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Ìàðøðóòíèê³â
ïåðåâ³ðÿþòü
Â Óêðà¿í³ ïðîâîäÿòü îïåðàö³þ �Àâòîáóñ-2007�

Ç 1 äî 30 ÷åðâíÿ â Óêðà¿í³ Äåðæ-
àâòî³íñïåêö³ÿ ïðîâîäèòü îïåðàö³þ
�Àâòîáóñ-2007� ùîäî âèÿâëåííÿ
ïîðóøåíü ñåðåä ïàñàæèðñüêèõ ïå-
ðåâåçåíü. ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòè-
êó� ñòàðøèé ³íñïåêòîð ñòîëè÷íî¿
ÄÀ² Îëåêñàíäð Êîâàëåâñüêèé, â ïå-
ð³îä ç 5 äî 15 ÷åðâíÿ ñï³âðîá³òíè-
êè äåðæàâòî³íñïåêö³¿ âèÿâèëè ïî-
íàä äâ³ òèñÿ÷³ ïîðóøåíü, ÿêèõ ïðè-
ïóñòèëèñÿ êè¿âñüê³ ïåðåâ³çíèêè.
Ïåðåâ³ðêè, ÿê³ ïðîâîäèòü ³íñïåêö³ÿ
ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
òðàíñïîðòó, çâ�ÿçêó òà ³íôîðìàòè-
çàö³¿ ÊÌÄÀ, âèÿâèëè ÷èñëåíí³ ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.
Ñåðåä íèõ çàô³êñóâàëè 280 ïðî¿çä³â
íà çàáîðîííèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà,
416 ïîðóøåíü ïðàâèë çóïèíêè ï³ä

÷àñ âèñàäêè òà ïîñàäêè ïàñàæèð³â,
5 âîä³¿â êåðóâàëè òðàíñïîðòîì ó íå-
òâåðåçîìó ñòàí³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ, ÿêó ïîâ³äîìèâ
�Õðåùàòèêó� ïàí Êîâàëåâñüêèé, ó
Êèºâ³ ïðàöþþòü ìàéæå 2000 ìàð-
øðóò³â ç ïåðèôåð³¿, âîä³¿ ÿêèõ ÷àñ-
òî íå çíàþòü ìàðøðóò³â ³ íå ìàþòü
äîñâ³äó êåðóâàííÿ ïðè òàêîìó íà-
ñè÷åíîìó ðóñ³. �²ñíóº ñåðéîçíà
ïðîáëåìà ç äîòðèìàííÿì ðåæèìó
ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó, áî áàãàòî õòî
ïðàöþº ç 5 ðàíêó äî 12 íî÷³�,� êà-
æå Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷. ßê ïîâ³-
äîìèâ �Õðåùàòèêó� çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ì. Êèºâà
Îëåêñàíäð Ï³äøìîðãà, ñòîëè÷íó
ÄÀ² òóðáóº äèñöèïë³íà âîä³¿â ïðè-
âàòíèõ ô³ðì. �Ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðîê

ïîêàçàëè, ùî íàéá³ëüø³ ïîðóøåí-
íÿ � öå ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ òà
ïîðóøåííÿ ïðàâèë ìàíåâðóâàííÿ.
Òàêîæ º ïðîáëåìà ç òåõí³÷íèì ñòà-
íîì ìàøèí�,� íàãîëîñèâ ïàí Ï³ä-
øìîðãà.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ òðàíñïîðòó, çâ�ÿçêó òà ³íôîðìà-
òèçàö³¿ ÊÌÄÀ ²âàí Øïèëüîâèé ïî-
â³äîìèâ �Õðåùàòèêó�, ùî éîãî
óïðàâë³ííÿ íàäàº äîçâ³ë íà ðîáîòó
ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, àëå, ÿêùî
ïåðåâ³çíèêè ïîðóøóþòü ïðàâèëà,
éîãî (äîçâ³ë) àíóëüîâóâàòèìóòü.

Òàêîæ ñòîëè÷íà ÄÀ² çâåðòàºòüñÿ
äî êèÿí ç ïðîõàííÿì ïîâ³äîìëÿòè
ïðî óñ³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó âîä³ÿìè ìàðøðóòíèõ
òàêñ³ çà �òåëåôîíîì äîâ³ðè�: 
483-70-64 (ö³ëîäîáîâî) !

Ö³íà çåìåëüíî¿
ïîìèëêè
×åðåç Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà
êèÿíè ìîæóòü âòðàòèòè 
50 ì³ëüéîí³â äîëàð³â
Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Ó÷îðà ªâðîïåéñüêèé ôóòáîëüíèé ñîþç ïîâ³äîìèâ, ùî ô³íàë
ªâðî-2012 ìîæå íå â³äáóòèñÿ íà ÍÑÊ �Îë³ìï³éñüêèé�, ÿêùî íå
çíåñóòü òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ íàâïðîòè ñòàä³îíó.
Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî áóäèíîê, ÿêèé íèí³ çâîäÿòü, ñòàíå íà çàâàä³
åâàêóàö³¿ ãëÿäà÷³â (ðàïòîì âèíèêíå òàêà ïîòðåáà).

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, ñïîðóäæåííÿ öüîãî êîìïëåêñó
ñòàëî ìîæëèâèì ÷åðåç áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü êîëèøíüîãî ñòîëè÷íî-
ãî ìåðà Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà.

Çà ñëîâàìè ïàíà Æóðàâñüêîãî, òåïåð ïåðåä ì³ñüêîþ âëàäîþ ïîñ-
òàëî íåëåãêå çàâäàííÿ. Ùîá ë³êâ³äóâàòè áóä³âíèöòâî, òðåáà ïîâåð-
íóòè ³íâåñòîðîâ³ âêëàäåí³ êîøòè. À öå, çà îö³íêàìè åêñïåðò³â,�
50 ì³ëüéîí³â äîëàð³â, êîòð³ äîö³ëüí³øå áóëî á âèêîðèñòàòè äëÿ ñî-
ö³àëüíèõ ïîòðåá ñòîëèö³. Àáî æ... â³äìîâèòèñÿ â³ä ªâðî-2012, áî
êåð³âíèöòâî ÓªÔÀ íå äîçâîëèòü ïðîâåñòè íà �Îë³ìï³éñüêîìó�
æîäíîãî ìàò÷ó. À âò³ì, äîëÿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó çàëåæèòü
â³ä ð³øåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â !

�Êè¿âñòàð� 
ó òåíåòàõ
ëþäèíè-ïàâóêà
Â�ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

25&червня&до&Києва&завітає&Алан&Робер —&францKзь-
Nий&завойовниN&небосяQів&на&прізвисьNо&"людина-па-
вKN".&ЦьоQо&разK&йоQо&"жертвою"&стане&16-поверхів-
Nа&на&вKлиці&ДеQтярівсьNій,&53,&що&поблизK&метро
"БерестейсьNа".

Çà ö³ºþ àäðåñîþ çíàõîäèòüñÿ ãîëîâíèé îô³ñ êîìïàí³¿ �Êè¿âñòàð�,
ÿêà é çàïðîñèëà ôðàíöóçà ï³äêîðèòè áóä³âëþ. Ó òàêèé ñïîñ³á êì³ò-
ëèâö³ âèð³øèëè ïðîï³àðèòè ñâîþ êîìïàí³þ.

Çäîëàòè íåáîñÿã âèñîòîþ 61 ìåòð Àëàí Ðîáåð ñïðîáóº çà äîïî-
ìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ïðèñîñîê. Çà éîãî íåáåçïå÷íèì òðþêîì øâèä-
øå çà âñå ñïîñòåð³ãàòèìóòü áðèãàäè ÌÍÑ ³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, òàê
ÿê �ïàâóê� â³äìîâèâñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ çàõîä³â áåçïåêè. Âò³ì, öå ³ º
�ô³øêîþ� Ðîáåðà � òàê êðàùå ëîñêîòàòè íåðâè ³ ñîá³, ³ ëþäÿì !

9
4

Сідаючи&K&маршрKтNK&—&подKмай&про&власнK&безпеNK

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
�Õðåùàòèê�

Столична&ДАІ&в&ході&операції&"АвтобKс-2007"&за&два
останні&тижні&виявила&2200&порKшень,&допKщених&воді-
ями&маршрKтних&таNсі.&СNлали&приблизно&1500&адмініс-
тративних&протоNолів.

За% п’ять% місяців% цьо3о% ро#5% в
У#раїні%з%вини%водіїв%автоб5сів%с#о-
єно%2308%ДТП,%в%я#их%38%людей%за-
3ин5ло%та%675%травмовано.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ï³ëüãîâà ðåêîíñòðóêö³ÿ
æèòëà

²ç êèÿíàìè, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ãóðòîæèòêàõ
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñïåöæèòëî-
ôîíä” ³ ïåðåáóâàþòü íà ÷åðç³ ç êâàðòèðíîãî
îáë³êó, óêëàäàòèìóòü ï³ëüãîâ³ äîãîâîðè íà ðå-
êîíñòðóêö³þ ¿õí³õ îñåëü. ßê çàçíà÷àºòüñÿ â
ðîçïîðÿäæåíí³ ÊÌÄÀ, ð³øåííÿ ïðèéíÿòî ç
îãëÿäó íà ÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â ãóð-
òîæèòê³â. Çàçíà÷åí³ äîãîâîðè ïåðåäáà÷àþòü
ðåêîíñòðóêö³þ (áóä³âíèöòâî) çà ï³ëüãîâîþ
âàðò³ñòþ. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ òàêîæ çàçíà÷åíî,
ùî ÊÏ “Ñïåöæèòëîôîíä” ìàº âñòàíîâëþ-
âàòè âàðò³ñòü 1 êâ. ì æèòëîâî¿ ïëîù³ ï³ä ÷àñ
óêëàäàííÿ óãîä íà ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
(áóä³âíèöòâà) êâàðòèð ç ãðîìàäÿíàìè ç óðà-
õóâàííÿì âàðòîñò³ 1 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³
æèòëà â ñòîëèö³, âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äíèì íà-
êàçîì Ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè
òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà

Áóä³âíèöòâî êâàðòèð 
íà Òðîºùèí³

Íà Òðîºùèí³ êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó
çâåäóòü ìàéæå 2,5 òèñ. êâàðòèð äëÿ ÷åðãîâè-
ê³â. Òàê, íà âóëèö³ Îíîðå äå Áàëüçàêà öüîãî
ðîêó çàâåðøàòü áóäèíîê íà 378 êâàðòèð. 120
³ç íèõ âèä³ëÿòü ÷åðãîâèêàì, ðåøòó — çà ïðî-
ãðàìîþ “50õ50” òà ìîëîä³æíîãî êðåäèòóâàí-
íÿ. “Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íå ðàç íàãî-
ëîøóâàâ íà ïîòðåá³ â çá³ëüøåíí³ ñïîðóäæåí-
íÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà. Êð³ì òîãî, â öüîìó áó-
äèíêó çàïëàíîâàíî ïàðê³íã íà 170 ìàøèí. Òà
íàéâàæëèâ³øå òå, ùî íà íàñòóïíèé ð³ê òóò ïå-
ðåäáà÷åíî çáóäóâàòè äèòÿ÷èé ñàäî÷îê”,— íà-
ãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ. Äî ê³íöÿ 2007-ãî íà âóëèö³ Ìèëî-
ñëàâñüê³é ç’ÿâèòüñÿ ö³ëèé æèòëîâèé ìàñèâ.
Òóò çâîäèòüñÿ ø³ñòü áóäèíê³â

“Êè¿âàâòîäîð” ïðîïîíóº
áóä³âíèöòâî íîâèõ äîð³ã

Êîìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ “Êè¿âàâòîäîð”
ïðîïîíóº ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà äîð³ã îáëàøòî-
âóâàòè âåëîñèïåäí³ äîð³æêè. Ïðî öå “Õðåùà-
òèêó” ïîâ³äîìèâ â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà êîðïîðàö³¿ Ïàâëî Ìîíàñòèðíèé. Çà ÷èí-
íèìè ïðàâèëàìè, ¿õ ðîçòàøîâóþòü íà ìàã³ñ-
òðàëüíèõ âóëèöÿõ ç ðåãóëüîâàíèì ðóõîì, âó-
ëèöÿõ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ òà ï³ä’¿çäàõ äî òîð-
ãîâèõ öåíòð³â, ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ñòà-
ä³îí³â, ïàðê³â, âèñòàâîê, ðèíê³â ³ àâòîñòîÿíîê.
Øèðèíà ïîâèííà áóòè íå ìåíøîþ çà 1,5 ì.
“Äî ïðîáëåì îáëàøòóâàííÿ âåëîñèïåäíèõ äî-
ð³æîê òðåáà ï³äõîäèòè çâàæåíî, îñîáëèâî â
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, äå çàäëÿ öüîãî äî-
âåäåòüñÿ çìåíøóâàòè òðîòóàðè, àëå öå ìîæå
ïðèçâåñòè äî óñêëàäíåííÿ ðóõó ï³øîõîä³â”,—
çàóâàæèâ Ïàâëî Ìîíàñòèðíèé

Ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó 
ì³æ ñòóäåíòàìè ÂÍÇ

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóëîñÿ óðî-
÷èñòå ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ
ñòóäåíòñüêèìè ðàäàìè ÂÍÇ, ÿê³ îá’ºäíàëèñÿ
ó ñòóäåíòñüêó ðàäó Êèºâà. Ñòîëè÷íà âëàäà î÷³-
êóº â³ä íèõ ðåàëüíèõ ñïðàâ. Ñâîºþ ÷åðãîþ,
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî, ÿêèé ïðåä-
ñòàâëÿâ íà çáîðàõ ñòîëè÷íó âëàäó, çàñòåð³ã ìî-
ëîäèõ ëþäåé, àáè íå áóëè äåìàãîãàìè. “Íå
ñòàâàéòå òàêèìè, ÿê ïîë³òèêè, äåïóòàòè âñ³õ
ð³âí³â, êîòð³ ïî÷àñòè çàéìàþòüñÿ äåìàãîã³ºþ.
ß õîò³â áè, ùîá âè ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè íà-
ñàìïåðåä âèçíà÷èëèñÿ ç³ ñâî¿ìè ö³ëÿìè ³ çàâ-
äàííÿìè, ñôîðìóâàëè âëàñí³ ïðîïîçèö³¿ äî
ì³ñüêî¿ âëàäè”,— çàÿâèâ Ñåðã³é Áåðåçåíêî

Õîñï³ñ ðîñòå â ö³í³

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Кожний район матиме власний
хоспіс. На зведення одно о та-
о о за лад потрібно 20 млн
рн. Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий поб вав
біля першо о хоспіс на терито-
рії он оло ічної лі арні № 1, б -
дівництво я о о за альм валося
через бра оштів.

Ñòîëè÷íèé ìåð îãëÿíóâ áóä³âíèöòâî
îêðåìîãî ïðèì³ùåííÿ äëÿ íåâèë³êîâ-
íèõ õâîðèõ. Õîñï³ñ çìîæå ïðèéíÿòè 25
íåäóæèõ. Äëÿ êîæíîãî ç íèõ âèä³ëÿòü
îêðåìó ïàëàòó. Ãîëîâíèé îíêîëîã Êè-
ºâà Ãåííàä³é Îë³éíè÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî
òàê³ óñòàíîâè ïîòð³áí³ â êîæíîìó ðàéî-
í³. Êîæíà ç íèõ îá³éäåòüñÿ ì³ñòó â 20

ìëí ãðí. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³-
öÿâ, ùî â ðàç³ ïåðåâèêîíàííÿ áþäæå-
òó-2007 ãðîø³ ñêåðóþòü íà çâåäåííÿ òà-
êèõ çàêëàä³â. Àäæå â³í ñàì ê³ëüêà ðîê³â
òîìó âòðàòèâ äðóãà, â ÿêîãî âèÿâèëè
çëîÿê³ñíó ïóõëèíó. Îñòàíí³ ñâî¿ äí³ ÷î-
ëîâ³ê ïðîâ³â ó õîñï³ñ³.

Ïðîòå Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çäèâóâà-
ëî òå, ùî íà îá’ºêò³ íå áóëî æîäíîãî ðî-
á³òíèêà. Ñïî÷àòêó âñ³ ãàäàëè, ùî òî ïî-
ïðàöþâàëà ñëóæáà îõîðîíè. Òà çðåøòîþ
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî áóä³âåëüíèêè — òóò íå-
÷àñò³ ãîñò³. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íà-
êàçàâ ï³äðÿäíèêàì, ùîá óæå íà ñüîãîäí³
â íüîãî áóâ ïëàí ðîá³ò. Â ³íøîìó ðàç³ â³í
çì³íèòü ô³ðìó-âèêîíàâöÿ çàìîâëåííÿ.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà “ÌÆÊ-áóä”
Áîãäàí Õóäîáà ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”,
ùî ñïîðóäæóâàòè õîñï³ñ ïî÷àëè ùå â
æîâòí³ 2004-ãî. Ô³íàíñóâàâñÿ îá’ºêò äî
2006 ðîêó ùå á³ëüø-ìåíø íîðìàëüíî, à
ïîò³ì çàìîâíèê — ÊÏ “²íæåíåðíèé

öåíòð” — ïðàêòè÷íî íå ïåðåðàõîâóâàâ
êîøòè. Íèí³ ï³äïðèºìñòâî çàáîðãóâàëî
áóä³âåëüíèêàì ìàéæå 1 ìëí 800 òèñ. ãðí.
Òîìó âèêîíóþòü ëèøå äð³áí³ ðîáîòè.
×åðåç çâîë³êàííÿ ³ç âèä³ëåííÿì ãðîøåé
ö³íà ò³ëüêè áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò
âèðîñëà âäâ³÷³ ³ ñÿãíóëà 18 ìëí ãðí.
Ò³ëüêè-íî âëàäíàþòü óñ³ ô³íàíñîâ³ ïè-
òàííÿ, áóä³âåëüíèêè îá³öÿþòü çäàòè îá’-
ºêò ïðîòÿãîì 3 ì³ñÿö³â
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Òàê³ çàêëàäè âàðò³ñòþ 20 ìëí ãðí áóäóâàòèìóòü
ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³

ßê çàçíà÷èëà “Õðåùàòèêó” ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà, äåêîòð³ êèÿíè îïèíÿþòüñÿ
íà âóëèö³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿õ îáäóðþþòü
ï³ä ÷àñ ïðîäàæó êâàðòèðè àáî çàáèðàþòü
æèòëî, êîëè íå çìîãëè âèïëàòèòè áîð-
ãè. Òàêèì áåçäîìíèì ÷èíîâíèêè íàäà-
âàòèìóòü òèì÷àñîâå æèòëî é äîïîìàãà-

òèìóòü âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó. Ïðîòå
ïîíàä 80% áåçïðèòóëüíèõ — ç ³íøèõ
ì³ñò, ÿêèõ, çà ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöü-
êî¿, äî Êèºâà “ïðèâàáëþþòü æèðí³ø³
ñì³òíèêè”. ̄ õ òàêîæ íå çàëèøàòü áåç äî-
ïîìîãè, ðîçäàâàòèìóòü ¿æó, îäÿã. Äëÿ
íèõ ïðàöþþòü ³ ê³ëüêà í³÷ë³æîê.

Íà çàñ³äàíí³ òàêîæ éøëîñÿ ïðî ðîáî-
òó öåíòð³â ç ðåàá³ë³òàö³¿ áåçäîìíèõ. Òàê,
ó ïðèòóëêó ïî âóëèö³ Ñóçäàëüñüê³é, 4/6
íî÷óþòü æ³íêè ³ç ä³òüìè ðàçîì ³ç ÷îëîâ³-
êàìè, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ç â’ÿçíèö³. Òîìó
÷èíîâíèêè íàïîëÿãàþòü íà òîìó, ùîá ¿õ
ðîçì³ñòèëè â îêðåìèõ çàêëàäàõ. À òàêîæ
çì³íèëè äåÿê³ ïîðÿäêè â öüîìó ïðèõèñò-
êó. Òàê, óñ³ “êâàðòèðàíòè” ïîâèíí³ ïî-
êèíóòè í³÷ë³æêó äî 6-¿ ðàíêó, à ïîâåðòà-
òèñÿ ëèøå ï³çíüîãî âå÷îðà.

Äëÿ áîìæ³â óæå â³äêðèëè â³ää³ëåííÿ íà
30 ë³æîê ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 1. Äîñ³ ¿õ
ë³êóâàëè ðàçîì ³ç âåòåðàíàìè òà ïåíñ³î-
íåðàìè, â³ä ÿêèõ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éø-
ëî ÷èìàëî ñêàðã. Íèí³ êîíôë³êòíà ñèòó-
àö³ÿ íàçð³âàº â ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³
¹ 3, ùî íà âóëèö³ Çàïîðîæöÿ. Òóäè çâî-
çÿòü áåçïðèòóëüíèõ ³ç ãí³éíèìè ðàíàìè.
Íàðàç³ êèÿíè â³äìîâëÿþòüñÿ ëÿãàòè â ñòà-
ö³îíàð ÷åðåç òàêå ñóñ³äñòâî

Àðèôìåòèêà
áåçïðèòóëüíèõ
Áåçäîìí³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè 
íà òèì÷àñîâå æèòëî òà äîïîìîãó â ïðàöåâëàøòóâàíí³
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Місь а влада займатиметься безприт льними людьми залежно від
то о, я им чином вони потрапили до столиці. На засіданні оорди-
наційної ради з розв'язання проблем із бездомними ромадянами
заст пни олови столичної місь держадміністрації Ірена Кільчиць а
заявила, що иянам, я і через певні обставини залишилися без по-
меш ання, чиновни и надаватим ть тимчасове житло і допома ати-
м ть із працевлашт ванням. Бездомні з інших міст мож ть розра-
хов вати на безплатн їж , одя та місце в нічліжці.

До вітня 2008- о в столиці план ють
від рити ПЕТ-центр, оснащений та ою
апарат рою, за допомо ою я ої виявляти-
м ть ра ові п хлини на моле лярном рів-
ні. Уже місяць он оло ічній лі арні пра-
цює єдиний Києві лінійний прис орювач.
За цей час повний рс променевої тера-
пії пройшли 40 пацієнтів.

ВВ  ТТЕЕММУУ

Леонід Черновець ий та йо о заст пни и особисто о лян ли медичне обладнання хоспіс
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äî ªâðîïè
Ñâ³òëàíà ÁÅÐÇ²ÍÀ
ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Æèâà ïëàíåòà”

Нещодавно се світове товариство
свят вало Міжнародний день за-
хист нав олишньо о середовища.
Це с то е оло ічне свято, а том я
пропон ю по оворити саме про
е оло ічні проблеми нашо о міста,
нашої У раїни.
Ми йдемо Європ і нама аємося
переймати не лише їхній життєвий
стиль, а й їхні життєві стандарти,
том числі й е оло ічні. На під-
твердження своїх намірів 2002-
ом році У раїна прийняла євро-
пейсь і стандарти е оло ічно о
мар вання прод тів харч вання.
А 2004-ом стала членом міжна-
родної ор анізації “Глобальна Ме-
режа Е оло ічно о Мар вання”.

Íà ñüîãîäí³, çà äàíèìè ñîö³îëîã³÷íîãî
îïèòóâàííÿ, ìè ìîæåìî ãîâîðèòè, ùî á³ëü-
ø³ñòü, à ñàìå 57 % ãðîìàäÿí, êóïóþ÷è äëÿ
ñåáå ¿æó, çâåðòàþòü óâàãó íà íàÿâí³ñòü çíà-
êó åêîëîã³÷íî¿ áåçïå÷íîñò³ íà óïàêîâö³.
Òîáòî, íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî ëþäè ó íàø
÷àñ äóæå çàêëîïîòàí³ ³ ïîñò³éíî ïîñï³øà-
þòü, âîíè óñå æ äîñòàòíüî óâàæíî ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ.

Öüîãî ðîêó Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ìàº óõâà-
ëèòè íîâó åêîëîã³÷íó ñòðàòåã³þ. ² çì³íè, ÿê³
âîíà ïðîïîíóº, òîðêíóòüñÿ íå ëèøå ñïî-
æèâà÷³â. Õî÷à ëþäè é çâåðòàþòü óâàãó íà
ìàðêóâàííÿ, òèì íå ìåíø, íà ñüîãîäí³ çíà-
êàìè åêîëîã³÷íî¿ ÿêîñò³ âîëîä³þòü ëèøå 22
óêðà¿íñüêèõ òîâàðîâèðîáíèêè, à öå æ í³-
ùî ïîð³âíÿíî ç ¿õ çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ. 

Äëÿ òîãî, ùîá âèïðàâèòè òàêå ñòàíîâè-
ùå, ó íîâ³é ñòðàòåã³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîäà-
òè íîâ³ óìîâè äëÿ ï³äïðèºìñòâ-ó÷àñíèê³â
òåíäåð³â íà äåðæàâí³ çàêóï³âë³. Ó íîâîìó
çàêîí³ áóäå ïóíêò ïðî îáîâ’ÿçêîâå åêîëî-
ã³÷íå ìàðêóâàííÿ çàÿâëåíî¿ íà êîíêóðñ
ïðîäóêö³¿. Äî òîãî æ “áåçïå÷íèì” ï³äïðè-
ºìöÿì áóäóòü íàäàâàòè áåçïðîöåíòí³ êðå-
äèòè, ùî íå ìîæå íå çàö³êàâèòè ¿õ ó çäî-
ðîâ’¿ íàö³¿. ² ÿ õî÷ó ñêàçàòè, ùî ïîä³áí³ ³í³-
ö³àòèâè íå íîâ³: êðà¿íè ªÑ, ßïîí³ÿ ³ Òàé-
âàíü óæå æèâóòü ³ç íèìè.

Ö³êàâî, ùî ïðîåêò íîâî¿ ñòðàòåã³¿ óæå
âñòèã çâåðíóòè íà ñåáå óâàãó êîìóíàëüíî¿
âëàäè. Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà ðàäà, íàïðè-
êëàä, íåùîäàâíî çâåðíóëàñÿ äî íàñ ³ç ïðî-
õàííÿì íàäàòè ¿é ïåðåë³ê åêîñåðòèô³êîâà-
íèõ ïðîäóêò³â äëÿ âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ òåí-
äåðíî¿ óìîâè ó ñâîºìó ðàéîí³.

Ñòàð³é åêîëîã³÷í³é ñòðàòåã³¿ âæå âèïîâ-
íèëîñÿ 10 ðîê³â, à çà öåé ÷àñ â÷åí³ âèÿâè-
ëè áàãàòî íîâèõ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí òåõíî-
ãåííîãî, ìóòàãåííîãî òà ³íøîãî ïîõîäæåí-
íÿ. Ó ªâðîï³ âîíè íà ñüîãîäí³ çàáîðîíåí³,
òîä³ ÿê ó íàø³é êðà¿í³ ïðî øêîäó, ÿêó âî-
íè çàâäàþòü çäîðîâ’þ óêðà¿íö³â ìàëî õòî
íàâ³òü çíàº. 

Äî òàêèõ ðå÷îâèí íàëåæàòü, íàïðèêëàä,
äåÿê³ ç òàê çâàíèõ Å-äîì³øîê, íàÿâí³ñòü
ÿêèõ âêàçóºòüñÿ ó ïåðåë³êó ñêëàäîâèõ óïà-
êîâàíîãî ïðîäóêòó. ªâðîïåéñüê³ ë³êàð³ ââà-
æàþòü, ùî âæèâàííÿ ïðîäóêò³â ç Å-äîì³ø-
êàìè ¹ 121, 123 ³ 240 ïîñòóïîâî âèêëèêàº
ïîÿâó ðàêîâèõ ïóõëèí. À ó íàøîìó åêîëî-
ã³÷íîìó çàêîíîäàâñòâ³ ïðîãàëèí, ÿê³ äîçâî-
ëÿþòü òðó¿òè ëþäåé, ìîæíà íàâåñòè áåçë³÷.
Ñàìå äëÿ ¿õ óñóíåííÿ ñïåö³àë³ñòè é ïðàöþ-
þòü íàä ñòâîðåííÿì íîâî¿ åêîëîã³÷íî¿
ñòðàòåã³¿.

Ìè á äóæå õîò³ëè, ùîá ³ç ïî÷àòêîì íî-
âîãî ðîêó åêîëîã³÷í³ âèìîãè âðàõîâóâàëèñü
õî÷à á ï³ä ÷àñ çàêóï³âåëü ïðåäìåò³â óæèò-
êó òà õàð÷³â äëÿ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â, áî çàðàç
ä³òè ñèäÿòü çà ëàêîâàíèìè øê³äëèâîþ ôàð-
áîþ ïàðòàìè ³ ¿äÿòü í³òðèô³êîâàíó ¿æó. À
ÿ ââàæàþ, ùî òàê áóòè ïðîñòî íå ïîâèí-
íî
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ВІД АВТОРАÍàö³îíàë-äåìîêðàòè÷í³
ì³æóñîáèö³
ÍÑÍÓ, “Íàðîäíà ñàìîîîáîðîíà” ³ “Ïðàâèöÿ” 
äíÿìè âèçíà÷àòü äîëþ ìåãàáëîêó
Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ",
сьо одні план ють провести за-
сідання ерівництва ме абло ,
на я ом об оворюватим ть пи-
тання виборчих спис ів, а та ож
принципи форм вання післяви-
борчо о ряд . Виявилося, що
пере овори про перш десят
ме абло і розподіл майб тніх
посад між НСНУ, "Народною са-
мообороною" і "Правицею" на
офіційном рівні по и що не
проводились.

²íôîðìàö³þ, îïðèëþäíåíó ãîëîâîþ
Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîðîì Áàëî-
ãîþ (ïðî ïåðøèé äåñÿòîê âèáîð÷îãî ñïèñ-
êó ìåãàáëîêó) ³ ë³äåðîì “Íàðîäíî¿ ñàìî-
îáîðîíè” Þð³ºì Ëóöåíêîì (ïðî íåóçãî-
äæåí³ñòü ðîçïîä³ëó ïîñàä ó ìàéáóòíüîìó
óðÿä³), ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ìåãàáëîê íå ðîçãëÿ-
äàâ. Íåçâàæàþ÷è íà ôîðìàëüíå îá’ºäíàí-
íÿ äåìîêðàòè÷íèõ ñèë, êîæíà ç íèõ ä³º
îêðåìî, íå óçãîäæóþ÷è ³ç ìàéáóòí³ìè ïî-
ë³òè÷íèìè ïàðòíåðàìè ñï³ëüíî¿ ïîçèö³¿.

Ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïàðò³¿
Þð³é Êîñòåíêî, êîìåíòóþ÷è ñèòóàö³þ
“Õðåùàòèêó”, çàçíà÷èâ, ùî ìèíóëîãî
òèæíÿ ìàëà â³äáóòèñü ñï³ëüíà çóñòð³÷
ïðåäñòàâíèê³â ÍÑÍÓ, “Íàðîäíî¿ ñàìî-
îáîðîíè” ³ “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâèö³”, îäíàê
¿¿ â îñòàíí³é ìîìåíò ïåðåíåñëè. “Íà çó-
ñòð³÷³ ïëàíóâàëè îáãîâîðèòè ïèòàííÿ
ñïèñê³â ³ ðîçïîä³ëó ïîñàä â óðÿä³,— êà-
æå ïàí Êîñòåíêî.— Òîìó, õòî ïðî ùî
ðîçìîâëÿº, ÿ íå çíàþ”. Â³í òàêîæ ïîâ³-
äîìèâ, ùî ó÷àñíèêè ìåãàáëîêó çóñòð³-
íóòüñÿ 20 àáî 21 ÷åðâíÿ.

Ó “Íàðîäí³é ñàìîîáîðîí³” çàÿâëÿþòü,
ùî íå äèñêóòóâàëè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ

êîíêðåòíèõ ëþäåé íà êîíêðåòí³ ïîñàäè
ó íîâ³é Âåðõîâí³é Ðàä³ òà óðÿä³. “Éäåòü-
ñÿ íàñàìïåðåä ïðî ïðèíöèïè ôîðìóâàí-
íÿ íîâîãî óðÿäó,— çàçíà÷àº ïîë³òîëîã
Îëåñü Äîí³é,— ùîá íå áóëî òàêîãî, ùî
ñïèñîê âèòÿãóþòü îäí³ îñîáè, à óðÿä ôîð-
ìóþòü âèíÿòêîâî ëþá³ äðóç³”.

Âò³ì, çðîçóì³ëî, ùî ñòâîðåííÿ ìåãà-
áëîêó ï³ñëÿ îïðèëþäíåíî¿ Â³êòîðîì Áà-
ëîãîþ ïåðøî¿ äåñÿòêè ï³ääàºòüñÿ ñóìí³-
âó. Óñ³ òðè ó÷àñíèêè äåìîêðàòè÷íîãî îá’-
ºäíàííÿ â³äçíà÷àþòü, ùî Ñåêðåòàð³àò
Ïðåçèäåíòà îçâó÷èâ âëàñíó, í³ ç êèì íå
óçãîäæåíó âåðñ³þ âèáîð÷îãî ñïèñêó

ÖÂÊ ï³ä òèñêîì
Ìàðèíó Ñòàâí³é÷óê õî÷óòü â³äïðàâèòè ó â³äñòàâêó
Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Учора Генпро рат ра
(ГПУ) відмовилась роз-
лядати с ар и деп та-
тів, що стос ються зви-
н вачень бездіяльно-
сті центральної вибор-
чої омісії, мотив ючи
своє рішення тим, що
ГПУ не повноважена
здійснювати на ляд за
роботою Центрвиборч-
ом . Та им чином,
пришвидшити процес
с ли ання засідання
ЦВК не в змозі вже
жодна інстит ція. Том
із членами ЦВК зби-
раються по оворити
прем'єр і Президент.

Ó÷îðà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó (ÊÑ) çàÿâèëè, ùî ç
16 ëèïíÿ éäóòü ó â³äïóñòêó.
Éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ó ÊÑ
âñòèãíóòü âèíåñòè ð³øåííÿ
ñòîñîâíî òðåòüîãî óêàçó Ïðå-
çèäåíòà, íàäçâè÷àéíî ìàëà.
Íà êàí³êóëè ç³áðàëèñÿ òàêîæ
äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Òî-
ìó ëåãêî ïðèïóñòèòè, ùî îñ-

íîâíà óâàãà ó ëèïí³ áóäå ïðè-
êóòà äî Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿
êîì³ñ³¿. Õî÷à êîëèøí³ ³ íè-
í³øí³ íàðîäí³ äåïóòàòè ïðè-
ïóñêàþòü, ùî ¿¿ ðîáîòà ìîæå
áóòè íàäîâãî çàáëîêîâàíà.

Çìóñèòè ÖÂÊ ïðàöþâàòè
íàðîäí³ äåïóòàòè íàìàãàëèñü
çà äîïîìîãîþ Ãåíåðàëüíî¿
ïðîêóðàòóðè, îäíàê ó÷îðà
ÃÏÓ îïðèëþäíèëà îô³ö³éíó
â³äìîâó ðîçãëÿäàòè çàïèòè, ùî
ñòîñóþòüñÿ ÖÂÊ.

Çìóñèòè ïðàöþâàòè ÷ëåí³â
ÖÂÊ ð³çí³ ñòîðîíè çáèðàþòü-
ñÿ ïî-ð³çíîìó. Íåð³âíîì³ðíèé
áàëàíñ ÷ëåí³â ÖÂÊ (7 â³ä îïî-
çèö³¿ ³ 8 â³ä êîàë³ö³¿) íàìàãàº-
òüñÿ âèð³âíÿòè ïðåäñòàâíèê
Ïðåçèäåíòà ó ÖÂÊ Ìàðèíà
Ñòàâí³é÷óê, ÿêà ïîñò³éíî âè-
ñòóïàº íà çàõèñò ãîëîâè
Öåíòðâèáîð÷êîìó Âîëîäèìè-
ðà Øàïîâàëà.

Ó÷îðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ çàÿâèâ, ùî ÿê-
ùî Ïðåçèäåíò ìàº ñâîãî ïðåä-
ñòàâíèêà ó ÖÂÊ, òî ³ óðÿä òåæ
ïîâèíåí áóòè òàì ïðåäñòàâëå-
íèé. Ïðîòå, ÿê ñòàëî â³äîìî
“Õðåùàòèêó”, ³äåþ ïðåì’ºðà
êîàë³ö³ÿ íå ï³äòðèìàëà. Íàòî-
ì³ñòü îáãîâîðþºòüñÿ ìîæëè-
â³ñòü êîìïðîì³ñó ³ç Ïðåçèäåí-
òîì: áóäå çàïðîïîíîâàíî çíÿ-
òè íå ãîëîâó ÖÂÊ, à ïðåäñòàâ-

íèêà Ïðåçèäåíòà ó ÊÑ. Òàêèì
÷èíîì Öåíòðâèáîð÷êîì ìàº
áóòè ïîçáàâëåíèé çîâí³øíüî-
ãî òèñêó.

Êîëè ÖÂÊ ïîâíîö³ííî çà-
ïðàöþº, ñêàçàòè âàæêî.
Ïðåì’ºð çàïðîïîíóâàâ â ÷åð-
ãîâèé ðàç ñ³ñòè çà ñò³ë ïåðå-

ãîâîð³â, çàëó÷èâøè äî íüîãî
Ïðåçèäåíòà ³ óñ³õ ÷ëåí³â ÖÂÊ,
ùîá âèð³øèòè ïðîáëåìó. Îïî-
çèö³ÿ â³äðàçó â³äðåàãóâàëà íà
çàÿâó ïàíà ßíóêîâè÷à, çàçíà-
÷èâøè, ùî öå òåæ áóäå ñâîº-
ð³äíèì òèñêîì íà Öåíòðàëü-
íó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ
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Càêóðà 
çàêâ³òíå 
ó Êèºâ³
Ïðîòÿãîì ðîêó ó ïàðêó
“Ê³îòî” âèñàäÿòü àëåþ 
ç 500 ñàäæàíö³â 
ÿïîíñüêî¿ âèøí³

Íàòàë³ÿ ÊÀÌÈÍ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëî-
ã³÷íî¿ ïîë³òèêè óõâàëèëà ð³øåííÿ: ñòâîðèòè
ó ñòîëèö³ ñàä ç óñëàâëåíèìè ñâîºþ êðàñîþ äå-
ðåâàìè ñàêóðè. Ì³ñöå ïëîùåþ ó 14 ãåêòàð³â
âèçíà÷èëè ïîðÿä ³ç Áðîâàðñüêèì øîñå.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ³í³ö³àòîð ³äå¿ äå-
ïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð Äîáðóöüêèé, òàêà
êðàñà ïîòðåáóº çàõèñòó ÿê â³ä çëîä³¿â, òàê ³
â³ä øê³äëèâèõ âèêèä³â àâòîìîá³ë³â, òîæ ñàä
îãîðîäÿòü òðèê³ëîìåòðîâèì ïàðêàíîì. Ç áî-
êó øîñå â³í áóäå ù³ëüíèì òà âêðèòèì ðåê-
ëàìîþ, êîøòè â³ä ÿêî¿ ï³äóòü íà îáëàøòó-
âàííÿ ñàäó. À æèòëîâèé ìàñèâ â³äãîðîäæó-
âàòèìå àæóðíà (õóäîæíüî¿ ðîáîòè) ðåø³òêà.
Ä³òåé ç áàòüêàìè çàö³êàâëÿòü 3 äèòÿ÷èõ ìàé-
äàí÷èêè.

Ñàêóðè äëÿ âåëèêî¿ àëå¿ äîáåðóòü ç äåñÿò-
êà ñîðò³â, íàéá³ëüø àäàïòîâàíèõ äî ºâðî-
ïåéñüêèõ êë³ìàòè÷íèõ óìîâ. Îêð³ì òîãî, âî-
íè ìàòèìóòü êâ³òêè âñ³õ â³äò³íê³â ðîæåâîãî
é ô³îëåòîâîãî òà ð³çíèé ÷àñ öâ³ò³ííÿ. Ïàí
Äîáðóöüêèé ïîäàðóº ìàéæå ñîòíþ ñàêóð ³ç
âëàñíî¿ êîëåêö³¿. Ñïîä³âàºòüñÿ â³í ³ íà åí-
òóç³àçì äîáðî÷èíö³â. Àäæå ó ñàäó âïðîäîâæ
óñüîãî ë³òà ìàþòü áóòè êâ³òè, íàïðèêëàä,
ìîæíà äîäàòè ÿïîíñüê³ àçàë³¿. ª äîìîâëå-
í³ñòü ç àìáàñàäîþ ßïîí³¿, ùî íåçàáàðîì ç
Êðà¿íè Âðàí³øíüîãî Ñîíöÿ ïðè¿äå ëàí-
äøàôòíèé àðõ³òåêòîð, ÿêèé çíàºòüñÿ, îêð³ì
çåëåíèõ, òàêîæ ³ íà êàì’ÿíèõ ñàäàõ. Òîæ áó-
äå äå ïîãóëÿòè é ïîìåäèòóâàòè

Íîâå 
VIP-àâòî
“äîñòóïíå”
êèÿíàì
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора перший иївсь ий по пець
поїхав додом на новій Audi R8 сі-
ро о ольор . Ще три автомобілі
вже зарезервовані. В иївсь их са-
лонах лишилася одна е с люзивна
машина, шо надійшла в Київ на
цьом тижні.

Âàðò³ñòü íîâî¿ ìîäåë³ ñòàíîâèòü áëèçüêî
180 òèñ ºâðî, çàëåæíî â³ä êîìïëåêòàö³¿. Â ªâ-
ðîï³ âîíà êîøòóº â³ä 105 òèñÿ÷ ºâðî. Audi
R8 — ïåðøèé ñóïåðêàð Audi. Ñïîðòèâíå àâ-
òî íàçâàíå íà ÷åñòü áîë³äà R8, êîòðèé îòðè-
ìàâ ï’ÿòü ïåðåìîã ó ëåãåíäàðí³é 24-ãîäèí-
í³é ãîíö³ ó Ëå Ìàí³. Öåé àâòîìîá³ëü áðàâ
ó÷àñòü ó 79 ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ ³ ç íèõ 62
ðàçè çäîáóâàâ ïåðåìîãó, ñòàâøè íàéóñï³ø-
í³øèì ñïîðòêàðîì â ³ñòîð³¿ àâòîïåðåãîí³â.
Çà ïðåñòèæí³ñòþ öþ åêñêëþçèâíó ìîäåëü
ïîð³âíþþòü ç ëåãåíäàðíèìè Lamborgini. Äî
ðå÷³, R8 ñêîíñòðóéîâàíèé íà áàç³ êóïå Lam-
borghini Gallardo, ÿêå ñâîãî ÷àñó ïðîåêòóâà-
ëè ñïåö³àë³ñòè ç Audi. Íà ñüîãîäí³ Audi R8
º íàéøâèäøèì (301 êì/ãîä) òà íàéäîðîæ÷èì
àâòî â ìîäåëüíîìó ðÿä³ í³ìåöüêî¿ êîìïàí³¿

Ìàçåïà ïðîòè ñâÿòîøèíö³â
Ãîëîâó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Âîëîäèìèðà Ìàçåïó ìîæóòü
ïðèòÿãíóòè äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня олова Свято-
шинсь ої райдержадміністрації
Володимир Мазепа розповсю-
див від ритий лист до ж рналіс-
тів, я ом заперечив ви ладе-
н моїй статті "Сміття т рботи
нашої" інформацію. У ній ішлося
про численні фа ти незадовіль-
но о ви онання паном Мазепою
своїх сл жбових обов'яз ів. Це
підтверджено до ментальними
даними Call-центр столичної
мерії.

Ó ëèñò³ Âîëîäèìèð Ìàçåïà íàçâàâ âè-
êëàäåí³ ôàêòè âèêðèâëåíèìè òà òàêèìè,
ùî íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Ïðîòå òàê
³ íå íàâ³â äàíèõ ïðî ðåàëüí³ êðîêè ç ïî-
ë³ïøåííÿ æèòòÿ ñâÿòîøèíö³â. Ãîâîðÿ÷è
ïðî òå, ùî ðàéîííà âëàäà äîêëàäàº âñ³õ
çóñèëü äëÿ íàëåæíîãî ô³íàíñóâàííÿ
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
Âîëîäèìèð Ìàçåïà ÿê ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò íàâîäèòü ³íôîðìàö³þ, çà ÿêîþ ïðî-
òÿãîì 2005-2007 ðîê³â íà ïîòðåáè æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Êè¿â-
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ âèä³ëèëà 95542,2
òèñ. ãðí.

Âñóïåðå÷ âèêëàäåíèì êåð³âíèêîì
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ôàêòàì, ðåäàê-
ö³ÿ “Õðåùàòèêà” ìàº ó ñâîºìó ðîçïî-

ðÿäæåíí³ ÷èìàëî äîêóìåíòàëüíî ï³ä-
òâåðäæåíèõ ïðèêëàä³â áåçä³ÿëüíîñò³ ãî-
ëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿.

Çîêðåìà, íèçüêèìè º ïîêàçíèêè ðîç-
ãëÿäó òà âèêîíàííÿ çâåðíåíü ãðîìàäÿí,
êîòð³ íàä³éøëè äî Call-öåíòðó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàí-
íÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî òà äîðîæíüî-
ãî ãîñïîäàðñòâà çà ïåð³îä ç 02.02.2007 äî
30.05.2007. Öå ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ïàðêó-
âàííÿ àâòî íà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ. Ç
öüîãî ïðèâîäó íàä³éøëî 14 çàïèò³â, ³

æîäåí ³ç íèõ íå âèêîíàíî (0 %). Ñòî-
ñîâíî íåçàäîâ³ëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
íàä³éøëî 68 ëèñò³â, â³äðåàãîâàíî ëèøå
íà 3 (4 %). Ïðî áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí
ïîâ³äîìèëè ó 2 çâåðíåííÿõ, æîäíå íå
âçÿòî äî óâàãè (0 %). Íà â³äêëþ÷åííÿ
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â áóäèíêàõ ïîñêàð-
æèëèñÿ ó 9 ëèñòàõ, â³äðåàãîâàíî íà 2
(22%). Ç ïðèâîäó ðåìîíòó ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè íàä³ñëàëè 2 çàïèòè, æîäåí ³ç íèõ
íå âðàõîâàíèé (0%). Ñòîñîâíî áþâåòíî-
ãî âîäîïîñòà÷àííÿ çàðåºñòðîâàíî 11 çà-
ïèò³â, ç íèõ âèêîíàíî 5 (45%). Ïðî îá-
ëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â íà-
ä³éøëî 45 ñèãíàë³â, â³äðåàãîâàíî íà 20
(44%); ùîäî íåçàäîâ³ëüíî¿ âèäà÷³ äîâ³-
äîê òà àêò³â çàëèòòÿ çâåðíóëèñÿ 8 ìåø-
êàíö³â, âèêîíàíî 3 çàïèòè (38 %).

Ïîêàçíèê ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü íà 1000
îñ³á çà ïåð³îä ç 29.04.2007 äî 29.05.2007
ç óñ³õ ïèòàíü (íà àäðåñó Ñall-öåíòðó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ñåðåä óñ³õ ðàéîí³â Êèºâà â Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó îäèí ³ç íàéâèùèõ — 6 (öå 9-òå
ì³ñöå ó ðåéòèíãó ñåðåä 10 ðàéîí³â Êèºâà).
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ çâåð-
íåíü ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ òàêîæ
íàéá³ëüøà ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ðàéîíà-
ìè ñòîëèö³ — 1765 (ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ïî
ì³ñòó — 1142).

Çà ðåéòèíãîì âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³-
íè ñòîñîâíî çàïèò³â ïðî æèòëîâî-êîìó-
íàëüíå ãîñïîäàðñòâî ïî ðàéîíàõ Êèºâà,
ùî íàä³éøëè äî Call-öåíòðó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³-
îä ç 01.01.2007 äî 14.05.2007, ç óðàõóâàí-
íÿì ïåðåâ³ðîê êîíòðîëüíî¿ ãðóïè Call-
öåíòðó íà ïðåäìåò ÿê³ñíîãî ³ ïðàâäèâî-
ãî âèêîíàííÿ çâåðíåíü, ïîêàçíèê Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîíó îäèí ³ç íàéã³ðøèõ —
9-òå ì³ñöå ç äåñÿòè. Ïîêàçíèê âèêîíàí-
íÿ ñòàíîâèòü ïî Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
íó 90,8% (ç 5275 çâåðíåíü ñïðîñòîâàíî çà-
ÿâíèêàìè 484, òîáòî íå â³äïîâ³äàº ä³é-
ñíîñò³). Öå îäèí ³ç íàéíèæ÷èõ ðåçóëüòà-
ò³â ñåðåä óñ³õ ðàéîí³â ñòîëèö³ — çíîâó æ
òàêè 9-òå ì³ñöå.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòàíó âèêîíàâñüêî¿ äèñ-
öèïë³íè ùîäî çâåðíåíü ìåøêàíö³â Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó ïðî âèâåçåííÿ ñì³ò-
òÿ ç 14.04.2007 äî 14.05.2007, òî ïîêàçíèê
íåâèêîíàííÿ º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ ïî
Êèºâó — 6 ³ç 126 (çà ñåðåäíüîãî ïîêàç-
íèêà ïî Êèºâó — 2).

Íàâåäåí³ âèùå ôàêòè ãîâîðÿòü ñàì³ çà
ñåáå. Íà äóìêó þðèñò³â, çà òàêèõ ïîêàç-
íèê³â ðîáîòè ãîëîâó Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëî-
äèìèðà Ìàçåïó ìîæíà ïðèòÿãíóòè äî
äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³äïî-
â³äíî äî ÷àñòèí 5, 7 ñòàòò³ 118 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 23 Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —
ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”, ñòàòåé 11, 73 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â
Óêðà¿í³”. Îïèòàí³ “Õðåùàòèêîì” ôàõ³â-
ö³ ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ââàæàþòü, ùî öå ñòèìóëþâàòèìå ðîáîòó
êåð³âíèêà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
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Ïðåôåðåíö³¿ äëÿ òðîºùèíö³â
Óæå íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî ðîêó 2500 ðîäèí öüîãî ìàñèâó îòðèìàþòü 
â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè ï³ëüãîâå æèòëî
Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора перший заст пни
олови КМДА Денис Басс
заявив, що невдовзі роз-
почн ть прое т вати лі-
арню на Троєщині. Вияв-
ляється, меш анці цьо о
300-тисячно о масив до-
сі не мають та ої стано-
ви, а том зм шені звер-
татися до стаціонарних
відділень с сідніх районів.
А ось для задоволення
д ховних потреб на пере-
тині пр. Мая овсь о о та
в л. Архіте тора Ні ола-
єва спор дять льт рно-
мистець ий центр.

Çíàþ÷è áîëüîâ³ òî÷êè íàéìî-
ëîäøîãî ìàñèâó Êèºâà, ñòîëè÷íà
âëàäà àêöåíòóº íà íèõ. “Çà ð³ê-ï³â-
òîðà íà âóëèö³ Áàëüçàêà ³ ïðîñïåê-
ò³ Ìàÿêîâñüêîãî çà êîøòè ì³ñòà
çäàäóòü 2500 êâàðòèð,— ïîâ³äîìèâ
Äåíèñ Áàññ.— 1500 ç íèõ òðîºùèí-
ö³ îòðèìàþòü ó öüîìó ðîö³, ïðè-
÷îìó á³ëüø³ñòü êâàðòèð ä³ñòàíóòü-
ñÿ êèÿíàì áåçïëàòíî, ³íø³ çà ñõå-
ìîþ 50X50 àáî íà óìîâàõ ï³ëüãî-
âîãî ìîëîä³æíîãî êðåäèòóâàííÿ”.
ßê ñòâåðäæóº ïîñàäîâåöü, äóæå
âàæëèâî íå äîïóñêàòè ïåðåêîñ³â
ïðè ïëàíóâàíí³ ³ çàáóäîâ³ íîâèõ
ì³êðîðàéîí³â, ÿê öå áóëî ðàí³øå:
âèñîòêè ðîñëè, ÿê ãðèáè ï³ñëÿ äî-
ùó, à ïðî äèòÿ÷³ ñàäêè ÷è ìåäè÷-
í³ óñòàíîâè ÷îìóñü çàáóâàëè. Òå-
ïåð ñòîëè÷í³é âëàä³ äîâîäèòüñÿ
ñï³øíî âèð³øóâàòè ö³ ïèòàííÿ.
Çîêðåìà, Äåíèñ Áàññ ïîîá³öÿâ, ùî
çá³ëüøàòü ô³íàíñóâàííÿ Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ äëÿ òîãî, ùîá óæå íà ïî-
÷àòêó 2008 ðîêó çáóäóâàòè äèòÿ÷èé
ñàäîê â ðàéîí³ íîâî¿ çàáóäîâè. Ùî
æ ñòîñóºòüñÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, òî
íåâäîâç³ ÊÌÄÀ çâåðíåòüñÿ äî Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (éîãî
â³äîìñòâî í³ÿê íå çàâåðøèòü ñâ³é
äîâãîáóä) ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèéíÿ-
òè íåçàâåðøåíèé îá’ºêò äî âëàñ-
íîñò³ ì³ñòà ³ âæå â íàéáëèæ÷³ ðî-
êè çàê³í÷èòè âñ³ ðîáîòè.

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ïî¿çäêè â
Äåñíÿíñüêèé ðàéîí Äåíèñ Áàññ
ïî÷óâ òàêîæ ³ ïðî äåô³öèò ñó÷àñ-
íèõ êóëüòóðíèõ êîìïëåêñ³â íà
Òðîºùèí³. Çàïîâíèòè öþ ïðîãà-
ëèíó ïëàíóþòü íà ïåðåòèí³ âóë.
Áàëüçàêà òà Àðõ³òåêòîðà Í³êîëà-

ºâà — ñàìå òàì ìàþòü íàì³ð çáó-
äóâàòè äðàìàòè÷íèé òåàòð “Â³ëüíà
ñöåíà”. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè òà ìèñòåöòâ ðàçîì ³ç àðõ³òåê-
òîðàìè âæå ï³äãîòóâàëè åñê³çíèé
ïðîåêò. Àëå, ÿê ç’ÿñóâàâ “Õðåùà-
òèê”, öåé òåàòð ìîæå “íà¿õàòè” íà
ñêâåð, íà çàõèñò ÿêîãî âèñòóïèëè
ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó. “ Ùîá íå
âèíèêàëî í³ÿêèõ êîíôë³êò³â ç íà-
øèìè êèÿíàìè, ïîòð³áíî ïðîâåñ-
òè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ,— âèìàãàº
Äåíèñ Áàññ.— Íà ìîþ äóìêó,
ìîæíà çíàéòè ³íøèé øëÿõ é íå
ïî÷èíàòè âñå ç íóëÿ, à äîáóäóâàòè
³ñíóþ÷èé ê³íîòåàòð “Ôëîðåíö³ÿ”.
Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, íî-
âèé êóëüòóðíèé êîìïëåêñ îá³é-
äåòüñÿ ì³ñòó â 90 ìëí ãðí. Ó íüî-
ìó, êð³ì ê³íîçàëó, áóäå ùå 2 ãëÿ-
äàöüê³ çàëè íà 500 òà 100 ì³ñöü,
òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ àêòîð³â,
ãîòåëü äëÿ ãàñòðîëåð³â ³ íàâ³òü áà-
ñåéí

"Проблем із термінами здачі бюджетних об'є тів немає",— запевнив першо о заст пни а олови КМДА Дениса Басса начальни ГУ житлово о
забезпечення Михайло Голиця

Àíòèêîðóïö³éí³ âåðñ³¿
Ñâîþ âåðñ³þ ðîáîòè êîðóïö³éíèõ ñõåì Êèºâà 
âèñóíóâ ñóääÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êèºâà

26 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó â Ãîñïîäàð-
ñüêîìó ñóä³ Êèºâà ìàëî áóòè âè-

íåñåíå ð³øåííÿ çà ïîçîâîì Ãå-
íåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè â ³íòåðå-

ñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÂÐÓ, Êàáì³-
íó òà Ì³íîáîðîíè ïðî âèçíàííÿ
íåä³éñíèì îáì³í íåðóõîìîñò³ ì³æ
Ì³íîáîðîíè òà ô³ðìîþ “Ðåã³îí-
³íâåñò” â³ä 22.09.2004. Ïðîòå ñóä-
äÿ Øêóðàò, ÿêèé â³â öþ ñïðàâó,
íå çì³ã âèíåñòè ð³øåííÿ ÷åðåç
éîãî óñóíåííÿ â³ä ðîáîòè. Äî òî-
ãî, çà éîãî ñëîâàìè, â³í â³äìî-
âèâñÿ â³ä õàáàðà ó $65 çà “ïðà-
âèëüíå” ð³øåííÿ íà êîðèñòü êîì-
ïàí³¿. Äàíà ñïðàâà áóëà ïîâåðíå-
íà íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä ç Âåð-
õîâíîãî Ñóäó, ÿêèé ñêàñóâàâ ð³-
øåííÿ ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é íà
êîðèñòü ô³ðìè “Ðåã³îí³íâåñò”.

ÂÑÓ â ð³øåíí³ ïîñèëàâñÿ íà Çà-
êîí “Ïðî çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè”,
â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî îáì³íþ-
âàòè â³éñüêîâå ìàéíî ìîæíà ò³ëü-
êè ç äîçâîëó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. Òàêîãî äîçâîëó Êàáì³í
íå äàâàâ.

Ïðîòå, çã³äíî ç äîãîâîðîì,
Ì³íîáîðîíè ïåðåäàëî ô³ðì³ 10
òèñ. êâ. ì íåæèòëîâîãî ïðèì³-
ùåííÿ íà âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâ-
ñòàííÿ, 38—40 â îáì³í íà äâà áó-
äèíêè (197 êâàðòèð) äëÿ â³éñü-
êîâèõ ó Õàðêîâ³. Â êîìïàí³¿ “Ðå-
ã³îí³íâåñò” â³äìîâèëèñü êîìåí-
òóâàòè óãîäó. Ïðîòå çà ÷àñ, ïî-

êè ñïðàâà çíàõîäèëàñÿ ó ðîçãëÿ-
ä³, Êè¿âðàäà 8 ëþòîãî 2007ð. âè-
íåñëà ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ çà
33,916 ìëí ãðí ñï³ðíî¿ ä³ëÿíêè
êîìïàí³¿ “Ðåã³îí³íâåñò”. Àíàòî-
ë³é Øêóðàò ïåðåêîíàíèé, ùî
ïåðåøêîäæàííÿ âèíåñåííþ ð³-
øåííÿ ïî ñïðàâ³ íàâìèñíå ³í³-
ö³þâàëîñÿ éîãî êåð³âíèöòâîì.
Ñóääÿ ï³äêðåñëèâ, ùî íà íüîãî
ó çâ’ÿçêó ç âåäåííÿì äàíî¿ ñïðà-
âè ÷èíèòüñÿ òèñê ç áîêó ãîë³â
Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, Àïåëÿö³é-
íîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó òà çà-
ñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðî-
ðà Â³êòîðà Êóäðÿâöåâà

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора с ддя Господарсь о о с д м. Києва Анатолій
Ш рат заявив про численні пор шення роботи с дової
іл и. Він зазначив, що "на с ддів чиниться тис з бо-
в. о. олови Господарсь о о с д Василя Сараню а

та йо о заст пни ів, а та ож л нають по рози на адре-
с "непо ірних" с ддів від олови Апеляційно о оспо-
дарсь о о с д Андрія Пінч а". Причиною заяв стало
переш оджання роботі с дді з бо йо о ерівництва.

Цьо о ро троєщинці отримають 1500 новозб дованих вартир
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ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð ³íôîðìàö³éíî-àíàë³-
òè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ðåéòèí-
ãîâîãî àãåíòñòâà “Êðåäèò-Ðåé-
òèíã” Ìàð³ÿ Ïðîöåíêî, ñâîãî
÷àñó ñòâîðèëè àíàë³òè÷íó ãðóïó,
ÿêà äåòàëüíî âèâ÷àëà ä³ÿëüí³ñòü
ö³º¿ ìóí³öèïàëüíî¿ ñòðóêòóðè.
Òîáòî ì³ñüêà âëàäà Áðîâàð³â íà-
äàëà ¿ì íèçêó äîêóìåíò³â, çîê-
ðåìà ³íôîðìàö³þ ïðî áþäæåò.
Ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ çóñòð³÷åé àíà-
ë³òè÷íà ãðóïà ï³äãîòóâàëà äå-
òàëüíèé çâ³ò íà 60 ñòîð³íîê, â
ÿêîìó éøëîñÿ ïðî ô³íàíñîâå,
åêîíîì³÷íå, ñîö³àëüíå æèòòÿ òî-
ãî ÷è ³íøîãî ì³ñòà. Çãîäîì íà
ðåéòèíãîâîìó êîì³òåò³ âèð³øó-
âàëè, ÿêó ñàìå ðåéòèíãîâó îö³í-
êó íàäàòè íàñåëåíîìó ïóíêòó.
Ïðè öüîìó ð³âåíü ô³íàíñîâî¿

íàä³éíîñò³ âèçíà÷àëè çã³äíî ç ³ñ-
íóþ÷îþ íàö³îíàëüíîþ øêàëîþ,
ÿêà, äî ñëîâà, ìàº 12 ð³âí³â.
“Ùî æ äî ïðîãíîçó, òî â íüîìó
éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâ³ çì³íè, ÿê³
ìîæóòü ñòàòèñÿ âæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì,— ïîÿñíèëà Ìàð³ÿ
Ïðîöåíêî.— Ó äàíîìó âèïàäêó
ìè ïåðåäáà÷àºìî, ùî ïðîòÿãîì
ðîêó í³ÿêèõ ñóòòºâèõ çì³í íå
â³äáóäåòüñÿ ³ ðåéòèíã ì³ñòà Áðî-
âàðè çàëèøèòüñÿ íà öüîìó æ
ð³âí³”.

Ïàí³ Ìàð³ÿ ðîçïîâ³ëà: ùîá
ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, ³íêî-
ëè ïîòð³áíî â³ä 30 äî 90 äí³â.
Àäæå îïðàöüîâóþòü ÿê ê³ëüê³ñ-
íó, òàê ³ ÿê³ñíó ³íôîðìàö³þ.
Òîáòî âèâ÷àþòü íå ëèøå ô³-
íàíñîâ³ ïîêàçíèêè, à é ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ â ì³ñò³, âðàõîâóþòü

ð³âåíü êîìïåòåíö³¿ ì³ñöåâîãî
êåð³âíèöòâà, óõâàëè íèìè òèõ
÷è ³íøèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü
òîùî. Åêñïåðòè áðàëè äî óâà-
ãè ð³ñò ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³é-
íî¿ àêòèâíîñò³ ì³ñòà â 2006-ìó
(ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðî-
êîì), îá’ºì çäà÷³ â åêñïëóàòà-
ö³þ æèòëà, çðîñòàííÿ ñåðåä-
íüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè,
à òàêîæ çíîøåí³ñòü îñíîâíèõ
çàñîá³â, çîêðåìà ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ òà ïîòðåáó çíà÷íèõ êà-
ï³òàëîâêëàäåíü â îíîâëåííÿ
æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñòðóêòó-
ðè ì³ñòà.

“Îòðèìàíèé Áðîâàðàìè ðåé-
òèíã “uaBBB” äîâîë³ âèñîêèé,—
ðåçþìóâàëà Ìàð³ÿ Ïðîöåíêî.—
Â³í ìàº çíà÷íèé ³íâåñòèö³éíèé
ð³âåíü, ùî âêàçóº íà âèñîêó íà-
ä³éí³ñòü ì³ñüêî¿ ðàäè”

ÒÌÌ íàñòàâèòü
êîìîä³â
Ó ñòîëèö³ ïîáóäóþòü ùå äâà
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ öåíòðè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На в лиці Л начарсь о о, 4, що в Дніпровсь ом райо-
ні столиці, напри інці травня від рили перший в У ра-
їні тор овельно-розважальний омпле с "Комод" (йо о
за альна площа понад 14 тис. в. м). А вже на почат
літа тор овельн точ б ло підтоплено під час пот ж-
ної червневої зливи. Але, на щастя, все обійшлося. У
найближчих планах інвесторів розширення мережі і
від риття Києві ще двох с перма азинів — на
в л. Тр тен а та на перетині в л. Березня івсь ої і
Дніпровсь ої набережної.

ßê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” â êåð³âíèöòâ³ ÒÐÊ “Êîìîä”, ïðèì³-
ùåííÿ íà âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 4,  ùî â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ï³ä
÷àñ çëèâè ñåðéîçíî íå ïîñòðàæäàëî. ×åðåç çàáèò³ çëèâîñòîêè ì³ñüêî¿
êàíàë³çàö³¿ âîäîþ ï³äòîïèëî ëèøå òðèð³âíåâèé ïàðê³íã ³ òîðãîâåëü-
íèé çàë ñóïåðìàðêåòó “Ôóðøåò” (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3000 êâ. ì), ÿê³
ðîçòàøîâàí³ â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ ïðèì³ùåííÿ. Àëå, ÿê çàïåâíèëè
³íâåñòîðè, íåçâàæàþ÷è íà ïðèìõè ïðèðîäè, ó ñòîëèö³ é íàäàë³ ïëà-
íóþòü áóäóâàòè íîâ³ “Êîìîäè”.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÒÐÊ “Êîìîä” Ñâ³òëàíè Ïëþù, çàãàëüíà
ñóìà ³íâåñòèö³é â áóä³âíèöòâî íà Ëóíà÷àðñüêîãî, 4 ñòàíîâèëà ïî-
íàä 70 ìëí. ãðí. Îêð³ì òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â ó êîì-
ïëåêñ³ ðîçòàøîâàí³ é îô³ñè áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ “ÒÌÌ”. “Ó ìàé-
áóòíüîìó ïëàíóºòüñÿ ðîçâèâàòè ìåðåæó ìàãàçèí³â, ñïîðóäèâøè “Êî-
ìîäè”, çîêðåìà íà âóë. Òðóòåíêà (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60 òèñ. êâ. ì)
òà íà ïåðåòèí³ âóë. Áåðåçíÿê³âñüêî¿ ³ Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿ (çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 100 òèñ. êâ. ì)”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ñâ³òëàíà.

Êîæåí ç ³ñíóþ÷èõ êîìïëåêñ³â ïðîòÿãîì äíÿ ìîæóòü â³äâ³äàòè
ïîíàä 12 òèñÿ÷ ïîêóïö³â (à â äåíü â³äêðèòòÿ äî ìàãàçèíó çàâ³òàëè
ïîíàä 25 òèñÿ÷ îõî÷èõ). Äî ¿õí³õ ïîñëóã òóò ïðàöþþòü ÷îòèðè çà-
ëè â ê³íîòåàòð³ “Ìóëüòèïëåêñ” íà 545 ì³ñöü, ïðîäîâîëü÷èé ñóïåð-
ìàðêåò ³ ðåñòîðàí, à òàêîæ ìàãàçèíè ç ïðîäàæó âçóòòÿ ³ îäÿãó.

Êåð³âíèöòâî “Êîìîäó” ïîâ³äîìèëî, ùî íà òåðèòîð³¿ òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíèõ öåíòð³â ôóíêö³îíóº ³ ê³ëüêà ìàãàçèí³â íîâèõ äëÿ
Êèºâà òîðãîâåëüíèõ ìàðîê, çîêðåìà áðèòàíñüêèé áóò³ê “Ìàðêñ åíä
Ñïåíñåð”. Öÿ ³íîçåìíà êîìïàí³ÿ ïëàíóº ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â â³ä-
êðèòèâ â íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿í³ áëèçüêî 13 ô³ðìîâèõ ìàãàçè-
í³â

Áðîâàðè îòðèìàëè
êðåäèòíèé ðåéòèíã
Öå äàº ìîæëèâ³ñòü ì³ñòó îòðèìóâàòè 
çíà÷í³ ³íâåñòèö³¿ òà âêëàäåííÿ 
äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó

Áîðîòèñÿ 
çà óáîë³âàëüíèêà
Ïðåçèäåíò ÔÊ “Àðñåíàë” Âàäèì Ðàáèíîâè÷
ãîëîâíèì çàâäàííÿì íà ìàéáóòí³é ñåçîí
ââàæàº çàëó÷åííÿ ãëÿäà÷³â íà òðèáóíè

Âàäèì Ðàáèíîâè÷ çàçíà÷èâ,
ùî ð³øåííÿ ñòîñîâíî ïîêóïêè
êëóáó äàëîñÿ éîìó íå ïðîñòî. Â
ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì
“Õðåùàòèêà” á³çíåñìåí ç³çíàâ-
ñÿ, ùî ç òàêîþ ïðîïîçèö³ºþ äî
íüîãî çâåðòàâñÿ ïðåçèäåíò Ôå-
äåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè Ãðè-
ãîð³é Ñóðê³ñ ùå çà ï³âðîêó äî
çàâåðøåííÿ ñïðàâè. Àëå òîä³,
ïîðàäèâøèñü ³ç ïàðòíåðàìè,
Ðàáèíîâè÷ íå ïðèñòàâ íà íå¿.
Ùî çì³íèëîñÿ? “Öå áóâ çíàê
çãîðè”,— ï³äíÿâøè î÷³ äî íå-
áà, â³äïîâ³â Âàäèì Ç³íîâ³éîâè÷.

Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ âëàñíèê
97 % àêö³é “Àðñåíàëó” (3 % çà-
ëèøèëàñÿ ó ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè)
ïîäÿêóâàâ âëàä³: “ß âäÿ÷íèé
Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó òà éî-
ãî êîìàíä³. Ìàþ çàçíà÷èòè, ùî
öå, íàïåâíî, ºäèí³ ïîë³òèêè â
Óêðà¿í³, ÿê³ äîòðèìóþòü ñâîãî
ñëîâà. Ç îäíîãî áîêó, ì³ñüêà

âëàäà ìàëà ïðîäàòè “Àðñåíàë”
³ ðîáèëà âñå çàäëÿ öüîãî. Ç ³í-
øîãî æ — ìàþ ñêàçàòè ñïàñè-
á³ Â³òàë³þ Æóðàâñüêîìó, ùî
â³í, äàðóéòå íà ñëîâ³, ñàáîòó-
âàâ òàêå ð³øåííÿ, òîáòî ÿê ì³ã
â³äòÿãóâàâ ð³øåííÿ ïðî áàí-
êðóòñòâî. Â³äòàê êëóá óäàëîñÿ
âðÿòóâàòè”.

“Âè÷àâèòè” ç êåð³âíèöòâà
“Àðñåíàëó” ñóìó êàï³òàëîâêëà-
äåíü íà íàñòóïíèé ñåçîí “àêó-
ëàì ïåðà” òàê ³ íå âäàëîñÿ. Çà
ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ëîéôåí-
ôåëüäà, âîíà áóäå äîñòàòíüîþ
äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ êëóáó. Îäíàê ïðè öüîìó
Âàäèìè Ðàáèíîâè÷ çàçíà÷èâ,
ùî ñïîðòèâíèé ðåçóëüòàò ïîêè
ùî íå áóäå ãîëîâíèì. Íàñàìïå-
ðåä â³í ïðàãíå ñòâîðèòè òàêó àò-
ìîñôåðó íà ìàò÷àõ “Àðñåíàëà”,
ùîá ãëÿäà÷³ õîäèëè íà ñòàä³îí,
óáîë³âàëè çà êîìàíäó, æèëè ¿¿

³íòåðåñàìè. Çàäëÿ öüîãî ïåðåä
ïî÷àòêîì ìàò÷³â âëàøòîâóâàòè-
ìóòü êîíöåðòè, ïðàöþâàòèìå
ôàí-êëóá. Îäíå ñëîâî, â³ä÷óâà-
òèìåòüñÿ àòìîñôåðà ñâÿòà.

Ïðåçèäåíò êëóáó òàêîæ ðîç-
ðàõîâóº íà ðîçóì³ííÿ ì³ñüêî¿
âëàäè, àäæå äëÿ ðîçâèòêó êëó-
áó ïîòð³áí³ âëàñí³ áàçà é ñòàä³-
îí. “Ïèòàííÿ çåìëåâ³äâåäåííÿ
áóäå ºäèíèì ïðîõàííÿì äî
ì³ñüêî¿ âëàäè”,— íàãîëîñèâ Âà-
äèì Ðàáèíîâè÷. Íà ùî Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé â³äïîâ³â: “Êè-
ÿíè — íàðîä ôóòáîëüíèé.
Ìîæíà íå ëþáèòè ôóòáîë, àëå
íå ëþáèòè êèÿí íå ìîæíà. À
â³äòàê ñïðèÿòèìåìî ä³ÿëüíîñò³
ÔÊ “Àðñåíàë”. Ñàìå òîìó ìè
çàëèøèëè ÷àñòêó àêö³é ó âëàñ-
íîñò³ ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè. Äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè ìàþòü çíàòè, çà
ùî ãîëîñóþòü, ùî ì³ñòî íå äèñ-
òàíö³þºòüñÿ â³ä êëóáó ³ âñ³ëÿêî
ñïðèÿòèìå éîãî ðîçâèòêó”. Ðà-
çîì ³ç òèì, â³äïîâ³äàþ÷è íà çà-
ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü áóä³â-
íèöòâà äðóãîãî ñòàä³îíó äî ô³-
íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ çàçíà-
÷èâ, ùî îñîáèñòî â³í âèñòóïàº
çà òå, àáè êëóá ìàâ ñâîþ àðåíó.
“Òîä³ â ì³ñò³ áóäå òðè (ç óðàõó-
âàííÿì ðåêîíñòðóêö³¿ “Îë³ì-
ï³éñüêîãî”) íàäñó÷àñíèõ ñòàä³î-
íè”,— ïîÿñíèâ â³í

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Рейтин ове а ентство "Кредит-Рейтин " днями о оло-
сило про підтвердження дов отривало о редитно о
рейтин Броварів на рівні "uaBBB". При цьом про -
ноз рейтин визнано я "стабільний". Е сперти-ана-
літи и насамперед врахов вали е ономічні та фінан-
сові по азни и міста за мин лий рі , а та ож аналіз
сієї вн трішньої інформації, отриманої від місцевої
влади.

Я повідомили в а ентстві
“Кредит-Рейтин ”, подібний або
наближений до редитно о рей-
тин , я ий нещодавно отрима-
ли Бровари, вже мають міста
Одеса, Хар ів, Донець , Комсо-
мольсь , Вінниця, а та ож
Л ць , Ми олаїв і Кам’янець-
Подільсь ий.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Âîëîäèìèð ÏÎËªÒÀªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора президент ФК "Арсенал" Вадим Рабинович,
оловний тренер оманди Оле сандр Заваров, о-
лова на лядової ради л б Оле сандр Лойфен-
фельд і член на лядової ради л б , заст пни о-
лови КМДА Віталій Ж равсь ий розповіли про май-
б тнє др о о иївсь о о ф тбольно о л б .
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На почато нинішньо о ро в Києві ф н ціон вав 31 тор овельний
центр, за альна площа я их становила понад 343 тис. в. м. Більшість та-
их ма азинів розташована на Правом березі Дніпра, зо рема “Глоб с”,
“Мандарин-Плаза”, “Караван”, “Городо ”, “Альта-Центр”, “Ма елан”, на
Лівом березі спор джено ТРЦ “Аладін”, “Піраміда”, “Квадрат” та інші.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження міської Програми
вдосконалення організації дорожнього руху

та його безпеки на період
2007 — 2009 років у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 445/1116 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунк�
ту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, розпорядження Президента Укра�
їни від 21.09.02 № 322/2002�рп “Про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху”, з
метою запобігання дорожньому травматизму, зміцнення дисципліни на дорогах, вулицях міста, посилен�
ня безпеки дорожнього руху, поліпшення стану доріг і вулиць Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêó Ïðîãðàìó âäîñêîíàëåí-
íÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà éîãî áåçïåêè
íà ïåð³îä 2007 — 2009 ðîê³â çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ðîçâèòêó ì³ñòà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõîâóâàòè îá-
ñÿãè ô³íàíñóâàííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ïðîãðàìîþ çà-
õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà éîãî áåçïåêè, ïðè êîðè-
ãóâàíí³ áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê òà ñêëà-

äàíí³ ïðîåêò³â áþäæåò³â íà 2008—2009 ðîêè.
3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàâàòè Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ çâ³ò ïðî õ³ä ³ âèêîíàííÿ Ïðî-
ãðàìè âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðó-
õó òà éîãî áåçïåêè íà ïåð³îä 2007 — 2009 ðîê³â.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток
до рішення Київради

від 26.04.2007 року №455/1116

Міська програма вдосконалення організації дорожнього руху
та його безпеки на період 2007 — 2009 років у м. Києві

Ïðîãðàìà âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-
íüîãî ðóõó òà éîãî áåçïåêè íà ïåð³îä 2007 — 2009
ðîê³â ó ì. Êèºâ³ (äàë³ — Ïðîãðàìà) ðîçðîáëåíà
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äî-
ðîæí³é ðóõ”, ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè â³ä 21.09.02 ¹ 322/2002-ðï “Ïðî äîäàòêîâ³
çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî
ðóõó” òà â³ä 19.12.05 ¹ 1289/2005-ðï “Ïðî íå-
â³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó”.

ÇÌ²ÑÒ
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
2. Ïàñïîðò Ïðîãðàìè
3. Ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè
4. Ôîðìè ³ ïåð³îäè÷í³ñòü êîíòðîëþ çà âèêî-

íàííÿì Ïðîãðàìè
5. Àíàë³ç ñòàíó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó

òà éîãî áåçïåêè
6. Çàõîäè, äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ òà âàðò³ñòü

ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè

1. Загальні положення
Ïðîãðàìà ðîçâèòêó äîðîæíüîãî ðóõó òà éîãî

áåçïåêè ÿâëÿº ñîáîþ ö³ëüîâó ïðîãðàìó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî ì³ñòèòü ñóêóïí³ñòü ïî-
â’ÿçàíèõ çà ðåñóðñàìè, âèêîíàâöÿìè ³ òåðì³íà-
ìè ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà äîñÿãíåí-
íÿ íàì³÷åíèõ ö³ëåé âäîñêîíàëåííÿ äîðîæíüî-
ãî ðóõó òà éîãî áåçïåêè ó ì. Êèºâ³. Àíàë³ç ñó-
÷àñíîãî ñòàíó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà
éîãî áåçïåêè ïðîâåäåíî ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ
ñèñòåìè çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà ñóòòºâå ïîë³ï-
øåííÿ îðãàí³çàö³¿ òà áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.

Ñêëàäí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-
íüîãî ðóõó òà éîãî áåçïåêè â³äïîâ³äíî äî çàêî-
í³â Óêðà¿íè, ðåàëüíîãî ñòàíó òà äî ºâðîïåé-
ñüêèõ ñòàíäàðò³â îáóìîâëþºòüñÿ, íàñàìïåðåä,
íåäîñòàòíüîþ êîîðäèíîâàí³ñòþ ðîáîòè â³äîì÷èõ

ñëóæá, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ñòàí áåçïåêè äîðîæ-
íüîãî ðóõó, à òàêîæ ÷³òêîãî ðîçìåæóâàííÿ ïðàâ
òà îáîâ’ÿçê³â îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Òàê, ñòàòòåþ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîðîæ-
í³é ðóõ” äî êîìïåòåíö³¿ ì³ñüêî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè ó ñôåð³ äîðîæíüîãî ðóõó â³äíåñåíî îðãàí³-
çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà çã³ä-
íî ç â³äïîâ³äíèìè ãåíåðàëüíèìè ïëàíàìè, ïðî-
åêòàìè äåòàëüíîãî ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â. Ó òîé æå ÷àñ ñòàòòÿ 27 öüîãî
Çàêîíó âêàçóº íà òå, ùî îðãàí³çàö³ÿ äîðîæíüî-
ãî ðóõó çä³éñíþºòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèìè ñëóæáà-
ìè, ïîëîæåííÿ ïðî ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ â³äïî-
â³äíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè ç áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó. Ñòàíîì íà ïî÷àòîê 2007 ðîêó
æîäíîìó ç êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà òà-
êå ïîëîæåííÿ íå çàòâåðäæåíî.

Ñåðåä íåâèð³øåíèõ ïèòàíü çàëèøàºòüñÿ â³ä-
ñòàâàííÿ ç âïðîâàäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òà ³í-
òåëåêòóàëüíèõ òåõíîëîã³é ³ íîâ³òí³õ òåõí³÷íèõ
çàñîá³â âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî
ðóõó, ãîëîâíå îáìåæåííÿ òóò — íåäîñòàòíº ñà-
ìå áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ ÷åðåç ñïðÿìóâàííÿ
äîðîæíüîãî ôîíäó ëèøå íà áóä³âíèöòâî.

Âðàõîâóþ÷è ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ ó ñôåð³
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà éîãî áåçïåêè,
âðàõîâóþ÷è âèìîãè ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî äîðîæí³é ðóõ”, Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº
âïðîâàäæåííÿ ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ òà îðãàí³-
çàö³éíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åí-
íÿ çáåðåæåííÿ æèòòÿ ³ ìàéíà ãðîìàäÿí, ïîë³ï-
øåííÿ óìîâ ðóõó.

Îñíîâíîþ ìåòîþ Ïðîãðàìè º âäîñêîíàëåí-
íÿ ñòàíó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà éîãî
áåçïåêè íà àâòîìîá³ëüíèõ äîðîãàõ ³ âóëèöÿõ ì.
Êèºâà, ïîãëèáëåííÿ ³íòåãðàö³¿ â òðàíñïîðòíó
ìåðåæó ºâðîïåéñüêîãî ñï³âòîâàðèñòâà øëÿõîì
âæèòòÿ êîìïëåêñó âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ çàõîä³â.

3. Механізм реалізації Програми
Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà ïåð³îä 2007—2009

ðîê³â ³ ìàº áóòè ðåàë³çîâàíà øëÿõîì ïðîâåäåí-
íÿ çàõîä³â ³ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ îñíîâíèìè íà-
ïðÿìàìè.

Ðåàë³çàö³ÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè çä³éñíþºòüñÿ òà-
êèìè âèêîíàâöÿìè:. Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà

³íôîðìàòèçàö³¿. ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”. ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”. ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³. ÀÒ “Êè¿âïðîåêò”. ³íø³ þðèäè÷í³ îñîáè, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ êîîð-
äèíàòîðîì äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìíèõ çàõîä³â.

Êîîðäèíàòîð Ïðîãðàìè ïðè íåîáõ³äíîñò³ ìî-
æå êëîïîòàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî íà-
äàííÿ ï³äïðèºìñòâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì, ùî áåðóòü
ó÷àñòü â ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â Ïðîãðàìè, ï³ëüãîâèõ
ïîçèê, êðåäèò³â òîùî.

4. Форми і періодичність контролю 
за виконанням Програми.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ â ìåæàõ ô³íàíñóâàííÿ,
ïîêëàäàºòüñÿ íà âèêîíàâö³â ðîá³ò.

Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì Ïðîãðàìè çä³éñíþº

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìà-
òèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿.

5. Аналіз стану організації дорожнього руху
та його безпеки

Ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòó, ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü
òà ñòàí àâàð³éíîñò³ íà äîðîãàõ

Â óìîâàõ ïðèñêîðåíèõ òåìï³â àâòîìîá³ë³çà-
ö³¿ â Óêðà¿í³, âèñîêî¿ ³íòåíñèâíîñò³ äîðîæíüî-
ãî ðóõó îñîáëèâî ãîñòðî ïîñòàº ïðîáëåìà çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, âèð³øåííÿ
ÿêî¿ ñïðÿìîâàíî ïåðåäóñ³ì íà çáåðåæåííÿ æèò-
òÿ òà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.

Ùîð³÷íå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â, çàðåºñòðîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà, çà
îñòàíí³ ðîêè ïåðåâèùèëî 60 òèñ. àâòîìîá³ë³â.
Ó òîé æå ÷àñ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü àâòîìîá³ë³â, çà-
ðåºñòðîâàíèõ ó ì. Êèºâ³, ñòàíîâèëà ïîíàä 740
òèñ.

Çà îñòàíí³ 10 ðîê³â ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â, çàðåºñòðîâàíèõ â ñòîëèö³ Óêðà¿íè, çðîñ-
ëà íà 84%, àáî íà 337 òèñÿ÷ îäèíèöü. Ôàõ³âöÿ-
ìè ïðîãíîçóºòüñÿ ïîäàëüøèé ð³ñò ê³ëüêîñò³
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì. Êèºâ³ ó ïåð³îä äî
2010 ðîêó ïîíàä 900 òèñ. àâòîìîá³ë³â.

2. Паспорт Програми

Наймен вання Про рама вдос оналення ор анізації дорожньо о р х та йо о безпе и
на період до 2007—2009 ро ів м. Києві

Координатор
Про рами

Головне правління транспорт , зв`яз та інформатизації ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Ви онавці
Про рами

КП "Київдорсервіс", Ком нальна орпорація "Київавтодор", УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві

Мета Про рами

Вдос оналення стан ор анізації дорожньо о р х та йо о безпе и на
автомобільних доро ах і в лицях м. Києва, по либлення інте рації в
транспортн мереж європейсь о о співтовариства шляхом вжиття омпле с
взаємопов`язаних заходів

Завдання
Про рами

1. Аналіз стан системи ор анізації та правління безпе ою дорожньо о р х .
2. По ращення сит ації місті щодо ор анізації дорожньо о р х та йо о
безпе и, а та ож стан технічних засобів ре лювання дорожньо о р х

Терміни реалізації 2007—2009 ро и

Обся и і джерела
фінанс вання
Про рами

Про рамні заходи реаліз ються при обов`яз овій підтримці місь их ор анів
влади за рах но видат ів місь о о бюджет , редитів і пози , власних оштів
підприємств і ор анізацій, інших джерел, не заборонених чинним
за онодавством

Система
ор анізації
онтролю за
ви онанням
Про рами

За альний онтроль за ви онанням основних положень Про рами та
реалізацією план заходів здійснює Київсь а місь а державна адміністрація та
оординатор Про рами. Ви онавці заходів Про рами нес ть відповідальність
за їх я існе і своєчасне ви онання, раціональне ви ористання оштів
матеріальних рес рсів, що виділяються на реалізацію Про рами

Äèñïðîïîðö³ÿ ì³æ ñòð³ìêèì çá³ëüøåííÿì àâ-
òîìîá³ëüíîãî ïàðêó ³ ðîçâèòêîì âóëè÷íî-äî-
ðîæíüî¿ ìåðåæ³, âèñîêèé ð³âåíü çíîøåíîñò³ àâ-
òîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàëó÷åííÿ äî òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîöåñó âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ âîä³¿â áåç
íàëåæíîãî äîñâ³äó ðîáîòè ïðèçâîäÿòü äî ñêëàä-

íî¿ ñèòóàö³¿ ³ç çàáåçïå÷åííÿì áåçïåêè äîðîæ-
íüîãî ðóõó.

Ñó÷àñíèé ñòàí àâàð³éíîñò³ ó ì. Êèºâ³ çà 2006
ð³ê ñòàíîâèòü 3288 äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ
ïðèãîä (äàë³ — ÄÒÏ), â ÿêèõ 333 ãðîìàäÿíèíà
çàãèíóëî, à 3941 — îòðèìàëè òðàâìè.
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Íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèìè âèäàìè àâòî-
ïðèãîä ó ì. Êèºâ³ çàëèøàþòüñÿ íà¿çäè íà ï³-
øîõîä³â òà ç³òêíåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Çà
2006 ð³ê ó ì³ñò³ çàðåºñòðîâàíî 1659 íà¿çä³â íà
ï³øîõîä³â, ùî ñòàíîâèòü 50,5% â³ä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ.

Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íèõ ïðèãîä ç âèíè ï³øîõîä³â º ïåðåõ³ä íèìè
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè âóëèöü ó íåïåðåäáà÷åíîìó
äëÿ öüîãî ì³ñö³. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè ó 2006 ðîö³ çà-
ãèíóëî 106 îñ³á (88,3% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³
çàãèáëèõ ç âèíè ï³øîõîä³â) òà îòðèìàëè òðàâ-
ìè 812 (88,4%) ï³øîõîä³â. Êð³ì òîãî, çàðåºñòðî-
âàíî 1142 ç³òêíåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (ïè-
òîìà âàãà òàêèõ ÄÒÏ ñòàíîâèòü 34,7%), â ÿêèõ
çàãèíóëî 89 îñ³á òà îòðèìàëè òðàâìè 1748 îñ³á.

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè ñêîºííÿ ÄÒÏ ç âè-
íè âîä³¿â º:

— ïîðóøåííÿ ïðàâèë ìàíåâðóâàííÿ;
— ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëåíî¿ øâèäêîñò³ ðóõó;
— ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïðî¿çäó ïåðåõðåñòü;
— ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïðî¿çäó ï³øîõ³äíèõ ïå-

ðåõîä³â;

— ïîðóøåííÿ ïðàâèë îáãîíó, âè¿çä íà ñìóãó
çóñòð³÷íîãî ðóõó.

ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, íàéíåáåçïå÷í³øèìè äíÿ-
ìè òèæíÿ ç òî÷êè çîðó áåçïåêè äîðîæíüîãî ðó-
õó ó ì³ñò³ º ñóáîòà òà íåä³ëÿ. Ó ö³ äí³ ñòàëîñÿ
30,3% â³ä óñ³õ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä.

Çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì ïðèãîä çà ÷àñîì äîáè
íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèì çàëèøàºòüñÿ ïðîì³æîê
÷àñó ç 18 äî 22 ãîäèíè. Ó öåé ïåð³îä áóëî ñêî-
ºíî 920 äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä àáî
28,0% â³ä ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ÄÒÏ ó
ì. Êèºâ³ ïîñòàâëåíî íà îáë³ê 762 ì³ñöÿ (ä³ëÿí-
êè) êîíöåíòðàö³¿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðè-
ãîä, â ÿêèõ ïðîòÿãîì ðîêó ñêîºíî 3 ³ á³ëüøå
ÄÒÏ, âêëþ÷àþ÷è ÄÒÏ ç ìàòåð³àëüíèìè çáèò-
êàìè.

Çà 2006 ð³ê çàðåºñòðîâàíî 167 ì³ñöü, äå áóëî
ñêîºíî 3 ³ á³ëüøå äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðè-
ãîä ç ïîòåðï³ëèìè. Â òàêèõ ì³ñöÿõ çàðåºñòðî-
âàíî 647 äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, â
ÿêèõ 63 îñîáè çàãèíóëî òà 787 îñ³á îòðèìàëè
òðàâìè.

Íàéá³ëüø àâàð³éíî íåáåçïå÷íèìè àâòîìà-
ã³ñòðàëÿìè ó ì. Êèºâ³ çà ï³äñóìêàìè 2006 ðî-
êó çàëèøàþòüñÿ ïðîñïåêò Ïåðåìîãè (127
ÄÒÏ, â òîìó ÷èñë³ 93 — ç âèíè âîä³¿â), Âå-
ëèêà Ê³ëüöåâà äîðîãà (103 ÄÒÏ, â òîìó ÷èñ-
ë³ 62 — ç âèíè âîä³¿â), ïðîñï. Áðîâàðñüêèé

(75 ÄÒÏ, â òîìó ÷èñë³ 55 — ç âèíè âîä³¿â),
Õàðê³âñüêå øîñå (69 ÄÒÏ, â òîìó ÷èñë³ 38 —
ç âèíè âîä³¿â), âóë. Áðàòèñëàâñüêà (59 ÄÒÏ,
â òîìó ÷èñë³ 42 — ç âèíè âîä³¿â), âóë. Áàëü-
çàêà (54 ÄÒÏ, â òîìó ÷èñë³ 42 — ç âèíè âî-
ä³¿â) ³ ò. ä.

Наймен вання в лиці Наймен вання др ої в лиці,
номер б дин тощо При од За ин ло Поранено

Драйзера Бальза а 16 2 21

Телі и Щ сєва 10 0 15

Хрещати Інстит тсь а 10 0 16

На и просп. Столичне шосе 10 0 16

Вели а Кільцева доро а Ж лянсь ий шляхопровід 9 2 18

Бальза а Саб рова 9 1 11

Цвєтаєвої Бальза а 7 0 10

Братиславсь а Лісовий просп. 6 1 13

Братиславсь а Шолом-Алейхема 6 0 7

Гре ова А адемі а Щ сєва 6 1 6

Кі відзе Саперно-Слобідсь а 6 2 8

Комінтерн Са са ансь о о 6 0 9

Драйзера За ревсь о о 6 0 6

Мая овсь о о За ревсь о о 6 0 6

Дніпровсь а набережна 7 6 0 6

Íàéá³ëüø àâàð³éíî íåáåçïå÷í³ ïåðåõðåñòÿ òà ä³ëÿíêè âóëèöü
 íàâåäåí³ â òàáëèö³:

Âñå á³ëüøå íà ñèòóàö³þ âïëèâàº äåô³öèò ïðî-
ïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³ ìàã³ñòðàëüíî¿ âóëè÷íî-
äîðîæíüî¿ ìåðåæ³. Ñòð³ìêå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêî-
ñò³ àâòîìîá³ë³â ïðèçâåëî äî ð³çêîãî çá³ëüøåí-
íÿ òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â íà âóëè÷íî-øëÿõîâ³é
ìåðåæ³ ì³ñòà. Îáñòåæåííÿìè ³íòåíñèâíîñò³ ðó-
õó àâòîòðàíñïîðòó âèÿâëåí³ íàéá³ëüø çàâàíòà-
æåí³ ä³ëÿíêè ìåðåæ³, äî ÿêèõ íàñàìïåðåä ñë³ä
â³äíåñòè âñ³ ìîñòîâ³ ïåðåõîäè ÷åðåç ð³÷êó Äí³ï-
ðî, ÿê³ ùîäíÿ ïåðåòèíàþòü ïîíàä 400 òèñ. ïðè-
âåäåíèõ àâòîìîá³ë³â, ùî ïðàêòè÷íî ó 1,5 ðàçà
ïåðåâèùóº ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü íà öèõ ä³-
ëÿíêàõ äîð³ã.

Çíà÷íîþ ì³ðîþ íà ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü

âóëèöü ì³ñòà âïëèâàº é òðàíçèòíèé òðàíñïîðò.
Â³äñóòí³ñòü ïîâíî¿ ê³ëüöåâî¿ äîðîãè çíà÷íî óñ-
êëàäíþº îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó öèõ ïî-
òîê³â, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ íà îñíîâíèõ â’¿çäàõ äî
ì³ñòà (×åðí³ã³âñüêèé, Õàðê³âñüêèé, Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêèé, Îäåñüêèé, Æèòîìèðñüêèé, Îâðóöü-
êèé òà Êîâåëüñüêèé íàïðÿìêè).

Òàê, îáñòåæåííÿ, ïðîâåäåí³ ó 2006 ðîö³, âêà-
çóþòü, ùî ùîäåííî ç âèùåçãàäàíèõ íàïðÿìê³â
âóëèöÿìè ì³ñòà ðóõàºòüñÿ 24276 âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó òà 10404 ïàñàæèðñüêîãî (àâòîáóñè,
ì³êðîàâòîáóñè). Ïðè öüîìó ó ì³ñò³ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â ïëàíóºòüñÿ ò³ëüêè
3500 àâòîáóñ³â òà ì³êðîàâòîáóñ³â.

Ïåðåë³ê àâàð³éíî-íåáåçïå÷íèõ ìàã³ñòðàëåé
çà ï³äñóìêàìè àíàë³çó çà 2006 ð³ê::

При од За ин ло Поранено з вини пішоходів з вини водіїв

2006 % АП 2006 % АП 2006 % АП при-
од

за-
ин.

по-
ран.

при-
од

за-
ин.

по-
ран.

Перемо и
просп. 127 113.4 15 125.0 177 135.1 зо 3 28 93 12 145

Вели а Кільцева
доро а 103 91.2 18 105.9 122 98.4 37 12 29 62 6 88

Броварсь ий
просп. 75 92.6 8 100.0 114 106.5 20 4 16 55 4 98

Хар івсь е шосе 69 127.8 9 112.5 82 122.4 31 5 27 38 4 55

Братиславсь а 59 128.3 8 114.3 79 146.3 16 4 14 42 4 64

Бальза а 54 114.9 2 50.0 66 122.2 10 0 10 42 2 54

Ват тіна просп. 51 82.3 10 100.0 90 102.3 8 2 7 43 8 83

Мая овсь о о 50 111.1 2 200.0 53 103.9 29 1 29 19 1 21

Телі и 49 119.5 7 100.0 56 121.7 13 4 9 35 3 46

Виш ородсь а 43 143.3 5 166.7 50 138.9 14 1 13 28 4 36

Щерба ова 43 134.4 3 150.0 45 125.0 9 1 9 33 2 35

Мос овсь ий
просп. 41 157.7 2 50.0 58 170.6 7 1 6 31 0 50

Заболотно о
А адемі а 38 84.4 8 160.0 39 70.9 7 1 6 29 7 31

Червонозоряний
просп. 36 100.0 8 200.0 43 82.7 14 5 9 22 3 34

За ревсь о о 35 94.6 1 50.0 38 88.4 16 1 15 18 0 22

Бо атирсь а 33 84.6 9 112.5 37 71.2 8 3 6 24 5 31

Гл ш ова
просп. 31 258.3 3 0.0 38 237.5 11 0 12 18 2 25

Драйзера 31 129.2 2 66.7 36 124.1 13 2 11 17 0 24

Столичне шосе 30 83.3 6 54.5 ЗО 62.5 9 2 7 20 3 23

40-річчя Жовтня 29 60.4 5 125.0 35 74.5 13 3 11 15 1 24

Героїв
Сталін рада 29 72.5 0 0.0 39 81.3 14 0 15 14 0 22

Стецен а 29 103.6 5 250.0 31 75.6 14 1 15 15 4 16

Палладіна
просп. 28 68.3 6 85.7 34 69.4 12 1 11 16 5 23

Перова б льв. 28 103.7 1 100.0 30 103.4 14 1 13 12 0 15

Артема 27 117.4 2 0.0 28 116.7 8 2 6 16 0 19

№ п/п Рі
Кіль ість місць
онцентрації

ДТП

Кіль ість ДТП
з потерпілими

Кіль ість ДТП
з матеріальними

збит ами

Кіль ість
зареєстровано о
автотранспорт

1 1998 576 2809 7740 472229

2 1999 561 2585 7942 494195

3 2000 576 2659 8274 522591

4 2001 535 2845 10001 541777

5 2002 559 2461 16252 550135

6 2003 577 2927 21205 566754

7 2004 605 3181 27843 614770

8 2005 621 3357 39949 679603

9 2006 762 3288 50829 740011

Àíàë³ç äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä íà âó-
ëè÷íî-äîðîæí³é ìåðåæ³ ì. Êèºâà ñâ³ä÷èòü ïðî
ñòð³ìêå çðîñòàííÿ â ïåð³îä 1998 — 2006 ðîê³â

ê³ëüêîñò³ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä ç ìà-
òåð³àëüíèìè çáèòêàì íà 43089 ( àáî + 557 %) òà
ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ ç ïîòåðï³ëèìè (+ 479 àáî +17%).

Çíà÷íî óñêëàäíåíà ñèòóàö³ÿ â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà, ÿêà îáìåæåíà íàñòóïíèìè âóëè-
öÿìè ³ ïëîùàìè:

— ïëîùà Ïåðåìîãè — Ïîâ³òðîôëîòñüêèé
øëÿõîïðîâ³ä — âóë. ×îðíîâîëà — âóë. Ãëèáî-
÷èöüêà — âóë. Âåðõí³é (Íèæí³é) Âàë — âóë. Íà-
áåðåæíî-Õðåùàòèöüêà — Íàáåðåæíå øîñå —
áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â — ïëîùà Ëèá³äñüêà —
âóë. Ãîðüêîãî — âóë. Ëþá÷åíêà (âóë. Êîâïà-

êà) — âóë. Áîæåíêà — âóë. Æèëÿíñüêà — ïëî-
ùà Ïåðåìîãè.

Âåëèêèé âïëèâ íà ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü â
ö³é ÷àñòèí³ çä³éñíþº âàíòàæíèé òðàíñïîðò, ÿêèé
çíà÷íî óñêëàäíþº ðóõ òðàíñïîðòó â ö³ëîìó, à
òàêîæ àâòîìîá³ë³, ÿê³ çä³éñíþþòü ñòîÿíêó íà
ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³. Òàê, îáñòåæåííÿ, ïðîâåäåí³
ó 2006 ðîö³, âêàçóþòü, ùî â öåíòðàëüíó ÷àñòèíó
ùîäåííî â’¿æäæàº 8406 âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â.

Ôàêòè÷íî “ï³ê” ðóõó âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â
ñï³âïàäàº ç ðóõîì ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó â ãîäèíè “ï³ê”.

Ïîë³ïøåííÿ áåçïåêè ðóõó ì³ñüêîãî
 ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó

Ó ì. Êè¿â ùîäåííî çà¿æäæàº ïîíàä 10 òèñ.
àâòîáóñ³â òà ì³êðîàâòîáóñ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü
ïåðåâåçåííÿ ìåøêàíö³â ïðèì³ñüêî¿ òà ì³æ-
ì³ñüêî¿ çîí. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî àâòîìî-
á³ëüíèé òðàíñïîðò” ïåðåäáà÷àº, ùî ó ðàç³
íàÿâíîñò³ àâòîñòàíö³é ïàñàæèðñüê³ òðàíñ-
ïîðòí³ çàñîáè ïîâèíí³ ðóõàòèñü ñàìå äî íèõ.
Ñüîãîäí³ ä³þòü ø³ñòü àâòîñòàíö³é, îäíà ç
ÿêèõ êîìóíàëüíà — “Âèäóáè÷³”, òà Öåí-
òðàëüíèé àâòîâîêçàë. Âñ³ ðàçîì âîíè çäàòí³
ïðèéíÿòè ùîäîáè áëèçüêî 3000 îäèíèöü ðó-
õîìîãî ñêëàäó. Òîáòî âèíèêàº ïîòðåáà â ïî-
äàëüøîìó áóä³âíèöòâ³ àâòîñòàíö³é, ââåäåííÿ
â ä³þ ÿêèõ òàêîæ ÷àñòêîâî âèêëþ÷èòü ðóõ
àâòîáóñ³â òà ì³êðîàâòîáóñ³â ïî ì³ñòó ³ âïëè-
íå íà ïîêðàùåííÿ ñòàíó ïðîïóñêíî¿ ñïðî-
ìîæíîñò³ ì³ñüêèõ âóëèöü. Íàãàëüíèìè äëÿ
áóä³âíèöòâà º Áîðèñï³ëüñüêèé òà Áðîâàð-
ñüêèé íàïðÿìêè.

Ùîäî ïîë³ïøåííÿ ñòàíó áåçïåêè äîðîæíüî-

ãî ðóõó íà ìàðøðóòàõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó º:

— ïðîâåäåííÿ â ñïåö³àë³çîâàíèõ ó÷áîâèõ çà-
êëàäàõ çàíÿòü ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âîä³-
¿â, ùî ïðèáóëè ó ì. Êè¿â äëÿ ðîáîòè íà ïàñà-
æèðñüêîìó òðàíñïîðò³ ç ³íøèõ ðåã³îí³â, â òîìó
÷èñë³ ç ïèòàíü: êåðóâàííÿ àâòîìîá³ëåì â óìî-
âàõ âåëèêî¿ ³íòåíñèâíîñò³ ðóõó; êîíòðàâàð³éíî¿
ï³äãîòîâêè; ïñèõîô³ç³îëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè òîùî;

— âñòàíîâëåííÿ æîðñòêîãî êîíòðîëþ çà âè-
êîíàííÿì ó÷àñíèêàìè äîðîæíüîãî ðóõó ïðàâèë
çóïèíêè òà ñòîÿíêè òà àâòîäîðîãàõ ì³ñòà çã³ä-
íî ç âñòàíîâëåíèìè Ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðó-
õó Óêðà¿íè;

— âèíåñåííÿ ê³íöåâèõ çóïèíîê ïðèì³ñüêèõ
òà ì³æì³ñüêèõ ìàðøðóò³â âèêëþ÷íî äî íàé-
áëèæ÷èõ çà øëÿõîì ñë³äóâàííÿ ìàðøðóòó àâòî-
ñòàíö³é;

— âëàøòóâàííÿ 6-7 íîâèõ àâòîñòàíö³é òà çó-
ïèíî÷íèõ êîìïëåêñ³â ³ ì³ñöü, â³äñòîþ òà â³ä-
ïî÷èíêó äëÿ âîä³¿â;.

— âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðó-
õó òà éîãî áåçïåêè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
âçàºìîä³¿ óñ³õ âèä³â ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó ç çàë³çíèöåþ. Íåîáõ³äíî çä³éñíþ-
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âàòè áóä³âíèöòâî ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â â ðàéîí³
ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó òà çàë³çíè÷íèõ ñòàíö³é
³ ïëàòôîðì. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî íàäàâàòè ñïðè-
ÿííÿ â ðîçðîáö³ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â òðàíñ-
ïîðòíèõ ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â;

— çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíèõ çîí äëÿ ï³ä’¿çäó ðÿ-
òóâàëüíî¿ òà àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüíî¿ òåõí³êè
äî ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó. Íåîáõ³äíî ïðîäîâ-
æóâàòè çä³éñíþâàòè çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 16.10.06 ¹ 1513 “Ïðî çàáåçïå-
÷åííÿ â³ëüíèõ çîí äëÿ ï³ä’¿çäó àâòîìîá³ë³â
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ïîæåæíî¿, ðÿòóâàëüíî¿, àâà-
ð³éíî-â³äíîâëþâàëüíî¿ òåõí³êè äî ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó, áóä³âåëü òà æèëèõ áóäèíê³â ì. Êè-
ºâà”.

Òåõí³÷í³ çàñîáè ðåãóëþâàííÿ
 äîðîæíüîãî ðóõó

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ó ì³ñò³ ñêëàëàñÿ äî-
ñèòü ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ ç åêñïëóàòàö³ºþ òåõí³÷-

íèõ çàñîá³â ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó.
Çàíåïîêîºííÿ âèêëèêàº íèçüêèé òåõí³÷íèé

ñòàí ñâ³òëîôîðíîãî ãîñïîäàðñòâà. Âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü ðåãóëüîâàíèõ ïåðåõðåñòü îáëàäíàíà ñâ³ò-
ëîôîðíîþ àïàðàòóðîþ, ÿêà âíàñë³äîê çíîñó
êîìïëåêòóþ÷èõ äåòàëåé, ÷èñëåííèõ ðåìîíò³â
íå çàáåçïå÷óº ðîáîòó ñâ³òëîôîð³â ó çàäàíèõ ðå-
æèìàõ. Òàê, íà ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ íàðàõîâóºòüñÿ
568 ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â. 170 ç íèõ ïîòðåáó-
þòü ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ³ ëèøå 120
âèâåäåíî íà öåíòðàëüíèé ïóíêò êåðóâàííÿ.

Êð³ì òîãî, ³ñíóº íàãàëüíà ïîòðåáà ó âïðîâà-
äæåíí³ íà 32 ïåðåõðåñòÿõ ³ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
äàõ, äå ÷àñòî âèíèêàþòü çàòîðîâ³ òà àâàð³éí³
ñèòóàö³¿, ñó÷àñíîãî ñâ³òëîôîðíîãî ðåãóëþâàí-
íÿ. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðó-
õó íà àâàð³éíî íåáåçïå÷íèõ ïåðåõðåñòÿõ òà ä³-
ëÿíêàõ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà íåîá-
õ³äíî ïîáóäóâàòè âïðîäîâæ 2007 ðîêó ñâ³òëî-
ôîðí³ îá’ºêòè â íàñòóïíèõ ì³ñöÿõ:

Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü âñòàíîâëåíèõ äîðîæí³õ çíà-
ê³â ó ì. Êèºâ³ òà ïîêàæ÷èê³â íàïðÿìê³â ðóõó íå
â³äïîâ³äàº ä³þ÷èì íîðìàì ïî ñâ³òëîïîâåðòà-
þ÷èì ïàðàìåòðàì. Òàê, íà ñüîãîäí³ ç 38139 äî-
ðîæí³õ çíàê³â òà ïîêàæ÷èê³â íàïðÿìêó ðóõó ïî-
òðåáóþòü çàì³íè 13626.

Ìàðøðóòíå îð³ºíòóâàííÿ
Íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî íàêàçó ÌÂÑ, Óêð-

àâòîäîðó òà Äåðæêîìóíãîñïó Óêðà¿íè â³ä
16.01.03 ¹ 4/5/9 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ³íñòðóê-
ö³¿ ïðî ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ ñõåì ìàðøðóòíî-
ãî îð³ºíòóâàííÿ íà àâòîìîá³ëüíèõ äîðîãàõ çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ,
÷åðåç ÿê³ ïðîõîäÿòü ìàðøðóòè ðóõó òðàíçèòíî-
ãî òðàíñïîðòó” ðîçðîáëåíà íîâà ñõåìà ìàðøðóò-
íîãî îð³ºíòóâàííÿ ïî ì. Êèºâó òðàíçèòíîãî àâ-
òîòðàíñïîðòó, ÿêà ò³ëüêè íà îá’¿çíèõ ìàðøðó-
òàõ ïåðåäáà÷àº âñòàíîâëåííÿ 364 ³íôîðìàö³é-
íèõ ïîêàæ÷èê³â.

Íà äàíèé ÷àñ â³äïîâ³äíî äî äèñëîêàö³¿ ó ì³ñ-
ò³ óñòàíîâëåíî 113 ïîêàæ÷èê³â ðóõó, ïåðåäáà-
÷åíèõ çàçíà÷åíîþ âèùå ïðîãðàìîþ. Âïðîäîâæ
2007 ðîêó íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè âïðîâàäæåí-
íÿ âñ³õ 364 ïîêàæ÷èê³â ðóõó, ïåðåäáà÷åíèõ çà-
òâåðäæåíîþ ñõåìîþ.

Ïðèñòðî¿ ïðèìóñîâîãî çíèæåííÿ
 øâèäêîñò³ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

 íà âóëèöÿõ ³ äîðîãàõ ì. Êèºâà
Ó 2006 ðîö³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 12.12.05 ¹ 2298 “Ïðî âëàøòóâàííÿ òà çà-
ì³íó åëåìåíò³â ïðèìóñîâîãî çíèæåííÿ øâèäêî-
ñò³ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà âóëèöÿõ ³ äî-

ðîãàõ ì. Êèºâà” ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” áóëî âïðî-
âàäæåíî 134 åëåìåíòè ïðèìóñîâîãî çíèæåííÿ
øâèäêîñò³ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (äàë³ —
ÅÏÇØÐ) íà âóëèöÿõ ³ äîðîãàõ ì³ñòà. Â ïåðøó
÷åðãó ÅÏÇØÐ áóëè âïðîâàäæåí³ á³ëÿ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ òà äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³
çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Âïðîâàäæåííÿ ÅÏÇØÐ ñóòòºâî ï³äâèùóº ð³-
âåíü áåçïåêè òà óìîâ ðóõó ï³øîõîä³â ÷åðåç ïðî-
¿çí³ ÷àñòèíè âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà. Ðîçïî÷àòó ðî-
áîòó íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ó 2007 òà íàñòóï-
íèõ ðîêàõ.

Ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ
 çàñîá³â

Íà äàíèé ÷àñ ó ì. Êèºâ³ ôóíêö³îíóº 270 ïàð-
êóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â ì³ñòê³ñòþ 6664 ìàøè-
íîì³ñöÿ, ç íèõ 173 åêñïëóàòóþòüñÿ â³äïîâ³äíè-
ìè ðàéîííèìè êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè.
Ç íèõ âëàøòîâàíî âçäîâæ áîðòó ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè — 121, ï³ä êóòîì äî ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè —
24, íà òðîòóàðàõ — 28.

Ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ïðî¿ç-
í³é ÷àñòèí³ âóëèöü â óìîâàõ âåëèêèõ ³íòåíñèâ-
íîñòåé òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â ïðèçâîäèòü äî
çâóæåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, çìåíøåííÿ ïðî-
ïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³ âóëèöü ³, ÿê íàñë³äîê,
âèíèêíåííÿ óñêëàäíåíü ó äîðîæíüîìó ðóñ³.

Ó çâ’ÿçêó ç âèêëàäåíèì âèùå íà 2007—2009 ðî-
êè íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòîì â³äêðèòòÿ
íîâèõ çîí ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ðàéîííèìè êîìóíàëüíèìè
ï³äïðèºìñòâàìè — îáëàøòóâàííÿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ¿õ ïîçà ìåæàìè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèöü.

№
п/п Назва перехрестя або пішохідно о переход Район

1. в л. Старонаводниць а — в л. Січнево о повстання (в омпле сі з
площею ВВв) Печерсь ий

2 в л. Генерала Жмачен а, 8 (в омпле сі з б д. №4) Дніпровсь ий

3. в л. Щорса — в л. Предславинсь а Печерсь ий

4. в л. Солом'янсь а, 17 (в омпле сі з об'є том в л. Солом'янсь а— в л.
Андрія Голов а) Солом'янсь ий

5. в л. Голосіївсь а — в л. Добрий шлях — в л. Забіли Голосіївсь ий

6. Столичне шосе — просп. На и (впровадження ерованих дорожніх
зна ів) Голосіївсь ий

7. в л. Де тярівсь а, 50 Шевчен івсь ий

8. в л. Глибочиць а — Глибочиць ий проїзд Подільсь ий

9. в л. Тичини — в л. Б чми Дарниць ий

10. в л. Довнар-Запольсь о о — в л. Білор сь а Шевчен івсь ий

11. просп. Мая овсь о о (в районі б дин ів 38/10—40) Деснянсь ий

Óïðîäîâæ 2008 ðîêó íåîáõ³äíî âïðîâàäèòè ñâ³òëîôîðíå ðåãóëþâàííÿ ùå íà 22 ïåðåõðåñ-
òÿõ òà ä³ëÿíêàõ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³:

12. Р санівсь а набережна — б льв. Р санівсь ий Дніпровсь ий

13. Вели а Кільцева доро а — поворот на с. Біло ород Святошинсь ий

14.
в л. Нижній (Верхній) Вал — в л. Почайнинсь а (в лючено в прое т
б дівництва транспортної розв'яз и в л. Набережно-Хрещатиць а —
Набережно-Рибальсь а)

Подільсь ий

15. в л. Бориспільсь а, 24 Дарниць ий

16. в л. Воровсь о о, 3 Шевчен івсь ий

17. в л. Б.Хмельниць о о — в л. Леонтовича Шевчен івсь ий

18. в л. Го олівсь а — в л. Павлівсь а Шевчен івсь ий

19. просп. Палладіна — поворот на с. Коцюбинсь е Святошинсь ий

20.
в л. Волось а — в л. Спась а (в лючено в прое т б дівництва
транспортної розв'яз и в л. Набережно-Хрещатиць а — Набережно-
Рибальсь а)

Подільсь ий

21. в л. Хар івсь е шосе, 170 (в омпле сі з об'є том Хар івсь е шосе —
в л. Кронштадтсь а) Дарниць ий

22. просп. Оболонсь ий — в л. Тимошен а Оболонсь ий

23. в л. Рев ць о о, 22, "Транса ентство" Дарниць ий

24. пров. Чеховсь ий — в л. Обсерваторна (в л. Воровсь о о) Шевчен івсь ий

25. в л. Кі відзе — Війсь овий проїзд Печерсь ий

26. в л. Жмеринсь а — в л. Р.Роллана Святошинсь ий

27. в л. Щерба ова — в л. Віль ельма Пі а (в омпле сі з об'є том в л.
Щерба ова — в л. Салютна ) Шевчен івсь ий

28. в л. Б.Хмельниць о о — в л. І.Фран а Шевчен івсь ий

29. в л. Б.Хмельниць о о — в л. Терещен івсь а Шевчен івсь ий

30. в л. Т полєва — в л. Салютна Шевчен івсь ий

31. в л. Рев ць о о — в л. Де абристів (відновити робот ) Дарниць ий

32.
просп. Броварсь ий — в л. Л начарсь о о (розроблений прое т
світлофорно о об'є та при б дівництві тор ово о омпле с , але не
поб дований)

Дніпровсь ий

33. в л. Лебедєва-К мача — в л. Ніжинсь а Солом'янсь ий

34. Р санівсь а набережна — інотеатр "Кра ів" Дніпровсь ий

35. просп. Мая овсь о о — в л. Драйзера Деснянсь ий

36. просп. Мая овсь о о — в л. Саб рова Деснянсь ий

37. в л. Бальза а — в л. Драйзера (заміна на світлодіодні) Деснянсь ий

38. в л. Бальза а — в л. Саб рова (заміна на світлодіодні) Деснянсь ий

39. в л. Бальза а — в л. Цвєтаєвої (заміна на світлодіодні) Деснянсь ий

Ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíî-
ñò³ âóëèöü, ïîêðàùåííÿ óìîâ äîðîæíüîãî ðóõó,
îñîáëèâî â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çìåíøåí-
íÿ ïåðåøêîä äëÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â
ïðîïîíóºòüñÿ âïðîäîâæ 2007—2009 ðîê³â âïðî-
âàäèòè êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî âëàøòóâàííÿ â
îêðåìèõ ì³ñöÿõ âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ ïàð-

êóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â íà òðîòóàð³ ç ïîíèæåí-
íÿì áîðäþðíîãî êàìåíþ òà “çà¿çíèõ êàðìàí³â”.

Ïåðåë³ê ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â øëÿõîì ÷àñòêîâî¿ àáî ïîâíî¿ ïîñòàíî-
âêè íà òðîòóàð óçäîâæ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè âó-
ëèöü ç îáîâ’ÿçêîâèì çàíèæåííÿì áîðäþðíîãî
êàìåíþ:

Âóëè÷íî-äîðîæíÿ ìåðåæà 
Ïåðå¿çäè ÷åðåç òðàìâàéí³ êîë³¿

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî
ðóõó íåîáõ³äíî âæèòè çàõîäè ùîäî ë³êâ³äàö³¿
ðåâåðñèâíîãî ðóõó íà Ìîñêîâñüêîìó ìîñòîâî-
ìó ïåðåõîä³ ç îäíî÷àñíèì âñòàíîâëåííÿì ðîç-
ïîä³ëü÷î¿ òðàíñïîðòíî¿ îãîðîæ³, ç’ºäíàâøè ¿¿ ç
³ñíóþ÷îþ îãîðîæåþ íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó
òà ïðîñï. Âàòóò³íà. Âñòàíîâëåííÿ òàêî¿ îãîðî-
æ³, ÿê ïîêàçóº ïîïåðåäí³é äîñâ³ä, âèêëþ÷àº â³-
ðîã³äí³ñòü âèíèêíåííÿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ
ïðèãîä ç òÿæêèìè íàñë³äêàìè, äå ñóïóòí³ìè
ïðè÷èíàìè º âè¿çä àâòîìîá³ë³â íà ñìóãó çóñòð³÷-
íîãî ðóõó òà ïåðåõ³ä ï³øîõîäàìè ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè ó íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ.

Ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ óìîâ äîðîæíüîãî ðóõó,
çìåíøåííÿ çàòîðîâèõ ñèòóàö³é íåîáõ³äíî ïðî-
âåñòè ðåêîíñòðóêö³þ ç ïîäàëüøèì âïðîâàäæåí-
íÿì îäíîñòîðîííüîãî ðóõó ó ïðîòèëåæíèõ íà-
ïðÿìêàõ íà âóëèöÿõ Æèëÿíñüê³é òà Ñàêñàãàí-
ñüêîãî, à òàêîæ ×åðâîíîàðì³éñüê³é òà Ãîðüêî-
ãî.

Äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ áåçïåêè òà óìîâ äî-
ðîæíüîãî ðóõó íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ âóëèöü ì³ñ-
òà íåîáõ³äíî ïðîäîâæóâàòè çä³éñíþâàòè çàõî-
äè, ïåðåäáà÷åí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 20.01.06
¹ 56 “Ïðî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ áåçïåêè òà óìîâ
äîðîæíüîãî ðóõó íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ âóëè÷íî-
øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ ì. Êèºâà ïðè ïåðå¿çä³ ÷åðåç
òðàìâàéí³ êîë³¿, íà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ êîë³é òà
âóçëàõ”.

Âëàøòóâàííÿ ðîçøèðåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
 ïåðåä ïåðåõðåñòÿìè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîâîðîòó

ïðàâîðó÷ àáî ïðÿìîãî ïðî¿çäó
Ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíî-

ñò³ âóëèöü ïåðåäáà÷àòè ïðè ïðîåêòóâàíí³, âè-
êîíàíí³ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ âóëèöü ðîçøèðåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
ïåðåä ïåðåõðåñòÿìè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîâîðîòó
ïðàâîðó÷ àáî ïðÿìîãî ïðî¿çäó.

Âëàøòóâàííÿ ðîçøèðåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
âóëèöü òà äîð³ã íà çóïèíêàõ ì³ñüêîãî ïàñàæèð-
ñüêîãî òðàíñïîðòó äîö³ëüíî ïåðåäáà÷èòè íà âñ³õ
ìàã³ñòðàëüíèõ âóëèöÿõ ì³ñòà.

Âëàøòóâàííÿ â³äêðèòèõ “êèøåíü”
 íà çóïèíêàõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî

 òðàíñïîðòó
Çâàæàþ÷è íà ð³çêå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ àâòî-

ìîá³ë³â ó ì. Êèºâ³ òà ³íòåíñèâíîñò³ ðóõó àâòî-
òðàíñïîðòó íà âóëèöÿõ òà äîðîãàõ ì³ñòà, ç ìå-
òîþ ï³äâèùåííÿ ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³
ì³ñüêèõ äîð³ã ³ âóëèöü, ï³äâèùåííÿ áåçïåêè ðó-
õó òðàíñïîðòó øëÿõîì óäîñêîíàëåííÿ éîãî îð-
ãàí³çàö³¿ òà ïîêðàùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïàñà-

æèð³â ì³ñüêèì ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì íå-
îáõ³äíî çä³éñíþâàòè âëàøòóâàííÿ â³äêðèòèõ
“êèøåíü” çà ðàõóíîê ðîçøèðåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè äîð³ã íà çóïèíêàõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêî-
ãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ïðî-
òÿãîì 2007—2009 ðîê³â íåîáõ³äíî âïðîâàäèòè
â³äêðèò³ “êèøåí³” â ïåðøó ÷åðãó íà ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè (îð³ºíòîâíî 9 îäèíèöü) òà ïî ïðîñï.
Âèçâîëèòåë³â ³ áóëüâ. Ïåðîâà ³ â ïîäàëüøîìó
ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ òà íîâîìó áóä³âíèöòâ³ âó-
ëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ íåîáõ³äíî ïðîåêòóâà-
òè òà çä³éñíþâàòè áóä³âíèöòâî â³äêðèòèõ “êè-
øåíü” íà çóïèíêàõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

Íàïðàâëÿþ÷³ ï³øîõ³äí³ 
îãîðîäæåííÿ

Îäíèì ³ç åôåêòèâíèõ çàõîä³â ïðîô³ëàêòèêè
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä çà ó÷àñòþ ï³øî-
õîä³â º âñòàíîâëåííÿ â ì³ñöÿõ êîíöåíòðàö³¿
ÄÒÏ íàïðàâëÿþ÷èõ ï³øîõ³äíèõ îãîðîäæåíü (äà-
ë³ — ÍÏÎ). Íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè âïðîäîâæ
2007—2008 ðîê³â íàïðàâëÿþ÷³ ï³øîõ³äí³ îãîðî-
äæåííÿ â íàñòóïíèõ ì³ñöÿõ:

— âóë. Ñòåöåíêà, 1 (ï³ä çàë³çíè÷íèì øëÿõî-
ïðîâîäîì) — 60 ìåòð³â ïîãîííèõ (äàë³ — ì. ï.)
ç áîêó ñò. ì. “Ñèðåöü”, 30 ì. ï. ç ïðîòèëåæíî-
ãî áîêó;

— âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 8 (ìàãàçèí “Âåëèêà êè-
øåíÿ”) — 520 ì. ï. ç îáîõ áîê³â â³ä âóë. Ìè-
õàéëà Ñòåëüìàõà äî ïðîâ. Óæãîðîäñüêîãî;

— âóë. Äîíåöüêà, 25 (á³ëÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè ¹ 69) — 150 ì. ï.;

— ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà — 150 ì. ï.
â³ä ðèíêó “Â³äðàäíèé” â íàïðÿìêó ñòàíö³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ “Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ”;

— âóë. Ê³êâ³äçå — ïåðåõðåñòÿ ç Â³éñüêîâèì
ïðî¿çäîì — 100 ì. ï.;

— âóë. Ê³êâ³äçå, 17 — 100 ì. ï.;
— Õàðê³âñüêå øîñå, 21/6 (56) — 200 ì. ï.;
— Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 4 — 100 ì. ï.;
— ïðîñï. Ìèðó, 1-3 — 70 ì. ï.;
— âóë. Çàêðåâñüêîãî, 29-31 — 80 ì. ï. ç íå-

ïàðíîãî áîêó;
— ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 16-18 — 100 ì. ï. ç

ïàðíîãî áîêó.
Ó 2006 ðîö³ íà ìîñòó ³ì. Ïàòîíà â ñèñòåìó

çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó âïðîâà-
äæåíî ì³êðîïðèçìîâ³ àñèìåòðè÷í³ êàòàôîòè
(ÌÀÊ-45) â ê³ëüêîñò³ 400 îä. íà ñóìó 7,1 òèñ.
ãðí òà âñòàâêè ðîçì³÷àëüí³ äîðîæí³ (ÂÐÄ) â
ê³ëüêîñò³ 450 îä. íà ñóìó 48,6 òèñ. ãðí, ÿê³ áó-
ëè ðîçðîáëåí³ ³ çàïðîïîíîâàí³ Íàö³îíàëüíîþ
àêàäåì³ºþ íàóê Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíó ðîáîòó íå-
îáõ³äíî ïðîäîâæóâàòè ó 2007 òà íàñòóïíèõ ðî-
êàõ.

№
п/п Район Назва в лиць та їх ділян и

1. Голосіївсь ий просп. 40-річчя Жовтня, 98/2, в районі пар "Голосіївсь ий"

просп. 40-річчя Жовтня в районі перехрестя з в л. Героїв Оборони

в л. Лятошинсь о о, з пин а "Лятошинсь о о"

в л. Горь о о, 124/128

в л. Василь івсь а, 34, ма азин "Еліт" (за рах но ма азин )

в л. Василь івсь а, 8, ма азин "Кишеня" (за рах но ма азин )
2. Печерсь ий в л. Різниць а на всьом протязі

в л. Німансь а, в районі б льв. Др жби Народів

в л. Червоноармійсь а, 24-48 та 25-43

в л. Ш. Р ставелі, 13-39 та 3-11

в л. Ш. Р ставелі, 40/10-26

в л. Са са ансь о о, 9, 16

в л. Ш. Р ставелі, 2-40

Кловсь ий звіз, 9/1

в л. Червоноармійсь а, 73, 77-81

Залізничне шосе, 57 (за рах но ма азин "Вели а ишеня")
3. Подільсь ий в л. І орівсь а, 5-9

в л. Андріївсь а, 3-11

в л. Борисо лібсь а, 1-9

в л. Ільїнсь а, 10-12

в л. Ільїнсь а (від в л. Волось ої до в л. Почайнинсь оі)

в л. Спась а (2 майданчи и в районі в л. Волось ої)

в л. Хорива, 18-20 та 22

в л. Фролівсь а, 6 — з влашт ванням арманів

в л. Верхній Вал в районі рин "Житній"
4. Солом'янсь ий просп. Перемо и, 39-45
5. Шевчен івсь ий в л. Мельни ова, 32 та 36

в л. Б. Хмельниць о о (від в л. М. Коцюбинсь о о до в л. Хрещати )

в л. П ш інсь а на всьом протязі

в л. Володимирсь а, 26-40,41-63, 42-48,23-29

в л. Са са ансь о о, 137-147, 108-118, від в л. Комінтерн до
в л. Л. Толсто о, від в л. Л. Толсто о до в л. Пань івсь ої,
від в л. Горь о о до в л. Червоноармійсь ої

в л. Жилянсь а, 104-126, 82-102,52-76,19-31, від в л. Горь о о
до в л. Червоноармійсь ої

в л. Глибочиць а, 58 -72
6. Святошинсь ий в л. Семаш а, 14

в л. Чорнобильсь а, 3

в л. Чорнобильсь а, 4-8
7. Деснянсь ий просп. Мая овсь о о, навпроти б д. № 22-24
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6. Заходи, джерела фінансування та вартість реалізації Програми

№ Наймен вання заходів
Джерело фінанс вання (тис. рн.) Термін ви онання

Ви онавці Приміт и
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.

1. Впровадження світлофорних об`є тів Бюджетні ошти —
180,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 3492,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 4191,0 3 36 43 КП "Київдорсервіс"

Необхідність впровадження світло-
форних об`є тів в 2007 році —10 од.,
2008 році — 22 од.

2. Ре онстр ція світлофорних об`є тів з впровад-
женням альтернативних джерел еле троенер ії

Бюджетні ошти —
869,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 1815,9

Бюджетні ошти
(потреба) — 2179,1 14 32 38 КП "Київдорсервіс" Необхідність ре онстр ції світло-

форних об`є тів 2007 році — 30 од.

3. Ремонтні роботи на світлофорних об`є тах Бюджетні ошти —
1200,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 4803,4

Бюджетні ошти
(потреба) — 5764,1 147 590 698 КП "Київдорсервіс" Необхідність проведення ремонт-

них робіт 2007 році-551 об`є т

4. Планово-профіла тичні роботи на
світлофорних об`є тах

Бюджетні ошти —
3431,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 4574,3

Бюджетні ошти
(потреба) — 5489,2 568 573 598 КП "Київдорсервіс"

5. Впровадження дорожніх зна ів Бюджетні ошти —
888,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 3449,6

Бюджетні ошти
(потреба) — 4139,5 1600 4662 5594 КП "Київдорсервіс" Необхідність впровадження до-

рожніх зна ів в 2007 році-3885 од.

6. Впровадження зна ів маршр тно о
орієнт вання

Бюджетні ошти —
185,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 690,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 828,0 320 820 985 КП "Київдорсервіс"

Необхідність впровадження зна ів
маршр тно о орієнт вання в 2007
році — 775

27. Придбання сенонових світлових си нальних
пристроїв

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 50,0

— — 50 — — УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві

28. Придбання обладнання для то си оло ічної
лабораторії КМНКЛ "Соціотерапія"

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 3000,0

— — — — — УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві

29. Обладнання системами відеоспостереження
та фі сації пор шень Правил дорожньо о р х
водіями вантажних автомобілів при в`їзді в
центральн частин (основні ма істралі) міста
та на мости через р. Дніпро

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) —4392,0

— — — — — КП "Київдорсервіс"

Заплановане фінанс вання: 45464,20 — —

Потреб є додат ово о фінанс вання: 56429,91 45073,1 52454,43

Всьо о: 101894,11 45073,1 52454,43

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

12. Утримання пристроїв прим сово о зниження
швид ості дорожньо—транспортної техні и
(ППЗШ)

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 3606,5

Бюджетні ошти
(потреба) —4000,0

Бюджетні ошти
(потреба) — 4000,0

— — — КП "Київдорсервіс"

13. Відновлення олесовідбійної стріч и (51227
п.м)

Бюджетні ошти —
7357,65

Бюджетні ошти
(потреба) —3885,9

Бюджетні ошти
(потреба) — 6305,6

20108
п.м

10880
п.м

20239
п.м

КК "Київавтодор"

14. Відновлення направляючої пішохідної о орожі
(26577 п.м)

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 3934,9

Бюджетні ошти
(потреба) — 3658,7

Бюджетні ошти
(потреба) —3098,5

10495
п.м

8340 п.м 7742 п.м КК "Київавтодор"

15. Встановлення сітчастої о орожі, п.м (просп.
Броварсь ий від сел. Би івня до
птахофабри и)

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 118,8

— — 708 п.м — — КК "Київавтодор"

16. Відновлення тросово о о ородження, п.м,
(Столичне шосе від ЦБЗ до просп. На и)

Бюджетні ошти —
78,0

— — 830 п.м — — КК "Київавтодор"

17. Встановлення світлоповертаючих елементів ( в
т.ч. МАК—45), од. (на мостах через р. Дніпро,
Столичном і Наддніпрянсь ом шосе, просп.
Перемо и, просп. Бажана) — 452 шт

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) —49,21

Бюджетні ошти
(потреба) — 8,55

Бюджетні ошти
(потреба) — 28,23

2590 450 1486 КК "Київавтодор"

18. Заміна металевої о орожі /в стріч и на оцин-
ован , п.м (на Південном мостовом переході)

Бюджетні ошти -
6304,0

— — 20630
п.м

— — КК "Київавтодор"

19. Встановлення вставо розмічальних дорожніх
(ВРД), од. (на Мос овсь ом мостовом
переході)

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 107,5

— — — 652 — КК "Київавтодор"

20. Впровадження пілотно о прое т на просп.
М. Бажана, просп. Мос овсь ом , мост ім.
Є.О. Патона щодо інформ вання водіїв
транспортних засобів, я і перевищили
швид ість р х

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 186,0

— — — — — КП "Київдорсервіс"

21. Впровадження односторонньо о р х на
в лицях:
— в л. Горь о о — в л. Червоноармійсь а
(ор анізація дорожньо о р х )

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 3750,0

— — 1 — — КП "Київдорсервіс"

— в л. Жилянсь а — в л. Са са ансь о о
(ор анізація дорожньо о р х )

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 3500,0

— — 1 — — КП "Київдорсервіс"

Капітальний ремонт в л. Горь о о Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 26000,0

— — 1 — — КК "Київавтодор"

Ремонт асфальтобетонно о по риття на в л.
Са са ансь о о від в л. Горь о о до в л.
Червоноармійсь ої

Бюджетні ошти —
1100,0

— — — — — КК "Київавтодор"

Ремонт асфальтобетонно о по риття на в л.
Са са ансь о о від в л. Толсто о до в л.
Комінтерн

Бюджетні ошти —
1610,0

— — — — — КК "Київавтодор"

Капітальний ремонт в л. Жилянсь ої від в л.
Старово зальної до в л. Шота Р ставелі

Бюджетні ошти —
19700,0

— — — — — КК "Київавтодор"

22. Розроб а про рамно о забезпечення
еоінформаційної системи облі технічних
засобів ре лювання дорожньо о р х

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 300,0

— — — — — КП "Київдорсервіс"

23. Створення м льтиплі аційно о фільм
"Уважний пішохід" за однойменною ниж ою
Ю.І. Трофімова

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) —145,0

— — — — — УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві

24. Виділення додат ових земельних діляно по
в л. Фанерній, 4 (0,22 а), в л. Озерній, 1,
в л. П ховсь ій, 3 (0,4 а) для розміщення на
них діючих спеціальних майданчи ів та
виділення о ремих земельних діляно на
Правобережній частині міста по в л.
Червонопрапорній (1,2 а)

— — — — — УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві

25. Придбання мі роавтоб сів ГАЗ "Соболь" Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 1800,0

— — зо — — УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві

26. Придбання лазерних вимірювачів відстані Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 240,0

— — 60 — — УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві

7.

Встановлення в місцях знаходження дер-
жавних та ом нальних станов, соціально-
льт рних та медичних за ладів під зна ами

"З пин а заборонена" табличо "Крім
інвалідів" для ле ових автомобілів з р чним
ер ванням, позначених зна ом "інвалід"

Бюджетні ошти —
19,05

Бюджетні ошти
(потреба) —21,95

Бюджетні ошти
(потреба) —23,05 200 210 220 КП "Київдорсервіс" Необхідність встановлення

табличо в 2007 році—200 од.

8.
Встановлення зв ових орієнтирів на
пішохідних переходах в місцях розташ вання
виробничих приміщень УТОС

Бюджетні ошти—
15,0

Бюджетні ошти
(потреба) —15,0

Бюджетні ошти
(потреба) —18,75 20 20 25 КП "Київдорсервіс"

Необхідність встановлення
зв ових орієнтирів в 2007 році —
20 од.

9. Заміна дорожніх зна ів Бюджетні ошти —
2049,3

Бюджетні ошти
(потреба) — 7126,4

Бюджетні ошти
(потреба) — 8551,7 4200 16351 19621 КП "Київдорсервіс" Необхідність заміни дорожніх

зна ів 2007 році — 13626 од.

10.
Проведення планово-профіла тичних робіт
з тримання дорожніх зна ів та по ажчи ів
напрям р х

Бюджетні ошти —
478,2

Бюджетні ошти
(потреба) — 1531,4

Бюджетні ошти
(потреба) — 1837,7 38139 40190 42423 КП "Київдорсервіс" Необхідність проведення робіт

2007 році —138139 од.

11.
Впровадження пристроїв прим сово о
зниження швид ості дорожньо—транспортної
техні и (ППЗШ)

Бюджетні ошти не
передбачені
(потреба) — 5000,0

Бюджетні ошти
(потреба) —6000,0

Бюджетні ошти
(потреба) —6000,0 150 понад

150
понад
150 КП "Київдорсервіс"



Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ще на почат ро Київсь а місь-
а рада прийняла рішення про
продаж па ета а цій розмірі 30%
а ціонерно о товариства "Київпро-
е т", що належить територіальній
ромаді стат тном фонді цієї
ор анізації. А два дні том Головне
правління ом нальної власності
КМДА о олосило он рс із відбо-
р оцінювача для проведення не-
залежної оцін и вартості па ета
а цій.

Âëàñíèêàìè àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“Êè¿âïðîåêò” º Êè¿âðàäà, ùî âîëîä³º 30%
àêö³é, ÀÊÁ “Êè¿â” — 25,4%, ÒÎÂ “Êè¿â-
ïðîåêò” — 24,79%. Ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ùî
âîëîä³º àêö³ÿìè á³ëüø í³æ 5%, º Âàëåíòèí
²ñàê, íà íüîãî çàïèñàíî 6,44% àêö³é. Äî ðå-
÷³, â³í º ïðåçèäåíòîì Êîðïîðàö³¿ “Ñòîëè-
öÿ”, äî ÿêî¿ âõîäÿòü ìàéæå 30 áóä³âåëüíèõ
³ ïðîåêòíèõ îðãàí³çàö³é.

ßê ïîâ³äîìëÿâ ðàí³øå “Õðåùàòèê”, íà
ïî÷àòêó ðîêó â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, äå áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî
âèñòàâëåííÿ íà ïðîäàæ ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò”, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ó âëàñíî-
ñò³ ñòîëèö³. Òîä³ ãîëîâà ïðîô³ëüíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ Âîëîäè-
ìèð Äåéíåãà ïîâ³äîìèâ: òåðèòîð³àëüíà ãðî-
ìàäà ì³ñòà âîëîä³º ïàêåòîì àêö³é ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” ó ðîçì³ð³ 30%, àëå öåé ïàêåò íå
äàº ìîæëèâîñò³ Êèºâó êîíòðîëþâàòè ³í-
ñòèòóò, òîìó áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî
ïðîäàæ éîãî íà àóêö³îí³. Òîä³ æ âèíèêëà
³äåÿ ñòâîðåííÿ àëüòåðíàòèâè “Êè¿âïðîåê-
òó” — ºäèíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî.

Ó ñâ³é ÷àñ ì³æ ì³ñòîì ³ “Êè¿âïðîåêòîì”
òÿãíóëèñÿ ñóäîâ³ ïðîöåñè ç ïðèâîäó ñòàðèõ
àðõ³â³â ì³ñòà, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ðîçïîðÿ-
äæåíí³ ³íñòèòóòó. Òîä³ Âîëîäèìèð Äåéíå-
ãà ï³äòðèìóâàâ ³äåþ âèñòàâëåííÿ àêö³é íà
ïðîäàæ ó òðàâí³, àëå ïðîöåñ çàòÿãíóñÿ.

ßê íàì ïîâ³äîìèëè ó ïðèéìàëüí³ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà “Êè¿âïðîåêòó” Îëåãà
Îâä³ÿ, êîìåíòàð³â ùîäî ïðîäàæó ïàêåòà
àêö³é, ùî íàëåæèòü ì³ñòó, êåð³âíèöòâî íå
äàº, ³ õòî ñòàíå íîâèì âëàñíèêîì àêö³é —
íåâ³äîìî.

Äî ðå÷³, íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ïðåçèäåíò ÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” ²ãîð Ãîðäººâ ïðèçíà÷åíèé
ãëàâîþ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÂÀÒ ÀÊÁ “Êè-
¿â”, ùî ðàí³øå îá³éìàâ ïîñàäó ÷ëåíà ÑÐ
áàíêó. Â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî ïîâ³äîì-
ëåííÿ áàíêó, â³äïîâ³äí³ êàäðîâ³ ð³øåííÿ
áóëè çàòâåðäæåí³ çàãàëüíèìè çáîðàìè éî-
ãî àêö³îíåð³â 31 òðàâíÿ 2007 ðîêó
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Äëÿ íàëåæíîãî âðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí
ùîäî çä³éñíåííÿ ïåâíîãî ë³öåíç³éíîãî
âèäó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòð³áíî
âèçíà÷èòè îðãàí ë³öåíçóâàííÿ, ùî âèäà-
âàòèìå ë³öåíç³¿, â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ
îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿, òà çàòâåðäèòè ë³öåí-
ç³éí³ óìîâè.

²ç óõâàëåííÿì Çàêîíó “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ë³öåíçóâàííÿ ïåâíèõ âèä³â ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³” çàïîâíåíà ïðàâîâà
ïðîãàëèíà â ë³öåíç³éíîìó çàêîíîäàâñòâ³
ùîäî çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòàìè
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðàöþâàëè â ïåâ-

í³é ñôåð³ äî çàïðîâàäæåííÿ òàêîãî ë³-
öåíçóâàííÿ. Âèçíà÷åíî òåðì³í, à ñàìå:
30 ðîáî÷èõ äí³â ³ç äíÿ âèçíà÷åííÿ îð-
ãàíó ë³öåíçóâàííÿ, ïðîòÿãîì ÿêîãî ñóá’-
ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ çîáîâ’ÿçàíèé ïî-
äàòè çàÿâó òà â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ
îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿.

Íà äóìêó â. î. ãîëîâè Äåðæêîìï³äïðè-
ºìíèöòâà Óêðà¿íè Êîñòÿíòèíà Âàùåí-
êà, öåé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò óðåãó-
ëþº ñï³ðíó ñèòóàö³þ, êîëè íà çàêîíî-
äàâ÷îìó ð³âí³ âèçíà÷àþòü ë³öåíçóâàííÿ
òèõ ÷è ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à ìåõàí³çì âèäà÷³ ë³öåíç³é äëÿ

çä³éñíåííÿ ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ â³ä-
ñóòí³é. Â³í íàãîëîñèâ, ùî âíåñåí³ çì³íè
äîçâîëÿòü ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ
óíèêíóòè íåïîðîçóì³íü ³ç êîíòðîëþþ÷è-
ìè îðãàíàìè.

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè óõâàëèëà â ïåð-
øîìó ÷èòàíí³ çàêîíîïðîåêò “Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ë³-
öåíçóâàííÿ ïåâíèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³” ð³øåííÿì ó 255 ãîëîñ³â.

Çà ñëîâàìè ïàðëàìåíòàð³¿â, çàêîíîïðî-
åêò ñïðÿìîâàíèé íà âñòàíîâëåííÿ ÷³òê³-
øîãî çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ ïèòàí-
íÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ îðãàíîì ë³öåíçó-
âàííÿ ïîïåðåäíüî¿, ïåðåä âèäà÷åþ ë³öåí-
ç³¿, ïåðåâ³ðêè ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ
íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ë³öåíç³éíèõ
óìîâ, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî ä³þ÷èì ñïå-
ö³àëüíèì çàêîíîì. Öå äîçâîëèòü óíèê-
íóòè ðîçá³æíîñòåé ³ êîë³ç³é ïðè çàñòîñó-
âàíí³ íîðì çàêîíó é ñïåö³àëüíèõ çàêî-
í³â, ùî ðåãóëþþòü â³äíîñèíè â ïåâíèõ
ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ïðîöåäóðíå
ë³öåíçóâàííÿ
Ó ñòîëèö³ âðåãóëþâàëè ïèòàííÿ ùîäî âèäà÷³ ë³öåíç³é 
ïðè çàïðîâàäæåíí³ íîâîãî ë³öåíçóâàííÿ
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Державний омітет У раїни з питань державної ре ляторної політи-
и та підприємництва запровадив травні нов процед р реєстра-
ції с б'є тів підприємниць ої діяльності. Натомість с асовано стар
систем , я а діяла з 2005 ро .

Îö³íèòè
òà ïðîäàòè
30% àêö³é 
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“Êè¿âïðîåêò” 
íåçàáàðîì ìîæóòü
ïåðåéòè äî íîâîãî
âëàñíèêà

ВАТ “Київпрое т” створено 1937 році я
архіте т рні майстерні “Київмісь прое т”. З
1977 ро ор анізація працювала я Голов-
не правління прое тних робіт з житлово-
цивільно о та ом нально о б дівництва
“Київпрое т ” з наданням ф н цій оловної
прое тної ор анізації столиці. Корпорати-
зація “Київпрое т ” відб лася в 1993 році.
О рім місь ої влади, найбільшим а ціоне-
ром ВАТ “Київпрое т” є та ож ТОВ “Київпро-
е т”, я ий володіє 24,79% стат тно о фон-
д омпанії. У с ладі ВАТ “Київпрое т ” пра-
цюють інстит ти “Київ енплан”, “Київінжпро-
е т”, “Київ ео”, “Київжитлопрое т” та архі-
те т рні майстерні. Компанія та ож має до-
чірні підприємства “Київпрое т-5” та “Київ-
металпрое т”.
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Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Зміни до За он "Про теле о-
м ні ації" передбачають впрова-
дження національно о ро мін
та збері ання телефонно о но-
мера абонента при зміні опера-
тора. Проте часни и рин та
е сперти сходяться на д мці,
що навіть при підписанні змін
Президентом абоненти змож ть
орист ватися сервісом не рані-
ше, ніж через рі після наб ття
ним чинності.

Íåáàæàííÿ ðîçëó÷àòèñÿ ç³ ñâî¿ì íîìå-
ðîì ñòðèìóº àáîíåíò³â â³ä çì³íè ñâîãî
îïåðàòîðà. Ââåäåííÿ MNP (ñåðâ³ñó çáåðå-
æåííÿ íîìåðà ïðè ïåðåõîä³ â³ä îäíîãî
îïåðàòîðà äî ³íøîãî) ðîáèòü äëÿ îïåðà-
òîðà ñêëàäí³øèì óòðèìàííÿ àáîíåíòà.
Ïðîòå âîíè çàëó÷àòèìóòü íîâèõ êîðèñòó-
âà÷³â ìåðåæ³. Îñê³ëüêè óêðà¿íñüêèé ðèíîê
ñò³ëüíèêîâîãî çâ’ÿçêó íàñè÷åíèé, îïåðà-
òîðè áîðþòüñÿ çà âæå ³ñíóþ÷èõ àáîíåí-
ò³â. Íîâèé ñåðâ³ñ ñòèìóëþâàòèìå êîíêó-
ðåíö³þ. ×ëåí ÍÊÐÇ Âîëîäèìèð Îë³éíèê
ïðîãíîçóº, ùî çà òàêèõ óìîâ ó âèãðàø³ çà-
ëèøàòüñÿ ìåíø³ îïåðàòîðè. Ïðîòå ìåíå-
äæåð êîìïàí³¿ “Àñòåë³ò” (ÒÌ Life) Íàä³ÿ
Ëóáí³íà ñòâåðäæóº, ùî òàêèé êðîê ï³äå
íà êîðèñòü óñ³ì ãðàâöÿì ðèíêó, àäæå, çà
¿¿ ñëîâàìè, ñâ³òîâèé äîñâ³ä âïðîâàäæåí-
íÿ MNP ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ðèíêè îò-
ðèìóþòü ïîøòîâõ äî ðîçâèòêó. “Çàêîí
ìîæå ñêîðåãóâàòè êîíêóðåíòíèé äèñáà-
ëàíñ íà ðèíêó, àäæå â³í íàäàñòü íîâèì
ãðàâöÿì á³ëüøå ìîæëèâîñòåé â êîíêó-
ðåíòí³é áîðîòüá³,— çàçíà÷àº ïðåäñòàâíèê
êîìïàí³¿ “Àñòåë³ò”.— Îïåðàòîðè áóäóòü
çìóøåí³ ïðîïîíóâàòè ïðèâàáëèâ³ø³ ïðî-
ïîçèö³¿, ³ííîâàö³éí³ ñåðâ³ñè òà âèñîêó
ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ”. Â “Óêðà¿íñüêèõ
ðàä³îñèñòåìàõ” (ÒÌ beeline) íå çàïåðå÷ó-
þòü, ùî âåëèê³ îïåðàòîðè UMC òà Kyivs-
tar ìîæóòü ëîá³þâàòè íåï³äïèñàííÿ çàêî-
íó Ïðåçèäåíòîì. Â òàêîìó ðàç³ éîãî íà-
ïðàâëÿòü íà äîîïðàöþâàííÿ, à ðåàë³çàö³þ
éîãî â³äêëàäóòü íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í.

Îëåíà Ãîðîäåöüêà, ïðåñ-ñåêðåòàð êîì-
ïàí³¿ UMC, ïåðåêîíàíà, ùî â ðàç³ ï³äïè-
ñàííÿ çì³í äî çàêîíó âïðîâàäæåííÿ ïî-

ñëóãè ïîòðåáóâàòèìå çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ
ðåñóðñ³â ³ çàéìå áàãàòî ÷àñó: “Çà îö³íêà-
ìè êîìïàí³¿ UMC, íà âïðîâàäæåííÿ ïî-
ñëóãè çíàäîáèòüñÿ íå ìåíøå, í³æ òðè ðî-
êè”. Õî÷à Âîëîäèìèð Îë³éíèê íàçèâàº
òåðì³í ó ð³ê. ßðîñëàâ Äîëãîâ, ïðåäñòàâ-
íèê êîìïàí³¿ beeline, ñòâåðäæóº, ùî àáî-
íåíòè ïð³ïåéäó íå çìîæóòü êîðèñòóâàòè-
ñÿ íîâîþ ïîñëóãîþ, àäæå ³äåíòèô³êàö³ÿ
àáîíåíòà äëÿ íèõ ñòàíå óñêëàäíåíîþ.
Ñüîãîäí³ â îñíîâ³ ëåæèòü ïðîñòèé ïðèí-
öèï ðîçï³çíàâàííÿ íîìåðà. Äëÿ äîòðè-
ìàííÿ çàêîíó îïåðàòîðè áóäóòü çìóøåí³
ðîçðîáëÿòè àáñîëþòíî íîâó ñèñòåìó ðîç-
ï³çíàâàííÿ íîìåð³â. Àëå çàêîí íå ïåðåä-
áà÷àº ìåõàí³çìó ïåðåäà÷³ íîìåðà â³ä îïå-
ðàòîðà äî îïåðàòîðà. Ïîòð³áíî âèïðàöþ-

âàòè ìåõàí³çì ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñ-
òåé îïåðàòîð³â òà ðèíêó — âèáðàòè îäèí
ç ê³ëüêîõ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â “ïåðåíîñó
íîìåðà”, ÿêèé çìîæóòü çàáåçïå÷èòè âñ³
îïåðàòîðè ñò³ëüíèêîâîãî çâ’ÿçêó ç óðàõó-
âàííÿì òåõí³÷íèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóð-
ñ³â. “Ïðè öüîìó ³íòåãðóâàííÿ ñèñòåìè ïî-
çíà÷èòüñÿ íà ñîá³âàðòîñò³ îáñëóãîâóâàí-
íÿ àáîíåíò³â”,— êàæå Îëåíà Ãîðîäåöüêà.
Çà òàêèõ óìîâ îïåðàòîðè ï³äâèùóâàòè-
ìóòü òàðèôè, àäæå â çàêîí³ íå ïðîïèñà-
íî, ÿê çä³éñíþâàòèìóòü òàðèô³êàö³þ.

Íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã íå çàáîðîíÿëè
äî âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíó, ïðîòå íå çà-
ñòîñîâóâàëè íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó. Öå
ñâ³ä÷èòü ïðî íåçàö³êàâëåí³ñòü ãðàâö³â
ðèíêó â “ñï³ëüíîìó” ðîóì³íãó

Õèáíà òðèâîãà
Âíåñåí³ çì³íè äî Çàêîíó “Ïðî òåëåêîìóí³êàö³¿” 
íå äîïîìîæóòü àáîíåíòàì áåçïåðåøêîäíî çì³íþâàòè íîìåð,
ïåðåõîäÿ÷è â³ä îäíîãî îïåðàòîðà äî ³íøîãî

Уперше в світі збереження номера впровадили в 1997 році. За 2006 рі в Іспанії
два найбільших оператори рин Telefonica та Vodafone із впровадженням MNP збіль-
шили іль ість абонентів на 400 тис. та 750 тис. відповідно. У Гон он рівень відто-

абонентів через MNP виріс від 2,5-3,5% до 9-10%, але за 3 ро и поверн вся до
попередньо о стан .
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Îõî÷èì 
çö³ëèòèñÿ
Äî ñòîëèö³ âïåðøå 
ïðèâåçóòü ãëàâó 
ºâàíãåë³ñòà Ëóêè

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Майже тиждень, з 22 до 27 черв-
ня, мощі апостола Л и проб д ть
Києво-Печерсь ій лаврі, де всі

бажаючі змож ть по лонитися їм
та попросити зцілення. А з 27 до
28 червня лав повез ть до Свя-
то-Андріївсь о о афедрально о
собор Запоріжжі.

22 ÷åðâíÿ î 15.30 ìîù³ ñâÿòîãî Ëóêè óðî÷èñ-
òî çóñòð³íóòü á³ëÿ öåíòðàëüíîãî âõîäó Ëàâðè.
Ïàòð³àðõ Âîëîäèìèð ïðîâåäå ìîëåáåíü ïåðåä
Óñïåíñüêèì ñîáîðîì, ï³ñëÿ ÷îãî ñâÿòèíþ ïå-
ðåíåñóòü äî Õðåñòîâîçäâèæåíñüêîãî õðàìó. Â³í
ïðàöþâàòèìå ç 6.00 äî 23.00. ßêùî æ ëþäó áó-
äå äóæå áàãàòî (ó Ìîñêâ³ äî ìîùåé ïðèéøëî
ìàéæå 300 òèñÿ÷), õðàì îá³öÿþòü íå çàêðèâà-
òè ö³ëîäîáîâî. 27 ÷åðâíÿ îá 11.30 ñâÿòèíþ ïðî-
âåäóòü äî Çàïîð³ææÿ.

Íèí³ ãëàâà ñâÿòîãî Ëóêè çíàõîäèòüñÿ â Ïå-
òåðáóðç³. Ï³ñëÿ Êèºâà ìîù³ ïðîäîâæàòü ñâ³é
Õðåñíèé õ³ä äî Êðàñíîÿðñüêà, Êåìåðîâà, Áàð-
íàóëà, Åë³ñòè, Âîëãîãðàäó, Ì³íñüêà. Öÿ ïîäî-
ðîæ — ïåðøà íà òåðèòîð³¿ ÑÍÄ.

— Â³ääàþ÷è ïî÷åñò³ é ï³äíîñÿ÷è ñâî¿ ìîëèò-
âè ïåðåä ÷åñíîþ ãëàâîþ àïîñòîëà Ëóêè, ìè
ìàºìî ïàì’ÿòàòè, ùî ò³ òàëàíòè é âëàñòèâîñò³
íàøîãî ðîçóìó, êîòðèìè ùåäðî íàä³ëÿº íàñ
ìèëîñòèâèé Ãîñïîäü, äàí³ íàì íå äëÿ ïåðåòâî-
ðåííÿ ¿õ íà ñîáëàçí áëèæí³ì é ïðåäìåò ãîðäè-

í³. Àïîñòîë Ëóêà ÿñíî ïîäàº íàì ïðèêëàä òî-
ãî, ÿê ëþäèíà âñ³ìà ñâî¿ìè ñèëàìè é çä³áíîñ-
òÿìè ìîæå ïîñëóæèòè âî ñëàâó Õðèñòà òà ñïà-
ñ³ííÿ áëèæí³õ,— ñêàçàâ ó ñâîºìó ïîñëàíí³ Ñâÿ-
ò³éøèé Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé ³ Âñ³ÿ Ðóñ³ Àëåê-
ñ³é ²².

À îñü ÷óòêè ïðî “ñâÿùåííèé ïîäàðóíîê”,
ÿêèì ïàòð³àðõ Àëåêñ³é ²² í³áèòî âèíàãîðîäèâ
ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà ç íàãîäè éîãî “15-
ð³÷÷ÿ ïåðåáóâàííÿ íà ÷îë³ ÓÏÖ” íå ï³äòâåð-
äèëèñÿ. Íàãàäàºìî, ùî éøëîñÿ ïðî ïðèâ³òàëü-
íó ãðàìîòó, ÿêó í³áèòî “ðîñ³éñüê³ öåðêîâíèêè
âèãîòîâèëè âðó÷íó ç³ øê³ðè êðîêîäèëà, îçäî-
áèâøè êàì³ííÿì â³ä Ñâàðîâñüêè”. Íàñïðàâä³
öå áóâ íå ïîäàðóíîê, à çâåðíåííÿ â êðàùèõ òðà-
äèö³ÿõ Â³çàíò³¿, òà é êðîêîäèëÿ÷à øê³ðà âèÿâè-
ëàñÿ ïðîñòîþ ôàíòàç³ºþ æóðíàë³ñòà

×åñí³ ³ñïèòè
Ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè çàïåâíèâ, ùî ï³äòàñóâàòè 
ðåçóëüòàòè åêçàìåí³â áóäå íåìîæëèâî
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

На вчорашньом брифін , що
йо о влашт вав для столичних
ЗМІ Міністр освіти і на и Стані-
слав Ні олаєн о, провідною те-
мою стали "тон ощі" й нововве-
дення цьо орічної вст пної ам-
панії. А цент вали на її прозоро-
сті та не ор мпованості.

Íà çóñòð³÷³ ³ç æóðíàë³ñòàìè ì³í³ñòð ï³ä-
êðåñëèâ, ùî ó íîâ³é âñòóïí³é êàìïàí³¿ íå
ñë³ä î÷³êóâàòè äîêîð³ííèõ çì³í, öå ñòî-
ñóºòüñÿ ëèøå îêðåìèõ ìîìåíò³â. Öüîãî
ðîêó àá³òóð³ºíòàì äîçâîëÿòü îáèðàòè ôîð-
ìó âñòóïó äî âóç³â: ÷è íàäàòè ñåðòèô³êàò
ç îö³íêîþ, ÷è ñêëàäàòè ³ñïèòè â óí³âåð-
ñèòåò³. Äëÿ òèõ, õòî îáåðå ³ñïèòè, ïëàíó-
þòü â³äì³íèòè óñí³ ñï³âáåñ³äè — ùîá âè-
êëþ÷èòè ç³ âñòóïíî¿ îö³íêè âòðó÷àííÿ
“ëþäñüêîãî ôàêòîðó”. Ïðè ó÷áîâèõ çà-
êëàäàõ ñòâîðÿòü íàãëÿäîâó òà ³íø³ êîì³-
ñ³¿, ùî ñòåæèòèìóòü çà “ïðîçîð³ñòþ”
âñòóïíîãî ïðîöåñó.

Îñîáëèâ³ñòþ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ ñòàíå é
ïîðÿäîê ïîäà÷³ äîêóìåíò³â. Íà äåííó
ôîðìó íàâ÷àííÿ ïðèéìàòèìóòü äîêóìåí-
òè íå ðàí³øå, ÿê çà 30 äí³â äî ïî÷àòêó
³ñïèò³â. “Ïðèéîì äîêóìåíò³â ó íàö³îíàëü-
íèõ óí³âåðñèòåòàõ çàê³í÷àòü 8 ëèïíÿ, 15

ëèïíÿ — â ³íøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ ³ 22 ëèïíÿ — â òåõí³êóìàõ”,— çà-
çíà÷èâ ì³í³ñòð. Çì³íè òîðêíóëèñÿ é ïðà-
âèë âñòóïó äî âóç³â “ï³ëüãîâèê³â”. ßê ³ ðà-
í³øå, öþ êàòåãîð³þ ñòóäåíò³â çàðàõîâóâà-
òèìóòü ïîçà êîíêóðñîì, àëå çà îäí³º¿ óìî-
âè — îö³íêà ìàº áóòè ïîçèòèâíîþ ³ íå
ìåíøîþ çà 4 áàëè. Ïåðåìîæö³ æ âñåóêðà-
¿íñüêèõ îë³ìï³àä íèí³ ìàþòü âèçíà÷àòè-
ñÿ ç âèáîðîì âóçó çàçäàëåã³äü. Àäæå ì³-
í³ñòåðñòâî çîáîâ’ÿçàëî “äèïëîìàíò³â”,
ïîäàþ÷è äîêóìåíòè äî ïðèéìàëüíèõ êî-
ì³ñ³é, íàäàâàòè îðèã³íàëè “íàãðàäíèõ
çíàê³â”. 19 ÷åðâíÿ îãîëîñèëè ïåðø³ ðå-
çóëüòàòè äåðæàâíîãî çîâí³øíüîãî òåñòó-
âàííÿ âèïóñêíèê³â øê³ë, êîòð³ ñòàëè ãå-
íåðàëüíîþ ðåïåòèö³ºþ ïåðåä çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíèì âïðîâàäæåííÿì. ²ñïèòè ó
ôîðì³ òåñò³â, òà ùå é ï³ä íàãëÿäîì “äî-

ñâ³ä÷åíèõ òà íåçààíãàæîâàíèõ”, çà ñëîâà-
ìè ì³í³ñòðà, çâîäèòü íàí³âåöü ï³äòàñîâ-
êó ðåçóëüòàò³â àáî ìîæëèâ³ñòü ¿õ “êóï³â-
ë³”. Óñ³ çâèíóâà÷åííÿ ó òîòàëüíîìó õàáàð-
íèöòâ³ ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè â³äêèäàº, ìîâ-
ëÿâ, öÿ ïðîáëåìà ìàéæå âèð³øåíà, ïðîñ-
òî îêðåì³ “ïàðøèâ³ â³âö³” êèäàþòü ò³íü
ñóìí³âó íà óñþ ïîðÿäíó îñâ³òÿíñüêó ãà-
ëóçü

Уродженець Антіохії Сірійсь ої святий Л а
став старанним послідовни ом вчення Христа
і одним з 70 апостолів. Він написав найдеталь-
ніше із чотирьох Єван елій та ни Діянь апос-
тольсь их. Л ці та ож припис ють авторство
перших і он — Володимирсь ої і они Божої
Матері (вона нині збері ається в Мос ві) та
апостолів Петра й Павла. Мав святий і дар зці-
лення. І нині лі є тих, хто звертається до ньо-
о з молитвою. Зо рема моляться Л ці при
хворобах очей.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

архієпис оп Виш ородсь ий,
намісни Свято-Успенсь ої Києво-Пе-

черсь ої лаври Павло:
— Привезення до столиці лави свято о Л -
и має вели е д ховне значення, том що
апостол б в свід ом подій, я і творив Господь.
Л а по аз є нам, що є істина, а істина там,
де чні Христові.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Äîáîâèé ìàðàôîí
Êèÿíèí Àíäð³é Êðóãë³ê ïåðåì³ã ó ëåãåíäàðíîìó 
24-ãîäèííîìó àâòîïðîá³ãó íà Íþðáóðãðèíãó “Nordschleife”
Àííà ÂÎËÊÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Уперше в історії раїнсь о о ав-
тоспорт переможцем 24- одинної
он и на німець ій трасі "Нюр-
б р рин " став раїнсь ий пілот
Андрій Кр лі , отрий вист пав
с ладі інтернаціональної оманди
"Team Lauderbach Motorsport".

— Ïåðåãîíè çàìèñëèëè äëÿ ïåðåâ³ðêè âè-
òðèâàëîñò³ ÿê ï³ëîò³â, òàê ³ àâòîìîá³ë³â,—
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” Àíäð³é Êðóãë³ê.— Ñòà-
ºø ñïîðòñìåíîì, ëèøå âèòðèìàâøè äîáî-
âó ãîíêó, ïðî¿õàâøè 100 ê³ë ïî ëåãåíäàðíî-
ìó Íþðáóðãðèíãó.

“24 ãîäèíè Íþðáóðãðèíãó” âõîäèòü ó ÷åò-
â³ðêó íàéïðåñòèæí³øèõ ìàðàôîíñüêèõ ïå-
ðåãîí³â ñâ³òó, ÿê ³ “24 ãîäèíè Ëå-Ìàíà”
(Ôðàíö³ÿ, â³äáóâàþòüñÿ ç 1923 ðîêó), “24 ãî-
äèíè Ñïà” (Áåëüã³ÿ, ç 1924 ðîêó) ³ “24 ãîäè-
íè Äàéòîíè” (ÑØÀ, ç 1966 ðîêó). Í³ìåöü-
êèé ìàðàôîí ââàæàºòüñÿ íàéñêëàäí³øèì,
îñê³ëüêè àíàëîã³â ëåãåíäàðíî¿ “Ï³âí³÷íî¿
ïåòë³” â ñâ³ò³ íåìàº. Äîâæèíà òðàñè — 25,
378 ê³ëîìåòðà (äëÿ ïðèêëàäó, Ëå-Ìàí ìàº
13,650 ê³ëîìåòðà). Íà Íþðáóðãðèíãó øàëå-
í³ ïåðåïàäè âèñîò (ñïóñê íà 300 ìåòð³â, ï³ñ-
ëÿ ÿêîãî òàêèé ñàìèé ï³äéîì), çàïàìîðî÷-
ëèâ³ â³ðàæ³. Ïðîâîäÿòü ãîíêó ç 1970 ðîêó.

Êð³ì Àíäð³ÿ, â êîìàíä³ áóëî òðîº í³ìö³â,
îäèí ç ÿêèõ — 71 ð³÷íèé (9 ðîê³â ïîñï³ëü
âèñòóïàº â ìàðàôîí³). Äâàäöÿòü ÷îòèðè ãî-
äèíè çàçâè÷àé ä³ëÿòü ì³æ ï³ëîòàìè ïîð³â-
íó: ïî äâ³ íà òðàñ³, ïîò³ì ø³ñòü â³äïî÷èí-
êó, ïîêè êîëåãè çà êåðìîì. Ñòàðòóþòü 220
ìàøèí îäíî÷àñíî. Ford Fiesta “Team Lau-
derbach Motorsport” ô³í³øóâàëà ïåðøîþ â
öüîìó êëàñ³ àâòî — íàéìåíø ïîòóæíîìó
(ëèøå 15 êëàñ³â). Öå ïåðøèé òð³óìô ç 1997
ðîêó. Â “24 ãîäèíàõ Íþðáóðãðèíãó” áðàëè
ó÷àñòü ùå äâîº êèÿí — Âàëåð³é Ãîðáàíü ³
Îëåêñ³é Ê³ê³ðåøêî (â ñêëàä³ óêðà¿íñüêî-ðî-
ñ³éñüêîãî åê³ïàæó), îäíàê âîíè ç³éøëè ç
äèñòàíö³¿

Лілія ГРИНЕВИЧ,
начальни оловно о правління освіти і на и КМДА:
— Тест вання не може забезпечити повно о ви орінення ор пції, щоб воно справді

б ло незалежним, об’є тивним, правила мають б ти зроз мілими та прозорими для всіх.
І для нас д же важливо, щоб Державний центр оцінювання я ості освіти підтримав це.
Існ є ба ато різних побоювань. Зо рема, щоб державном центрі не з’явилися паро-
ст и ор пції. Том влада, створюючи та ий центр, має роз міти: оплат йо о працівни-
ів потрібно забезпеч вати на належном рівні, застосов вати передові техноло ії, ро-
мадсь ість і вип с ни ів мають вчасно ознайомлювати з сіма правилами й інформацією
про зовнішнє тест вання.

ККООММЕЕННТТААРР
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Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Íàö³î-
íàëüíîãî ïàëàöó ìèñòåöòâ “Óêðà-
¿íà” Ìèêîëà Ìîçãîâèé çàÿâèâ,
ùî íå âèêëþ÷àº âåðñ³¿ ï³äïàëó.

— ßêèé ôîðñ-ìàæîð?! — â³ä-
êèäàº âèïàäêîâ³ñòü ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð.— Ôîðñ-ìàæîð ç íåáà
íå ïàäàº. Í³õòî íå ìîæå â³äïîâ³ñ-
òè, â³ä ÷îãî çàãîð³ëîñÿ. Íàïåâíå,
öå ìîãëà áóòè ÿêàñü òàêà øòó÷-
êà, â³ä ÿêî¿ ïàëàõíóëî âñå é îä-
ðàçó, äî òîãî æ ç âèñîêîþ òåìïå-
ðàòóðîþ. Öå æ íå ÿêèéñü ïîëòåð-
ãåéñò àáî ÷åáóðàøêà, ùîñü òàêè
ìàëî áóòè.

Ïàí Ìîçãîâèé óòî÷íèâ, ùî ï³ä
÷àñ ïîæåæ³ çàãîð³ëàñÿ ãîëëàíä-
ñüêà âîãíåòðèâêà çàâ³ñà, ÿêà âàæ-
êî ãîðèòü, ðîçïëàâèâñÿ åêðàí.

Ñîô³òè ÿê âåðñ³ÿ çàãîðÿííÿ â³ä-
ïàäàþòü, áî â³ä íèõ òêàíèíà ëè-
øå òë³º. Åâàêóéîâóâàëè ëþäåé
ñïîê³éíî — ïàí³êè íå áóëî. Âñ³õ
âèâåëè âïðîäîâæ 5-òè õâèëèí.

Ùîäî ïðè÷èí ïîæåæ³ ïðàöþº

ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ, ÿêà ïîâèííà
îö³íèòè çáèòêè. Ñàì ïàí Ìîçãî-
âèé îö³íèâ ¿õ â 17,5 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ç éîãî ñë³â, äî Ïàëàöó “Óêðà-
¿íà” ïîêè í³õòî íå âèñóâàâ ïðå-
òåíç³é.

Ì³í³ñòð ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é Íåñòîð Øóôðè÷ ï³ñëÿ
ïðèáóòòÿ ç Áàêó, äå â³í ïåðåáó-
âàâ ó ñêëàä³ îô³ö³éíî¿ óêðà¿íñüêî¿
äåëåãàö³¿ íà ñàì³ò³ ÃÓÀÌ, ïî¿õàâ
äî Ïàëàöó “Óêðà¿íà”, ùîá îñî-
áèñòî âèâ÷èòè îáñòàâèíè âèíèê-
íåííÿ ïîæåæ³.

Çà ôàêòîì ïîæåæ³ ïðàâîîõî-
ðîííèìè îðãàíàìè ïðîâîäèòüñÿ
ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîæåæà íå âïëè-
íóëà íà êîíöåðò áëþçîâîãî ìóçè-
êàíòà Ãàð³ Ìóðà, ÿêèé ðîçïî÷àâ-
ñÿ â÷îðà î 19:00.

— Óæå çàâåçëè íîâó åëåêòðèêó,
íîâèé êàáåëü, â³äðåìîíòóâàëè
ñöåíó. Òàêîæ çàì³íèëè äâà ðÿäè
êð³ñåë,— ïîâ³äîìèâ Ìèêîëà
Ìîçãîâèé.

Ç Ëîíäîíà ïðèáóëè äâà ôóð-
ãîíè àïàðàòóðè äëÿ êîíöåðòó.
Âñåñâ³òíüîâ³äîìèé ã³òàðèñò, êî-

ðîëü á³ëîãî áëþçó, äàâ åêñêëþ-
çèâíèé êîíöåðò â Íàö³îíàëüíî-
ìó ïàëàö³ “Óêðà¿íà”. Âèêîíà-

âåöü ïðåçåíòóâàâ óêðà¿íñüê³é
ïóáë³ö³ ñâ³é íîâèé, óæå 25-é
àëüáîì

Ãðàòè 
çà â³êíà
×åòâåðî øàõðà¿â îòðèìàëè 
ïî 6 ðîê³â
Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Майже півсотні иян і жителів області стали жертвами
обман р пи шахраїв, я і брали замовлення на ви о-
товлення металопласти ових ві он і зни али, отримав-
ши аванс.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äåðæàâíèé îáâèíóâà÷ ó ö³é ñïðàâ³, ïðî-
êóðîð â³ää³ëó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè Íàòàë³ÿ Ïàíàôåäà, çà ïå-
ð³îä ç 1 ñåðïíÿ äî 20 âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó íà ãà÷îê øàõðà¿â ïî-
òðàïèëè 49 êèÿí. Çëî÷èíö³ ïðîïîíóâàëè áåçë³÷ âèã³äíèõ óìîâ ³ç çà-
ì³íè ñòàðèõ â³êîí íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³.

“Âîíè ïðèõîäèëè äî ñâî¿õ æåðòâ, íàäàâàëè âñ³ëÿê³ áóêëåòè, ðîáè-
ëè çàì³ðè, óêëàäàëè äîãîâîðè â³ä íå³ñíóþ÷èõ ô³ðì ³, îòðèìàâøè àâàí-
ñîâèé ïëàò³æ, çíèêàëè. Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè á³ëüøèé ïåðâèííèé
ïëàò³æ, âîíè “íàäàâàëè” âñ³ëÿê³ çíèæêè, ï³ëüãè òà ãàðàíò³¿. Âñòàíî-
âèëè, ùî çëî÷èíö³, âðàõîâóþ÷è âåëèêèé ïîïèò íà ïîñëóãè ³ç çàì³íè
â³êîí, äàâàëè îãîëîøåííÿ â ãàçåòàõ “Àâ³çî”, “Ð³î-ñåíñ”, “Åêñïðåñ-
îá’ÿâà” òà âèêîðèñòîâóâàëè “ïðÿì³” ì³ñüê³ íîìåðè ìîá³ëüíîãî îïå-
ðàòîðà”,— ïîâ³äîìèëà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà.

Êîæíèõ äåñÿòü äí³â øàõðà¿ ì³íÿëè âñ³ òåëåôîíè, ðåêâ³çèòè ô³ðì ³
ïå÷àòêè. À òàêîæ ì³ñöÿ, äå çä³éñíþâàëè ñâî¿ çëî÷èíè. Öÿ ãðóïà “ïðà-
öþâàëà” íå ëèøå â Êèºâ³, àëå é ïðîâîäèëà ñâî¿ àôåðè ó Êè¿âñüê³é
îáëàñò³.

Ï³ñëÿ íàäõîäæåíü ÷èñëåííèõ çâåðíåíü ç ð³çíèõ ðàéîí³â, ì³ë³ö³ÿ âè-
çíà÷èëà çàãàëüíèé ïî÷åðê, îá’ºäíàëà ìàòåð³àëè â îäíó ñïðàâó ³ çíàé-
øëà çëî÷èíö³â. “Àïåëÿö³éíèé ñóä çàëèøèâ â ñèë³ ð³øåííÿ Äåñíÿí-
ñüêîãî ñóäó, ³ êîæíîãî ç øàõðà¿â çàñóäèëè äî 6 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âî-
ë³”,— ï³äêðåñëèëà ïàí³ Ïàíàôåäà. Çàãàëüíà ñóìà, ÿêó ïðèñâî¿ëè çëî-
÷èíö³, äîð³âíþº 90 òèñ. ãðèâåíü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ “Õðåùàòèêà”, ñåðåä æåðòâ øàõðà¿â îïèíèëèñÿ íå
ëèøå ô³çè÷í³ îñîáè, àëå é îäíà þðèäè÷íà

Áëþç íå çóïèíèòè
Ïîïðè ðîçïëàâëåíèé åêðàí òà çãîð³ëó çàâ³ñó, êîíöåðò Ãàð³ Ìóðà 
â Ïàëàö³ “Óêðà¿íà” òàêè â³äáóâñÿ

Îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè 
âïåðøå ïëèñòèìóòü ó Êèºâ³
Ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ äîòåïåð íå ìîãëè 
ïðîâîäèòè â àâàð³éíèõ ñòîëè÷íèõ áàñåéíàõ

Íàïåðåäîäí³ çìàãàíü äåðæòðå-
íåð ç ïëàâàííÿ Àíäð³é Âëàñêîâ
ïîñêàðæèâñÿ, ùî âñ³ óêðà¿íñüê³
áàñåéíè íåïðèäàòí³ äëÿ ï³äãîòîâ-
êè ïëàâö³â ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ,
íàâ³òü õàðê³âñüêà “Àêâà-àðåíà” òà
áàñåéí ó Áîðèñïîë³, äå òðåíóºòü-
ñÿ ðåêîðäñìåí Îëåã Ë³ñîãîð. Ó

çâ’ÿçêó ç ÷èì âèñë³â “íàéêðàùå
òðåíóâàííÿ — öå ó÷àñòü ó çìà-
ãàííÿõ” íàáóâàº ïîäâ³éíîãî çì³ñ-
òó. Óêðà¿íöÿì ë³ïøå ïëàâàòè ó
çàêîðäîííèõ ñïîðòèâíèõ êîì-
ïëåêñàõ, äå íåìàº ïðîáëåì ç î÷è-
ùåííÿì âîäè, âåíòèëÿö³ºþ òîùî.

Çà ñëîâàìè ñïîðòñìåí³â, ºäè-

íèé âèíÿòîê — áàçà äëÿ ï³äãî-
òîâêè ïàðàîë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿
Óêðà¿íè â ªâïàòîð³¿. ßíà Êëî÷-
êîâà âïåðøå ïîáóâàëà òàì öüîãî
ðîêó ³ ùèðî ç³çíàëàñÿ æóðíàë³ñ-
òàì, ùî êðèìñüêà áàçà äëÿ
ñïîðòñìåí³â-³íâàë³ä³â ñïîäîáàëà-
ñÿ ¿é á³ëüøå, í³æ ïëàâàëüíèé
êîìïëåêñ ó Ìîíàêî.

Äî ñëîâà, ÷åðâíåâèìè çàïëèâà-
ìè ó Ìîíàêî çá³ðíà Óêðà¿íè çà-
âåðøèëà öüîãîð³÷í³ çìàãàííÿ
ïðåñòèæíî¿ ì³æíàðîäíî¿ ñåð³¿
“Mare nostrum”, ÿê³ â³äáóëèñÿ ó
Êàííàõ-àí-Ðóñ³éîíí, Áàðñåëîí³
òà Ìîíàêî. ² õî÷à ïåðåìîæöþ ñâ³-
òèëà íàãîðîäà â 7 òèñÿ÷ ºâðî, íà-
øó êîìàíäó ïîñàäîâö³ â³ä ñïîðòó
â³äðÿäèëè íà çìàãàííÿ íàâ³òü áåç
ë³êàðÿ òà ìàñàæèñòà. À ìåäè÷íó
äîïîìîãó ç ïðèâîäó õàð÷îâîãî îò-
ðóºííÿ ó Áàðñåëîí³ óêðà¿íöÿì äî-
âåëîñÿ øóêàòè ó ðîñ³ÿí, îñê³ëüêè
äåÿê³ ðîñ³éñüê³ ïëàâö³ òåæ ïî-
ñòðàæäàëè â³ä ³ñïàíñüêèõ êóõàð³â,
ÿê³ ãîòóâàëè ¿æó

Гарі М р

Капітальний ремонт басейн
ЦСК Збройних сил У раїни на По-
вітрофлотсь ом проспе ті три-
вав 15 ро ів і пережив п’ятьох мі-
ністрів оборони. Б ло витрачено
майже 10 мільйонів ривень. По-
над 6 мільйонів — це ошти вій-
сь ово о відомства за рах но ре-
алізації надлиш ово о війсь ово-
о майна. Ще 3,7 мільйона ри-
вень надало Міністерство спра-
вах сім’ї, молоді та спорт . Усе
обладнання виробництва ол-
ландсь их та амери ансь ихфірм.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Íàòàë³ÿ ÊÀÌÈÍ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот та неділю ияни нарешті змож ть побачити
запливи та их зіро , я Оле Лісо ор та Яна Клоч о-
ва. У басейні Центрально о спортивно о л б
Збройних сил У раїни на Повітрофлотсь ом прос-
пе ті збірна У раїни зма атиметься з омандами
Польщі та Чехії. Попередні дві матчеві з стрічі відб -
валися в цих раїнах, і боролися іноді зовсім не
спортивній площині. Напри лад, онс льство Чехії
відмовилося надати віз провідній раїнсь ий плав-
чисі.

²ðèíà Ò²ÕÎÍÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Пізно ввечері в понеділо Національном палаці мис-
тецтв "У раїна" під час ювілейно о онцерт російсь о-
о співа а Йосипа Кобзона зайнявся задній щит сцени.
З приміщення ева ювали приблизно 3 тис. чолові .
Пожеж лі від вали за 30 хвилин власними силами, не
че аючи пожежни ів. Во онь пош одив прое ційний е -
ран на площі 75 в. м та освітлювальні прилади.
Жертв і постраждалих немає.

Виробництвом ві онних онстр цій в У раїні займається понад 1,5
тисяч р пних, середніх і дрібних омпаній. Майже 200 иївсь их ом-
паній ви отовляють понад 30 % сіх раїнсь их ві он. За оцін ами
е спертів, обся раїнсь о о рин мин ло о ро становив при-
близно 8 млн в. м ві онних онстр цій.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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До старт отові Валерій Димо, Яна Клоч ова, Оле Лісо ор, Сер ій Бре с
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XVI Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
çáåðå 30 ïîïóëÿðíèõ ìóçè÷íèõ
êîëåêòèâ³â. Êð³ì ëåéáëà “²ìïå-
ð³ÿ”, òàì ñâî¿ ïðîãðàìè ïîêà-
æóòü Âºðêà Ñåðäþ÷êà, Îëåê-
ñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Àí³ Ëîðàê,
Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà, ²ðèíà Á³-
ëèê, Ò³íà Êàðîëü, “Àë³á³”, “Àâ³à-
òîð”, “Äðóãà Ð³êà”, “Òàðòàê”,
“Ìåä Õåäç XL”, Ìàðòà, ÒÍÌÊ,
Ãàéòàíà, Àññ³ÿ Àõàò & 69, Àð-
êòèêà, Ãóä³ìîâ, “Áóìáîêñ”, Â³-
òàë³é Êîçëîâñüêèé, Ñ. Ê. À. É.,
Äæàíãî, Ì³êà Íüþòîí, Ñâ³òëàíà
Ëîáîäà, “ÍåÀíãåëè”, Ì’ÿòà, An-
gel òà Ñåì³ðàì³äà. À ñåðåä çàêîð-
äîííèõ ãîñòåé áóäóòü K-Maro,
Âàëåð³é Ìåëàäçå, “Äèñêîòåêà
Àâàð³ÿ” ³ Ä³ìà Á³ëàí.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â “Òàâ-
ð³éñüêèõ ³ãîð”, äîâîë³ ñèìâîë³÷-
íà ö³íà êâèòêà (25 ãðí) ïîÿñíþº-
òüñÿ òèì, ùî ìåòà çàõîäó — íå

çàðîáèòè ãðîø³, à ç³áðàòè êîø-
òè íà ³íøó ìóçè÷íó ïîä³þ — IX
Âñåóêðà¿íñüêèé áëàãîä³éíèé äè-
òÿ÷èé ôåñòèâàëü “×îðíîìîðñüê³
³ãðè”, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ç 1 äî 5
ñåðïíÿ. Çîêðåìà ïåðåìîæöåâ³
îá³öÿþòü çíÿòè êë³ï (äî ñëîâà,
òðè ðîêè òîìó âîëîäàðêîþ Ãðàí-
ïð³ ñòàëà Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ).

Ôåñòèâàëü ñòàðòóº î 16.00 ³ çà-

ê³í÷èòüñÿ âæå íàñòóïíî¿ äîáè
(êîíöåðò òðèâàòèìå ç 16.00 äî
22.30). Íàâêîëî ñòàä³îíó ðîçòà-
øóºòüñÿ ì³ñòå÷êî, äå áóäóòü âè-
ñòàâêà ðåòðî-àâòîìîá³ë³â, òþí³íã-
øîó, ñïîðòèâí³ òà ³ãðîâ³ ìàéäàí-
÷èêè, ìóçè÷í³ ê³îñêè, åêñêëþçèâ-
íèé ìàéäàí÷èê Õ³ò ÔÌ, íà ÿêî-
ìó ìîæíà îòðèìàòè àâòîãðàôè ³
ïîäàðóíêè â³ä ç³ðîê. À â ô³íàë³

ñâÿòà — ãðàíä³îçíèé ôåºðâåðê.
Ïðî ñòàí ãàçîíó ÍÑÊ “Îë³ì-

ï³éñüêèé” õâèëþâàòèñÿ íå âàð-
òî. “Òàâð³éñüê³ ²ãðè” äáàþòü
ïðî ãîëîâíó ñïîðòèâíó àðåíó,
îòîæ çàêóïèëè ñïåö³àëüíå ïî-
êðèòòÿ, òîáòî ãëÿäà÷³ çìîæóòü
àêòèâíî ðóõàòèñÿ áåç áóäü-ÿêî¿
øêîäè äëÿ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ.

Â³äîìèé ðåïåð Ïîòàï îá³öÿº

âëàøòóâàòè íåçàáóòíº âèäîâè-
ùå, “â³ä ÿêîãî âñ³ ïîìðóòü”. Ä³-
ìà Á³ëàí ïîðàäóº ãëÿäà÷³â íî-
âîþ ï³ñíåþ, çàïèñàíîþ â Àìå-
ðèö³. Ê-Maro âåçå äî Êèºâà ñó-
ïåðñåêñóàëüíèé áàëåò. Îðãàí³-
çàòîðè ä³éñòâà îá³öÿþòü, ùî íà
40 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â, íà ÿêèõ âîíè
ðîçðàõîâóþòü, î÷³êóº øîó —
ãðàíä³îçí³øå, í³æ ó Êàõîâö³

Âîëîøèí ïîâåðíóâñÿ 
äî Êèºâà
Ó ñòîëèö³
çíàéøëè áóäèíîê,
ó ÿêîìó 130 ðîê³â
òîìó íàðîäèâñÿ
â³äîìèé
ðîñ³éñüêèé ïîåò
Ãàííà ØÅÂ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó÷îðà íà áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà óðî-
÷èñòî â³äêðèëè ïàì’ÿòíó äîøêó íà
áóäèíêó, äå íàðîäèâñÿ ïîåò, õóäîæ-
íèê òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Ìàêñèì³-
ë³àí Âîëîøèí. À çíàéøëà öåé ä³ì
÷ëåí Îï³êóíñüêî¿ ðàäè äîìó-ìóçåþ
éîãî ³ìåí³ Ãàëèíà Ìåëüíèê, ÿêà
äîñë³äèëà â êè¿âñüêèõ àðõ³âàõ ³
âñòàíîâèëà, ùî ðîäèíà Êèð³ºíêî-
Âîëîøèíèõ ïðîæèâàëà ó 1877 ðîö³
íà áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà. Ùîïðàâäà,
ëèøå ïîíàä ð³ê. Ïîò³ì ïåðå¿õàëà, ³
ïîåò á³ëüøå í³êîëè íå ïîâåðòàâñÿ
íà ñâîþ Áàòüê³âùèíó. Àëå íå çàïå-
ðå÷óâàâ óêðà¿íñüêå, çàïîðîçüêå êî-
ð³ííÿ: ó ìåìóàðàõ Ìàêñèì³ë³àí çãà-
äóº ïðî ñë³ïîãî áàíäóðèñòà Âîëî-
øèíà, ÿêîãî ó XVI ñòîë³òò³ çàêàòó-
âàëè ïîëÿêè çà ïîë³òè÷í³ ï³ñí³.

Óðî÷èñòèé çàõ³ä â³äâ³äàâ ïîñîë
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Â³êòîð ×åð-
íîìèðä³í, ãîëîâà óêðà¿íñüêîãî
ôîíäó êóëüòóðè Áîðèñ Îë³éíèê òà
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé

Êàõîâêó ïåðåíåñëè íà ñòàä³îí
Ïîòàï òà Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ ïîîá³öÿëè çàòüìàðèòè ðîñ³éñüêèõ ç³ðîê

Êîçèðíèé á³çíåñ
Îðãàí³çàòîðè vip-âå÷³ðêè
Love Party ç³áðàëè $ 180 000 
íà â³äáóäîâ÷³ 
òà ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè 
ó êè¿âñüê³é Ëàâð³
Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
cïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Öüîãîð³÷íå Love Party,
îðãàí³çîâàíå “Êîçèðíîþ
êàðòîþ” ÿê ðåñòîðàí
ïðîñòî íåáà íà òåðèòîð³¿
Ì³æíàðîäíîãî âèñòàâêî-
âîãî öåíòðó, ïåðåâåðøèëî
ãðàíä³îçí³ñòþ âñ³ áåíêåòè,
íà ÿê³ ñïðîìîãëàñÿ öÿ ìå-
ðåæà ðåñòîðàííîãî á³çíåñó
â ìèíóëîìó.

Äâà “ê³ëî” êîçèðíîãî
õàð÷ó ÷åêàëî íà êîæíîãî
çàïðîøåíîãî. À ¿õ, áëàãî-
ä³éíèê³â ³ ïðîñòî ãîñòåé,
ïîâèííî áóëî íàáèòèñÿ íà
Í³÷ â³äêðèòèõ ñåðäåöü àæ
äâàäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³.

Îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ îô³-
ö³àíò³â îáñëóãîâóâàëè ãàñ-
òðîíîì³÷í³ çàáàãàíêè çà-
ïðîøåíèõ, ÷è¿ êèøåí³ îá-
òÿæåí³ ãð³øìè â³ä çàðîá³ò-
ê³â íà ïîë³òè÷í³é ³ äèïëî-
ìàòè÷í³é íèâ³, ó á³çíåñ³, â
ñïîðò³ é êóëüòóðí³é ñôåð³.

Ìåòîþ öüîãîð³÷íî¿ àêö³¿
áóëè äîáðîâ³ëüí³ ãðîøîâ³
âíåñêè íà â³äáóäîâ÷³ é ðåñ-
òàâðàö³éí³ ðîáîòè Ñâÿòî-
Óñïåíñüêî¿ Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè. Â ö³é öàðèí³ $
180 000, ç³áðàíèõ ³ç ñâ³äî-

ìèõ ãîñòåé, ñêëàäíî çàëó÷è-
òè äî ðåêîðäíèõ êîçèðíèõ
çäîáóòê³â. Àäæå âèòðàòèëè
ìàéæå â 17 ðàç³â á³ëüøå —
ó ïðåñ³ ç’ÿâèëèñÿ êîìåíòàð³
Ñåìåíà Ãîðîâà (ðåæèñåð âå-
÷³ðêè), êîòðèé ïðîõîïèâñÿ
ïðî òðèì³ëüéîíí³ âèòðàòè
îðãàí³çàòîð³â. Ñêóï³ ñåðöÿ
íå çìîãëè ðîç÷óëèòè âèñòó-
ïàìè Þð³é Àíòîíîâ, Âºðêà
Ñåðäþ÷êà, Ìèõàéëî Øàôó-
òèíñüêèé, ãóðòè “Çåìëÿíå”
òà “Ñàõàðà”, Îëåêñàíäð ²âà-
íîâ, Àí³ Ëîðàê, Ñâ³òëàíà
Ëîáîäà, ²âàííà, Ò³íà Êà-
ðîëü, Îëåêñàíäð Ïîíîìà-
ðüîâ òà ²ðèíà Á³ëèê.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîðîâà,
íàä êîíöåðòíîþ ïðîãðà-
ìîþ ïðàöþâàëè 850 îñ³á
ðåæèñåðñüêîãî ñêëàäó, à
360 êóõàð³â òà 120 áàðìå-
í³â íå ñïðîìîãëèñÿ, áà÷è-
ìî ç íàñë³äê³â áëàãîä³éíî¿
àêö³¿, ÷åðåç øëóíêè ãîñòåé
“äîñòóêàòèñÿ” äî ñåðöÿ ³
çìóñèòè áóòè ùåäð³øèìè.
Íàâ³òü á³ë³ òðóñè Á³ëèê ï³ä
êîðîòåñåíüêîþ ïðîçîðîþ
÷îðíîþ ñóêíåþ, êîòð³ âå-
äó÷à âå÷³ðêè çàáóëà ïåðå-
âäÿãòè ó ïîñï³ñ³ çì³íè íà-
ðÿä³â (çàãàëîì ¿õ áóëî 6),
íå çìóñèëè æåðòâîäàéí³øå
õóäíóòè ãàìàíö³ ãîñòåé

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Триває під отов а до
"Таврійсь их і ор", отрі
вперше після їх започат-
вання відб д ться в Ки-

єві на стадіоні "Олімпій-
сь ий" 29—30 червня.
Третин вит ів же про-
дано, причом чимало з
них ви пили олишні а-
ховсь і фани. Ці авин ою
і ор стане новий лейбл
"Імперія" (Empire Label).
Йо о презент є Потап,
отрий об'єднав шо -про-
е ти David, New'Z'cool,
Queens, XS, UGO, балет
"The Best"...

Віталій ЖУРАВСЬКИЙ,
заст пни олови КМДА:
— Ма симіліан Волошин — постать світової величини. Йо о не можна за-

рахов вати лише до російсь ої чи раїнсь ої ласи и, адже він є з’єдн валь-
ною лан ою між двома льт рами. Зад м щодо шан вання поета б в дав-
но. Ці авим є те, що цей б дино знайшли саме рі ювілею. Йо о не зр й-
н вали, лише переб д вали — додали поверх. З 1932- о (рі смерті поета)
Києві не б ло жодно о поетично о вечора, присвячено о Ма симіліан Воло-
шин , о рім нещодавньо о, влаштовано о філармонії. Йо о меморіальної
дош и немає і в Мос ві. А ось Париж шан є пам’ять х дожни а.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Співа Потап в аз є на я ість російсь ої попси
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Борис Олійни і Віталій Ж равсь ий на церемонії від риття пам’ятної дош и
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Святошинсь+ий-районний-с0д-м.-Києва (01032,'м.'Київ,'в.л.'Жилянсь5а,'142)
ви5ли5ає' Товариство' з' обмеженою' відповідальністю' "Е5сп.рH",' Барановсь5.
Наталію'ГеорHіївн.,'Нестер.5а'Юрія'Васильовича'в'я5ості'відповідачів'по'цивільній
справі'за'позовом'Державної'подат5ової'інспе5ції'.'Святошинсь5ом.'районі'Києва
про'визнання'недійсними'.становчих'до5.ментів,'с5ас.вання'свідоцтва'платни5а
подат5.' на' додан.' вартість' в' с.дове' засідання' 16' липня' 2007' ро5.' на' 10.00.
С.ддя:'Л.М.Ш.м.
В' разі' неяв5и' та' неповідомлення' с.д.' про' причини' неяв5и' в' с.дове' засідання
справа'б.де'розHлядатися'.'відс.тність'відповідача'за'наявними'.'справі'до5азами.

Святошинсь+ий-районний-с0д-м.-Києва (01032,'м.'Київ,'в.л.'Жилянсь5а,'142)
ви5ли5ає' Приватне' підприємство' "Анімар",' Любчен5о' ОльH.' Оле5сандрівн.' в
я5ості'відповідачів'по'цивільній'справі'за'позовом'Державної'подат5ової'інспе5ції
.'Святошинсь5ом.'районі'Києва'про'визнання'недійсними'.становчих'до5.ментів,
с5ас.вання'свідоцтва'платни5а'подат5.'на'додан.'вартість'в'с.дове'засідання'16
липня'2007'ро5.'на'10.30.'С.ддя:'Л.М.Ш.м.
В' разі' неяв5и' та' неповідомлення' с.д.' про' причини' неяв5и' в' с.дове' засідання
справа'б.де'розHлядатися'.'відс.тність'відповідача'за'наявними'.'справі'до5азами.

Святошинсь+ий-районний-с0д-м.-Києва (01032,'м.'Київ,'в.л.'Жилянсь5а,'142)
ви5ли5ає' Товариство' з' обмеженою' відповідальністю' "Єврофарм",' Ісаєн5о
Валентин.'Василівн.'в'я5ості'відповідачів'по'цивільній'справі'за'позовом'Державної
подат5ової' інспе5ції' .' Святошинсь5ом.' районі' Києва' про' визнання' недійсними
.становчих'до5.ментів,'с5ас.вання'свідоцтва'платни5а'подат5.'на'додан.'вартість
в'с.дове'засідання'16'липня'2007'ро5.'на'11.00.'С.ддя:'Л.М.'Ш.м.
В' разі' неяв5и' та' неповідомлення' с.д.' про' причини' неяв5и' в' с.дове' засідання
справа'б.де'розHлядатися'.'відс.тність'відповідача'за'наявними'.'справі'до5азами.

ВІДДІЛ-ПРИВАТИЗАЦІЇ-КОМУНАЛЬНОГО-МАЙНА
ПОДІЛЬСЬКОГО-РАЙОНУ-м.КИЄВА

повідомляє-про-завершення-приватизації-об'є+тів
+ом0нальної-власності-район0-шляхом-ви+0п0

НежилоHо'приміщення'пл.'59,8'5в.м'за'адресою:'в.л.'Фр.нзе,'116-а,
літ.'А'—'юридичною'особою.

НежилоHо'приміщення'пл.'65,4'5в.'м'за'адресою:'в.л.'Волось5а,'44,
літ.'А'—'фізичною'особою.

НежилоHо'приміщення'пл.'226,8'5в.м'за'адресою:'в.л.'ТеліHи'Олени,'57,
літ.'А'—'юридичною'особою.

НежилоHо'приміщення'пл.'194,1'5в.м'за'адресою:'в.л.'Фр.нзе,'109-в/1,
літ.'А'—'юридичною'особою.

НежилоHо'приміщення'пл.'68,5'5в.м'за'адресою:'в.л.'Ще5авиць5а,'51,
літ.'А'—'юридичною'особою.

Правління-від+ритоTо-а+ціонерноTо-товариства
"Трест-"Київмісь+б0д-3"

(надалі-Товариство)-повідомляє-про-проведення-заTальних-зборів
а+ціонерів,-я+і-відб0д0ться-14-серпня-2007-ро+0-о-16-й-Tодині-

за-адресою:-м.-Київ,-в0л.-Керченсь+а,-4-(І-поверх,-зал-засідань).

Порядо+-денний:
1.'Зміни'в'Стат.ті'Товариства'(нова'реда5ція).

Реєстрація'.часни5ів'зборів'відб.деться'14'серпня'2007'ро5.'з'15.00'по'15.45
за'адресою:'м.'Київ,'в.л.'Керченсь5а,'4'(І'поверх).

Для'.часті'в'зборах'а5ціонерів'Товариства'необхідно'мати'при'собі'до5.мент,
що' посвідч.є' особ.,' а' повноважним' представни5ам' а5ціонерів,' 5рім' тоHо' —
довіреність'на'право'.часті'.'зборах.

З' до5.ментами,' пов'язаними' з' поряд5ом' денним' зборів,' а5ціонери' мож.ть
ознайомитись' до' с5ли5ання' зборів' за' місцем' розташ.вання' Товариства:' Київ,'
в.л.'Леваневсь5оHо,'5'(II'поверх).

Правління

За+рите-А+ціонерне-Товариство-"Р00++і-У+раїна"
(+од-25277777)

повідомляє-про-проведення-позачерTових-заTальних-зборів-а+ціонерів,-я+і-відб0д0ться
6-серпня-2007-ро+0-за-адресою:-в0л.-С0ола+івен+ат0,-1,-00810,-Гельсін+і,-Фінляндія.

Почато+-зборів-о-10.00
ПОРЯДОК-ДЕННИЙ:

1.'Внесення'змін'до'стат.т.'ЗАТ'"Р..55і'У5раїна"'.'зв'яз5.'із'збільшенням'стат.тноHо'5апітал.
ЗАТ-"Р00++і-У+раїна".

Додат+ова-інформація-про-збільшення-стат0тноTо-+апітал0-ЗАТ-"Р00++і-У+раїна"-(далі-—-Товариство)
Мотиви'збільшення'стат.тноHо' Збільшення'стат.тноHо'5апітал.'Товариства'здійснюється'з'метою'зал.чення
5апітал.'Товариства інвестицій'для'б.дівництва'виробничо-с5ладсь5оHо'5омпле5с.

Спосіб'збільшення'стат.тноHо' Збільшення'5іль5ості'а5цій'існ.ючої'номінальної'вартості
5апітал.'Товариства

Мінімальний'розмір'збільшення 24'000'000'(двадцять'чотири'мільйони)'Hривень
стат.тноHо'5апітал.'Товариства

Прое5т'змін'до'Стат.т.Товариства'. П.н5ти'4.1-4.3'розділ.'4'Стат.т.'Товариства'ви5ласти'в'наст.пній'реда5ції:
зв'яз5.'зі'збільшенням'стат.тноHо'5апітал. "4.1.'Розмір'стат.тноHо'5апітал.'Товариства'становить'

26'192'400,00'(двадцять'шість'мільйонів'сто'дев'яносто'дві'тисячі'чотириста)'Hривень
4.2.'Стат.тний'5апітал'розподілено'на'65'481'прост.'іменн.'а5цію'номінальною
вартістю'400,00'(чотириста)'Hривень.
4.3.'Кіль5ість'а5цій,'що'належить'5ожном.'а5ціонер.'Товариства,'зазначається'
.'реєстрі'власни5ів'іменних'цінних'паперів.”

КІль5ість'а5цій,'що''вип.с5аються 60'000'(шістдесят'тисяч)'шт.5
додат5ово

ЗаHальна'вартість'а5цій,'що 24'000'000,00'(двадцять'чотири'мільйони)'Hривень
вип.с5аються'додат5ово

Номінальна'вартість'а5ції,'що 1'а5ція'—'400,00'(чотириста)'Hривень
вип.с5аються'додат5ово

Права'а5ціонерів'при Всі'а5ціонери'Товариства'мають'рівне'переважне'право'на'придбання'а5цій,'що'
додат5овом.'вип.с5.'а5цій вип.с5аються'додат5ово,'.'5іль5ості,'пропорційній'їх'частці'.'стат.тном.'5апіталі

на'дат.'прийняття'рішення'про'додат5ов.'емісію'а5цій.

Дата'почат5.'та'за5інчення' Розміщення'а5цій'здійснюється'в'два'етапи:
розміщення'а5цій Перший'етап'триватиме'з'21.06.2007'ро5.'по'05.07.2007'ро5.'в5лючно.'

Др.Hий'етап'триватиме'з'06.07.2007'ро5.'по''07.07.2007ро5.'в5лючно.

Порядо5'відш5од.вання'власни5ам' Відповідно'до'чинноHо'за5онодавства.
а5цій'збит5ів,'пов'язаних'із'змінами'
стат.тноHо'фонд.

Реєстрація' а5ціонерів' проводиться' з' 9.00' до' 10.00' за' місцем' проведення' заHальних' зборів' а5ціонерів.
А5ціонерам' при' собі' мати' до5.мент,' що' посвідч.є' особ..' Представни5и' а5ціонерів' повинні' мати' належним
чином'оформлен.'довіреність.
А5ціонери' мож.ть' ознайомитись' з' матеріалами,' пов'язаними' з' поряд5ом' денним,' та' отримати' додат5ов.
інформацію' стосовно' питань' поряд5.' денноHо' за' адресою:' м.' Київ,' б.львар' Лепсе,' б.д.' 4,' попередньо
зателефон.вавши'за'телефоном'8-044-201-45-45

Солом'янсь+ий- районний- с0д- м.- Києва- повідомляє,' що' розHляд
цивільної'справи'№'2-1176-1/07'за'позовом'УРБ'ВАТ'"Київметроб.д"'до
Волинч.5а' Ю.В.' про' визнання' та5им,' що' втратив' право' 5орист.вання
жилим'приміщенням,'призначено'на'10'липня'2007'р.'на'10.00'в'приміщенні
с.д.' (03113,' м.' Київ,' в.л.' Ш.това,1,' 5аб.21)' під' Hолов.ванням' с.дді'
Мельни5'В.В.
У' с.дове' засідання' ви5ли5ається' відповідач:' Волинч.5' Ю.В.,' я5ий
зареєстрований' за' адресою:' м.' Київ,' в.л.' Ч.ма5а,' 10-А,' H.ртожито5' №5
ВАТ'"Київметроб.д".

Оболонсь+ий-районний-с0д-м.Києва-ви5ли5ає'я5'відповідача'Литвинч.5'Владислав.
Оле5сіївн.' по' цивільній' справі' №' 2-2989/07' за' позовом' Підд.бноHо' Вадима
Михайловича'до'Литвинч.5'Владислави'Оле5сіївни,'3-і'особи:'орHан'опі5и'та'пі5л.вання
Оболонсь5ої' РДА' в' м.' Києві,' КП' "Житлосервіс' "Оболонь"' про' визнання' осіб,
втратившими'право'5орист.вання'жилим'приміщенням,'в'с.дове'засідання'на'6'липня
2007' ро5.' на' 14.00.' Адреса' с.д.:' м.Київ,' в.л.Тимошен5а,' 2-є,' 5аб.19,' с.ддя'
Поліщ.5'Н.В.'В'разі'неяв5и'справ.'б.де'розHлян.то'.'відс.тності'нез'явившихся'осіб.

Дніпровсь+ий-районний-с0д-м.-Києва-повідомляє'ПоHасій'Р.В.,'місце'проживання:
м.' Київ,' в.л.' Дніпровсь5а' набережна,' 9,' 5в.' 80,' що' в' приміщенні' Дніпровсь5оHо
районноHо'с.д.'м.'Києва'(м.'Київ,'в.л.'Кошиця,'5,'5аб.'103)'13.07.2007'ро5.'о'10.00
відб.деться'с.дове'засідання'по'справі'за'позовом'Ма5ара'М.М.'до'ПоHасій'Р.В.'про
повернення'пози5и,'в'я5е'ПоHасій'Р.слан'Володимирович'ви5ли5ається'я5'відповідач.
У'разі'вашої'неяв5и'справа'б.де'розHлян.та'на'підставі'до5.ментів,'я5і'знаходяться
в'матеріалах'справи.

Від+рите-а+ціонерне-товариство-"У+ртранснафта"
повідомляє-про-с+ли+ання-на-10-серпня-2007-ро+0-заTальних-зборів-а+ціонерів-Від+ритоTо

а+ціонерноTо-товариства-"У+ртранснафта"-з-в+люченням-до-поряд+0-денноTо-наст0пних-питань:

1.'Звіт'правління'про'рез.льтати'фінансово-Hосподарсь5ої'діяльності'ВАТ'"У5ртранснафта"'.'2006'році.
2.'Звіт'ревізійної'5омісії'ВАТ'''У5ртранснафта".
3.'Затвердження'річноHо'баланс.'і'річної'фінансової'звітності'ВАТ'"У5ртранснафта"'та'фа5тичноHо'розподіл.
приб.т5.'за'2006'рі5.
4.'Затвердження'планів'діяльності'ВАТ'"У5ртранснафта"'та'плановоHо'розподіл.'приб.т5.'на'2007'рі5.
5.'Зміни'до'стат.т.,'вн.трішніх'положень'та'орHанізаційної'стр.5т.ри'ВАТ'"У5ртранснафта".

Збори'розпочн.ться'об'11.00'за'адресою:'м.'Київ,'в.л.'Артема,'60'(2-й'поверх,'зал'засідань'правління).'

Реєстрація'а5ціонерів'проводитиметься'з'10.00''10'серпня'2007'ро5.'за'вищев5азаною'адресою.

Господарсь+ий-с0д-м.-Києва
(м.'Київ,'в.л.'Б.'Хмельниць5оHо,
44-Б)' ви5ли5ає' я5' відповідача
ТОВ'“АліHор'ЛТД”'(5од'ЄДРПОУ
30580220)'.'справі'№'13/110'за
позовом' ТОВ' “Реда5ція' Hазети
“Все'про'б.хHалтерсь5ий'облі5”
про' розірвання' доHовор.' та
стяHнення' 273' 648' Hрн' 90' 5оп.
Сл.хання' даної' справи' відб.-
деться'22.06.2007'о'10.20,'с.ддя
Євдо5имов'О.В.

Святошинсь+ий-районний-с0д-м.-Києва-ви5ли5ає'відповідача'Шеремета
Костянтина,' 30' жовтня' 1982' ро5.' народження,' останнє' відоме' місце
проживання:'м.'Київ,'в.л.'Г.'Потапова,'1-Б,'5в.'58,'в'с.дове'засідання'на
5.07.2007' р.' об' 11.00' по' справі' за' позовом' Х.ліної' О.В.' про' розірвання
шлюб.,'я5е'відб.деться'в'приміщенні'с.д.'за'адресою:'м.'Київ,'в.л.'Я5.ба
Коласа,'27-а,'5аб.'2.

Святошинсь+ий-районний-с0д-м.-Києва-повідомляє'Hр-5.'Лабенсь5.'М.О.,
що'проживає'за'адресою:'м.'Київ,'в.л.'В.'Ст.са,'24,'5в.'30,'що'по'справі
за' позовом' Ж.равель' Оле5сандра' Ві5торовича' до' Лабенсь5ої' Марини
Оле5сіївни' про' відш5од.вання' майнової' ш5оди' призначено' сл.хання' на
27.06.2007'ро5.'на'10.00'в'приміщенні'с.д.:'м.'Київ,'в.л.'Я5.ба'Коласа,
27-А,'зал'№1.'В'разі'неяв5и'відповідача'справа'б.де'розHлян.та'на'підставі
наявних'.'справі'до5азів.

До-0ваTи-а+ціонерів!
8.08.2007-р.-об-11.00-за-адресою:-м.-Київ,-М0зейний-пров0ло+,-12

відб0д0ться-черTові-заTальні-збори-ВАТ-“Видавництво-„Київсь+а-правда”
+орпоративне-підприємство-ДАК-“У+рвидавполіTрафія".

Порядо+-денний-заTальних-зборів:
1.'Звіт'правління'про'рез.льтати'діяльності'товариства'за'2006'р.
2.'Затвердження'звіт.'та'виснов5ів'ревізійної'5омісії'товариства.
3.'Затвердження'баланс.'та'річної'фінансової'звітності'товариства'за'2006'р.
4.'Розподіл'приб.т5.'(по5риття'збит5ів)'товариства'за'2006'р.
5.'ПоHодження'заHальними'зборами'товариства'.5ладання'доHоворів'.'поточном.'році.
6.'ПоHодження'заHальними'зборами'передачі'в'оренд.'нер.хомоHо'майна'товариства.
7.'Від5ли5ання'(звільнення)'і'.творення'ревізійної'5омісії'(ревізора)'товариства.
8.'Від5ли5ання'та'обрання'членів'наHлядової'ради'товариства.

Реєстрація'а5ціонерів'для'.часті'.'заHальних'зборах'б.де'здійснюватись'8.08.2007'р.'з'10.45
до'11.00.

Святошинсь+ий- районний- с0д- м.- Києва- ви5ли5ає' відповідачів' Старод.бцева
Андрія' Валерійовича,' останнє' відоме' місце' проживання:' Київ,' в.л.' Львівсь5а,' 1/9,
5в.'49,'для'.часті'.'цивільній'справі'за'позовом'Ясинець5ої'І.В.'до'Старод.бцева'А.В.,
3-я' особа:' орHан' опі5и' та' пі5л.вання' про' позбавлення' бать5івсь5их' прав.' С.дове
засідання'відб.деться'26.06.2007'ро5.'о'17.00'за'адресою:'м.'Київ,'в.л.'Жилянсь5а,
142,'5аб.'22.'С.ддя'Ш.м'Л.М.'У'разі'неяв5и''Старод.бцева'Андрія'Валерійовича'до
с.д.' без' поважних' причин' або' .' разі' неповідомлення' про' причини' неяв5и' справа
б.де'розHлядатись'за'їх'відс.тності.

Святошинсь+ий-районний-с0д-м.-Києва-ви5ли5ає'відповідачів'Канцера'Володимира
СерHійовича,' останнє' відоме' місце' проживання:' Київ,' просп.' ПеремоHи,' 95,' 5в.' 1,
для' .часті' .' цивільній' справі' за' позовом' про' визнання' особи' та5ою,' що' втратила
право'5орист.вання'жилим'приміщенням.'С.дове'засідання'відб.деться'11.07.2007'ро5.
о' 14.30' за' адресою:' м.' Київ,' в.л.' Жилянсь5а,' 142,' 5аб.' 22.' С.ддя' Ш.м' Л.М.' У' разі
неяв5и'Канцера'Володимира'СерHійовича'до'с.д.'без'поважних'причин'або'.'разі
неповідомлення'про'причини'неяв5и'справа'б.де'розHлядатись'за'їх'відс.тності.
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Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 2—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+26°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 2—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+28°Ñ, âíî÷³
+16...+19°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9           ²íäåêñ 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Ïåòðî Ùåðáèíà

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Òåòÿíà Ôåäîð÷åíêî
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé
ïðîãíîç íà 20 ÷åðâíÿ
Сьо одні доведеться здебільшо о від ладати свої справи, ро-

бити посл и іншим. Отож змиріться з роллю “швид ої допомо-
и”, вчасно реа йте на “SOS”. Мин ле забирає “відпрацьовані”
життєві теми, про що не треба ш од вати — еволюція невбла-
анна, том нама айтеся д ховні здоб т и трансформ вати в р с-
ло поточних подій. Саме сьо одні правило: “знайшов — не радій,
а втратив — не засм ч йся” стане оловним.

ОВНИ, я що вам на сл жбі пропон ють зайнятися новим видом ді-
яльності чи звалюють на плечі додат ові обов’яз и, постарайтеся ра-
сиво хилитися від то о ярма... Здоров’я дорожче.

ТЕЛЬЦІ, чи не занадто ви рас єтеся на п бліці, я а вам ч жа за
д хом?.. А звідти всі біди на сердечном фронті. Зроз мійте: потріб-
но мати справ лише з тими, хто розділяє ваші по ляди.

БЛИЗНЯТА, не заци люйтеся на хатніх лопотах. Годі “няньчити”
домочадців, сварити за недбалість, нехай пораються самі. Ш айте
розрад в професійній діяльності — саме т т місце для творчої са-
мореалізації.

РАКИ, не рити йте ні о о, бо я ою мірою міряєте, та ою й вам
поверн ть. Ви не святі й теж помиляєтеся. У Творця свій план сто-
совно ожної людини, і не вам с дити, чом вона чинить саме та .

ЛЕВИ, прибор айте матеріальні апетити. Що більше ви хочете, то
менше отримаєте. З мійте намацати золот середин між “хоч ” і
“мож ”...

ДІВИ, причеп ріться і неодмінно за останньою модою — про ста-
рий ардероб заб дьте. Вам потрібно мати ви ляд не “сірої миш и”,
а з шармом.

ТЕРЕЗИ, не опайте ні ом ями, бо недр и зроблять із неї о оп...
Самовіддано тр діться, все “о питься” й піде на бла о ар’єри.

СКОРПІОНИ, вам дозволяється поб ти самоза оханим нарцисом,
а я реа ватим ть люди, нехай вас не ці авить.

СТРІЛЬЦІ, б дь-я ий двір потреб є хазяйсь о о о а. Том , я що
ви ціл ом зосередилися на сл жбових справах, тим ірше для вас.
Робота мов пилосос, що висот є доро оцінні сили, потрібні для сер-
дечно о життя.

КОЗОРОГИ, ваша нещадна рити а, зароз мілі нап чення з “п’єдес-
тал ” дос оналості нічо о п тньо о не дад ть, а лише драт ватим ть.
Ліпше під иньте ці ав ідею, той, хто “ люне” на неї, б де безмежно
вдячний.

ВОДОЛІЇ, я що вважаєте, що вам дехто зобов’язаний, одна не по-
спішає повертати бор , заб дьте про це й ви ресліть із пам’яті. Що
впало — те пропало.

РИБИ, сподіватися на підтрим оточення не треба, о рім розча-
р вань, партнери (шлюбні, ділові) вам нічо о не принес ть. Беріть
ермо в р и і дійте та , я під аз є вн трішній олос

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

До роз ляд приймаються чорно-білі й ольорові знім и, я і в сьом розмаїтті відображають наше життя всіх
йо о проявах, природ , домашніх любленців. Роботи надсилайте на адрес реда ції з поміт ою “Фото он рс”,
зазначивши свої прізвище, ім’я, номер телефон . Най ращі світлини др ватим ться щосереди та щоп’ятниці.
Кон рс триватиме до 10 р дня 2007 ро . На переможців че ають дипломи від ор анізаторів та призи.

Вед чий — Оле сандр Яремен о, тел. 235-23-34

Ор анізатори:
реда ція азети “Хрещати ”,
Національна спіл а
фотох дожни ів У раїни

Митець і шан вальни и Оле сандр СИНИЦЯ (Київ)

Спонсор — деп татсь а фра ція Бло Леоніда Черновець о о в Солом’янсь ій райраді Києва
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Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

Поле розділене на вадрати 3 на
3. На почат ри відома певна
іль ість цифр. Спочат — за-
повнити всі порожні літин и
цифрами від 1 до 9 за та ими
правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном ряд .
2. Цифра може з’явитися

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