç³. Íó ³ â óìîâàõ, êîëè
äåðæàâíèé áþäæåò-2015 ïåðåä-
áà÷àº çíà÷í³ îáìåæåííÿ (à òî é
ë³êâ³äàö³þ áàãàòüîõ ñîö³àëüíèõ
ãàðàíò³é, ùî, íà ìîþ äóìêó, íå-
ïðèïóñòèìî), ââàæàþ ãîëîâíèì
çàâäàííÿì äëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè çðî-
áèòè âñå, ùîáè ïîì’ÿêøèòè ñèòó-
àö³þ é ï³äòðèìàòè ò³ êàòåãîð³¿
íàñåëåííÿ, ÿê³ ñïðàâä³ ïîòðåáó-
þòü äîïîìîãè. Ùèðî â³òàþ êèÿí
ç³ ñâÿòàìè. Áàæàþ ìèðó ³ äîáðà
â êîæí³é äîì³âö³. ² ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ âñ³ì. Íå òîìó, ùî â íàñ äîá-
ðà ÷è ïîãàíà ìåäèöèíà, à òîìó, ùî
ìè ñâîº çäîðîâ’ÿ áåðåæåìî».

×ëåí Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ Ãà-
ëèíà ßÍ×ÅÍÊÎ:

«Íàéá³ëüøå äîñÿãíåííÿ — ãî-
òîâí³ñòü äî â³äêðèòîñò³. Ç ³íøî-
ãî áîêó — º ïåâíà «ïðîáóêñîâêà»
ó âèð³øåíí³ âàæëèâèõ ïèòàíü.
Íàïðèêëàä, íå ïðîâåäåíà òðàíñ-
ïîðòíà ðåôîðìà. Íå âäàëîñÿ
øâèäêî é åôåêòèâíî âèð³øèòè
ïðîáëåìó ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè. Òðèâàþòü ïðîáëåìè ³ç çàêó-
ï³âëÿìè. Òîáòî áàãàòî òàêîãî, íà
ùî î÷³êóâàëè ³ ñïîä³âàëèñÿ êè-
ÿíè â³ä íîâî¿ âëàäè, òàê ³ íå áó-
ëî çðîáëåíî. Öüîãî ðîêó òðåáà é
íàäàë³ íàâîäèòè ëàä — ó ïåðøó
÷åðãó â ïèòàííÿõ çåìëåâ³äâåäåí-
íÿ ³ ì³ñòîáóäóâàííÿ. Ìàºìî íàëà-
ãîäèòè ä³àëîã ì³æ ãðîìàäîþ ³ çà-
áóäîâíèêàìè. Òðåáà ïðîäîâæè-
òè ³í³ö³éîâàíèé äåïóòàòàìè àóäèò
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Êè-
ÿí ùèðî â³òàþ ç³ ñâÿòàìè! Áàæàþ
çäîðîâ’ÿ, âèòðèâàëîñò³ ³ ìèðíî-
ãî íåáà íàä ãîëîâîþ!» �

Ïðî ð³ê ñòàðèé ³ ð³ê íîâèé
� Ñâî¿ ìèíóëîð³÷í³ ï³äñóìêè ï³äáèâàëè î÷³ëüíèêè ñòîëèö³ é äåïóòàòè Êè¿âðàäè

Ó ãîðåçâ³ñíîìó 2014-ìó ðîö³ Óêðà¿íà çàçíàëà áàãàòî çì³í. Êî-

ðåñïîíäåíòè «Õðåùàòèêà» åêñêëþçèâíî çàïèòàëè ó íàøèõ

ì³ñüêèõ êåð³âíèê³â, ùî ¿ì âäàëîñÿ çðîáèòè öüîãîð³÷.À òàêîæ—

ïðî ïëàíè íà íàñòóïíèé 2015-é. Â³äîìî, ùî íà ñâî¿õ ïîñàäàõ

ñòîëè÷íà âëàäà ïåðåáóâàº äåùî ìåíøå ðîêó. Ïðî âåëèê³ çäî-

áóòêè ãîâîðèòè ùå çàðàíî, îäíàê äåÿê³ íàïðàöþâàííÿ âæå º,

ÿê-îò ³ ïëàíè, â ÿêèé ñïîñ³á çì³íèòè ì³ñòî íà êðàùå.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ, ²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»
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«Ñòóï³íü ëþáîâ³» íàðîäíèõ äå-

ïóòàò³â äî âèáîðö³â íåð³äêî º

ïðåäìåòîì äëÿ æàðò³â. Àëå â

í³÷ ç 28 íà 29 ñ³÷íÿ ïàðëàìåí-

òàð³¿ ÿê í³êîëè íàìàãàëèñÿ ïî-

êàçàòè â³ääàí³ñòü äåðæàâíèì

³íòåðåñàì — áèëèñÿ äî îñòàí-

íüî¿ öèôðè, ïîæåðòâóâàëè íà-

â³òü ô³ç³îëîã³÷íèìè ïîòðåáàìè

é óõâàëèëè ïðîåêò äåðæáþä-

æåòó íà 2015 ð³ê î ï³â íà ï’ÿòó

ðàíêó. Áþäæåòíèé ïàêåò º ùå

é ðåôîðìàòîðñüêèì. Íà õîäó

ó äîêóìåíòè áóëî âíåñåíî ÷è-

ìàëî ñóòòºâèõ ïîïðàâîê. Óñ³

âîíè íàáåðóòü ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷-

íÿ. Ùî æ ìàºìî «ï³ä ÿëèíêó»?

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ì³ñöåâ³ áþäæåòè: 
äîäàâàííÿ â³äí³ìàííÿì

Çì³íè äî Áþäæåòíîãî êîäåêñó
áóëè óõâàëåí³ çíà÷íî ðàí³øå äåðæ-
áþäæåòó-2015. Ïîçèö³¿ ïðåäñòàâ-
íèê³â ð³çíèõ ôðàêö³é áóëè êîíòð-
àâåðñ³éíèìè, àëå âñ³ ïîãîäæóâà-
ëèñÿ â îäíîìó ïèòàíí³: ðåôîðìà
ì³æáþäæåòíèõ â³äíîñèí íåîáõ³ä-
íà. ² òå, ùî ïðîãîëîñîâàíî, º ëè-
øå ïî÷àòêîì. Òà â êîìåíòàð³ «Õðå-
ùàòèêó» êîëèøí³é äåïóòàò Êè¿â-
ðàäè, à íèí³ íàðîäíèé äåïóòàò
Óêðà¿íè, ÷ëåí êîì³òåòó Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó Þð³é
Ëåâ÷åíêî íå çì³ã ñòðèìàòè îáó-
ðåííÿ îñîáëèâîñòÿìè óõâàëåííÿ
ïîïðàâîê äî Áþäæåòíîãî êîäåê-
ñó, êîòð³ é º ò³ºþ ñàìîþ «áþäæåò-
íîþ äåöåíòðàë³çàö³ºþ». Çà éîãî
ñëîâàìè, âñå öå íàñïðàâä³ ïðîôà-
íàö³ÿ: «Òàì º äåöåíòðàë³çàö³ÿ ïîâ-
íîâàæåíü, òîáòî ïåðåäàºòüñÿ á³ëü-
øå âèäàòê³â íà ì³ñöåâ³ áþäæåòè,
à íàäõîäæåíü íå ïåðåäàºòüñÿ, âî-
íè çìåíøóþòüñÿ. Çàáèðàºòüñÿ ïî-
äàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á
(ÏÄÔÎ), íèçêà ³íøèõ ïëàòåæ³â.
Àëå æ ÏÄÔÎ áóâ ëåâîâîþ ÷àñò-
êîþ íàäõîäæåíü ó ì³ñöåâ³ áþäæå-
òè! Êîìïåíñóºòüñÿ öå í³áè 10 %

ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ÿêèé ó 2015
ðîö³ âçàãàë³ íå ³ñíóº, áî â³í ñïëà-
÷åíèé íàïåðåä ï³äïðèºìñòâàìè.
Òîáòî, öèõ ãðîøåé ôàêòè÷íî íå-
ìàº ó ïðèðîä³».

«Ùîïðàâäà, Êè¿â äåùî âèãðàº
ç öüîãî Áþäæåòíîãî êîäåêñó, àëå
âñå îäíî çàëèøàºòüñÿ óïîñë³äæå-
íèì, îñê³ëüêè 40 % ÏÄÔÎ — öå íå
100 %, ³ íàâ³òü íå 60 % ³ íå 70 %.
ß â³äñòîþâàâ 100 %, àëå ïèòàííÿ
íå â öüîìó. ß ââàæàþ, ùî ô³ëîñî-
ô³ÿ Êàáì³íó, ÿêà çàðàç çàïðîïî-
íîâàíà, º íåãàòèâíîþ. Ïåðåêîíà-
íèé — óñ³ ì³ñöåâ³ áþäæåòè ìàþòü
çàëèøàòè 100 % ÏÄÔÎ. ² íàâïà-
êè, ¿ì ìàþòü áóòè ùå á³ëüø³ íàä-
õîäæåííÿ ³ ùå á³ëüø³ ïîâíîâà-
æåííÿ ïåðåäàâàòèñü, à íå òå, ùî ìè
çàðàç áà÷èìî», — çàçíà÷èâ ïàí
Ëåâ÷åíêî.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè êî-
ì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, çàéíÿòîñò³
òà ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ Ñåð-
ã³é Êàïë³í ââàæàº, ùî âñå ùå ïîïå-
ðåäó: «Íà æàëü, äîñòàòíüîãî ð³âíÿ
äåöåíòðàë³çàö³¿ ìè íå äîáèëèñÿ —

ïðîñòî ÿê³ñü êðîêè, ùî íå çì³íÿòü
â ö³ëîìó ô³ëîñîôñüêèé çì³ñò óðÿ-
äîâèõ ðåôîðì». Â³í ïîãîäæóºòü-
ñÿ — Êèºâó òèõ êîøò³â, ùî éîìó
çàëèøàþòü, íå áóäå äîñòàòíüî.
Àëå «ïðàêòèêà ïåðøèõ ì³ñÿö³â ðî-
áîòè ïîêàæå, ÿê öå âñå ïðàöþº. Ïè-
òàííÿ â ³íøîìó: ÿêîþ º ôîðìóëà ðî-
áîòè êðà¿íè? ² öå ìàº áóòè ôîðìó-
ëà çðîñòàííÿ. Àí³ ôîðìóëè, àí³ òî-
÷îê ðîñòó íåìàº».

Íàòîì³ñòü ñåêðåòàð êîì³òåòó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü äåðæàâ-
íîãî áóä³âíèöòâà, ðåã³îíàëüíî¿ ïî-
ë³òèêè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Îëåêñ³é Ãîí÷àðåíêî ïåðå-
êîíàíèé, ùî óõâàëà íîâîãî Áþ-
äæåòíîãî êîäåêñó (³ íà éîãî îñíî-
â³ — óõâàëà áþäæåòó) ñòàíå ñåð-
éîçíîþ ðåôîðìîþ ì³æáþäæåòíèõ
â³äíîñèí òà åôåêòèâíîãî ïåðåðîç-
ïîä³ëó êîøò³â íà êîðèñòü ì³ñöå-
âèõ êîøòîðèñ³â, àäæå éäåòüñÿ íå
ñò³ëüêè ïðî ê³ëüê³ñíèé ïåðåðîç-
ïîä³ë ãðîøåé, ñê³ëüêè ïðî ÿê³ñ-
íèé. ßêùî êðèòèêè áþäæåòíî¿ äå-
öåíòðàë³çàö³¿ ââàæàþòü öþ ô³ëî-
ñîô³þ ïîëîâèí÷àñòîþ, òî ïðèá³÷-

íèêè íàãîëîøóþòü — öå íåîáõ³ä-
í³ çì³íè. Ïàí Ãîí÷àðåíêî çâåðòàº
óâàãó, ùî äî ðåôîðìè á³ëüøà ÷àñò-
êà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â º òàê çâàíè-
ìè äåëåãîâàíèìè ïîâíîâàæåííÿ-
ìè öåíòðàëüíî¿ âëàäè. À íà çä³éñ-
íåííÿ âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ì³ñ-
öåâà âëàäà íå ìàº ðåñóðñó, ÿêèé ³
îòðèìóº âíàñë³äîê äåöåíòðàë³çà-
ö³¿. ² õî÷à ó 2015 ðîö³ åôåêòè â³ä
çì³í ì³æáþäæåòíèõ â³äíîñèí ùå
ìîæóòü áóòè íå âåëüìè â³ä÷óòíè-
ìè, àëå ç êîæíèì ðîêîì íîâà ô³-
ëîñîô³ÿ äàâàòèìå âñå á³ëüø³ ðå-
çóëüòàòè.

Ï³ëüãè çàëèøàþòüñÿ,
àëå íå äëÿ âñ³õ

Íàéãîñòð³ø³ äèñêóñ³¿ òî÷èëèñÿ
íàâêîëî çàêîíîïðîåêòó, ÿêèì ïå-
ðåãëÿäàëèñÿ ï³ëüãè òà ïðåôåðåí-
ö³¿ îêðåìèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåí-
íÿ. Ïðàâêè äî öüîãî äîêóìåíòà
âíîñèëèñÿ ïîíî÷³ ç ãîëîñó.

Îòæå — ùî ìàºìî ³ ùî âòðà÷à-
ºìî? Áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ó÷-
í³â 1-4 êëàñ³â òà ïðîôòåõó÷èëèù

(ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé-³íâàë³ä³â, ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ òîùî) òà õâî-
ðèõ ó ë³êàðíÿõ çàëèøàºòüñÿ. Îêð³ì
òîãî, íå çì³íèëèñü óñ³ íîðìè Çà-
êîíó «Ïðî îñâ³òó», ÿê-îò: ï³ëüãè íà
âñòóï äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïî-
çà êîíêóðñîì. Ïîñàäîâ³ îêëàäè ó
çàêëàäàõ áþäæåòíî¿ ñôåðè ìàòè-
ìóòü îáìåæåííÿ çà ìàêñèìîì 7
ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò. ßêùî óñòà-
íîâà ïðîâîäèòü îïòèì³çàö³þ ³ ñêî-
ðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³, öÿ «ïëàíêà»
ï³äâèùóºòüñÿ äî 10-òè ì³í³ìàëü-
íèõ çàðïëàò.

Ùîäî íîðìè, ïåðåãëÿä ÿêî¿ âè-
ìàãàëî, çîêðåìà, ÊÏ «Êè¿âïàñ-
òðàíñ» ï³ä ÷àñ àêö³é ïðîòåñòó, à
ñàìå — ï³ëüãîâèé ïðî¿çä — äî
1 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ï³ëüãè íà ïðî-
¿çä ä³þòü áåç çì³í, àëå ï³ñëÿ ö³º¿
äàòè çàëèøàþòüñÿ äëÿ ³íâàë³ä³â 
² ³ ²² ãðóï, ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé-
ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ó÷í³â ³ç ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé òà îñ³á, ÿê³ ¿õ
ñóïðîâîäæóþòü ³ ÿê³ ñóïðîâîäæó-
þòü ³íâàë³ä³â ² ãðóïè òà ó÷àñíèê³â
áîéîâèõ ä³é.

×è ãîòîâ³ ãðîìàäÿíè íà â³äìî-
âó â³ä ï³ëüã? Âî÷åâèäü — òàê, ÿê-
ùî áà÷èòèìóòü ïåðñïåêòèâó. Ñåð-
ã³é Êàïë³í ââàæàº, ùî «ëþäÿì áó-
äå âàæêî íå ÷åðåç óð³çàííÿ ñîö³-
àëüíèõ ï³ëüã, à ñïîñòåð³ãàòè çà â³ä-
ñóòí³ñòþ äèíàì³êè ðåôîðì, áîðîòü-
áè ç êîðóïö³ºþ, çì³ñòîâíîãî ä³à-
ëîãó ç ëþäüìè. Ïðåì’ºð ìàº ó õë³-
âàõ «æèòè», íà çàâîäàõ ³ ôàáðèêàõ,
³ òàì ïîÿñíþâàòè, ùî â³í ïðîïî-
íóº ïðèéíÿòè ³ íà ÿêèé ÷àñ ëþäè
ìàþòü ï³òè íà ïîñòóïêè óðÿäó».

Íàòîì³ñòü Àðñåí³é ßöåíþê çà-
çíà÷èâ, ùî ïîòð³áíî ïåðåõîäèòè
íà àäðåñí³ñòü ³ ìîíåòèçàö³þ ï³ëüã:
«Öå íå ò³ ðàäèêàëüí³ çì³íè, ÿê³ ìè
ìîãëè ïðîâåñòè, àëå öå, ïðèíàéìí³,
ïåðøèé íåçíà÷íèé êðîê, ÿêèé
äàñòü ìîæëèâ³ñòü ðóõàòèñÿ â ïè-
òàíí³ îïòèì³çàö³¿ ï³ëüã, ùî ïî-
âèíí³ îòðèìàòè ò³ëüêè ò³ ëþäè,
ÿê³ íà öå ïðåòåíäóþòü: â ïåðøó
÷åðãó öå ìàëîçàáåçïå÷åí³, ³íâàë³-
äè é ò³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, ÿê³ çà-
çíà÷åí³».

Óðÿä òàêîæ î÷³êóº, ùî çíèæåí-
íÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà
á³çíåñ íàäàñòü â³ä÷óòíèé åôåêò ó
âèãëÿä³ çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü
äî äåðæáþäæåòó (é îñîáëèâî — äî
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó). Ñàìå íà ïî-
ïîâíåííÿ ÏÔ ñïðÿìîâàí³ çàõîäè
³ç âèâåäåííÿ çàðïëàò ³ç «ò³í³». «Ðå-
âîëþö³éíà» íîâàö³ÿ — ºäèíèé ñî-
ö³àëüíèé âíåñîê çíèæóºòüñÿ ç 41 %
äî 16,4 %, ÿêùî ï³äïðèºìñòâî âè-
êîíóº âñ³ âèìîãè ñòàòåé ùîäî äå-
ò³í³çàö³¿ çàðïëàò.

Íàðåøò³ — ïîäàòêè ç ô³çè÷íèõ
îñ³á. Ç 15 % äî 20 % çðîñòàº îïî-
äàòêóâàííÿ ïàñèâíèõ äîõîä³â (â³ä-
ñîòêè, ðîÿëò³, ³íâåñòïðèáóòêè), à
ÿêùî ï³äïðèºìåöü º ïëàòíèêîì
ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ñòàâêà ñêëà-
äàº 5 %.

² öå íå ïîâíèé ïåðåë³ê íîâà-
ö³é. Àëå º âàæëèâèé íþàíñ: äî 15
ëþòîãî 2015 ðîêó îáñÿãè äîõîä³â ³
âèäàòê³â äåðæáþäæåòó çàçíàþòü
çì³í. À çà ï³äñóìêàìè ä³¿ ðåôîðì
ó ïåðøîìó êâàðòàë³ óðÿä â³äçâ³-
òóº, ùî òàêîæ îá³öÿº çì³íè. Òîìó
íàéö³êàâ³øå — ïîïåðåäó �
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Óõâàëåíèé ïðîåêò çì³í äî Áþäæåòíîãî êîäåêñó,ùî

çàïðîâàäæóº áþäæåòíó äåöåíòðàë³çàö³þ,íå º äîñ-

êîíàëèì. Àëå öå ñòèìóëþâàòèìå ì³ñöåâó âëàäó

øóêàòè äæåðåëà ïîïîâíåííÿ ðåã³îíàëüíèõ ñêàðá-

íèöü. Ó êîìåíòàð³ «Õðåùàòèêó» ìåð Êèºâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ, ùî ³ äåðæáþäæåò-2015, ³

äåöåíòðàë³çàö³þ òðåáà ñïðèéìàòè ó êîíòåêñò³ ïðî-

öåñ³â,ùî â³äáóâàþòüñÿ ó êðà¿í³. Çà éîãî ñëîâàìè,

ðîçïîä³ë íàäõîäæåíü â³ä ÏÄÔÎ ïî Êèºâó íå º òà-

êèì,ùî éîãî ïðàãíóëà ñòîëè÷íà âëàäà,àäæå 40 %

ÏÄÔÎ ³ 10 % ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ÿê³ îòðèìàº

ì³ñüêèé áþäæåò, íå áóäóòü äîñòàòí³ìè äëÿ åôåê-

òèâíîãî âèêîíàííÿ ôóíêö³é ñòîëèö³: «ß íå ìîæó

áóòè çàäîâîëåíèé öèì áþäæåòîì, òîìó ùî òàê³

âèëó÷åííÿ — öå çàíàäòî. Àëå ìè ðîçóì³ºìî çà-

ãàëüíó ñèòóàö³þ â êðà¿í³, ðîçóì³ºìî,ùî ïîòð³áíî

ï³äòðèìóâàòè ðåã³îíè —òàì äîõîä³â íå òàê áàãà-

òî.Òîìó áóäåìî ðîáèòè âñå,ùîá îïòèì³çóâàòè áþ-

äæåò — öå ïåðøå. ² êëþ÷îâå äæåðåëî, äå ìè ìî-

æåìî çíàõîäèòè ãðîø³,— öå âèâåäåííÿ ç «ò³í³»

êîøò³â, ÿê³ çàðàç çíàõîäÿòüñÿ ó êîðóïö³éíèõ ñõå-

ìàõ.Óæå ï³âðîêó ç öèì ìè «âîþºìî».Áàãàòî çðîá-

ëåíî... Íàäõîäæåííÿ çðîñëè. Àëå, òèì íå ìåíøå,

ó íàñ ùå áàãàòî ãðîøåé ïåðåáóâàþòü ó «ò³í³». ² íà-

øå çàâäàííÿ íà 2015 ð³ê — çðîáèòè áþäæåò ì³ñ-

òà ñòîâ³äñîòêîâî ïðîçîðèì, íå äàòè ìîæëèâîñò³

ëþäÿì, íå÷èñòèì íà ðóêó, çàðîáëÿòè». Çà ñëîâà-

ìè ìåðà, áëèçüêî 20 % ãðîøîâîãî ðåñóðñó, êîò-

ðèé ì³ã áè ïîïîâíèòè ñòîëè÷íó ñêàðáíèöþ,ÿêðàç

³ õîâàþòüñÿ ó «ò³í³».

Â ñâîþ ÷åðãó çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êî-

ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Îëåêñàíäð Âîâ÷åíêî çà-

çíà÷èâ «Õðåùàòèêó»,ùî äåðæáþäæåò-2015 çìó-

ñèòü ñòîëèöþ âèòðà÷àòè êîøòè á³ëüø ðàö³îíàëü-

íî. «Ïðîãíîçîâàí³ öèôðè íå íàäòî îïòèì³ñòè÷í³

äëÿ ñòîëèö³: çîêðåìà,Êèºâó çàëèøèëè ò³ëüêè 40 %

â³ä òàêîãî ïîòóæíîãî äæåðåëà íàäõîäæåíü, ÿê

ÏÄÔÎ (ó 2014-ìó äåðæàâà âèëó÷àëà 50 % ÏÄÔÎ,

õî÷à â ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ óñ³ íàäõîäæåí-

íÿ çàëèøàëèñÿ âèíÿòêîâî â ì³ñöåâîìó áþäæåò³).

Ç ³íøîãî áîêó, 40 % ÏÄÔÎ — öå òåæ ÷èìàëà ñó-

ìà: ùîíàéìåíøå 8 ìëðä ãðí. ²ç ïîçèòèâíèõ íî-

âîââåäåíü — äåðæáþäæåòîì äëÿ Êèºâà ïåðåä-

áà÷åíà ñóáâåíö³ÿ 5 ìëðä ãðí íà îñâ³òó ³ ìåäèöè-

íó. Ç’ÿâëÿþòüñÿ é íîâ³ äæåðåëà íàäõîäæåíü, ÿêèõ

ðàí³øå ó ì³ñòà íå áóëî: ââîäèòüñÿ àêöèçíèé ïî-

äàòîê ç ðåàë³çàö³¿ ÷åðåç ðîçäð³áíó òîðãîâåëüíó

ìåðåæó àëêîãîëþ,òþòþíó òà ïàëèâà.Ñòàâêó ïîäàò-

êó âñòàíîâèòü Êè¿âðàäà. Âëàäà Êèºâà çàïðîâà-

äæóâàòèìå ³ çáèðàòèìå òàêîæ ïîäàòêè íà íåðó-

õîì³ñòü òà äîðîãîâàðò³ñí³ àâòîìîá³ë³. Ìàéíî íå-

ðóõîìå, æèòëîâå òà íåæèòëîâå áóäå îïîäàòêîâó-

âàòèñü â ðîçì³ð³ äî 2 % ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè

(24,36 ãðí) çà 1 êâ. ì, à ñïëà÷óâàòè éîãî äîâå-

äåòüñÿ ðàç íà ð³ê.Íå îïîäàòêîâóþòü êâàðòèðè äî

60 êâ. ì òà áóäèíêè äî 120 êâ. ì. Ïîäàòîê íà äî-

ðîã³ àâòîìîá³ë³ òåæ ñòàíå íåàáèÿêèì äæåðåëîì

íàäõîäæåíü äî áþäæåòó ñòîëèö³: çà àâòî â³êîì

äî 5 ðîê³â òà ç îá’ºìîì äâèãóíà ïîíàä 3 òèñ. êóá.

ñì âëàñíèêîâ³ äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè, íàïðèêëàä,

25 000 ãðí íà ð³ê. Îêð³ì òîãî, ïèòàííÿ, ÿê³ ñòîñó-

âàëèñÿ Êèºâà, âèÿâèëèñÿ ñï³ðíèìè ³ âæå ï³ñëÿ

ïðèéíÿòòÿ áþäæåòó ïðåì’ºð àíîíñóâàâ ïîïðàâêè

äî íüîãî â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ñòîëèö³. Çîêðå-

ìà ìàþòü ïåðåäáà÷èòè ñóáâåíö³þ ç äåðæáþäæå-

òó 1,9 ìëðä ãðí íà ïîêðèòòÿ áîðãîâèõ çîáîâ’ÿ-

çàíü. Îäíàê ó ö³ëîìó Êèºâó çàïëàíóâàëè íàäõî-

äæåíü ìåíøå, í³æ î÷³êóâàëîñÿ. ² îñîáëèâî ñïî-

ä³âàòèñÿ íà ïîïðàâêè íå âàðòî. Âëàä³ ì³ñòà ïî-

òð³áíî óñâ³äîìèòè, ùî â êðà¿í³ â³éíà ³ æèòè «íà

øèðîêó íîãó» íå âèéäå.Òàê,Êè¿â ïîêè àóòñàéäåð

çà ñêîðî÷åííÿì àäì³íïåðñîíàëó, à ïðèéíÿò³ íå-

ùîäàâíî íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè â ÷àñòèí³ ñïëà-

òè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çà ÌÀÔè ïîêè íå ïðàöþþòü.

Òîæ ñòîëèö³ ïîòð³áíî á³ëüø ðàö³îíàëüíî ïîñòà-

âèòèñÿ äî âèäàòê³â, ³ íàéãîëîâí³øå—âèâîäèòè «ç

ò³í³» ô³íàíñîâ³ íàäõîäæåííÿ. ßê íà ìåíå, ñàìå

ïðîçîð³ ³ ÷³òê³ ïðàâèëà ãðè äîçâîëÿòü çàáåçïå-

÷èòè äîñòàòí³é ð³âåíü êîøò³â ó áþäæåò³ ì³ñòà»,—

çàóâàæèâ ïàí Âîâ÷åíêî.

Êè¿â ïîðÿòóº áîðîòüáà ç «ò³ííþ»

Ó Íîâèé ð³ê — ³ç ðåôîðìàìè
� Äåðæáþäæåò òà äåöåíòðàë³çàö³ÿ ïî÷íóòü ä³ÿòè ç 1 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó
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ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ êðèçà çà÷åïèëà
ìàéæå âñ³ âåðñòâè íàñåëåííÿ, òî-
ìó ñüîãîäí³ á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí
äîâîäèòüñÿ çàòÿãóâàòè ïàñêè òà
æèòè ó ðåæèì³ ìàêñèìàëüíî¿ åêî-
íîì³¿. Ïðè öüîìó, çã³äíî ³ç äîñë³-
äæåííÿì êîìïàí³¿ «GfK Ukraine»,
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ â êðà¿í³ çàô³ê-
ñîâàíå ïîã³ðøåííÿ â î÷³êóâàííÿõ
óêðà¿íö³â ùîäî éìîâ³ðíîãî áåç-
ðîá³òòÿ. À äåâàëüâàö³éí³ ñïîä³âàí-
íÿ ñÿãíóëè íàéâèùîãî çà âåñü ÷àñ
äîñë³äæåíü öüîãî ³íäåêñó ð³âíÿ.
Ñïîæèâ÷³ íàñòðî¿ íàðàç³ òàêîæ ïî-
ã³ðøèëèñÿ — çîêðåìà, â Öåíòð³, íà
Ï³âíî÷³, Ï³âäí³ òà ó Êèºâ³, õî÷à é ïî-
êðàùèëèñÿ íà Çàõîä³ òà íå çì³íè-
ëèñÿ íà Ñõîä³. ßê çàóâàæóþòü åêñ-
ïåðòè êîìïàí³¿, íàéñèëüí³øå çíè-
æåííÿ ³íäåêñó ñïîæèâ÷èõ íàñòðî-
¿â áóëî õàðàêòåðíèì äëÿ íàéá³ëü-
øèõ ì³ñò êðà¿íè, à òàêîæ äëÿ íàé-
á³äí³øèõ òà íàéáàãàòøèõ ðåñïîí-
äåíò³â. «Íîâà õâèëÿ äåâàëüâàö³¿
ãðèâí³ òà òðèâàëå ôîðìóâàííÿ êî-
àë³ö³éíîãî óðÿäó ï³ä³ðâàëè òðàäè-
ö³éíå ïîñòâèáîðíå çðîñòàííÿ ñïî-
æèâ÷èõ íàñòðî¿â. Ðîç÷àðóâàííÿ
ñòàëî íàéá³ëüøèì ó âåëèêèõ ì³ñ-
òàõ. Âîäíî÷àñ çàãàëîì ïî Óêðà¿í³
íàä³¿ íà ïîë³ïøåííÿ åêîíîì³÷íî¿
ñèòóàö³¿ â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåê-
òèâ³ ëèøàþòüñÿ â³äíîñíî âèñîêè-
ìè»,— êîìåíòóþòü àíàë³òèêè «GfK
Ukraine».

Çàâäàííÿ äëÿ á³çíåñó

Âàæêèì ìèíóëèé ð³ê áóâ ³ äëÿ
êîæíîãî äðóãîãî á³çíåñó â êðà¿í³.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ ï³äñóìêîâî-
ãî îïèòóâàííÿ Ì³æíàðîäíîãî êàä-
ðîâîãî ïîðòàëó «HeadHunter Óêðà-
¿íà», ùî ïðîâîäèëèñü ó ãðóäí³ 2014
ðîêó. Â íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 1203
ðîáîòîäàâö³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè: òîï-ìåíåäæåðè, âëàñíèêè á³ç-
íåñó, HR-ñïåö³àë³ñòè. Òàê, 47 %
îïèòàíèõ ³ç íèõ âèçíàëè, ùî öå
áóâ íàéñêëàäí³øèé ð³ê çà îñòàí-
í³ 4-5. ×åòâåðòà ÷àñòèíà (26 %) ðîç-
ïîâ³äàº, ùî ð³ê ñêëàäíèé, àëå íå
âàæ÷èé çà ïîïåðåäí³. Ùå äåñÿòà
÷àñòèíà ïåðåæèâàëà ÷àñè íàâ³òü
ñêëàäí³ø³, í³æ ð³ê, ùî ìèíàº, à 3 %
âçàãàë³ íå ïîì³÷àëè æîäíèõ òðóä-
íîù³â çà ìèíóë³ 4-5 ðîê³â (ë³äåðè
ö³º¿ êàòåãîð³¿ êîìïàí³é — IT-ñôå-
ðà ³ ñôåðà íàôòî- ³ ãàçîâèäîáóò-
êó). Íàéñêëàäí³øèì ÷àñò³øå, í³æ
ðåøòà, öåé ð³ê íàçèâàëè àãðîêîì-
ïàí³¿, àâòîòðåéäåðè ³ ëîã³ñòè, à òà-
êîæ ïðåäñòàâíèêè ìåä³àá³çíåñó.

2014 ð³ê äëÿ á³ëüøîñò³ êîìïà-
í³é ñòàâ ÷àñîì ïîøóêó íîâèõ ñòðà-
òåã³é, çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³ êàäðî-
âîãî ïîðòàëó. Òàê, çã³äíî ç îïèòó-
âàííÿì, çà öåé ÷àñ çìåíøèòè íå-
ãàòèâíèé óïëèâ íåïðîñòî¿ åêîíî-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ íà á³çíåñ íàìàãà-
ëèñÿ ïðàêòè÷íî âñ³ â³ò÷èçíÿí³ êîì-
ïàí³¿ (91 %). Ïðè öüîìó ôîêóñóâà-
òèñÿ íà îáðàíèõ àíòèêðèçîâèõ íà-
ïðÿìêàõ ðîáîòè äîâîäèëîñÿ àê-
òèâí³øå. Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèé
ñïîñ³á áîðîòüáè ³ç êðèçîþ äëÿ á³ëü-
øîñò³ êîìïàí³é íà ðèíêó Óêðà-
¿íè — îïòèì³çàö³ÿ âèòðàò. Éîãî
çàñòîñîâóâàëè á³ëüøå ïîëîâèíè
óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é (57 %). Ïî-
òî÷íèé ð³ê ñòàâ äëÿ êîìïàí³é ïå-
ð³îäîì ïîøóêó íîâèõ ìîæëèâîñ-
òåé äëÿ çðîñòàííÿ (41 %), îïòèì³-
çàö³¿ øòàòó (40 %), ñïðîá åôåêòèâ-
í³øå âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè
(29 %). Ï’ÿòà ÷àñòèíà êîìïàí³é íà-
ìàãàëèñÿ îö³íèòè óñï³øí³ñòü ðî-
áîòè á³çíåñó (20 %) àáî ïðàöþâà-
òè ç ìîòèâàö³ºþ ³ ëîÿëüí³ñòþ ïðà-
ö³âíèê³â (21 %), à òàêîæ ïåðåãëÿ-
íóòè ñèñòåìó çàðïëàò ó á³ê ãíó÷êî-
ñò³ (20 %).

Ò³ëüêè 2 % êîìïàí³é íå ñòàâ-
ëÿòü ïåðåä ñîáîþ àíòèêðèçîâèõ
çàâäàíü. Íàéá³ëüøå òàêèõ — ñå-
ðåä àãðîá³çíåñó ³ ê³ëüêîõ ðîçäð³á-
íèõ êîìïàí³é. Ñò³ëüêè æ ÷àñó, ñê³ëü-
êè é ó ïîïåðåäí³ ïåð³îäè, ïðèä³ëÿ-
ëè àíòèêðèçîâèì ä³ÿì ô³ðìè ç³
ñôåðè ²Ò, òåëåêîìóí³êàö³é, ëîã³ñ-
òèêè ³ áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó.

«Çàòÿæíà» êðèçà

Òèì ÷àñîì åêîíîì³÷í³ åêñïåð-
òè ðàäÿòü ãîòóâàòèñÿ äî òîãî, ùî
íèí³øíÿ êðèçà áóäå «çàòÿæíîþ».
Íà äóìêó ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî-
ãî àíàë³òè÷íîãî öåíòðó Îëåêñàí-
äðà Îõð³ìåíêà, çðîñòàííÿ ÂÂÏ
ìîæíà î÷³êóâàòè ó 2017-ìó. Òà é
òî, ó êðàùîìó âèïàäêó, íà 1 %. «ª
íàä³ÿ, ùî âæå çàê³í÷èòüñÿ «â³éíà
îë³ãàðõ³â», ïî÷íå â³äðîäæóâàòè-
ñÿ á³çíåñ. ² õî÷à çðîñòàííÿ ö³í áó-
äå, ÿê ³ ðàí³øå, ïåðåñë³äóâàòè óêðà-
¿íö³â, òà ïî÷íå çìåíøóâàòèñÿ çà-
áîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.
Çðîñòàííÿ ÂÂÏ íà ð³âí³ 3 % ìîæ-
íà ÷åêàòè ëèøå â 2018-ìó»,— ââà-
æàº â³í.

Ùî æ äî ïåðñïåêòèâ íà íàñòóï-
íèé ð³ê, òî ñèòóàö³ÿ òàêîæ ñêëà-
äàòèìåòüñÿ íå íàéêðàùèì ÷èíîì.
Ïàí Îõð³ìåíêî äîïóñêàº, ùî ó 2015
ðîö³ ïàä³ííÿ ÂÂÏ ïðîäîâæèòüñÿ â

êðàùîìó âèïàäêó íà 5 %, ³íôëÿ-
ö³ÿ ñêëàäå ìàéæå 20 %.

Çà ïðîãíîçàìè åêñïåðòà, áåç-
ðîá³òòÿ çðîñòå äî 12 % òà âèùå, ³
ò³ëüêè «ò³íüîâà» åêîíîì³êà ³ ìà-
ñîâà åì³ãðàö³ÿ óêðà¿íö³â íà çàðî-
á³òêè çà êîðäîí äîïîìîæóòü óò-
ðèìàòè öåé ïîêàçíèê íà â³äíîñ-
íî íèçüêîìó ð³âí³. «Ó 2015 ðîö³
áóäå çðîñòàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, áàãàòî êîìïà-
í³é íàìàãàòèìóòüñÿ íå ïëàòèòè
ïîâíó çàðîá³òíó ïëàòó, à çíàéòè
ðîáîòó áóäå äóæå âàæêî. Íå âè-
êëþ÷åíî, ùî ïðîéäå õâèëÿ ìàñî-
âîãî áàíêðóòñòâà äð³áíèõ ³ ñåðåä-
í³õ êîìïàí³é. Ïðîñòî ó íèõ íå áó-
äå ïîêóïö³â»,— î÷³êóº ôàõ³âåöü.

Çàðïëàòíå ïèòàííÿ

Öüîãî ðîêó ïèòàííÿ âèïëàò çà-
ðîá³òíèõ ïëàò óæå ïî÷àëî çàãîñ-
òðþâàòèñÿ — íàâ³òü çà îô³ö³éíè-
ìè äàíèìè. Òîðêíóëàñÿ öÿ ïðîá-
ëåìà ÿê ïðàö³âíèê³â äåðæàâíîãî
ñåêòîðó, òàê ³ ïðèâàòíîãî. Ïðè
öüîìó çà÷åïèëà âñ³ ãàëóç³ òà âñ³
îáëàñò³ Óêðà¿íè. Íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ íåñâîº-
÷àñíó âèïëàòó çàðîá³òíèõ ïëàò
ïåðøî÷åðãîâî ïîÿñíþþòü áðà-
êîì îá³ãîâèõ êîøò³â ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü çàìîâëåíü, à òàêîæ íå-

ñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çà-
ìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè àáî
íàäàí³ ïîñëóãè.

Çà äàíèìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ñòàòèñòèêè, íà 1 ãðóäíÿ 2014 ðî-
êó çàáîðãîâàí³ñòü â Óêðà¿í³ ³ç íå-
âèïëà÷åíèõ çàðïëàò ñòàíîâèòü
âæå áëèçüêî 2 ìëðä ãðí (³ öå ò³ëü-
êè ùîäî ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðàöþ-
þòü). Âñüîãî æ çàãàëüíà çàáîðãî-
âàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, â òî-
ìó ÷èñë³ é ï³äïðèºìñòâàì-áàí-
êðóòàì, ñêëàäàº ìàéæå 2,4 ìëðä
ãðí. ßê ï³äêðåñëþº Îëåêñàíäð Îõ-
ð³ìåíêî, áîðã ³ç çàðïëàòè çð³ñ ïî-
ð³âíÿíî ç 1-ì ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â
4,74 ðàçà. Áëèçüêî 90 % áîðãó áó-
ëî ñôîðìîâàíî âïðîäîâæ íèí³ø-
íüîãî ðîêó. Ïðè öüîìó íà òë³ çà-
ãàëüíîãî ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³
æèòòÿ ð³âåíü çàðïëàò çíà÷íî ìåí-
øèé, í³æ ó ïîïåðåäí³ ðîêè. «Ó
2013-ìó ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà
â Óêðà¿í³ ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåí-
ò³ áóëà á³ëüøå 400 $. Çã³äíî ç ïðîã-
íîçàìè Êàáì³íó, ð³âåíü íîì³íàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà
2015 ð³ê ñêëàäàòèìå áëèçüêî 3882-
3934 ãðí. Íàâ³òü ÿêùî ïåðåðàõóâà-
òè çà êóðñîì Êàáì³íó íà 2015 ð³ê
çà 17 ãðí çà äîëàð, òî âèõîäèòü
ïðèáëèçíî 230$» — ðåçþìóº ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íñüêîãî àíàë³òè÷íî-
ãî öåíòðó �

Àíòèêðèçîâà ðîáîòà
� Â³ò÷èçíÿí³ êîìïàí³¿ íàìàãàþòüñÿ çìåíøèòè íåãàòèâíèé âïëèâ

ñêëàäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ íà ðîçâèòîê á³çíåñó

Ð³ê, ùî ìèíàº, ñòàâ îäíèì ³ç íàéíåïðîñò³øèõ ó íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Åêîíîì³êà é íàäàë³ ïðî-

äîâæóº çàçíàâàòè ñåðéîçíèõ òðóäíîù³â, à ïðîìèñëîâ³ñòü çàíåïàäàº. Äåâàëüâàö³ÿ òà çàòðèì-

êè ³ç âèïëàòè çàðïëàò íà òë³ â³äñóòíîñò³ î÷åâèäíèõ ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ïðèçâî-

äÿòü äî çíèæåííÿ ñïîæèâ÷èõ íàñòðî¿â íàñåëåííÿ. Òîæ á³ëüø³ñòü êîìïàí³é øóêàþòü íîâèõ

ñòðàòåã³é âåäåííÿ á³çíåñó òà îïòèì³çóþòü âèòðàòè. «Õðåùàòèê» äîñë³äæóâàâ, ÿê ñàìå âîíè öå

ðîáëÿòü òà íà ùî î÷³êóâàòè äàë³.

Ìàðèíà ÒÈÌ×ÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ñåðåä äåðæàâíèõ íàéá³ëüøèìè

áîðæíèêàìè ³ç âèïëàòè çàðïëà-

òè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà,

ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêð-

îáîðîíïðîì» — 25,8 ìëí ãðí

(ÏÀÒ ÊÇ «Ðàäàð» — 8,1 ìëí ãðí;

ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» — 4,3 ìëí ãðí; ÄÏ

«ÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» — 4 ìëí ãðí;

ÏÀÒ ÊÇ ÄÏ ÍÄ² «Áóðàí» —

2,6 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðè-

ëàä³â — 2,8 ìëí ãðí); ó ãàëóç³

óïðàâë³ííÿ Ì³íîñâ³òè — 9,4 ìëí

ãðí (ÄÏ «ÍÄ² «Îð³îí»); ó ñôåð³

Ì³íðåã³îíáóäó— 5,4 ìëí ãðí (ÄÏ

Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» —

4 ìëí ãðí,ÄÏ «ÍÄ²ïðîåêòðåêîíñ-

òðóêö³ÿ»- 0,7 ìëí ãðí); ï³äïîðÿä-

êîâàí³ Äåðæàâíîìó êîñì³÷íîìó

àãåíòñòâó — 5 ìëí ãðí (ÄÏ «Çà-

âîä «Àðñåíàë»); ó ñôåð³ Ì³íå-

íåðãåòèêè — 3,8 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÍ-

Ä² ÍÏ «Ìàñìà» — 2,3 ìëí ãðí;

ÄÏ «ÄÍÄ² ²ÒÅÅ» — 1,2 ìëí ãðí;

ÄÏ «Åíåðãîïðîåêò» — 0,3 ìëí ãðí)

òîùî.

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíè-

ê³â íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó íàé-

á³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³

çàô³êñîâàíî íà ÒÎÂ «Ìàðñ ÐÊ» —

3,4 ìëí ãðí, ÏÀÒ ÊÁ «Äàí³åëü» —

2 ìëí ãðí; ÄÏ «²íñòèòóò «Êè¿â³-

íæïðîåêò» ÏÀÒ «Êè¿âïðîåêò» —

1,1 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Àðò-Ìàñòåð» —

0,6 ìëí ãðí; ÏÏ «Îëñò» — 0,6 ìëí

ãðí; ÒÎÂ «Ï³ëëàð» — 0,5 ìëí ãðí

òà ÒÎÂ «Ñïåöáóäáåòîí» —

0,4 ìëí ãðí.

Çã³äíî ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äà-

íèìè íà 1 ëèñòîïàäà, áîðã ³ç âè-

ïëàòè çàðïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ

85,8 ìëí ãðí, ùî ó 2,3 ðàçà (àáî

íà 49 ìëí ãðí) á³ëüøå ó ïîð³â-

íÿíí³ ç ïî÷àòêîì öüîãî ðîêó òà

íà 18,2 % (àáî íà 19,1 ìëí ãðí)

ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåä-

íüîãî ì³ñÿöÿ. Ç³ âêàçàíî¿ ñóìè

áîðãó 93 % (àáî 79,8 ìëí ãðí)

ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâ-

í³ ï³äïðèºìñòâà; 6,1 % (àáî

5,2 ìëí ãðí) — íà ï³äïðèºìñòâà,

â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ

ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà, ðåøòà

0,9 % (0,8 ìëí ãðí) — íà åêîíî-

ì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â

åêîíîì³÷íî àêòèâíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ, ÿêèì ñâîº÷àñíî íå âèïëà-

÷åíî çàðïëàòó ñòàíîì íà 1 ëèñ-

òîïàäà, ñêëàäàëà 13 òèñ. îñ³á.

Ñòàíîì íà 1 ãðóäíÿ áîðãè

äîñÿãëè âæå 112 ìëí ãðí. Ïðî-

òÿãîì ñ³÷íÿ — ëèñòîïàäà 2014

ðîêó ïðîâåäåíî 115 çàñ³äàíü

ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ

êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çà-

áîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëà-

òè (ó ò. ÷. ó ëèñòîïàä³—12 çàñ³äàíü),

íà ÿêèõ çàñëóõàíî 595 êåð³âíè-

ê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â. Óñ³õ

¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëü-

í³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà

ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³. Âïðî-

äîâæ ëèñòîïàäà ï³äïðèºìñòâà-

ìè ì³ñòà, ÿê³, çà äàíèìè îðãàí³â

äåðæñòàòèñòèêè, çíà÷èëèñÿ â ïå-

ðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà-

÷åíî ïîíàä 12,8 ìëí ãðí çàáîð-

ãîâàíîñò³ (çà âåðåñåíü 2014 ðî-

êó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè). Âñüî-

ãî æ çàâäÿêè âæèòèì ì³ñüêîþ

âëàäîþ çàõîäàì ó ñ³÷í³-ëèñòî-

ïàä³ 2014-ãî ï³äïðèºìñòâàìè-

áîðæíèêàìè ñòîëèö³ âèïëà÷åíî

ìàéæå 87,3 ìëí ãðí çàáîðãîâà-

íî¿ çàðïëàòè.

Ñòîëè÷í³
áîðæíèêè
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Íà ï³äéîì³

Íà ïîäèâ, ñàìå êðèçà ñòèìó-
ëþº ê³íîâèðîáíèöòâî. Öå çàêîíî-
ì³ðíî: êîëè ðåàë³¿ ã³ðø³, í³æ õîò³-
ëîñÿ á, ëþäèíà ïðàãíå áîäàé ³ëþ-
çîðíîãî ïîçèòèâó. Ó ÷àñè Âåëèêî¿
Äåïðåñ³¿ ó ÑØÀ çí³ìàëè êàðòèíè
ç îïòèì³ñòè÷íèì ô³íàëîì. Äëÿ
óêðà¿íñüêèõ ê³íåìàòîãðàô³ñò³â
äæåðåëîì îïòèì³çìó º âæå òîé
ôàêò, ùî âîíè çí³ìàþòü. ² íå ëèøå
çí³ìàþòü, à é äåìîíñòðóþòü. Çà
ï³äñóìêàìè òðüîõ êâàðòàë³â íè-
í³øíüîãî ðîêó, ó ïðîêàò âèéøëî
20 ê³íîô³ëüì³â óêðà¿íñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà. Öå íà 7 ô³ëüì³â á³ëüøå,
í³æ òîð³ê. Çàãàëîì æå, çà äàíèìè
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî
âèäàííÿ Media Business Reports,
óêðà¿íñüêèì òåëåãëÿäà÷àì, ò³ëü-
êè çà ï³äñóìêàìè òðüîõ êâàðòàë³â
2014 ðîêó, ïðîäåìîíñòðîâàíî á³ëüø
í³æ 232 êàðòèíè. Çà ð³çíèìè ï³ä-
ðàõóíêàìè, ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³î-
äó ïðîêàòíèêè çàðîáèëè íà 8 %
á³ëüøå êîøò³â (ó ãðèâíåâîìó
åêâ³âàëåíò³), í³æ çà àíàëîã³÷í³
äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â 2013-ãî. Ïîïðè òå,
ùî, ç îãëÿäó íà âòðàòó êîíòðîëþ
íàä ÷àñòèíîþ òåðèòîð³¿, ñòàëè íå-
äîñòóïíèìè é çàëè (âòðà÷åíî 17,6%
ê³íîòåàòðàëüíîãî ðèíêó), îáñÿãè
ïðîäàæó êâèòê³â ñêîðîòèëèñÿ âñüî-
ãî ëèøå íà 1,6 % ïîð³âíÿíî ç ìè-
íóëèì ðîêîì. Â³äâ³äóâàí³ñòü
çàëèøèëàñÿ ñòàá³ëüíîþ, íà ð³âí³
2013 ðîêó. Òèì íå ìåíøå, íàâðÿä
÷è ìîæíà ñêàçàòè, ùî â³ò÷èçíÿíà
ê³íî³íäóñòð³ÿ íàðåøò³ êóïàºòüñÿ
â ãðîøàõ. Îáñÿãè ïðèáóòê³â, ç ïî-
ïðàâêîþ íà «ñòðèáêè» êóðñó ãðèâ-
í³, ìåíø³ â³ä ìèíóëîð³÷íèõ ïðè-
áëèçíî íà 17 %.

Çäàºòüñÿ, íåïîãàí³ ñòàðòîâ³ óìî-
âè äëÿ óñï³øíîãî íàñòóïíîãî ê³-
íîðîêó. Îäíàê, ïîïðè óñï³õè óêðà-
¿íñüêèõ õóäîæí³õ ñòð³÷îê íà ì³æ-
íàðîäíèõ ê³íîôåñòèâàëÿõ òà ó ïðî-
êàò³, ³ íå ëèøå â Óêðà¿í³, óêðà¿í-
ñüêèé ê³íîðèíîê íàñòîðîæåíèé.

«Êèéîê» ÷è «ïàðàñîëüêà»?

Ê³íîìèòö³â íåïîêî¿òü, ÿê ïðà-
öþâàòèìå Ì³í³ñòåðñòâî ³íôîðìà-
ö³¿ òà ÷è íå áóäå çàïðîâàäæåíî
öåíçóðó, ïðîêàòíèê³â — çà ÷è¿ êîø-
òè çí³ìàòè òà äå äåìîíñòðóâàòè
â³ò÷èçíÿíó ïðîäóêö³þ. Àêòóàëüí³
ïðîáëåìè ê³íîðèíêó çàö³êàâëåí³
îñîáè îáãîâîðèëè íåùîäàâíî ó
ôîðìàò³ «êðóãëîãî ñòîëó».

Ïîë³òèêà, ÿê òîãî ³ âàðòî î÷³-
êóâàòè, ïðîíèêëà é ó ñâ³ò ê³íî-
ìèñòåöòâà. ² õî÷à íîâå óêðà¿íñüêå
ê³íî ïðîñòî íå ìîæå íå áóòè ïî-
ë³òè÷íèì, ïðèñòðàñò³ íà «êðóãëî-
ìó ñòîë³», ïðèñâÿ÷åíîìó ïåðñïåê-
òèâ³ ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíîãî ê³íî-

ìèñòåöòâà, íå ïîñòóïàëèñÿ ïàð-
ëàìåíòñüêèì. ßê çàçíà÷èâ ãîëî-
âà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ê³íåìà-
òîãðàô³ñò³â Óêðà¿íè (ÍÑÊÓ) ³ ìî-
äåðàòîð çàõîäó Ñåðã³é Òðèìáà÷,
«ó ìåíå, ÿê ó ê³íåìàòîãðàô³ñòà,
ïîñòàº ïèòàííÿ: ÿêùî ó äåðæàâ³
òàê áàãàòî ãðîøåé (íà ñòâîðåííÿ
Ì³í³ñòåðñòâà ³íôîðìïîë³òèêè, —
Àâò.), ÷îìó ïðàêòè÷íî çóïèíåíî
ô³íàíñóâàííÿ ê³íåìàòîãðàôó?».
Ïàí Òðèìáà÷ òàêîæ ïîñòàâèâ ïè-
òàííÿ ³ ïðî íåáåçïåêó öåíçóðè â
Óêðà¿í³, çîêðåìà ùîäî ê³íî³íäóñ-
òð³¿ ÷åðåç çàáîðîíó ïðîêàòó òèõ
÷è ³íøèõ êàðòèí. «Íà ùî ö³ çàáî-
ðîíè ³ âïëèâàþòü, òàê öå íà ñòâî-
ðåííÿ òàêîãî îáðàçó, ùî â Óêðà-
¿í³ ïðè âëàä³ äèâí³ ëþäè,— ïåðå-
êîíàíèé êóëüòóðîëîã Îëåêñ³é Ðà-
äèíñüêèé.— Çàáîðîíè ïðàöþþòü
íà ðóêó Ïóò³íó».

Íà äóìêó äèðåêòîðà Íàö³îíàëü-
íîãî öåíòðó ³ì. Î. Äîâæåíêà ²âàíà
Êîçëåíêà, ïðÿì³ çàáîðîíè íååôåê-
òèâí³, îñê³ëüêè «íå ìîæóòü ïåðåä-
áà÷èòè âñüîãî ìàñøòàáó îá³ãó ô³ëü-
ì³â. Ó íàñ âåëèêà ÷àñòèíà ðèíêó —
íåëåãàëüíà». Îäíàê ñïðîáè «êàíà-
ë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿» òà «ïàòåðíà-
ë³ñòñüêîãî ñòàâëåííÿ äåðæàâè» äî
ãðîìàäÿí âèêëèêàþòü çàíåïîêî-
ºííÿ. Êîòðå, ïåðåêîíóº ãîëîâà Äåð-
æàâíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü ê³íå-
ìàòîãðàô³¿ (Äåðæê³íî) Ïèëèï ²ë-
ëºíêî, º áåçï³äñòàâíèìè. «Ó íàñ
íåìàº ³ íå ìîæå áóòè öåíçóðè, áî
âîíà çàáîðîíåíà Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè,— íàãàäàâ ãîëîâà Äåðæ-
ê³íî.— Í³õòî ó Äåðæê³íî íå âòðó-
÷àºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ó ïðîöåñ
ñòâîðåííÿ ô³ëüì³â. Ìè íàâ³òü íå
ìàºìî òàêî¿ òåõí³÷íî¿ ìîæëèâî-
ñò³ é íå ñòàâèìî ïåðåä ñîáîþ òà-
êî¿ ìåòè. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ÿ á ãî-
âîðèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñôîðìó-
ëþâàòè êîíöåïö³þ íàö³îíàëüíî-
ãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó, ÿêèé
º ñòðàòåã³÷íèì ðåñóðñîì äåðæàâè
³, â³äïîâ³äíî, ïîòðåáóº çàõèñòó é
ï³äòðèìêè. ßêùî ìè ãîâîðèìî
êîíêðåòíî ïðî êðîêè, ÿê³ â÷èíÿº
Äåðæê³íî, òîáòî îáìåæåííÿ äå-
ìîíñòðàö³¿ â Óêðà¿í³ ïåâíèõ ô³ëü-
ì³â òà ñåð³àë³â, òî éäåòüñÿ ñàìå
ïðî çàõèñò ³íôîðìïðîñòîðó â³ä âî-
ðîæî¿ ïðîïàãàíäè». Îêð³ì òîãî,
«÷è ìàº êðà¿íà, ÿêà äå-ôàêòî ó ñòà-
í³ â³éíè, äîçâîëÿòè ïðîïàãàíäó
ñïåöñëóæá ³íøî¿ êðà¿íè? Öå ïè-
òàííÿ, â³äïîâ³äü íà ÿêå äëÿ ìåíå
î÷åâèäíà». Òîìó «ä³¿, ÿê³ ìè â÷è-
íÿºìî, º àäåêâàòí³ ä³ÿì â óìîâàõ
â³éíè».

Îòæå, ÿêùî äåðæàâà ùîñü ³ çà-
áîðîíÿº, òî äëÿ ñàìîçàõèñòó, à íå
äëÿ íàñòóïó íà ïðàâà ÷è ñâîáîäè.
Àëå ÷è ïåðø³ ïîòóæí³ ïàðîñòêè
óêðà¿íñüêîãî ê³íî äàäóòü ãàðíèé
âðîæàé?

Ô³ëüì æàõ³â ïðî çâ³ëüíåííÿ
â³ä ðîñ³éñüêîãî çîìáóâàííÿ

Íàî÷íî äèñêóñ³þ ïðî öåíçóðó
ñïðîñòóâàëî ñàìå æèòòÿ. Ìèíóëî-
ãî òèæíÿ àêòèâ³ñòè ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ «Â³äñ³÷» ó Êèºâ³ ïðî-
âåëè àêö³þ ïðîòåñòó ïðîòè äåìîí-
ñòðàö³¿ óêðà¿íñüêèìè òåëåêàíàëà-
ìè ðîñ³éñüêèõ òåëåñåð³àë³â. Ïåðå-
âäÿãíåí³ ó «çîìá³», âîíè íàî÷íî
äåìîíñòðóâàëè, ùî ðîñ³éñüêà ïðî-
äóêö³ÿ çîìáóº ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. ßê-
áè áóëà öåíçóðà, ðîñ³éñüê³ ñåð³àëè,
âî÷åâèäü, ç òåëåêàíàë³â çíèêëè á.

«×åñíî êàæó÷è, ÿ çäèâîâàíèé
ð³âíåì íåðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿,— çà-
çíà÷èâ ÷ëåí Åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü ðîçïîâñþäæåííÿ ³ äåìîí-
ñòðóâàííÿ ô³ëüì³â Ñåðã³é Îñíà÷.—
Íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³éíè ó íàñ çðîñëè
îáñÿãè ðîñ³éñüêîãî êîíòåíòó: ç âå-
ðåñíÿ ïî ãðóäåíü íà 8-ìè ç 10-òè
ïðîâ³äíèõ òåëåêàíàë³â çðîñòàþòü
îáñÿãè ðîñ³éñüêîãî êîíòåíòó, ïî-
ïðè çâåðíåííÿ â³éñüêîâèõ ³ êîìáà-
ò³â, îáóðåííÿ ãðîìàäñüêîñò³... ß äó-
ìàþ, ùî íà ïåð³îä îêóïàö³¿ òà àã-
ðåñ³¿ ìè ìîæåìî â³äìîâèòèñü â³ä
áóäü-ÿêèõ ô³ëüì³â çà ó÷àñò³ «ðàøèñ-
ò³â». ² öå ïîòð³áíî çðîáèòè, áî ó ñó-
ñï³ëüñòâà âèíèêàº êîãí³òèâíèé äè-
ñîíàíñ: ç îäíîãî áîêó, âîíè áà÷àòü
ó íîâèíàõ, ÿê ãèíóòü íàø³ âîÿêè íà
ñõîä³, ÿê Ðîñ³ÿ îêóïóâàëà Êðèì. Ç
³íøîãî, âîíè áà÷àòü ó ô³ëüìàõ ÷ó-
äîâèõ ïåðñîíàæ³â, ìåíò³â, áàíäþ-
ê³â, à òàêîæ óêðà¿íîôîá³â, ÿê³ ïóá-
ë³÷íî âèñëîâëþþòü àíòèóêðà¿íñüêó
ïîçèö³þ, ïðè÷îìó ó äîñèòü íàõàá-
í³é ôîðì³... ² áàãàòî õòî ïî÷èíàº â³-
ðèòè â ³äå¿ «ðóññêîãî ìèðà».

Òà íàâ³òü çà òàêèõ íàñòðî¿â ó ñó-
ñï³ëüñòâ³ ïîçèö³ÿ Äåðæê³íî çàëè-
øàºòüñÿ âèâàæåíîþ: «Í³õòî íå ãîâî-
ðèòü ïðî çàáîðîíó ðîñ³éñüêèõ ô³ëü-
ì³â óçàãàë³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
òàêà äóìêà ó ñóñï³ëüñòâ³ ïîøèðåíà

á³ëüøå, í³æ äóìêà íå çàáîðîíÿòè,
ìè âåäåìî ìîâó ïðî òî÷êîâ³ çàáîðî-
íè, äå ìåæà áóäå ïåðåéäåíà».

Íå â îñòàííþ ÷åðãó òàêà ïîì³ð-
êîâàí³ñòüçóìîâëåíà é òèì,ùî óêðà-
¿íñüêîãî êîíòåíòó íåäîñòàòíüî,àáè
çàäîâîëüíèòè òåëåêàíàëè. Íà ñüî-
ãîäí³ êâîòè íà óêðà¿íñüêó òåëåïðî-
äóêö³þ ñêëàäàþòü 30 %, îòæå, ðåø-
òó 70 % çàïîâíþþòü ³íîçåìí³ âèäî-
âèùà,ïåðåâàæíî ðîñ³éñüê³.Ïðîäþ-
ñåð ²ãîð Ñàâè÷åíêî íàâîäèòü ö³êà-
â³ öèôðè: «Çà íàøèìè ï³äðàõóíêà-
ìè, âñå òåëåáà÷åííÿ êîøòóº $800
ìëí—$1 ìëðä íà ð³ê. ²ç öèõ ãðîøåé
ïðèáëèçíî ïîëîâèíà — öå äîòàö³¿
â³ä âëàñíèê³â òåëåêàíàë³â. ²íø³ ãðî-
ø³ âîíè îòðèìóþòü çà ðàõóíîê ðåê-
ëàìè. Ïðè öüîìó çáèòêè óêðà¿í-
ñüêèõ òåëåêàíàë³â â³ä â³äìîâè â³ä
ðîñ³éñüêîãî êîíòåíòó ñòàíîâëÿòü
$65 ìëí íà ð³ê. Îñê³ëüêè âëàñíèêà-
ìè äîòóºòüñÿ $400 ìëí äîëàð³â,òå-
ëåáà÷åííÿ ìîæå ñàìå ïåðåêëþ÷è-
òèñÿ ³ äîòóâàòè íå ðîñ³éñüêèé ïðî-
äóêò, à óêðà¿íñüêèé».Àëå òåëåêàíà-
ëè íå õî÷óòü öüîãî ðîáèòè: «Òåîðå-
òè÷íî — òàê. Àëå ìè äàâíî ñï³ëêó-
ºìîñÿ ç òåëåêàíàëàìè,öå ìàéæå íå-
ìîæëèâî... Ïðîãðàìí³ äèðåêòîðè
íå çàéìàþòüñÿ ïðîãðàìóâàííÿì
àóäèòîð³¿,âîíè íàñë³äóþòü àóäèòî-
ð³þ. Í³õòî íå äóìàº íàïåðåä».

Ïðîáëåìà ùå é ó òîìó, ùî, ÿê
íàãîëîñèâ ²ãîð Ñàâè÷åíêî, óêðà-
¿íñüêèé êîíòåíò, íàâ³òü ó ôîðìà-
ò³ äëÿ ê³íîïðîêàòó, äåìîíñòðóâà-
òè í³äå: «Ó íàñ ïðèáëèçíî 460 ðàé-
öåíòð³â, ê³íîòåàòðè ïðàöþþòü äåñü
ó 70-òè ç íèõ. Öå îçíà÷àº, ùî âå-
ëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íå
ìåøêàº ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, äå
òåîðåòè÷íî º ê³íîòåàòð».

Ìàéáóòíº — çà â³ò÷èçíÿíèì

Òà íàéãîëîâí³øå â Óêðà¿í³ âñå-
òàêè â³äáóëîñÿ: â³ò÷èçíÿíà ê³íî-

àóäèòîð³ÿ ³íøà, í³æ ðîñ³éñüêà. Ïðî
öå ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð ñòîëè÷íî-
ãî ê³íîòåàòðó «Æîâòåíü» Ëþäìè-
ëà Ãîðäåëàäçå. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïî-
ïåðøå, ðîç³éøëèñÿ àóäèòîð³¿ ê³-
íîòåàòðó òà òåëååêðàíó. Öå ï³ä-
òâåðäèëè, âèõîäÿ÷è ç³ ñâî¿õ ñïîñ-
òåðåæåíü, Ñåðã³é Òðèìáà÷ ³ Ïèëèï
²ëëºíêî.

Ïî-äðóãå, ðîç³éøëèñÿ óêðà¿í-
ñüêà òà ðîñ³éñüêà ê³íîàóäèòîð³¿.
ßê çàçíà÷èëà ïàí³ Ãîðäåëàäçå, «ÿ
öå ïîì³òèëà, êîëè âèõîäèëè ô³ëü-
ìè «Ìàò÷» òà «Ëåãåíäà 17». Îñî-
áëèâî íà «Ëåãåíä³ 17» ñòàëî çðî-
çóì³ëî, ùî óêðà¿íñüêà òà ðîñ³é-
ñüêà àóäèòîð³¿ àáñîëþòíî ð³çí³.
Çñóâè òåêòîí³÷í³ â³äáóëèñÿ. «Ëå-
ãåíäó 17» ïðîäþñåðè ðîçïèñàëè
ïî âèùîìó ðîçðÿäó, àëå ìàëè äó-
æå íèçüêó â³äâ³äóâàí³ñòü, îñê³ëü-
êè «íàøà àóäèòîð³ÿ, íàäèâèâøèñü
ºâðîïåéñüêîãî ê³íî, çàõîò³ëà óêðà-
¿íñüêîãî ê³íî òàêîãî æ ð³âíÿ». Íà
«ïîëóíè÷êó» â³ò÷èçíÿíèé ãëÿäà÷,
ïåðåêîíàíà Ëþäìèëà Ãîðäåëàäçå,
íå ï³äå.

Îäíàê, çíîâó æ òàêè, ïîòð³áí³
êîøòè. Äëÿ çàëó÷åííÿ ãðîøåé äåð-
æàâà ìàº ðîçðîáèòè ïðîãðàìó ï³ä-
òðèìêè óêðà¿íñüêî¿ ê³íî³íäóñòð³¿,
õî÷à á ó ïëàí³ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêî-
ñò³ òà ì³ñòêîñò³ çàë³â. Òîä³ ê³íîâè-
ðîáíèöòâî îòðèìàº «ìàãàçèíè»,
äå çìîæå ïðîäàòè ñâîþ ïðîäóê-
ö³þ. ² õî÷à öå ìàº ñòàòèñÿ íå çà
áþäæåòí³ ãðîø³,òà óìîâè äëÿ ïðè-
òîêó ³íâåñòèö³é äåðæàâà ñòâîðè-
òè âñå-òàêè ìîæå.

Îêð³ì òîãî, ìàº áóòè ðîçâèíå-
íà ³íäóñòð³ÿ ïðîìîâ³ò÷èçíÿíî¿
ê³íîïðîäóêö³¿, áî ãëÿäà÷ ïðîñòî
íå çíàº, ùî óêðà¿íñüê³ ô³ëüìè âè-
õîäÿòü òà äåìîíñòðóþòüñÿ, à ïðî-
äþñåðè òà ðåæèñåðè äîñ³ íå ìà-
þòü öåíòðàë³çîâàíîãî êîîðäèíà-
ö³éíîãî îðãàíó ïî ðîçïîâñþäæåí-
íþ óêðà¿íñüêîãî ïðîäóêòó �

Ïîëå áèòâè — åêðàí
Ñâÿòà âæå íà ïîðîç³, à äëÿ áàãàòüîõ — ùå é äîäàòêîâ³ âèõ³ä-

í³. ² ÿêùî íå ìîæíà äîçâîëèòè «êðàñèâå æèòòÿ» ÷è ïðèãîäè ñî-

á³, òî ÷îìó áîäàé íå ïîäèâèòèñÿ âèäîâèùà ïðî öå? Ê³íîòå-

àòð ÷è òåëåâ³çîð ñòàíóòü àëüòåðíàòèâîþ Áóêîâåëÿì ÷è Êóðøàâåëÿì.

Àëå â³ò÷èçíÿíà ê³íî³íäóñòð³ÿ ïåðåæèâàº òàê³ ïåðèïåò³¿, êîòð³

ñàì³ ïî ñîá³ ìîæóòü ñòàòè ñþæåòîì äëÿ áëîêáàñòåðà.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

� Óêðà¿íñüê³ ô³ëüìè ìîæóòü ñòàòè ñèëüíîþ çáðîºþ ïðîòè àãðåñîð³â, àëå çà íàÿâíîñò³ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè
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ÂËÀÑÍÈÊÈ áàíê³âñüêèõ êàðòîê —
ïîòåíö³éí³ æåðòâè øàõðà¿â. Àäæå
íå÷èñò³ íà ðóêó ä³ëüö³ ÷àñó íå ãà-
þòü òà êîðèñòóþòüñÿ áóäü-ÿêîþ
íàãîäîþ øâèäêî çáàãàòèòèñü. Òîæ
ñïîæèâà÷àì âàðòî áóòè íà ñòîðî-
æ³ òà íå âòðà÷àòè ïèëüíîñò³. Àäæå
ïîòðàïèòè äî ðóê øàõðà¿â ìîæå
êîæåí òà ñàìå â òîé ìîìåíò, êîëè
íàéìåíøå öüîãî î÷³êóº. Íàïðè-
êëàä, çí³ìàþ÷è ãîò³âêó â áàíêîìà-
ò³, êóïóþ÷è/ïðîäàþ÷è òîâàðè ÷å-
ðåç ²íòåðíåò, ÷è îòðèìàâøè äçâ³-
íîê íåâ³äîìîãî, ÿêèé, ïðåäñòàâèâ-
øèñü ïðàö³âíèêîì áàíêó,ïîïðîñèòü
íàçâàòè îñîáèñò³ äàí³. Òèì á³ëü-
øå, ùî ç êîæíèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü
ê³áåðàôåð òà îøóêàíèõ ëþäåé ò³ëü-
êè çá³ëüøóºòüñÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü
äàí³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. «ßê-
ùî ó 2013 ðîö³ áóëî âèÿâëåíî 453
ê³áåðçëî÷èíà òà 234 ç íèõ áóëî ðîç-
êðèòî, òî çà 11 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó
çàðåºñòðîâàíî 1 008 ôàêò³â. Ç íèõ
352 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ ç
îáâèíóâàëüíèìè àêòàìè íàïðàâ-
ëåíî íà ðîçãëÿä ðàéîííèõ ñóä³â
ñòîëèö³»,— ïîâ³äîìèëè «Õðåùà-
òèêó» ó ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³.

Íåáåçïåêà ç áàíêîìàòó

ßê ðîçïîâ³äàþòü ïðàâîîõîðîí-
ö³,ñüîãîäí³ çëî÷èíö³ íå çóïèíÿþòü-
ñÿ íà âèïðîáóâàíèõ ÷àñîì àôåðàõ,
à éäóòü «â íîãó» ç íîâ³òí³ìè òåõíî-
ëîã³ÿìè. Íàáóâàº ïîøèðåííÿ âè-
êðàäåííÿ îñîáèñòèõ äàíèõ, â òîìó
÷èñë³ áåçïîñåðåäíüî ç áàíêîìàò³â.
Òàêèõ øàõðà¿â íàçèâàþòü «êàðäå-
ðè», ³ ïðàöþþòü âîíè çà íàñòóïíîþ
ñõåìîþ: óñòàíîâëþþòü íà áàíêî-
ìàòàõ ñïåö³àëüí³ ïðèñòîñóâàííÿ —
ñê³ììåðè ³ íàêëàäêè.«Ñê³ììåð ïðè-
êëåþþòü íà êàðòêîïðèéìà÷ áàíêî-
ìàòà, à íàêëàäêó — íà ñïðàâæíþ
êëàâ³àòóðó. Ó øàõðàéñüêèõ ïðèëà-
äàõ âìîíòîâàí³ ñïåö³àëüí³ ïåðåäà-
âà÷³, ÿê³ ïåðåñèëàþòü âñþ îòðèìà-
íó ³íôîðìàö³þ íà ìîá³ëüíèé òåëå-
ôîí àáî åëåêòðîííó ïîøòó. Êð³ì
öüîãî,â àðñåíàë³ çëîâìèñíèê³â º ³í-
ø³ ïðèñòðî¿, ÿê³ çàïèñóþòü ç÷èòà-
íó ³íôîðìàö³þ íà áóäü-ÿêó ³íøó
êàðòêó ç ìàãí³òíîþ ñòð³÷êîþ»,—
ðîçïîâ³äàþòü ó ñòîëè÷í³é ì³ë³ö³¿.

Òå, ùî òàêà òåíäåíö³ÿ íàáèðàº
îáåðò³â, ï³äòâåðäæóº ³ íà÷àëüíèê
ñëóæáè ³íôîðìàö³éíî¿ áåçïåêè
ÓêðÑèááàíêà BNP Paribas Group
Àíäð³é Ìîðøíºâ. Ç éîãî ñë³â, âïðî-
äîâæ ðîêó ïîñèëèëèñÿ äâà îñíîâ-
íèõ âèäè øàõðàéñòâ — öå ðîçêðà-
äàííÿ ãðîøåé â ñèñòåìàõ ³íòåð-
íåò-áàíê³íãó ³ çãàäàíèé ñê³ìì³íã—
êîï³þâàííÿ äàíèõ ìàãí³òíî¿ ñìó-
ãè ïëàò³æíî¿ êàðòêè òà Ï²Í-êîäó
äî íå¿ çà äîïîìîãîþ ì³êðîêàìåð.

Àôåðè â ²íòåðíåò³

×àñòî «ä³ëêè» çàâîëîä³âàþòü
êîøòàìè ãðîìàäÿí ³ ï³ä ïðèâîäîì
êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàðó ÷åðåç ²í-
òåðíåò, êîëè ïîêóïåöü ïåðåðàõî-
âóº ãðîø³, àëå í³÷îãî íå îòðèìóº.
«Ïðèì³ðîì, âîíè ðîçì³ùóþòü îãî-
ëîøåííÿ íà îäíîìó ç àóêö³éíèõ
ñàéò³â êóï³âë³-ïðîäàæó. Ïðè öüî-
ìó ãîëîâíà óìîâà «âèãðàøó» äëÿ
çëîâìèñíèê³â — ïîñòàâèòè íèçüêó
ö³íó íà òîâàð. Çâè÷àéíî, çíàõî-
äÿòüñÿ æàä³áí³ ïîêóïö³ — ìàéáóò-
í³ æåðòâè òà òåëåôîíóþòü âæå çà
äåê³ëüêà ãîäèí. Ðîçïèñàâøè ïåðå-
âàãè íå³ñíóþ÷îãî òîâàðó òà ùå ðàç
óòî÷íèâøè íèçüêó ö³íó, ïîêóïåöü
òà «ïðîäàâåöü» äîìîâëÿþòüñÿ ïðî
ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøåé òà äîñòàâ-
êó ïîêóïêè. Ìàéáóòíÿ æåðòâà çàïè-
ñóº íîìåð êàðòêè, êóäè íåîáõ³äíî
ïåðåðàõóâàòè ãðîø³, âèêîíóº îïå-

ðàö³¿ ³, ÿê ðåçóëüòàò, çàëèøàºòüñÿ
ÿê áåç çàîùàäæåíü, òàê ³ áåç îìð³-
ÿíî¿ ïîêóïêè. À ïåðåäçâîíþþ÷è
«ïðîäàâöþ», ÷óº: «íà äàíèé ìî-
ìåíò àáîíåíò íå ìîæå ïðèéíÿòè
âàø äçâ³íîê, çàòåëåôîíóéòå, áóäü-
ëàñêà, ï³çí³øå»,— ä³ëÿòüñÿ ç «Õðå-
ùàòèêîì» ïðàâîîõîðîíö³.

Íàáèðàþòü ïîïóëÿðíîñò³ é òàê
çâàí³ ô³øèíãîâ³ ñõåìè øàõðàéñòâ.
Àäæå ç³ çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ ³í-
òåðíåò-ìàãàçèí³â çðîñòàº é ê³ëü-
ê³ñòü ï³äîçð³ëèõ ñàéò³â, ùî ï³ä íèõ
ìàñêóþòüñÿ,òà ð³çíîìàí³òíèõ ðîç-
ñèëîê. Ùîá óáåðåãòèñÿ â³ä ïîä³á-
íèõ àòàê, Àíäð³é Ìîðøíºâ çàñòå-
ð³ãàº: «Íå â³äêðèâàéòå åëåêòðîíí³
ëèñòè, ÿê³ ïîøòîâ³ ïðîâàéäåðè çà-
çâè÷àé ïîçíà÷àþòü, ÿê «ìîæëèâî
ñïàì» òà ïîì³ùàþòü â îêðåìó ïàï-
êó. Îñê³ëüêè òàê³ ðîçñèëêè íåáåç-
ïå÷í³, â ïåðøó ÷åðãó, òèì, ùî ëþ-
äèí³ íà êîìï’þòåð ìîæóòü «çàêè-
íóòè» â³ðóñ, ÿêèé êðàäå êîíô³äåí-
ö³éíó ³íôîðìàö³þ, ïåðñîíàëüí³ äà-
í³, ñåêðåòí³ êëþ÷³ òà íîìåðè êàðò.
Ðàçîì ç òèì íå ïîòð³áíî âñòàíîâ-
ëþâàòè ïðîãðàìè, íàä³ñëàí³ â òà-
êèõ ëèñòàõ â³ä íåâ³äîìèõ â³äïðàâ-
íèê³â,òèì á³ëüøå íå ïîâ³äîìëÿòè
ñâî¿ ïåðñîíàëüí³ òà ô³íàíñîâ³ äàí³
ó â³äïîâ³äü íà çàïèòè». Íå ðåêî-
ìåíäóºòüñÿ ³ ïåðåõîäèòè çà ã³ïåð-
ïîñèëàííÿìè âñåðåäèí³ ëèñò³â íà
ñàéòè áàíê³â òà ³íøèõ ô³íàíñîâèõ
îðãàí³çàö³é — êðàùå çíàéä³òü ¿õ-
íþ îô³ö³éíó ñòîð³íêó çà äîïîìî-
ãîþ áóäü-ÿêî¿ ïîøóêîâî¿ ñèñòåìè.
Ôàõ³âö³ òàêîæ ðàäÿòü í³êîëè íå çà-
ëèøàòè ñâî¿ ïåðñîíàëüí³ äàí³ íà
ï³äîçð³ëèõ ñàéòàõ, ÿê³ íå îïèñóþòü
äîêëàäíî çàõîäè áåçïåêè. «Ïåðå-
êîíàéòåñÿ, ùî êîíòàêòí³ òåëåôî-
íè îðãàí³çàö³¿ çá³ãàþòüñÿ íà ð³ç-

íèõ ñàéòàõ ³ â ð³çíèõ äæåðåëàõ. Ïå-
ðåâ³ðòå íàÿâí³ñòü îäíàêîâèõ ïîñè-
ëàíü íà êîìïàí³þ â ïîøóêîâ³é ñèñ-
òåì³ — ÿê ïðàâèëî, äëÿ ðåàëüíèõ
ñàéò³â áóäå áàãàòî ïîñèëàíü ç îäíà-
êîâèìè àäðåñàìè.Íàéãîëîâí³øå,ùî
ïîòð³áíî çàïàì’ÿòàòè,— áàíêè í³-
êîëè ñàì³ íå ïðîñÿòü ïîâ³äîìëÿòè
íîìåðè êàðò, Ï²Í-êîä, ïàðîë³ ³ ñåê-

ðåòí³ êëþ÷³ — öå 100 % øàõðàé-
ñòâî»,— çàçíà÷èâ ïàí Ìîðøíºâ.

Çà äàíèìè ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿,
âèä øàõðàéñòâ, êîëè àôåðèñòè
ïðåäñòàâëÿþòüñÿ ñï³âðîá³òíèêà-
ìè áàíêó òà ïî÷èíàþòü âèïèòóâà-
òè îñîáèñòó ³íôîðìàö³þ, º ñüîãî-
äí³ äîñèòü ïîøèðåíèì. Äîâ³ðëèâ³
ãðîìàäÿíè çíîâó ³ çíîâó ïîïîâ-

íþþòü ðÿäè îøóêàíèõ, õî÷à ïðà-
âîîõîðîíö³ íå âòîìëþþòüñÿ ïî-
ïåðåäæàòè ïðî øàõðàéñüê³ îáî-
ðóäêè. Çà ¿õ ñëîâàìè, çëîâìèñíè-
êè ïðàöþþòü çà òàêîþ ñõåìîþ:
«Ñïî÷àòêó âîíè âèðàõîâóþòü ëþ-
äåé ç íåïîãàíèìè, íà ¿õ ïîãëÿä,
ñòàòêàìè. Ïîò³ì òåëåôîíóþòü äî
ñâî¿õ äîâ³ðëèâèõ æåðòâ òà ï³ä áóäü-
ÿêèì ïðèâîäîì ä³çíàþòüñÿ âñþ
íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ïðî áàíê³â-
ñüê³ êàðòêè. Íàïðèêëàä, øàõðàé
ìîæå íàçâàòè ñåáå ñï³âðîá³òíèêîì
áàíêó òà ïðîñèòü âàñ íàçâàòè, í³-
áèòî äëÿ ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿
áàíê³âñüêî¿ êàðòêè, âñ³ ñâî¿ ðåêâ³-
çèòè. Íó à äàë³ — ñïðàâà òåõí³êè.
Ñïðèòíèêè ëåãêî âèãîòîâëÿþòü
äóáë³êàòè ïëàñòèêîâèõ êàðòîê, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî çí³ìàþòü ç íèõ ãðîø³».

«Áëàãîä³éíå» ïðèêðèòòÿ

Òàêîæ ñüîãîäí³ àôåðèñòè  âïðàâ-
íî ïðîäîâæóþòü âèäóðþâàòè ãðî-
ø³, ïðèêðèâàþ÷èñü õâîðèìè ä³òü-
ìè. Ìîâà éäå ïðî îñîáëèâî öèí³÷-
íèé òà áëþçí³ðñüêèé âèä øàõðàé-
ñòâà. «Òåêñò ïðî ñòðàøíå çàõâîðþ-
âàííÿ äèòèíè ç éîãî ôîòî ïîøè-
ðþºòüñÿ ÷åðåç ãàçåòè,æóðíàëè,ðîç-
ñèëàºòüñÿ ïî ïîøòîâèõ ñêðèíüêàõ
àáî ðîçì³ùóºòüñÿ íà ³íòåðíåò-ôî-
ðóìàõ. Àâòîð ïîñëàííÿ ðîçïîâ³äàº
ñë³çíó ³ñòîð³þ ïðî äèòèíó,÷è¿ áàòü-
êè íå ìîæóòü îïëàòèòè äîðîãó îïå-
ðàö³þ àáî ë³êè.Âñ³ì,õòî ìîæå äîïî-
ìîãòè,ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåðàõóâàòè
ãðîø³ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê àáî
çä³éñíèòè îïëàòó ÷åðåç ñèñòåìó
«Âåá-ìàí³»,—ðîçïîâ³äàþòü ó ïðåñ-
ñëóæá³ ÃÓ ÌÂÑ ó Êèºâ³.

Òà ÿêùî âè çàõî÷åòå äîïîìîã-
òè, ïðàâîîõîðîíö³ íàïîëåãëèâî
ðåêîìåíäóþòü ðåòåëüíî ïåðåâ³-
ðÿòè ³íôîðìàö³þ: «Ïîáà÷èâøè
îãîëîøåííÿ ïðî çá³ð ãðîøåé äëÿ
äèòèíè, âñòàíîâ³òü ç éîãî àâòî-
ðîì àáî ðîäè÷àìè õâîðîãî îñî-
áèñòèé êîíòàêò. Óòî÷í³òü ïð³çâè-
ùå äèòèíè, ä³àãíîç, â ÿê³é ë³êàð-
í³ ëåæèòü. ² äîìîâòåñÿ ïðî ïåðå-
äà÷ó ãðîøåé ç ðóê â ðóêè».

Âçàãàë³ æ â ïîä³áíèõ âèïàäêàõ
ôàõ³âö³ ðàäÿòü êðàùå äîâ³ðÿòè
áëàãîä³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ç ïåðå-
â³ðåíîþ ðåïóòàö³ºþ �

Øàõðà¿ íà ïîëþâàíí³
� Ùî òðåáà çíàòè, àáè íå ïîòðàïèòè äî ïàñòêè ê³áåðçëî÷èíö³â

Ìîæëèâ³ñòü áåçãîò³âêîâîãî ðîçðàõóíêó çíà÷íî ïîëåãøóº íàøå æèòòÿ. Âîäíî÷àñ àôåðè ç áàí-

ê³âñüêèìè êàðòêàìè çàëèøàþòüñÿ ñüîãîäí³ îäíèìè ³ç íàéïîøèðåí³øèõ. Àôåðèñòè íå ãðåáó-

þòü í³÷èì, äîáðÿ÷å íàæèâàþ÷èñü íà äîâ³ðëèâèõ ãðîìàäÿíàõ. «Õðåùàòèê» âèð³øèâ íàãàäàòè

âèäè òà ñõåìè ³ñíóþ÷èõ øàõðàéñüêèõ îáîðóäîê òà íàäàòè ïîðàäè, ÿê íå ïîòðàïèòè íà «ãà-

÷îê» çëîâìèñíèê³â.

Ìàðèíà ÒÈÌ×ÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ïîðàäè ôàõ³âö³â
Àáè íå ïîòðàïèòè â õàëåïó òà âáåðåãòè ñâî¿

êîøòè â³ä øàõðà¿â, äîñòàòíüî ìàòè åëåìåí-

òàðíó îá³çíàí³ñòü:

1. Íå âèêîðèñòîâóéòå Ï²Í-êîä ï³ä ÷àñ çàìîâëåí-

íÿ òîâàð³â àáî ïîñëóã ÷åðåç ²íòåðíåò, à òàêîæ çà òå-

ëåôîíîì/ôàêñîì.Íå ïîâ³äîìëÿéòå ³íôîðìàö³þ ïðî ïëà-

ò³æíó êàðòêó àáî êàðòêîâèé ðàõóíîê, â òîìó ÷èñë³ ïà-

ðîë³ äîñòóïó, òåðì³í ä³¿ ïëàò³æíî¿ êàðòêè, êðåäèòí³ ë³-

ì³òè, ïåðñîíàëüí³ äàí³ òîùî.

2. Äëÿ îïëàòè òîâàð³â (ïîñëóã) ÷åðåç ²íòåðíåò âè-

êîðèñòîâóéòå îêðåìó ïëàò³æíó êàðòêó (òàê çâàíà «â³ð-

òóàëüíà êàðòêà») ç ãðàíè÷íèì ë³ì³òîì, ÿêà ïåðåäáà-

÷åíà ò³ëüêè äëÿ öüîãî òà íå äàº çìîãè çä³éñíþâàòè ç

¿¿ âèêîðèñòàííÿì îïåðàö³¿ â òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ òà çíÿò-

òÿ ãîò³âêè.

3. Âèêîðèñòîâóéòå ñàéòè ò³ëüêè â³äîìèõ ³ ïåðåâ³-

ðåíèõ ³íòåðíåò-ìàãàçèí³â. Ïåðåä ïðèäáàííÿì òîâàðó

àáî ïîñëóãè áàæàíî ïî÷èòàòè â³äãóêè íà ôîðóìàõ.

4. Çä³éñíþéòå îïëàòó òîâàð³â (ïîñëóã), ïðèäáàíèõ

÷åðåç ²íòåðíåò, ò³ëüêè ç³ ñâîãî êîìï’þòåðà ç ìåòîþ

çáåðåæåííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ

òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êàðòêîâèé ðàõóíîê. ßêùî îïëàòà

òîâàðó (ïîñëóãè) çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ÷óæèé êîìï’þ-

òåð, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ ðîçðàõóíê³â ïåðåêîíàéòå-

ñÿ, ùî ïåðñîíàëüí³ äàí³ òà ³íøà ³íôîðìàö³ÿ íå çáå-

ðåãëèñÿ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çíîâó â³äêðèòè ñòîð³íêó

ïðîäàâöÿ, íà ÿê³é çä³éñíþâàëàñü îïëàòà òîâàðó.

5. Ñë³ä âñòàíîâèòè íà ñâ³é êîìï’þòåð àíòèâ³ðóñíå

ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ³ ðåãóëÿðíî çä³éñíþâàòè éî-

ãî îíîâëåííÿ òà îíîâëåííÿ ³íøèõ ïðîãðàìíèõ ïðî-

äóêò³â (îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè, ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì).

Öå çàõèñòèòü âàñ â³ä ïðîíèêíåííÿ íåë³öåíç³éíîãî ïðî-

ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (â³ðóñ³â).

6. Çáåð³ãàéòå îêðåìî â³ä êàðòè, ãàìàíöÿ ³ ìîá³ëü-

íîãî òåëåôîíó çàïèñàíèé íà îêðåìèé ïàï³ðåöü àáî

â³çèòêó íîìåð òåëåôîíó êîíòàêò-öåíòðó òà â³ää³ëåí-

íÿ ñâîãî áàíêó. Ïðè âèíèêíåíí³ ï³äîçð ïðî íåïðà-

âîì³ðí³ ä³¿ ç êàðòîþ â³äðàçó äçâîí³òü â áàíê ³ áëîêóé-

òå ¿¿, à òàêîæ äîñòóï äî ñèñòåìè ³íòåðíåò-áàíê³íãó.

Ï³ñëÿ öüîãî çâåðí³òüñÿ â áàíê, â³çüì³òü âèïèñêó ðó-

õó êîøò³â ïî êàðò³ ³, â ðàç³ ðîçêðàäàííÿ êîøò³â, íà-

ïèø³òü çàÿâó íà îñïîðþâàííÿ îïåðàö³¿. Òàêîæ ïîäàé-

òå çàÿâó â ì³ë³ö³þ.

7. Ïåðåä âèêîðèñòàííÿì áàíê³âñüêîãî òåðì³íàëó

íåîáõ³äíî âïåâíèòèñü ó â³äñóòíîñò³ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü

ïîáà÷èòè, ÿê âè ââîäèòå ï³í-êîä, à òàêîæ ó â³äñóòíîñò³

â³äåîêàìåð, ÿê³ áóâàþòü çàìàñêîâàí³ ï³ä ðåêëàìí³ òðè-

ìà÷³, ïëàôîíè òà ³í. Ïðè ââåäåíí³ ï³í-êîäó çàòóëÿéòå

êíîïêè äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ. Êàðòêà ïîâèííà âñòàâëÿ-

òèñü â áàíêîìàò ëåãêî, ïðèáëèçíî íàïîëîâèíó, ï³ñëÿ

÷îãî ô³êñóâàòèñü êàðòîïðèéìà÷åì, ÿêèé îäðàçó àâòî-

ìàòè÷íî ââîäèòü ¿¿ ó òåðì³íàë. Êëàâ³àòóðà ïîâèííà áó-

òè çàêð³ïëåíà ÷³òêî, íå ìàòè çàçîð³â òà íå çì³ùóâà-

òèñü ç ì³ñöü ô³êñàö³¿ ïðè ¿¿ âèêîðèñòàíí³.
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Ç 1 ëþòîãî çàïëàíîâàíå
ï³äíÿòòÿ ö³íè çà ïðî¿çä â ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³.Óòî÷í³òü,
áóäü ëàñêà — áóäå öå îäíî÷àñíå
ï³äâèùåííÿ, ÷è, ìîæëèâî, ïî-
åòàïíå? ßêîþ áóäå âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó?

Ñ. Ì.: Ö³íà ïðî¿çäó â íàçåìíî-
ìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº â çà-
ãàëüíîìó ðåæèì³ —òîáòî â àâòîáó-
ñàõ, òðîëåéáóñàõ, òðàìâàÿõ — áóäå
òðè ãðèâí³. Ñò³ëüêè æ ñòàíîâèòèìå
³ âàðò³ñòü îäí³º¿ ïî¿çäêè íà ôóí³-
êóëåð³. Êâèòîê íà ì³ñüêó åëåêòðè÷-
êó êîøòóâàòèìå 4 ãðèâí³.

Îñòàíí³é ðàç òàðèôè çì³íþâà-
ëèñÿ â 2008 ðîö³. Ç òîãî ÷àñó åêîíî-
ì³÷íà ³ ñîö³àëüíà ñêëàäîâà íàñò³ëü-
êè çì³íèëàñÿ, ùî çàðàç åêîíîì³÷íî
íåîá´ðóíòîâàíîþ º ö³íà â ðîçì³ð³
1 ãðèâíÿ 50 êîï³éîê.Ôàêòè÷íî ï³ä-
ïðèºìñòâî ïðàöþº ñîá³ â çáèòîê.
Öå ùîäî ðîáîòè «Êè¿âïàñòðàíñó».

Ïðèâàòí³ òàêñîìîòîðè òàêîæ
ï³äí³ìóòü ö³íè â³ä 5 äî 6 ãðí. Ö³íà
çàëåæàòèìå â³ä äîâæèíè ìàðøðó-
òó. Ïðèáëèçíî ðîçðàõîâóºòüñÿ, ùî
ìàðøðóò äî 20-òè ê³ëîìåòð³â êîø-
òóâàòèìå 5 ãðèâåíü, â³ä 20-òè äî
40-êà ê³ëîìåòð³â—5 ãðèâåíü 50 êî-
ï³éîê,³ â³ä 40-êà ê³ëîìåòð³â—6 ãðè-
âåíü.

ßêà ñîá³âàðò³ñòü ïî¿çäêè ³
ñê³ëüêè çàðàç ôàêòè÷íî ï³äïðè-
ºìñòâî îòðèìóº çà îäèí êâèòîê?

Ñ. Ì.: Ó íàñ çàðàç ñîá³âàðò³ñòü
ïåðåâåçåííÿ — 3 ãðèâí³ 63 êîï³é-
êè. ² âèðàõóâàâøè ñåðåäíþ ñêëàäî-

âó, ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå 76 êîï³-
éîê ç îäíîãî ïàñàæèðà.

×è çàëèøèòüñÿ òà ñàìà ê³ëü-
ê³ñòü ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, ÿê³ º
íèí³. ×è âîíà áóäå ñêîðî÷åíà?

Ñ. Ì.: Öèìè ïèòàííÿìè çàéìà-
ºòüñÿ Êàá³íåò ì³í³ñòð³â, ÿêèé ðîáè-
òèìå â³äïîâ³äí³ ïîäàííÿ äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè. Àëå öå íå áóäå ñêîðî-
÷åííÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Éäåòü-
ñÿ ïðî àäðåñíó äîïîìîãó ï³ëüãîâè-
êàì. ² óðÿä ñàì âèçíà÷àòèìå, êîìó
¿¿ íàäàâàòè, à êîìó í³. Ìè æ êîíñòà-
òóºìî ôàêò, ùî íà ñüîãîäí³ 60 % ïà-
ñàæèð³â —ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿. Öå äó-
æå áàãàòî. Òîìó ïîòð³áíî àáî ï³ä-
ïðèºìñòâó êîìïåíñóâàòè âèòðàòè,
àáî íàäàâàòè àäðåñíó äîïîìîãó ñà-
ìèì ï³ëüãîâèêàì, àëå ùîáè âîíè
ïëàòèëè çà ïðî¿çä â òðàíñïîðò³.Àíè-
í³ âèõîäèòü, ùî ìè ïîâèíí³ â³äïî-
â³äàòè çà ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ ³ ïåðå-
âîçèòè ¿õ áåçêîøòîâíî. Àäæå íàø
íàçåìíèé òðàíñïîðò ëàìàºòüñÿ,
ðóéíóºòüñÿ. Ìè íàëåæíèì ÷èíîì
íå ìîæåìî éîãî óòðèìóâàòè, òîæ
âèõîäèòü, ùî ï³äïðèºìñòâî ëåòèòü
«â ï³êå».

Êóäè íàïðàâëÿòèìóòüñÿ
êîøòè, îòðèìàí³ ïðè çá³ëüøåí-
í³ ïëàòè çà ïðî¿çä?

Ñ. Ì.: Ïåðøå — öå, çâ³ñíî, çàðî-
á³òíà ïëàòà. À äðóãå — íà â³äíîâ-
ëþâàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó.

×è ìîæóòü ïðàö³âíèêè ñïî-

ä³âàòèñÿ íà ï³äâèùåííÿ çàðïëà-
òè?

Ñ. Ì.: Ïîêè ùî í³. Íà öå íå âè-
ñòà÷èòü êîøò³â íàâ³òü ï³ñëÿ ï³äâè-
ùåííÿ ö³íè íà ïðî¿çä.

×è ïîâí³ñòþ âèð³øèëîñÿ
ïèòàííÿ ùîäî çàáîðãîâàíîñò³ ïî
çàðîá³òí³é ïëàò³ ïðàö³âíèê³â?

Ñ. Ì.: ª âêàç³âêà ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà ì³í³ñòðàì ³íôðàñòðóêòóðè òà
ô³íàíñ³â ðîç³áðàòèñÿ â öüîìó ïè-
òàíí³. ² öå çàâäàííÿ íîìåð îäèí.
Çàðàç ïðîáëåìà çìåíøåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ âèð³øóºòüñÿ êîæíîãî äíÿ.
Ïîâí³ñòþ áóäå ïîãàøåíî çàáîðãî-
âàí³ñòü ïðàö³âíèêàì ïî çàðîá³òí³é
ïëàò³ äî Íîâîãî ðîêó çà æîâòåíü ³
ëèñòîïàä.

×è º ÿê³ñü ñïîñîáè åêîíî-
ì³¿ ïðè ï³äâèùåíí³ ïëàòè çà ïðî-
¿çä? Íàïðèêëàä, ó ïðî¿çíèé êâè-
òîê ÿêà âàðò³ñòü îäí³º¿ ïî¿çäêè
çàêëàäàòèìåòüñÿ? ² ÷è âèã³äíî
áóäå éîãî êóïóâàòè?

Ñ. Ì.: Çâè÷àéíî, âèã³äíî. ßêùî
êóïóâàòè ì³ñÿ÷íèé ïðî¿çíèé íà äâà
âèäè òðàíñïîðòó,òî âàðò³ñòü ïî¿çä-
êè ñòàíîâèòèìå 2 ãðèâí³ 78 êîï³-
éîê. ßêùî ïðèäáàòè ïðî¿çíèé íà
òðè âèäè íàçåìíîãî òðàíñïîðòó òà
ìåòðîïîë³òåí, òî ùå ìåíøå — 2
ãðèâí³ 22 êîï³éêè. Òîáòî öå çíà÷-
íà åêîíîì³ÿ äëÿ êèÿí, ÿê³ êîðèñ-
òóþòüñÿ ïðî¿çíèìè íà ì³ñÿöü.

ßê³ ïëàíè ùîäî îíîâëåí-
íÿ ðóõîìîãî ñêëàäó? Íà ùî áóäå
á³ëüøèé àêöåíò: òðîëåéáóñ,òðàì-
âàé, àâòîáóñ?

Ñ. Ì.: Ó íàñ òðèâàº â³äíîâëåí-
íÿ. Íàì òðåáà äî íàëåæíîãî ñòàíó
äîâåñòè âåñü ðóõîìèé ñêëàä. Âñå
ïîñòóïîâî.Àêöåíòè íå áóäåìî ñòà-
âèòè.

×è ïëàíóºòüñÿ çàêóï³âëÿ
íîâèõ âàãîí³â äëÿ ôóí³êóëåðà?

Ñ. Ì.: Ïîêè ùî í³. Ó 2015 ðîö³
áóäå ïðîâåäåíî ùå îäèí ðåìîíò.

×àñòî â³ä ñòîëè÷íèõ äåïó-
òàò³â ìîæíà ïî÷óòè äóìêè ïðî
íåîáõ³äí³ñòü ñêîðî÷åííÿ ìàð-
øðóòîê. ×è º ÿê³ñü ïëàíè ùîäî
çàì³ùåííÿ ìàðøðóòíèõ òàêñ³ íà
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, çîêðå-
ìà — âåëèêîãàáàðèòíèé?

Ñ. Ì.: ß äóìàþ, ùî â íàéáëèæ-
÷³é ïåðñïåêòèâ³ öå áóäå. Çðîçóì³-
ëî,ùî ìàëåíüê³ àâòîáóñè òðåáà ïðè-
áðàòè ç ì³ñòà ³ âèâåñòè íà ìàðøðó-
òè ìàøèíè á³ëüøî¿ ì³ñòêîñò³. Àëå
öå ìîæå áóòè ÿê ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò,òàê ³ ïðèâàòíèé. Ãîëîâíå, ùî-
áè â³í â³äïîâ³äàâ ñòàíäàðòàì ì³ñ-
òà. Âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàþòü
áóòè íàïðàöüîâàí³ â³äïîâ³äí³ íîð-
ìàòèâè.Çàðàç ãîòóºòüñÿ íîâà òðàíñ-
ïîðòíà ñõåìà ì³ñòà. ² íàâ³òü â ïðî-
åêò³ ¿¿ ðîçðîáëåííÿ áóäåìî ðîçóì³-

òè, íà ÿêèõ ìàðøðóòàõ ìàþòü ïðà-
öþâàòè 18-ìåòðîâ³ ÷è 12-ìåòðîâ³
àâòîáóñè, ÿê³ ïåðåâîçÿòü 180 ïàñà-
æèð³â ÷è 150.

Íàì âèã³äíî, ùîá ïðàöþâàëè ³
ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè, íå íàâàíòà-
æóâàòè áþäæåò ì³ñòà. Àäæå ì³ñü-
êèé òðàíñïîðò â êîæí³é êðà¿í³ äî-
òàö³éíèé. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ìîæå
áóòè ñóïðîòèâ ³ç áîêó ïðèâàòíèõ
ïåðåâ³çíèê³â. Âîíè õî÷óòü ¿çäèòè
íà íåñïðàâíèõ ìàëîãàáàðèòíèõ ìà-
øèíàõ ³ íà öüîìó çàðîáëÿòè ãðîø³.
×åðåç öå é çàòîðè â ì³ñò³. ßêùî ìè
ïîì³íÿºìî ¿õ íà ñó÷àñíèé òðàíñ-
ïîðò ³ çàì³ñòü äâîõ ìàøèí áóäå îä-
íà ¿õàòè — öå âæå çíà÷íî ïîêðà-
ùèòü ñèòóàö³þ â ñòîëèö³. Ìè çà òå,
ùîáè ïðèâàòíèêè ïðàöþâàëè, àëå
ó òèõ ðàìêàõ, ÿêå ïðîðàõîâóº ì³ñ-
òî, à íå âîíè ñàì³.

Âè çãàäàëè ïðî íîâó òðàíñ-
ïîðòíó ñèñòåìó. Ðîçêàæ³òü, áóäü
ëàñêà, ïðî öå äåòàëüí³øå.

Ñ. Ì.: Ìè ðîçðîáëÿºìî ñï³ëüíî
ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì íîâó òðàíñïîðò-
íó ñõåìó Êèºâà. Çàðàç â ñòîëèö³ òà-
êî¿ âçàãàë³ íåìàº. Âîíà âêëþ÷àòè-
ìå ïîâí³ñòþ âñ³ ïàñàæèðîïîòîêè,
âñ³ ïåðåõðåñòÿ, âñ³ ïåðå¿çí³ ìîñòè,
ç’ºäíàííÿ, «ðîçóìí³» ñâ³òëîôîðè.
Òîáòî âñå,ùî ïîâ’ÿçàíî ç òðàíñïîð-
òîì. Â ðàìêàõ ö³º¿ ñõåìè ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ ³ çì³íà âñ³õ ìàðøðóò³â.Öå ñâ³-
òîâ³ ïðàêòèêè.

Íàä íîâîþ òðàíñïîðòíîþ ñèñ-
òåìîþ ïðàöþþòü â³äîì³ çàêîðäîí-
í³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ïî-
ä³áíî¿ ðîáîòè ó ìåãàïîë³ñàõ. Òàêîæ
äîëó÷èëèñü äî öüîãî ³ ôàõ³âö³ Ñâ³-
òîâîãî áàíêó.Çàëó÷àºòüñÿ ³ ãðîìàä-
ñüê³ñòü ì³ñòà.

×è ïðèä³ëÿºòüñÿ óâàãà áåç-
ïåö³ â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³?

Ñ. Ì.: Çâè÷àéíî. Ïîêè íå ïðî-
éäåíî íàëåæíó òåõí³÷íó ïåðåâ³ð-
êó, ìàøèíè íà ë³í³þ íå âèïóñêàþ-
òüñÿ. Äî òîãî æ, âíî÷³ ñëþñàð³ ðå-
ìîíòóþòüòåõí³êó. Âèÿâëÿþòü ³ ë³ê-
â³äîâóþòü íåïîëàäêè.Âñ³ âîä³¿ ïðî-
õîäÿòü ìåäè÷íèé îãëÿä.

À ó çâ’ÿçêó ç íåáåçïåêîþ
òåðàêò³â?

Ñ. Ì.: Çâ³ñíî, ìè ïðàöþºìî. Ó
íàñ ðîçðîáëåí³ âíóòð³øí³ ³íñòðóê-
ö³¿, ÿê³ ìè íå ìîæåìî ðîçãîëîøó-
âàòè.

Ïàðàä òðàìâà¿â... Öÿ àêö³ÿ
ìàëà óñï³õ ó êèÿí. ×è ïðîâîäèò-
èìåòüñÿ â³í ùîðîêó? Ìîæëèâî,
º ÿê³ñü ïëàíè ùîäî ³íøèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â?

Ñ. Ì.: Òàê,ïàðàä ñïîäîáàâñÿ êè-
ÿíàì,òîæ â³í ïðîâîäèòèìåòüñÿ êîæ-
íîãî ðîêó.ß äóìàþ,ùî öå ïðàâèëü-
íî. Ç ³íøèìè òðàíñïîðòíèìè çàñî-
áàìè ïîêè ùî íå ïëàíóþòüñÿ ïîä³áí³
çàõîäè �

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

Â ñòîëèö³ âæå íåçàáàðîì ç’ÿâèòüñÿ íîâà òðàíñïîðòíà ñõåìà,

ÿêà, çîêðåìà, ïåðåäáà÷àº ³ çì³íó ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî

òðàíñïîðòó. Íàä íåþ âæå ïðàöþþòü ôàõ³âö³ ÊÏ «Êè¿âïàñ-

òðàíñ» òà Ñâ³òîâîãî áàíêó. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³â ãå-

íåðàëüíèé äèðåêòîð «Êè¿âïàñòðàíñó» Ñåðã³é Ìàéçåëü. Â³í ïå-

ðåêîíàíèé, ùî öå ñóòòºâî ïîêðàùèòü ñèòóàö³þ íà äîðîãàõ

ì³ñòà òà ï³äâèùèòü ÿê³ñòü ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Íà öå ÷àñò-

êîâî ïëàíóºòüñÿ ñïðÿìóâàòè é êîøòè,îòðèìàí³ ï³ñëÿ ï³äâèùåí-

íÿ ïëàòè çà ïðî¿çä, çàïëàíîâàíå íà ëþòèé íàñòóïíîãî ðîêó.

Õî÷à, çâ³ñíî, á³ëüøà ÷àñòèíà ãðîøåé ï³äå íà çàðïëàòè ïðà-

ö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ñåðã³é ÌÀÉÇÅËÜ: 

«Íèí³ ðîçðîáëÿºòüñÿ íîâà 
òðàíñïîðòíà ñèñòåìà Êèºâà»

ÍÅÂÅËÈ×ÊÀ êîíöåðòíà çàëà, åìîö³¿ òà
âðàæåííÿ ïåðåïîâíþþòü á³éö³â 12-ãî áà-
òàëüéîíó. ¯õ ïåðåä â³ä’¿çäîì íà â³éíó ó÷-
í³ çàïðîñèëè íà ñâÿòî «Ç ìð³ºþ ïðî ìèð».
Ä³òè ïðèãîòóâàëè äóæå òåïëèé, çâîðóø-

ëèâèé òà ùèðèé ïðèéîì äëÿ íàøèõ ìî-
ëîäèõ ãåðî¿â. Áóëî áàãàòî îá³éì, ñë³ç âäÿ÷-
íîñò³ òà äîáðèõ ñë³â. Ä³òè òà â÷èòåë³ ïî-
äàðóâàëè âëàñíîðó÷ çðîáëåí³ ïîäàðóíêè,
îáåðåãè, ìàëþíêè, äîìàøí³ ñîëîäîù³ òà
êâ³òè. Îêð³ì öüîãî, ï³äãîòóâàëè âîêàëü-
í³ íîìåðè. «Íàì äóæå ïðèºìíî âèñòóïà-
òè ïåðåä íàøèìè âî¿íàìè»,— çàçíà÷èëè
øêîëÿð³. ² õâàëÿòüñÿ, ùî íàìàëþâàëè ìà-

ëþíêè, ñïëåëè îáåð³ãè äëÿ íàøèõ çàõèñ-
íèê³â.

Ñàì³ á³éö³ 12-ãî áàòàëüéîíó ëåäü ñòðè-
ìóâàëè ñëüîçè ÷è òî â³ä ðàäîñò³, ÷è òî â³ä ãî-
ðÿ — íåâ³äîìî, îäíàê âîíè ùèðî äÿêóâàëè
ó÷íÿì çà ï³äòðèìêó òà äîïîìîãó. «Äèâëÿ÷èñü
íà öèõ ä³òåé, ìè ðîçóì³ºìî, ùî íàì º çà êî-
ãî âîþâàòè ³ â³äñòîþâàòè íàøó êðà¿íó, ùî
íåäàðåìíî â³ääàºìî ñâî¿ ñèëè, çäîðîâ’ÿ,

íåäàðåìíî ïîêëàëè æèòòÿ ³ íàø³ ïîáðàòè-
ìè. Àäæå ìè õî÷åìî, ùîá íàø³ ä³òè æèëè
â íåçàëåæí³é äåðæàâ³»,— ãîâîðèòü ïîëêîâ-
íèê Àíäð³é Ìèêèòà. Ùå äâîº â³éñüêîâèõ
12-ãî áàòàëüéîíó òåæ äÿêóâàëè ä³òÿì, îä-
íàê ïîáàæàëè íå ðîçãîëîøóâàòè ¿õí³ ³ìå-
íà òà ïð³çâèùà. Á³éö³ ðîçïîâ³äàëè ä³òÿì
ïðî â³éíó íà ñõîä³, ïðî òå, ùî òàêå ïàòð³î-
òèçì, òà íàâ÷àëè ëþáèòè ñâîþ êðà¿íó.

Ó ñòîëè÷íîìó Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ãî-
âîðÿòü, ùî á³éö³ áàòàëüéîíó «Êè¿â» çà öåé
ì³ñÿöü â³äâ³äàëè ÷èìàëî øê³ë ³ ïðîâåëè
óðîêè ïàòð³îòèçìó. Òîìó â íàñòóïíîìó ðî-
ö³ î÷³êóþòü, ùî òàê³ çóñòð³÷³ ïðîâîäèòèìóòü-
ñÿ ÷àñò³øå. À ó÷í³ ç ðàä³ñòþ ãîòóâàòèìóòü ³
íàäàë³ á³éöÿì ìàëþíêè òà ñîëîäîù³. Çàçíà-
÷èìî, ùî òàì, íà ïåðåäîâ³é, êîæíèé äèòÿ-
÷èé ìàëþíîê íàø³ á³éö³ çáåð³ãàþòü íà âèä-
íîìó ì³ñö³ �

Íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò øêîëÿð³

âèð³øèëè ïðèâ³òàòè á³éö³â 12-ãî áàòàëü-

éîíó ç³ ñâÿòîì òà ïîðàäóâàòè äàðóíêà-

ìè. Ñïåö³àëüíî ãîòóâàëè äëÿ íèõ ëèñ-

ò³âêè,îáåðåãè,à îêð³ì öüîãî,íàñè÷åíó

êîíöåðòíóïðîãðàìó.Âñå öå ä³éñòâî ïðî-

âîäèëîñÿ óñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 53.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ç ìð³ºþ ïðî ìèð!
� Ñòîëè÷í³ øêîëÿð³ âëàøòóâàëè á³éöÿì 12-ãî 

áàòàëüéîíó ñïðàâæíº ñâÿòî äîáðà òà ìèðó
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ÂÑ² ìè çíàºìî, ùî ÿê Íîâèé ð³ê
çóñòð³íåø, òàê éîãî ³ ïðîâåäåø.
Òîìó äîêëàäàºìî óñ³õ çóñèëü, àáè
1 ñ³÷íÿ íàñòð³é áóâ ðàä³ñíèé òà
ñâÿòêîâèé. À áàãàòî õòî ç íàñ ùå
é ìàº ñâî¿ ïðèêìåòè òà ðèòóàëè:
õòîñü ìîíåòè ïî êâàðòèð³ ðîçêè-
äàº íà áàãàòñòâî, õòîñü ãîòóº áà-
ãàòî ñòðàâ íà äîñòàòîê, à õòîñü
ö³ë³ñ³íüêèé äåíü â³äïî÷èâàº, àáè
ð³ê âàæêî íå ïðàöþâàòè. Ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³ ó í³÷ ³ç 31 ãðóäíÿ íà 1
ñ³÷íÿ çáóâàþòüñÿ âñ³ ìð³¿. ² íà-
â³òü ò³, õòî íå â³ðèòü ó öå, íàìà-
ãàþòüñÿ â³äçíà÷èòè ñâÿòî çà âñ³-
ìà ïðàâèëàìè, ùîá ïðèâåðíóòè
óäà÷ó.

Íîâèé ð³ê — îäíå ç íàéá³ëüø
òàºìíè÷èõ, óðî÷èñòèõ ³ ðîäèííèõ
ñâÿò, ÿêå îá³öÿº çä³éñíåííÿ ìð³é
êîæíîìó, õòî â³ðèòü ó äèâà. ² ÷ó-
äà òà ïîäàðóíê³â ï³ä ÿëèíêó ÷å-
êàþòü íå ëèøå ä³òè, à é äîðîñë³.
Âîíè, ùîïðàâäà, çàì³ñòü ëÿëüîê
òà ìàøèíîê ïðàãíóòü îòðèìàòè
á³ëüø ñåðéîçí³ ðå÷³. ² òîìó ùå ç
äàâí³õ-äàâåí äëÿ òîãî, ùîá Íîâèé
ð³ê ñòàâ âäàëèì ³ ùàñëèâèì, ³ âñå,
ïðî ùî ìð³ºòüñÿ, çáóëîñÿ, ëþäè
íàìàãàëèñÿ äîòðèìóâàòèñÿ ïåâ-
íèõ ïðàâèë, ñòàðîâèííèõ îáðÿä³â
³ òðàäèö³é. Ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³í-
íÿ ïåðåäàþòüñÿ ïðèêìåòè çóñòð³-
÷³ ïåðøîãî äíÿ Íîâîãî ðîêó, ÿê³
ñïðèÿòèìóòü îòðèìàííþ áàæà-
íèõ áëàã.

Êèÿíêà Þë³ÿ Íîâ³ê ïåðåêîíà-
íà, ùî äî 1 ñ³÷íÿ ïîòð³áíî â³ääà-
òè âñ³ áîðãè òà ïîâèêèäàòè âñ³ ñòà-
ð³, íåïîòð³áí³ ðå÷³. Ñàìå òîìó çà
ê³ëüêà äí³â äî ñâÿòà â äîì³ âîíà
ðîáèòü ãåíåðàëüíå ïðèáèðàííÿ.

«Öå íà÷å âèêèíóòè âñ³ íåïðè-
ºìíîñò³, î÷èñòèòèñü â³ä óñüîãî íå-
ãàòèâíîãî»,— çàçíà÷èëà æ³íêà ³
äîäàëà, ùî íàñòóïí³ ï’ÿòü äí³â Íî-
âîãî ðîêó â äîì³ íàâ³òü íå ï³äì³-
òàº ï³äëîãó.

Äî ñëîâà, ³ñíóº íàâ³òü ðèòóàë,
ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç öèìè ïðèêìå-
òàìè. Ïîòð³áíî âçÿòè ñòàðèé êà-
ëåíäàð, ïåðåâ’ÿçàòè éîãî âîâíÿ-
íîþ íèòêîþ ³ ñïàëèòè ç³ ñëîâàìè:
«Ãîðè, ãîðè, êàëåíäàð, âîãíåì ìè-
íóë³ íåùàñòÿ ³ íåõàé âîíè á³ëüøå
í³êîëè íå ïîâåðòàþòüñÿ!».

À îò âèíîñèòè ñì³òòÿ ç õàòè ïå-
ðåä Íîâèì ðîêîì íå ñë³ä — íå áó-
äå äîìàøíüîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.

42-ð³÷íà Ëþäìèëà Ìåëüíè-
÷åíêî ââàæàº, ùî ó íîâîð³÷í³ ñâÿ-
òà âàæëèâèé ÷è íå êîæåí êðîê.
Àëå ãîëîâíå, àáè áóâ äîñòàòîê ö³-
ëèé ð³ê, ïîòð³áíî ùåäðî íàêðè-
òè ñâÿòêîâèé ñò³ë. «ß ãîòóþ äó-
æå áàãàòî, êîæíîãî ðàçó ïðèäóìóþ
ÿêóñü íîâó ñòðàâó. Ó íàñ íå ëèøå
çâè÷íå îë³â’º, à é ùå ê³ëüêà ñà-
ëàò³â, îáîâ’ÿçêîâî ñòðàâè ç
ì’ÿñà»,— ðîçïîâ³ëà Ëþäìèëà ³ äî-
äàëà, ùî òðàäèö³éíî â í³÷ ç 31
ãðóäíÿ íà 1 ñ³÷íÿ äî íèõ ïðèõî-
äèòü áàãàòî äðóç³â. Äî ñëîâà, ïðèé-
ìàòè ó íîâîð³÷íó í³÷ ãîñòåé òà-
êîæ õîðîøà ïðèêìåòà. À òèì, õòî
çóñòð³÷àòèìå ñâÿòî íà «÷óæ³é òå-
ðèòîð³¿», ñë³ä çàäîáðèòè Íîâèé
ð³ê õîðîøèìè ïîäàðóíêàìè äëÿ
ãîñïîäàð³â.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàø³ ïðåä-
êè ñâÿòêîâèé ñò³ë îôîðìëÿëè
âñ³ì òèì, ùî õîò³ëè ìàòè â äî-
ñòàòêó. Çîêðåìà, âàðèëè ð³çí³
êîìïîòè, óçâàðè, ïèâî, ïîäàâà-
ëè áàãàòî ì’ÿñíèõ, êðóï’ÿíèõ
ñòðàâ, ïåêëè ïèðîãè ç íàéð³çíî-
ìàí³òí³øîþ íà÷èíêîþ. Òàêîæ
ãîñòåé ïðèãîùàëè ãîð³õàìè, ñî-
ëîäîùàìè ÷è ô³ãóðêàìè, âèïå-
÷åíèìè ç ò³ñòà ó ôîðì³ äîìàø-
í³õ òâàðèí: êîð³â, áèê³â, êîíåé.
À ùå ââàæàëîñÿ, ùî íà íîâîð³÷-
íîìó ñòîë³ íå ïîâèííî áóòè ñòðàâ
ç äîìàøíüî¿ ïòèö³, ïåðíàòî¿ äè-
÷èíè ÷è çàéöÿ, òîìó ùî ³ñíóâà-
ëî ïîâ³ð’ÿ, ùî ç áóäèíêó ìîãëî
ïîëåò³òè ÷è âòåêòè ùàñòÿ.

Ùå ñë³ä ñïåêòè íîâîð³÷íèé ïè-
ð³ã àáî êðåíäåëü ³ çáåð³ãàòè éîãî:
â³í çàõèùàòèìå âåñü ð³ê â³ä çëèõ
äóõ³â ³ á³äè.

Îñê³ëüêè çà ñòàðîäàâí³ì êè-
òàéñüêèì êàëåíäàðåì 2015 ð³ê —
öå ð³ê Êîçè (Â³âö³), òî ó íîâîð³÷-
íîìó ìåíþ ïîâèíí³ áóòè ó âåëèê³é
ê³ëüêîñò³ îâî÷åâ³ ñòðàâè ³ ôðóêòè,
ð³çíîìàí³òíà çåëåíü, ìîëî÷í³ ïðî-
äóêòè ³ ñèðè. Êð³ì òîãî, Äåðåâ’ÿíà
Êîçà íå âæèâàº ñïèðòíîãî, íó õ³áà
ùî, êð³ì òðàäèö³éíîãî øàìïàí-
ñüêîãî, ïðèãîòóâàòè ÿê³ñü êîêòåé-
ë³ àáî ñîêè.

Äëÿ òèõ, õòî áàæàº îòðèìàòè
ô³íàíñîâó ñòàá³ëüí³ñòü â íàñòóï-
íîìó ðîö³, òàêîæ ³ñíóº áåçë³÷ ðè-
òóàë³â. Çîêðåìà, äåõòî ðàäèòü ïðè-
êðàñèòè ÿëèíêó ãðîøîâèìè êóïþ-
ðàìè ³ ìîíåòàìè. Íàòàëÿ Ìåò÷óê
ó ïåðåääåíü Íîâîãî ðîêó ðîçêè-
äàº ïî êâàðòèð³ ìîíåòêè. «Ïî óñ³õ
ê³ìíàòàõ, â óñ³ êóòî÷êè êëàäó êî-
ï³éêè. ²íîä³ ³ ïàïåðîâ³ ãðîø³. À ï³ä
á³é êóðàíò³â çàãàäóþ, ùîá ó íà-
ñòóïíîìó ðîö³ ÿ êóïàëàñÿ â ðîç-
êîø³»,— ç ïîñì³øêîþ çàçíà÷èëà
ïàí³ Íàòàëÿ.

Êð³ì òîãî, ùîá íå â³äëÿêàòè áà-
ãàòñòâî, â íîâîð³÷íó í³÷ íå ìàº áó-
òè ïîðîæíüî â êèøåíÿõ. Òóäè ñë³ä
ïîêëàñòè ÿê³ñü ãðîø³. À êðàùå ìî-
íåòêè. ² ïðè â³äë³êó ãîäèííèêà ïî-

òð³áíî äçåëåí÷àòè íèìè. Öå ïðè-
òÿãóâàòèìå äîñòàòîê.

À îò çà ³íøîþ òðàäèö³ºþ, â ïðà-
â³é êèøåí³ ìàº íåîäì³ííî áóòè âå-
ëèêà ãðîøîâà êóïþðà.

Ùå òèì, õòî ìð³º ïðî ô³íàíñî-
âèé äîñòàòîê, íà íîâîð³÷íèé ñò³ë
òðåáà ñòàâèòè êîðîâàé ³ ñ³ëü.

Ïðèòÿãóº ãðîø³ ³ òàêà ïðèêìå-
òà: ñë³ä ïðèäáàòè íîâèé â³íèê ³
ïîñòàâèòè éîãî â êóò ðó÷êîþ âíèç,
ïîïåðåäíüî ïðèêðàñèâøè ÷åðâî-
íîþ ñòð³÷êîþ.

À îò ñò³ë ïîòð³áíî çàñòåëèòè á³-
ëîñí³æíîþ ñêàòåðòèíîþ, ïî êóò-
êàõ ï³ä íåþ çàõîâàòè ïî ìîíåò³
æîâòîãî êîëüîðó. Çàïàëèòè ñâ³÷-
êè ³ äàòè ¿ì äîãîð³òè äî ê³íöÿ. Áà-
æàíî ïðèäáàòè ñ³ì ñâ³÷îê çåëåíî-
ãî êîëüîðó. Ïîÿñíèòè ö³ ðèòóàëè
ìîæíà ïðîñòî: á³ëèé êîë³ð ñêàòåð-
òèíè íà ñòîë³ ñèìâîë³çóº ÷èñòîòó
³ ãîòîâí³ñòü äî íîâîãî. Òàêèé êî-
ë³ð ïðèòÿãóº ïîçèòèâ ³ óäà÷ó ó áó-
äèíîê. Ìîíåòêè ïî êóòàõ ñòîëó
ñèìâîë³çóþòü ïîñèë äëÿ åíåðã³¿
ìàòåð³àëüíîãî äîñòàòêó, ÿêèé áó-
äå ñïðÿìîâóâàòèñÿ ó ä³ì çâ³äóñ³ëü.
À çåëåíèé êîë³ð ñâ³÷îê ïîâ’ÿçàíèé
ç ãðîøèìà.

Òàêîæ ÿêùî õî÷åòå, ùîá ð³ê áóâ

ùåäðèì ³ áàãàòèì, ïîòð³áíî íà âó-
ëèö³ â íîâîð³÷íó í³÷ íåçíàéîìèì
ëþäÿì ðîçäàâàòè ôðóêòè àáî ñîëî-
äîù³. ² òàêà ùåäð³ñòü áóäå ñïîâíà
âèíàãîðîäæåíà.

Îñîáëèâå ì³ñöå â íîâîð³÷íèõ
ïîâ³ð’ÿõ çàéìàº ñèìâîë ñâÿòà —
ÿëèíêà. Ó äàâíèíó â³ðèëè, ùî ñâî-
¿ìè êîëþ÷èìè ã³ëêàìè öå äåðåâî
çäàòíå â³ä³ãíàòè íå÷èñòó ñèëó, ÿêà
ó íîâîð³÷íó í³÷ ïîâîäèòüñÿ îñîáëè-
âî ñì³ëèâî.

Â³äïîâ³äíî äî îäí³º¿ ç ð³çäâÿ-
íèõ ëåãåíä, ÿëèíêà âêðèëà Áîãî-
ðîäèöþ ï³ä ÷àñ ¿¿ âòå÷³ ç Õðèñòîì
â ªãèïåò, ³ çà öå îòðèìàëà âèíà-
ãîðîäó — çàëèøèëàñÿ íàâ³÷íî çå-
ëåíîþ. À ñó÷àñí³ åçîòåðè÷í³ äî-
ñë³äæåííÿ ñòâåðäæóþòü, ùî öå äå-
ðåâî äîïîìàãàº ïîçáàâèòèñÿ â³ä
åíåðãåòè÷íîãî ñì³òòÿ, ùî íàãðîìà-
äèëîñÿ â áóäèíêó çà ð³ê. Âîíî âáè-
ðàº íåãàòèâíó åíåðã³þ ³ ïåðåòâî-
ðþº ¿¿ íà íåéòðàëüíó, àëå ÿê ò³ëü-
êè ÿëèíêà ïî÷íå çàñèõàòè ³ îáñè-
ïàòèñÿ, ïîòð³áíî âèíåñòè ¿¿ ç êâàð-
òèðè, ³íàêøå äåðåâöå ñòàíå çàíî-
âî âèðîáëÿòè íåãàòèâ.

Âçàãàë³ ïðèéíÿòî îôîðìëÿòè
ÿëèíêó ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâî¿ìè
áàæàííÿìè. Ò³, õòî õî÷å ãðîøåé,

ïðèêðàøàþòü çåëåíó êðàñóíþ êó-
ïþðàìè. Äëÿ äîñòàòêó â³øàþòü ñî-
ëîäîù³ òà ïå÷èâî. Äëÿ ùàñòÿ — ô³-
ãóðêè àíãåë³â.

Íà Ðóñ³ ñìåðåêîâ³ ã³ëêè âñòà-
íîâëþâàëè ç áîê³â îïîëîíêè íà
Õðåùåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî êëàëè çà îá-
ðàçè ³ ï³ä äàõ — â³ä ñòèõ³éíèõ ëèõ,
ïîæåæ òà ³íøèõ íåïðèºìíîñòåé.

Íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà ñëîâ’ÿíè ïðè-
êðàøàëè ñâî¿ áóäèíêè ³ ã³ëêàìè ³í-
øèõ äåðåâ. Ñîñíîâ³ ã³ëêè ç øèø-
êàìè ïðèíåñóòü â ñ³ì’þ ñïîê³é ³
óìèðîòâîðåííÿ, ëàâð çàáåçïå÷èòü
äîñÿãíåííÿ óñï³õó â íàóêàõ ³ ìèñ-
òåöòâàõ, à ã³ëêà ïàëüìè ïðèíåñå
ïåðåìîãó ó âàæëèâèõ ñïðàâàõ.

², çâè÷àéíî, ñàìå íà Íîâèé ð³ê
ïðèéíÿòî çàãàäóâàòè áàæàííÿ ³ â³-
ðèòè, ùî âîíè íåîäì³ííî çáóäóòü-
ñÿ. Ñâ³òëàíà Âàêóëü÷óê ïðèãàäàëà,
ÿê, áóäó÷è äåâ’ÿòíàäöÿòèð³÷íîþ
ä³â÷èíîþ, ðàçîì ç ïîäðóãàìè íà
ìàëåíüêîìó àðêóø³ ïàïåðó íàïè-
ñàëè ñâî¿ çàïîâ³òí³ áàæàííÿ, à êî-
ëè ïî÷èíàëè áèòè êóðàíòè, ëèñ-
òî÷îê ñïàëþâàëè. Ïîï³ë øâèäêî
âèñèïàëè â êåëèõ ³ç øàìïàíñüêèì
³ âèïèâàëè. «Âñå ïîòð³áíî áóëî çðî-
áèòè äî îñòàííüîãî óäàðó ãîäèí-
íèêà»,— çàçíà÷èëà Ñâ³òëàíà.

Òàêîæ ï³ä á³é êóðàíò³â ïîòð³á-
íî çàãàäàòè áàæàííÿ ³ ç’¿ñòè 12 âè-
íîãðàäèíîê. Àáî æ ñë³ä âñòèãíó-
òè ï³äñòðèáíóòè ï³ä óäàð ãîäèí-
íèêà, à ï³ä ÷àñ ñòðèáêà çàäóìàòè
íàéçàïîâ³òí³øå áàæàííÿ.

Êð³ì òîãî, ìîæíà ïåðåä ñíîì
çðîáèòè 12 ìàëåíüêèõ êàðòîê, íà-
ïèñàâøè íà êîæí³é ïî ñâî¿é ìð³¿
³, çì³øàâøè, ïîêëàñòè ï³ä ïîäóø-
êó. Âðàíö³ ä³ñòàòè íàâìàííÿ òðè
êàðòêè. Íàïèñàí³ íà íèõ áàæàííÿ
íåîäì³ííî çáóäóòüñÿ.

Îáîâ’ÿçêîâî â íîâîð³÷íó í³÷ ñë³ä
áóòè îäÿãíóòèì ó ùîñü íîâå, ùîá
âåñü ð³ê õîäèòè â îáíîâêàõ. Àñòðî-
ëîãè ðàäÿòü ð³ê Ñèíüî¿ Äåðåâ’ÿíî¿
êîçè çóñòð³÷àòè â îäÿç³ ô³îëåòîâî-
ãî ÷è ñèíüîãî êîëüîðó. Òàêîæ òâà-
ðèíà íå òåðïèòü ñèíòåòèêè òà ³íøèõ
øòó÷íèõ ìàòåð³àë³â, òîìó â³ä íèõ
ïîòð³áíî â³äìîâèòèñü òà îáðàòè
âáðàííÿ ç ëåãêèõ íàòóðàëüíèõ òêà-
íèí. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå îäÿãó
òà âçóòòÿ, à é àêñåñóàð³â òà ïðèêðàñ.
Êðàùå â³ääàòè ïåðåâàãó á³æóòåð³¿
ç äåðåâà òà òåêñòèëþ.

Íàéë³ïøîþ çà÷³ñêîþ äëÿ çó-
ñòð³÷³ Íîâîãî 2015-ãî ðîêó áóäå
àêóðàòíî ðîçïóùåíå âîëîññÿ. À
ìàê³ÿæ ïîâèíåí áóòè íåàãðåñèâíèì
³ íåéòðàëüíèì.

Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, ãîëîâíå —
ïåðøèé äåíü Íîâîãî ðîêó ñë³ä ïðî-
âåñòè âåñåëî, ³ òîä³ âåñü ð³ê áóäå
ðàä³ñíèì. Âàðòî ïîñì³õàòèñÿ, âå-
ñåëèòèñÿ â³ä äóø³, ïðèä³ëÿòè óâà-
ãó ñâî¿ì ð³äíèì ³ áëèçüêèì. ² ïðî
ùî ìð³ºòå ñàì³, òîãî ùèðî áàæàé-
òå ³íøèì �

Íîâîð³÷í³ äèâà

Çóñòð³÷àòè 2015-é êðàùå ó íî-

âîìó âáðàíí³ â êîë³ ñ³ì’¿ òà

äðóç³â, áàæàíî áåç àëêîãîëþ

òà ç êîøèêîì çåëåí³. ², ãîëîâ-

íå, íå ëàÿòèñü, íå ñâàðèòèñü ³

íå ïëàêàòè.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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òåàòðàëüíà àô³øà íà 1 –7 ñ³÷íÿ
«Âèõ³ä: Áîãè 
òà Öàð³»

Êðà¿íà: ÑØÀ,Âåëèêîáðèòàí³ÿ, ²ñïàí³ÿ
Ñòóä³ÿ: Twentieth Century Fox
Ðåæèñåð: Ð³äë³ Ñêîòò
Â ðîëÿõ: Êð³ñò³àí Áåéë, Äæîåë Åäãåðòîí,
Ààðîí Ïîë,Ñ³ãóðí³ Ó³âåð,Áåí Ê³íãñë³
Òðèâàë³ñòü: 149 õâ.
Â îñíîâ³ åï³÷íî¿ êàðòèíè —ñòàðîçàâ³òíà ³ñ-
òîð³ÿ ïðî ïðîðîêà Ìîéñåÿ,ÿêèé âèõîâóâàâ-
ñÿ ðàçîì ç ôàðàîíîì Ðàìçåñîì,íå çíàþ÷è
ïðî ñâîº ïîõîäæåííÿ ³ ïðèçíà÷åííÿ.Áóäó-
÷è âèãíàíèì ç ªãèïòó, éîìó íàëåæèòü ïî-
âåðíóòèñÿ ³ êèíóòè âèêëèê ³ìïåð³¿, ùîá ç
Áîæîþ äîïîìîãîþ ïîçáàâèòè â³ä ðàáñòâà ³
âèâåñòè ñâ³é áàãàòîòèñÿ÷íèé ºâðåéñüêèé
íàðîä.

Â ê³íîòåàòðàõ «Êè¿â», «Óêðà-

¿íà»,«Ñ³íåìà-Ñ³ò³ Êè¿â», IMAX,ìå-

ðåæàõ ê³íîòåàòð³â «Áàòòåðôëÿé»

³ «Îäåñà ê³íî»

«Ñüîìèé ñèí»

Êðà¿íà: ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Êàíàäà 
Ñòóä³ÿ: Universal Pictures
Ðåæèñåð: Ñåðã³é Áîäðîâ
Â ðîëÿõ: Áåí Áàðíñ,Äæåôô Áð³äæåñ,Äæó-
ë³àííà Ìóð,Àë³ñ³ÿ Â³êàíäåð,Ê³ò Õàðèíãòîí
Òðèâàë³ñòü: 120 õâ.
Ó ÕV²²² ñòîë³òò³ íåìîëîäèé â³äüìàê Äæîí
Ãðåãîð³, ÿêèé çàõèùàº ëþäåé â³ä íå÷èñò³,
øóêàº ñîá³ ó÷íÿ.Íèì ñòàº Òîì Óîðä,ìîëîä-
øèé ç ñåìè ñèí³â ôåðìåðà.Éîìóäîâåäåòü-
ñÿ ïðîéòè ñåðéîçíå âèïðîáóâàííÿ —áèòâó
ç ìîãóòíüîþ ÷àêëóíêîþ Ìàëê³í,ÿêà âèðâà-
ëàñÿ íà ñâîáîäó. Ô³ëüì çíÿòèé çà êíèãîþ
Äæîçåôà Ä³ëåéí³ «Ó÷åíü â³äüìàêà».

Â ê³íîòåàòðàõ «Ñ³íåìà-Ñ³ò³ Êè-

¿â», IMAX, ìåðåæàõ ê³íîòåàòð³â

«Áàòòåðôëÿé» ³ «Îäåñà ê³íî»

«Òðè áîãàòèð³. Õ³ä
êîíåì»

Êðà¿íà: Ðîñ³ÿ
Ðåæèñåð: Êîñòÿíòèí Ôåîêò³ñòîâ
Òðèâàë³ñòü: 75 õâ.
Ïðèäâîðíèé ê³íü Ãàé Þë³é Öåçàð âèïàäêî-
âî ä³çíàºòüñÿ ïðî çìîâó áîÿð ïðîòè ñëàáî-
õàðàêòåðíîãî êíÿçÿ.Òðüîõ áîãàòèð³â â ì³ñ-
ò³ íåìàº: âîíè ëîâëÿòü ï³ðàòà Ïîòàíÿ.Ì³ñ³ÿ
âðÿòóâàòè êíÿçÿ ³ ñòàòè ñïðàâæí³ì ãåðîºì
ëÿãàº íà êîíÿ Þë³ÿ.

Â ê³íîòåàòð³ «Ñ³íåìà-Ñ³ò³ Êè-

¿â», ìåðåæàõ ê³íîòåàòð³â «Áàò-

òåðôëÿé» ³ «Îäåñà ê³íî»

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 
²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ 
Àäðåñà: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 5 
Òåë: (044)234-42-23,
www.rusdram.com.ua 

2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 18.00 ïðåì’ºðà «Íåíîðìàëü-
íà», êîìåä³ÿ, Íàä³ÿ Ïòóøê³íà, 1 ãîä. 30 õâ.,
íîâà ñöåíà

2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 19.00 «Ñ³ìåéíà âå÷åðÿ», êî-
ìåä³ÿ, Ì. Êàìîëåòò³, 2 ãîä. 20 õâ.
2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 20.00 ïðåì’ºðà «Âàðøàâñüêà
ìåëîä³ÿ», ë³ðè÷íà äðàìà, Ëåîí³ä Çîð³í, ñöå-
íà ï³ä äàõîì
3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 12.00 «Äæóëüºòòà ³ Ðîìåî»,
³ñòîð³ÿ êîõàííÿ ³ íåíàâèñò³, çà ï’ºñîþ Â. Øåê-
ñï³ðà, 2 ãîä. 30 õâ.
3 ñ³÷íÿ (ñá.) —18.00 «Ñêàæåíà êðîâ»,Íóðêàí
Åðïóëàò, Éºíñ Õ³ëëüº, 1 ãîä. 40 õâ., íîâà ñöåíà
3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 19.00 «Ä-ð», êîìåä³ÿ, Áðàí³-
ñëàâ Íóøè÷, 3 ãîä.
3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 20.00 «Êëàâä³ÿ Øóëüæåíêî.
Ñòàðîâèííèé âàëüñ», ìóçè÷íî-ñöåí³÷íà êîì-
ïîçèö³ÿ Îëüãè Ãàâðèëþê ³ Îëüãè Êîãóò, 1 ãîä.
20 õâ., ñöåíà ï³ä äàõîì
4 ñ³÷íÿ (íä.) — 12.00 «Äîõ³äíå ì³ñöå», êîìå-
ä³ÿ, Î. Îñòðîâñüêèé, 2 ãîä. 45 õâ.
4 ñ³÷íÿ (íä.) —18.00 «Îñòàííº êîõàííÿ»,ìå-
ëîäðàìà, Âàëåð³é Ìóõàð’ÿìîâ, 2 ãîä. 15 õâ.,
íîâà ñöåíà
4 ñ³÷íÿ (íä.) —19.00 «Çàïîâ³ò öíîòëèâîãî áà-
áîëþáà»,êîìåä³ÿ,Àíàòîë³é Êðèì,2 ãîä.20 õâ.
4 ñ³÷íÿ (íä.) — 20.00 ïðåì’ºðà «Íàä ïð³ðâîþ
â...» (Norway. Today), ²ãîð Áàóåðøèìà, 1 ãîä.
20 õâ., ñöåíà ï³ä äàõîì

5 ñ³÷íÿ (ïí.) — 19.00 «Çàíàäòî ùàñëèâèé
áàòüêî», êîìåä³ÿ, Ðåé Êóí³, 2 ãîä. 20 õâ.
6 ñ³÷íÿ (âò.) — 19.00 «Çàíàäòî îäðóæåíèé
òàêñèñò», êîìåä³ÿ, Ðåé Êóí³, 2 ãîä. 15 õâ.
6 ñ³÷íÿ (âò.)—20.00 «Âàëåíòèí³â äåíü»,äðàìà,
²âàí Âèðèïàºâ,1 ãîä.40 õâ., ñöåíà ï³ä äàõîì
7 ñ³÷íÿ (ñð.) — 18.00 «Æèðíà ñâèíÿ», Í³ë Ëà-
Áóò, 1 ãîä. 35 õâ., íîâà ñöåíà
7 ñ³÷íÿ (ñð.) —19.00 ïðåì’ºðà «Ïîòð³áåí áðå-
õóí!», Ä³ì³òð³ñ Ïñàôàñ, 2 ãîä. 10 õâ.
7 ñ³÷íÿ (ñð.) — 20.00 «Îëåêñàíäð Âåðòèí-
ñüêèé.Áàë Ãîñïîäåíü...»,ìîíîñïåêòàêëü,1 ãîä.
25 õâ., ñöåíà ï³ä äàõîì

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Àäðåñà: ïë. ²âàíà Ôðàíêà, Ç 
Òåë: (044)279-59-21,
279-71-01, www.ft.org.ua 

1 ñ³÷íÿ (÷ò.) — 19.00 «Ìîÿ ïðîôåñ³ÿ — ñèíü-
éîð ç âèùîãî ñâ³òó», êîìåä³ÿ, Äæóë³î Ñêàð-
íà÷÷³, Ðåíöî Òàðàáóç³
2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 19.00 «Øåëüìåíêî-äåíùèê»,
êîìåä³ÿ, Ãðèãîð³é Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî
3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 19.00 «Äàìè ³ ãóñàðè», êîìå-
ä³ÿ, Îëåêñàíäð Ôðåäðî
4 ñ³÷íÿ (íä.) — 19.00 «×àéêà», Àíòîí ×åõîâ,
ïàì’ÿò³ Áîãäàíà Ñòóïêè
5 ñ³÷íÿ (ïí.) — 19.00 «Êàéäàøåâà ñ³ì’ÿ», êî-
ìåä³ÿ, ²âàí Íå÷óé-Ëåâèöüêèé
6 ñ³÷íÿ (âò.) — 12.00 «Íàòàëêà Ïîëòàâêà»,
óêðà¿íñüêå ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íå ðîêîêî, ²âàí
Êîòëÿðåâñüêèé
6 ñ³÷íÿ (âò.) — 19.00 «Îäðóæåííÿ», Ìèêî-
ëà Ãîãîëü

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²
Àäðåñà: Áðîâàðñüêèé ïðîñï., 25
Òåë: (044) 517-89-80,
www. drama-comedy.kiev.ua

2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 19.00 «Áðåøåìî ÷èñòó ïðàâ-
äó», Õ. Áåðãåð, 2 ãîä. 30 õâ.

3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 19.00 «Êîðñèêàíêà», ³ñòîðè÷-
íèé àíåêäîò, ². Ãóáà÷, 2 ãîä. 10 õâ.
4 ñ³÷íÿ (íä.) — 19.00 ïðåì’ºðà «Æ³íî÷à ëîã³-
êà», êîìåä³ÿ, Àíàòîë³é Êðèì, 2 ãîä.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË² 
Àäðåñà: Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 20-á
(òåàòðàëüíà ãîñòüîâà),
Â. Âàñèëüê³âñüêà, 103 
(Ïàëàö «Óêðà¿íà») 
Òåë: (044)33-222-17, www.theatreon-
podol.com 

3 ñ³÷íÿ (ñá.), 4 ñ³÷íÿ (íä.) — 19.00 «La bonne
Anna, àáî ßê çáåðåãòè ñ³ì’þ», êîìåä³ÿ, 1 ãîä.
50 õâ., òåàòðàëüíà ãîñòüîâà

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 
Àäðåñà: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 53/3 
Òåë: (044) 287-62-57,
www.operetta.com.ua 

2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 19.00 «Ô³àëêà Ìîíìàðòðó»,
îïåðåòà, ². Êàëüìàí
3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 19.00 «Çà äâîìà çàéöÿìè»,
îïåðåòà, Â. ²ëü¿í, Â. Ëóêàøîâ
4 ñ³÷íÿ (íä.) — 19.00 «Ëåòþ÷à ìèøà», îïå-
ðåòà, É. Øòðàóñ

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Àäðåñà: âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 50 
Òåë: (044)455-90-87,
www.opera.com.ua 

2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 12.00, 3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 12.00,
6 ñ³÷íÿ (âò.) — 12.00 «Á³ëîñí³æêà òà ñåìåðî
ãíîì³â», áàëåò íà 2 ä³¿, Á. Ïàâëîâñüêèé
2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 19.00 «Íàòàëêà Ïîëòàâêà»,
ñïîâíåíà ãóìîðó, òàíö³â òà ôîëüêëîðó ³ñòî-
ð³ÿ êîõàííÿ íà 2 ä³¿, Ì. Ëèñåíêî
3 ñ³÷íÿ (ñá.) —19.00 «ªâãåí³é Îíºã³í», ë³ðè÷-
í³ ñöåíè íà òðè ä³¿, Ï. ×àéêîâñüêèé, âèêîíóº-
òüñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

4 ñ³÷íÿ (íä.) — 19.00 «Ëåáåäèíå îçåðî», áà-
ëåò íà 3 ä³¿, Ï. ×àéêîâñüêèé

6 ñ³÷íÿ (âò.) —19.00 «Ëþáîâíèé íàï³é», îïå-
ðà íà 2 ä³¿, Ã. Äîí³öåòò³
7 ñ³÷íÿ (ñð.) — 19.00 Ð³çäâÿíèé êîíöåðò ïðî-
â³äíèõ ìàéñòð³â îïåðíî¿ òà áàëåòíî¿ ñöåíè

ÒÅÀÒÐ «ÊÎËÅÑÎ» 
Àäðåñà: Àíäði¿âñüêèé óçâiç, 8 
Òåë: (044) 425-04-22,
www.teatr-koleso.kiev.ua 

7 ñ³÷íÿ (ñð.) — 19.00 «Âå÷îðíèö³», íåçàáóò-
í³é âå÷³ð ç ï³ñíÿìè, òàíöÿìè ³ âåñåëîùàìè ó
êîìïàí³¿ óëþáëåíèõ ãîãîë³âñüêèõ ïåðñîíà-
æ³â, Íàòàë³ÿ Æèë³íñüêà, ²ðèíà Êë³ùåâñüêà

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Àäðåñà: âóë. Ëèïñüêà, 15/17,
Òåë: (044) 253-62-19, www.tuz.kiev.ua

4 ñ³÷íÿ (íä.) — 18.00 ïðåì’ºðà «Íàøå ì³ñ-
òå÷êî», æèòòÿ â äâîõ ä³ÿõ,Äìèòðî Áîãîìàçîâ
çà Òîðíòîíîì Âàéëäåðîì

àäðåñè ê³íîòåàòð³â

ê³íîïðåì'ºðè Âåäó÷à ðóáðèêè Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ

kreschatic_culture@ukr.net

«Êè¿â», âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 19, òåë.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www. kievkino. com. ua
«Óêðà¿íà», âóë. Ãîðîäåöüêîãî, 5, òåë.: (044) 279-67-50,
279-82-32, www. kino-ukraina. com. ua
«Ñ³íåìà-Ñ³ò³ Êè¿â»,ÒÐÖ «Îóøåí ïëàçà», âóë. Ãîðüêîãî, 176,
òåë.: (044) 230-72-30, www. cinemaciti. kiev. ua

Ìåðåæà ê³íîòåàòð³â «Áàòòåðôëÿé»,www.kino-butterfly.com.ua:
«Á³ëüøîâèê», âóë. Ãåòüìàíà, 6, òåë.: (044) 200-90-10
«Óëüòðàìàðèí», âóë. Óðèöüêîãî, 1-à, òåë.: (044) 206-03-62,
206-03-70
«DeLuxe»,âóë.Ãîðüêîãî, 50, òåë.: (044)206-13-22,206-13-24
Ìåðåæà ê³íîòåàòð³â «Îäåñà ê³íî», www. kinoodessa. com:

ÒÖ «Óêðà¿íà», ïðîñï. Ïåðåìîãè, 3, òåë: (044) 496-15-11,
496-15-51
ÒÖ «Êâàäðàò», áóëüâ. Ïåðîâà, 36, òåë: (044) 538-17-70,
538-17-71
IMAX, Ìîñêîâñüêèé ïðîñïåêò, 34Â, ÐÖ «Áëîêáàñòåð», òåë.:
0 800 300 600, www. planeta-kino. com. ua

ÖÈÐÊ
Àäðåñà: ïë. Ïåðåìîãè, 2 
Òåë: (044)486-39-27, www.circus.kiev.ua 

2 ñ³÷íÿ (ïò.), 3 ñ³÷íÿ (ñá.), 4 ñ³÷íÿ (íä.), 5 ñ³÷-
íÿ (ïí.), 6 ñ³÷íÿ (âò.), 7 ñ³÷íÿ (ñð.) — 10.00,
13.00,16.00,19.00 íîâîð³÷íà ïðîãðàìà «Áà-
áà ßãà ïðîòè», ä³òÿì äî 4-õ ðîê³â âõ³ä áåç-
êîøòîâíî áåç íàäàííÿ â³ëüíîãî ì³ñöÿ

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 
²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ 
Àäðåñà: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 5 
Òåë: (044)234-42-23,
www.rusdram.com.ua 

2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 13.00, 6 ñ³÷íÿ (âò.) — 13.00,
7 ñ³÷íÿ (ñð.) — 13.00 «Íîâîð³÷í³ ñþðïðèçè»,
Â. Àëäîøèí, Î. Í³ê³ò³í, 1 ãîä. 30 õâ.

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ
Àäðåñà: âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1-à
Òåë: (044)278-58-08,
www.akadempuppet.kiev.ua

1 ñ³÷íÿ (÷ò.) — 12.30, 15.00, 17.30 «Ïðèãî-
äè Ä³äóñÿ Ìîðîçà», Ì. Ïåòðåíêî, 1 ãîä. 20 õâ.
2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 10.00 «Çà ùó÷èì âåë³ííÿì»,
Þ. Ñ³êàëî, 1 ãîä. 20 õâ.
3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 10.00, 12.30, 15.00 «Êîòèê òà
Ï³âíèê», Ã. Óñà÷, Þ. ªôðåìîâ, 1 ãîä. 20 õâ.
4 ñ³÷íÿ (íä.) — 17.30 «Ñîëîì’ÿíèé áè÷îê»,
Ñ. Öèï³í, 1 ãîä. 20 õâ.

5 ñ³÷íÿ (ïí.) — 15.00, 17.30 «Êîòèê òà Ï³â-
íèê», Ã. Óñà÷, Þ. ªôðåìîâ, 1 ãîä. 20 õâ.
6 ñ³÷íÿ (âò.) — 10.00, 15.00, 17.30 «Ñîëî-
ì’ÿíèé áè÷îê», Ñ. Öèï³í, 1 ãîä. 20 õâ.
7 ñ³÷íÿ (ñð.) — 12.30, 15.00, 17.30 «Çà ùó-
÷èì âåë³ííÿì», Þ. Ñ³êàëî, 1 ãîä. 20 õâ.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Àäðåñà: ïë. ²âàíà Ôðàíêà, Ç 
Òåë: (044)279-59-21,
279-71-01, www.ft.org.ua 

1 ñ³÷íÿ (÷ò.) — 13.00 «Áðåìåíñüê³ ìóçèêàí-
òè», ìþçèêë, çà ìîòèâàìè êàçêè áðàò³â Ãð³ì,
Ä. ×èïèðþê, Ñ. Áåäóñåíêî
2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 11.00, 14.00 «Ïîïåëþøêà»,
êàçêà-ìþçèêë, ªâãåí Øâàðö
4 ñ³÷íÿ (íä.) — 11.00 «Áðåìåíñüê³ ìóçèêàí-
òè», ìþçèêë, çà ìîòèâàìè êàçêè áðàò³â Ãð³ì,
Ä. ×èïèðþê, Ñ. Áåäóñåíêî
5 ñ³÷íÿ (ïí.) —11.00,14.00 «Ëóñêóí÷èê»,ïî-
äîðîæ ó äèòèíñòâî, Äåí òà ßí Ãóìåíí³
6 ñ³÷íÿ (âò.) — 12.00 «Ïîïåëþøêà», êàçêà-
ìþçèêë, ªâãåí Øâàðö

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²
Àäðåñà: Áðîâàðñüêèé ïðîñï., 25
Òåë: (044) 517-89-80,
www. drama-comedy.kiev.ua

2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 12.00 «Àõ, ì³é ìèëèé Àâãóñ-

òèí», ðîìàíòè÷íà ³ñòîð³ÿ çà ìîòèâàìè êàçêè
«Ñâèíîïàñ» Ã. Õ. Àíäåðñîíà, 1 ãîä.
3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 12.00, 4 ñ³÷íÿ (íä.) — 12.00
ïðåì’ºðà «Äàðèíêà,Ãðèöü òà Íå÷èñòà ñèëà»,âå-
ñåëà é ìóäðà êàçêà, Âàäèì Áîéêî,1 ãîä. 10 õâ.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ
ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ
Àäðåñà: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 2
Òåë: (044)425-42-80,
www.musictheatre.kiev.ua

2 ñ³÷íÿ (ïò.)—12.00,15.00 «Äâàíàäöÿòüì³ñÿö³â»,
ìþçèêë-êàçêà íà 2 ä³¿,Ñ.Áàíåâè÷,1 ãîä.45 õâ.
3 ñ³÷íÿ (ñá.) — 12.00, 15.00 «Ëóñêóí÷èê», áà-
ëåò-ôåºð³ÿ íà 2 ä³¿, Ï. ×àéêîâñüêèé, 2 ãîä.
4 ñ³÷íÿ (íä.)—12.00,15.00«Äâàíàäöÿòüì³ñÿö³â»,
ìþçèêë-êàçêà íà 2 ä³¿,Ñ.Áàíåâè÷,1 ãîä.45 õâ.
5 ñ³÷íÿ (ïí.) —12.00, 15.00 «Ëóñêóí÷èê»,áà-
ëåò-ôåºð³ÿ íà 2 ä³¿, Ï. ×àéêîâñüêèé, 2 ãîä.
6 ñ³÷íÿ (âò.) — 12.00 «Í³÷ ïåðåä Ð³çäâîì»,
îïåðà íà 2 ä³¿, Ì. Ðèìñüêèé-Êîðñàêîâ, 2 ãîä.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 
Àäðåñà: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 53/3 
Òåë: (044) 287-62-57,
www.operetta.com.ua 

2 ñ³÷íÿ (ïò.)—11.00,14.00 «Êèöüêèí ä³ì»,ìó-
çè÷íà âèñòàâà, çà ìîòèâàìè êàçêè Ñ. Ìàðøàêà
3 ñ³÷íÿ (ñá.) —11.00,14.00 «Á³ëîñí³æêà òà ñå-
ìåðî ãíîì³â»,ìóçè÷íà êàçêà,Â.Äîìøèíñüêèé

4 ñ³÷íÿ (íä.)—11.00,14.00 «Ïðèãîäè áðåìåí-
ñüêèõ ìóçèêàíò³â», ìóçè÷íà êàçêà, Ã. Ãëàäêîâ
6 ñ³÷íÿ (âò.) —11.00, 14.00 «Îñòð³â ñêàðá³â»,
äèòÿ÷èé ìþçèêë, Â. Áèñòðÿêîâ

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Àäðåñà: âóë. Ëèïñüêà, 15/17,
Òåë: (044) 253-62-19, www.tuz.kiev.ua

2 ñ³÷íÿ (ïò.) — 11.00, 14.00, 3 ñ³÷íÿ (ñá.) —
11.00, 14.00 «Íîâîð³÷í³ ïðèãîäè Ñàæîòðóñà
(Ëå òÿá áåò)», êàçêà íà 2 ä³¿, Ì. Ôðåíêåëü,
1 ãîä. 20 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 8-ìè ðîê³â
4 ñ³÷íÿ (íä.)—10.00,12.00 «Ñàíòà Êëàóñ ³ òðîº
ïîðîñÿò»,ìóçè÷íà êàçêà çà ìîòèâàìè êîì³êñ³â
Óîëòà Ä³ñíåÿ, 1 ãîä., äëÿ ä³òåé â³ä 5-òè ðîê³â
5 ñ³÷íÿ (ïí.)—11.00,14.00,6 ñ³÷íÿ (âò.)—11.00,
14.00 «Äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â», êàçêà-ôåºð³ÿ,
Ñ. Ìàðøàê, 2 ãîä., äëÿ ä³òåé â³ä 7-ìè ðîê³â
7 ñ³÷íÿ (ñð.) —13.00, 16.00 «Ñí³ãîâà êîðîëå-
âà», ìóçè÷íà êàçêà, Ã. Õ. Àíäåðñåí, 1 ãîä.
30 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 7-ìè ðîê³â

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Àäðåñà: âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 50 
Òåë: (044)455-90-87,
www.opera.com.ua 

4 ñ³÷íÿ (íä.) — 12.00 «Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàë-
òàíà», êàçêà íà 2 ä³¿ ç õîðåîãðàô³÷íèìè åï³-
çîäàìè òà ìóëüòèïë³êàö³éíèìè ³ ïðîåêö³éíè-
ìè åôåêòàìè, Ì. Ðèìñüêèé-Êîðñàêîâ

äèòÿ÷à àô³øà 
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Ó ÂÑÜÎÌÓ ñâ³ò³ âæå äàâíî çàáè-
ëè íà ñïîëîõ ÷åðåç íåáåçïåêó îò-
ðóºíü. Ó íàñòóïíîìó ðîö³ òåìîþ
Âñåñâ³òíüîãî äíÿ çäîðîâ’ÿ, ÿêèé
òðàäèö³éíî â³äçíà÷àºòüñÿ 7 êâ³ò-
íÿ, ñòàíå ñàìå áåçïåêà õàð÷îâèõ
ïðîäóêò³â òà ¿æ³. Ñïåö³àë³ñòè, ë³-
êàð³, ïàö³ºíòè íà âñ³õ êîíòèíåí-
òàõ ó öåé äåíü áóäóòü ðîáèòè âñå
ìîæëèâå, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó
ëþäñòâà äî ïèòàííÿ ïðîäîâîëü-
÷î¿ áåçïåêè. Íàøà êðà¿íà íå º âè-
íÿòêîì. Â Óêðà¿í³ ä³º ñïåö³àëüíèé
Çàêîí «Ïðî áåçïå÷í³ñòü òà ÿê³ñòü
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â», â ÿêîìó ÷³ò-
êî âèçíà÷àºòüñÿ ïîíÿòòÿ áåçïå÷-
íîñò³ õàð÷îâîãî ïðîäóêòó. Öå âè-
çíà÷åííÿ ñòàëî îð³ºíòèðîì äëÿ
âèðîáíèê³â, ïðîäàâö³â òà ñïîæè-
âà÷³â ïðîäóêò³â. Çã³äíî ç çàêîíîì,
áåçïå÷íèì ìîæíà ââàæàòè òîé
ïðîäóêò, ùî «º ðåçóëüòàòîì ä³ÿëü-
íîñò³ ç âèðîáíèöòâà òà îá³ãó, ÿêà
çä³éñíþºòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âè-
ìîã, âñòàíîâëåíèõ ñàí³òàðíèìè
çàõîäàìè òà/àáî òåõí³÷íèìè ðåã-
ëàìåíòàìè, òà çàáåçïå÷óº âïåâíå-
í³ñòü ó òîìó, ùî õàð÷îâèé ïðîäóêò
íå çàâäàº øêîäè çäîðîâ’þ ëþäè-
íè (ñïîæèâà÷à), ÿêùî â³í ñïîæè-
òèé çà ïðèçíà÷åííÿì». Íà æàëü,
ñüîãîäí³ äàëåêî íå âñ³ ïðîäóêòè
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì öüîãî âè-
çíà÷åííÿ. Äóæå ÷àñòî íàñë³äêîì
âæèâàííÿ íåáåçïå÷íèõ ïðîäóêò³â
ñòàº õàð÷îâå îòðóºííÿ.

Ó ïåðåääåíü íîâîð³÷íèõ ñâÿò,êî-
ëè ì³ëüéîíè ëþäåé â Óêðà¿í³ ñ³-
äàþòü çà ñâÿòêîâ³ ñòîëè, áåçïåêà
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ñòàº ÿê í³êî-
ëè àêòóàëüíîþ. Äóæå âàæëèâî çíà-
òè ïðî çàãðîçè, ÿê³ íåñå ³ç ñîáîþ íå-
áåçïå÷íà ¿æà, ïðî ñèìïòîìè îò-
ðóºííÿ òà ìåòîäè éîãî ë³êóâàííÿ.

Ùî òàêå õàð÷îâå îòðóºííÿ?

Õàð÷îâ³ îòðóºííÿ — öå ãðóïà
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, ùî âðà-
æàþòü ëþäèíó ïðè âæèâàíí³ õàð-
÷îâèõ ïðîäóêò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü øê³ä-
ëèâ³ ì³êðîîðãàí³çìè àáî îòðóéí³
ðå÷îâèíè. Â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî,
ùî ñàìå ñïðîâîêóâàëî îòðóºííÿ, çà-
õâîðþâàííÿ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà:

— îòðóºííÿ ì³êðîáíîãî ïîõî-
äæåííÿ (òîêñèêî³íôåêö³¿ òà òîê-
ñèêîçè).

Äî ö³º¿ ãðóïè îòðóºíü íàëåæàòü
êèøêîâ³ ïàëè÷êè, áàêòåð³¿, ì³êðî-
ñêîï³÷í³ ãðèáè òîùî;

— îòðóºííÿ íåì³êðîáíîãî ïî-
õîäæåííÿ (îòðóºííÿ ïðîäóêòàìè,
íåáåçïå÷íèìè çà ñâî¿ì ïîõîäæåí-
íÿì, òà íåáåçïå÷íèìè ïðè ïåâíèõ
óìîâàõ). Öå, â ïåðøó ÷åðãó, îòðóé-
í³ ãðèáè, ðîñëèíè. Â ïåâíèõ óìî-
âàõ îòðóéíèìè ìîæóòü ñòàòè ðè-
áà, áîáîâ³, ì³ä³¿ òîùî;

— îòðóºííÿ ñóì³øàìè õ³ì³÷-
íèõ ðå÷îâèí, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ïðî-
äóêòàõ (ïåñòèöèäè, í³òðàòè).

Ïðîäóêòè, ÿê³ âè âæèâàºòå àáî
âèêîðèñòîâóºòå â ïðèãîòóâàíí³
íîâîð³÷íèõ ñòðàâ, ìîæóòü íåñòè
ð³çíó íåáåçïåêó. Öå ìîæóòü áóòè
ïðîäóêòè ³ç çì³ñòîì òîêñèí³â, í³ò-
ðàò³â ÷è íåáåçïå÷íèõ äîì³øîê
(ïðèêëàäîì º ìàéîíåç ïðîìèñëî-
âîãî âèðîáíèöòâà, êîíñåðâîâàí³
ïðîäóêòè, ì’ÿñî òà ðèáà). Íåáåç-
ïå÷íèì êîðèñíèé ïî ñâî¿é ïðè-
ðîä³ ïðîäóêò ìîæå çðîáèòè íåïðà-
âèëüíå çáåð³ãàííÿ, îáðîáêà àáî
éîãî ïðèãîòóâàííÿ. Íå âàðòî ëÿ-
êàòèñÿ òà â³äðàçó æ â³äìîâëÿòèñÿ
â³ä óëþáëåíèõ ñòðàâ. Ñïðàâà â òî-
ìó, ùî ïðàêòè÷íî êîæåí õàð÷î-
âèé ïðîäóêò ì³ñòèòü áàêòåð³¿, àëå
á³ëüø³ñòü ç íèõ íåøê³äëèâ³ àáî
ðóéíóþòüñÿ â ïðîöåñ³ ïðèãîòóâàí-
íÿ ¿æ³. Àëå ÿêùî ïðîäóêòè íåïðà-

âèëüíî çáåð³ãàòè, òðàíñïîðòóâà-
òè àáî ãîòóâàòè, âîíè ñòàþòü çà-
ãðîçîþ äëÿ çäîðîâ’ÿ. Êëþ÷îâèì
ôàêòîðîì º òåìïåðàòóðà ñàìîãî
ïðîäóêòó. Òàê, äóæå íèçüêà òåì-
ïåðàòóðà, ÿê ³ âèñîêà — âáèâàþòü
ìàéæå âñ³ âèäè íåáåçïå÷íèõ áàê-
òåð³é.

ßêùî âñå æ òàêè äî îðãàí³çìó
ïîòðàïèëè íåáåçïå÷í³ ïðîäóêòè,
âàðòî çíàòè ïåðø³ ñèìïòîìè îò-
ðóºííÿ. Öå çíàííÿ äîïîìîæå øâèä-
êî çîð³ºíòóâàòèñÿ òà íàäàòè íå-
îáõ³äíó äîïîìîãó.

Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ñèìï-
òîìàìè õàð÷îâîãî îòðóºííÿ º:

— ñïàçìè òà ð³çêèé á³ëü â æè-
âîò³;

— íóäîòà, áëþâàííÿ;
— ä³àðåÿ;
— ð³çêå ï³äâèùåííÿ òåìïåðà-

òóðè, ëèõîìàíêà.

Áàêòåð³¿, ñèìïòîìè 
òà íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè

Áàêòåð³¿ Salmonella,
Campylobacter òà åíòåðîãåìîððà-
ã³÷íà ïàëè÷êà º îäíèìè ç íàéá³ëüø
ïîøèðåíèõ õàð÷îâèõ ïàòîãåí³â,
ÿê³ âïëèâàþòü íà ì³ëüéîíè ëþ-
äåé. Îñíîâí³ ñèìïòîìè óí³âåð-
ñàëüí³ —ëèõîìàíêà, ãîëîâíèé á³ëü,
íóäîòà, áëþâîòà, á³ëü ó æèâîò³ òà

ä³àðåÿ. Ïðîäóêòè, ÿê³ ìîæóòü âè-
êëèêàòè çàõâîðþâàííÿ,— ÿéöÿ,
ì’ÿñî ñâ³éñüêî¿ ïòèö³, ïðîäóêòè ç
ñèðîãî ìîëîêà òà çàáðóäíåíà ïèò-
íà âîäà.

Áàêòåð³ÿ Listeria âèêëèêàº ³í-
ôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ, ùî ìî-
æå ñïðîâîêóâàòè âèêèäåíü ó âà-
ã³òíî¿ æ³íêè àáî ïðèçâåñòè äî ñìåð-
ò³ íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè. Áàê-
òåð³ÿ ìîæå ì³ñòèòèñÿ â íåïàñòå-
ðèçîâàíèõ ìîëî÷íèõ ïðîäóêòàõ ³
â ð³çíèõ ãîòîâèõ äî âæèâàííÿ õàð-
÷îâèõ ñóì³øàõ.

Õîëåðíèé â³áð³îí — ùå îäíà
áàêòåð³ÿ, ÿêà çàðàæàº ëþäåé ÷å-
ðåç çàáðóäíåíó âîäó àáî ¿æó. Ñèìï-
òîìè âêëþ÷àþòü á³ëü ó æèâîò³,
áëþâîòó ³ ðÿñíó âîäÿíèñòó ä³àðåþ,
ÿêà ìîæå ïðèçâåñòè äî âàæêîãî
îáåçâîäíåííÿ îðãàí³çìó ³, ìîæ-
ëèâî, äî ñìåðò³. Ñåðåä ïðîäóêò³â,
ÿê³ ìîæóòü ì³ñòèòè áàêòåð³¿,— ðèñ,
îâî÷³, ïøîíÿíà êàøà ³ ð³çí³ âèäè
ìîðåïðîäóêò³â.

Ë³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêà

Á³ëüø³ñòü õàð÷îâèõ îòðóºíü
ìîæíà âèë³êóâàòè âëàñíîðó÷, äî-
òðèìóþ÷èñü ê³ëüêîõ ïðàâèë. Îä-
íàê â êîæíîìó âèïàäêó ïðè ïî-
ÿâ³ ïåðøèõ ñèìïòîì³â çàõâîðþ-
âàííÿ íàéêðàùèì ð³øåííÿì áó-
äå âèêëèêàòè «øâèäêó» äîïîìî-

ãó, áî ñàìå ñïåö³àë³ñòè ìîæóòü
âèçíà÷èòè, íàñê³ëüêè âàæêèé âè-
ïàäîê îòðóºííÿ òà ÿêå ë³êóâàííÿ
íåîáõ³äíå. Â íîâîð³÷íó í³÷ òà â
ïåðø³ «ïîõì³ëüí³» äí³ ï³ñëÿ íå¿
íå çàâæäè º ìîæëèâ³ñòü øâèäêî îò-
ðèìàòè ïðîôåñ³éíó äîïîìîãó ë³-
êàðÿ. Òîìó âàðòî çàâæäè áóòè ãî-
òîâèì ñàìîñò³éíî íàäàòè ïåðøó
äîïîìîãó ñîá³ àáî æ ïîñòðàæäà-
ëèì çíàéîìèì.

Ïåðøà äîïîìîãà 
ïðè õàð÷îâîìó îòðóºíí³

1. Ïðè ïîÿâ³ ïåðøèõ ñèìïòî-
ì³â âè ìàºòå øâèäêî ïðîìèòè øëó-
íîê. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóéòå
÷èñòó òåïëó âîäó, ìîæíà ³ç äîäàâàí-
íÿì ñîë³. Ãîëîâíå — öå âèïèòè ÿêî-
ìîãà á³ëüøå âîäè òà ñïðîâîêóâà-
òè íàïàä áëþâîòè. Öþ ïðîöåäóðó
ïîâòîðþâàòè äî ïîâíîãî î÷èùåí-
íÿ øëóíêà.

2. Ïðèéì³òü ïðåïàðàòè, ÿê³ âè-
âîäÿòü òîêñèíè òà ³íø³ îòðóéí³ ðå-
÷îâèíè ç îðãàí³çìó. Öå, â ïåðøó
÷åðãó, àêòèâîâàíå âóã³ëëÿ.

3. Ïèéòå ïîá³ëüøå ì³íåðàëü-
íî¿ âîäè áåç ãàçó, ÷àñòèìè àëå íå-
âåëèêèìè ïîðö³ÿìè. Öå äîïîìîæå
â³äíîâèòè âîäíèé áàëàíñ â îðãà-
í³çì³. Á³ëüø³ñòü ñìåðòåëüíèõ âè-
ïàäê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç õàð÷îâèì îò-
ðóºííÿì, ñïðè÷èíåí³ çíåâîäíåí-

íÿì îðãàí³çìó ÷åðåç ä³àðåþ òà
áëþâàííÿ.

4. Ïðîòÿãîì 5-7-ìè ãîäèí íå
¿æòå í³÷îãî, äàéòå îðãàí³çìó ïå-
ðåïî÷èíîê.

5. Çàáåçïå÷òå ñïîê³é ñîá³.
6. ßêùî âàì íå ñòàº êðàùå àáî

æ âè íå âïåâíåí³ â ïðàâèëüíîñò³
âàøèõ ä³é, âèêëèêàéòå «øâèäêó».

Âàæëèâèì º íå ò³ëüêè ñâîº÷àñ-
íå ë³êóâàííÿ, àëå é ïðîô³ëàêòèêà.
Êðàùå íàïåðåä óáåçïå÷èòè ñåáå
â³ä íåïðèºìíîñòåé, í³æ ïîò³ì ç³-
ïñóâàòè ñâÿòî ñîá³ òà ³íøèì. Ñïå-
ö³àë³ñòè ÂÎÎÇ ðàäÿòü äîòðèìóâà-
òèñü ï’ÿòè êëþ÷îâèõ ïðàâèë, ÿê³
äîïîìîæóòü óáåçïå÷èòè âàñ òà âà-
øèõ ð³äíèõ â³ä õàð÷îâîãî îòðóºí-
íÿ.

Äîòðèìóéòåñü ÷èñòîòè

� Ìèéòå ðóêè ïåðåä ïðèãîòó-
âàííÿì ¿æ³ ³ ÷àñòî ï³ä ÷àñ ïðèãî-
òóâàííÿ ¿æ³.

� Ìèéòå ðóêè ï³ñëÿ â³äâ³äóâàí-
íÿ òóàëåòó.

� Âèìèéòå ³ ïðîäåç³íô³êóéòå
âñ³ ïîâåðõí³ ³ îáëàäíàííÿ, ÿêå âè
âèêîðèñòîâóºòå äëÿ ïðèãîòóâàí-
íÿ ¿æ³.

� Çàõèñò³òü êóõîíí³ ïðèëàäè ³
ïðîäóêòè â³ä êîìàõ, øê³äíèê³â,
äîìàøí³õ òâàðèí.

Òðèìàéòå ñèð³ òà âàðåí³
ïðîäóêòè îêðåìî 
îäèí â³ä îäíîãî

� Â³äîêðåìëþéòå ñèðå ì’ÿñî,
ïòèöþ ³ ìîðåïðîäóêòè â³ä ³íøèõ
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â.

� Âèêîðèñòîâóéòå îêðåìå îá-
ëàäíàííÿ ³ ïîñóä, òàê³ ÿê íîæ³ ³
äîøêè äëÿ îáðîáêè ñèðèõ ïðîäóê-
ò³â.

� Çáåð³ãàéòå ïðîäóêòè â êîí-
òåéíåðàõ, ùîá óíèêíóòè êîíòàêòó
ì³æ ñèðèìè ³ ïðèãîòîâàíèìè ïðî-
äóêòàìè.

Ãîòóéòå äóæå ðåòåëüíî

� Ãîòóéòå ¿æó ðåòåëüíî, îñî-
áëèâî ì’ÿñî, ïòèöþ, ÿéöÿ ³ ìîðå-
ïðîäóêòè;

� Äîâåä³òü äî êèï³ííÿ ñóïè ³
òóøêîâàí³ áëþäà äëÿ òîãî, ùîá ïå-
ðåêîíàòèñÿ â ¿õ áåçïå÷íîñò³ (íå-
îáõ³äíà òåìïåðàòóðà ìàº ñêëàäà-
òè ì³í³ìóì 70°Ñ);

Çáåð³ãàéòå ¿æó ïðè áåçïå÷íèõ
òåìïåðàòóðàõ

� Íå çàëèøàéòå ïðèãîòîâëåíó
¿æó ïðè ê³ìíàòí³é òåìïåðàòóð³
á³ëüøå äâîõ ãîäèí.

� Çáåð³ãàéòå â õîëîäèëüíèêó
ïðèãîòîâëåíó ¿æó òà ïðîäóêòè, ÿê³
øâèäêî ïñóþòüñÿ (ïåðåâàæíî íèæ-
÷å 5 ° Ñ).

� Íå çáåð³ãàéòå ¿æó çàíàäòî
äîâãî, íàâ³òü ó õîëîäèëüíèêó.

� Íå ðîçìîðîæóéòå ïðîäóêòè
ïðè ê³ìíàòí³é òåìïåðàòóð³.

Âèêîðèñòîâóéòå áåçïå÷íó âîäó
³ ñèðîâèíó

� Âèêîðèñòîâóéòå áåçïå÷íó òà
÷èñòó âîäó.

� Âèáåð³òü ñâ³æ³ òà êîðèñí³ ïðî-
äóêòè.

� Âèáèðàéòå îáðîáëåí³ ïðî-
äóêòè, íàïðèêëàä, ïàñòåðèçîâàíå
ìîëîêî.

� Ìèéòå ôðóêòè ³ îâî÷³, îñî-
áëèâî ÿêùî çáèðàºòåñü âæèâàòè
¿õ ñèðèìè.

� Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðîäóê-
òè ç âè÷åðïàíèì òåðì³íîì ä³¿ �

Ó ñâ³ò³ á³ëüøå 2 000 000 ñìåðòåé íà ð³ê âèêëèêàí³ âæèâàííÿì â ¿æó íåáåçïå÷íèõ òà íåÿê³ñ-

íèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. Òå, ùî ìè ¿ìî, ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ á³ëüø í³æ 200 ñìåðòåëüíî íå-

áåçïå÷íèõ çàõâîðþâàíü. Öå ì³ëüÿðäè øê³äëèâèõ áàêòåð³é, â³ðóñ³â ³ ïàðàçèò³â, òîííè õ³ì³÷-

íèõ ðå÷îâèí, òîêñèí³â, áàðâíèê³â ³ ò. ä. Ïåðåë³ê ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ ñêëàäîâèõ òàêèõ

çâè÷íèõ äëÿ íàñ ïðîäóêò³â ìîæíà ïðîäîâæóâàòè áåçê³íå÷íî.

Îëåêñà ×ÅÐÅÂÀÒÈÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íåáåçïåêà â ¿æ³
� Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè ìîæóòü ñòàòè ïðè÷èíîþ ñìåðòåëüíî

íåáåçïå÷íèõ çàõâîðþâàíü. Ó ïåð³îä íîâîð³÷íèõ ñâÿò íåîáõ³äíî
óâàæíî ñòàâèòèñü äî òîãî, ùî ³ ÿê âè ãîòóºòå
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1 ñ³÷íÿ

Ìó÷åíèêà Âîí³ôàò³ÿ (290). Ïðåïî-

äîáíîãî ²ëë³ Ìóðîìöÿ,Ïå÷åðñüêî-

ãî, ó Áëèæí³õ ïå÷åðàõ (áëèçüêî

1188).Ìó÷åíèê³â ²ëë³,Ïðîâà é Àðè-

ñà, ºãèïòÿí (308). Ìó÷åíèê³â Ïîë³-

ºâêòà é Òèìîô³ÿ äèÿêîíà (IV). Ñâÿ-

òèòåëÿ Âîí³ôàò³ÿ Ìèëîñòèâîãî,ºïè-

ñêîïà Ôåðåíò³éñüêîãî (VI).Ñâÿòèòå-

ëÿ Ãðèãîð³ÿ, ºïèñêîïà Îìèðèòñüêî-

ãî (áëèçüêî 552).

Ìó÷åíèêîâ³ Âîí³ôàò³þ ìîëÿòüñÿ

ïðî ïîçáàâëåííÿ â³ä ïðèñòðàñò³

äî ïèÿöòâà.

* * *

Ïðåïîäîáíèé ²ëëÿ Ìóðîìåöü, Ïå-

÷åðñüêèé, ÿêîãî íàçèâàëè ×îá³òîê,

íàðîäèâñÿ ó Ìóðîì³. Â íàðîä³ éî-

ãî ââàæàþòü ñàìå òèì çíàìåíè-

òèì áîãàòèðåì ²ëëåþ Ìóðîìöåì, ïðî ÿêîãî ñêëàäàëèñÿ áèëèíè. Çà ïå-

ðåêàçàìè, ïðåïîäîáíèé ²ëëÿ ïîìåð, ñêëàâøè ïàëüö³ ïðàâî¿ ðóêè äëÿ

ìîëèòâè òàê, ÿê ðîáëÿòü ³ íèí³ â ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³ — òðè ïåðøèõ

ïàëüö³ ðàçîì, à äâà ³íøèõ — ïðèãíóâøè äî äîëîí³.

2 ñ³÷íÿ

Ïåðåäñâÿòî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî. Ïðàâåäíîãî ²îàííà Êðîíøòàäòñüêîãî

(1908). Ñâÿùåííîìó÷åíèêà ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ (107). Ïðåïîäîáíîãî ²ãíà-

ò³ÿ, àðõ³ìàíäðèòà Ïå÷åðñüêîãî, ó Äàëüí³õ ïå÷åðàõ (1435). Òðèâàº Ð³ç-

äâÿíèé ï³ñò.

Ïðàâåäíîìó ²îàííó ìîëÿòüñÿ ïðî äîïîìîãó ó âèð³øåíí³ ñ³ìåéíèõ ³ ïî-

áóòîâèõ ïðîáëåì, ïðî îäóæàííÿ, ïðî ïîçáàâëåííÿ â³ä ïðèñòðàñò³ äî ïè-

ÿöòâà.

3 ñ³÷íÿ

Ñâÿòèòåëÿ Ïåòðà, ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³ ÷óäîòâîðöÿ (1326).

Ìó÷åíèö³ ²óë³àí³¿ òà ç íåþ ìó÷åíèê³â 630 Í³êîì³ä³éñüêèõ (304).

4 ñ³÷íÿ

Íåä³ëÿ 30-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³, ïåðåä Ð³çäâîì Õðèñòîâèì, ñâÿòèõ îò-

ö³â. Âåëèêîìó÷åíèö³ Àíàñòàñ³¿ Óçîð³øèòåëüíèö³ (304).

5 ñ³÷íÿ

Ñåäìèöÿ 31-øà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Äåñÿòè ìó÷åíèê³â Êðèòñüêèõ (²²²).

Ñâÿòèòåëÿ Ôåîêòèñòà, àðõ³ºïèñêîïà Íîâãîðîäñüêîãî (1310).

Ìîëèòâà íà Íîâèé ð³ê

Ãîñïîäè Áîæå, óñüîãî âèäèìîãî é íåâèäèìîãî Òâîð÷å é Çàñíîâíèêó, ßêèé

ñòâîðèâ ÷àñè é ðîêè. Ñàì áëàãîñëîâè ïî÷àòîê Íîâîãî ðîêó ñüîãîäí³,

ÿêèé ìè ë³÷èìî â³ä Òâîãî âò³ëåííÿ äëÿ íàøîãî ñïàñ³ííÿ. Áëàãîñëîâè íàì

ïðîâåñòè öåé ð³ê ³ ùå áàãàòî ï³ñëÿ íüîãî, â ìèð³ òà çëàãîä³ ç áëèçüêè-

ìè íàøèìè. Çì³öíè ³ ïîøèð Ñâÿòó Öåðêâó Ïðàâîñëàâíó, ùî ¿¿ Òè Ñàì çà-

ñíóâàâ ³ ñïàñåííîþ æåðòâîþ ñâÿòîãî Ò³ëà ³ ïðå÷èñòî¿ Êðîâ³ îñâÿòèâ.

Â³ò÷èçíó íàøó ï³äíåñè, çàõèñòè é ïðîñëàâ; äîâãîäåíñòâî, çäîðîâ’ÿ, äî-

ñòàòîê ïëîä³â çåìíèõ ³ äîáðå ïîë³òòÿ äàé íàì; ìåíå, ãð³øíîãî ðàáà Òâî-

ãî, âñ³õ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ ìî¿õ òà âñ³õ áëàãîâ³ðíèõ õðèñòèÿí, ÿê ïðàâäè-

âèé íàø âåðõîâíèé Ïàñòèð, äîãëÿäàé, îõîðîíÿé ³ íà ïóòü ñïàñåííó íà-

ïðàâ, ùîá ìè, éäó÷è íåþ ï³ñëÿ äîâãî÷àñíîãî é áëàãîïîëó÷íîãî æèòòÿ

íà öüîìó ñâ³ò³, äîñÿãëè Öàðñòâà Òâîãî Íåáåñíîãî ³ óäîñòî¿ëèñÿ â³÷íî-

ãî áëàæåíñòâà ç óñ³ìà ñâÿòèìè Òâî¿ìè. Àì³íü

ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Â ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ çîáðàæåíí³ ³êîíè
Áîãîðîäèö³ «Çíàìåííÿ» áà÷èìî
Ïðåñâÿòó Ä³âó, ùî ñèäèòü, ï³äíÿâ-
øè Ñâî¿ ðóêè ó ìîëèòâ³, ïîä³áíî,
ÿê áà÷èìî íà ³êîí³ «Íåðóøèìà Ñò³-
íà» àáî Îðàíòà. Íà ãðóäÿõ Ïðå÷èñ-
òî¿ Ä³âè íà ôîí³ êðóãëîãî ùèòà àáî
ñôåðè çíàõîäèòüñÿ îáðàç Ïðåäâ³÷-
íîãî Áîãîíåìîâëÿòè-²ñóñà — Ñïà-
ñèòåëÿ-Åìàíó¿ëà. Ïåðåäàííÿ ïðè-
ïèñóº àâòîðñòâî òàêîãî òèïó ³êî-
íè ñâÿòîìó àïîñòîëó ³ ºâàíãåë³ñ-
òó Ëóö³, êîòðèé, ÿê â³äîìî, íàïè-
ñàâ ê³ëüêà ³êîí ï³ä ÷àñ Çåìíîãî
æèòòÿ Áîãîðîäèö³ é îòðèìàâ ¯¿
ñõâàëåííÿ ñâî¿õ òðóä³â. Íà äðåâ-
í³ñòü òàêîãî çîáðàæåííÿ Áîæî¿ Ìà-
òåð³ âêàçóº ùå é òîé ôàêò, ùî ïî-
ä³áíèé îáðàç çíàõîäèòüñÿ â ðèì-
ñüêèõ êàòàêîìáàõ, ÿê³ äàòóþòüñÿ
III-IV ñò. ïî Ð³çäâ³ Õðèñòîâ³ì. Ìî-
âà éäå ïðî êàòàêîìáè, ùî íîñÿòü
³ì’ÿ õðèñòèÿíñüêî¿ ìó÷åíèö³ ÷à-
ñ³â ãîí³ííÿ, ï³äíÿòîãî ³ìïåðàòî-
ðîì Ä³îêëåò³àíîì, ñâÿòî¿ Àãí³¿ àáî
â êàòîëèöüê³é òðàäèö³¿ Àãíåññè
(²íåññè). Â öèõ êàòàêîìáàõ â³äíîñ-
íî ìàëî ðîçïèñ³â, á³ëüøå íàñò³í-
íèõ íàïèñ³â, ñòàí ¿õ íå îñîáëèâî

äîáðèé ÷åðåç òå, ùî âîíè äîâãèé
÷àñ áóëè â³äêðèò³ äëÿ â³äâ³äóâàí-
íÿ áåç íàëåæíîãî äîãëÿäó. ² îñü â
îäí³é ç³ êðèïò êàòàêîìá ñâÿòî¿ Àã-
í³¿ äîñë³äíèêè çíàéøëè çîáðàæåí-
íÿ Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ ³ç ðîç-
ïðîñòåðòèìè â ìîëèòâ³ ðóêàìè òà
Áîãîíåìîâëÿì Õðèñòîì, Êîòðèé
ñèäèòü íà ¯¿ êîë³íàõ. Êàòàêîìáí³
ðîçïèñè º îäíèì ³ç íàéãîëîâí³-
øèõ äæåðåë âèâ÷åííÿ æèòòÿ õðèñ-
òèÿí ðàííüî¿ Öåðêâè. ² â ³ñòîð³¿
ôîðìóâàííÿ ³êîíîãðàô³÷íîãî êà-
íîíó, ÿê áà÷èìî, òàêîæ ìàþòü âå-
ëèêå çíà÷åííÿ.

Íàñòóïíèé åòàï âèä³ëåííÿ ñó-
÷àñíîãî òèïó ³êîíè «Çíàìåííÿ»
ñòîñóºòüñÿ Õ ñò. ³ ïîâ’ÿçàíèé ³ç
äàâíüîþ â³çàíò³éñüêîþ ³êîíîþ
Áîæî¿ Ìàòåð³, â³äîìîþ ï³ä íàçâîþ
«Í³êîïåÿ». Äåÿê³ äîñë³äíèêè õðèñ-
òèÿíñüêî¿ ñòàðîâèíè ââàæàþòü,
ùî öÿ ³êîíà áóëà â³äîìîþ âæå ó
VI ñò. ³ øàíóâàëàñÿ, ÿê ÷óäîòâîð-
íèé îáðàç Áîãîðîäèö³. ²êîíîãðà-
ô³÷íèé ñþæåò ö³º¿ ³êîíè º äîñèòü
ð³äê³ñíèì ³ ö³êàâèì: Ä³âà Ìàð³ÿ
òðèìàº ïåðåä Ñîáîþ, ÿê ùèò, Áî-
ãîíåìîâëÿ ²ñóñà, ï³äíÿâøè Éîãî

äî ð³âíÿ ãðóäåé. Íàéá³ëüø òî÷-
íèì ïåðåêëàäîì íàçâè ö³º¿ ³êî-
íè — «Í³êîïåÿ» ìîæíà ââàæàòè:
«Òà, ùî òâîðèòü ïåðåìîãó». ² ñïðàâ-
ä³, â³çàíò³éñüê³ ïðàâèòåë³ âäàâà-
ëèñÿ äî ìîëèòîâíîãî çàñòóïíèö-
òâà Áîãîðîäèö³, ìîëÿ÷èñü ïåðåä
ö³ºþ ³êîíîþ, êîëè ïðîñèëè ïåðå-
ìîãè íàä âîðîãàìè. Ñåðåäíüîâ³÷-
íèé ³ñòîðèê Êîä³í ðîçïîâ³äàº ïðî
òðàäèö³þ ïîõâàëè â³çàíò³éñüêèõ
³ìïåðàòîð³â. ßêùî ñâÿòà Ð³çäâà
Õðèñòîâîãî, Áîãîÿâëåííÿ àáî Âõî-
äó Ãîñïîäíüîãî â ªðóñàëèì ïðè-
ïàäàëè íà ÷àñ ñêîðáîòè, òðàóðó
ïðè äâîð³ ³ìïåðàòîðà, òî â³çàí-
ò³éñüê³ ïðàâèòåë³-âàñèëåâñè çâåð-
øóâàëè ñõîäæåííÿ äëÿ ïðèâ³òàí-
íÿ ïîáëèçó «Ïàíàã³¿ Áîãîðîäèö³
Í³êîïå¿», òîáòî íå ç ãîëîâíîãî
âõîäó ïàëàöó ³ â³òàëè ¿õ â òàêîìó
âèïàäêó «êîðîòêèì ñëàâîñë³â’-
ÿì». Ââàæàëè, ùî Áîãîðîäèöÿ Í³-
êîïåÿ º ïîêðîâèòåëüêîþ äåðæàâ-
íîãî ëàäó ³ âçàãàë³ áóäü-ÿêîãî
³ºðàðõ³÷íîãî ïîðÿäêó, à òàêîæ äà-
ðóº ïåðåìîãó â ïðàâåäí³é áîðîòü-
á³. Â³çàíò³éñüêèé ³ìïåðàòîð ²îàí
²² Êîìí³í, êîòðèé öàðþâàâ ó 1118-
1143 ðð., ïîì³ñòèâ îáðàç Áîãîìà-
òåð³ Í³êîïå¿ íà ñâî¿é òð³óìôàëü-
í³é êîë³ñíèö³. Éîãî ïðàâë³ííÿ ³
ñïðàâä³ áóëî ïîçíà÷åíå âåëèêèìè
ãåîïîë³òè÷íèìè äîñÿãíåííÿìè:
öåé ³ìïåðàòîð ï³äêîðèâ Êîíñòàí-
òèíîïîëþ Ê³ë³ê³þ Â³ðìåíñüêó,
ïðèìóñèâ ìîãóòíüîãî âëàäíîãî
êíÿçÿ Ðàéìîíà äå Ïóàòüº âèçíà-
òè ñóâåðåí³òåò â³çàíò³éö³â, óêëàâ
ñîþçè ç³ Ñâÿùåííîþ Ðèìñüêîþ
³ìïåð³ºþ òà Ï³çîþ. Àëå ïåðåìî-
ãà â³äâåðíóëàñÿ â³ä íüîãî ó â³éí³
ç Âåíåö³àíñüêîþ ðåñïóáë³êîþ, ùî
òðèâàëà ç 1123 ïî 1126 ð³ê. Â³çàí-
ò³éñüêèé ³ìïåðàòîð-âàñèëåâñ õî-
ò³â ï³äêîðèòè ãîðäå ì³ñòî ñâî¿é
âëàä³, íàòîì³ñòü áóâ çìóøåíèé íå
ò³ëüêè â³äíîâèòè ³ âèçíàòè óñ³ ïî-
ïåðåäí³ ïðàâà é òîðãîâ³ ï³ëüãè
Âåíåö³¿, àëå é âòðàòèâ ñâ³é ñâÿ-
ùåííèé ðîäèííèé îáåð³ã — ³êî-
íó Áîãîðîäèö³ Í³êîïå¿. Âåíåö³àí-
ñüêèé äîæ ³ ôëîòîâîäåöü Åíð³êî
Äàíäîëî çàõîïèâ Êîíñòàíòèíî-
ïîëü ïðèñòóïîì ³ çàáðàâ ³ç ñîáîþ
÷óäîòâîðíó ³êîíó Áîæî¿ Ìàòåð³,
ÿêà óæå íàçàâæäè çíàéøëà ñâîº
ì³ñöå â ïðåêðàñí³é áàçèë³ö³ íà
÷åñòü ñâÿòîãî àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñ-
òà Ìàðêà.

Íà òåðåíàõ íàøî¿ Ðóñè-Óêðà-
¿íè ³êîíà Áîãîðîäèö³ Ä³âè Ìàð³¿
òàêîãî òèïó, ÿê âåíåö³àíñüêà «Í³-
êîïåÿ», ç’ÿâèëèñÿ ó Õ²-Õ²² ñò. Íà-
çâó «Çíàìåííÿ» ðóñüêà «Í³êîïåÿ»
îòðèìàëà ï³ñëÿ ÷óäåñíèõ ïîä³é,
ùî ìàëè ì³ñöå â Íîâãîðîä³ Âåëè-
êîìó ó 1170 ðîö³.

ßê ³ ç êîæíîãî â³äîìîãî çîáðà-
æåííÿ Áîãîðîäèö³, ç ³êîíè «Çíà-
ìåííÿ» áóëî çðîáëåíî áàãàòî ñïèñ-
ê³â, ÿê³ òåæ ñòàëè äæåðåëîì áëà-
ãîäàòíî¿ äîïîìîãè äëÿ â³ðóþ÷èõ â
ð³çíèõ êóòî÷êàõ Ðóñè. Çîêðåìà,òà-
êèìè º: Àáàëàöüêà, Êóðñüêà, Ñåðà-
ôèìî-Ïîíåòàºâñüêà, Ä³îíèñ³ºâî-
Ãëóøèöüêà òà ³íø³. Â ïðîì³æí³é
àïñèä³ ì³æ öåíòðàëüíèì â³âòàðåì
òà ïðèä³ëîì âåëèêîìó÷åíèö³ Âàð-
âàðè Ìèõàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåð-
õîãî ñîáîðó òåæ çîáðàæåíà ôðåñ-
êà «Çíàìåííÿ». ²êîíà âèêîíàíà ó
íåáåñíî-áëàêèòíèõ òîíàõ, òàê, í³-
áè ñàì³ êîíòóðè íàêðåñëåí³ â íå-
áåñí³é âèøèí³. Çäàºòüñÿ, ñàìå òàê
³ òðåáà ñïðèéìàòè îáðàç Öàðèö³
Íåáåñíî¿: ¯¿ ïðåñâ³òëèé ëèê ñïîã-
ëÿäàº ç íåáåñíî¿ âèñîòè íà ãð³ø-
íèé ëþä, ââ³ðåíèé ¯¿ ìàòåðèíñüê³é
òóðáîò³. �

Çíàìåííÿ
²íîä³ òðàïëÿºòüñÿ, ùî â³äïîâ³äü íà íàø³ ìîëèòâè Ãîñïîäü äàº

áà÷èòè ÿâíî ³ â³äðàçó, ³íêîëè óñâ³äîìëþºìî ïðîÿâ Áîæî¿ îï³-

êè ïðî íàñ ëèøå ç ïëèíîì ÷àñó. Òà ÿêùî â³ðèìî, òî ñóìí³â íå

óâ³éäå â äóøó,íå ïîõèòíåòüñÿ âïåâíåí³ñòü ó âñåâèøí³é ï³äòðèì-

ö³. Ãîñïîäü äàº äîïîìîãó â³ðóþ÷èì ÷åðåç çàñòóïíèöòâî Ïðå-

÷èñòî¿ Ä³âè Ìàð³¿, Êîòðà íàçèâàºòüñÿ ³ Ìàò³ð’þ ðîäó ëþäñüêî-

ãî. Â ³êîíîãðàô³¿ Áîæî¿ Ìàòåð³ ³ñíóº ³êîíà, à òî÷í³øå, íàâ³òü

³êîíîãðàô³÷íèé òèï, ùî òàê ³ íàçèâàºòüñÿ — «Çíàìåííÿ», îä-

íà ³ç íàéäàâí³øèõ òà íàéãëèáøèõ çà çì³ñòîì ³êîí, ùî ìàº ö³-

êàâó ³ áàãàòó ³ñòîð³þ.

Àðõ³ìàíäðèò ËÀÂÐÅÍÒ²É (Æèâ÷èê) | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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ØÂÈÄÊÎÏËÈÍÍÈÉ ³ êîíêóðåíò-
íèé ôîðìàò çìàãàíü íà äîìàø-
íüîìó ñòàä³îí³ ôóòáîëüíî¿ êîìàí-
äè «Øàëüêå» ïîäàðóâàâ óêðà¿í-
ñüêèì óáîë³âàëüíèêàì á³àòëîíó
ñïðàâæíº ñâÿòî. Òîð³ê ï³ä ÷àñ Ð³ç-
äâÿíî¿ ãîíêè Óêðà¿íà áóëà äðóãîþ,
àëå öüîãî ðàçó íàøèì ñï³ââ³ò÷èç-
íèêàì ñêîðèëàñÿ â³êòîð³ÿ.

Ôåëüò³íñ-Àðåíà áóëà, ÿê çàâ-
æäè, çàïîâíåíà âùåðòü ³ ìàëà øàí-
ñè ïîáà÷èòè íàâ³òü ïåðåìîæíèé
äóáëü äâîõ í³ìåöüêèõ êîìàíä. Òèì
íå ìåíøå, íåâäàëà ñïðîáà íà îñòàí-
íüîìó æ³íî÷îìó åòàï³ â³ä Ëàóðà
Äàëüìàºð ³ Ôðàíö³ñêè Õ³ëüäåáðàíä
äîçâîëèëè Âàë³ Ñåìåðåíêî ç ÷èñ-
òîþ ñòð³ëüáîþ çàõîïèòè ë³äåðñòâî

â ãîíö³. Åñòàôåòó íà îñòàííº êîëî
(ïîñòóïàºòüñÿ â çàãàëüíîìó çàë³-
êó Êóáêà ñâ³òó ò³ëüêè Êàéñ³ Ìàêà-
ðàéíåí) íàøà ñïîðòñìåíêà â³ääà-
ëà Ñåðã³þ Ñåìåíîâó ïåðøîþ.

Ñåðã³é, íåçâàæàþ÷è íà íåñòà-
á³ëüíó ðîáîòó íà âîãíåâîìó ðóáå-

æ³ íà ïîïåðåäí³õ åòàïàõ, çóì³â âçÿ-
òè ñåáå â ðóêè ³ â³äñòð³ëÿòèñÿ íà
«íóëü», â òîé ÷àñ ÿê îñíîâí³ ñóïåð-
íèêè â îñîá³ Í³ìå÷÷èíè, ×åõ³¿ òà
Ðîñ³¿ äîïóñòèëè ïî îäíîìó ïðî-
ìàõó. Ó ï³äñóìêó Ñåìåíîâ êîì-
ôîðòíî ô³í³øóâàâ ïåðøèì, ³ íà-

ø³é çá³ðí³é ä³ñòàâñÿ ñîë³äíèé ãðî-
øîâèé ïðèç ó ðîçì³ð³ 28-ìè òè-
ñÿ÷ ºâðî. Îñîáëèâî ïðèºìíî, ùî
Óêðà¿íà çä³éñíèëà êàìáåê, ïîêà-
çàâøè ñâ³é õàðàêòåð, àäæå ï³ñëÿ
ìàñ-ñòàðòó æîâòî-áëàêèòíà êîìàí-
äà áóëà ò³ëüêè ï’ÿòîþ.

Îäðàçó æ ï³ñëÿ ô³í³øó òð³óì-
ôàòîðêà çìàãàíü Âàëåíòèíà Ñå-
ìåðåíêî ïðîêîìåíòóâàëà ñâ³é âè-
ñòóï íà òóðí³ð³: «ß âèñòóïàëà òóò
áàãàòî ðàç³â, áóëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ,
áóëè ÷åòâåðò³, ï’ÿò³, àëå ïåðåìî-
ãè äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ íå áó-
ëî. À ìåí³ öüîãî äóæå õîò³ëîñÿ:
íó ïîâèííà æ ÿ õî÷ êîëè-íåáóäü
â öüîìó Ãåëüçåíê³ðõåí³ ïåðåìîã-
òè? Áóëî äóæå âàæêî, ñóïåðíèêè
áóëè äóæå ñèëüí³. Àëå ìè ç Ñåð-
ã³ºì íåïîãàíî âïîðàëèñÿ ç³ ñòð³ëü-
áîþ, ÷èñòî ïðîéøëè îñòàíí³ âîã-
íåâ³ ðóáåæ³ ³ äîáðå á³ãëè. Âñå öå ³
ïðèíåñëî äîâãîî÷³êóâàíó çâèòÿ-
ãó. Çâè÷àéíî, ÿ äóæå ³ äóæå ðàäà.
Â³ä÷óòòÿ ôàíòàñòè÷í³, åìîö³¿ ïðîñ-
òî ïåðåïîâíþþòü. Êîëè òè á³æèø
â ïîâíó ñèëó, òî ïðîñòî íå áà÷èø
ãîíêè. Òè çíàºø, ÿê òðåáà ïðàöþ-
âàòè, ³ ïðîñòî ïðàöþºø. Òîìó ïî
õîäó ïåðåãîí³â ÿ ïðàêòè÷íî íå
çâåðòàëà óâàãè íà òå, ÿêå ì³ñöå
ìè çàðàç çàéìàºìî. ² ò³ëüêè êîëè
â ãîíö³ ïåðåñë³äóâàííÿ â³äñòð³-
ëÿëè ÷åòâåðòèé ðóá³æ ³ ÿ ïåðøîþ
ïåðåäàëà Ñåðã³þ åñòàôåòó, ò³ëü-
êè òîä³ ìåí³ ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî
ìè éäåìî â ë³äåðàõ ³ ìîæåìî ïå-
ðåìîãòè. Äóæå ñïîä³âàëàñÿ íà Ñåð-
ã³ÿ — ³ â³í ìî¿ íàä³¿ ïîâí³ñòþ âè-
ïðàâäàâ» �

Óêðà¿íñüêèé äóåò ó ñêëàä³ Âà-

ëåíòèíè Ñåìåðåíêî òà Ñåðã³ÿ

Ñåìåíîâà çäîáóâ ïåðåìîãó

íà òðàäèö³éí³é Ð³çäâÿí³é ãîí-

ö³, ÿêà ïðîõîäèòü â í³ìåöüêî-

ìó Ãåëüçåíê³ðõåí³ íà Veltins

Arena, êëóáíîìó ñòàä³îí³ ôóò-

áîëüíîãî êëóáó «Øàëüêå 04».
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Óêðà¿íà ë³äèðóº ó Ð³çäâÿí³é ãîíö³
� Êîìàíäà ó ñêëàä³ Âàëåíòèíè Ñåìåðåíêî òà Ñåðã³ÿ Ñåìåíîâà ïåðåìîãëà ó ïðåñòèæíèõ çìàãàííÿõ

Ñåðã³é Ñåìåíîâ òà Âàëåíòèíà Ñåìåðåíêî íà ìàæîðí³é íîò³ çàâåðøèëè ð³ê, ïåðåì³ãøè ó Ð³çäâÿí³é ãîíö³

ÏÎ×ÀÒÈ ìàò÷ «Áóä³âåëüíèêó» âäà-
ëîñÿ á³ëüø âäàëî, í³æ ãîñïîäàðÿì.
Ðàõóíîê íà òàáëî òî÷íèì òðèî÷êî-
âèì â³äêðèâ ²ãîð Çàéöåâ, àëå äóæå
àãðåñèâíà ãðà íà îáîõ ìàéäàí÷è-
êàõ äóæå øâèäêî äîçâîëèëà ãîñòÿì
çàâîëîä³òè ³í³ö³àòèâîþ.Çà 4:35 õâè-
ëèíè äî ïåðøî¿ ïåðåðâè ï³äîï³÷í³
Ìóæí³åêñà âñòèãëè ç³áðàòè 4 êî-
ìàíäíèõ ôîëè, ÷èì ñïðîâîêóâàëè
ñâîãî òðåíåðà íà òàéì-àóò çà ðà-
õóíêó 8:10 íà êîðèñòü êèÿí.

Ï³çí³øå «áóä³âåëüíèêè» íàâ³òü
áóëî çàõîïèëè øåñòèî÷êîâó ïåðå-
âàãó, àëå áëèæ÷å äî ê³íö³âêè îñ-
ëàáëè â îáîðîí³, ùî äîçâîëèëî
«þæíåíöÿì» çð³âíÿòè ðàõóíîê çà
21 ñåêóíäó äî ê³íöÿ äåáþòíî¿ äå-
ñÿòèõâèëèíêè. Íà ùàñòÿ, ï³ñëÿ
òàéì-àóòà â³ä Â³òàë³ÿ ×åðí³ÿ îñòàí-
íþ â ÷âåðò³ àòàêó êè¿âñüêî¿ êîìàí-
äè çàâåðøèâ Àí³ê³ºíêî, äîçâîëèâ-
øè ÷åìï³îíàì âèõîäèòè íà äðóãó
÷âåðòü ó ë³äåðàõ — 17:19.

Òèì íå ìåíøå, «Õ³ì³êó» âäàëî-
ñÿ øâèäêî íàçäîãíàòè ³ ïåðåãíà-
òè «áóä³âåëüíèê³â». Çà 2 õâèëèíè
ãðè «¿æàêè» ñòâîðèëè ðèâîê 5:0 ³
âèéøëè âïåðåä íà 4 ïóíêòè. Âò³ì,
òðèî÷êîâ³ â³ä Ëóêàøîâà òà Êîëü-
÷åíêà íåçàáàðîì ïîëîæåííÿ âè-
ð³âíÿëè, ³ âñå ïî÷àëîñÿ ñïî÷àòêó.
Êîìàíäè áóêâàëüíî ãðèçëè ïàð-
êåò, íå äàþ÷è îäèí îäíîìó ³ ñàí-
òèìåòðà ïðîñòîðó, àëå ê³íö³âêó
ïåðøî¿ ïîëîâèíè çíà÷íî êðàùå
âäàëîñÿ â³ä³ãðàòè «Õ³ì³êó». Ðÿä àá-
ñîëþòíî íåîáîâ’ÿçêîâèõ ïîìèëîê
÷åìï³îí³â òðàíñôîðìóâàâñÿ â 6 î÷îê
ïåðåâàãè ãîñïîäàð³â ìàéäàí÷èêà
çà 20 ñåêóíä äî â³äõîäó ñóïåðíè-
ê³â ó ðîçäÿãàëüíþ.

À ïî÷àòîê äðóãî¿ ïîëîâèíè ìàò-
÷ó «Áóä³âåëüíèê» â³äâåðòî ïðîâà-
ëèâ. Êèÿíè äâ³÷³ ï³äðÿä ïîìèëè-
ëèñÿ â íàïàä³ ³ äîçâîëèëè Í³äõå-
ìó äâà ðàçè âòåêòè ó øâèäêèé â³ä-
ðèâ ³ ñïîê³éíî çàðîáèòè 4 î÷êè,

çá³ëüøèâøè ðîçðèâ äî 7 ïóíêò³â.
Òðåíåð ÷åìï³îí³â âçÿâ òàéì-àóò,
àëå ï³ñëÿ íüîãî â ê³ëüöå êèÿí ïðè-
ëåò³â äàëüí³é â³ä Ìóðà, ÿêèé çðî-
áèâ ð³çíèöþ äåñÿòèî÷êîâîþ. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî ãðà íà ìàéäàí÷èêó çì³-
íèëàñÿ. Ï³äîï³÷í³ Ìóæí³åêñà øâèä-
êî ñï³éìàëè êóðàæ ³ çà 5 õâèëèí
äî çàê³í÷åííÿ òðåòüîãî â³äð³çêà
îôîðìèëè ñîá³ âæå 12 î÷ê³â ãàí-
äèêàïó. Õî÷à, ùî ïðèðîäíî, çäà-
âàòèñÿ íà ìèë³ñòü ë³äåðàì ïåð-
øîñò³ ÷èíí³ ÷åìï³îíè íå çáèðà-
ëèñÿ ³ â³ä÷àéäóøíî íàìàãàëèñÿ
òðèìàòèñÿ â ïîºäèíêó äî îñòàí-
í³õ ñåêóíä.

Ê³ëüêà ðàç³â «áóä³âåëüíèêè» áó-
ëè áëèçüê³ äî òîãî, ùîá ïîâåðíóòè-
ñÿ íà â³äñòàíü 1-2 êèäê³â, àëå ùî-
ðàçó ¿ì ÷îãîñü íå âèñòà÷àëî — òî
çîâñ³ì â³ëüíèé äàëüí³é íå äîëåò³â,
òî ì’ÿ÷ ç ê³ëüöÿ âèâàëèâñÿ,òî â çà-
õèñò³ â÷àñíî íå çì³íèëèñÿ. Îêðå-
ìî âàðòî â³äçíà÷èòè êàòàñòðîôó ç

ë³í³¿ øòðàôíèõ — «áóä³âåëüíèêè»
íå çàáèëè 9 ç 20-òè ñâî¿õ ñïðîá.

Ô³íàëüíà ñèðåíà çàñòàëà êîìàí-
äè çà ðàõóíêó 77:71 — «Õ³ì³ê» ïå-

ðåìàãàº ³ çì³öíþºòüñÿ â ñòàòóñ³
îäíîîñ³áíîãî ë³äåðà. «Áóä³âåëü-
íèê» ïðîãðàº ³ ãîòóºòüñÿ äî ðîáî-
òè íàä ïîìèëêàìè �

Âàæëèâà íå òàê ç òóðí³ðíî¿, ÿê ³ç ïñèõîëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó äðóãà â ñåçîí³ çóñòð³÷ ãîëîâíèõ

ôàâîðèò³â ÷åìï³îíàòó «Õ³ì³êà» òà «Áóä³âåëüíèêà» çàâåðøèëàñÿ ïåðåìîãîþ «þæíåíö³â» ³ç

ðàõóíêîì 77:71. Òàêèì ÷èíîì, ñòîëè÷íèé êëóá çàçíàâ òðåòüî¿ ïîðàçêè â ñåçîí³, íàòîì³ñòü ë³-

äåð ÷åìï³îíàòó ïðîäîâæèâ ñâîþ òð³óìôàëüíó ñåð³þ äî 17-òè ìàò÷³â ïîñï³ëü.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

«Áóä³âåëüíèê» íå çì³ã
ïåðåãðàòè «Õ³ì³êà»
� ×èííèé ÷åìï³îí êðà¿íè ïîñòóïèâñÿ ó ïðèíöèïîâîìó ìàò÷³

Ïîñòóïèâøèñü «Õ³ì³êó» ç ðàõóíêîì 77:71, «Áóä³âåëüíèê» çàçíàâ òðåòüî¿ ïîðàçêè ó
ñåçîí³. Íàòîì³ñòü þæíåíñüêèé êëóá ïðîäîâæóº éòè áåç âòðàò

Ô
î
òî

  
k
h

im
ik

.c
o

m
.u

a



ÑÏÎÐÒ 
31 ãðóäíÿ 2014 ð.

¹196(4596)

21

ÏÅÐÅÄ ÑÒÀÐÒÎÌ ñïàðòàê³àäè «Çäîðîâèé
êèÿíèí» ¿¿ îðãàí³çàòîð — Êè¿âñüêå ì³ñüêå
â³ää³ëåííÿ ÔÑÒ «Ñïàðòàê» — çàïî÷àòêóâà-
ëî Êóáîê âèêëèêó. Öåé òðîôåé º ïåðåõ³ä-
íèì, ³ íà êîæíîìó åòàï³ «Çäîðîâîãî êèÿíè-
íà» áîðîòèìóòüñÿ çà íüîãî ò³, êîìó êèíóòî
âèêëèê. Ñïðàâæí³ «á³éö³» — ò³ì-ë³äåðè îð-
ãàí³çàö³¿, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü áàãàòîòèñÿ÷-
í³ òðóäîâ³ êîëåêòèâè ñòîëèö³, âçÿëè ó÷àñòü
ó çìàãàííÿõ ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó, ôóòçàëó
òà ïëàâàííÿ. Ö³êàâî ùå òå, ùî ïðåäñòàâíè-
êè êîìàíä, ÿê³ âåñü ÷àñ êîíêóðóþòü ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ ñïàðòàê³àäè «Çäîðîâèé êè-
ÿíèí», ìàëè ìîæëèâ³ñòü çìàãàòèñÿ â îäí³é
êîìàíä³, äåìîíñòðóþ÷è ºäí³ñòü ó äîñÿãíåí-
í³ ðåçóëüòàòó. ßê ïðàâèëî, ëþäèíà, ÿêà ìî-
æå äîñÿãòè ïåðåìîã â ñïîðò³, äîñÿãàº ÷î-
ãîñü ³ â æèòò³, ³ íà ðîáîò³.

Çà ï³äñóìêàìè çìàãàíü, ïðåäñòàâíèê Íà-
ö³îíàëüíî¿ òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè Îëåã Êî-
øîâèé íàáðàâ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â —
84, ñòàâøè ïåðåìîæöåì òóðí³ðó ç íàñò³ëü-
íîãî òåí³ñó, ³ âäàëî âèñòóïèâ ó çìàãàííÿõ
ç ïëàâàííÿ ³ ôóòçàëó.

Îòðèìàâøè ïåðøèé «Êóáîê âèêëèêó»,
ïåðåìîæåöü òóðí³ðó Îëåã Êîøîâèé çàçíà-
÷èâ: «Ïåðåìîãà ó ñòàðòîâîìó âèä³ ïðîãðà-
ìè — íàñò³ëüíîìó òåí³ñ³ — íàäèõíóëà ìåíå
íà ïîäàëüøó áîðîòüáó, àäæå ï³íã-ïîíã— ì³é
óëþáëåíèé âèä ñïîðòó. Ç ôóòçàëîì ³ ïëàâàí-
íÿì áóëî äåùî ñêëàäí³øå, àäæå òóò ïîòð³á-
íî áóëî ä³ÿòè â êîìàíä³, ³ íå âñå çàëåæàëî
â³ä ìåíå. Îäíàê ìî¿ òîâàðèø³ äóæå ñòàðàí-
íî ïîïðàöþâàëè ³ äîïîìîãëè ìåí³ çäîáóòè
öåé Êóáîê. Ñïîä³âàþñü, ùî â íàñòóïíîìó ðî-
ö³ öÿ ³í³ö³àòèâà ïðîäîâæèòüñÿ».

Â³öå-ïðåçèäåíò îðãàí³çàòîð³â çìàãàíü
ÔÑÒ «Ñïàðòàê» ²âàí Òîêàðåíêî ï³äáèâ ï³ä-
ñóìêè çàõîäó: «Ãîëîâíèì ãàñëîì íàøèõ çìà-
ãàíü áóëî: «Çáèðàé êîìàíäó — ïðèéìàé âè-
êëèê». Íà íàø ïîãëÿä, âîíî ö³ëêîâèòî â³äîá-
ðàæàº äóõ «Êóáêó âèêëèêó». Àäæå ó öåé
ñêðóòíèé äëÿ êðà¿íè ÷àñ ìè ïîâèíí³ ïðî-
ÿâèòè ºäí³ñòü ³ âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàí-
ä³ íà ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. Âïåâíåíèé, ùî
íàñòóïíîãî ðîêó äî íàñ äîëó÷àòüñÿ íàáàãà-
òî á³ëüøå îõî÷èõ ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿
ñïîðòèâí³ âì³ííÿ» �

Â ñòîëèö³ ðîç³ãðàëè
«Êóáîê âèêëèêó»
� Ïî÷åñíèé òðîôåé îòðèìàâ ïðåäñòàâíèê 

ïîïóëÿðíîãî òåëåêàíàëó

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ²Íîâîãî ðîêó ñïðàâæ-
íº ñâÿòî ñòàëîñÿ ó ìåøêàíö³â Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.Âîíî â³äáóëî-
ñÿ ó ïàðêó ³ì. Êîòëÿðåâñüêîãî çà
ñïðèÿííÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ñâÿ-
òî¿ Ìàð³¿ òà çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þð³ÿ Ìèêîëàºí-
êà.Îñîáëèâî ïðèºìíî,ùî,ÿê í³êî-

ëè, öüîãîð³÷ ó ïàðê Êîòëÿðåâñüêî-
ãî çàâ³òàëè áëèçüêî 2 òèñÿ÷ ìåø-
êàíö³â ðàéîíó.Ä³òîê ðîçâàæàëè íàé-
êðàù³ òâîð÷³ êîëåêòèâè ç³ ñâÿòêî-
âîþ íîâîð³÷íîþ ïðîãðàìîþ.

Íà ñâÿò³ áóâ ïðèñóòí³é ³ ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé ïîäÿ-
êóâàâ óñ³ì îðãàí³çàòîðàì öüîãî çà-

õîäó. «Õî÷ó ïîäÿêóâàòè óñ³ì çà îð-
ãàí³çàö³þ öüîãî ñâÿòà ³ îñîáèñòî
Þð³þ Ìèêîëàºíêó. ß õî÷ó ïðèâ³òà-
òè óñ³õ áàòüê³â òà ä³òåé ç íîâîð³÷-
íèìè ñâÿòàìè. Áàæàþ êîæíîìó ç
âàñ, ùîá ó íàñòóïíîìó ðîö³ çä³é-
ñíèëèñÿ âàø³ ìð³¿.Îäíàê ëèøå ìð³-
ÿòè íåäîñòàòíüî,ïîòð³áíî íàïîëåã-

ëèâî ïðàöþâàòè ³ âñå ðîáèòè äëÿ
òîãî,àáè ìð³¿ âò³ëèëèñÿ ó æèòòÿ»,—
íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í ïî-
äÿêóâàâ ãîëîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó,áëàãîä³éíîìó
ôîíäó Ñâÿòî¿ Ìàð³¿, çà ñïðèÿííÿ
ÿêèõ áóëà âñòàíîâëåíà æèâà ÿëèí-
êà.Î÷³ëüíèê ðàéîíó Îëåã Ãàðÿãà òà-
êîæ ïðèâ³òàâ óñ³õ øåâ÷åíê³âö³â òà
ãîñòåé çàõîäó ç íàñòóïàþ÷èìè íî-
âîð³÷íèìè òà ð³çäâÿíèìè ñâÿòàìè.
Ïîáàæàâ óñ³ì çä³éñíåííÿ íàéçàïî-
â³òí³øèõ ìð³é, ùîá â óñ³ îñåë³ óâ³é-
øîâ ìèð òà çàòèøîê,íàñíàãà òà äó-
øåâíà ãàðìîí³ÿ. Âàðòî çàçíà÷èòè,
ùî ñåðåä ä³òåé áóëè ñëóõà÷³ «×åì-
ï³îíñüêîãî óðîêó êèÿíèíà», ÿêèé

àêòèâíî ïðîïàãóº çäîðîâèé ñïîñ³á
æèòòÿ ñåðåä íàñåëåííÿ.Íåçì³ííèé
ëåêòîð «Óðîêó» ëåãåíäàðíèé â³ò-
÷èçíÿíèé ôåõòóâàëüíèê Þð³é ×èæ
â³äçíà÷èâ: «Ñüîãîäí³ ìè çàïðîñè-
ëè ó÷í³â øê³ë Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó íà öå ðîäèííå ñâÿòî. Ìè ïðîâå-
ëè âæå 130 óðîê³â ó öüîìó ðàéîí³,
îäíàê ñüîãîäí³øí³é äåíü îñîáëè-
âèé. Ñüîãîäí³ íå ëèøå ä³òè, à ¿õí³
áàòüêè ìîæóòü ïîáà÷èòè é îö³íè-
òè âèêîíàíó íàìè ðîáîòó. Öå äóæå
âàæëèâî, êîëè ð³äí³ ï³äòðèìóþòü
îäèí îäíîãî â äóæå âàæëèâèõ ïî-
÷èíàííÿõ. À ùî ìîæå áóòè âàæëè-
â³øèì çà çäîðîâ’ÿ òà ìèð ó ðîäè-
íàõ?» �
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Íîâîð³÷íèé 
«×åìï³îíñüêèé 
óðîê»
� Ñîö³àëüíà ³í³ö³àòèâà âçÿëà ó÷àñòü

ó â³äêðèòò³ ÿëèíêè

Îëåã Êîøîâèé íàáðàâ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â — 84, ñòàâøè ïåðåìîæöåì òóðí³ðó ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó,
³ âäàëî âèñòóïèâ ó çìàãàííÿõ ç ïëàâàííÿ òà ôóòçàëó

Ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà ëåãåíäàðíèé ôåõòóâàëüíèê Þð³é ×èæ ïðèâ³òàëè áëèçüêî 2000 ìåøêàíö³â 
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó

Â ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ «Êè¿âåíåðãî» â³äáóëàñü ñïàðòàê³àäà «Êóáîê âèêëè-

êó». Âèêëèê â³ä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÔÑÒ «Ñïàðòàê» ïðèéíÿëè ïðåä-

ñòàâíèêè äåñÿòè îðãàí³çàö³é ñòîëèö³, ñåðåä ÿêèõ: Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ, «Êè¿âåíåðãî», Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè, ñåð³éíèé çàâîä

«Àíòîíîâ», «Êè¿âãàç», Íàö³îíàëüíà òåëåêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè, «Êè¿âõë³á», Âñåóêðà-

¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ñòóäåíòñüêîãî ôóòáîëó, Êè¿âñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÔÑÒ

«Ñïàðòàê» òà ³íø³.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Ó ñóáîòó â ïàðêó Êîòëÿðåâñüêîãî Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó â³ä-

áóëîñü â³äêðèòòÿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè. Çàõ³ä â³äâ³äàëè êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿

ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåã Ãàðÿãà, çàñòóïíèêè ãîëîâè ÐÄÀ.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»



ÍÀ ÑÎÔ²ÉÑÜÊ²É ïëîù³ î 20.00 Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðèâ³òàº êè-
ÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ç Íîâèì ðîêîì òà äàñòü
ñòàðò ñâÿòêóâàííÿì,ÿê³ ðîçïî÷íóòüñÿ âèñòó-
ïîì ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó «Êè¿â-Êëàñèê»
ï³ä êåð³âíèöòâîì çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à ìèñ-
òåöòâ Óêðà¿íè Ãåðìàíà Ìàêàðåíêà. Äàë³ ñï³-
âàòèìóòü ç³ðêè óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè, à áëèæ-
÷å äî îï³âíî÷³ âîêàëüíèé àíñàìáëü «Äæåðå-
ëî» âèêîíàº «Ìíîãàÿ ë³òà» â ñóïðîâîä³ îðêåñ-
òðó «Êè¿â-Êëàñèê».Î 23.55 ðàçîì ç óñ³ºþ êðà¿-
íîþ ãîñò³ ñâÿòà ïîáà÷àòü íà âåëèêîìó åêðà-
í³ òðàíñëÿö³þ ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Ïåòðà Ïîðîøåíêà. Íîâèé ð³ê íà Ñîô³é-
ñüê³é ïëîù³ ðîçïî÷íåòüñÿ ç âèêîíàííÿ Ã³ì-
íó Óêðà¿íè. Ó ïåðø³ õâèëèíè 2015 ðîêó íî-
âîð³÷íîþ ï³ñíåþ âñ³õ ïðèâ³òàº ëàóðåàòêà Âñå-
óêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ âèøèâàíîê òà ïå-
ðåìîæíèöÿ ï³ñåííîãî êîíêóðñó Äàøà Àêóëî-
âà. Î 01.30 â³äáóäåòüñÿ «Ç³ðêîâèé âåðòåï» —

òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî â³ä ìèñòåöüêîãî 
îá’ºäíàííÿ «Îñòàííÿ áàðèêàäà».Çàâåðøèòü-
ñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò î 02.00.Ïðèºìíîþ íî-
âèíîþ º òå, ùî ç 31 ãðóäíÿ íà 1 ñ³÷íÿ ìåòðî
ïðàöþâàòèìå äî 03.30, à íàçåìíèé òðàíñ-
ïîðò—äî 04.30. Çà ïðîãíîçàìè ïîãîäè,òåì-
ïåðàòóðà áóäå êîëèâàòèñÿ áëèçüêî 10-15 ãðà-
äóñ³â íèæ÷å íóëÿ,îá³öÿþòü ñí³ãîïàä,òîæ îäÿ-
ãàéòåñÿ òåïë³øå.

Êîíöåðòè, âèñòàâè ³ ìàéñòåð-êëàñè

Ñâÿòêîâà íîâîð³÷íà ïðîãðàìà íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³ ïðîäîâæèòüñÿ êîíöåðòîì «Ïîä³ëèñü
ìð³ºþ—ïîâ³ð ó ÷óäî» çà ó÷àñòþ óêðà¿íñüêèõ
âèêîíàâö³â ³ ãîñòåé ç Ãðóç³¿ òà Ïîëüù³, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ 3-4, 10-11 òà 13-14 ñ³÷íÿ. Ëóíà-
òèìå ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ìóçèêà, äæàç ³ êëà-
ñè÷íèé êðîñîâåð. Â ðàìêàõ çàõîäó ïðîçâó-
÷àòü ìð³¿ ä³òåé ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà

ïîêàæóòü ¿õ â³äåîçâåðíåííÿ, ç³áðàí³ îðãàí³-
çàòîðàìè àêö³¿ íàïåðåäîäí³ çèìîâèõ ñâÿò.

Ó íîâîð³÷íîìó ñåëèù³ íà Òðî¿öüê³é ïëî-
ù³ 3 ñ³÷íÿ ïðîéäå ìàéñòåð-êëàñ «Äåêóïàæ
íà ïëÿøêàõ», ôëåøìîá ³ç çàïóñêó ë³õòàðè-
ê³â òà êîíöåðò. À 4 ñ³÷íÿ îõî÷³ çìîæóòü íà-
â÷èòèñÿ â³òðàæíîãî ðîçïèñó òà ðîçïèñó íà äå-
ðåâ³. Ç 3 ïî 8 ñ³÷íÿ îá³öÿþòü ìàéñòåð-êëàñ ç
³êîíîïèñó.

4 ñ³÷íÿ î 14.00 Ìóçåé êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè (âóë.Ìîñêîâñüêà,40-á) çàïðîøóº êè¿âñüê³
ðîäèíè íà êóëüòóðíå äîçâ³ëëÿ «Ðîäèíà â ìó-
çå¿». Â öåé äåíü ìóçåé ïåðåòâîðèòüñÿ íà òå-
àòðàëüíó ñöåíó, íà ÿê³é ïðåäñòàâëÿòü ñïåê-
òàêëü «Á³ëÿ êîâ÷åãà î 8-é» çà ï’ºñîþ ñó÷àñíî-
ãî í³ìåöüêîãî äðàìàòóðãà Óëüð³õà Õóáà ó ïî-
ñòàíîâö³ òåàòðó «Ìàñêàì ðàä». Ï³ñëÿ ïåðå-
ãëÿäó íà ãîñòåé ÷åêàòèìóòüð³çäâÿí³ ³ãðè òà çà-
áàâè á³ëÿ ÿëèíêè, ñàëîí êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ³
÷àñòóâàííÿ çàïàøíèìè êîðæèêàìè òà ÷àºì.
Âàðò³ñòü êâèòêà: 25 ãðí,äîâ³äêè çà òåë.: (044)
280-64-18.

5 òà 11 ñ³÷íÿ î 20.00 â Êè¿âñüêîìó ïëàíå-
òàð³¿ çà ï³äòðèìêè Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè
ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ øîó-êîíöåðò «Í³÷ íàïåðå-
äîäí³ Ð³çäâà» — ñó÷àñíå òðàêòóâàííÿ ïîâ³ñ-

ò³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ.Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé êî-
ëîðèò ³ ì³ñòèêó Ð³çäâÿíî¿ íî÷³ ñòâîðÿòü 5
êðàùèõ ãîëîñ³â ñòîëè÷íèõ âîêàëüíèõ êîëåê-
òèâ³â íà ÷îë³ ç ïîïóëÿðíîþ äæàçîâîþ êîìàí-
äîþ SilVERY Tone.Âàðò³ñòüêâèòê³â: 80-230 ãðí.

Ä³òÿì —ïîäîðîæ ó êàçêó

Äëÿ ìàëþê³â ïî âñüîìó ì³ñòó ïðîõîäÿòü
÷èñëåíí³ «ÿëèíêè» — â³ä ñó÷àñíèõ «Êàçêî-
âèõ ïðèãîä ó Â³ðòóíëÿíä³¿» â ÌÖÊÌ «Æîâò-
íåâèé Ïàëàö» ³ «Ïðèãîä êîçàê³â ó Êèòà¿» â
«Óêðà¿íñüêîìó äîì³» — äî ìþçèêëó íà ëüî-
äó «Ïîïåëþøêà» â «Ïàëàö³ ñïîðòó» ³ «Not
Angry birds â Êîñìîñ³» ç åëåìåíòàìè ñôåðè÷-
íîãî øîó â ïëàíåòàð³¿.ªäèíîþ âèñòàâîþ,ùî
â³äáóäåòüñÿ 1 ñ³÷íÿ, º ñó÷àñíà ìóçè÷íà ³í-
òåðïðåòàö³ÿ íîâîð³÷íî¿ êàçêè Ñàìó¿ëà Ìàð-
øàêà «Äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â», ÿêó ïîêàæóòü ó
«Êè¿âïðîåêò³» (âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 16-
22). Â ³íòåðàêòèâí³é ïîñòàíîâö³ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ îðèã³íàëüí³ àâòîðñüê³ ï³ñí³, êîñòþ-
ìè, äåêîðàö³¿ ³ ñïåöåôåêòè. Íà ãîñòåé ÷åêà-
þòü ìàéñòåð-êëàñè, ñîëîäê³ ÷àñòóâàííÿ, êîí-
êóðñè òà áåçêîøòîâíà ôîòîãðàô³ÿ ç Ä³äîì
Ìîðîçîì íà ïàì’ÿòü �

ÊÓËÜÒÓÐÀ
31 ãðóäíÿ 2014 ð.
¹196(4596)

22

2015-é ç âåðòåïîì 
³ êàçêàìè
� «Õðåùàòèê» ç’ÿñîâóâàâ, ÿê³ ñâÿòêîâ³ çàõîäè 

ïðîéäóòü â ñòîëèö³

Çóñòð³÷àòè Íîâèé ð³ê ç ìóçèêîþ òà òåàòðàë³çîâàíèì ä³éñòâîì êèÿí çàïðîøó-

þòü ó «Ð³çäâÿíå ì³ñòå÷êî» íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³. Â ïåðø³ äí³ ñ³÷íÿ òóò ïðîäîâ-

æèòüñÿ êîíöåðòíà ïðîãðàìà, à íà Òðî¿öüê³é ïëîù³ ïðîâåäóòü ö³êàâ³ ìàéñòåð-

êëàñè. Íåîäì³ííèìè àòðèáóòàìè ñâÿòêîâèõ äí³â äëÿ ä³òåé º íîâîð³÷í³ ÿëèíêè,

ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü íà ð³çíèõ ìàéäàí÷èêàõ ì³ñòà.

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

«ÏÐÈÉÄ²ÒÅ, ïîêëîí³ìñÿ»—öå ðÿä-
êè ñòàðîâèííîãî ð³çäâÿíîãî ñï³âó,
ÿêèé ëóíàº ïåðåâàæíî çèìîþ,êîëè
â³äçíà÷àþòü íàéñâ³òë³øå ç õðèñòè-
ÿíñüêèõ ñâÿò. Òîæ íåâèïàäêîâî öÿ
âèñòàâêà â³äêðèëàñÿ ó ìóçå¿ íàïå-
ðåäîäí³ êàòîëèöüêîãî Ð³çäâà. «Ìè
ïðèñâÿ÷óºìî ¿¿ íå ëèøå öüîìó ñâÿ-
òó, à øèðîêîìó êîëó Ð³çäâà — ñâÿ-
òèì ³ ïîä³ÿì çèìîâî¿ ÷àñòèíè ë³òóð-
ã³éíîãî ðîêó,— ðîçïîâ³äàº çàñòóï-
íèöÿ ãåíäèðåêòîðà ìóçåþ ç íàóêî-
âî¿ ðîáîòè Îëåíà Æèâêîâà.—Îñîáëè-
âó óâàãó íà âèñòàâö³ ìè ïðèä³ëèëè
îáðàçó Áîãîìàòåð³ ç íåìîâëÿì.Ìà-
ëî õòî çíàº, ùî 1 ñ³÷íÿ êàòîëèöüêà
öåðêâà â³äçíà÷àº Òîðæåñòâî ïðåñ-
âÿòî¿ Áîãîðîäèö³, âøàíîâóþ÷è áî-
æåñòâåííèé àñïåêòìàòåðèíñòâà Ä³-
âè Ìàð³¿. Òàêîæ ïîêàçóºìî áàãàòî
òâîð³â,ïðèñâÿ÷åíèõ ñâÿòèì,÷è¿ äí³
â³äçíà÷àþòüñÿ ó öåé ÷àñ.Âçèìêó ìè
âñ³ ïîòðåáóºìî á³ëüøå ñâ³òëà,íàä³¿,
ïîêðîâèòåë³â,ÿê³ îáåð³ãàþòüëþäåé
ç ³ì’ÿì Ñòåôàí,Àíòîí³é,Ïåòðî,Âå-
ðîí³êà ÷è Âàðâàðà». Ç ïåðøèõ ñòî-
ë³òü õðèñòèÿíñòâà äî ñó÷àñíîñò³ ö³
òåìè º â³÷íèìè â ìèñòåöòâ³.«Â³ä ÷à-
ñ³â â³çàíò³éñüêîãî ìèñòåöòâà, êîëè
îáðàçè Áîãîìàòåð³ ³ ñâÿòèõ ñïðèéìà-
ëèñÿ ÿê ùîñü íàäçåìíå, ì³ñòè÷íå,
íàäçâè÷àéíå,ìèñòåöòâî éøëî øëÿ-
õîì íàáëèæåííÿ öèõ â³÷íèõ îáðà-
ç³â äî ëþäèíè,— ïðîäîâæóº ïàí³
Æèâêîâà.—Òîìó íåñïîä³âàíî â òâî-
ðàõ ï³çíüî¿ ãîòèêè,øåäåâðàõ ìàéñ-
òð³â Ðåíåñàíñó ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ
ïîáóòîâ³ äåòàë³, ÿê³ ïîêàçóþòü, ùî
ãåðî¿ ºâàíãåëüñüêèõ òåêñò³â º áëèçü-
êèìè äî íàñ.Ñâÿòèõ çîáðàæàëè íå ëè-
øå ïðîôåñ³éí³ õóäîæíèêè,à é ìàéñ-
òðè íàðîäíîãî ìèñòåöòâà — ¿õ ï³ä-
õ³ä ìîæåìî ïîáà÷èòè ó ðîáîòàõ äå-

êîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà,íàïðèêëàä,
íàìàëüîâàíà íà ÷àø³ Ìàäîííà ç íå-
ìîâëÿì ñõîæà íà îáðàçè Ðàôàåëÿ
Ñàíò³».

Ó ïåðøîìó çàë³ äåìîíñòðóþòü-
ñÿ ³êîíè Áîãîìàòåð³ òà ñâÿòèõ, æè-
âîïèñ ºâðîïåéñüêèõ ìèòö³â, à òà-
êîæ ë³òóðã³éí³ ïðåäìåòè (ê³âîð³é,

ðåë³êâàð³¿, ðåë³ã³éíèìè ñþæåòàìè,
êàäèëüíèöÿ) ³ êåðàì³÷íèé ïîñóä ç
ðåë³ã³éíèìè ñþæåòàìè.Óäðóãîìó çà-
ë³—ãðàâþðè,ïðèñâÿ÷åí³ æèòòþ ðî-
äèíè ²ñóñà, à òàêîæ ñâÿòèì. Ñåðåä
íèõ — äâà øåäåâðè ìàéñòðà Àëü-
áåðòà Äþðåðà. «Òàê ñàìî, ÿê êîëà
Ð³çäâà ðîçõîäÿòüñÿ ïî âñ³é çèìîâ³é
÷àñòèí³ ðîêó, òàê ³ íàøà âèñòàâêà
ðîçõîäèòüñÿ ç äâîõ çàë³â øèðøå,
ïåðåò³êàº â åêñïîçèö³þ,— ï³äêðåñ-
ëþº Îëåíà Æèâêîâà.— Ìè âèð³øè-
ëè íå çàáèðàòè ç ïîñò³éíî¿ åêñïî-
çèö³¿ òâîðè, äî ÿêèõ ãëÿäà÷³ âæå
çâèêëè, çîêðåìà ³êîíó Áîãîìàòåð³
Â³çàíò³éñüêî¿ ç íåìîâëÿì. Ò³ ç íèõ,
ùî ïîâ’ÿçàí³ ç òåìîþ ð³çäâÿíèõ ñâÿò,
äîïîâíèëè íîâèìè êîìåíòàðÿìè».
Âëàñíå, âñ³ òâîðè ìèñòåöòâà â ìó-
çå¿ Õàíåíê³â ñóïðîâîäæóþòüñÿ ́ ðóí-
òîâíèìè êîìåíòàðÿìè, ÷åðåç ùî
â³çèòè äî ìóçåþ çàòÿãóþòüñÿ íà ö³-
ëèé äåíü. Íå âèêëþ÷åííÿì ñòàëà é
íîâà åêñïîçèö³ÿ. «Êîæåí ç òâîð³â,
ïîâ’ÿçàíèé ç ð³çäâÿíîþ òåìàòèêîþ,
ïîçíà÷åíèé îñîáëèâîþ åòèêåòêîþ
ç ìàëåíüêîþ ñÿþ÷îþ ð³çäâÿíîþ
ç³ðêîþ,ÿêó äîïèòëèâ³ ìîæóòü çíàé-
òè íà îäí³é ç ðîá³òêîëåêö³¿ ìóçåþ,—
çâåðòàº óâàãó çàñòóïíèöÿ ãåíäè-
ðåêòîðà.— Êîìåíòàð³ íå º ñóòî 
íàóêîâèìè, âîíè äîñòóïíîþ ìî-
âîþ ðîçïîâ³äàþòü ñó÷àñíîìó ãëÿ-
äà÷ó ïðî òàºìí³ ñèìâîëè, àëåãîð³¿,
ñïîñ³á çîáðàæåííÿ ñâÿòèõ ïåðñî-
íàæ³â â ð³çí³ ÷àñè â ð³çíèõ òâîðàõ
ìèñòåöòâà. Êîæåí ìîæå âèáðàòè ç
íüîãî ñâîº — ïðî÷èòàòè ëèøå íà-
çâó òâîðó ³ ³ì’ÿ ìàéñòðà,àáî æ ãëèá-
øå çàçèðíóòè â ³ñòîð³þ». Íàïðè-
êëàä, êèÿíàì áóäå ö³êàâî ä³çíàòè-
ñÿ, ùî ìîù³ ñâÿòî¿ Âàðâàðè áóëè
ïðèâåçåí³ äî ñòîëèö³ â³çàíò³éñüêîþ

öàð³âíîþ Âàðâàðîþ,äðóæèíîþ êíÿ-
çÿ Ñâÿòîïîëêà. Âîíè çáåð³ãàëèñÿ ó
Ìèõàéë³âñüêîìó Çîëîòîâåðõîìó
ìîíàñòèð³, à ï³ñëÿ éîãî çðóéíóâàí-
íÿ áóëè ïåðåíåñåí³ äî Âîëîäèìèð-
ñüêîãî ñîáîðó,äå ïåðåáóâàþòü ³ äî-
ñ³. Âèñòàâêà òðèâàº â ìóçå¿ Õàíåí-
ê³â (âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 15-17) äî
1 ëþòîãî.Âàðò³ñòü êâèòê³â—15 ãðí,
äëÿ ñòóäåíò³â — 10 ãðí,äëÿ ïåíñ³î-
íåð³â ³ øêîëÿð³â — 5 ãðí.

Â ðàìêàõ åêñïîçèö³¿ äëÿ ä³òåé 6-
11 ðîê³â ñï³âðîá³òíèêè ìóçåþ ï³äãî-
òóâàëè íà êàí³êóëè ï³çíàâàëüíî-³ã-
ðîâó ïðîãðàìó «Çèìîâ³ ñâÿòà ñòàðî¿
ªâðîïè». «2, 3 ³ 4 ñ³÷íÿ ìè ïðîïîíó-
ºìî åêñêóðñ³þ âèñòàâêîþ,ïðèñâÿ÷å-
íó çèìîâèì ñâÿòàì â ºâðîïåéñüê³é
êóëüòóð³ ìèíóëèõ åïîõ: ðîçêàæåìî,
õòî òàêèé Ñâÿòèé Ìèêîëàé, ³ ÿêèì
÷èíîì ç íüîãî óòâîðèâñÿ Ä³ä Ìîðîç,
ïðî Ð³çäâî ³ éîãî ñåíñ, òðàäèö³¿ éî-
ãî ñâÿòêóâàííÿ,ïðî çèìîâèõ ñâÿòèõ
³ ÷óäåñà, ç íèìè ïîâ’ÿçàí³,— ðîçïî-
â³ëà «Õðåùàòèêó» çàñòóïíèê ãåíäè-
ðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè ³ ìóçåé-
íèõ ïðîãðàì Ãàííà Ðóäèê.— Çàâåð-
øèòüñÿ åêñêóðñ³ÿ ìàéñòåð-êëàñîì ç
ë³íîãðàâþðè çà ó÷àñòþ ïðîôåñ³éíèõ
ãðàô³ê³â.Ä³òè âëàñíîðó÷ ðîáèòèìóòü
íà ëèñò³âêàõ â³äáèòêè ç ð³çäâÿíèìè
êîìïîçèö³ÿìè.9,10,11 ñ³÷íÿ â³äáó-
äåòüñÿ òðîõè âèäîçì³íåíà åêñêóð-
ñ³ÿ, à òàêîæ ìàéñòåð-êëàñ ç ðîçïèñó
ïðÿíèê³â òåïëèì øîêîëàäîì—òðüî-
ìà éîãî âèäàìè, à òàêîæ ñìàêîâè-
ìè äîäàòêàìè ó÷àñíèêè ñòâîðþâà-
òèìóòü êîìïîçèö³þ íà ñâÿòêîâ³ òå-
ìè íà ïðÿíèêîâ³é òàôë³». Ïî÷àòîê
ïðîãðàì î 12.00, òðèâàë³ñòü — 1,5-2
ãîäèíè. Âàðò³ñòü ó÷àñò³ — 130 ãðí,
äîâ³äêè ³ áðîíþâàííÿ ì³ñöü çà òåë.:
(044) 288-14-50 �

Ñâÿòà ç³ ñâÿòèìè
� Â ì³ñò³ â³äêðèëàñÿ åêñïîçèö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà

çîáðàæåííÿì ðåë³ã³éíèõ ïåðñîíàæ³â

Â Ìóçå¿ Õàíåíê³â òðèâàº âèñòàâêà «VENITE, ADOREMUS —

ÏÐÈÉÄ²ÒÅ, ÏÎÊËÎÍ²ÌÎÑß», ÿêà çíàéîìèòü ç òâîðàìè VI-XIX

ñòîë³òü, îá’ºäíàíèìè òåìîþ çèìîâèõ ñâÿò. Â ñ³÷í³ â ðàìêàõ

ïðîåêòó äëÿ ä³òåé ï³äãîòóâàëè ï³çíàâàëüí³ ³ãðîâ³ åêñêóðñ³¿ òà

êîðèñí³ ìàéñòåð-êëàñè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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Íà «²íòåð³» ç³ðêè çóñòð³íóòüñÿ 
â àåðîïîðòó

31 ãðóäíÿ î 22.30 (ïîâòîð 1 ñ³÷íÿ î 13.50)
òåëåêàíàë «²íòåð» ïðåçåíòóº ïðîåêò âëàñíî-
ãî âèðîáíèöòâà «×åêàé íà ìåíå ó Íîâèé ð³ê».
Ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ â àåðîïîðòó, äå íàïåðåäî-
äí³ Íîâîãî ðîêó çíàõîäèòüñÿ áàãàòî ëþäåé: çó-
ñòð³÷àþòü ³ ïðîâîäæàþòü, ëåòÿòü äî ð³äíèõ
àáî íà êîðïîðàòèâ. Ðàïòîâî ÷åðåç ñèëüíèé
ñí³ãîïàä âñ³ ðåéñè ñêàñîâóþòü, à âõ³äí³ äâå-
ð³ â àåðîïîðòó áëîêóþòü.Ñèòóàö³þ «ðÿòóþòü»
âåäó÷³ ïðîãðàìè «×åêàé íà ìåíå» Ìàð³ÿ Øóê-
øèíà ³ Ìèõàéëî ªôðåìîâ, ÿê³ ïåðåâäÿãàþ-
òüñÿ â Ä³äà Ìîðîçà òà Ñí³ãóðîíüêó ³ âëàøòî-
âóþòü ñâÿòî â çàë³ î÷³êóâàííÿ. Äîïîìàãàþòü
¿ì ïîïóëÿðí³ âèêîíàâö³ òà ç³ðêè åñòðàäè (²ðè-
íà Á³ëèê, Ò³íà Êàðîëü, Îëåã Ñêðèïêà, Íàòàëÿ
Ìîãèëåâñüêà,Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ,Ïîòàï
³ Íàñòÿ òà ³íø³), à òàêîæ «ïðàö³âíèêè àåðî-
ïîðòó» — ÷åðãîâèé Àíäð³é Äîìàíñüêèé,
ðåºñòðàòîð Íàä³ÿ Ìåéõåð, ñòþàðäåñè Îëüãà
Ïîëÿêîâà òà Ì³ëà Í³ò³÷,âàíòàæíèê Äÿäÿ Æî-
ðà,òàêñèñò Ñåðã³é Ïàðõîìåíêî (ðåïåð Ñåðüî-
ãà), ï³ëîòè ³ ñòþàðäåñè «íîâîð³÷íèõ» àâ³àë³-
í³é (âåäó÷³ òåëåêàíàëó).«Îñíîâíà ³äåÿ íàøî-
ãî ïðîåêòó — öå ³äåÿ îá’ºäíàííÿ. Ìè õî÷åìî
ïîêàçàòè, ùî ³ñíóþòü ìîìåíòè, ÿê³ ìîæóòü
îá’ºäíàòè àáñîëþòíî ð³çíèõ ëþäåé»,— âïåâ-
íåíèé ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê Îëåêñàíäð ²ãó-
ä³í.

Íà «Óêðà¿í³» — ïðåì’ºðà êîìåä³¿,
ìþçèêë «Àë³ñà â êðà¿í³ ÷óäåñ» 
òà «Âåëèêèé íîâîð³÷íèé êîíöåðò»

31 ãðóäíÿ î 15.00 íà òåëåêàíàë³ «Óêðà¿íà»
â³äáóäåòüñÿ ïðåì’ºðà ÷îòèðüîõñåð³éíî¿ êî-
ìåä³¿ «Êîâçàíè äëÿ ÷åìï³îíêè», ÿêó çí³ìà-
ëè íà êðèç³ êè¿âñüêîãî ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñó «ÀÒÅÊ». Â ì³ñò³ Ñîíÿ÷íèé ïðîõîäÿòü
çìàãàííÿ ç ô³ãóðíîãî êàòàííÿ, ãîëîâíèé
ñïîíñîð ÿêèõ — ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî ³íâåí-
òàðþ Âàëåð³¿ Âîëêîâî¿.Âñ³ ñïîðòñìåíè âèñòó-
ïàþòü â êîâçàíàõ â³ä ïàí³ Âîëêîâî¿. Ô³ãó-
ðèñòêà Àíÿ Çàðóá³íà âèð³øèëà çìàãàòèñÿ ó
â³ò÷èçíÿíèõ êîâçàíàõ ç ì³ñöåâîãî ìàãàçèí-
÷èêà ³... âèãðàëà çîëîòî. Òàê ïî÷èíàþòüñÿ
ïðèãîäè â æèòò³ Àí³ òà âñ³õ æèòåë³â Ñîíÿ÷-
íîãî.Ó êîìåä³¿ çíÿëèñÿ Ìàð³ÿ Àðîíîâà, Ìè-
õàéëî Ïîë³öåéìàêî, Âàëåð³ÿ Õîäîñ, Þð³é
Äÿê, Îëüãà Ëóê’ÿíåíêî.

31 ãðóäíÿ î 19.45 ç ïîâòîðîì 1 ñ³÷íÿ î 15.25
â åô³ð³ êàíàëó ðîçïî÷íåòüñÿ íîâîð³÷íèé ìþ-

çèêë «Àë³ñà â êðà¿í³ ÷óäåñ» çà àâòîðñüêîþ
àäàïòàö³ºþ êàçêè Ëüþ¿ñà Êåððîëëà, â³ä òâî-
ðó ÿêîãî çàëèøèëèñÿ ëèøå ïåðñîíàæ³. Ìó-
çè÷í³ êîìïîçèö³¿ íàïèñàëè êîìïîçèòîð Ãåí-
íàä³é Êðóïíèê òà àâòîðè ñë³â Àðêàä³é Ãàðö-
ìàí ³ Îëåêñàíäð Âîºâóäñüêèé. Çà íîâèì ñþ-
æåòîì, Àë³ñà á³æèòü â³ä ðåàëüíîñò³, ïîòðàï-
ëÿº â êàçêó ³ òàì çíàõîäèòü ñâîþ ëþáîâ...Àë³-
ñó âò³ëèëà Ñâ³òëàíà Òàðàáàðîâà,ãåðöîãèíþ—
Ëàéìà Âàéêóëå, ã³ãàíòñüêó Ãóñ³íü — Äæàìà-
ëà, à ìèøêó Ñîíþ — Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ.Ó ãî-
ëîâíèõ ÷îëîâ³÷èõ ðîëÿõ — Ïîòàï (Êðîëèê),
Îëåêñàíäð Êðèâîøàïêî (Áîæåâ³ëüíèé Êàïå-
ëþøíèê), Äìèòðî Êîëÿäåíêî (×åøèðñüêèé
ê³ò),Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé (Âàëåò).Òàêîæ â ìþ-
çèêë³ çí³ìàëèñÿ ²ðèíà Á³ëèê, Àíäð³é Äàíèë-
êî, Â’ÿ÷åñëàâ Ñîëîìêà, Àíàñòàñ³ÿ Ñòîöüêà òà
³íø³.

Ïðîäîâæèòü ñâÿòêîâó ïðîãðàìó î 22.00
(ïîâòîð 1 ñ³÷íÿ î 12.30) «Âåëèêèé íîâîð³÷-
íèé êîíöåðò» — äëÿ ãëÿäà÷³â çíàéîì³ òà
óëþáëåí³ ï³ñí³, à òàêîæ íîâ³ êîìïîçèö³¿ âè-
êîíàþòü Ñîô³ÿ Ðîòàðó, Ïîòàï òà Íàñòÿ, Îëÿ
Ïîëÿêîâà, Äæàìàëà, Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ,
Çëàòà Îãíºâè÷, ²ðèíà Á³ëèê òà Ä³ìà Êîëÿ-
äåíêî,Àííà Ñºäîêîâà, Ñâ³òëàíà Ëîáîäà, ãóð-
òè «Ñ. Ê. À. É.», «ÒÍÌÊ» òà áàãàòî ³íøèõ. Ä³ÿ
ðîçãîðòàòèìåòüñÿ íà íîâîð³÷íîìó ÿðìàð-
êó, à ç³ðêè ïåðåâò³ëÿòüñÿ â ð³çí³ îáðàçè, íà-
ïðèêëàä, Ðóñëàíà Ïèñàíêà ñòàíå ïðîäàâùè-
öåþ, à Îëüãà Ïîëÿêîâà çàñï³âàº ³ ñòàíöþº â
ñåêñóàëüíîìó âáðàíí³. Ðåæèñåðîì âñ³õ òðüîõ
íîâîð³÷íèõ ïðîåêò³â êàíàëó º Ìàêñèì Ïà-
ïåðíèê.

Íà «1+1» —ãóìîðèñòè÷íèé «Âå÷³ðí³é
Êâàðòàë»

Ïðîòÿãîì 31 ñ³÷íÿ òåëåêàíàë ïîêàçóâàòè-
ìå óëþáëåí³ ô³ëüìè ³ ìóëüòô³ëüìè: «²ðîí³ÿ
äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïàðîþ», «Äæåíòëüìåíè
óäà÷³», «Ïåðñ³ Äæåêñîí ³ âèêðàäà÷ áëèñêà-
âîê», «Òà÷êè» ³ «Òà÷êè-2».

Ââå÷åð³ «1+1» ï³äãîòóâàâ ñâÿòêîâó êîí-
öåðòíó ïðîãðàìó «Âå÷³ðíüîãî Êâàðòàëó» (31
ãðóäíÿ î 20.15,ïîâòîð 1 ñ³÷íÿ î 14.45).Íà ãëÿ-
äà÷³â ÷åêàþòü ãóìîðèñòè÷í³ çàìàëüîâêè íà
íîâîð³÷íó òåìó,ãîñòð³ æàðòè ïðî â³äîìèõ ïî-
ë³òèê³â ³ ïàòð³îòè÷í³ âèñòóïè ç³ðêîâèõ ãîñ-
òåé.Äî ãóìîðèñò³â çàâ³òàþòü Ò³íà Êàðîëü,Ì³-
ëà Í³ò³÷,Âàõòàíã Ê³êàá³äçå,Êð³ñ Íîðìàí,ãðó-
ïà «Ìà÷åòå» òà ³íø³ ç³ðêè.À ó÷àñíèêè «Êâàð-
òàëó» ïåðåâò³ëÿòüñÿ â ãåðî¿â íàøîãî ÷àñó,çîê-
ðåìà Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ç’ÿâèòüñÿ â îá-

ðàç³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.Òàêîæ ó ïðîãðàì³—
ïåðåêëè÷êà â íîâ³é Âåðõîâí³é Ðàä³, ³íòåðâ’þ
ðåïåðà Ïîòàïà ñåðáñüêîìó òåëåáà÷åííþ ³ ïå-
ðåïîëîõ ó ñ³ì’¿ ÷èíîâíèêà â î÷³êóâàíí³ ëþñ-
òðàö³¿.Óïåðøå íà «êâàðòàë³âñüê³é ñöåí³» ïîñ-
òàíå êè¿âñüêèé òåàòð ò³íåé «Teulis», ÿêèé íà
òåëåøîó â ²òàë³¿ âðàçèâ íîìåðîì ïðî ïîä³¿
îñòàííüîãî ðîêó â Óêðà¿í³.Ï³ñëÿ «Êâàðòàëó» áó-
äå êîíöåðò «Îêåàíó Åëüçè» ³ äèñêîòåêà 80-õ.

«Ïåðø³ íà Ïåðøîìó» —ï’ÿòèãîäèííèé 
ìàðàôîí

Ãëÿäà÷àì Ïåðøîãî íàö³îíàëüíîãî ïðîïî-
íóþòü çóñòð³÷àòè 2015 ð³ê ç ìóçè÷íîþ ïðî-
ãðàìîþ «Ïåðø³ íà Ïåðøîìó.Íîâîð³÷íå øîó»
(31 ãðóäíÿ î 21.40 ç ïîâòîðîì 1 ñ³÷íÿ î 01.20).
Ï³ä ÷àñ êîíöåðòó â³äáóäåòüñÿ öåðåìîí³ÿ íà-
ãîðîäæåííÿ òàëàíîâèòèõ ä³òåé Óêðà¿íè «Ìàé-
áóòíº íàö³¿». Ó ïðîãðàì³ — âèñòóïè ãóðò³â 
Ñ. Ê. À. É, ÂÂ, ÒÍÌÊ ³ The Hardkiss, à òàêîæ
Alyosha, Â³òàë³ÿ Êîçëîâñüêîãî, Íàòàë³¿ Ìîãè-
ëåâñüêî¿ òà ³íøèõ.Óï’ÿòèãîäèííîìó øîó â³çü-
ìóòü ó÷àñòü ïîíàä ï³âñîòí³ âèêîíàâö³â, à â
êîíöåðòíèõ íîìåðàõ çàä³ÿí³ á³ëüøå ÷îòè-
ðüîõñîò ä³òåé.

1 ñ³÷íÿ î 13.25 â åô³ð âèéäå ñâÿòêîâèé âè-
ïóñê ìóçè÷íî¿ ïðîãðàìè «Ôîëüê-music» ç âè-
ñòóïàìè ôîëüêëîðíèõ ãðóï Óêðà¿íè, à òàêîæ
ãóðò³â «ÒàÐóòà», Ot Vinta, «Àíòèò³ëà», äóåòó
«Àííà-Ìàð³ÿ».Â ðàìêàõ êîíöåðòó â³äçíà÷àòü
íàðîäí³ êîëåêòèâè—ïåðåìîæö³â ðîêó.Äëÿ ïî-
ö³íîâóâà÷³â ñó÷àñíî¿ ìóçèêè ï³äãîòóâàëè êîí-
öåðòí³ ïðîãðàìè â³ä í³ìåöüêî-ôðàíöóçüêî-
ãî òåëåêàíàëó Arte, çîêðåìà 1 ñ³÷íÿ î 21.40 —
êîíöåðò áðèòàíñüêîãî ìóçè÷íîãî êîëåêòèâó
London Grammar, 2 ñ³÷íÿ — êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà ôðàíöóçüêîãî êîìïîçèòîðà-ì³í³ìà-
ë³ñòà ³ äèðèãåíòà ßíà Òüºðñåíà. Äëÿ ä³òåé ó
äí³ çèìîâèõ êàí³êóë î 09.15 ïîêàçóâàòèìóòü
ìóëüòô³ëüìè: 1 ñ³÷íÿ — ³ñïàíñüêèé «Ñåðöå
äóáà»,à 2 ñ³÷íÿ ðîçïî÷íåòüñÿ ïîêàç áàãàòîñå-
ð³éíîãî ïîëüñüêîãî ìóëüòô³ëüìó «Ïðèãîäè
çâ³ðà ¿æàêà».

Ç 1 ñ³÷íÿ êàíàë çíàéîìèòèìå ç ñó÷àñíèì
³íä³éñüêèì ê³íî («Ñòóäåíòðîêó»—1 ñ³÷íÿ î 15.45,
«Òðè ³ä³îòè» — 2 ñ³÷íÿ î 18.00, «Æèòòÿ íå ìî-
æå áóòè íóäíèì»—3 ñ³÷íÿ î 18.40,«Êîêòåéëü»—
4 ñ³÷íÿ î 18.05),ïîêàæå àâñòð³éñüêó ë³ðè÷íó ³ñ-
òîð³þ êîõàííÿ ó äâîõ ÷àñòèíàõ — «Ñîáàêà íà
Ð³çäâî» (2 ñ³÷íÿ î 16.05) ³ «Äâ³ ñîáàêè íà Ð³çä-
âî» (3 ñ³÷íÿ î 15.45) òà àìåðèêàíñüêó êàðòèíó
«Òðè Ð³çäâÿí³ êàçêè» (4 ñ³÷íÿ î 14.50).

ÒÅÒ ïðåçåíòóº «Êðàùèé êîíöåðò ðîêó» 
ç íîâèìè óêðà¿íñüêèìè âèêîíàâöÿìè

Ùîá çðóéíóâàòè ñòåðåîòèïè «áëàêèòíèõ
âîãíèê³â» ³ «ï³ñåíü ðîêó»,ÒÅÒ âëàøòîâóº åêñ-
ïåðèìåíò. 1 ñ³÷íÿ ç 01.00 íà ãëÿäà÷³â ÷åêàº
êîíöåðò íîâîãî ôîðìàòó: âèêëþ÷íî óêðà¿í-
ñüê³ âèêîíàâö³,áåç ñâÿòêîâîãî çàñò³ëëÿ,ò³ëü-
êè ìóçèêà ³ íîâ³ àðòèñòè: Jamala, Pianoáîé,
«ÒÍÌÊ», SunSay, Alloise, The HARDKISS, The
Maneken, Bahroma, Sophie Villy, Tape Flakes,
Champagne Morning, Morphom, Ìàøà ×àé-
êîâñüêà ³ Ãóøà Êàòóøê³í,Dead Boys Girlfriend,
US,«Ðóêè’â Áðþêè».Òàêîæ â ïðîãðàì³ òåëåêà-
íàëó — íîâîð³÷í³ ñåð³¿ «Â³òàëüêè» (31 ãðóäíÿ
î 20.50 òà î 0.00) òà «Êàçêè Ó» ç óëþáëåíèìè
ãåðîÿìè ñêåò÷êîìó «Êðà¿íà Ó» (31 ãðóäíÿ î
16.00 òà 1 ñ³÷íÿ î 03.00).

ÍÒÍ ïîêàæå îñòàíí³é êîíöåðò
«Ëÿïèñà Òðóáåöüêîãî»

Ó íîâîð³÷íó í³÷ òåëåêàíàë ÍÒÍ ïðîïîíóº
ïðèãàäàòè êîíöåðò «Êëîóíà íåò» á³ëîðóñüêî¿
ãðóïè «Ëÿïèñ Òðóáåöüêîé»,ÿêèé ç³áðàâ ó Êè-
ºâ³ 26 ñåðïíÿ ïîíàä 20 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â.Øàíó-
âàëüíèêè ãðóïè ïî÷óþòü ãîëîâí³ õ³òè êîëåê-
òèâó ç àëüáîì³â «Ìàí³ôåñò»,«Ìàòðüîøêà» òà
³íø³.Êîíöåðò ðîçïî÷íåòüñÿ îäðàçó ï³ñëÿ âè-
ñòóïó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ òðèâàòèìå á³ëü-
øå äâîõ ãîäèí.

31 ãðóäíÿ äî 00.00 êàíàë òðàíñëþâàòèìå
«Äèñêîòåêó 80-õ» çà ó÷àñòþ ëåãåíäàðíèõ ãðóï
³ âèêîíàâö³â Boney M,Chris Norman,CC Catch,
Bad Boys Blue, Arabesque, Matia Bazar, Silent
Circle, Sabrina òà ³íøèõ.

Íà ICTV,ÑÒÁ ³ «Íîâîìó êàíàë³» —øîó,
ìóëüòô³ëüìè òà êîìåä³¿

31 ãðóäíÿ òåëåêàíàë ICTV ïðîïîíóº
âñ³ºþ ñ³ì’ºþ ïîäèâèòèñÿ ïðèãîäè áîãà-
òèð³â Àëüîø³ Ïîïîâè÷à, Äîáðèí³ Ìèêè-
òîâè÷à òà ²ëë³ Ìóðîìöÿ. Ìóëüòô³ëüìè ïðî
áîãàòèð³â áóäóòü ïîêàçóâàòè ç 15.50, à çà-
âåðøèòü ìóëüòïðîãðàìó «²âàí Öàðåâè÷
òà Ñ³ðèé Âîâê-2» (î 22.35). Ï³ñëÿ ïðèâ³-
òàííÿ Ïðåçèäåíòà ç 0.00 íà êàíàë³ ñòàðòóº
íîâîð³÷íå øîó «Áàíäà Äèçåëü» «×îëîâ³-
÷èé êëóá». Âò³ëèëè â æèòòÿ ñì³ëèâèé ³ ïî-
çèòèâíèé ïðîåêò ªãîð Êðóòîãîëîâ, Îëåê-
ñàíäð Áåðåæîê ³ ªâãåí Ãàøåíêî (ñåð³àë
«Ïóòüîâà êðà¿íà»). Êîëèøí³ ÊÂÍ-ùèêè
ïîêëèêàëè â «×îëîâ³÷èé êëóá» êîëåã-ãó-
ìîðèñò³â ç óñ³º¿ êðà¿íè. Â ïðîåêò³ ãëÿäà-
÷³â ïîðàäóþòü òàêîæ Áîðèñ Áàðñüêèé, Àð-
ñåí Ì³ðçîÿí, Àíòîí Ë³ðíèê, ãðóïà «Ò²Ê»
òà ³íø³ çíàéîì³ îáëè÷÷ÿ óêðà¿íñüêîãî
øîó-á³çíåñó. Öå áóäå âåñåëà ÷îëîâ³÷à âå-
÷³ðêà ç ëåãêèì ³ õóë³ãàíñüêèì ãóìîðîì.
1 ñ³÷íÿ êàíàë äåìîíñòðóâàòèìå ìóëüò-
ô³ëüìè ïðî Áåòìàíà ³ Òåìíîãî ëèöàðÿ (ç
05.50 äî 09.30), ê³íîêàçêó «Òðè ãîð³øêè
äëÿ Ïîïåëþøêè» (16.05) ³ äâ³ ÷àñòèíè ôåí-
òåç³ ïðî õîáá³òà çà ìîòèâàìè òâîðó Òîë-
ê³ºíà (î 17.30 ³ 20.30).

Ñòàðèìè ³ íîâèìè äîáðèìè ô³ëüìàìè ïî-
ðàäóº ãëÿäà÷³â òåëåêàíàë ÑÒÁ.31 ãðóäíÿ â éî-
ãî åô³ð³—êîìåä³ÿ «Íîâîð³÷íà äðóæèíà» (16.00,
ïðî Äàøó ³ Ìàêñèìà, ÿê³ ïðîñèíàþòüñÿ ðà-
çîì ï³ñëÿ çóñòð³÷³ â êëóá³ ³,äóìàþ÷è,ùî öå äî-
ëÿ, âèð³øóþòü ïîáóäóâàòè ³äåàëüí³ â³äíîñè-
íè), ïðåì’ºðà ìåëîäðàìè «Ïîñï³øàéòå ëþ-
áèòè!» (18.00, ïðî ëüîò÷èêà Àíòîíà, ÿêèé,
âò³êøè â³ä äðóæèíè ç äîíüêîþ Ê³ðîþ â êî-
ìóíàëêó, çàêîõóºòüñÿ ó ñâîþ íîâó ñóñ³äêó). À
òàêîæ «²ðîí³ÿ äîë³,àáî Ç ëåãêèì ïàðîì!» (19.55)
òà «²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ» (00.05).
1 ñ³÷íÿ ÑÒÁ ïîêàæå ïðîåêòè «Âñå áóäå äîá-
ðå» (16.00), «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò-6» (18.00).

Íà «Íîâîìó êàíàë³» 31 ãðóäíÿ ç 13.25 òðè-
âàòèìå øîó «Õòî çâåðõó?» —ïðî óñå, ùî æ³í-
êè õîò³ëè äîâ³äàòèñÿ ïðî ÷îëîâ³ê³â, àëå áî-
ÿëèñÿ çàïèòàòè,à òàêîæ ãîëîâí³ æ³íî÷³ ñåêðå-
òè. Ï³ñëÿ çâåðíåííÿ Ïðåçèäåíòà 1 ñ³÷íÿ òóò
ïîêàæóòü æèòòºñòâåðäí³ êîìåä³¿ «Áðþñ Âñå-
ìîãóòí³é» (î 0.00, ç ïîâòîðîì î 17.00), «Çàâ-
æäè ãîâîðè «òàê» (î 01.45 ç ïîâòîðîì î 14.50),
«Ìàñêà» ³ «Ñèí Ìàñêè» (î 19.00), «Ñóïåðãå-
ðîéñüêå ê³íî» (î 23.00) �
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Íîâîð³÷íèé åêðàí
�«Õðåùàòèê» ä³çíàâñÿ, ùî ãëÿäà÷àì ï³äãîòóâàëè

óêðà¿íñüê³ òåëåêàíàëè

Ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó âäîìà íàâðÿä ÷è îá³éäåòüñÿ áåç ïåðåãëÿäó ô³ëü-

ì³â òà êîíöåðò³â. Òåëåâ³ç³éí³ êàíàëè ïîêàæóòü íîâ³ ïðîåêòè òà ãóìîðèñòè÷í³

øîó, çíàéîì³ ñòð³÷êè òà ïðåì’ºðè, à òàêîæ ìóçè÷í³ âèñòóïè óëþáëåíèõ âèêî-

íàâö³â.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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Про надання пільг по сплаті 

земельного податку
Рішення Київської міської ради № 731/731 

від 25 грудня 2014 року
Відповідно до статті 284 Податкового кодексу України, рішення Київ�

ської міської ради від 01.06.2000 № 134/855 «Про Положення про поря�
док надання пільг по платі за землю в м. Києві» та з метою поліпшення
фінансового стану підприємств та організацій, які виконують роботи із
життєзабезпечення міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25.12.2014�№�731/731

ПЕРЕЛІК 
підприємств та організацій, 

яким надаються пільги по сплаті земельного
податку на 2015 рік

1.�Надати�піль�и�по�сплаті

земельно�о�подат���в�2015�ро-

ці�підприємствам�та�ор�аніза-

ціям�з�ідно�з�перелі�ом,�наве-

деним���додат��,�за�винят�ом

площ�б�дівель�і�спор�д,�що

здаються�в�оренд��іншим�ор-

�анізаціям.

2.�Це�рішення�набирає�чин-

ності�з�1�січня�2015�ро���і�діє

в�період�до�набрання�чинно-

сті�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�«Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2015�рі�».

3.�Контроль�за�ви�онанням

цьо�о�розпорядження�по�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

№
з/п Назва підприємства, організації

Розмір
пільги,

%

Період, 
на який
нада�
ється
пільга

Цільове
призначення

пільги

1 2 3 4 5

1 Державне територіально�
галузеве об'єднання "Південно�
Західна залізниця"

95 з 1 січня
по 31
грудня

На погашення
заборгованості
КП
"Київпастранс",
пов'язаної з
забезпеченням
функціонування
проекту "Міська
електричка"

2 Національний комплекс
"Експоцентр України"

95 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання 

3 Державне підприємство
"Національний культурно�
мистецький та музейний
комплекс "Мистецький арсенал"

95 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання 

4 Київське комунальне виробниче
підприємство "Міськпаливо"
(ділянка за адресою: Саперно�
Слобідський проїзд, 4)

95 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

5 Державне підприємство
"Санаторій "Конча�Заспа"

95 з 1 січня
по 31
грудня

На здешевлення
вартості путівок
для пільгових
категорій
населення та
поточне
утримання

6 Федерація професійних спілок
України

95 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

7 Державне підприємство
Конструкторське бюро
"Артилерійське озброєння"

95 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

8 Приватне акціонерне товариство
"Київспецтранс" (ділянка за
адресою: вул.Червонопрапорна,
94�97 (карти складування
будівельних відходів)

99 1 січня
по 31
грудня

На здешевлення
тарифів по
наданню послуг з
санітарної
очистки

9 Комунальне підприємство
"Київський іподром"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

10 Комунальне підприємство
"Київпастранc" та його структурні
підрозділи: 
Тролейбусне ремонтно�
експлуатаційне депо №1 
Тролейбусне ремонтно�
експлуатаційне депо №2 
Тролейбусне ремонтно�
експлуатаційне депо №3 
Куренівське тролейбусне
ремонтно�експлуатаційне депо 
Подільське трамвайне ремонтно�
експлуатаційне депо 
Трамвайне ремонтно�
експлуатаційне депо 
ім. Шевченка 
Дарницьке трамвайне ремонтно�
експлуатаційне депо, 
Автобусний парк №1 
Автобусний парк №2 
Автобусний парк №5 
Автобусний парк №6 
Автобусний парк №7 
Автобусний парк №8 

99 з 1 січня
по 31
грудня

На здешевлення
тарифів з
пасажирських
перевезень

комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Солом'янського
району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них
Шевченківського району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них "Магістраль", 
комунальне підприємство по
ремонту та утриманню мостів і
шляхів м. Києва
"Київавтошляхміст", 
комунальне підприємство
електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва
"Київміськсвітло", 
комунальне автотранспортне
підприємство № 273901, 
комунальне автотранспортне
підприємство № 273904, 
комунальне підприємство
"Автодорсервіс", 
комунальна корпорація
"Київавтодор", 
комунальне підприємство
"Учбово�курсовий комбінат", 
комунальне підприємство
"Підрядне спеціалізоване
шляхове ремонтно�будівельне
управління", 
комунальне підприємство
"Підрядне спеціалізоване
підприємство будівельно�
електромонтажних робіт"

16 Комунальне підприємство
"Дирекція будівництва шляхово�
транспортних споруд м. Києва"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На утримання
вулично�
дорожньої
мережі м. Києва

17 Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
"Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт"

99 з 1 січня
з по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

18 Комунальне підприємство
"Молочна фабрика�кухня"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

19 Державне підприємство
санаторний комплекс "Пуща�
озерна"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

20 Комунальне підприємство по
переробці нерудних будівельних
матеріалів 
Київське комунальне
автотранспортне підприємство
№2737 
Ритуальна служба, спеціалізоване
комунальне підприємство
"Спеціалізований комбінат
підприємств комунально �
побутового обслуговування" 
Комунальне підприємство
"Підрядне спеціалізоване
ремонтно�будівельне управління"

99 1 січня
по 31
грудня

На здешевлення
послуг для
населення

21 Комунальне підприємство
"Плесо"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На покриття
витрат
підприємства,
пов'язаних з
утриманням в
належному стані
зон відпочинку
біля води та
міських пляжів,
утримання
очисних споруд
зливових вод,
рятувально�
водолазної та
медичної служб
для забезпечення
безпеки
відпочинку
населення та
гостей м. Києва
біля води та на
воді

22 Київське комунальне об`єднання
зеленого будівництва та
експлуатації  зелених насаджень
міста "Київзеленбуд" та його
структурні підрозділи і
підприємства, що входять до
його складу  (крім земельних
ділянок, зайнятих об'єктами
зовнішньої реклами, малими
архітектурними формами,
паркувальними майданчиками): 
Без створення юридичної особи: 
міська станція захисту зелених
насаджень, 
міський декоративний розсадник
"Теремки", 
служба експлуатації житлового
будинку�гуртожитку, 
Юридичні особи: 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Голосіївського району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Дарницького району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Деснянського району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На виконання
робіт з
озеленення,
догляду за
зеленими
насадженнями,
благоустрою
територій

Фунікулер 
Автостанція "Видубичі" 
Станція технічного
обслуговування автобусів 
Служба утримання рухомого
складу та транспортної
інфраструктури 
Служба колії 
Служба енергетичного
забезпечення та зв'язку 
Служба організації збору та
обліку виручки 
Дирекція по будівництву та
утриманню об'єктів транспорту та
допоміжної інфраструктури

11 Комунальне підприємство
"Київський метрополітен", 
структурні підрозділи без права
юридичної особи:    
електродепо "Дарниця", 
електродепо "Оболонь", 
електродепо "Харківське", 
вагоноремонтний завод, 
ескалаторна служба, 
служба колії, тунельних споруд і
будівель, 
служба сигналізації, 
служба електропостачання, 
електромеханічна служба, 
служба матеріально�технічного
постачання, 
служба руху, 
комерційна служба, 
дирекція будівництва
метрополітену, 
служба соціального
забезпечення, 
служба інформаційних
технологій та зв'язку

99 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

12 Комунальне підприємство
"Водно�інформаційний центр"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На оновлення
виставкової
експозиції,
поточний ремонт
споруд, сплату
податків до
бюджету

13 Комунальне підприємство
"Автотранспортне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На покращення
матеріально�
технічної бази
підприємства 

14 Комунальне підприємство
"Київжитлоспец�експлуатація" в
частині таких площ земельних
ділянок: 
� площ земельних ділянок, на
яких розташовані нежилі будинки
(вільні, технічні та непридатні
приміщення) комунальної
власності міста Києва, що не
надані власником в оренду; 
� площ земельних ділянок, на
яких розташовані нежилі будинки
і приміщення комунальної
власності міста Києва, де
розміщені орендарі, які
користувалися б пільгами
відповідно до чинного
законодавства за умови
користування землею

99 з 1 січня
по 31
грудня

Для
фінансування
виконання
статутних
функцій
підприємства, а
саме: утримання
та ремонт
нежитлового
фонду м. Києва,
оформлення
технічної
документації на
земельні ділянки
під нежитловими
будинками та
приміщеннями
на балансі
підприємства,
сплати податків

15 Комунальна корпорація
"Київавтодор" та підприємства і
структурні підрозділи, що входять
до її складу (крім земельних
ділянок, зайнятих об'єктами
зовнішньої реклами, малими
архітектурними формами,
паркувальними майданчиками):
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Голосіївського
району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Дарницького
району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Деснянського
району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Дніпровського
району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Оболонського
району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Печерського
району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Подільського
району", 
комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Святошинського
району", 

99 з 1 січня
по 31
грудня

На утримання
вулично�
дорожньої
мережі м. Києва
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� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Урлівська, 1/8) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою:  вул.
Поліська, 3)

46 Управління освіти Дарницької
районної в місті Києві державної
адміністрації в частині площ, що
орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Мишуги, 5) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Срібнокільська, 14б)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

47 "Дирекція замовника з
управління житловим
господарством" Дарницького
району м. Києва в частині площ,
що орендує: Комунальне
некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�
санітарної допомоги №3
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Ревуцького, 13�б)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

48 Київський міський дитячий
діагностичний центр м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Урлівська,13)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

49 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: просп.
Маяковського, 32�б)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

50 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Деснянського району  м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою:
просп. Маяковського, 32�б)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

51 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Драйзера, 19)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

52 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Деснянського району  м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Драйзера, 19)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

53 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Деснянського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Матеюка, 3; вул. Кисловодська, 20)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

54 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Деснянського району  м. Києва в
частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Деснянського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Матеюка, 3; вул. Кисловодська,
20); 
� Комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної
медико�санітарної допомоги 
№ 4" Деснянського району 
м. Києва (ділянка за адресою:
вул. Кисловодська, 20)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

55 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №
4" Деснянського району м. Києва
(ділянки за адресами: бульвар
Вигурівський, 4; просп.
Маяковського, 18а; вул.
Курчатова,18а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

56 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №4"
Деснянського району м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Деснянського району м. Києва
(ділянки за адресами: бульвар
Вигурівський, 4; просп.
Маяковського, 18а;  вул.
Курчатова,18а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

57 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: 
вул. М. Закревського, 81/1)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

Дніпровського району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Оболонського району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Печерського району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Подільського району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Святошинського  району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Солом'янського району, 
комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Шевченківського району, 
комунальне підприємство
"Дарницьке лісопаркове
господарство", 
комунальне підприємство
"Святошинське лісопаркове
господарство", 
комунальне підприємство
"Лісопаркове господарство
"Конча�Заспа"

23 Управління освіти Оболонської
районної в м. Києві державної
адміністрації в частині площ, що
орендують: 
Спілка матерів розумово
відсталих інвалідів Оболонського
району м. Києва "Сонячний
промінь"; 
благодійне товариство допомоги
інвалідам та особам із
інтелектуальною недостатністю
"Джерела";  
творче об'єднання дітей і молоді з
фізичними обмеженнями "Студія
ДІМФО";  
товариство реабілітації дітей�
інвалідів м. Києва "Дитинство";  
громадська організація "Центр
реабілітації інвалідів�
спинальників "Відродження �АРС"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

24 Київська міська рада в частині
площ, що орендує комунальне
підприємство
"Госпкомобслуговування",
ділянка за адресою: вул.
Хрещатик, 36

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

25 Комунальне підприємство
"Госпкомобслуговування" за
земельні ділянки за адресами:
вул. Хрещатик, 10, літ. "Б", "В";
вул. Костьольна, 10�б; вул.
Хрещатик, 32а, 32а�2; вул.
Будіндустрії, 9; на орендовані КП
"Госпкомобслуговування" площі
за адресами: вул. Хрещатик, 36
літ. "А", "Б", "В" та вул. Богдана
Хмельницького, 6�а; а також в
частині площ земельних ділянок,
які припадають на орендарів
підприємства, які користуються
пільгами по сплаті податку за
землю відповідно до чинного
законодавства

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання
приміщень,
сплату платежів
до бюджету,
оплату
комунальних
послуг

26 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Голосіївського району м. Києва
(ділянка за адресою: просп. 
40�річчя Жовтня, 59�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

27 Комунальне некомерційне
підприємства "Консультативно�
діагностичний центр"
Голосіївського району м. Києва в
частині площ, що орендує:
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Голосіївського району м. Києва
(ділянка за адресою: просп. 
40�річчя Жовтня, 59�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

28 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Голосіївського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Маршала Якубовського, 6)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

29 Комунальне некомерційне
підприємства "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Голосіївського району м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Голосіївського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Маршала Якубовського, 6)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

30 Управління освіти Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації  в частині площ, що
орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Голосіївського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Набережно�Корчуватська, 56/66)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

31 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Голосіївського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Голосіївська, 53; вул.
Червоноармійська, 104)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

32 Комунальне некомерційне
підприємства "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Голосіївського району м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр" Голосіївського
району м. Києва (ділянки за
адресами: вул. Голосіївська, 53; вул.
Червоноармійська, 104 (корпус А,
Б))

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

33 Будинок відпочинку "Конча�
Заспа" Державного управління
справами в частині площ, що
орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Голосіївського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Генерала Матикіна, 11а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

34 Комунальне підприємство
капітального будівництва,
реконструкції та інвестицій
"Голосіїво�будінвест" в частині
площ, що використовує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Голосіївського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Червонопрапорна, 148)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

35 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Бориспільська, 30�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

36 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1
Дарницького району  м. Києва" в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Бориспільська, 30�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

37 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дарницького району м. Києва"
(ділянки за адресами: вул.
Вербицького, 5; вул. Дьяченко,
12; вул. Гмирі, 8)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

38 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дарницького району м. Києва" в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр №1
Дарницького району м. Києва"
(ділянки за адресами: вул.
Вербицького, 5; вул. Дьяченко,
12)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

39 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Харківське шосе, 121 )

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

40 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3
Дарницького району м. Києва" в
частині площ, що орендує:
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Харківське шосе, 121)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

41 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Харківське шосе, 121)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

42 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва" в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Харківське шосе, 121)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

43 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Тростянецька, 8�д)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

44 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Києва" в
частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Тростянецька, 8�д) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр №1
Дарницького району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Тростянецька, 8�д)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

45 "Дирекція з управління та
обслуговування нежитлового
фонду" Дарницького району 
м. Києва в частині площ, що
орендують:  
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1
Дарницького району м. Києва"
(ділянки за адресами: вул.
Вереснева, 4; вул.
Сімферопольська, 3/2; вул.
Бориспільська, 34) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дарницького району м. Києва"
(ділянки за адресами: вул. Леніна,
43�а; вул. Здолбунівська, 3�б) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання
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58 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр
Деснянського району м. Києва" в
частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: 
вул. М. Закревського, 81/1) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: 
вул. М. Закревського, 81/1) 
� Управління охорони здоров"я
Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації
(ділянка за адресою: вул. М.
Закревського, 81/1)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

59 Комунальне підприємство
"Дирекція з управління та
обслуговування житлового
фонду" Деснянського району в
частині площ, що орендує:
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Бальзака, 22)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

60 Комунальне підприємство по
утриманню житлового
господарства
"Житлорембудсервіс"
Деснянського району м. Києва в
частині площ, що орендують: �
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Олександра Сабурова, 8) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Деснянського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Милославська, 33) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Деснянського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Братиславська, 18; вул. Волкова,
16; просп. Лісовий, 23�А)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

61 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою:
вул. Луначарського, 5)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

62 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва" в
частині площ, що орендують: 
� Управління охорони здоров'я
Дніпровської районної в м. Києві
державної адміністрації (ділянка
за адресою: вул. Луначарського,
5) 
� Київська міська
психоневрологічна лікарня №2 м.
Києва (ділянка за адресою: вул.
Луначарського,5) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Луначарського,5) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги
"Русанівка" Дніпровського району
м. Києва" (ділянка за адресою:
вул. Луначарського, 5) 
� Київська міська клінічна лікарня
№ 5 (ділянка за адресою: вул.
Луначарського, 5)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

63 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: просп.
Павла Тичини, 12)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

64 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва" в
частині площ, що орендує:  
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: просп.
Павла Тичини, 12)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

65 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1
Дніпровського району м. Києва"
(ділянки за адресами: 
вул. П. Запорожця, 26; вул.
Курнатовського,7)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

66 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1
Дніпровського району м. Києва" в
частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою:
вул. П. Запорожця, 26) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Курнатовського, 7)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: бульвар
Дарницький, 23) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №4
Дніпровського району м. Києва"
(ділянки за адресами: вул.
Сергієнка, 23; просп. Гагаріна, 20) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: просп.
Гагаріна, 20)

77 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Оболонського району м. Києва
(ділянки за адресами:
вул. М.Тимошенка, 14; вул.
М.Тимошенка, 4�б)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

78 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Оболонського району м. Києва в
частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Оболонського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
М.Тимошенка, 14; вул.
М.Тимошенка, 4�б) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Оболонського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
М.Тимошенка, 14)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

79 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Оболонського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Північна, 4�а; вул. М.Тимошенка,
14; вул. Л.Гавро, 26)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

80 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Оболонського району м. Києва в
частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Оболонського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Північна, 4�а; вул. М.Тимошенка,
14; вул. Л.Гавро, 26) 
� Управління охорони здоров'я
Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
(ділянка за адресою: вул.
Л.Гавро, 26)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

81 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Оболонського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Вишгородська, 54�а; просп.
Мінський, 8; просп. Мінський, 6
літ. А)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

82 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Оболонського району м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Оболонського району м. Києва
(ділянки за адресами:  вул.
Вишгородська, 54�а; просп.
Мінський, 6, літ. А)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

83 Комунальне підприємство
"Житлосервіс "Куренівка"
Оболонського району м. Києва в
частині площ, що використовує:
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Оболонського району м. Києва
(ділянки за адресами: 
вул. Дніпроводська, 13/1; 
вул. Макіївська, 7; 
вул. Вишгородська, 54�б)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

84 Київський міський
консультативно�діагностичний
центр в частині площ, що
орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Оболонського району м.Києва
(ділянка за адресою: 
вул. Кондратюка, 6). 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Оболонського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Кондратюка, 6)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

67 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: просп.
Павла Тичини, 22)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

68 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Києва" в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою:
просп. Павла Тичини, 22)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

69 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Червоноткацька, 31)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

70 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3
Дніпровського району 
м. Києва" в частині площ, що
орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Червоноткацька, 31)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

71 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги
"Русанівка" Дніпровського району
м. Києва" (ділянки за адресами:
вул. Ентузіастів, 49; вул.
Ентузіастів, 13�а; бульвар
Давидова, 15�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

72 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги
"Русанівка" Дніпровського району
м. Києва" в частині площ, що
орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва"
(ділянки за адресами:
вул. Ентузіастів, 49; вул.
Ентузіастів, 13�а; бульвар
Давидова, 15�а) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: вул.
Ентузіастів, 13�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

73 Київська міська клінічна лікарня
№11 Дніпровського району 
м. Києва в частині площ, що
використовує: Комунальне
некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�
санітарної допомоги №4
Дніпровського району м. Києва"
(ділянки за адресами: вул.
Рогозівська,6; вул. Новаторів, 4;
вул. Двінська, 19; вул. Алма�
Атинська,2)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

74 Управління освіти Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації в частині площ, що
орендує: Комунальне
некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�
санітарної допомоги
№3Дніпровського району 
м. Києва" (ділянка за адресою:
вул. Бойченка, 4�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

75 Державне управління справами
Верховної Ради України в частині
площ, що використовує:
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою:
вул. Луначарського, 3�г)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

76 Комунальне підприємство
"Керуюча дирекція"
Дніпровського району м. Києва" в
частині площ, що
використовують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1
Дніпровського району м. Києва"
(ділянки за адресами: вул.
Курнатовського, 5; вул.
Кибальчича, 13�а; бульвар
Перова, 10; вул. Райдужна,14) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Києва"
(ділянка за адресою: просп.
Миру, 19/18) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання
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85 Київський міський клінічний
шпиталь інвалідів Великої
Вітчизняної війни в частині площ,
що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Оболонського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Червонофлотська, 26)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

86 Управління праці та соціального
захисту населення Оболонського
району міста Києва в частині
площ, що використовує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Оболонського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул. Озерна,
18�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

87 Комунальне підприємство
"Житлосервіс "Приозерне"
Оболонського району міста
Києва в частині площ, що
використовує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Оболонського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Тимошенка, 11)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

88 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
І.Мазепи, 2) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

89 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Печерського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
І.Мазепи, 2)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

90 Комунальне підприємство по
утриманню житлового
господарства Печерського
району м. Києва "Печерськжитло"
в частині площ, що використовує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Цитадельна, 5/9)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

91 Комунальне підприємство по
утриманню житлового
господарства Печерського
району м. Києва
"Липкижитлосервіс" в частині
площ, що використовує:  
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Мечникова, 8; пров.
Інженерний, 4)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

92 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Печерського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
П.Підвисоцького, 4�а; вул.
П.Підвисоцького, 13)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

93 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Печерського району м. Києва в
частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
П.Підвисоцького, 4�а; вул.
П.Підвисоцького, 13) 
� Управління охорони здоров'я
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації (ділянка
за адресою: вул.
П.Підвисоцького, 4�а) 
� Київська міська клінічна лікарня
№ 12 (ділянка за адресою: вул.
П.Підвисоцького, 4�а)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

94 Комунальне підприємство по
утриманню житлового
господарства Печерського
району м. Києва "Печерська
брама" в частині площ, що
використовують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Печерського району м. Києва
(ділянка за адресою: бульвар Лесі
Українки, 36�в) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва
(ділянка за адресою: Тверський
тупик, 10)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

95 Дитяча клінічна лікарня № 7
Печерського району м. Києва в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
П.Підвисоцького, 4�б)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

96 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Мостицька, 9)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

97 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Подільського району м. Києва в
частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Мостицька, 9) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Мостицька, 9)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

98 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Подільського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Волоська, 47; вул. Фрунзе,107)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

99 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Подільського району м. Києва в
частині площ, що орендує:
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Подільського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Волоська, 47; вул. Фрунзе,107)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

100 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: просп.
Свободи, 22)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

101 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Подільського району м. Києва в
частині площ, що орендує:  
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: просп.
Свободи, 22)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

102 Дитяча клінічна лікарня № 9
Подільського району      м. Києва
в частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Подільського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Турівська, 26; вул. Копилівська,
1/7) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: просп.
Правди, 64)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

103 Агрокомбінат "Пуща�Водиця" в
частині площ, що використовує:
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Полкова, 57)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

104 ПАТ "Завод Ленінська кузня" в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Електриків, 26)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

105 Комунальне підприємство
"Дирекція з управління та
обслуговування житлового
фонду" Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації в частині площ, що
орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Подільського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Бестужева, 32)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

106 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Святошинського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Симиренка,10; вул. Ушакова, 16;
вул. Крамського, 10)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

107 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Святошинського району м. Києва
в частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Симиренка, 10) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Симиренка, 10)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

108 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Святошинського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Чорнобильська, 5/7;
вул.Уборевича,11; вул.
Булаховського,26)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

109 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Святошинського району м. Києва
в частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Святошинського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Чорнобильська, 5/7;
вул.Уборевича,11; вул.
Булаховського,26) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Святошинського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Чорнобильська, 5/7;
вул.Уборевича,11)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

110 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Святошинського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Кучера, 5; вул. Симиренка, 38)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

111 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Святошинського району м. Києва
в частині площ, що орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Святошинського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Кучера, 5; вул. Симиренка, 38) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул. Кучера, 5)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

112 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Комісара Рикова, 2)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

113 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Святошинського району м. Києва
в частині площ, що орендує:
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Комісара Рикова, 2)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

114 Комунальне підприємство
"Дирекція з утримання та
обслуговування житлового
фонду в Святошинському районі
м. Києва" в частині площ, що
орендують: 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Львівська, 1/9) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Святошинського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Бударіна, 3в; вул. Наумова, 31) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Корольова, 11/1)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

115 Управління освіти Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації в частині площ, що
орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Бударіна, 3)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
31 ãðóäíÿ 2014 ð.
¹196(4596)

28

116 Київська міська клінічна лікарня
№5 в частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Відпочинку,11)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

117 Київська міська клінічна лікарня
№7 в частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Котельникова, 95)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

118 Дитяча клінічна лікарня №5 в
частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Святошинського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Вернадського, 53)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

119 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Солом'янського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Гарматна, 36)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

120 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Солом'янського району м. Києва
в частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Солом'янського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Гарматна, 36)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

121 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Солом'янського району м. Києва
(ділянка за адресою: просп.
Космонавта Комарова, 3)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

122 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Солом'янського району м. Києва
в частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Солом'янського району м. Києва
(ділянка за адресою: просп.
Космонавта Комарова, 3)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

123 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Солом'янського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Солом'янська, 17; вул.
Єреванська, 6; просп.
Червонозоряний, 2; м/р Жуляни,
вул. Радянська, 10; м/р Жуляни,
вул. Робітнича, 2)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

124 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Солом'янського району м. Києва
в частині площ, що орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Солом'янського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Солом'янська, 17; вул.
Єреванська, 6; просп.
Червонозоряний, 2; м/р Жуляни
вул. Радянська, 10)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

125 Комунальне підприємство
"Дирекція з управління та
обслуговування житлового
фонду" Солом'янської районної в
місті Києві державної
адміністрації в частині площ, що
використовує: 
� Комунальне некомерційне
підприємство 
"Центр первинної медико�
санітарної допомоги №1"
Солом'янського району м. Києва
(ділянки за адресами: 
вул. Шепелєва, 14; вул.
Машинобудівна, 27; бульвар 
І. Лепсе, 7в) 
� Комунальне некомерційне
підприємство 
"Центр первинної медико�
санітарної допомоги №2"
Солом'янського району м. Києва
(ділянки за адресами: вул.
Монтажників, 44; вул.
Очаківська, 3/8; просп.
Повітрофлотський, 15; просп.
Повітрофлотський, 40�а, просп.
Червонозоряний,18) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

126 Комунальне підприємство з
утримання та експлуатації
житлового фонду спеціального
призначення "Спецжитлофонд" в
частині площ, що використовує
комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Солом'янського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул.
Васильченка, 3) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

127 Комунальне підприємство
"Київжитлоспецексплуатація" в
частині площ, що використовує
комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Солом'янського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул. І.
Пулюя, 5) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

128 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Шевченківського району 
м. Києва (за адресами:       
вул. Саксаганського, 100; 
вул. Симона Петлюри, 2/4) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

129 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Шевченківського району 
м. Києва в частині площ, що
орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Шевченківського району 
м. Києва (за адресою: 
вул. Саксаганського, 100) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

130 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Шевченківського району м.
Києва (за адресами: вул.
Б.Хмельницького, 37; вул.
Зоологічна, 3;  
вул. Б. Хмельницького, 46) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

131 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Шевченківського району 
м. Києва в частині площ, що
орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Шевченківського району 
м. Києва (за адресами: 
вул. Б. Хмельницького, 37; 
вул. Зоологічна, 3; 
вул. Б. Хмельницького, 46) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

132 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Шевченківського району 
м. Києва (за адресами: 
вул. М.Пимоненка, 10; 
вул. Білоруська, 11�б) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

133 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Шевченківського району 
м. Києва в частині площ, що
орендує: Комунальне
некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний
центр" Шевченківського району
м. Києва (за адресами: 
вул. М. Пимоненка, 10; 
вул. Білоруська, 11�б) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

134 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Шевченківського району 
м. Києва (за адресами: 
вул. Ризька, 1; вул. Щербакова,
70; вул. Салютна, 23; вул.
Салютна, 23а (корпус 3);  
вул. Овруцька, 23;    
вул. Ольжича, 16) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

135 Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Шевченківського району 
м. Києва в частині площ, що
орендує: 
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр"
Шевченківського району 
м. Києва (за адресами: вул.
Ризька, 1; вул. Щербакова, 70;
вул. Салютна, 23; вул. Салютна,
23а (корпус 3); вул. Ольжича, 16) 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

136 Комунальне підприємство
"Дирекція з управління
нежитловим фондом
Шевченківського району
м. Києва" в частині площ, що
використовують: 

99,9 з 1 січня
по 31
грудня 

На
відшкодування
витрат з
утримання 

� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1"
Шевченківського району 
м. Києва (ділянки за адресами:
вул. Заньковецької, 3/1, літ. а;
вул. Коперника, 29) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2"
Шевченківського району 
м. Києва (ділянка за адресою:
вул. Татарська, 1�в) 
� Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3"
Шевченківського району м.
Києва (ділянки за адресами: вул.
Теліги, 9; вул. Баумана, 25) 

137 Водно�спортивна база
Центрального спортивно�
технічного клубу водних видів
спорту Товариства сприяння
обороні України (фактична
адреса: Труханів острів, вул.
Паркова дорога, 1/2; юридична
адреса: вул. Оболонська, 21)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

138 Дитячо�юнацька спортивна
школа з академічного веслування
"Буревісник"  (ділянка за
адресою: Труханів острів, вул.
Паркова дорога, 18)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

139 Дитячо�юнацька спортивна
школа з академічного веслування
"Славутич" (ділянка за адресою:
Труханів острів, вул. Паркова
дорога, 24)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

140 Дитячо�юнацька спортивна
школа з академічного веслування
та веслування на байдарках і
каное "Київ" (ділянка за адресою:
Труханів острів, вул. Паркова
дорога, 14)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

141 Комплексна дитячо�юнацька
спортивна школа "Пуща�Водиця"
(ділянка за адресою: вул.
Гамарника, 54)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

142 Дитячо�юнацька учбово�
спортивна база "Зеніт" (ділянка за
адресою: Труханів острів, вул.
Паркова дорога, 28)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

143 Водно�веслувальна база
"Динамо" (ділянка за адресою:
Труханів острів, вул. Паркова
дорога, 6)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

144 Стрілецький тир "Динамо"
(ділянка за адресою:      вул.
Курська, 4)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

145 Кінноспортивна база "Динамо"
(ділянка за адресою: вул.
Заболотного, 13)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

146 Підприємство "Центральний
спортивно�технічний клуб
авіаційного моделізму" (ділянка
за адресою: Труханів острів,
кордодроми 1 та 2)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

147 Палац підводного спорту ТОВ
"Школа плавання і здоров'я"
(ділянка за адресою: 
вул. І. Сергієнка, 2/3)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

148 Підприємство будинок фізичної
культури та спорту Центральна
рада ФТС "Динамо" України"
(ділянка за адресою: 
вул. П. Орлика, 15)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

149 Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
"Спортивний комплекс"  (ділянка
за адресою:  Труханів острів, вул.
Паркова дорога, 10)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

150 Комплексна дитяча юнацько�
спортивна школа "Маяк" (ділянка
за адресою: вул. Прирічна, 30�А,
затока Собаче гирло)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

151 Школа вищої спортивної
майстерності міста Києва (ділянка
за адресою: вул. Бастіонна, 7)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

152 Комунальне підприємство
"Керуюча дирекція Дніпровського
району м. Києва" в частині площ,
що орендує дитячо�юнацька
організація фізкультурно�
оздоровчо�спортивний центр
"Форма" (ділянки за адресами:
вул. Кибальчича, 11�в; вул.
Малишка, 15/1)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

153 Київська міська школа вищої
спортивної майстерності (ділянка
за адресою: просп. Тичини, 18)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

154 Дитячо�юнацька спортивна
школа №7 (ділянка за адресою:
Труханів острів, Паркова дорога,
14)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшкодування
витрат з
утримання

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради 
щодо надання допомоги киянам —

учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, 
які загинули під час проведення антитерористичної операції

Рішення Київської міської ради № 525/525 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої статті

2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою забезпечення соці&
ального захисту киян — учасників антитерористичної операції та їх сімей, а також сімей загиблих (помер&
лих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271�«Про�затвер-

дження�Поряд���надання�допомо�и��иянам —

�часни�ам�антитерористичної�операції�та�сі-

м’ям��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведення�ан-

титерористичної�операції»�та�і�зміни�та�допов-

нення:

1.1.�П�н�т�2�рішення�доповнити�словами�«�

поряд���з�ідно�з�додат�ом�1,�що�додається».

1.2.�П�н�т�3�рішення�вил�чити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�4-7�рішення�вважати

відповідно�п�н�тами�3-6.

1.3.�П�н�т�3�рішення�ви�ласти�в�та�ій�реда�-

ції:

«3.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прийня-

ти�до�відома�та�забезпечити�реалізацію�цьо�о

рішення».

1.4.�У�п�н�ті�4�рішення:

Підп�н�т�4.3�доповнити�словами�«та�щомі-

сячної�адресної�матеріальної�допомо�и��и-

янам —��часни�ам�антитерористичної�опера-

ції,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих

(померлих)��иян�під�час�проведення�антитеро-

ристичної�операції�для�по�риття�витрат�на�опла-

т��ними�житлово-�ом�нальних�посл��».

Доповнити�новим�підп�н�том�4.6�та�о�о�зміс-

т�:

«4.6.�Щорічно�при�форм�ванні�бюджет��міс-

та�Києва�передбачати�видат�и�на�надання�що-

місячної�адресної�матеріальної�допомо�и��и-

янам —��часни�ам�антитерористичної�операції,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих�(по-

мерлих)��иян�під�час�проведення�антитерористичної�операції�для�по�риття�витрат�на�оплат�

ними�житлово-�ом�нальних�посл��».

1.5. Абзац�1�п�н�т��8�Поряд���надання�допомо�и��иянам —��часни�ам

антитерористичної�операції�та�сім’ям��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведення

антитерористичної�операції,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271,�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«8.�Компенсація�витрат�доро�овартісно�о�лі��вання�та�відш�од�вання�витрат�на�с�ладне�про-

тез�вання�здійснюється����рошовом��ви�ляді�на�підставі�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�розроблено�о�Департамен-

том�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�врахов�ючи�рішення�Комісії�з�вирішення�питань�надання�допомо�и��иянам —

�часни�ам�антитерористичної�операції,��твореної�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Комісія)».

2.�Доповнити�абзац�16�п�н�т��3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�вересня�2014�ро��

№ 46/46�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406

«Про�затвердження�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011 —�2015�ро-

�и»�та�фінанс�вання�її�заходів���2014�році»�після�слів�«проведення�АТО»�словами�«а�та�ож�ад-

ресної�матеріальної�допомо�и��иянам —��часни�ам�антитерористичної�операції,�членам�їх�сімей

та�членам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян�під�час�проведення�антитерористичної�операції�для

по�риття�витрат�на�оплат��ними�житлово-�ом�нальних�посл��».

3.�Затвердити�зміни�до�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011 —

2015�ро�и»,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�вересня�2014�ро���№ 46/46),�з�ідно�з�додат-

�ом�2�до�цьо�о�рішення.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�ро���№525/525

Порядок 
покриття витрат на оплату житлово&комунальних послуг киянам — 

учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей
загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції

1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�по�риття�витрат�на�оплат��житлово-�ом�нальних�посл��

�иянам —��часни�ам�антитерористичної�операції,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих

(померлих)��иян�під�час�проведення�антитерористичної�операції�шляхом�надання�їм�щомісяч-

ної�адресної�матеріальної�допомо�и�за�рах�но���оштів,�передбачених�в�бюджеті�міста�Києва�на

ви�онання�заходів,�передбачених�місь�ою�цільовою�про�рамою�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на

2011 —�2015�ро�и»,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��

№ 19/5406,���межах�видат�ів�на�відповідний�рі�.

2.�Щомісячна�адресна�матеріальна�допомо�а�для�по�риття�витрат�на�оплат���иянам —��час-

ни�ам�антитерористичної�операції,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян

під�час�проведення�антитерористичної�операції�житлово-�ом�нальних�посл���(далі —�матері-

альна�допомо�а)�надається:

�часни�ам�антитерористичної�операції�та�членам�їх�сімей,�зареєстрованим���місті�Києві�на

одній�житловій�площі;

членам�сімей�за�иблих�(померлих)��часни�ів�антитерористичної�операції,�зареєстрованим��

місті�Києві.

3.�Матеріальна�допомо�а�надається�на�оплат��житлово-�ом�нальних�посл���(�тримання�б�-

дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�овйх�територій,�централізоване�постачання�холодної�води,�цен-

тралізоване�постачання��арячої�води,�водовідведення,��азо-�та�еле�тропостачання,�централізо-

ване�опалення�та�вивезення�поб�тових�відходів�та�рід�их�нечистот)���межах�норм�споживання

житлово-�ом�нальних�посл���(соціальна�норма�житла,�соціальні�нормативи��орист�вання�жит-

лово-�ом�нальними�посл��ами),�встановлених�для��ромадян,�я�і�мають�піль�и�на�оплат��жит-

лово-�ом�нальних�посл��,�визначених�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�06�серпня�2014

ро���№ 409�«Про�встановлення�державних�соціальних�стандартів���сфері�житлово-��ом�наль-

но�о�обсл��ов�вання».

4.�До�членів�сімей��иян —��часни�ів�антитерористичної�операції

належать:

др�жина�(чолові�),�неповнолітні�діти�(до�18�ро�ів);�неодр�жені�повнолітні�діти,�визнані�інвалі-

дами�з�дитинства�І�та�II��р�пи�або�інвалідами�І��р�пи;�бать�и;�особа,�я�а�знаходиться�під�опі�ою

або�пі�л�ванням��часни�ів�антитерористичної�операції,�та�проживають�разом�з��часни�ом�ан-

титерористичної�операції;

до�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�(померли)�під�час��часті�в�антитерористичній�операції,�на-

лежать:

�триманці�за�ибло�о�(померло�о),�я�им���зв’яз���з�цим�виплач�ється�пенсія;�др�жина�(чоло-

ві�),�я�і�не�одр�жились�вдр��е,�незалежно�від�то�о,�виплач�ється�їм�пенсія�чи�ні,�їх�неповноліт-

ні�діти�(до�18�ро�ів);�неодр�жені�повнолітні�діти,�визнані�інвалідами�з�дитинства�І�та�II��р�пи�або

інвалідами�І��р�пи;�бать�и;�особа,�я�а�знаходилась�під�опі�ою�або�пі�л�ванням��часни�ів�анти-

терористичної�операції,�та�проживали�разом�з�ним�(далі —�члени�сімей).

5.�Для�призначення�матеріальної�допомо�и��часни�и�антитерористичної�операції�або�один�із

повнолітніх�членів�сімей��часни�ів�антитерористичної�операції�та�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час

проведення�антитерористичної�операції,�звертаються�до��правління�праці�та�соціально�о�за-

хист��населення�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�за�місцем�реєстрації.

В�разі�зміни�місця�проживання�отрим�вач�допомо�и�зобов’язаний�про�це�повідомити��прав-

лінню�праці�та�соціально�о�захист��населення�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

6.�Матеріальна�допомо�а�призначається�на�підставі�заяви,�до�я�ої

додаються�та�і�до��менти:

— �опія�паспорта�(1,2,�11�і�12�сторін�и);

— �опія�ідентифі�аційно�о�номера���Державном��реєстрі�фізичних�осіб�— платни�ів�подат�ів

та�інших�обов’яз�ових�платежів;

— ори�інал�довід�и�з�місця�реєстрації�про�с�лад�сім’ї�(форма�№ 3);

— �опія�довід�и�або�іншо�о�до��мента,�що�підтвердж�є�безпосередню��часть�в�антитерорис-

тичній�операції,�зо�рема�довідо�,�виданих��омандирами�(начальни�ами)�війсь�ових�частин�(ор-

�анів,�підрозділів),�або�іншими��ерівни�ами�підприємств,��станов,�ор�анізацій,�за�ладів,���під-

поряд��ванні�я�их�переб�вали�війсь�ові�частини�(ор�ани,�підрозділи),��станови�та�за�лади,�в

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо скасування введення спецрахунків 
в системі адміністрування податку на додану вартість

Рішення Київської міської ради № 516/516 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу України,

у зв’язку з недопущенням погіршення економічно&фінансового стану підприємств та організацій міста Києва
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�до�Верховної�Ради�У�раїни�та�Кабінет��Мі-

ністрів�У�раїни�щодо�невід�ладно�о�врах�ван-

ня�за�важень�до�прое�т��за�он��У�раїни�«Про

внесення�змін�до�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни»�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре��ляторної

політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�9.12.2014�№ 516/516

Звернення депутатів Київської міської Ради до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України щодо зауважень до внесення змін 

до Податкового кодексу України

За�оном�У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�та�дея�их�інших�за�о-

нодавчих�а�тів�У�раїни»�(реєстраційний�номер�№ 1621-VII�від�31�липня�2014�ро��),�стаття�200-

1,�вводиться�в�дію�еле�тронне�адміністр�вання�подат���на�додан��вартість�за�допомо�ою�вве-

дення�та��званих�спецрах�н�ів��ожном��платни���подат���на�додан��вартість.

Разом�з�тим�ба�ато�е�спертів�вважають,�що�вже�знайдено�ба�ато�схем,�за�допомо�ою�я�их

можливі�і�в�подальшом��зловживання�на�нарах�ванні�та�сплаті�подат���на�додан��вартість,�та

роблять�висново�,�що�впровадження�та�их�спецрах�н�ів�несе�за�собою�більше�недолі�ів,�ніж�пе-

рева�.

Нині�механізм�облі���та�адміністр�вання�ПДВ�і�та��занадто�с�ладний�і�д�же��ромізд�ий,�а�йо-

�о�введення�може�привести�до�заморож�вання�до�20%�обі�ових��оштів,�що�при�теперішньом�

(дале�о�не�най�ращом��стані�розрах�н�ів�між�підприємствами)�тіль�и�по�іршить�їх�фінансово-

е�ономічне�становище.

Сама�процед�ра�введення�та�ф�н�ціон�вання�системи�еле�тронно�о�адміністр�вання�ПДВ�є

надто�незроз�міла�і�в�рай�важ�а.�Перші��онс�льтації�по�поряд���ведення�спецрах�н�ів�з�ПДВ�по-

чали�надходити�тіль�и�в�середині�жовтня�2014�ро��,�але�і�ці�роз’яснення�не�дають�вичерпних

відповідей�на�всі�запитання.

Анало��та�их�рах�н�ів�б�в�введений�в�Респ�бліці�Бол�арії,�але�від�ньо�о�швид�о�відмовились

ще�в�2007�році,�визнавши,�що�він�не�є�достатньо�ефе�тивний.

Том��деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�звертаються�до�Верховної�Ради�У�раїни�з�проханням

невід�ладно�роз�лян�ти,�а�в�зверненні�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�надати�пропозицію�до�Вер-

ховної�Ради�щодо�внесення�змін�до�«Подат�ово�о��оде�с��У�раїни».

Пропон�ємо�відмінити:

«І.�ПРИКІНЦЕВІ�ПОЛОЖЕННЯ.

1)�Цей�За�он�набирає�чинності�з�дня�наст�пно�о�за�йо�о�оп�блі��ванням,��рім:

приз�пинити�стро��дії�останньо�о�абзац��п�н�т��200.2,�статті�2001 та�останнє�речення�абза-

ц��др��о�о�п�н�т��209.2».

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради��либо�о�пере�онані,�що�на�теперішній�час�с�ас�вання�введен-

ня�еле�тронно�о�адміністр�вання�подат���на�додан��вартість�за�допомо�ою�спецрах�н�ів�зни-

зить�напр����в�с�спільстві,�а�та�ож�не��с�ладнить�і�без�то�о�важ�ий�фінансово-е�ономічний�стан

підприємств�та�ор�анізацій�міста�Києва.

Врахов�ючи�вищенаведене,�Київсь�а�місь�а�рада�звертається�до�Верховної�Ради�У�раїни�та

Кабінет��Міністрів�У�раїни�з�проханням�врах�вати�за�важення�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради

та�підприємців�міста�Києва�та�внести�зміни�в�Подат�овий��оде�с�У�раїни.

Київський міський голова В. Кличко
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с�ладі�я�их�проходили�сл�жб��чи�працювали�особи,�із�зазначенням�період���часті;

— �опія�свідоцтва�про�шлюб�(за�необхідності);

— �опія�свідоцтва�про�народження�(за�необхідності);

— �опія�свідоцтва�про�смерть�(для�членів�сім’ї�за�иблих).

7.�Матеріальна�допомо�а�призначається�з�момент��звернення,�але�не�раніше�набрання�чин-

ності�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271�«Про�затвердження

Поряд���надання�допомо�и��иянам

— �часни�ам�антитерористичної�операції�та�сім’ям��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведення�ан-

титерористичної�операції�та�дати�приб�ття�в�зон��антитерористичної�операції»».

8.�Виплата�матеріальної�допомо�и�припиняється���разі�встановлення�стат�с��з�ідно�з�За�о-

ном�У�раїни�«Про�стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�соціально�о�захист�»,�але�не�раніше�міся-

ця�звернення�про�надання�піль��на�оплат��житлово-�ом�нальних�посл���відповідно�до�встанов-

лено�о�стат�с�.

9.�Матеріальна�допомо�а�надається���та�их�розмірах:

340,0��рн —�на�сім’ю�з�однієї�особи;

604,0��рн —�на�сім’ю�з�двох�осіб;

850,0��рн —�на�сім’ю�з�трьох�осіб;

1083,0��рн —�на�сім’ю�з�чотирьох�осіб�та�більше.

10.�Облі���ромадян,�я�і�звертаються�за�матеріальною�допомо�ою,

здійснюють��правління�праці�та�соціально�о�захист��населення�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій�за�місцем�реєстрації�заявни�ів.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�ро���№525/525

Зміни 
до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 — 2015 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406

(в редакції рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 46/46)

1.�У�розділі�7�«Напрями�діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011 —�2015�ро�и»,�п�н�ти�1-3,�позиції�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

№ п/п   Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)  

Перелік заходів програми   Строк
виконання
заходу   

Виконавці   Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн,у
тому числі:

Очікуваний результат   

І етап ІІ етап

2011 рік 2012  рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 Адресна
матеріальна
допомога

1. Надавати одноразову
адресну соціальну
матеріальну допомогу
окремим категоріям
соціально незахищених
верств населення,
ветеранам війни м. Києва

2011+2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

21 449,5 380951,5 199367,2 0,0 393151,5 І етап Показники продукту Кількість одержувачів +142,1 тис. осіб (2 виплати)
Показник ефективності Середній розмір допомоги + 105 грн Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року + 5 %
ІІ етап Показники продукту Кількість одержувачів +300,0 тис. осіб (12 виплат)
Показник ефективності Середній розмір допомоги + 210 грн Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року + 0 %

2. Забезпечення надання
допомоги на   поховання
та компенсацію     витрат,
пов'язаних із
дороговартісним
лікуванням,     киянам   +
учасникам бойових дій
АТО

2014+2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

0,0 0,0 0,0 11708,5 11708,5 Показники продукту Кількість одержувачів +500 осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги + 20,0 тис. грн

3. На надання
матеріальної допомоги
киянам+учасникам    АТО,
членам          сімей
загиблих киян під час
проведення АТО,     а
також щомісячної
адресної матеріальної
допомоги киянам +
учасникам
антитерористичної
операції, членам їх сімей
та членам сімей загиблих
(померлих)    киян під
час проведення
антитерористичної
операції   для покриття
витрат на   оплату   ними
житлово+комунальних
послуг

2014+2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

0,0 0,0 0,0 10000,0 60100,0 Показники продукту Кількість одержувачів +5800 осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги+ 10,3 тис. грн

Київський міський голова В. Кличко

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України щодо туристичного збору

Рішення Київської міської ради № 513/513 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю

України — місто&герой Київ», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, у зв’язку з необ&
хідністю надходження коштів від туристичного збору до міського бюджету для розвитку туристичної сфери
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�до�Верховної�Ради�У�раїни�щодо�невід�лад-

но�о�врах�вання�за�важень�до�прое�т��За�он�

У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Подат�ово�о

�оде�с��У�раїни�та�дея�их�за�онів�У�раїни�(що-

до�подат�ової�реформи)»�та�до�прое�т��За�о-

н��У�раїни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на

2015�рі�»�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 513/513

Звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України щодо зауважень до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів

України (щодо податкової реформи)» та до проекту Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Прое�том�За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�та�дея�их

за�онів�У�раїни�(щодо�подат�ової�реформи)»�(реєстраційний�номер�5079�від�15.09.2014)�пе-

редбачено�с�ас�вання�т�ристично�о�збор�,�я��малоефе�тивно�о.

Одна��щоро���надходження�в�бюджет�міста�Києва�від�сплати�т�ристично�о�збор��зроста-

ють.�Для�при�лад�,�в�2012�році�надходження�від�сплати�т�ристично�о�збор��за�ладами�роз-

міщення�м.�Києва�становили�9,71�млн.��рн,�в�2013 —�10,6�млн.��рн,�за�10�місяців�2014�ро-

�� —�6,�68�млн.��рн.

За�с�часних�обставин�місто�Київ�має��остр��потреб��в��оштах�на��тримання�соціально-

��льт�рної�сфери,�по�ращення�іміджевої�політи�и�я��в�У�раїні,�та��і�за��ордоном,�позиціон�-

вання�міста�Києва�я��європейсь�ої�столиці,�створення��мов�для�зал�чення�я��іноземних,�та�

і�вн�трішніх�т�ристів,�створення��омфортних��мов�для��иян�та��остей�міста.�На�жаль,�бюджет

міста�Києва�не�в�змозі�в�повній�мірі�забезпечити�видат�и�на�фінанс�вання�т�ристичної�сфе-

ри�міста�Києва,�я�а�постраждала�від�с�спільно-політичної�сит�ації,�я�а�с�лалася�в��раїні.

Том�,�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�звертаються�до�Верховної�Ради�У�раїни�з�проханням

при�роз�ляді�в�першом��читанні�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Подат�ово-

�о��оде�с��У�раїни�та�дея�их�за�онів�У�раїни�(щодо�подат�ової�реформи)»�врах�вати�пропо-

зиції�т�ристичної��ромадсь�ості�міста�щодо�збереження�т�ристично�о�збор��я��одно�о�з�ви-

дів�місцевих�подат�ів�та�зборів.�Пропон�ємо�п�н�т�4�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�внесення

змін�до�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�та�дея�их�за�онів�У�раїни�(щодо�подат�ової�реформи)»

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

4)�статтю�10�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�

«Стаття�10.�Місцеві�подат�и

10.1.�До�місцевих�подат�ів�належать:

10.1.1.�подато��на�нер�хоме�майно;

10.1.2.�єдиний�подато�;

10.1.3.�т�ристичний�збір».

У�за�онопрое�ті�передбачити�статтю�268,�ви�лавши�її���та�ій�реда�ції:�

«Стаття�268.�Т�ристичний�збір

268.1.�Т�ристичний�збір —�це�місцевий�збір,��ошти�від�я�о�о�зарахов�ються�до�місцево�о

бюджет�.

268.2.�Платни�и�збор�

268.2.1.�Платни�ами�збор��є��ромадяни�У�раїни,�іноземці,�а�та�ож�особи�без��ромадян-

ства,�я�і�приб�вають�на�територію�адміністративно-територіальної�одиниці,�на�я�ій�діє�рі-

шення�сільсь�ої,�селищної�та�місь�ої�ради�про�встановлення�т�ристично�о�збор�,�та�отрим�-

ють�(споживають)�посл��и�з�тимчасово�о�проживання�(ночівлі)�із�зобов’язанням�залишити

місце�переб�вання�в�зазначений�стро�.
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268.2.2.�Платни�ами�збор��не�мож�ть�б�ти�особи,�я�і:

а)�постійно�проживають,���том��числі�на��мовах�до�оворів�найм�,���селі,�селищі�або�місті,�ра-

дами�я�их�встановлено�та�ий�збір;

б)�особи,�я�і�приб�ли���відрядження;

в)�інваліди,�діти-інваліди�та�особи,�що�с�проводж�ють�інвалідів�І��р�пи�або�дітей-інвалідів�(не

більше�одно�о�с�проводж�ючо�о);

�)�ветерани�війни;

ґ)��часни�и�лі�відації�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС;

д)�особи,�я�і�приб�ли�за�п�тів�ами�(��рсів�ами)�на�лі��вання,�оздоровлення,�реабілітацію�до

лі��вально-профіла�тичних,�фіз��льт�рно-оздоровчих�та�санаторно-��рортних�за�ладів,�що�ма-

ють�ліцензію�на�медичн��пра�ти���та�а�редитацію�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що

реаліз�є�державн��політи�����сфері�охорони�здоров’я;

є)�дитячі�лі��вально-профіла�тичні,�фіз��льт�рно-оздоровчі�та�санаторно-��рортні�за�лади.

268.3. Став�а�збор�

268.3.1.�Став�а�встановлюється���розмірі�від�0,5�до�2�відсот�ів�до�бази�справляння�збор�,

визначеної�п�н�том�268.4�цієї�статті.

268.4. База�справляння�збор�

268.4.1.�Базою�справляння�є�вартість��сьо�о�період��проживання�(ночівлі)�в�місцях,�визначе-

них�підп�н�том�268.5.1�цієї�статті,�за�вирах�ванням�подат���на�додан��вартість.

268.4.2.�До�вартості�проживання�не�в�лючаються�витрати�на�харч�вання�чи�поб�тові�посл�-

�и�(прання,�чист�а,�ла�одження�та�прас�вання�одя��,�вз�ття�чи�білизни),�телефонні�рах�н�и,

оформлення�за�ордонних�паспортів,�дозволів�на�в’їзд�(віз),�обов’яз�ове�страх�вання,�витрати

на��сний�та�письмовий�пере�лади,�інші�до��ментально�оформлені�витрати,�пов’язані�з�прави-

лами�в’їзд�.

268.5. Подат�ові�а�енти

268.5.1.�З�ідно�з�рішенням�сільсь�ої,�селищної�та�місь�ої�ради�справляння�збор��може�здій-

снюватися:

а)�адміністраціями��отелів,��емпін�ів,�мотелів,���ртожит�ів�для�приїжджих�та�іншими�за�лада-

ми��отельно�о�тип�,�санаторно-��рортними�за�ладами;

б)��вартирно-посередниць�ими�ор�анізаціями,�я�і�направляють�неор�анізованих�осіб�на�по-

селення���б�дин�и�(�вартири),�що�належать�фізичним�особам�на�праві�власності�або�на�праві

�орист�вання�за�до�овором�найм�;

в)�юридичними�особами�або�фізичними�особами —�підприємцями,�я�і��повноваж�ються�сіль-

сь�ою,�селищною�або�місь�ою�радою�справляти�збір�на��мовах�до�овор�,���ладено�о�з�відпо-

відною�радою.

268.6. Особливості�справляння�збор�

268.6.1.�Подат�ові�а�енти�справляють�збір�під�час�надання�посл��,�пов’язаних�з�тимчасовим

проживанням�(ночівлею),�і�зазначають�с�м��сплачено�о�збор��о�ремим�ряд�ом���рах�н���(�ви-

танції)�на�проживання.

268.7.�Порядо��сплати�збор�

268.7.1.�С�ма�т�ристично�о�збор�,�обчислена�відповідно�до�подат�ової�де�ларації�за�звітний

(подат�овий)��вартал,�сплач�ється�що�вартально,���визначений�для��вартально�о�звітно�о�(по-

дат�ово�о)�період��стро�,�за�місцезнаходженням�подат�ових�а�ентів.

268.7.2.�Подат�овий�а�ент,�я�ий�має�підрозділ�без�стат�с��юридичної�особи,�що�надає�по-

сл��и�з�тимчасово�о�проживання�(ночівлі)�не�за�місцем�реєстрації�та�о�о�подат�ово�о�а�ента,

зобов’язаний�зареєстр�вати�та�ий�підрозділ�я��подат�ово�о�а�ента�т�ристично�о�збор�����он-

тролюючом��ор�ані�за�місцезнаходженням�підрозділ�.

268.7.3.�Базовий�подат�овий�(звітний)�період�дорівнює��алендарном���вартал�».

Та�ож,�вважаємо�за�доцільне,�щоб��ошти,�отримані�від�сплати�т�ристично�о�збор�,�спрямо-

в�валися�до�спеціально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�та�мали�цільове�призначення,�а�саме:

направлялися�на�розвито��т�ристичної�сфери�міста�Києва.�У�зв’яз���з�цим�пропон�ємо�внести

зміни�до�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на�2015�рі�»,�передбачивши

видат�и�на�розвито��т�ристичної�сфери�в�розмірі��оштів,�отриманих�від�сплати�т�ристично�о

збор�.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради��либо�о�впевнені,�що,�лише�маючи���бюджеті�міста�Києва�всі

зароблені�територіальною��ромадою��ошти,�можливо�по�ращити�імідж�міста�Києва,�приваби-

ти�т�ристів�та�забезпечити�їх��омфортними,�безпечними��мовами�переб�вання�в�столиці�У�ра-

їни,�по�ращити�місь���інфрастр��т�р��та�створити��мови�для�зал�чення�інвестицій.

Врахов�ючи�вищев�азане,�Київсь�а�місь�а�рада�звертається�до�Верховної�Ради�У�раїни�з�про-

ханням�врах�вати�за�важення�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�т�ристичної��ромадсь�ості�міс-

та�Києва�до�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�та�де-

я�их�за�онів�У�раїни�(щодо�подат�ової�реформи)»�та�до�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�Держав-

ний�бюджет�У�раїни�на�2015�рі�».

Київський міський голова В. Кличко

Â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"¹ 195 (4595) â³ä 30 ãðóäíÿ 2014 ð.
â îãîëîøåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ "Ïðî
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà
äî áóä³âíèöòâà ãðîìàäñüêèõ ïðèì³ùåíü äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ
ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ íàä ï³øîõ³äíèì ï³äçåìíèì ïåðåõîäîì
íà ïåðåòèí³ áóëüâ. Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî òà ïðîñï.
Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 75/2" ðåäàêö³ºþ ç òåõí³÷íèõ
ïðè÷èí áóëà äîïóùåíà ïîìèëêà.

Ïóíêòè 3.12-3.14 îãîëîøåííÿ ñë³ä ÷èòàòè:
"3.12. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè

³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó
íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì
çîáîâ’ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2.6 - 2.8, 3.1, 3.5, 3.6,
3.11 óìîâ êîíêóðñó àáî ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
òà/àáî äîäàòêîâèõ óãîä äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó (â ò.÷.
ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì ðåàë³çàö³¿ òà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó).

3.13. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü çà
³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó âèíîñèòüñÿ
íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

3.13.1.Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ
Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:

-íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â;

- òåðì³íè ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³
íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü éîãî óìîâ.

3.13.2 Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 37 êàëåíäàðíèõ äí³â ç
äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó
²íâåñòîðà,çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³,ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãîâ³ð áóäå ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.13.3. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº
Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðî âèêîíàííÿ ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü
òà íàäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî
ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.13.4.Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó
êîíêóðñó ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ô³íàíñîâèõ
çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 3.13.3.

3.14 Ó ðàç³ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ç ²íâåñòîðîì (ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó) Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó âèð³øóº ïèòàííÿ ùîäî
çàëó÷åííÿ íîâîãî ²íâåñòîðà, ñòðîê³â òà îáñÿã³â êîìïåíñàö³¿
ïîïåðåäíüîìó ²íâåñòîðó ïîíåñåíèõ íèì âèòðàò íà ðåàë³çàö³þ
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó. Â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ
²íâåñòîðîì íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó,çä³éñíþºòüñÿ
íîâèì ²íâåñòîðîì â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.15 ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³

ñàíêö³¿ çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì (ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó) ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

- íåíàäàííÿ àáî íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ Çàìîâíèêó
³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè â ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî
— ïåíÿ â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîðóøåííÿì âèìîã
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó,âèìîã áóä³âåëüíèõ íîðì,äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â, ïðàâèë òà çàòâåðäæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü —
øòðàô ó ðîçì³ð³ 10% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåñâîº÷àñíå çàêëàäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ äî ñòðàõîâîãî
ôîíäó äîêóìåíòàö³¿ Óêðà¿íè — ïåíÿ â ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿
îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò,
ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì,—ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿
ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí
äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ çâ³ò³â ùîäî ñòàíó
ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — ïåíÿ
â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá’ºêòà
³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ."—äàë³ çà òåêñòîì

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà. Ó ðàç³ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè, îðåíäàð ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êèø, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77,202-61-76.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº
íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Ìèêîëè
Ïèìîíåíêà, 10, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 47,2 êâ.ì. (êîðèäîð 1-èé ïîâåðõ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,7 êâ.ì, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1-èé ïîâåðõ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,0 êâ.ì, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2-èé ïîâåðõ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,5 êâ.ì). Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ï³ä îô³ñ.Òåðì³í
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòó îðåíäè 603 400 ãðí. Îðåíäíà
ïëàòà 8 040,31 ãðí., áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹ 2" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî,
24, êàá. 512 àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96,
288-08-75.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº
íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóëèö³ ²âàíà Ôðàíêà
25/40 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,6 êâ.ì.Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ -ï³ä ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè
çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè).Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòó îðåíäè
364600.00 ãðí.áåç ÏÄÂ.Îðåíäíà ïëàòà 1584.49 ãðí.áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé

ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîíó".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî,
24, ê.512 àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96,
288-08-75.

ÒÎÂ "Ãàðò-²íâåñò" ïîâ³äîìëÿº, ùî äëÿ áóäèíê³â æ/ê "Ãðþíâàëüä"
òàðèô ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿
ñêëàäàº ïî âóë. Êëàâä³¿âñüê³é 40-À — 3,6158 ãðí/ì2 òà ïî âóë.
Êëàâä³¿âñüê³é 40-Á — 3,4504 ãðí/ì2 (òàðèô ðîçðàõîâàíèé çã³äíî
ïîðÿäêó çà Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹869 â³ä 01.06.11ð.), ïðè îïëàò³ 

äî 20 ÷èñëà ä³º 5% çíèæêà.
²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñêëàäîâèõòàðèôó,ïåðåë³êó ïîñëóãòà ïåð³îäè÷í³ñòü

¿õ íàäàííÿ ðîçì³ùåíà íà ñòåíäàõ ó êîæíîìó áóäèíêó. Ïðîïîçèö³¿
òà çàóâàæåííÿ â³ä ìåøêàíö³â ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 14 äí³â çà
àäðåñîþ: âóë. Êëàâä³¿âñüêà 40-Á (òåë. 2518021).
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ñïóñò³òüñÿ íà çåì-
ëþ, âêëþ÷³òü ïðàêòè÷íó
æèëêó ³ çàéì³òüñÿ ïîáóòî-

âèìè ïðîáëåìàìè. Ð³äí³ î÷³êóþòü
â³ä âàñ ïðèºìíèõ ïîäàðóíê³â, òîæ
îùàñëèâòå ¿õ! Ç áëàãîâ³ðíèìè
ëþá³òüñÿ,æèâ³òü äóøà â äóøó,äåìîí-
ñòðóþ÷è çðàçîê ãîëóáèíî¿ ïàðè.
Âèñòàâëÿòè ïðåòåíç³¿, äèêòóâàòè
âëàñíó âîëþ çàáîðîíåíî, â³ääàéòå
³í³ö³àòèâó ñóïóòíèêó! 

ÒÅËÜÖ², ðàä³éòå, âàìè
îï³êóâàòèìåòüñÿ ìèëîñòè-
âà äîëÿ, äîäàâøè äî êóò³

êëîïîò³â ìåäó ùàñòÿ.Ïîäáàéòå ïðî
çîâí³øí³é âèãëÿä, îáíîâ³òü ïî ìîä³
ãàðäåðîá, çì³í³òü ìàíåðó ïîâåä³íêè
³ ñÿéòå ÷àðàìè, çàâîéîâóþ÷è ñèì-
ïàò³¿ ëþäåé.Ñüîãîäí³ âè áóäåòå ïî-
çà êîíêóðåíö³ºþ ó ïðîòèëåæíî¿
ñòàò³ ³ íåîäì³ííî çóñòð³íåòå ïðèí-
öà ñåðöÿ! 

ÁËÈÇÍÞÊÈ ìàþòü ïî-
æåðòâóâàòè ñåáå íà â³â-
òàð ÷óæèõ ïðîáëåì. Áóäü-

òå ïðàêòè÷íèìè, îðãàí³çîâàíè-
ìè, íàìàãàéòåñÿ âñ³ì äîãîäèòè,
ÿê íà ñëîâàõ — òàê ³ íà ä³ë³. ßêùî
ëþäÿì ïîðó÷ ç âàìè áóäå âåñå-
ëî ³ êîìôîðòíî, çíà÷èòü âè ³ç çàâ-
äàííÿì óñï³øíî âïîðàëèñü! Âå-
ëåëþäíèõ ì³ñöü, ðîçâàæàëüíèõ
òóñîâîê ë³ïøå óíèêàòè, çàòå â
ò³ñíîìó ³íòèìíîìó êîë³ ïî÷óâà-
òèìåòåñÿ íàéë³ïøå.

ÐÀÊÈ, äåíü ïðîìàéíå ï³ä
âåñåë³ ôàíôàðè, íà äóø³
çàïàíóº ëþáîâ òà ãàðìîí³ÿ.

Çîñåðåäüòåñÿ íà ìàéáóòíüîìó, àëå
ïåðåâàæíî â ïðàêòè÷íîìó êëþ÷³.
Íîâîð³÷íó í³÷ áàæàíî ïðîâåñòè â
êîë³ óëþáëåíèõ áëèçüêèõ òà äðóç³â,
à îäðóæåíèì —ðàçîì ç áëàãîâ³ðíè-
ìè. Âîíè òàê³ ÷àð³âí³, ðîçïëþù³òü
î÷³ ³ çíîâó çàêîõàéòåñÿ, ³íàêøå ¿õ
âêðàäóòü! 

ËÅÂÀÌ â³äâåäåíà ðîëü
êàçêîâî¿ Ïîïåëþøêè, ÿêà
çäàòíà «ïåðåëîïàòèòè» êó-

ïó ðîáîòè òà çàäîâîëüíèòè ïðèì-
õè îòî÷åííÿ. Öå íå ïðèíèçèòü âà-
øó «êîðîë³âñüêó âåëè÷í³ñòü», à íàâ-
ïàêè — îêðèëèòü, íàãîðîäîþ áóäå
íåïîõèòíèé àâòîðèòåò. Ãîëîâíå,
îïèíèâøèñü íà ï`ºäåñòàë³ ïîøà-
íè, ïèëüíóéòå, àáè íå çàïàìîðî÷è-
ëàñÿ ãîëîâà, áî íåäðóãè òóò ÿê òóò! 

Ä²ÂÈ íà ñâÿòêîâ³é õâèë³,
òîðæåñòâóéòå òà «ðîçêðó-
÷óéòå» ïåðñîíàëüíèé ³ì³äæ,

õîâàòèñÿ ïðîòèïîêàçàíî. Ïðÿìóé-
òå òóäè, äå ëþäíî, çàÿâëÿéòå ïðî
ñåáå,õâàë³òüñÿ,áóäüòå â öåíòð³ óâà-
ãè, çàâîéîâóéòå ïîïóëÿðí³ñòü, îõ-
ìóðÿéòå ïðîòèëåæíó ñòàòü — òàê
âåëÿòü Íåáåñà, ³ íå ñì³éòå ¿õ îñëó-
õàòèñÿ! 

ÒÅÐÅÇÈ, êèíüòå ÿê³ð â äî-
ìàøí³õ ïåíàòàõ, äáàéëè-
âî ãîñïîäàðþéòå, óì³ëî

ðîçïîðÿäæàþ÷èñü ñ³ìåéíèì áþä-
æåòîì. Ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ ï³òè
íà êîìïðîì³ñ ç  äîìî÷àäöÿìè, òî-
ìó áóäü-ÿêîþ ö³íîþ çíàéä³òü ï³äãðóí-
òÿ äëÿ ïîðîçóì³ííÿ, àáè óçãîäèòè
âëàñí³ ð³øåííÿ ç ³íòåðåñàìè ðîäè-
íè ³ âåñåëî çóñòð³òè íîâîð³÷íå ñâÿ-
òî! 

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ ñèðîò³òè çà-
áîðîíåíî! Ïàðóéòåñÿ,
ãîðí³òüñÿ äî òèõ,õòî ëþáèé

ñåðöåì òà äóøåþ, íèí³ ìàºòå áëèñ-
êó÷èé øàíñ ãàðíî ïîâåñåëèòèñÿ ó
êîë³ ìàëîçíàéîìèõ ëþäåé, ïðèÿ-
òåë³â, ñóñ³ä³â, äàëåêèõ ðîäè÷³â. ²
ïàì`ÿòàéòå: ñòîñóíêè «áàòüêè -ä³òè»
âèìàãàþòü ïåðøî÷åðãîâî¿ óâàãè,
áóäüòå òóò íà âèñîò³! 

ÑÒÐ²ËÜÖ², îáëèøòå íàïî-
ëåîí³âñüê³ ïëàíè ³ çàéì³òü-
ñÿ ðóòèííîþ ðîáîòîþ. Ðå-

çóëüòàò íå çìóñèòü ñåáå ÷åêàòè, à
äîêëàäåí³ çóñèëëÿ îêóïëÿòüñÿ ç
ëèõâîþ. Ïðàêòè÷íèé ïðèö³ë ìàº
äîì³íóâàòè ó âñüîìó: ³ íå ìàº çíà-
÷åííÿ,ïðàöþºòå âè ÷è ðîçâàæàºòå-
ñÿ, â³ääàºòåñÿ äîçâ³ëëþ, ëþáîâíèì
óò³õàì. Íàâ³òü â³ä õîá³ ìàº áóòè êî-
ðèñòü.

ÊÎÇÅÐÎÃ²Â î÷³êóº ùàñëè-
âèé çîðåïàä! Ìîæåòå ç
÷èñòîþ ñîâ³ñòþ ïóñòèòèñÿ

â ðîìàíòè÷í³ ìàíäðè, âäîñòàëü ïî-
ðîçâàæàòèñÿ, íàëàãîäèòè ñåðäå÷í³
ñïðàâè òà çàêîõàòèñÿ! Ãîëîâíå, àáè
ïëîòñüê³ óò³õè íå íàêëàëè íåãàòèâ-
íèé â³äáèòîê íà äóõîâíó ñôåðó.
Êîíòðîëþéòå àïåòèòè, áî íåíà-
ñèòí³ñòü ïðèçâåäå äî ãð³õà! 

ÂÎÄÎË²¯ ïðèðå÷åí³ äáà-
òè ïðî ñâîþ ðîäèíó, îá-
ëàãîðîäæóâàòè ñ³ìåéíå

ãí³çäî òà ÷àêëóâàòè á³ëÿ êóõîííî-
ãî ìàðòåíà, àáè âñ³õ íàãîäóâàòè
òà çäèâóâàòè êóë³íàðíîþ âèò³âêîþ
íà íîâîð³÷íîìó çàñò³ëë³. Ãåíåðàëü-
íå ïðèáèðàííÿ â îñåë³ òåæ íå
îá³éäå âàñ ñòîðîíîþ. Îðãàí³çóé-
òå äîìî÷àäö³â, áî ñèë ï³äãîòóâàòè-
ñÿ äî ñâÿòêîâèõ ðîçâàã ìîæå çàá-
ðàêíóòè.

ÐÈÁÈ, äåíü ñïðèÿº âäà-
ëèì ïîêóïêàì, êîðîòêèì
ïî¿çäêàì ç êîíêðåòíèìè

ïðàêòè÷íèìè ö³ëÿìè. Çóñòð³÷àòè
Íîâèé ð³ê äîö³ëüíî â êîë³ äðóç³â.
Ïðîäåìîíñòðóéòå áðàòåðñüêó
ñîë³äàðí³ñòü, àäæå ìàºòå óí³êàëü-
íèé øàíñ ïåðåòâîðèòè áëèçüêèõ
òà çíàéîìèõ íà ³ñòèííèõ äðóç³â, ç
ÿêèìè âàñ îá`ºäíàþòü ñï³ëüí³ äóõîâí³
òà ìàòåð³àëüí³ ³íòåðåñè. Âåñåë³òü-
ñÿ ³ ïàì`ÿòàéòå: çàäîâîëåííÿ ÷ó-
æèõ ïîòðåá º ïåðøî÷åðãîâèì! 

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -14o

Àòì. òèñê: 759 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 72 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: -7o

Àòì. òèñê: 759 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 46 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -9o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

ãîðîñêîï

31 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 31 ãðóäíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

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”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 39120
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.
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Ñàíòà ïîâåðíóâñÿ íà Ï³âí³÷íèé ïîëþñ

ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑ ïîâåðíóâñÿ äîäî-
ìó íà Ï³âí³÷íèé ïîëþñ, ïîâ³äîì-
ëÿº òâ³òòåð Êîìàíäóâàííÿ ïîâ³òðÿ-
íî-êîñì³÷íî¿ îáîðîíè Ï³âí³÷íî¿
Àìåðèêè (NORAD). "Ñïàñèá³, ùî
ñë³äêóâàëè çà ïåðåñóâàííÿìè Ñàí-
òè ðàçîì ç NORAD! Ïîáà÷èìîñÿ â
íàñòóïíîìó ðîö³!"— éäåòüñÿ ó òâ³ò³.

Ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî íà
ñïåö³àëüíîìó ñàéò³ ï³âí³÷íîàìå-
ðèêàíñüêèõ â³éñüêîâèõ ìîæíà áó-
ëî ä³çíàòèñÿ ïðî ïîäîðîæ³ Ñàíòà-

Êëàóñà ïî ñâ³òó â ðåæèì³ ðåàëüíî-
ãî ÷àñó. Çà äîáó êàçêîâèé ïåðñî-
íàæ ïîáóâàâ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ,
çîêðåìà Óêðà¿í³.

Ñàíòà-Êëàóñ òàêîæ â³äâ³äàâ
Â³ðìåí³þ, Àçåðáàéäæàí, Á³ëîðóñü,
Êàçàõñòàí, Êèðãèç³þ, Ìîëäîâó,
Òàäæèêèñòàí, Ðîñ³þ, Òóðêìåí³ñòàí
³ Óçáåêèñòàí.

Çà ÷àñ ñâîº¿ ïîäîðîæ³ Ñàíòà-
Êëàóñ âðó÷èâ 7 281 439 471 ïîäà-
ðóíîê �

ñêàíâîðä
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1807—ïðàçüêèé ïðîôåñîð-ïîë³òåõí³ê Ôðàíò³øåê Éîçåô
Ãåðñòíåð ïðåäñòàâèâ ïåðøèé â ªâðîï³ ïðîåêò áóä³âíèöòâà
ê³ííî¿ çàë³çíèö³ â³ä ×åñüêå-Áóäåéîâ³öå äî Ë³íöà.Äîðîãó
áóëî çáóäîâàíî ó1824-1832 ðîêàõ,âæå ï³ñëÿ òîãî,ÿê â Àíãë³¿
ì³æ Ñòîêòîíîì ³ Äàðë³íãòîíîì áóëî ââåäåíî â ä³þ ïåðøó
ïàñàæèðñüêó çàë³çíèöþ ç ëîêîìîòèâîì íà ïàðîâ³é òÿç³.
1808 — ôðàíöóçüêèé â÷åíèé Æîçåô Ëó¿ Ãåé-Ëþñàê
ñôîðìóëþâàâ îäèí ³ç ãàçîâèõ çàêîí³â,ùî ñüîãîäí³ íîñèòü
éîãî ³ì`ÿ, — âñ³ ïðîñò³ ãàçè çì³øóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ â
ïðîñòèõ êðàòíèõ â³äíîøåííÿõ.
1851 — àâñòð³éñüêèé ³ìïåðàòîð Ôðàíö Éîñèô ñâî¿ì
óêàçîì â³äì³íèâ ä³þ êîíñòèòóö³¿ 1849 ðîêó. Â îñíîâó
íîâîãî óðÿäîâîãî êóðñó áóëè ïîêëàäåí³ ïðèíöèïè
íåîàáñîëþòèçìó, ùî ïåðåòâîðèëî ñïàäêîâ³ âîëîä³ííÿ

Ãàáñáóðã³â â áþðîêðàòè÷íó öåíòðàë³çîâàíó äåðæàâó ç
âñåñèëüíèì ÷èíîâíèöüêèì àïàðàòîì, öåíçóðîþ äðóêó,
âñþäèñóùîþ ïîë³ö³ºþ ³ äèêòàòóðîþ âîºíùèíè.
1857 — óêàçîì àíãë³éñüêî¿ êîðîëåâè Â³êòîð³¿ ñòîëèöåþ
Êàíàäè ïðîãîëîøåíî ì³ñòî Îòòàâà.
1879—ó ïåðåäì³ñò³ Íüþ-Éîðêà àìåðèêàíñüêèé âèíàõ³äíèê
Òîìàñ Àëâà Åä³ññîí ïðîäåìîíñòðóâàâ ñâîþ ëàìïó
ðîçæàðþâàííÿ ç ïëàòèíîâîþ íèòêîþ.
1917 — Ðàäíàðêîì Ðîñ³¿ âèçíàâ íåçàëåæí³ñòü Ô³íëÿíä³¿.
1968 — ñâ³é ïåðøèé ïîë³ò çä³éñíèâ ïåðøèé ó ñâ³ò³
ðàäÿíñüêèé íàäçâóêîâèé ïàñàæèðñüêèé ë³òàê Òó-144. Öå
ñòàëîñü çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â äî ïåðøîãî ïîëüîòó àíãëî-
ôðàíöóçüêîãî ë³òàêà "Êîíêîðä", íà ÿêèé Òó-144 áóâ
âðàæàþ÷å ñõîæèé.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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