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Óêðà¿íà éäå äî ªâðî-2012
Áóäóþòü àåðîïîðòè, ãîòåë³, äîðîãè íå ò³ëüêè ó ñòîëèö³, à é ³íøèõ ì³ñòàõ

У “Києві” сідатим ть боїн и
Çà äâà òèæí³ â àåðîïîðòó “Êè¿â” (Æóëÿíè) çàôóíêö³î-

íóº íîâà çë³òíî-ïîñàäî÷íà ñìóãà. Âîíà áóäå íà 500 ìåò-
ð³â äîâøîþ, í³æ äî ðåêîíñòðóêö³¿. Çàâäÿêè öüîìó ì³æíà-

ðîäíèé àåðîïîðò çìîæå ïðèéìàòè ñóïåðñó÷àñí³ ë³òàêè
âèùîãî êëàñó “Áî¿íã-737” òà àåðîáóñè. Ïðî öå â÷îðà
“Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â äèðåêòîð ëåòîâèùà Ñåðã³é Í³ê³-
ôîðîâ. “Ïðàêòè÷íî ñìóãà âæå ãîòîâà, ìè çä³éñíèëè ïåð-
øó ïðîáíó ïîñàäêó,— çàçíà÷èâ â³í.— Ïðîòå íå âñòèãëè

îáëàäíàòè ¿¿ ñèñòåìîþ îñâ³òëåííÿ. ×åðåç öå ìîæåìî ïðè-
éìàòè ë³òàêè ëèøå âäåíü. À îñü çà äâà òèæí³ âñå äîâåäå-
ìî äî ëàäó, ³ òîä³ àåðîïîðò çìîæå ïðàöþâàòè â ö³ëîäî-
áîâîìó ðåæèì³”. Çà ñëîâàìè ïàíà Í³ê³ôîðîâà, ïîâí³ñòþ
çàâåðøèòè ðåêîíñòðóêö³þ àåðîïîðòó ïëàíóþòü ïðîòÿãîì
2—3 ðîê³â, ÿêùî ô³íàíñóâàííÿ áóäå ñòàá³ëüíèì. Óæå íà-
ñòóïíîãî ðîêó ïî÷íóòü ñïîðóäæóâàòè íîâèé òåðì³íàë.
Ï³ñëÿ öüîãî ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü àåðîïîðòó çðîñòå â
ê³ëüêà ðàç³â ³ ñòàíîâèòèìå äî 500 ïàñàæèð³â íà ãîäèíó.
Çàãàëîì íà îíîâëåííÿ ëåòîâèùà ïîòð³áíî ïîíàä 160 ìëí
ãðí. Ï³äïðèºìñòâî ïëàíóº îòðèìàòè ¿õ ó ïîçèêó é ïîâåð-
íóòè ïðîòÿãîì 3—5 ðîê³â. “Íà ö³ êîøòè çàêóïèìî íîâå
îáëàäíàííÿ ³ òåõí³êó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ ëàé-
íåð³â, âàíòàæ³â ³ ïîøòè, ùîá àâòîìàòèçóâàòè ïðîöåñ”,—
ðîçïîâ³â Ñåðã³é Í³ê³ôîðîâ. Ç ÷àñîì “Êè¿â” ìàº ïåðåáðà-
òè íà ñåáå îñíîâíó ÷àñòèíó ðåéñ³â. Ùîäíÿ òóò ñ³äàòèìå
äî ï³âñîòí³ ë³òàê³â. Òîä³ “Áîðèñï³ëü” ðîçâèâàòèìåòüñÿ ïå-
ðåâàæíî ÿê ïåðåñàäî÷íå ëåòîâèùå. Îíîâëåíèé àåðîïîðò
çà òðè ðîêè ïåðåâ³ðÿòü ³íñïåêòîðè ÓªÔÀ.

За інчення на 4-й стор.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Кінець 2008 ро ознамен вався а тивністю реалізації Про рами під отов и до Євро-2012.
Зо рема в столиці до інця р дня завершать б дівництво злітно-посадочної см и в аеро-
порт "Київ" (Ж ляни). За алом же ре онстр цію летовища мають за інчити протя ом
2—3 ро ів. Там поб д ють новий термінал, здатний що одини проп с ати до 500 пасажирів.
О рім то о, столична омпанія "Київмісь б д" візьме часть ре онстр ції НСК "Олімпій-
сь о о". Темпи б дівництва "єврооб’є тів" набирають обертів і в містах, я і разом з Києвом
прийматим ть матчі чемпіонат , зо рема Львові, я ий більшість фахівців вважають а тсай-
дером серед міст- часни ів зма ань. Щоправда, з цим принципово не по одж ється мер цьо-
о західно раїнсь о о міста, отрий наразі налаштований оптимістичніше.
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Êèÿíè 
íå çàëèøàòüñÿ 
áåç ñâ³òëà 
òà âîäè

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ,
ùî çà æîäíèõ îáñòàâèí íå äîïóñòèòü îáìå-
æåííÿ âîäî- òà åíåðãîïîñòà÷àííÿ â áóäèí-
êàõ ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â. “Êðèçà ñåðéîç-
íî âäàðèëà ïî Êèºâó íàñàìïåðåä ÷åðåç íå-
ïðîôåñ³îíàë³çì óðÿäó, ïðîòå, äîêè ÿ æèâèé,
í³äå é í³÷îãî â ì³ñò³ íå â³äêëþ÷àòü”,— çà-
ïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í íàãîëî-
ñèâ, ùî êè¿âñüêà âëàäà ñïðàâíî ïëàòèòü çà
ãàç, çîêðåìà ñòàíîì íà 1 ãðóäíÿ ðîçðàõóí-
êè ñòàíîâèëè 95,8 â³äñîòê³â. Ó òîé ÷àñ, ÿê
â ³íøèõ ðåã³îíàõ öåé ïîêàçíèê ó ñåðåäíüî-
ìó ñòàíîâèòü 36 â³äñîòê³â. Çà ñëîâàìè ñòî-
ëè÷íîãî ãîëîâè, çàáîðãîâàí³ñòü íà ñóìó 440
ìëí ãðí óòâîðèëàñü ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê
çàáåçïå÷åíèõ êèÿí. Íàðàç³ êè¿âñüêà âëàäà
ðîçðîáëÿº ìåõàí³çì, ÿê ïðèìóñîâî ñòÿãíó-
òè ö³ êîøòè ç áîðæíèê³â ó ðàìêàõ ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà. Íàãàäàºìî, ùî íåùîäàâ-
íî Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì íàäïðèáóòêîâ³ îð-
ãàí³çàö³¿, òàê³, ÿê êàçèíî òà í³÷í³ êëóáè,
ïëàòèòèìóòü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè á³ëü-
øå, í³æ ïðîñò³ êèÿíè. Àäæå ãîëîâíèì ïð³î-
ðèòåòîì ðîáîòè ñòîëè÷íî¿ âëàäè çàëèøàº-
òüñÿ òóðáîòà ïðî òèõ, õòî ïîòðåáóº äîïî-
ìîãè â ïåðøó ÷åðãó. Òîáòî, ìàëîçàáåçïå÷å-
í³ âåðñòâè íàñåëåííÿ

Ïðàâîîõîðîíö³ 
çàâàæàþòü 
äåìîíòóâàòè 
ÌÀÔè

²ç çàïëàíîâàíèõ 20 íåçàêîííî âñòàíîâ-
ëåíèõ ê³îñê³â ó ñåðåäó âäàëîñÿ çíåñòè ëè-
øå ê³ëüêà. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ âèêîíóâà÷
îáîâÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà Â³ê-
òîð Êóíö. “Áðèãàä³ ç äåìîíòàæó â÷èíèëè
àêòèâíèé îï³ð âëàñíèêè íåçàêîííèõ
ÌÀÔ³â. Çîêðåìà 40 îñ³á íå äàâàëè çìîãè
ôàõ³âöÿì äåìîíòóâàòè ê³îñê á³ëÿ ñòàíö³¿
ìåòðî “Äîðîãîæè÷³”. À á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
“Ëóê’ÿí³âñüêà” ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà îä-
íîãî ç ÌÀÔ³â çàêðèâñÿ ó ê³îñêó ç êàí³ñ-
òðîþ áåíçèíó, ïîãðîæóþ÷è çä³éñíèòè ñà-
ìîñïàëåííÿ”,— ðîçïîâ³â â³í. Íà äóìêó ïà-
íà Êóíöà, áåçïîñåðåäíþ ïðè÷åòí³ñòü äî
ôóíêö³îíóâàííÿ íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â ìàþòü
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ðàéîí³â, ÿê³ êðàñ-
íîìîâíî íå áàæàëè âòðó÷àòèñÿ ó ïðîöåñ
äåìîíòàæó. Â³í äîäàâ, ùî âñå æ îäèí íå-
çàêîííèé ê³îñê á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ëóê’ÿ-
í³âñüêà” áóëî çíåñåíî, à ³íøèé â³äêëþ÷è-
ëè â³ä åëåêòðîåíåðã³¿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ.
Íàãàäàºìî, ùî ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðî-
êó ì³ñüêà âëàäà âæå äåìîíòóâàëà ïîíàä 500
íåëåãàëüíèõ ÌÀÔ³â. ßê â³äîìî, íèí³ â ñòî-
ëèö³ íàë³÷óºòüñÿ ìàéæå 5 òèñ. ê³îñê³â, ç
ÿêèõ ìàéæå ïîëîâèíà íå ìàþòü â³äïîâ³ä-
íèõ äîçâîë³â äëÿ âåäåííÿ á³çíåñó. ×åðåç öå
ì³ñüêèé áþäæåò ùîð³÷íî íåäîîòðèìóº ìàé-
æå 120 ìëí ãðí.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà
ïîáóòó ÊÌÄÀ ó âèõ³äí³ ïðîâåäå â ð³çíèõ
ðàéîíàõ ñòîëèö³ 6 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ÿðìàðê³â. Êèÿíàì çàïðîïîíóþòü øèðîêèé
àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Ì’ÿñî,
ìîëîêî, ðèáó, êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè òà
áàãàòî ³íøî¿ ïðîäóêö³¿. Âñ³ îõî÷³ çìîæóòü
ïðèäáàòè çà ö³íàìè íà 10—15 â³äñîòê³â
íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Çîêðåìà 5 ãðóäíÿ
ÿðìàðîê âèðóâàòèìå íà Ïå÷åðñüê³é ïëîù³,
1. À â ñóáîòó ñ³ëüãîñïâèðîáíèêè ç ð³çíèõ
îáëàñòåé Óêðà¿íè òîðãóâàòèìóòü ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ñàáóðîâà òà Åëåê-
òðîòåõí³÷í³é, 5, ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà
Õàðê³âñüêîìó øîñå, 7-9, ó Ïîä³ëüñüêîìó —
íà âóëèö³ Æèòíüîòîðçüê³é, 8 ³ â Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó — íà âóëèö³ Ïðèëóæí³é. Íàãàäà-
ºìî, ùî ç ïî÷àòêó 2008-ãî â Êèºâ³ â³äáó-
ëîñÿ 213 ÿðìàðê³â. Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî
ðîêó â ñòîëèö³ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè ùå 19
ÿðìàðê³â

“Ìàêñ³-ãåéìç” ïðàöþº
áåç äîçâîëó
Ïåðåâ³ðêà ³ãðîâèõ ïàâ³ëüéîí³â âèÿâèëà ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Гральні за лади столиці не ма-
ють до ментів не лише на ав-
томати, а й на самі приміщення,
в я их працюють "однор і". Під
час вчорашньо о рейд омісія
КМДА в іль ох і рових павіль-
йонах та і не знайшла жодно о
до овор про оренд приміщен-
ня чи земельної ділян и. Я з’я-
с валося, поблиз станції метро
"Дарниця" спо ійно працює чи-
малий зал підприємства "Ма сі-
еймз", ліцензію я о о КМДА
через численні пор шення ан -
лювала ще на почат ро .

Ó÷îðà êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ ç ïåðåâ³ðêè
ãðàëüíîãî á³çíåñó çä³éñíèëà ÷åðãîâèé
ðåéä. Öüîãî ðàçó îñíîâíó óâàãó çîñåðå-
äèëè íà äîêóìåíòàõ íà ïðèì³ùåííÿ òà
çåìëþ. Âæå ó ïåðøîìó ç ïåðåâ³ðåíèõ
çàêëàä³â — “Äí³ïðî-Â³êòîð³ÿ” — äîêó-
ìåíò³â ïðî îðåíäó íå çíàéøëè. Ó ³ãðî-
âîìó ïàâ³ëüéîí³ çà ê³ëüêà êðîê³â â³ä
ñòàíö³¿ ìåòðî “Ë³ñîâà” ïðàöþâàëî 13
íåëåãàëüíèõ àâòîìàò³â. Äîáðà ïîëîâè-
íà ç íèõ ïðèéìàº áàíêíîòè, õî÷ òàêå ³
çàáîðîíåíî. Íà ñò³í³ âèñ³â “ïðåéñêó-
ðàíò çáèòê³â”: ÿêùî êë³ºíò ðîç³á’º ñêëî
ïðîñòîãî àâòîìàòà — ïëàòèòü 100 ãðí,
ÿêùî æåòîííîãî àâòîìàòà — 250 ãðí.
Ïðî çáèòêè ì³ñòà âëàñíèê çàêëàäó íå
äóìàº ³ ñïîê³éíî ïðàöþº áåç ë³öåíç³¿
ÊÌÄÀ.

Òàì æå ñåðåä ðèíêó ïðè÷à¿âñÿ çàêëàä
“Ìåòðî äæåêïîò”. Îá’ºêò íàëåæèòü ìå-
ðåæ³ “Ïîðèâ”. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ë³öåí-
çóâàííÿ Îëåêñ³é Ñòðîÿíîâñüêèé ðîçïî-
â³â, ùî ó öüîãî îïåðàòîðà ïîðóøåíü íå-
áàãàòî. Ïðîòå, îáëàøòóâàâøè òî÷êó íà

ðèíêó, ï³äïðèºìñòâî, øâèäøå çà âñå, ïî-
ðóøèëî ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ çåìë³. “Òå-
ðèòîð³þ ðèíêó ïðèçíà÷åíî íå äëÿ ä³ÿëü-
íîñò³ ³ãðîâèõ çàêëàä³â”,— âèñëîâèâñÿ ïàí
Ñòðîÿíîâñüêèé. Àäì³í³ñòðàòîð çàêëàäó
ïîêàçàòè äîêóìåíò³â íà îðåíäó íå çìîã-
ëà. “Ñêàçàëè í³÷îãî íå ïîêàçóâàòè. ×å-
êàéòå íà õàçÿ¿íà”,— ïîðàäèëà êåð³âíèöÿ.
Ö³ ñëîâà îáóðèëè ïðåäñòàâíèêà â³ää³ëó
îáñòåæåííÿ òåðèòîð³é Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ²âàíà
Òðóøêîâñüêîãî. “Í³õòî í³êîãî ÷åêàòè íå
áóäå! Âèâîäüòå êë³ºíò³â, ³ ìè îïå÷àòóºìî
çàêëàä. ² îäðàçó íà äåìîíòàæ!”,— ïðè-
ãðîçèâ ïàí Òðóøêîâñüêèé. Íà éîãî äóì-
êó, ó âèïàäêàõ, êîëè óïîâíîâàæåíèì îñî-
áàì ì³ñüêî¿ âëàäè íå íàäàþòü äîêóìåí-

òè, äîö³ëüíî îäðàçó æ “ïðèêðèâàòè” çà-
êëàä.

Òèì ÷àñîì ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî “Äàð-
íèöÿ” 26 àâòîìàò³â ïðàöþþòü ó çàêëàä³
ìåðåæ³ “Ìàêñ³-ãåéìç”. Íàãàäàºìî, ó ëþ-
òîìó íèí³øíüîãî ðîêó çà ÷èñëåíí³ ïîðó-
øåííÿ ÊÌÄÀ àíóëþâàëà ë³öåíç³þ öüîãî
îïåðàòîðà. Òà “Ìàêñ³-ãåéìç” ³ äàë³ íàæè-
âàºòüñÿ íà àçàðòíèõ êèÿíàõ.

Òàê³ æ, ñêàçàòè á, “ñòàíäàðòí³” ïîðóøåí-
íÿ âèÿâèëè ³ â ê³ëüêîõ çàêëàäàõ æèòëîâîãî
ìàñèâó Òðîºùèíà. Îëåêñ³é Ñòðîÿíîâñüêèé
êàæå, ùî êîì³ñ³ÿ, íà æàëü, íå ìîæå îïå÷à-
òóâàòè ïðèì³ùåííÿ ïîðóøíèê³â, îñê³ëüêè
öå íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ ÓÁÎÇó. Îñòàí-
í³ ç íåçàêîííèì ãðàëüíèì á³çíåñîì, ÿê âè-
ÿâèëîñÿ, áîðîòèñÿ íå ïîñï³øàþòü

Попри позбавлення через численні пор шення дея их і рових павільйонів столиці ліцензії вони
продовж ють свій неле альний бізнес

Ãîëîâíà íîâîð³÷íà ÿëèíêà
Óêðà¿íè çàñÿº 20 ãðóäíÿ
Ï³ä ÷àñ îçäîáëåííÿ ë³ñîâî¿ êðàñóí³ çàñòîñóþòü ñïåö³àëüíî 
ðîçðîáëåíó êîìï’þòåðíó ïðîãðàìó, ñó÷àñí³ ñâ³òëîä³îäí³ ëàìïè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії об оворювали план
ви онання новорічних заходів
столиці. З’яс валося, що олов-
на новорічна ялин а засяє на
Майдані Незалежності 20 р дня
і рас ватиметься в центрі Києва
до 20 січня 2009 ро . Її висота
ся атиме 35 метрів. Під час
оздоблення лісової ості вперше
застос ють спеціально розробле-
н омп’ютерн про рам , с час-
ні світодіодні лампи, новорічні
при раси. У свят овій про рамі
візьм ть часть професіональні
та аматорсь і фоль лорні оле -
тиви, дитячі ансамблі, шо -ба-
лет. На проведення новорічних
заходів центрі столиці з місь-
о о бюджет передбачено по-
над 1 млн 200 тис. рн.

Ó ïîíåä³ëîê, 8 ãðóäíÿ, íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ ðîçïî÷íåòüñÿ ìîíòàæ ãîëîâíî¿
íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè Êèºâà ³ Óêðà¿íè. Íèí³
¿¿ âèñîòà ñÿãíå 35 ìåòð³â, ³ â³ò÷èçíÿíà ë³-

ñîâà êðàñóíÿ ñòàíå îäí³ºþ ç íàéâèùèõ â
ªâðîï³. Ï³ä ÷àñ îçäîáëåííÿ ãîëîâíî¿ êðà-
ñóí³ íîâîð³÷íèõ ³ ð³çäâÿíèõ ñâÿò çàñòîñó-
þòü ñó÷àñíå ñâ³òîä³îäíå îôîðìëåííÿ. Ïðî
öå éøëîñÿ â÷îðà ï³ä ÷àñ íàðàäè â ìåð³¿.
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî öåíòðó íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ òà êóëüòóðî-
ëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü (íåîô³ö³éíîãî “äè-
ðåêòîðà” ãîëîâíî¿ ÿëèíêè.— “Õðåùàòèê”)
Ìèêîëè Ïåðåñóíüêà, âñòàíîâèòè ÿëèíêó
ìàþòü ïðîòÿãîì 11—12 äí³â. “ßê ³ â ïî-
ïåðåäí³ ðîêè, äî ðîáîòè çàëó÷èëè ôàõ³â-
ö³â “Ìîñòîáóäó”,— çàçíà÷èâ â³í.— Àäæå
âîíè ìàþòü ÷èìàëèé äîñâ³ä ³ ñó÷àñíó âè-
ñîòíó òåõí³êó”. Ïàí Ïåðåñóíüêî äîäàâ, ùî
ã³ëî÷êè ÿëèíîê ïðèêð³ïëþâàòèìóòü äî 20
òîííî¿ ìåòàëåâî¿ îñíîâè. Îçäîáëþâàòè-
ìóòü ë³ñîâó ãîñòþ âåëè÷åçíèìè ð³çíîêî-
ëüîðîâèìè áåçïå÷íèìè ì’ÿêèìè ³ ïëàñòè-
êîâèìè ³ãðàøêàìè, ñåðåä ÿêèõ ïåðåâàæà-
òèìå ñèìâîë 2009 ðîêó — Áèê. “×àñòèíó
ïðèêðàñ çàìîâèëè ó òîâàðèñòâ³ “Ñêîðï³î”,
³íø³ âèãîòîâèëè ñèëàìè ì³ñüêîãî öåíòðó
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³,— ïîâ³äîìèâ Ìèêîëà
Ìèõàéëîâè÷.— Çàãàëîì ò³ëüêè íà ïðè-
äáàííÿ ïîíàä 400 íîâîð³÷íèõ ³ãðàøîê ïå-
ðåäáà÷åíî ïîíàä 48 òèñ. ãðí”.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà “Êè¿âçåëåíáóäó” Îëåã Ëóêàø ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó”, ùî ïåðøó ïàðò³þ ã³ëî-
÷îê ÿëèíêè âæå ïðèâåçëè ³ç Æèòîìèðñüêî¿
îáëàñò³, ç Ðàäîìèøëÿ. Äðóãà íàä³éäå ñüî-

ãîäí³, à òðåòþ äîïðàâëÿòü âæå íà ì³ñöå
ìîíòàæó — íà ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³.

Ãîëîâíèé ðåæèñåð ñâÿòêîâèõ ä³éñòâ íà
Ìàéäàí³ íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Àíà-
òîë³é Ñîëîâ’ÿíåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî â êîí-
öåðòíèõ ïðîãðàìàõ â³çüìóòü ó÷àñòü ÿê
ïðîôåñ³îíàëüí³, òàê ³ àìàòîðñüê³ ôîëüê-
ëîðí³ é õóäîæí³ êîëåêòèâè ì³ñòà, äèòÿ÷³
àíñàáë³, øîó-áàëåò. Ïåðåâàãó, çâè÷àéíî
æ, íàäàâàòèìóòü îáðÿäîâ³é íîâîð³÷í³é òå-
ìàòèö³ — êîëÿäêàì, ùåäð³âêàì.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, íèí³øíüîãî ðîêó
ï³ä ÷àñ îçäîáëåííÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè çà-
ñòîñóþòü ïîíàä 5 êì ñâ³òîä³îäíèõ ëàìï,
ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíó àíãë³éöÿìè íîâó
êîìï’þòåðíó ïðîãðàìó. “Çàâäÿêè öüîìó
âäàñòüñÿ äîñÿãòè åëåìåíòó ðóõîìîñò³
ÿëèíêè, âîíà ñòàíå çíà÷íî ïðèâàáëèâ³-
øîþ é äèíàì³÷íîþ,— çàçíà÷èâ â³í.— Çà-
ãàëîì ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ï³äãîòîâêó
íîâîð³÷íèõ çàõîä³â ó öåíòð³ ñòîëèö³ âè-
ä³ëåíî ïîíàä 1 ìëí 200 òèñ. ãðí”. Ïàí
Æóðàâñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî îô³ö³éíå çà-
ñâ³÷åííÿ ÿëèíêè íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíî-
ñò³ â³äáóäåòüñÿ 20 ãðóäíÿ î 16-³é ãîäèí³.
Ë³ñîâà ãîñòÿ êðàñóâàòèìåòüñÿ â öåíòð³
ì³ñòà äî 20 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó. Ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ, ùî â óðî÷èñòîñòÿõ çàñâ³÷åííÿ ãîëîâ-
íî¿ ÿëèíêè â³çüìóòü ó÷àñòü Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî òà Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
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“Ãð³íêî”
çðîáèòü
ñì³òòÿ 
êîðèñíèì
Ç â³äõîä³â ìàòèìóòü
åëåêòðîåíåðã³þ 
é òåïëî
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

У Києві план ють поб д вати
завод для перероб и сміття
найс часнішими методами
піроліз . Та і техноло ії заді-
яні наразі лише дея их
раїнах ЄС. Після оброб и
ва мі за надзвичайно висо-
ої температ ри від відходів
залишатиметься лише тепло,
еле троенер ія і всьо о
20 відсот ів нето сично о по-
пел . Вартість прое т , я ий
реалізов ватиме спільно з
місь ою владою омпанія
"Грін о-Київ", ся атиме до
80 млн євро.

Íàóêà äîáðàëàñÿ é äî ñì³òòÿ. Íå-
çàáàðîì ó Êèºâ³ éîãî ïåðåðîáêó çä³é-
ñíþâàòèìóòü çàâäÿêè íàéíîâ³øèì
òåõíîëîã³ÿì. Ö³ òåõíîëîã³¿ äàþòü çìî-
ãóòü çìåíøèòè îáðîáëåííÿ ñì³òòÿ
âï’ÿòåðî, íàòîì³ñòü ç’ÿâèòüñÿ äîäàò-
êîâà åëåêòðî- òà òåïëîâà åíåðã³ÿ. ßê
ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, "ðåâî-
ëþö³éíèé" ï³ðîë³çíèé çàâîä ì³ñüêà
âëàäà õî÷å ïîáóäóâàòè ñï³ëüíî ç êîì-
ïàí³ºþ "Ãð³íêî-Êè¿â". Íà íîâîìó çà-
âîä³ ñì³òòÿ îáðîáëÿòèìóòü ó ñïåö³-
àëüíèõ óñòàíîâêàõ. Ó âàêóóì³ ñì³òòÿ
íàãð³âàòèìóòü äî âèñîêî¿ òåìïåðàòó-
ðè, â³ä ÷îãî âîíî ðîçêëàäàòèìåòüñÿ íà
ãàç òà îðãàí³÷í³ çàëèøêè. Ãàçó áóäå 80
â³äñîòê³â â³ä îá’ºìó, à îðãàí³÷íîãî
îñàäó â³äïîâ³äíî 20 â³äñîòê³â. Ãàç âè-
êîðèñòîâóâàòèìóòü ÿê ïàëüíå äëÿ ðî-
áîòè çàâîäó.

ßê ðîçïîâ³ëè "Õðåùàòèêó" ïðåä-
ñòàâíèêè êîìïàí³¿ "Ãð³íêî-Êè¿â",
³äåþ áóä³âíèöòâà çàâîäó çàïîçè÷åíî
ó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, äå òàê³
îá’ºêòè óñï³øíî ïðàöþþòü. "Ç óñ³õ
íèí³øí³õ òåõíîëîã³é ïåðåðîáêè ñì³ò-
òÿ, ìåòîä ï³ðîë³çó ì³í³ì³çóº íàâàíòà-
æåííÿ íà äîâê³ëëÿ",— êàæå ãåíäèðåê-
òîð "Ãð³íêî-Êè¿â" Áîãäàí Êîâïàê. Çà
éîãî ñëîâàìè, îáðîáêà â³äõîä³â ïðè
òåìïåðàòóð³ 1200 ãðàäóñ³â ïðàêòè÷íî
ïîâí³ñòþ íåéòðàë³çóº îòðóéí³ ç’ºä-
íàííÿ, ÿê-òî: ä³îêñàíè òà ³íø³. Ï³ðî-
ë³çíà îáðîáêà äàº åëåêòðîåíåðã³þ,
îïàëåííÿ ³ äåçàêòèâîâàíèé ïîï³ë
(âñüîãî 20 %), ÿêèé ïîòð³áíî çàõîðî-
íþâàòè. Çà ñëîâàìè ïàíà Êîâïàêà,
òàêèé ïðîåêò äàº ì³ñòó ðÿä ïåðåâàã:
íå òðåáà øóêàòè äîäàòêîâèõ ïëîù ï³ä
ïîë³ãîíè, íà ÿêèõ â³äõîäè îêèñëþþ-
òüñÿ ³ îòðóþþòü ïîâ³òðÿ, é íå ïîòð³á-
íî âèòðà÷àòè ì³ëüéîíè ãðèâåíü äëÿ
ùîð³÷íî¿ çàêóï³âë³ ô³ëüòð³â äëÿ ñì³ò-
òºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó.

Áóäóâàòè çàâîä ïëàíóþòü ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³, íà òåðèòîð³¿, äå íè-
í³ çíàõîäèòüñÿ ñîðòóâàëüíèé êîì-
ïëåêñ "Ãð³íêî-Öåíòð". Îð³ºíòîâíà
âàðò³ñòü ïðîåêòó ïðèáëèçíî 80 ìëí
ºâðî. Êîëè îá’ºêò çàïðàöþº, ïîêè ùî
òÿæêî ñêàçàòè. Íàðàç³ âæå â³äîìî, ùî
ùîð³÷íî íà ï³ðîë³çíîìó çàâîä³ "çíåø-
êîäæóâàòèìóòü" ïîíàä 120 òèñ. òîíí
â³äõîä³â.

Êîìïàí³ÿ "Ãð³íêî-Êè¿â" îïòèì³ñ-
òè÷íî íàëàøòîâàíà ùîäî ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó. "Ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó ìè çà-
ïðîâàäèëè ïðîåêò îêðåìîãî çáèðàí-
íÿ â³äõîä³â ³ ìàºìî ÷óäîâ³ ðåçóëüòà-
òè. Ìåøêàíö³ ðåòåëüíî ñîðòóþòü ïà-
ï³ð, ïëàñòèê, ìåòàë",— ï³äñóìóâàâ
Áîãäàí Êîâïàê
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Êè¿âñüêà âëàäà ïîñòàâèëà
“Áåðêóò” íà êîëåñà
Ñòîëè÷íèé ÇÌÎÏ â³äçíà÷èâ ñâîº 20-ð³÷÷ÿ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ðàçîì ³ç êåð³âíèêîì ñòîëè÷-
íî¿ ì³ë³ö³¿ Â³òàë³ºì ßðåìîþ, ïðåäñòàâíè-
êàìè êåð³âíèöòâà ñèëîâèõ îðãàí³â òà êè-
¿âñüêîãî çàãîíó "Áåðêóò" âçÿâ ó÷àñòü â óðî-
÷èñòîìó Áîãîñëóæ³íí³ ç íàãîäè 20-ð³÷íî-
ãî þâ³ëåþ êè¿âñüêîãî ïîëêó ì³ë³ö³¿ ñïåö³-
àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. "Äóæå ÷àñòî ãîâî-
ðÿòü, ùî â Êèºâ³ íåáåçïå÷í³ âóëèö³. Íà-
ñïðàâä³ âóëèö³ áåçïå÷í³, ïðîñòî òàì ³íîä³
òðàïëÿþòüñÿ íåáåçïå÷í³ ëþäè. ² îñü ñàìå
ö³ ëþäè ä³ñòàþòüñÿ áåðêóò³âöÿì. Áåðêó-
ò³âöÿì äîâîäèòüñÿ íåëåãêî, àäæå âîíè ïî-
âèíí³ âåñü ÷àñ ïàì’ÿòàòè ïðî ìóæí³ñòü,
÷åñòü ³ çàêîí. ² äî òîãî æ íå çàáóâàòè, ùî
¿õ ÷åêàþòü óäîìà",— ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ
ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé.

Â³ä Êè¿âñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ñòîëè÷í³ áåð-
êóò³âö³ ä³ñòàëè â÷îðà ó ïîäàðóíîê íîâåíü-
êèé àâòîáóñ. Êðàùèõ á³éö³â áóëî â³äçíà÷å-
íî íàãîðîäàìè ÌÂÑ ³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Учора перший заст пни олови
столичної держадміністрації Ана-
толій Гол бчен о запевнив, що
припинення подачі води в оселі
иянам не за рож є. А заяв "Ки-
ївенер о" щодо від лючення "Ки-
ївводо анал " від енер опостачан-
ня тра т вав я "не витримали
нерви". Питанням по ашання бор-
ів перейматиметься спеціально
створений анти ризовий штаб,
я ий розпочне а тивн діяльність
же з 1 січня. Значно поліпшити
фінансове становище обох сторін
онфлі т деп тати Київради пла-
н ють завдя и підвищенню тари-
фів на ом нальні посл и та им
ор анізаціям, я азино, нічні л -
би.

"Ìè çàáåçïå÷èìî êèÿí ³ òåïëîì, ³ âî-
äîþ,— çàÿâèâ ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî,— öå
íàøå çàâäàííÿ ³ ìè éîãî âèêîíàºìî". Çà
éîãî ñëîâàìè, í³ "Êè¿ââîäîêàíàë", í³ "Êè-
¿âåíåðãî" íå ìîæíà ó ÷îìóñü çâèíóâà÷óâà-
òè. Àäæå ï³äïðèºìñòâà ïîâí³ñòþ ï³äãîòó-
âàëè ì³ñòî äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. À
êîíôë³êò, ùî âèíèê ì³æ ãîëîâíèìè êè¿â-
ñüêèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè âîäè òà åíåð-
ã³¿,— öå ðåçóëüòàò çàãàëüíîäåðæàâíèõ
ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ï³äâèùåííÿì ö³í
íà ãàç ³ åëåêòðîåíåðã³þ òà ñâ³òîâîþ êðè-
çîþ. Íàãàäàºìî, ùî íà ñüîãîäí³ "Êè¿ââî-
äîêàíàë" çàáîðãóâàâ "Êè¿âåíåðãî" ìàéæå
400 ìëí ãðí, ÷åðåç ùî îñòàíí³é ïîãðîæó-
âàâ â³äêëþ÷èòè â³ä åíåðãîïîñòà÷àííÿ îá-
’ºêòè áîðæíèêà. Äëÿ ïîäîëàííÿ öèõ òà ³í-
øèõ òðóäíîù³â ñòâîðåíî àíòèêðèçîâèé
øòàá. Äî éîãî ñêëàäó ââ³éøëè êåð³âíèêè
ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ òà áàãàòüîõ
ñòðàòåã³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî çàáåçïå÷ó-
þòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü ñòîëèö³. Ç ïî÷àòêó
íîâîãî ðîêó àíòèêðèçîâèé øòàá ñêëàäå
ãðàô³ê ïîãàøåííÿ áîðã³â ÿê ì³ñòà ïåðåä
ï³äïðèºìñòâàìè-ìîíîïîë³ñòàìè, òàê ³ ç

âçàºìîðîçðàõóíê³â ì³æ "Êè¿âåíåðãî" òà
"Êè¿ââîäîêàíàëîì".

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çàïåâíèâ, ùî íà
ñüîãîäí³ ìîæíà áóëî ðîçðàõóâàòèñÿ á³ëüø
í³æ íà 120 ìëí ãðí. Òàê, ñâîãî ÷àñó áóëî
ï³äïèñàíî äîìîâëåíîñò³ ì³æ îáîìà êîìïà-
í³ÿìè òà "Åíåðãîðèíêîì" íà ñóìó â 72,5
ìëí ãðí. Ö³ êîøòè ìàëè íàä³éòè â ðàõó-
íîê îïëàòè "Êè¿ââîäîêàíàëó" çà åëåêòðî-
åíåðã³þ íà ðàõóíêè "Êè¿âåíåðãî". Ïðîòå
îñòàíí³ â³äêëèêàëè ñâî¿ ï³äïèñè. Òàêèì
÷èíîì âîíè â÷èíèëè ³ âäðóãå. Ïàí Ãîëóá-
÷åíêî òàê ïîÿñíèâ ïîçèö³þ åíåðãîïîñòà-
÷àëüíèêà ó ö³é ñèòóàö³¿: "Ö³ êîøòè äëÿ
íüîãî ââàæàþòüñÿ íàäõîäæåííÿìè, çà ÿê³
ïîòð³áíî ïëàòèòè ïîäàòêè. À â³í öüîãî íå
õî÷å. ² õàé óñ³ ïåðåâåðíóòüñÿ, àëå ïîãà-
ñÿòü éîìó áîðã "æèâèìè" êîøòàìè, àáè
ëèøå â³í íå ñïëà÷óâàâ ïîäàòê³â".

À îò êîìó ñüîãîäí³ íå ïîçàçäðèø, òàê öå
òàêèì íàäïðèáóòêîâèì îðãàí³çàö³ÿì, ÿê êà-
çèíî, í³÷í³ êëóáè. Àäæå âæå ç 1 ãðóäíÿ âî-
íè ïëàòÿòü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà ï³ä-
âèùåíèìè òàðèôàìè. Ïðîòå Êàáì³í ñòâåð-
äæóº, ùî ì³ñüêà âëàäà íå ìàëà ïðàâà óõâà-
ëþâàòè òàêå ð³øåííÿ, âèä³ëÿþ÷è îêðåì³
ï³äïðèºìñòâà. Òà â ìåð³¿ ðîçðàõîâóþòü, ùî
ñàìå çàâäÿêè öüîìó çíà÷íî ïîë³ïøèòüñÿ ô³-
íàíñîâå ñòàíîâèùå îáîõ ï³äïðèºìñòâ-ìîíî-
ïîë³ñò³â. Óæå öüîãî ì³ñÿöÿ âîíè îäåðæàòü
ñåðéîçí³ äîäàòêîâ³ êîøòè. Ðåøò³ íàñåëåí-
íÿ ï³äíÿòòÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ïîêè ùî íå çàãðîæóº. Àëå ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî ç 1 ãðóäíÿ ö³íè íà åëåêòðîåíåðã³þ òà ãàç
çðîñëè íà 20 — 35 â³äñîòê³â, äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè íå ìîæóòü áóòè ö³ëêîì âïåâíåíèìè
ó öüîìó, õî÷à ³ çàïåâíÿþòü, ùî ÷èíí³ íè-
í³ òàðèôè óòðèìóâàòèìóòü äî îñòàííüîãî

Ç ïî÷àòêó ðîêó ïî÷íóòü ïîãàøàòè áîðãè çà ñêëàäåíèì ãðàô³êîì

Êîíôë³êò ì³æ “Êè¿âåíåðãî” 
òà “Êè¿ââîäîêàíàëîì”
ðîçâ’ÿæå àíòèêðèçîâèé øòàá

На д м першо о заст пни а олови КМДА Анатолія Гол бчен а, вирішити питання
із забор ованістю омпаніям, я і виробляють тепло і еле троенер ію, допоможе спеціально створений
анти ризовий штаб
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З на оди ювілею "Бер та" перший заст пни олови КМДА Денис Басс від імені столичної влади
привітав най ращих бійців славетно о підрозділ
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За інчення. Почато на 1-й стор.

“Київмісь б д”
ре онстр ює НСК
“Олімпійсь ий”

Ì³í³ñòåðñòâî ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ³ õîëäèíãîâà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âì³ñüêáóä” óêëàëè
óãîäó ïðî ïðîâåäåííÿ áóä³âåëü-
íî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ³ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ äî ªâðî-2012 ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé”. Äîêóìåíò ï³ä-
ïèñàëè âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãåí-
äèðåêòîðà ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”
Äìèòðî ×åðíÿâñüêèé òà ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ — ïðåçèäåíò “Êè¿â-
ì³ñüêáóäó” Ïåòðî Øèëþê.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà ìîëîä³ òà
ñïîðòó Þð³ÿ Ïàâëåíêà, ð³øåííÿ
ïðî âèçíà÷åííÿ “Êè¿âì³ñüêáóäó”
ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÍÑÊ ïðèéíÿòî ï³ñëÿ
êîíñóëüòàö³é â óðÿä³ ç êåð³âíèêà-
ìè íàéá³ëüøèõ áóä³âåëüíèõ êîì-
ïàí³é Óêðà¿íè.

“Óïåâíåíèé, ùî ïîòóæíîñò³
“Êè¿âì³ñüêáóäó” ðàçîì ç ³íøèìè
óêðà¿íñüêèìè êîìïàí³ÿìè äàäóòü
çìîãó ó âèçíà÷åí³ òåðì³íè ïðåä-
ñòàâèòè îíîâëåíèé ñóïåðñó÷àñ-
íèé ñòàä³îí”,— ñêàçàâ ì³í³ñòð.
Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ðåêîí-
ñòðóêö³þ çä³éñíþâàòèìóòü ñàìå
â³ò÷èçíÿí³ îðãàí³çàö³¿.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ ïðî
ê³ëüê³ñòü ñóáï³äðÿäíèê³â, ì³í³ñòð
ïîâ³äîìèâ, ùî â äåìîíòàæíèõ
ðîáîòàõ áðàëè ó÷àñòü 12 òàêèõ
êîìïàí³é, ³ âèñëîâèâ ïåðåêîíàí-
íÿ, ùî ï³ä ÷àñ âëàñíå áóä³âíèö-
òâà ¿õ áóäå çíà÷íî á³ëüøå.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ïàâëåíêà, äî
ðåêîíñòðóêö³¿ áóäå çàëó÷åíî ³íî-
çåìíó êîìïàí³þ-êîíñóëüòàíòà,
ÿêà ñòåæèòèìå çà äîäåðæàííÿì
âèìîã òà íîðì ÓªÔÀ.

Êåð³âíèê “Êè¿âì³ñüêáóäó” Ïåò-
ðî Øèëþê ïîäÿêóâàâ ³ ïîîá³öÿâ
äîêëàñòè âñ³õ çóñèëü äëÿ óñï³ø-
íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ “Îë³ìï³éñüêî-
ãî”. “Ìè ñïðîìîæí³ âèêîíàòè ðå-
êîíñòðóêö³þ, ðîçðîáèòè ïðîåêò,
çàòâåðäèòè éîãî ³ ðåàë³çóâàòè”,—

ñêàçàâ â³í. Ðîáîòè ðîçïî÷íóòü 1
ãðóäíÿ, à çàê³í÷èòè ¿õ ïëàíóþòü
ó ãðóäí³ 2010 ðîêó.

Íàãàäàºìî, íåùîäàâíî Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ñõâàëèâ òåõí³-
êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé” çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 2,114
ìëðä ãðí ³ äîçâîëèâ Ì³í³ñòåðñòâó
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
âèçíà÷èòè ãåíï³äðÿäíèêà áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò çà ïðîöåäóðîþ îä-
íîãî ó÷àñíèêà.

Мер Львова
не збирається
віддавати право
проведення
Євро-2012
іншом міст

×èìàëî ôàõ³âö³â, çîêðåìà ³
ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó
Óêðà¿íè Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ, ïåðåêî-
íàí³, ùî ç óñ³õ â³ò÷èçíÿíèõ ì³ñò,
äå ìàþòü â³äáóòèñÿ ìàò÷³ ªâðî-
2012, Ëüâ³â íàðàç³ íàéã³ðøå ï³ä-
ãîòîâàíèé. Ïîäåéêóþòü, ùî, ñêî-
ð³ø çà âñå, äîâåäåòüñÿ øóêàòè éî-
ìó çàì³íó. Â ðåçåðâ³ ùå º Õàðê³â
³ Îäåñà. Ç óñ³ìà öèìè äîâîäàìè
íå çãîäíèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëüâî-
âà Àíäð³é Ñàäîâèé. Â³í ïåðåêî-
íàíèé, ùî ì³ñòî ïîâíèì õîäîì
ãîòóºòüñÿ äî êîíòèíåíòàëüíî¿
ïåðøîñò³. Ìåð íå ïðèõîâóº, ùî
ïðîáëåìè áóëè íàñàìïåðåä ³ç áó-
ä³âíèöòâîì íîâîãî ñòàä³îíó. “Íå-
ùîäàâíî ìè óêëàëè óãîäó ç êîì-
ïàí³ºþ “Àçîâ³íòåêñ” íà çàãàëüíó
ñóìó 609 ìëí ãðí,— ïîâ³äîìèâ
â³í.— Ñàìå öþ îðãàí³çàö³þ é âè-
çíà÷åíî ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíè-
êîì ç áóä³âíèöòâà íîâî¿ ñïîðòèâ-
íî¿ àðåíè. Çàâåðøèòè ðîáîòè ìà-
þòü ó ãðóäí³ 2010 ðîêó”. Çà
ñëîâàìè ïàíà Ñàäîâîãî, íèí³ íà
ìàéäàí÷èêó âæå ïðàöþº ñó÷àñíà
òåõí³êà. Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó ìàøèí áóäå äî 200 îäèíèöü,
÷àñòèíó ç íèõ, çîêðåìà ÷îòèðè
160-òîííèõ êðàíè, âæå äîïðàâ-
ëÿþòü ó Ëüâ³â ç Îäåñüêîãî ïîð-

òó. Îêð³ì òîãî, äî ðîáîòè çàëó-
÷àòü ïîíàä 800 ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³
ïðàöþâàòèìóòü ö³ëîäîáîâî áåç
âèõ³äíèõ. “Ìè ñòîâ³äñîòêîâî äî-
òðèìóâàòèìåìî òèõ ãàðàíò³é, ÿê³
äàëè ÓªÔÀ,— çàÿâèâ Àíäð³é Ñà-
äîâèé.— Äëÿ óñï³øíîãî ïðîâå-
äåííÿ âñ³õ çàõîä³â ïðè Ëüâ³âñüê³é
ì³ñüêðàä³ íåùîäàâíî ñòâîðåíî
Äèðåêö³þ áóä³âíèöòâà íîâîãî
ñòàä³îíó”. Ëüâ³âñüêèé ìåð òàêîæ
ïîâ³äîìèâ, ùî íèí³ ãîòóþòü ³
òðåíóâàëüí³ ïîëÿ, ¿õ ïîâèíí³ ðå-
êîíñòðóþâàòè ïðîòÿãîì äâîõ ðî-
ê³â. Òàêîæ âèçíà÷åíî ãåíï³äðÿä-
íèêà íà ïðîåêòóâàííÿ àåðîïîðòó.
Çàÿâêè ïîäàëè ïðåäñòàâíèêè õîð-
âàòñüêî¿, ãîëëàíäñüêî¿, åñòîí-
ñüêî¿ òà äâîõ óêðà¿íñüêèõ êîìïà-
í³é. Äíÿìè òåíäåðíèé êîì³òåò
âèçíà÷èòü ïåðåìîæöÿ. Íàðàç³ âæå

çàâåðøåíî ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿
çë³òíî¿ ñìóãè òà áóä³âíèöòâà ì³æ-
íàðîäíîãî òðàíñïîðòíîãî êîðè-
äîðó ×îï — Áðîäè. Âèð³øóºòüñÿ
ïèòàííÿ ùîäî ñïîðóäæåííÿ àâòî-
áàíó Êðàê³âåöü — Áðîäè. “ª îõî-
÷³ âêëàñòè â öåé ïðîåêò ÷èìàë³
êîøòè,— çàçíà÷èâ ëüâ³âñüêèé ãî-
ëîâà.— Ó ì³ñò³ ìàþòü â³äðåìîí-
òóâàòè 320 ìàã³ñòðàëåé, òðåòèíó ç
íèõ — ïîëàãîäèòè êàï³òàëüíî. Íà
öå ïîòð³áíî 1 ì³ëüÿðä 200 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. ª äîìîâëåí³ñòü,
ùî 50 â³äñîòê³â ïðîô³íàíñóº äåð-
æàâà, ³íøó ïîëîâèíó — ì³ñòî.
Óêëàäåíî óãîäè é íà îíîâëåííÿ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, íàñàì-
ïåðåä åëåêòðè÷íîãî”. Ìåð Ëüâî-
âà ïåðåêîíàíèé, ùî ó Ëüâîâ³
íàéêðàùå ç óñ³õ ì³ñò ðîçâèíåíà
ãîòåëüíà ³ òóðèñòè÷íà ³íôðà-

ñòðóêòóðè. Àäæå ùîðîêó ì³ñòî
â³äâ³äóþòü ì³ëüéîíè ³íîçåìíèõ ³
â³ò÷èçíÿíèõ òóðèñò³â. Äåÿêèõ ãî-
òåë³â, çîêðåìà òðèç³ðêîâèõ, íàðà-
ç³ äîñòàòíüî. Òîìó íåìàº ðåçîíó
çâîäèòè òàê³ ñïåö³àëüíî ï³ä ªâ-
ðî-2012.

Ìåð Ëüâîâà ïîâ³äîìèâ, ùî âæå
ðîçðîáëåíî åñê³ç åìáëåìè ì³ñòà
ÿê îäíîãî ç ãîñïîäàð³â ôóòáîëü-
íîãî ÷åìï³îíàòó. Äíÿìè â³äáóëî-
ñÿ ³íòåðíåò-ãîëîñóâàííÿ ñåðåä
ëüâ³â’ÿí. Æóð³ òà õóäîæíÿ ðàäà
âèçíàëè ïåðåìîæöÿ, àëå ùå ïî-
òð³áíî âíåñòè ïåâí³ êîðåêòèâè.
Òîæ öüîãî ÷è íàñòóïíîãî òèæíÿ
ìàº â³äáóòèñÿ ïðåçåíòàö³ÿ îñòà-
òî÷íîãî âàð³àíòó åìáëåìè. “Äåð-
æàâà ìàº ï³äòðèìóâàòè íàñàìïå-
ðåä ò³ ïðîåêòè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
ïðîâåäåííÿ ªâðî,— ââàæàº ïàí
Ñàäîâèé.— Íà ïðåâåëèêèé æàëü,
ó âèð³øåíí³ ô³íàíñîâèõ ïèòàíü
ó íàñ íåìàº ê³íöåâîãî ïîðîçóì³í-
íÿ. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ó áþäæå-
ò³-2009 ðîêó óðÿä çàêëàäå ïîòð³á-
í³ êîøòè ³ âèçíà÷èòü äæåðåëî ô³-
íàíñóâàííÿ. Ìè çà òå, ùîá 50
â³äñîòê³â ïðèáóòêó çàëèøàëîñÿ ó
ì³ñòàõ, ÿê³ ïðèéìàòèìóòü ìàò÷³
ªâðî. Â³ääàâøè, íàä³ÿòèñÿ, ùî
ùîñü ³ç òîãî ïîâåðíóòü, ìàðíî.
Ì’ÿ÷ íèí³ íà áîö³ äåðæàâè”.

Ïàí Ñàäîâèé îêðåìî çóïèíèâ-
ñÿ íà ïðîäàæó çåìë³ ï³ä îá’ºêòè
ªâðî-2012. Çà éîãî ñëîâàìè, â
ì³ñò³ íàä³ëè çäàþòü ëèøå â îðåí-
äó. “Àäæå â³äîìî ÷èìàëî ïðèêëà-
ä³â, êîëè, ïðèäáàâøè çåìëþ,
âëàñíèê ñïîðóäæóº ùîñü ³íøå, à
íå òå, ùî áóëî îáóìîâëåíî,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Òîìó, êîëè òàì
ïî÷íóòü áóäóâàòè çàïëàíîâàíèé
ãîòåëü ÷è ðåñòîðàí, ìè ìîæåìî
îôîðìèòè ç âëàñíèêîì ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìëþ”.

Çàÿâè æ ñòîñîâíî òîãî, ùî
Ëüâ³â ìîæóòü ïîçáàâèòè “ë³öåí-
ç³¿” íà ïðîâåäåííÿ ªâðî, Àíäð³é
Ñàäîâèé ñïðîñòîâóº. “²ñíóº çäî-
ðîâà êîíêóðåíö³ÿ, ³ öå äîáðå,—
ââàæàº â³í.— Âîíà ëèøå ï³ä-
øòîâõóº àóòñàéäåð³â ³ º ðóø³ºì
ïðîãðåñó. Ùîäî Ëüâîâà, òî â³í
áóâ ³ áóäå òèì ì³ñòîì, äå â³äáó-
âàòèìóòüñÿ ìàò÷³ êîíòèíåíòàëü-
íî¿ ïåðøîñò³”

Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Óêðà¿íà éäå äî ªâðî-2012
Áóäóþòü àåðîïîðòè, ãîòåë³, äîðîãè íå ò³ëüêè ó ñòîëèö³, à é ³íøèõ ì³ñòàõ

Попри тр днощі мер Львова Андрій Садовий вважає, що місто належним чином під от ють до почат Євро-2012
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Столична омпанія "Київмісь б д" бере часть ре онстр ції НСК "Олімпійсь ий"
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Êðèçà ï³äêîñèëà “Ôîêñòðîò”
Êîìïàí³ÿ ñêîðî÷óº 10 â³äñîòê³â ñâî¿õ ìàãàçèí³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хреща-
ти ", невдовзі один з лі-
дерів столично о рин
оптової та роздрібної тор-
івлі еле троні ою може
за рити до 30 ма азинів.
Одна самій омпанії не
надають цій події важли-
во о значення я для рин-
, та і для працівни ів.

Адже через риз наразі
оптиміз ється діяльність і
з’являється здорова он-
ренція, пере он є ме-

неджмент "Фо строт ". З
цим по одж ються і о ре-
мі е сперти, отрі про но-
з ють, що далі припиня-
тим ть робот не лише
мережі лідерів рин .
Найбільшо о дар зазна-
ють саме малі та середні
омпанії.

Лідер віддає позиції
ßê ïîâ³äîìëÿþòü “Õðåùàòèêó”

äæåðåëà, íàáëèæåí³ äî ô³íàíñî-
âèõ ê³ë, óæå ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó ë³-
äåð ðèíêó ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ åëåê-
òðîí³êè Êèºâà òà Óêðà¿íè êîìïà-
í³ÿ “Ôîêñòðîò” ìîæå çàêðèòè äî
30 ìàãàçèí³â ÿê ó ðåã³îíàõ, òàê ³ â
ñòîëèö³ (â Êèºâ³ íàðàç³ ïðàöþº 22
ìàðêåòè, à çàãàëîì 280. — “Õðå-
ùàòèê”). Íàðàç³, çà äàíèìè êîì-
ïàí³¿, âæå çà÷èíèëèñÿ ìàãàçèíè â
×åðêàñàõ òà Ìèêîëàºâ³. Íà ÷åðç³
ï³âäåíü êðà¿íè. ª ïðèïóùåííÿ,
ùî ïðèïèíÿòü ðîáîòó ³ ê³ëüêà ìà-
ãàçèí³â ó Êèºâ³ — íàéá³ëüøîìó
îñåðåäêó ìåðåæ³.

Ðàí³øå â íèçö³ ÇÌ² ïîøèðèëè-
ñÿ ÷óòêè, áóö³ìòî ìåðåæà “Ôîêñ-
òðîò” ïëàíóº çâ³ëüíèòè áëèçüêî
2,5 òèñ. ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, âæå çà-
êðèëà 20 ñâî¿õ ñêëàä³â, çóïèíèëà
ä³ÿëüí³ñòü ê³ëüêîõ ñåðâ³ñíèõ öåí-
òð³â òà ïåðåâåëà ÷àñòèíó ðîáîòè,
ÿêó âèêîíóâàëè ïðàö³âíèêè
“Ôîêñòðîòó”, àóòñîðñèíãîâèì
êîìïàí³ÿì. Âò³ì, ó “Ôîêñòðîò³”
ñïðîñòóâàëè öþ ³íôîðìàö³þ òà íà-
ãîëîñèëè, ùî íàðàç³ éäåòüñÿ ïðî
îïòèì³çàö³þ âèòðàò íà îáñëóãîâó-
âàííÿ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ òà
îïòèì³çàö³þ ðîáîòè ïåðñîíàëó.
Îäíàê öèôðà 2,5 òèñ. çâ³ëüíå-
íèõ — ïåðåá³ëüøåííÿ, çàïåâíèëè
ãðîìàäñüê³ñòü ï³äïðèºìö³. “Ãðóïà
êîìïàí³é “Ôîêñòðîò” ï³äâèùóº
åôåêòèâí³ñòü ñâî¿õ ìàãàçèí³â â
óìîâàõ ô³íàíñîâî¿ êðèçè: òèì÷à-
ñîâî ïðèçóïèíåíî íàá³ð ïåðñîíà-
ëó, à âñ³ óïðàâë³ííÿ çìóøåí³ áóëè
ïåðåãëÿíóòè øòàòíèé ðîçêëàä òà
ñêîðîòèòè ïîñàäè ñóì³æíèõ ôóíê-
ö³é”,— çìóøåíà áóëà âèïðàâäîâó-
âàòèñÿ ïðåñ-ñëóæáà êîìïàí³¿ ó â³ä-
ïîâ³äíîìó çâåðíåíí³ äî ÇÌ². Îä-
íàê ó òîìó æ òàêè ìåñåäæ³ äî ñïî-
æèâà÷³â òà ñâî¿õ êîíêóðåíò³â ó
“Ôîêñòðîò³” íå ïðèõîâóâàëè, ùî
âîíè “çìóøåí³ îïòèì³çîâóâàòè îñ-
íîâí³ âèäàòêîâ³ ñòàòò³, àëå â á³ëüø
íèçüêîìó ïðîöåíòíîìó ñï³ââ³äíî-
øåíí³, àí³æ íàø³ êîíêóðåíòè, ³
ïîñòóïîâî”. Ùî ôàêòè÷íî îçíà÷àº
òå ñàìå, ùî “Ôîêñòðîò” íàñïðàâ-
ä³ íå ëèøå ïëàíóº ñêîðî÷óâàòè
ëþäåé, à é çàêðèâàòè ìàãàçèíè,
ò³ëüêè âèêëàäåíî âñå öå â çàâó-
àëüîâàí³é ôîðì³. Âò³ì, çà ñëîâàìè
ìåíåäæåð³â êîìïàí³¿, îñîáëèâî¿
óâàãè çíà÷íîìó çìåíøåííþ ê³ëü-
êîñò³ ìàðêåò³â ïðèä³ëÿòè íå ñë³ä,
àäæå öå íîðìàëüíå ðèíêîâå ÿâè-
ùå — çàêðèòòÿ íåðåíòàáåëüíèõ òî-
÷îê, íàìàãàþòüñÿ ïåðåêîíàòè âî-

íè. Ïîêè ùî íå â³äîìî, ÿê³ ñàìå
ìàãàçèíè íå ïðàöþâàòèìóòü, à
ïåðñîíàë ç õâèëèíè íà õâèëèíó
÷åêàº íàêàç ïðî ñêîðî÷åííÿ, íà-
ãîëîøóþòü äæåðåëà “Õðåùàòèêà”
ó “Ôîêñòðîò³”.

Міф про с спільство
споживачів дав збій

À âò³ì, ó÷îðà âæå äåùî çàáóòà
“ñåíñàö³ÿ” çíîâó îæèëà, ï³ñëÿ ïî-
ÿâè ³íôîðìàö³¿ ïðî çàêðèòòÿ 30
ìàãàçèí³â “Ôîêñòðîòó” âæå ï³ñëÿ
Íîâîãî ðîêó, êîëè ëîã³÷íèì ³ ïî-
ñòóïîâèì êðîêîì ñàìå ³ áóëî á
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ íåðåíòàáåëü-
íèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê. Àäæå çà
ñëîâàìè ³ ó÷àñíèê³â ðèíêó, ³ ïðî-
â³äíèõ åêîíîì³ñò³â, äî áåðåçíÿ
ðîçðàõîâóâàòè íà ï³äâèùåííÿ ä³-
ëîâî¿ àêòèâíîñò³ íå âàðòî, áî ñàì
á³çíåñ ìàº íåãàòèâí³ ïðîãíîçè
ùîäî ñïîæèâ÷î¿ àêòèâíîñò³. ßê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ðàäíèê
ì³í³ñòðà åêîíîì³êè Ñåðã³é ßðå-
ìåíêî, îïòèì³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ òà-
êîãî ïîòóæíîãî ãðàâöÿ íà ðèíêó,
ÿê “Ôîêñòðîò” ñòàëà ëîã³÷íèì
êðîêîì ó ïåð³îä â³äñóòíîñò³ äî-
ñòóïíèõ êðåäèò³â òà ïîñèëåííÿ
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â êðà¿í³. “Ó òî-
ìó, ùî “Ôîêñòðîò” çìåíøóº ê³ëü-
ê³ñòü ìàãàçèí³â äî òðèäöÿòè, äèâ-
íîãî í³÷îãî íåìàº, àäæå ðàí³øå â
Óêðà¿íó öÿ ìåðåæà ââîçèëà çíà÷-
í³ îáñÿãè ³ìïîðòíî¿ òåõí³êè, íà
ÿêó íàðàç³ ñòð³ìêî çìåíøèâñÿ ïî-
ïèò”,— ñêàçàâ Ñåðã³é ßðîøåíêî.
Çà éîãî ñëîâàìè, êðèçà âèêðèëà
íàñïðàâä³ ãëèáø³ ïðè÷èíè òà ïå-
ðåäóìîâè åêîíîì³÷íîãî ñïàäó. À
ñàìå: íåáàæàííÿ â³ò÷èçíÿíîãî á³ç-
íåñó ðîçâèâàòè óêðà¿íñüêîãî òîâà-
ðîâèðîáíèêà, ñòèìóëþþ÷è ³ìïîðò
äåøåâî¿ ïðîäóêö³¿ ç-çà êîðäîíó,
ùî çà äîñòóïíîñò³ êðåäèò³â òà
íèçüêèõ ö³í ðîçáåñòèëî ñïîæèâà-
÷à ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â, êîëè
â êðà¿í³ ñïîñòåð³ãàâñÿ ñïîæèâ÷èé
áóì. “Íàñïðàâä³ æ ïîòð³áíî áóëî
ñòèìóëþâàòè ðîçâèòîê âëàñíîãî
âèðîáíèöòâà òîâàð³â øèðîêîãî
âæèòêó, îäíàê çà â³äñóòíîñò³ áà-
æàííÿ âïðîâàäæóâàòè ³ííîâàö³¿ òà

åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿, êóï-
ëåí³ çà êîðäîíîì, â³ò÷èçíÿí³ òî-
âàðîâèðîáíèêè òà ïðîäàâö³ ïðîñ-
òî ïðîãðàëè êîíêóðåíö³þ äåøå-
âîìó ³ìïîðòó”,— ñêàçàâ ïàí ßðî-
øåíêî. Íà éîãî äóìêó, ÷åðåç öå â
óìîâàõ íèçüêî¿ ïëàòîñïðîìîæíî-
ñò³ íàñåëåííÿ òîðãîâåëüí³ ìåðåæ³
é çàçíàþòü çáèòê³â. Àäæå ðàí³øå
âîíè ñàì³ øòó÷íî ñòèìóëþâàëè òà
ðîç³ãð³âàëè ðèíîê äîñòóïíèìè
ïðîïîçèö³ÿìè, ìàí³ïóëþþ÷è ïî-
ïèòîì çà ðàõóíîê ìàðêåòèíãîâèõ
ï³äõîä³â.

Òàêèì ÷èíîì, í³áèòî çà çàõ³ä-
íèì çðàçêîì ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ï’ÿòè ðîê³â òîðãîâåëüí³ ìåðåæ³
êóëüòèâóâàëè ì³ô ïðî óêðà¿íö³â
ÿê ïðî ñóñï³ëüñòâî ñïîæèâà÷³â. Ã³-
ïåðìàðêåòè åëåêòðîí³êè òà ³íø³
çàêëàäè àêòèâíî ðîçâèâàëèñÿ çà-
âäÿêè íàðîùóâàííþ îáñÿãó ïðî-
äàæ³â.

Îäíàê, çîð³ºíòóâàâøèñü âèíÿò-
êîâî íà áàíê³âñüêèõ êðåäèòàõ òà
äåøåâîìó ³ìïîðò³, ìåíåäæåðè ïî-
ìèëèëèñÿ ó ñâî¿õ ïëàíàõ, ï³äòðè-
ìóþ÷è âèñîêó äèíàì³êó ðèíêó. Çà
ñëîâàìè åêñïåðò³â, ñë³äîì çà ë³äå-
ðîì ðèíêó ñêîðî÷óâàòèìóòü ñâî¿
òî÷êè ïðîäàæó é ³íø³ ó÷àñíèêè
ðèíêó — “Åëüäîðàäî”, “Ìåãà-
Ìàêñ”, “Òåõíîïîë³ñ” òà ³íø³.
Ïðåäñòàâíèêè öèõ çàêëàä³â î÷³êó-
âàíî íàìàãàþòüñÿ çàìîâ÷óâàòè
ïðî ñâî¿ ïëàíè íà ìàéáóòíº, áî-
ÿ÷èñü îïðèëþäíèòè äàí³ ïðî ðå-
àëüíå ïàä³ííÿ ïðîäàæ³â, à â³äòàê
³ ïðèáóòê³â. Âò³ì, çà îñòàíí³ì äî-
ñë³äæåííÿì êîìïàí³¿ GFK
Ukraine, íàðàç³ â êðà¿í³ íà ðåêîðä-
íó ñóìó ñêîðîòèëèñÿ ïðîäàæ³ âå-
ëèêî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ÷îãî íå
ñïîñòåð³ãàëè àæ ç 1994 ðîêó, â³ä-
êîëè äîñë³äæóþòü öåé ñåãìåíò
ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³. Çà ïðîãíîçà-
ìè åêñïåðò³â, ðèíîê çìåíøèòüñÿ
ÿê ì³í³ìóì íà 20 %, à ñèòóàö³ÿ
âãàìóºòüñÿ íå ðàí³øå 2010 ðîêó.
Çà äàíèìè æ êîìïàí³¿ TNS, îáñÿã
ðèíêó â ìèíóëîìó ðîö³ çð³ñ íà 
70 %, à çàãàëüíèé îáñÿã ðèíêó ïî-
áóòîâî¿ òåõí³êè â êðà¿í³ ñòàíîâèâ
ìàéæå $ 2,5 ìëðä, ìàéæå 50 %
ÿêîãî ïðèïàëî ñàìå íà ñòîëèöþ.

Â íèí³øíüîìó ðîö³, çà ñëîâàìè
åêñïåðò³â, ïàä³ííÿ ðèíêó ñòàíî-
âèòèìå ïðèáëèçíî 15—25 %.

Îäíàê íàâ³òü ³ íåîçáðîºíèì
îêîì âèäíî, ùî â Êèºâ³ ðîçäð³á-
íèé ðèíîê åëåêòðîí³êè âæå ê³ëü-
êà ðîê³â ïåðåíàñè÷åíèé, ³ çíè-
æåííÿ ïîïèòó ïðîãíîçóâàëè ùå
íà ïî÷àòêó ðîêó, çàäîâãî äî ïåð-
øèõ îçíàê êðèçè. Âò³ì, öå íå çà-
âàäèëî òîìó æ “Ôîêñòðîòó” ÷è
City.ñom â³äêðèâàòè íîâ³ ìàãàçè-
íè â Êèºâ³, ðîçâèâàþ÷èñü åêñòåí-
ñèâíèì øëÿõîì. Çîêðåìà, ÷åòâåð-
òèé ìàãàçèí City.ñom â³äêðèëè íà
Ïîçíÿêàõ ó ëèñòîïàä³, êîëè ñïî-
æèâ÷èõ êðåäèò³â âæå íå áóëî, à
äîö³ëüíîñò³ ó â³äêðèòò³ ÷åðãîâîãî
ñóïåðìàðêåòó íà Ë³âîìó áåðåç³ íå
áóëî. Îòæå, ºäèíîþ ïîñòðàæäà-
ëîþ ëàíêîþ ÷åðåç ïîìèëêè “ñòðà-
òåã³â” òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ ñòàâ ¿õ-
í³é ïåðñîíàë, ÿêîãî íàðàç³ íàìà-
ãàþòüñÿ ïîçáóòèñÿ ñêîðî÷åííÿì
òà “îïòèì³çàö³ºþ” âèòðàò.

Криза зажене
рино тінь

Îäíàê, çà ñëîâàìè ìàðêåòîëî-
ã³â, êðèçà ïîçèòèâíî ïîçíà÷èòü-
ñÿ íà ÿêîñò³ ïîñëóã òà ïðèáåðå ç
ðèíêó êîìïàí³¿, ÿê³ ïðîäàþòü íå-
ÿê³ñíèé òîâàð. Â³ä òîãî ëèøå âè-
ãðàº ñïîæèâà÷. Àäæå æåíó÷èñü çà
ïðèáóòêàìè, ìàëåíüê³ êîìïàí³¿
ïðîïîíóâàëè ñïîæèâà÷àì òåõí³-
êó, ÿêà øâèäêî ïñóºòüñÿ òà â³ä
â³äîìèõ áðåíä³â ìàº ëèøå íàçâó.
Âèðîáëÿëè öþ òåõí³êó íà îêîëè-
öÿõ Êèºâà òà ïðîäàâàëè ï³ä áðåí-

äîì made in Ñhina — í³áèòî êè-
òàéñüêîãî àáî êîðåéñüêîãî ³ìïîð-
òó. Ïðîäàþ÷è òàêó ïðîäóêö³þ “ç³
ñêëàäó” çà ö³íàìè íà 20—50 %
äåøåâøå, í³æ ó òîðãîâåëüíèõ ìå-
ðåæàõ, òàê³ ï³äïðèºìö³ ïðîñòî
äåìï³íãóâàëè ðîáîòó ëåãàëüíèõ
ìàãàçèí³â åëåêòðîí³êè. “Ðèíîê ³
íàäàë³ ðîçâèâàòèìåòüñÿ çà ðèí-
êîâèìè çàêîíàìè: âèæèâàòèìóòü
êîìïàí³¿, ÿê³, ïî-ïåðøå, âæå äàâ-
íî ïðàöþþòü íà ðèíêó ³ ìàþòü,
îêð³ì ðîçãàëóæåíèõ ðåíòàáåëü-
íèõ ìåðåæ, ùå é çíà÷í³ ô³íàíñî-
â³ ðåñóðñè, ³ âîíè çìîæóòü ïðàê-
òè÷íî áåçáîë³ñíî ïåðåæèòè êðè-
çó òà ðóõàòèñÿ äàë³”,— çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ìàðêå-
òèíãîâî¿ êîìïàí³¿ Marketing RG
Âàäèì Ëåâ÷åíêî. Âò³ì, ç ³íøîãî
áîêó, ÷åðåç íèçüêó êóï³âåëüíó
ñïðîìîæí³ñòü ñïîæèâà÷³ íàäàâà-
òèìóòü ïåðåâàãó äåøåâø³é ïðî-
äóêö³¿ ñóìí³âíîãî ïîõîäæåííÿ çà
íèçüêîþ ö³íîþ, àáè ëèøå âäî-
âîëüíèòè òèì÷àñîâ³ ñïîæèâ÷³
àïåòèòè.

Íàðàç³ æ åêñïåðò ðàäèòü ñïîæè-
âà÷àì íå âòðà÷àòè ÷àñ òà êóïóâà-
òè òåõí³êó çà âæå çíèæåíèìè ö³-
íàìè, ÿê³ âñòàíîâëþþòü òîðãî-
âåëüí³ ìåðåæ³. Ïî-ïåðøå, ÷åðåç
áàæàííÿ çá³ëüøèòè ïðîäàæ³, à ïî-
äðóãå, ùîá íàøâèäêóðó÷ ïðîäàòè
òîâàð, ÿêèé óæå ÷åðåç ð³ê-ï³âòî-
ðà çàñòàð³º, ³ éîãî ïðîäàâàòèìóòü
ç 0 % ðåíòàáåëüíîñò³ íà ìåðåæå-
âèõ ðîçïðîäàæàõ. Ó òîé ÷àñ, ÿê
ö³íè íà òîâàðè íèçüêî¿ ÿêîñò³ áó-
äóòü âñå îäíî íèæ÷èìè â³ä çàïðî-
ïîíîâàíèõ ó ìàãàçèíàõ
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Бра редитів зм ш є мережі еле троні и йти з рин

Кіль ість ма азинів найбільших тор овельних мереж еле троні и в Ки-
єві (станом на 5 р дня 2008 ро ).
1) “Фо строт. Техні а для дом ” — 22
2) “Ельдорадо” — 12
3) “Ме аМа с” — 9
4) “Домотехні а” — 5
5) Сity.сom — 4
6) “Технополіс” — 3
(За даними офіційних сайтів мереж, з рах ванням інтернет-ма ази-

нів, салонів зв’яз , ма азинів, с пермар етів та іпермар етів).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Áþäæåò õî÷óòü çàêîïàòè ó çåìëþ
Çàáóäîâíèêè õî÷óòü ³ äàë³ îòðèìóâàòè íàäïðèáóòêè âæå çà ðàõóíîê Äåðæáþäæåòó
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

Темпи б дівництва житла
в У раїні в наст пном
році в мовах ризи мо-
ж ть зменшитися майже
на 50 %. Заб довни и до-
сі не хоч ть змиритися з
втратою бізнес та вели-
чезних надприб т ів і
сподіваються на допомо
держави. А от ціни на
вартири с ттєво та і не
зниж ють. До європей-
сь их по азни ів рента-
бельності вони просто не
зви ли. За цих обставин
рино нер хомості в У ра-
їні ціл ом мож ть напов-
нити іноземні омпанії.

8 ëèñòîïàäà Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Â³êòîð Þùåíêî âòðåòº çà
îñòàíí³õ òðè ðîêè ï³äïèñàâ óêàç
ïðî ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó äîñòóï-
íîãî æèòëà â Óêðà¿í³ â 2009 ðî-
ö³. Çîêðåìà â äîêóìåíò³ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â äîðó÷åíî ïåðåäáà-
÷èòè â Äåðæáþäæåò³-2009 âèòðà-
òè íà áóä³âíèöòâî äîñòóïíîãî
æèòëà â îáñÿç³ íå ìåíøå 0,5 %
ÂÂÏ, ðîçðîáèòè â 6-ì³ñÿ÷íèé
òåðì³í äëÿ ðîçãëÿäó Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó ïîïåðåä-
í³õ äâà ðîêè ïëàíóâàëè àíàëîã³÷-
í³ çàõîäè. Îäíàê ïåðåñ³÷íîìó
óêðà¿íöþ çà ö³ ðîêè îìð³ÿí³ êâàð-
òèðè íå ëèøå íå ñòàëè äîñòóïí³-
øèìè, à é ö³íè íà íåðóõîì³ñòü
íåâïèííî çá³ëüøóâàëèñÿ.

Кризовий д ш
Ö³íè íà êâàðòèðè ïåðåñòàëè

çðîñòàòè ëèøå òîä³, êîëè ñòàëî
çðîçóì³ëî, ùî ñâ³òîâà åêîíîì³÷-
íà êðèçà âðåøò³ äîêîòèëàñÿ äî
Óêðà¿íè. Ïîïèò íà êâàðòèðè ð³ç-
êî çìåíøèâñÿ — âïàëà ïëàòî-
ñïðîìîæí³ñòü ãðîìàäÿí. Îáñÿãè
ïðîäàæ³â çíèçèëèñÿ ó 5—7 ðàç³â.
Çàáóäîâíèêè ñêàðæàòüñÿ, ùî çà-
ëó÷èòè ³íâåñòîð³â ó ïðîåêò ³ç ãî-
òîâí³ñòþ ìåíø í³æ 50 % âçàãàë³
íåðåàëüíî, îñê³ëüêè ãðîìàäÿí ëÿ-
êàº òå, ùî áóä³âíèöòâî íå çàâåð-
øàòü. Äî òîãî æ áàíê³ðè íèí³ â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ âèäàâàòè ñåðåäíüî-
ñòðîêîâ³ êðåäèòè ï³ä íåçàâåðøå-
íå áóä³âíèöòâî. Ïðî 500 % ðåí-
òàáåëüí³ñòü áóä³âíèöòâà äîâåëîñÿ
çàáóòè. Ïðîòå ö³íè íà êâàðòèðè
çàáóäîâíèêè ñóòòºâî òàê ³ íå çíè-
çèëè. Òåìïè çðîñòàííÿ ö³íè íà
æèòëî ÿâíî íå â³äïîâ³äàþòü òåì-
ïàì çðîñòàííÿ äîõîä³â íàñåëåí-
íÿ.

Ó êðèçîâ³é ñèòóàö³¿ áóä³âåëü-
íèêè çà ïðèêëàäîì êîëëåã ³ç ³í-
øèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ñêàð-
æàòüñÿ äî äåðæàâíèõ îðãàí³â âëà-
äè. 12 ëèñòîïàäà íà çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíó àíòèêðèçîâó íàðàäó çà-
ïðîñèëè ñàìîãî Ïðåçèäåíòà. Â³ê-
òîðîâ³ Þùåíêó îãîëîñèëè ö³ëèé
ñïèñîê ïðîõàíü. Çîêðåìà ïðîïî-
íóþòü çàïðîâàäèòè ñêàñóâàííÿ
ïîäàòê³â äëÿ çàáóäîâíèê³â ï³ä ÷àñ
áóä³âíèöòâà æèòëà òà ñîö³àëüíèõ
îá’ºêò³â ó ðàç³ ïðèçóïèíåííÿ áó-
ä³âíèöòâà. Îêð³ì òîãî, áóäèíêè,
ùî ãîòîâ³ íà 50 —70 %, çàïðîïî-
íóâàëè âèêóïèòè äåðæàâ³ ³ ñàì³é
çàéíÿòèñÿ ¿õí³ì ïðîäàæåì. Ïðè
öüîìó ö³íó çàïðîïîíóâàëè òó, ÿêà
áóëà çàêëàäåíà ó ïðîåêò áóä³â-
íèöòâà ðàí³øå. Òîáòî, ç âåëè÷åç-
íîþ íàäáàâêîþ. Ðåçóëüòàòîì â³-
çèòó ãëàâè äåðæàâè äî çàáóäîâíè-
ê³â ñòàâ óêàç, ÿêèì Â³êòîð
Þùåíêî çîáîâ’ÿçàâ Êàáì³í âè-

êóïàòè íåäîáóäîâè çà ðàõóíîê 50
ì³ëüÿðäíîãî ñòàá³ë³çàö³éíîãî
ôîíäó (äîñ³ êîøò³â ó íüîìó, ÿê³
ìàþòü ïðèéòè â îñíîâíîìó çà ðà-
õóíîê ïðèâàòèçàö³¿, íåìàº æîäíî¿
êîï³éêè).

Святе місце
порожнім
не залишиться

Çà îö³íêàìè Ì³íðåã³îíáóäó, íå-
äîáóäîâàíèõ áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â ìàéæå òèñÿ÷à. Ùå ïðè-
áëèçíî íà 800 òðèâàþòü ðîáîòè.
Íà äîáóäóâàííÿ áóäèíê³â ³ç ãî-
òîâí³ñòþ ïîíàä 70 % ïîòð³áíî
ïðèáëèçíî 2 ìëðä ãðèâåíü. Ïðî-
òå îáðàõóíêè ïðèâàòíèê³â ³ç îá-
ðàõóíêàìè ì³í³ñòåðñòâà ð³çíÿòü-
ñÿ. Â³äïîâ³äíî äî ïðîãíîç³â ì³-
í³ñòåðñòâà, âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà
æèòëà íà 2009 ð³ê 5,267 òèñ. ãðí
çà êâàäðàòíèé ìåòð. Äëÿ Êèºâà
âñòàíîâëåíå ìàêñèìàëüíå çíà÷åí-
íÿ ïîêàçíèêà — 5,92 òèñ. ãðí.
Ïðîòå ïðèâàòíèêè ãîâîðÿòü ïðî
öèôðó ó 1500—2000 äîëàð³â. Íà-
ñïðàâä³ áóä³âåëüíèêè çàéìàþòüñÿ
â³äâåðòîþ ñïåêóëÿö³ºþ. Òèì á³ëü-
øå, öå âèäíî òåïåð, êîëè ö³íè íà
áóäìàòåð³àëè âïàëè íà 30—50 %.
Ìàëî òîãî, ÿêùî ïîäèâèòèñÿ íà
äîñâ³ä íàøèõ ñóñ³ä³â, òàì äî çà-
áóäîâíèê³â äåæàâà ñòàâèòüñÿ ùå
ìåíø ëîÿëüíî. Çîêðåìà ó ðîñ³é-
ñüêèõ ì³ñòàõ çà ñõîæî¿ ïðîáëåìè
ïðèçíà÷åíî àóêö³îí ç êóï³âë³ ì³ñ-
òîì êâàðòèð äëÿ ï³ëüãîâèê³â.

Ïðîòå âèêóïîâóâàòè ¿õ çáèðàþòü-
ñÿ ñàìå çà ðîçðàõóíêîâîþ âàðò³ñ-
òþ ðîñ³éñüêîãî Ì³íðåã³îíó. Ó ðå-
çóëüòàò³ ö³íà âèõîäèòü óäâ³÷³ ìåí-
øîþ, í³æ óñåðåäíüîìó íà ì³ñüê³
íîâîáóäîâè. Ïðîòå ä³âàòèñÿ çàáó-
äîâíèêàì íàñïðàâä³ í³êóäè. Ñêàð-
æèòèñÿ íà áàíêðóòñòâî ïðè òîìó,
ùî ëèøå ïîâíèé áîâäóð íå çäî-
ãàäóºòüñÿ ïðî ìàñøòàáè ¿õí³õ
ïðèáóòê³â çà ìèíóë³ ðîêè...

Òîæ ñàìå ÷àñ ïåðåõîäèòè äî
öèâ³ë³çîâàíèõ ìåòîä³â ðîáîòè.
Òîáòî ïîâåðíóòèñÿ îáëè÷÷ÿì äî
êë³ºíòà. Çîêðåìà çì³íèòè ïëàíó-
âàííÿ ³ çàì³ñòü åë³òíèõ áàãàòîïî-
âåðõ³âîê áóäóâàòè ñîö³àëüíå æèò-
ëî. Ïîêè ùî òàêèìè ïðîåêòàìè
â Óêðà¿í³ îï³êóºòüñÿ õ³áà ùî êè-

¿âñüêà âëàäà. "Îäíîê³ìíàòíà
êâàðòèðà íèí³ ìàº ïëîùó ïðè-
áëèçíî 55 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, òî-
ä³ ÿê â ðàäÿíñüê³ ÷àñè âîíà áóëà
ìåíøå ÿê 30 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.
Ìè æ ðîçðîáëÿºìî ïðîåêò, çã³ä-
íî ç ÿêèì öåé ìåòðàæ ñòàíîâè-
òèìå 42 êâàäðàòíèõ ìåòðè. Êî-
ðåêòèâè âíåñåìî ³ â ïëîùó äâî-
ê³ìíàòíèõ (56 êâ. ì çàì³ñòü 80 êâ.
ì) ³ òðèê³ìíàòíèõ (75 êâ. ì çà-
ì³ñòü 100 êâ. ì)",— çàçíà÷èëà çà-
ñòóïíèê êè¿âñüêîãî ìåðà ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Ñòîëè÷íà âëàäà
ïðèíöèïîâî ïî-íîâîìó çáèðàº-

òüñÿ ï³ä³éòè äî ïèòàííÿ ñîö³àëü-
íîãî æèòëà. ßêùî ðàí³øå äëÿ êè-
ÿí, ùî ïåðåáóâàþòü íà ÷åðç³, âè-
ä³ëÿëîñÿ 10 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ êâàðòèð ó íîâîáóäîâàõ, òî
òåïåð äëÿ íèõ áóäóâàòèìóòü îêðå-
ì³ áóäèíêè.

ßêùî æ íåíàæåðëèâ³ çàáóäîâ-
íèêè ³ äàë³ äèêòóâàòèìóòü ñâî¿
ïðàâèëà ãðè, òî ðèçèêóþòü çàëè-
øèòèñÿ íàîäèíö³ ç ïðîáëåìàìè,
ñàìîñò³éíî áðàòè êðåäèòè, âèõî-
äèòè íà ðèíîê ³ òîðãóâàòè æèò-
ëîì. Ïðîòå â òàêîìó ðàç³ òîðãó-
âàòè ïðèéäåòüñÿ, øâèäøå, íå íå-
ðóõîì³ñòþ, à âëàñíèì á³çíåñîì.
Çîêðåìà, îïèíèâøèñü ïåðåä çà-
ãðîçîþ íåâèïëàòè êóïîííîãî äî-
õîäó ç ºâðîîáë³ãàö³é, âëàñíèê
êîìïàí³¿ "XXI ñòîë³òòÿ" Ëåâ
Ïàðöõàëàäçå ïðèïóñêàº ïðîäàæ
éîãî. Âðåøò³ ïàí Ïàðöõàëàäçå
òàêîæ ïðèïóñêàº ³ ìîæëèâ³ñòü
çíèæåííÿ ö³í íà êâàðòèðè åêî-
íîì-êëàñó âæå äî ê³íöÿ öüîãî
ðîêó. Òå, ùî ðàí³øå ñïðàöüîâó-
âàëî ó â³ò÷èçíÿíèõ çàáóäîâíèê³â,
òåïåð óæå íå áóäå åôåêòèâíèì.
Íàïðèêëàä, ÿêùî ùå ï’ÿòü ðîê³â
òîìó êè¿âñüêèé ðèíîê ä³ëèëè ì³æ
ñîáîþ ïðèáëèçíî ç äåñÿòîê çàáó-
äîâíèê³â, òî íèí³ ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü
ñòàíîâèòü ìàéæå ñîòíþ. Â ñòî-
ëèö³ ç’ÿâèëèñÿ êðóïí³ ³íîçåìí³
ãðàâö³, ÿê³ ãîòîâ³ áóäóâàòè íå ëè-
øå òîðãîâåëüí³ öåíòðè é îô³ñè,
à é æèòëîâ³ áóäèíêè. Íåùîäàâ-
íî ñòàëî â³äîìî, ùî ðîñ³éñüêà
êîìïàí³ÿ "²íòåêî" ãîòîâà ðîçïî-
÷àòè åêñïàíñ³þ íà ñòîëè÷íèé ðè-
íîê. Ç ö³ºþ ìåòîþ ô³ðìà âæå ãî-
òîâà ïðèäáàòè àêö³¿ êè¿âñüêèõ áó-
ä³âåëüíèõ ô³ðì. Ó ñâîþ ÷åðãó â³ò-
÷èçíÿí³ çàáóäîâíèêè, çà ³íôîð-
ìàö³ºþ "Õðåùàòèêà", òàêîæ îá-
ãîâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü çëèòòÿ
ì³æ ñîáîþ, ùîá ñêëàñòè êîíêó-
ðåíö³þ ³íîçåìíîìó êàï³òàëó. Àëå
ïðàâèëà ãðè áóäóòü âæå ³íøèìè.
Ó ³íîçåìö³â äîñòàòíüî ðåñóðñ³â,
ùîá áóäóâàòè áàãàòî ³ øâèäêî.
Ïðè÷îìó âîíè âæå çâèêëè íàðî-
ùóâàòè ñâî¿ ïðèáóòêè íå ñò³ëüêè
çà ðàõóíîê çàõìàðíèõ ö³í çà
êâàäðàòíèé ìåòð æèòëà, ñê³ëüêè
çà ðàõóíîê îáñÿã³â áóä³âíèöòâà.
Òîìó, ÿêùî â³ò÷èçíÿí³ çàáóäîâ-
íèêè ñâî¿ àïåòèòè òàê ³ íå âãà-
ìóþòü, òî ïîâèíí³ ðîçóì³òè åëå-
ìåíòàðíó ³ñòèíó: "Ñâÿòå ì³ñöå
ïîðîæí³ì íå áóâàº". Æèòëîâèé
ðèíîê çàéìóòü ò³, äëÿ êîãî ðåí-
òàáåëüí³ñòü ó 30—40 % º ö³ëêîì
äîñòàòíüîþ. Ò³ æ òóðêè, ºâðîïåé-
ö³ ³ íàâ³òü ðîñ³ÿíè. Àäæå ó ªâ-
ðîï³ ïðèñòîéíèì ð³âíåì ðåíòà-
áåëüíîñò³ áóä³âåëüíîãî á³çíåñó
ââàæàþòü ïîêàçíèê ó 25—30 %.
Äî òîãî æ â ³íîçåìö³â íå áóäå
ìîæëèâîñò³ ïðèñìîêòàòèñÿ äî
Äåðæàâíîãî áþäæåòó

Основні фондові інде си

Країна Інде с Час

PFTS UA 280.67 04.12 17:00

S&P-500 US 870.22 04.12 17:02

MIB-30 IT 19 657.00 04.12 17:02

FTSE-100 GB 4 175.51 04.12 17:02

CAC-40 FR 3 177.40 04.12 17:02

DAX DE 4 602.96 04.12 17:02

SMI CH 5 668.53 04.12 17:02

Офіційні рси бан івсь их
металів за 1 рам

Золото 183.5775

Срібло 2.2380

Платина 192.9522

Паладій 40.3467

Стан міжбан івсь о о
редитно о рин

За альний обся ,
млн рн

3476.3

Середньозважена
став а, %

Усьо о: 29.0

т. ч. овернайт 28.7

Офіційний рс ривні щодо іноземних валют

НБУ
Готів овий

рс
Без отів ові
розрах н и

Чорний рино

1USD 7.3819 7.3000 7.4500 7.4073

1EUR 9.3182 9.0500 9.4500 9.3456

10RUB 2.6438 2.6000 2.5200 2.6452

Непост пливі заб довни и знизять ціни на нер хомість або під ть з рин еть
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Нормативно
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хрещатик

Про заходи щодо 
впорядкування тютюнокуріння 

в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 246/246 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети�
лового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, Закону України “Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я насе�
лення”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, в інтересах територіальної громади міста
Києва та з метою впорядкування тютюнокуріння в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíà÷èòè, ùî â³ëüíèìè â³ä òþòþ-
íîêóð³ííÿ ì³ñöÿìè, â ÿêèõ ïîâí³ñòþ çà-
áîðîíåíî âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â
â ì³ñò³ Êèºâ³, º: äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè; ì³ñ-
öÿ äèòÿ÷îãî â³äïî÷èíêó, âêëþ÷àþ÷è ³ã-
ðîòåêè, êîìï’þòåðí³ êëóáè, ê³íîòåàòðè
òà ïðèëåãëó äî íèõ òåðèòîð³þ; çóïèíêè
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà 50-ìåòðîâà
çîíà íàâêîëî íèõ; ë³ôòè, áóäèíêîâ³ ñõî-
äè òà ï³ä’¿çäè áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ãóðòîæèòêè, ï³äçåìí³ ïå-
ðåõîäè, òàêñîôîíè; öåðêâè òà 50-ìåòðî-
âà çîíà íàâêîëî íèõ; çàêëàäè îñâ³òè, îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè òà ñïîðòó; çîíè â³äïî÷èíêó, âêëþ-
÷àþ÷è ïàðêè, ïëÿæ³, ñêâåðè; ë³òí³ ìàé-
äàí÷èêè, çàêðèò³ òà â³äêðèò³ ñïîðòèâí³
ñïîðóäè; ðîáî÷³ ì³ñöÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ,
óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ð³çíî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³.

2. Âèçíà÷èòè, ùî â³ëüíèìè â³ä òþòþ-
íîêóð³ííÿ ì³ñöÿìè, â ÿêèõ ÷àñòêîâî çà-
áîðîíåíî âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â
â ì³ñò³ Êèºâ³ º: îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñóá’ºê-
ò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî êî-
ðèñòóþòüñÿ íàéìàíîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ;
çàêëàäè òîðã³âë³ çàêðèòîãî òà â³äêðèòî-
ãî òèï³â, âêëþ÷àþ÷è òîðãîâ³ ðÿäè, ê³î-
ñêè, ðèíêè, ÿðìàðêè, îïòîâ³ òà äð³áíî-
îïòîâ³ áàçè, ìàãàçèíè; îá’ºêòè ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ: ðåñòîðàíè, áàðè, ïà-
áè, êàôå; í³÷í³ êëóáè òà äèñêîòåêè, çà-
êëàäè ãðàëüíî-ðîçâàæàëüíî¿ ñôåðè; îð-
ãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ.

3. Îá’ºêòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 2, ïî-
âèíí³ áóòè îáëàøòîâàí³ ñïåö³àëüíèìè
³çîëüîâàíèìè äëÿ òþòþíîêóð³ííÿ ì³ñöÿ-
ìè.

4. Ì³ñöÿ äëÿ òþòþíîêóð³ííÿ ìàþòü áó-
òè ÷³òêî âèçíà÷åí³ ñïåö³àëüíèìè ³íôîð-
ìàö³éíèìè òàáëè÷êàìè òà âèçíàí³ òàêè-
ìè, ùî íå ïðèíèæóþòü ïî÷óòòÿ ÷åñò³ òà
ã³äíîñò³ îñ³á, ÿê³ êóðÿòü.

5. Çîáîâ’ÿçàòè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ð³çíèõ ôîðì âëàñ-
íîñò³, âëàñíèê³â ÷è îðåíäàð³â â³äïîâ³ä-
íèõ ñïîðóä òà ïðèì³ùåíü:

5.1. Ó òðèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íà-
áðàííÿ ÷èííîñò³ äàíèì ð³øåííÿì â³ä-
âåñòè ñïåö³àëüí³ ³çîëüîâàí³ ì³ñöÿ äëÿ òþ-
òþíîêóð³ííÿ, îáëàäíàí³ âèòÿæíîþ âåí-
òèëÿö³ºþ ÷è ³íøèìè çàñîáàìè äëÿ âèäà-
ëåííÿ òþòþíîâîãî äèìó òà î÷èùåííÿ ïî-
â³òðÿ ³ ñïåö³àëüíèìè â³äãîðîäæåííÿìè
(ñò³íêàìè) çàëè äëÿ îñ³á, ÿê³ êóðÿòü, òà
îñ³á, ÿê³ íå êóðÿòü, à òàêîæ ðîçì³ñòèòè
íàî÷íó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîçòàøóâàííÿ
òàêèõ ì³ñöü òà ïðî øêîäó, ÿêó çàâäàº

çäîðîâ’þ ëþäèíè òþòþíîêóð³ííÿ, àáî
âèçíàòè ñïîðóäè òàêèìè, â ÿêèõ çàáîðî-
íåíî ïàëèòè âçàãàë³.

5.2. Âíåñòè çì³íè â ïðàâèëà âíóòð³ø-
íüîãî ðîçïîðÿäêó ùîäî îáìåæåííÿ òþ-
òþíîêóð³ííÿ òà âñòàíîâèòè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ó ôîðì³ çàõîä³â äèñöèïë³íàðíîãî
õàðàêòåðó íà îñíîâ³ êîðïîðàòèâíèõ ïðà-
âèë òà çã³äíî ³ ó ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ äàíèì ð³øåííÿì.

5.3. Íåñòè îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ùîäî äîòðèìàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà
çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðî-
á³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ
íàñåëåííÿ” òà äàíîãî ð³øåííÿ.

6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) òà îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëà-
äè êåðóâàòèñü ïîëîæåííÿìè äàíîãî ð³-
øåííÿ ïðè âèäà÷³ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíî-
ãî õàðàêòåðó ñóá’ºêòàì, ÿê³ çä³éñíþþòü
ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü.

7. Ðåêîìåíäóâàòè ïðàâîîõîðîííèì îð-
ãàíàì ï³äâèùèòè êîíòðîëü çà âèêîíàí-
íÿì ïîëîæåíü äàíîãî ð³øåííÿ òà ïðèòÿã-
íåííÿì äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ïîðóøåííÿ âèìîã Êîäåêñó Óêðà-
¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåí-
íÿ òà Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàõîäè ùî-
äî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàí-
íÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî
âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ”.

8. Ðåêîìåíäóâàòè ïðàâîîõîðîííèì îð-
ãàíàì ðîçðîáèòè â³äïîâ³äíó ïðîãðàìó
ùîäî çàïîá³ãàííÿ òþòþíîêóð³ííþ â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³.

9. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçðî-
áèòè ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè òþòþêóð³í-
íÿ â ì³ñò³ Êèºâ³.

10. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ï³äâèùèòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïî-
ëîæåíü äàíîãî ð³øåííÿ òà âèìîã Êîäåê-
ñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâî-
ïîðóøåííÿ òà Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çà-
õîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ
âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³ä-
ëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ”.

11. Îïóáë³êóâàòè äàíå ð³øåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ êîìóíàëüíî¿ ôîð-
ìè âëàñíîñò³.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розробку нового 
плану розвитку міста Києва 

та його приміської зони 
до 2025 року

Рішення Київської міської ради № 262/262 від 18 вересня 2008 року

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про планування і забудову територій”, “Про основи
містобудування”, на виконання Указу Президента України № 157/2008 “Про невідкладні заходи щодо роз�
витку міста Києва”, з метою створення належних умов для виконання містом Києвом функцій столиці, за�
безпечення прав громадян на сприятливі умови перебування та життєдіяльності у місті Києві, збережен�
ня історико�культурного середовища, забезпечення ефективної роботи і розвитку транспортної та інже�
нерної інфраструктури, побутового обслуговування, вирішення інших нагальних проблем розвитку міста
Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîçðîáèòè íîâèé Ãåíåðàëüíèé ïëàí
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñü-
êî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âèçíà÷èòè ðîçðîáíèêà íîâîãî Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà
òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî
2025 ðîêó íà óìîâàõ òåíäåðà, ïðîâåäåíî-
ãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ³ çàòâåð-
äæåííÿ ó 2008 ðîö³ Ïðîãðàìè-çàâäàííÿ
íà ðîçðîáêó íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñü-
êî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó Êîíöåïö³¿
ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà ³ç çà-
ëó÷åííÿì êîíñóëüòàíò³â ç ³íøèõ êðà¿í òà
â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³ ïðîåêò-
íèõ ³íñòèòóò³â òà ïîäàííÿ ¿¿ ó 2009 ðîö³
íà ðîçãëÿä ³ ñõâàëåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñü-
ê³é ðàä³.

2.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó íîâîãî Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà
³ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðîêó ³
ïîäàííÿ éîãî ó 2010 ðîö³ íà çàòâåðäæåí-
íÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

2.5. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â Êîí-
öåïö³¿ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-

ºâà òà íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çî-
íè äî 2025 ðîêó.

3. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ñòâîðèòè åêñ-
ïåðòíó ðàäó çà ó÷àñòþ äåïóòàò³â Êè¿âðà-
äè òà ôàõ³âö³â â ãàëóç³ ì³ñòîáóäóâàííÿ
äëÿ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíèõ åòàï³â ³ ñêëà-
äîâèõ ðîçðîáêè íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðè-
ì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðîêó.

4. Ïåðåìîæöþ òåíäåðà íà ðîçðîáêó íî-
âîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà
Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³-
îä äî 2025 ðîêó, âèçíà÷åíîãî â³äïîâ³äíî
äî ï³äïóíêòó 2.1 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ, çàìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ìàòåð³àëè çåìåëüíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êè-
ºâà â êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ “Êè-
¿âñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí”, ³
çàáåçïå÷èòè îòðèìàííÿ òîïîãðàô³÷íèõ
òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â â åëåêòðîííîìó âè-
ãëÿä³, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðîçðîáêè íîâîãî
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî
2025 ðîêó.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí” ïå-
ðåäàòè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ âèçíà÷åíî-
ìó íà òåíäåðí³é îñíîâ³ âèêîíàâöþ ðîá³ò
ç ðîçðîáêè íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó

Про затвердження переліку 
природоохоронних заходів 

у м. Києві в 2008 році

Рішення Київської міської ради № 403/403 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, статті 47 Закону України “Про охорону навколиш�
нього природного середовища”, Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природ�
ного середовища, затвердженого рішенням Київради від 27.02.03 № 320/480, рішення Київради від
17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” та з метою подальшого оздоровлення довкіл�
ля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ïðèðîäîîõîðîí-
íèõ çàõîä³â ó ì. Êèºâ³ äëÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ ç Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîíäó îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â 2008 ðîö³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³é-
ñíþâàòè ô³íàíñóâàííÿ ïðèðîäîîõîðîí-
íèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³êó.

3. Âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â ðîá³ò, çàçíà-
÷åíèõ ó ïåðåë³êó ïðèðîäîîõîðîííèõ çà-
õîä³â ó ì. Êèºâ³ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ç Êè-

¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó 2008
ðîö³, ïðîâîäèòè íà òåíäåðí³é îñíîâ³ çã³ä-
íî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ
â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñü-
êî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó ìàòåð³-
àëè çåìåëüíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà â
åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äëÿ ðîçðîáêè íî-
âîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà
Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

7. Çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ð³øåí-
íÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про удосконалення і впорядкування 
системи розрахунків за житлово+комунальні

та інші послуги

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1029 
від 25 липня 2008 року

Враховуючи Закон України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово�кому�
нального господарства на 2004—2010 роки”, рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 592/752
“Про затвердження Комплексної програми реформування та розвитку житлового господарства міста Ки�
єва на 2003—2005 роки та на період до 2010 року”, рішення колегії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) № 71 від 28.09.2007 та з метою удосконалення і впоряд�
кування системи розрахунків за житлово�комунальні та інші послуги в м. Києві:

1. Âèçíàòè çà äîö³ëüíå ñòâîðåííÿ ªäè-
íîãî ³íôîðìàö³éíî-ðîçðàõóíêîâîãî öåí-
òðó íà áàç³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð” (äàë³ — ÊÏ “Ã²ÎÖ”) äëÿ
âïðîâàäæåííÿ ó ì. Êèºâ³ çàãàëüíîì³ñü-
êî¿ ñèñòåìè íàðàõóâàííÿ ³ îáë³êó ñïëà-
òè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ òà ³íø³ ïîñëó-
ãè.

2. Ââàæàòè íåîáõ³äíèì çä³éñíþâàòè
ñïëàòó çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ òà ³íø³
ïîñëóãè çà äîïîìîãîþ ºäèíîãî ïëàò³æ-
íîãî äîêóìåíòà “Ðàõóíêà íà ñïëàòó æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã”.

3. ÊÏ” Ã²ÎÖ” äîðó÷èòè:
— àâòîìàòèçàö³þ òåõíîëîã³÷íîãî ïðî-

öåñó íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â çà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè;

— ðîçùåïëåííÿ òà îáë³ê ñïëàòè çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè;

— ôîðìóâàííÿ òà äðóê “Ðàõóíêà íà
ñïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã”,
ÿêèé óçàãàëüíþº íàðàõóâàííÿ âèêîíàâ-
ö³â òà âèðîáíèê³â ïîñëóã ç âðàõóâàííÿì
³ñíóþ÷èõ ï³ëüã, ñóáñèä³é òà êîìïåíñà-
ö³é;

— îðãàí³çàö³þ äîñòàâêè äî æèòëîâèõ
îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà ºäèíèõ ïëàò³æíèõ
äîêóìåíò³â íà ñïëàòó çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè;

— ï³äòðèìêó òà ñóïðîâîäæåííÿ ïðî-
ãðàìíî-àïàðàòíîãî êîìïëåêñó ç íàðàõó-
âàííÿ ïëàòåæ³â òà îáë³êó ñïëàòè çà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ òà ³íø³ ïîñëóãè;

— âåäåííÿ áàç äàíèõ: æèòëîâîãî ôîí-
äó, ìåøêàíö³â ì. Êèºâà, ï³ëüãîâèõ êàòå-
ãîð³é ãðîìàäÿí, ãðîìàäÿí, ùî îòðèìó-
þòü ñóáñèä³¿ òà êîìïåíñàö³¿, îáñÿãó æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà íàðàõóâàíü
³ ñïëàòè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè;

— ³íôîðìàö³éíèé îáì³í òà âçàºìîä³þ
ç ó÷àñíèêàìè ðîçðàõóíê³â: âèêîíàâöÿìè
òà âèðîáíèêàìè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã, â³ää³ëàìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

íàñåëåííÿ, ïàñïîðòíèìè ñòîëàìè òà ³í.;
— ³íôîðìàö³éíó âçàºìîä³þ ç áàíêà-

ìè-àãåíòàìè òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
ùî ïðèéìàþòü ïëàòåæ³ â³ä íàñåëåííÿ, ç
äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ì³ñòà òà
ðàéîí³â, ç ï³äïðèºìñòâàìè æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ç íàñåëåííÿì
ì³ñòà.

4. ÊÏ “Ã²ÎÖ” ïðè âïðîâàäæåíí³ çà-
ãàëüíîì³ñüêî¿ ñèñòåìè íàðàõóâàííÿ ³ îá-
ë³êó ñïëàòè íàñåëåííÿì çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ òà ³íø³ ïîñëóãè ïîãîäèòè ç Ãî-
ëîâíèì óïðàâë³ííÿì çâ’ÿçêó, ³íôîðìà-
òèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íòåãðàö³þ â àâ-
òîìàòèçîâàíó ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íó
ñèñòåìó ì. Êèºâà.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

— ôóíêö³îíóâàííÿ æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é âñ³õ ôîðì âëàñíî-
ñò³, ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã â ºäèí³é çàãàëüíîì³ñüê³é ñèñ-
òåì³ íàðàõóâàííÿ ³ îáë³êó ñïëàòè íàñå-
ëåííÿì çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ òà ³íø³
ïîñëóãè;

— ³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åí-
íÿ æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é;

— óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç óñ³ìà ó÷àñ-
íèêàìè ðîçðàõóíê³â.

6. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì òà æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
íèì îðãàí³çàö³ÿì, íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³, çàáåçïå÷èòè:

— äîñòîâ³ðí³ñòü òà ñâîº÷àñí³ñòü çä³éñ-
íåííÿ íàðàõóâàíü çà æèòëîâî-êîìóíàëü-
í³ òà ³íø³ ïîñëóãè ó ºäèí³é çàãàëüíî-
ì³ñüê³é ñèñòåì³ íàðàõóâàííÿ ³ îáë³êó
ñïëàòè íàñåëåííÿì çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ òà ³íø³ ïîñëóãè;

— äîñòàâêó ºäèíèõ ðàõóíê³â íà ñïëà-
òó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ òà ³íøèõ ïî-

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про заходи щодо реалізації проекту
“від Троєщини до правого берега 

за 20 хвилин”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1013 
від 24 липня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про транспорт”,
Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва” від 25.02.2008 № 157/2008,
постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 “Про здійснення закупівель товарів, робіт і по�
слуг за державні кошти”, на виконання доручення першого віце�прем’єр�міністра України О. В. Турчино�
ва за результатами робочої поїздки по підприємствах та об’єктах Південно�Західної залізниці 
29.04.2008 p., з метою забезпечення виконання розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 29.05.2008 № 771 “Про реалізацію проекту “від Троєщини до правого берега за 20 хвилин” та з ме�
тою покращення транспортного обслуговування жителів міста:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàí-
íÿ òà áóä³âíèöòâà íîâèõ çàë³çíè÷íèõ
ïëàòôîðì íà ñòàíö³ÿõ “Ðóáåæ³âñüêà” ³
“Ë³âîáåðåæíà” ç â³äïîâ³äíèìè ñó÷àñíè-
ìè  åëåìåíòàìè òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè òðàíñ-
ïîðòíî-ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â ç îá’ºêòàìè
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñüêîãî íàçåìíîãî ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, îá’ºêòàìè ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîä³â òà ï³ä’¿çä³â â³ä ïëàò-
ôîðì äî îá’ºêò³â ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêî-
ãî òðàíñïîðòó òà áóä³âíèöòâî ³íøèõ
ïëàòôîðì ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ¿õ ïåðåíå-
ñåííÿ á³ëÿ ñòàíö³é (Äàðíèöÿ — Êè¿âñüêà
Ðóñàí³âêà — Ë³âîáåðåæíà — Êè¿â-Äí³ï-
ðîâñüêèé — Ãîðîäíÿ — Îáîëîíü — Êè-
¿â-Ïåòð³âêà — Ìîñêîâñüêèé ïðîñïåêò
(Çåí³ò) — Âèøãîðîäñüêà — Ñèðåöü —
Áåðåñòåéñüêà (Ðóáåæ³âñüêà) — Áîðùàã³â-
êà) êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” (äàë³ — ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”).

2. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:
2.1. Âíåñòè çì³íè äî òåõí³êî-åêîíîì³÷-

íîãî îá´ðóíòóâàííÿ “Îðãàí³çàö³ÿ ì³ñü-
êèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü çàë³çíè÷-
íèì òðàíñïîðòîì ó ì. Êèºâ³” òà ïîãîäè-
òè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàâäàííÿ íà êîðèãó-
âàííÿ òåõí³êî-åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòó-
âàííÿ, ïåðåäáà÷èâøè â ñêëàä³ ðîá³ò ³í-
âåñòèö³éíî ïðèâàáëèâ³ îá’ºêòè.

2.2. Äëÿ ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç
áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà êîíêóðñ-
í³é îñíîâ³ âèçíà÷èòè ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-
íó îðãàí³çàö³¿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà
óêëàñòè ç íèìè â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ³ çàòâåð-
äæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áó-
ä³âíèöòâî îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.4. Îäåðæàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³ç
áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.5. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â äî ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â çàë³çíè-
ö³ ïåðåãëÿíóòè ìàðøðóòíó ìåðåæó íà-
çåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó â³ä-
ïîâ³äíî äî ïàñàæèðîïîòîêó òà ïîäàòè
ïðîïîçèö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

2.6. Ïîäàòè êëîïîòàííÿ äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â, çàçíà-
÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.6.1. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ïðîåêò³â
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê òà ¿õ ïîãîäæåííÿ â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

2.6.2. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò³â
çåìëåóñòðîþ çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ³ç
âíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-

òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äî-
êóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî ïîñò³é-
íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè.

2.7. Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî ³í-
âåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ îá’ºêò³â çä³éñ-
íèòè çà ðàõóíîê ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â.

2.8. Â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì, çä³éñíèòè çàêóï³âëþ
åëåêòðîïîòÿã³â íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íèõ âè-
ìîã, íàäàíèõ ÄÒÃÎ “Ï³âäåííî-Çàõ³äíà
çàë³çíèöÿ” â ìåæàõ áþäæåòíèõ àñèãíó-
âàíü, ïåðåäáà÷åíèõ â Ïðîãðàì³ ñîö³àëü-
íî-êóëüòóðíîãî òà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê.

3. Ïðîñèòè Äåðæàâíå òåðèòîð³àëüíî-
ãàëóçåâå îá’ºäíàííÿ “Ï³âäåííî-Çàõ³äíà
çàë³çíèöÿ” (äàë³ — Ä1ÒÎ “Ï³âäåííî-Çà-
õ³äíà çàë³çíèöÿ”):

3.1. Çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ ïðîåêòó-
âàííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó ³ñíóþ÷èõ çàë³çíè÷íèõ ïëàòôîðì ç
â³äïîâ³äíèìè îá’ºêòàìè òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè íà ñòàíö³ÿõ (Äàðíèöÿ —
Êè¿âñüêà Ðóñàí³âêà — Ë³âîáåðåæíà —
Êè¿â-Äí³ïðîâñüêèé — Ãîðîäíÿ — Îáî-
ëîíü — Êè¿â-Ïåòð³âêà — Ìîñêîâñüêèé
ïðîñïåêò (Çåí³ò) — Âèøãîðîäñüêà — Ñè-
ðåöü — Áåðåñòåéñüêà (Ðóáåæ³âñüêà) —
Áîðùàã³âêà).

3.2. Â çàâäàíí³ íà ïðîåêòóâàííÿ ïåðåä-
áà÷èòè ³íâåñòèö³éí³ ñêëàäîâ³ íà îá’ºêòàõ
ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, ùî íàëåæàòü ÄÒÃÎ “Ï³âäåííî-
Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ”, òà çàëó÷èòè ³íâåñòî-
ð³â íà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòóâàííÿ òà áó-
ä³âíèöòâà îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâî â³äïîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ åëåìåíò³â
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè ïðîïîçè-
ö³¿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” ï³ä áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â, âèçíà-
÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿):

5.1. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ïðîåêòóâàííÿ òà áó-
ä³âíèöòâà îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³
1, òà ïðèäáàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü çàë³çíè÷íèì
òðàíñïîðòîì ïî Ï³âí³÷íîìó ï³âê³ëüöþ
ïðè âíåñåíí³ çì³í äî Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê òà íàñòóïí³ ðî-
êè.

5.2. Íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïåðåéìå-
íóâàííÿ ñòàíö³é, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è îñî-
áëèâîñò³ ðàéîí³â ¿õ ðîçòàøóâàííÿ.

5.3. Ñï³ëüíî ç ÄÒÃÎ “Ï³âäåííî-Çàõ³ä-
íà çàë³çíèöÿ” âèçíà÷èòè ïåðåâ³çíèêà
ì³ñüêèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü çàë³ç-
íè÷íèì òðàíñïîðòîì ïî Ï³âí³÷íîìó ï³â-
ê³ëüöþ ì. Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

5.4. Âèçíà÷èòè ³ñòîòí³ óìîâè äîãîâî-
ðó, ùî áóäå óêëàäåíèé ì³æ ïåðåâ³çíè-
êîì, ÄÒÃÎ “Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíè-
öÿ” òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ
àäì³í³ñòðàö³ºþ.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ð.
¹ 1403 “Ïðî ïîðÿäîê çàëó÷åííÿ ³íâåñ-
òîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà àáî
ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó,
ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â, ïëîù
òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà”, ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñè ³ç çàëó÷åí-
íÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèö-
òâà ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ îá’ºêò³â,
âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2.1
ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³-
íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè òà çà-
òâåðäèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òàðè-
ôè íà ïðî¿çä ì³ñüêèì åëåêòðîïîòÿãîì ïî
Ï³âí³÷íîìó çàë³çíè÷íîìó ï³âê³ëüöþ, âè-
çíà÷èâøè ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ ïåðåâ³çíè-
êó ÿê ð³çíèöþ ì³æ òàðèôîì òà ôàêòè÷-
íîþ ñîá³âàðò³ñòþ ïåðåâåçåíü.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³äãîòóâàòè ïðî-
ïîçèö³¿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ùîäî âè-
ð³øåííÿ ìàéíîâî-ïðàâîâèõ ïèòàíü.

9. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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ñëóã äî ìåøêàíö³â áóäèíê³â ó âñòàíîâ-
ëåí³ ñòðîêè.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çâ’ÿçêó, ³í-
ôîðìàòèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
ìîæëèâ³ñòü îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ì³æ
ó÷àñíèêàìè ðîçðàõóíê³â â ì³ñüê³é ³íôîð-
ìàö³éí³é òà òåëåêîìóí³êàö³éí³é ìåðåæ³.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³-
íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ùîäî âíåñåííÿ çì³í â ÷àñòèí³ âïîðÿä-
êóâàííÿ ðîçì³ð³â âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íà-
ðàõóâàííÿì, çáîðîì, îáë³êîì òà ðîçùåï-
ëåííÿì ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÿê³ âðàõîâàí³ â òà-
ðèôàõ íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

9. Ðàéîííèì â³ää³ëàì ñóáñèä³é ì. Êè-
ºâà çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ ÊÏ “Ã²ÎÖ” äà-
íèõ ïðî çàãàëüíó ñóìó íàðàõîâàíèõ ñóá-
ñèä³é òà êîìïåíñàö³é ç ðåºñòðàìè çàÿâ-
íèê³â, ÿêèì âîíè ïðèçíà÷åí³.

10. ÊÏ “Ã²ÎÖ”, Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³-
òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Íàóêîâà

óñòàíîâà Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò
ðîçâèòêó ì³ñòà” ðîçðîáèòè òà çàòâåðäè-
òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Ïîëîæåííÿ
ïðî ªäèíèé ³íôîðìàö³éíî-ðîçðàõóíêî-
âèé öåíòð, ãðàô³ê âïðîâàäæåííÿ çàãàëü-
íîì³ñüêî¿ ñèñòåìè íàðàõóâàííÿ ³ îáë³êó
ñïëàòè íàñåëåííÿì çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ òà ³íø³ ïîñëóãè, ïîðÿäîê îáì³íó
³íôîðìàö³ºþ ç ó÷àñíèêàìè ðîçðàõóíê³â,
³íø³ ìåòîäè÷í³ òà ïðàâîâ³ äîêóìåíòè çà
íåîáõ³äí³ñòþ.

11. Ðîçïîðÿäæåííÿ âñòóïàº â ñèëó ç
ìîìåíòó éîãî ï³äïèñàííÿ, çà âèíÿòêîì
ïóíêòó 3 ðîçïîðÿäæåííÿ, ä³ÿ ÿêîãî ðîç-
ïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ çì³í äî
ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âïîðÿä-
êóâàííÿ ðîçì³ð³â âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç
íàðàõóâàííÿì, çáîðîì, îáë³êîì òà ðîç-
ùåïëåííÿì ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÿê³ âðàõîâàí³
â òàðèôàõ íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè òà íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ çàçíà÷å-
íîãî ïóíêòó ðîçïîðÿäæåííÿ.

12. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøèõ çàñòóï-
íèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì
îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс

Про створення робочої групи 
з питань забезпечення встановлення меж 

у натурі (на місцевості) територій 
та об’єктів природно+заповідного фонду 

м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1010 
від 23 липня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про природно�заповідний фонд України”, Указу Президента України від
23.05.2005 № 838 “Про заходи щодо подальшого розвитку природно�заповідної справи в Україні”, з ме�
тою збереження існуючих об’єктів природно�заповідного фонду міста:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü çà-
áåçïå÷åííÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ ó íàòóð³
(íà ì³ñöåâîñò³) òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â ïðè-
ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó ì. Êèºâà òà çà-
òâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ðîáî÷³é ãðóï³ ùîì³ñÿ÷íî âïðîäîâæ
ïåðøî¿ äåêàäè ðîçãëÿäàòè ñòàí çàáåçïå-
÷åííÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ ó íàòóð³ (íà
ì³ñöåâîñò³) òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â ïðè-
ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó ì. Êèºâà òà
âæèâàòè â³äïîâ³äí³ çàõîäè ùîäî ïðèñêî-
ðåííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò.

3. Ðîáî÷à ãðóïà äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò
³ç âñòàíîâëåííÿ ìåæ ó íàòóð³ (íà ì³ñöå-
âîñò³) òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â ïðèðîäíî-
çàïîâ³äíîãî ôîíäó ì. Êèºâà ìîæå çàëó-

÷àòè ³íøèõ ôàõ³âö³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é 
ì. Êèºâà.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс

Про фінансову підтримку громадських
організацій ветеранів війни м. Києва

на оплату транспортних витрат 
у 2008 році

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1031 
від 25 липня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та на вико�
нання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 16.12.2005 № 603/3064:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äëÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íà
îïëàòó òðàíñïîðòíèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ
ç âèêîíàííÿì ñòàòóòíèõ çàâäàíü ó 2008
ðîö³, ðàäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â Óêðà¿íè — 53,26 òèñ. ãðí, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ êîëèøí³õ ïàð-
òèçàí³â ³ ï³äï³ëüíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè — 18,07 òèñ. ãðí.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðà-
âàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà
ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè íà ô³íàíñóâàííÿ âè-
òðàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà-
÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê íà
âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðà-
ìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íåæèë³
ïðèì³ùåííÿ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.
Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó ðàä³-
àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì. Êèºâà â³ä
íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè
çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó ÊÏ “Êè¿âæèòëî-
ñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íåæèëèõ ïðèì³ùåíü 
íà âóë. Ïóøê³íñüêà, 38, ê. 2 ïëîùåþ 
367,7 êâ. ì ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó.

3. Äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2 Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó ÊÏ
“Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 46
ïëîùåþ 158,9 êâ. ì ó âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4. Ïîçèö³þ 6 äîäàòêà äî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 24.02.2004 ¹ 269 “Ïðî ïåðå-

äà÷ó îñíîâíèõ ôîíä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà”
âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³-
íè â ðîçïîðÿä÷³ äîêóìåíòè, ÿê³ âèò³êà-
þòü ç öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс
Про прийняття — передачу 

зовнішньобудинкових інженерних мереж

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1032 
від 25 липня 2008 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж”, враховуючи звернення Ко�
мунального підприємства “Житлоінвестбуд�УКБ” (лист від 25.03.2008 N 114/3234):

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðå-
äàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ Àêö³î-
íåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè-
¿âåíåðãî” òà Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Êè¿âãàç” çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³í-
æåíåðí³ ìåðåæ³ çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ — ïåðåäà-
÷ó çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäàìè.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про подальше використання 
об’єктів права власності 
територіальної громади 

м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1011 
від 23 липня 2008 року

З метою забезпечення належного утримання та ефективного використання об’єктів права комунальної
власності територіальної громади м. Києва:

6
нежиле
приміщення В л. П ш інсь а, 38 856,54

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про прийняття — передачу 
зовнішньобудинкових інженерних мереж

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1028 
від 25 липня 2008 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж” та враховуючи звернення
Відкритого акціонерного товариства проектно�будівельного комплексу “СХІД” (лист від 24.10.2006 № 346)
та Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Укрреставрація” (лист від 24.10.2006
№ 192):

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïå-
ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àê-
ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” òà
àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïà-
í³¿ “Êè¿âåíåðãî” çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³í-
æåíåðí³ ìåðåæ³ çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷è-
òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿò-
òÿ — ïåðåäà÷ó çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ óãîäàìè.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
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íÿ — áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå — âóë. Âàñèëåí-
êà — âóë. Äåãòÿð³âñüêà — âóë. Äìèòð³â-
ñüêà — âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà.

1.1.2. Ìàðøðóò ¹ 3: Ê³ëüöåâà äîðî-
ãà — ïðîñïåêò 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ — áóëüâ.
²âàíà Ëåïñå — âóë. Âàñèëåíêà — âóë.
Äåãòÿð³âñüêà — âóë. Äìèòð³âñüêà — âóë.
Ñòàðîâîêçàëüíà.

1.2. Ç 21.00 ãîä. 10 æîâòíÿ 2008 ðîêó
â³äêðèòè íîâ³ àâòîáóñí³ ìàðøðóòè â çâè-
÷àéíîìó òà òàêñîìîòîðíîìó ðåæèìàõ ðó-
õó:

1.2.1. Ìàðøðóò ¹ 1 (ÒÐ): Ìèõàéë³â-
ñüêà Áîðùàã³âêà — âóë. Ñèìèðåíêà —
ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ — ïðîñï. Êîìà-
ðîâà — âóë. Áîðùàã³âñüêà — áóëüâ. Øåâ-
÷åíêà — ïë. Ïåðåìîãè;

1.2.2. Ìàðøðóò ¹ 3 (ÒÐ): Ê³ëüöåâà äî-
ðîãà — ïðîñïåêò 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ —
ïðîñïåêò Êîìàðîâà — âóë. Áîðùàã³â-
ñüêà — áóëüâ. Øåâ÷åíêà — ïëîùà Ïå-
ðåìîãè.

1.3. Çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî ñêëà-
äó íà òðàìâàéíèõ ìàðøðóòàõ ¹¹ 14, 15
òà â³äïîâ³äíî äî ïàñàæèðîïîòîêó íà òðî-
ëåéáóñíèõ ìàðøðóòàõ ¹¹ 39, 41 ³ àâòî-
áóñíèõ ìàðøðóòàõ ¹¹ 2, 23, 69, 89.

1.4. Îðãàí³çóâàòè àâòîáóñíèé ìàðøðóò
¹ 9 â³ä âóë. Áóëãàêîâà äî ñòàíö³¿ ìåòðî
“Áåðåñòåéñüêà”.

2. Äîçâîëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ” ïðè íåîáõ³äíîñò³ âíîñè-
òè çì³íè â ³ñíóþ÷³ ìàðøðóòè òà â³äêðè-
âàòè íîâ³ ìàðøðóòè â³äïîâ³äíî äî ïàñà-
æèðîïîòîêó.

3. Ïðîñèòè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâ-
òîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ îðãàí³-
çóâàòè ïàòðóëþâàííÿ ïðîáëåìíèõ ì³ñöü
ðóõó òðàìâà¿â ¹¹ 1, 3: ïëîùà Ïåðåìî-
ãè, Ëóê’ÿí³âñüêà ïëîùà, ïåðåõðåñòÿ áóëü-
âàðó ²âàíà Ëåïñå òà ïðîñïåêòó Êîñìîíà-
âòà Êîìàðîâà.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

1. ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” çä³éñíè-
òè çàõîäè ùîäî îðãàí³çàö³¿ äîäàòêîâèõ
ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü øëÿõîì îáëàøòóâàí-
íÿ ïàíäóñíèõ â’¿çä³â âçäîâæ áîðäþðíîãî
êàìåíþ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè äëÿ ïàðêóâàí-
íÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ âñòàíîâëåííÿ
îáìåæóþ÷èõ ñòîâï÷èê³â íà òðîòóàðí³é
÷àñòèí³ âóëèöü ïåðøî¿ çîíè ïàðêóâàííÿ
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ñõåì
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà âèêîíàííÿ
ðîá³ò ç îðãàí³çàö³¿ äîäàòêîâèõ ïàðêóâàëü-
íèõ ì³ñöü øëÿõîì îáëàøòóâàííÿ ïàíäóñ-
íèõ â’¿çä³â ³ âñòàíîâëåííÿ îáìåæóþ÷èõ
ñòîâï÷èê³â íà òðîòóàðí³é ÷àñòèí³ âóëèöü
ïåðøî¿ çîíè ïàðêóâàííÿ êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ”:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ ç
ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

3.2. Ñï³ëüíî ç ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” äå-
ìîíòóâàòè íàïðàâëÿþ÷³ ï³øîõ³äí³ îãîðî-
äæåííÿ â ì³ñöÿõ âñòàíîâëåííÿ åëåìåí-
ò³â ïàíäóñíèõ â’¿çä³â íà âóëèöÿõ ïåðøî¿
çîíè ïàðêóâàííÿ.

3.3. Ðîáîòè ç îðãàí³çàö³¿ äîäàòêîâèõ
ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü ³ âñòàíîâëåííÿ îá-
ìåæóâàëüíèõ ñòîâï÷èê³â âèêîíàòè ó
2008-2009 ðîêàõ,

3.4. Äîçâîëèòè ðîáîòè, çàçíà÷åí³ â ï³ä-
ïóíêò³ 3.3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèêî-

íóâàòè ç ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè òà îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â.

3.5. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ çàçíà÷å-
íèõ ðîá³ò.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàòè äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñ-
òèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âðàõóâàííÿ ðî-
á³ò, âèçíà÷åíèõ â ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê çà ðàõóíîê ïåðåðîçïîä³ëó êîø-
ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïî ãîëîâíîìó ðîçïî-
ðÿäíèêó êîøò³â — Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ òðàíñïîðòó.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про надання матеріальної допомоги

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1379 
від 6 жовтня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про соціальні
послуги”, на виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006�2010 роки, затвердженої рішен�
ням Київради від 16.12.2005 № 603/3064, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.04.2008 № 553 “Про затвердження Положення
про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення м. Києва,
які опинилися в складних життєвих обставинах”, у межах здійснення повноважень органу місцевого само�
врядування та у зв’язку із зверненнями мешканців житлового будинку № 120�б на вул. Жилянській у Шев�
ченківському районі м Києва, який визнано аварійним:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ )
êîøòè â ñóì³ 57,0 òèñ. ãðí äëÿ íàäàííÿ
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìåøêàíöÿì æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ¹ 120-á íà âóë. Æèëÿí-
ñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿêèé âèçíàíî àâàð³éíèì.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè âèòðàòè,
çàçíà÷åí³ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæå-
ò³ ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê íà âèêîíàííÿ
ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”
íà 2006-2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ) íàäàòè ìà-
òåð³àëüíó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ 1 000 ãðí
íà êîæíó çàðåºñòðîâàíó îñîáó çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 120-á,
çã³äíî ç³ ñïèñêîì, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëîâà÷ó Â. Â.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ãîëîâà÷à Â. Â.
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ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про організацію додаткових 
паркувальних місць автотранспорту 

шляхом влаштування пандусних в’їздів
вздовж бордюрного каменю 

та встановлення обмежувальних стовпчиків 
на тротуарній частині вулиць 

першої зони паркування

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1347 
від 29 вересня 2008 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, рішення Київської міської ради від 26.04.2007
№ 455/1116 “Про затвердження міської програми вдосконалення організації дорожнього руху та його без�
пеки на період 2007�2009 років в м. Києві”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 47/207 “Про
встановлення Правил благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських міс�
цях, торгівлі на ринках у м. Києві”, зважаючи на різке зростання кількості автомобілів в м. Києві та інтен�
сивності руху автотранспорту на вулицях ҐІечерського, Шевченківського та Голосіївського районів та з ме�
тою підвищення пропускної спроможності вулиць центральної частини м. Києва, підвищення безпеки ру�
ху транспорту шляхом удосконалення його організації:

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про організацію 
нових трамвайних 

та автобусних маршрутів 
на період реконструкції лінії 

швидкісного трамвая

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1377 
від 3 жовтня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.09.2004 № 1673 “Про комплексну
реконструкцію лінії швидкісного трамваю від Площі Перемоги до Великої Кільцевої дороги з частковою
зміною траси” (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2007 № 396), з метою забезпечення безпе�
ребійного перевезення пасажирів:

1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” (äàë³ — ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”)
íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ó òåðì³í ç 10 æîâò-
íÿ 2008 ðîêó äî 20 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó:

1.1. Îðãàí³çóâàòè ðóõ òðàìâà¿â ç 
10 æîâòíÿ 2008 ðîêó:

1.1.1. Ìàðøðóò ¹ 1: Ìèõàéë³âñüêà
Áîðùàã³âêà — âóë. Ñèìèðåíêà — áóëüâ.
Êîëüöîâà — ïðîñïåêò 50-ð³÷÷ÿ Æîâò-

Про затвердження розподілу коштів 
на реалізацію заходів міської цільової 

програми підготовки та проведення 
в м. Києві фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу на 2008 рік

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1386 
від 8 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 18 та 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та рішення Київської
міської ради від 31.01.2008 № 71/4543 “Про затвердження міської цільової програми підготовки та про�
ведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, з метою підвищення рів�
ня забезпеченості лікувально�профілактичних закладів обладнанням, впровадження передових техноло�
гій обміну медичною інформацією:

1. Çàòâåðäèòè ðîçïîä³ë êîøò³â ó ñóì³
6 000,0 òèñ. ãðè, çàòâåðäæåíèõ ó ì³ñüêîìó
áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê, íà ïðèäáàí-
íÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàí-
íÿ, êîìï’þòåðèçàö³þ òà ³íôîðìàö³éíå çà-
áåçïå÷åííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÓªÔÀ,
çã³äíî ç ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ ï³ä-
ãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â ì. Êèºâ³ ô³íàëü-
íî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðî-
êó ç ôóòáîëó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.01.2008
¹ 71/4543 ïî ãàëóç³ “Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ”,
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè âèäàòêè, çàçíà÷å-
í³ çàâäàííÿìè 12 òà 13 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.01.2008 ¹ 71/4543
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-
ãðàìè ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â ì. Êè-
ºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè
2012 ðîêó ç ôóòáîëó” çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2008
ð³ê ïî ãàëóç³ “Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ”.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîâåñòè òåíäåðè íà ïðèäáàííÿ îáëàäíàí-
íÿ, âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ³í-
ôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿
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Про будівництво дитячого навчального 
закладу № 766 на вул. Кудряшова, 7а 

у Солом’янському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1392 
від 9 жовтня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення належних
умов виховання та навчання підростаючого покоління:

1. Âèçíà÷èòè Ñîëîì’ÿíñüêó ðàéîííó ó 
ì. Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíè-
êîì áóä³âíèöòâà äèòÿ÷îãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó ¹ 766 íà âóë. Êóäðÿøîâà, 7à.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó:

2.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.
2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïðîåêòíî-

êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî
äèòÿ÷îãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 766 íà âóë.
Êóäðÿøîâà, 7à.

2.3. Ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó ³ ï³äðÿäíó îðãà-
í³çàö³¿ ³ç âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèçíà÷èòè íà
òåíäåðí³é îñíîâ³.

2.4. Âèð³øèòè ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

2.5. Îäåðæàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.6. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ ï³äï.
2.4,2.5 öüîãî ïóíêòó îäåðæàòè â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò.

3. Åêñïëóàòàö³éíèì ñëóæáàì ïðè îôîðì-
ëåíí³ òåõí³÷íèõ óìîâ íà ³íæåíåðíå çàáåçïå-

÷åííÿ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè ¿õ ï³äêëþ-
÷åííÿ ïî ìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüî äî íàé-
áëèæ÷èõ âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ ìåðåæ òà
ñïîðóä.

4. Ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ-
÷åííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, äî ïðîåêò³â ïðîãðàì ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2009 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ïðî-
åêòíèõ ðîá³ò â 2008 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòè-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â òà â ìåæàõ àñèã-
íóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó
Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ
â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

çàõîä³â ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâ-
êè òà ïðîâåäåííÿ â ì. Êèºâ³ ô³íàëüíî¿
÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç
ôóòáîëó.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëîâà÷ó Â. Â. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ãîëîâà÷à Â. Â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про додаткові заходи щодо впорядкування 
руху вантажного автотранспорту в місті Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1024 
від 25 липня 2008 року

Відповідно до статей 6, 9 Закону України “Про дорожній рух”, Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, з урахуванням Конвенції про договір міжнародних автомобільних перевезень вантажів і
Угод про міжнародні автомобільні перевезення та з метою поліпшення організації дорожнього руху та йо�
го безпеки, поліпшення екологічного стану та підвищення пропускної спроможності вулично�шляхової ме�
режі м. Києва в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàáîðîíèòè çà¿çä âàíòàæíîãî òðàíñïîð-
òó çàãàëüíîþ ìàñîþ á³ëüøå 4,5 òîííè â ìå-
æ³ ì³ñòà Êèºâà ç 07 00 ãîä. äî 20.00 ãîä., êð³ì
àâòîìîá³ë³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïåðåâåçåííÿ
âàíòàæ³â ó ì³æíàðîäíîìó ñïîëó÷åíí³.

Çà¿çä â ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà àâòîìîá³ë³â, ÿê³
çä³éñíþþòü ïåðåâåçåííÿ — âàíòàæ³â ó 
ì³æíàðîäíîìó ñïîëó÷åíí³, äîçâîëèòè ç 
10.00 ãîä. äî 17. 00 ãîä. ïðè íàÿâíîñò³ ó âî-
ä³¿â ì³æíàðáäíî¿ òîâàðíî-òðàíñïîðòíî¿ íà-
êëàäíî¿ “CMR” àáî êíèæêè ì³æíàðîäíèõ
äîðîæí³õ ïåðåâåçåíü (ÌÄÏ) òà îáëàäíàííÿ
àâòîïî¿çä³â çíàêîì “TIR”.

2. Ðóõ òðàíçèòíîãî âàíòàæíîãî òðàíñïîð-
òó òåðèòîð³ºþ ì³ñòà Êèºâà äîçâîëèòè ëèøå
ïî ïðîñïåêòó Áàæàíà, Ñòîëè÷íîìó øîñå,
âóëèö³ Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, ïëîù³ Îäå-
ñüê³é, Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, ïðîñïåêòó Àêàäåì³-
êà Ïàëëàä³íà, ïëîù³ Ãîñòîìåëüñüê³é, âóëè-
ö³ Ì³ñüê³é (íà ä³ëÿíö³ â³ä ïëîù³ Ãîñòîìåëü-
ñüêî¿ äî ïåðåõðåñòÿ ç Ãîñòîìåëüñüêèì øî-
ñå), Ãîñòîìåëüñüêîìó øîñå, Íîâ³é äîðîç³
(Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íàï³âê³ëüöÿ), ïðîñïåê-
òó Ì³íñüêîìó, ïëîù³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, âó-
ëèö³ Ïîëÿðí³é, âóëèö³ Áîãàòèðñüê³é, ïëîù³
Òóëüñüê³é, ïðîñïåêòó Ìîñêîâñüêîìó, ïðîñ-
ïåêòó Âàòóò³íà, ïëîù³ Êåð÷åíñüê³é, âóëèö³
Áðàòèñëàâñüê³é, ïðîñïåêòó Áðîâàðñüêîìó ç
20.00 ãîä. äî 07.00 ãîä.

3. Çàáîðîíèòè çà¿çä âàíòàæíèõ òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â ç äîçâîëåíîþ ìàêñèìàëüíîþ çà-
ãàëüíîþ ìàñîþ ïîíàä 4,5 òîííè (ÿêùî äî-
ðîæí³ìè çíàêàìè íå îáóìîâëåíî ³íøîãî), à
òàêîæ òðàêòîð³â, ñàìîõ³äíèõ ìàøèí ³ ìåõà-
í³çì³â (êð³ì àâòîìîá³ë³â àâàð³éíèõ òà îïå-
ðàòèâíèõ ñëóæá) â öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ì³ñ-
òà Êèºâà, îáìåæåíó íàñòóïíèìè âóëèöÿìè
³ ïëîùàìè:

— ïë. Ïåðåìîãè — Ïîâ³òðîôëîòñüêèé
øëÿõîïðîâ³ä — âóë. ×îðíîâîëà — âóë. Ãëè-
áî÷èöüêà — âóë. Âåðõí³é (Íèæí³é) Âàë —
âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà — Íàáåðåæ-
íå øîñå — áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â — ïëî-
ùà Ëèá³äñüêà — âóë. Ãîðüêîãî — âóë. Ñàê-
ñàãàíñüêîãî — ïë. Ïåðåìîãè.

Çà¿çä âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó ç øâèäêî-
ïñóâíèì âàíòàæåì â öåíòðàëüíó ÷àñòèíó
ì³ñòà äîçâîëèòè â ïåð³îä ç 20. 00 ãîä. äî
07. 00 ãîä.

Ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ äëÿ çà¿çäó âàí-
òàæíèõ àâòîìîá³ë³â ç äîçâîëåíîþ ìàêñè-
ìàëüíîþ ìàñîþ ïîíàä 4,5 òîííè ó öåíòðàëü-
íó ÷àñòèíó ì³ñòà Êèºâà (òà ó ìåæ³ ì³ñòà Êè-
ºâà, äî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç
âèäà÷³ äîçâîë³â (ïåðåïóñòîê) äëÿ çà¿çäó âàí-
òàæíîãî òðàíñïîðòó â ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà) ä³º
ïîðÿäîê âèäà÷³ â³äïîâ³äíèõ ïåðåïóñòîê, çà-
òâåðäæåíèé íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10.01.2007 ¹ 2, ÿêèé çà-
ðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòè-
ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 25.01.2007 çà ¹ 2/737.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè â³äïîâ³äí³ çà-
õîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âëàñíèêàìè çà-
êëàä³â òîðã³âë³, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ó öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì. Êèºâà, îáìåæåí³é âó-
ëèöÿìè ³ ïëîùàìè, âèçíà÷åíèìè ïóíê-
òîì 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåâåçåíü
òîâàð³â âàíòàæíèìè àâòîìîá³ëÿìè çàãàëü-
íîþ ìàñîþ ïîíàä 4,5 òîííè ç 20.00 ãîä.
äî 07.00 ãîä.

5. Çàáîðîíèòè â ïåð³îä, êîëè òåìïåðàòó-
ðà ïîâ³òðÿ á³ëüøå í³æ +28°Ñ, ðóõ âåëèêîâà-
ãîâîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîþ âàãîþ ïîíàä 24
òîííè ³ íàâàíòàæåííÿì íà â³ñü ïîíàä 7 òîíí
íà îêðåìèõ âóëèöÿõ òà äîðîãàõ ì. Êèºâà ç
10.00 ãîä. äî 22.00 ãîä.

6. Âèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíèì çà ñïîñòå-
ðåæåííÿ ïåðåâèùåííÿ äîïóñòèìèõ íîðì
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ (ïîíàä +28°Ñ) òà ³í-
ôîðìóâàííÿ óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â
ùîäî çàáîðîíè ðóõó âåëèêîâàãîâîãî òðàíñ-
ïîðòó, çàãàëüíîþ âàãîþ ïîíàä 24 òîííè,
ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ìåòîþ óíèê-
íåííÿ çàáðóäíåííÿ äîðîæíüîãî ïîëîòíà âó-
ëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà çàáåçïå÷èòè
ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³
çä³éñíþþòü ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³âêàìè â
ì³ñò³, ùîäî íåäîïóùåííÿ ïðîñèïàííÿ òà
ïðîëèâàííÿ íà äîðîæíº ïîëîòíî âóëèöü òà
äîð³ã ì³ñòà ñèïêèõ òà ð³äêèõ áóä³âåëüíèõ ìà-
òåð³àë³â.

8. Ïðîñèòè Êè¿âñüêó ðåã³îíàëüíó ìèòíè-
öþ:

8.1. Íå âèäàâàòè òà íå ïîãîäæóâàòè ë³-
öåíç³¿ òà äîçâîëè ñóá’ºêòàì çîâí³øíüîåêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïðàâî â³äêðèòòÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ìèòíèõ ë³öåíç³éíèõ ñêëàä³â
òà ñêëàä³â òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ íà òå-
ðèòîð³¿ ì³ñòà ç ìåòîþ âèíåñåííÿ ¿õ çà ìå-
æ³ ì³ñòà.

8.2. Ïîãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó ðóõó âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó òåðèòîð³ºþ ì³ñòà äî ìèòíèõ êîì-
ïëåêñ³â çà àäðåñàìè:

âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 58, ÂÌÊ AT “Óêðà-
¿íñüêà àâòîìîá³ëüíà êîðïîðàö³ÿ”;

Ñòîëè÷íå øîñå, 100, ÂÌÊ ÒÎÂ “Àòëàí-
ò³ê”;

âóë. Ìàëèíñüêà, 20, ÂÌÊ ÂÀÒ “Êè¿âñüêå
àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî 13054”;

— âóë. Áîãàòèðñüêà, 1, ÂÌÊ ÒÎÂ “Ôðî-
çåí Ôð³î”;

— âóë. Òóïîëåâà, 23, ÂÌÊ ÇÀÒ “Êè¿â-
òðàíñåêñïåäèö³ÿ”.

9. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
äîðñåðâ³ñ”:

9.1. Âèñòóïèòè çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ³ ïî-
ãîäèòè Ñõåìó ìàðøðóòíîãî îð³ºíòóâàííÿ òà
Ñõåìó çàáîðîíè ðóõó âàíòàæíîãî òðàíñïîð-
òó â ïåð³îä, êîëè òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ á³ëü-
øå í³æ +28°Ñ, íà âóëè÷íî-øëÿõîâ³é ìåðå-
æ³ ì. Êèºâà òà íà òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³.

9.2. Â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíèõ ñõåì, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 9.1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ïðîâåñòè ðîáîòè ³ç âèãîòîâëåííÿ
òà âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òåõí³÷íèõ çà-
ñîá³â ðåãóëþâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì â òåðì³í
äî 15.08.2008.

10. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

10.1. Ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç
ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä-
ãîòóâàòè ³íôîðìàö³þ äëÿ àâòîïåðåâ³çíèê³â
ùîäî îáìåæåííÿ çà¿çäó âàíòàæíîãî òðàíñ-
ïîðòó çàãàëüíîþ ìàñîþ á³ëüøå 4,5 òîííè â
ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà ç 07. 00 ãîä. äî 20.00 ãîä.

10.2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çâåðíóòèñü äî Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó òà
çâ’ÿçêó Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ïðî³íôîðìó-
âàòè ïðî çì³ñò öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â³äïî-
â³äí³ êîìïåòåíòí³ îðãàíè â êðà¿íàõ, ùî ï³ä-
ïèñàëè Êîíâåíö³þ ì³æíàðîäíèõ äîðîæí³õ
ïåðåâåçåíü òà Óãîäè ïðî ì³æíàðîäí³ àâòî-
ìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ.

10.3. Ïðîñèòè Àñîö³àö³þ ì³æíàðîäíèõ àâ-
òîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â Óêðà¿íè ïðî³í-
ôîðìóâàòè ïðî çì³ñò öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
â³äïîâ³äí³ êîìïåòåíòí³ îðãàíè â êðà¿íàõ, ÿê³
ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ ì³æíàðîäíèõ äîðîæ-
í³õ ïåðåâåçåíü òà Óãîäè ïðî ì³æíàðîäí³ àâ-
òîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ.

10.4. ßê ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó áþäæåò-
íèõ êîøò³â çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,
ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 9.2 ïóíêòó 9 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê ïåðåðîçïîä³-
ëó àñèãíóâàíü.

11. Ïðîñèòè óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ç
01.08.2008 çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âèêî-
íàííÿì ïóíêò³â 1, 2, 3, 5 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

12. Ïðîñèòè Êè¿âñüêó îáëàñíó äåðæàâ-
íó àäì³í³ñòðàö³þ ïðîäîâæèòè ðîáîòè
ùîäî îïðàöþâàííÿ ïèòàííÿ ìîæëèâîñò³
âëàñíèê³â ³ñíóþ÷èõ ëîã³ñòè÷íèõ öåíòð³â,
àâòîòåðì³íàëüíèõ êîìïëåêñ³â, ìèòíèõ ë³-
öåíç³éíèõ ñêëàä³â, à òàêîæ îá’ºêò³â äî-
ðîæíüîãî ñåðâ³ñó, ÿê³ ìàþòü ïëîùàäêè
äëÿ â³äñòîþ âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó, ðîç-
ì³ùåí³ íà òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³,
çä³éñíþâàòè íà â³äïîâ³äíèõ óìîâàõ â³ä-
ñò³é âàíòàæíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó
ãîäèíè, êîëè ðóõ òåðèòîð³ºþ ì. Êèºâà
çàáîðîíåíî.

13. Êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó, ðîçòàøîâàíèõ â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà, âèçíà÷åí³é ó ïóíêò³ 3 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, ïîãîäèòè ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà óïðàâë³ííÿì
ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè çà-
¿çäó òà âè¿çäó âàíòàæíèõ òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â äî öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.

14. Êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îð-
ãàí³çàö³é, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ÿê³
ìàþòü âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³ òà ìåõàí³÷í³
òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ïðîâåñòè ç âîä³ÿìè öèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáî-
òó òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

15. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç îïåðàòèâíîãî ðîç-
ãëÿäó ïèòàíü çà¿çäó âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó
ìàñîþ á³ëüøå 4,5 òîííè â ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà
ç 07.00 ãîä. äî 20.00 ãîä. òà çàòâåðäèòè ¿¿
ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

16. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
ðîáîòè êîì³ñ³¿ ç îïåðàòèâíîãî ðîçãëÿäó ïè-
òàíü çà¿çäó âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó ìàñîþ
á³ëüøå 4,5 òîííè â ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà ç 
07. 00 ãîä. äî 20.00 ãîä., ùî äîäàºòüñÿ.

17. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
äîðñåðâ³ñ”:

17.1. Çàòâåðäèòè çà ïîãîäæåííÿì Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèäà÷³ äîçâîë³â (ïåðå-
ïóñòîê) äëÿ çà¿çäó âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó â
ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà.

17.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè çðàçîê äî-
çâîëó (ïåðåïóñòêè) íà çà¿çä âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó â ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà ç 07 00 ãîä.
äî 20.00 ãîä.

18. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

18.1. Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.03.2008 ¹ 323
“Ïðî äîäàòêîâ³ çàõîäè ùîäî âïîðÿäêóâàí-
íÿ ðóõó âàíòàæíîãî àâòîòðàíñïîðòó â ì³ñò³
Êèºâ³” òà â³ä 03.07.2008 ¹ 911.

18.2. Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.04.2008 ¹ 606
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.03.2008 ¹ 323”.

18.3. Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.05.2008 ¹ 772
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.03.2008 ¹ 323”.

19. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

20. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс
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Ïðàïîð 
ñëàâîóêðà¿íö³â

Îëåêñ³é ÊÓÆÅËÜÍÈÉ, 
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñüîãîäí³ â áàãàòüîõ âåëèêèõ ì³ñòàõ ñâ³òó
íåçíàéîì³ ëþäè â³òàþòüñÿ îäíå ç îäíèì àáî
îáì³íþþòüñÿ ñòðèìàíèìè óñì³øêàìè ïðè-
õèëüíîñò³. Â òóðèñòè÷íî íàïðóæåíèõ ì³ñ-
òàõ — ìåíøå, íàïðèêëàä, ó Ïàðèæ³. À â ßïî-
í³¿ êëàíÿþòüñÿ çäàëåêó, íàáëèçèâøèñÿ áåç-
ïîñåðåäíüî ³ ùå íàâçäîã³í. Çâ³ñíî, íå éäåòü-
ñÿ ïðî íîðìó ïîâåä³íêè, àëå é íå ïðî âè-
íÿòêè. Òàê ÷è ³íàêøå öå ïèòàííÿ ä³àëîãó
ì³ñüêèõ æèòåë³â ïåðåäóñ³ì ì³æ ñîáîþ, à äà-
ë³ ñòàâëåííÿ äî ãîñòåé ÿê äî çåìëÿê³â, õî÷à
é íà ê³ëüêà äí³â.

Ïðîãðàìà “Ïðàïîð Óêðà¿íè ó êîæíó
ñ³ì’þ” ìîæå ñòàòè ÷óäîâèì ìåõàí³çìîì íà-
ëàãîäæåííÿ âíóòð³øíüîãî ³ çì³ñòîâíîãî ä³à-
ëîãó êèÿí. Íàøèì äâîêîëîðîì ìîæíà íå
ò³ëüêè ºäíàòèñÿ ó ïðèêðàøàíí³ áàëêîí³â ³
â³êîí íà ñâÿòà, à ùå é äåìîíñòðóâàòè ïîçè-
ö³þ â äèñêóñ³éíèõ ïèòàííÿõ. Ãîëîâíèé ðå-
çóëüòàò — íåáàéäóæ³ñòü, ðîçóì³ííÿ çíà÷åí-
íÿ ñï³ëüíèõ ä³é, çðåøòîþ ïàòð³îòèçì. Íàø³
ïðàùóðè ïåðåæèâàëè é íå òàê³ êðèçè, ÿê ñüî-
ãîäí³, à çãóðòîâàí³ ïàòð³îòè÷íèì ïîðèâîì
äîëàëè áóäü-ÿêèõ âîðîã³â.

Ñêàæ³ìî, ïåðåõ³ä íà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ëàì-
ïè â ãðîìàäñüêîìó îñâ³òëåíí³ áóäèíê³â ³ ì³ñ-
òà. ßê³ âèäàòêè ³ ÿêà åêîíîì³ÿ? Íàâ³òü ÿê-
ùî õòîñü, êîëèñü, äåñü, ÷îìóñü ³ ïîöóïèòü
òàêó ëàìïó, òî âêðóòèâøè ó ñâî¿é õàò³, îä-
íàê åêîíîìèòèìå åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ âñüî-
ãî ì³ñòà. Ùîá ïîäîëàòè êðèçó ô³íàíñîâó, ÿ
ïåâåí, òðåáà ñïîíóêàòè ëþäåé íå òàê äî
îùàäëèâîñò³, ÿê äî ãîñïîäàðíîñò³, ùî íà
ïåðøîìó åòàï³ ìîæå áóòè âèòðàòí³øîþ. Çà
çàãàëüíî¿ åêîíîì³¿ åëåêòðîåíåðã³¿ êîæíîìó
äîñòóïí³øèì ñòàíå êîìôîðò ó âëàñí³é îñå-
ë³. Ñüîãîäí³ º ³ êèëèìè ç ï³ä³ãð³âîì, ³ òîíåíü-
êà òåïëîåëåêòðè÷íà ñ³òêà ï³ä êîâðîë³í, ³ ï³-
ä³ãð³âà÷³ òà îõîëîäæóâà÷³ ïîâ³òðÿ çà äîñòóï-
íèìè ö³íàìè. Æèâ³òü êîìôîðòíî áåç çàãðîç
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó!

Ó Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³ çà ê³ëüê³ñòþ ñîíÿ÷-
íèõ äí³â òàêà ñàìå êàðòèíà, ÿê ³ â íàñ, îä-
íàê ñîíÿ÷í³ áàòàðå¿ íà â³äì³íó â³ä íàñ òàì
äàâíî ó âåëèê³é ïîøàí³. Çà òàê³ ïðîåêòè, íà-
çâåìî ¿õ “Ëàìïî÷êà ×åðíîâåöüêîãî” ³ “Òåï-
ëî êè¿âñüêî¿ âëàäè”, ìàáóòü, êîæåí áè ïðà-
ïîðîì ïðîãîëîñóâàâ.

Êîæåí õòî? Êèÿíèí? Óêðà¿íåöü? À ÿêùî
³ íå êèÿíèí, ³ íå óêðà¿íåöü. ßê âàæëèâî
çíàéòè òî÷íå ñëîâî â êîæí³é ñïðàâ³. Ïðèãà-
äóºòå, çà ÷àñ³â ôîðìóâàííÿ ºäèíî¿ íàö³¿ “ðà-
äÿíñüêèé íàðîä” øóêàëè íîâó íàçâó öüîìó
ÿâèùó. ªâãåí³é ªâòóøåíêî çàïðîïîíóâàâ:
“ñîâåòèí è ñîâåòèíêà”. Ò³, õòî æèâå â Ðîñ³¿,
íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíîñò³ — ðîñ³ÿíè.
Òðåáà é íàì íàéòè îá’ºäíàâ÷å é ãîðäå ñëî-
âî, ÿêå í³êîãî íàö³îíàëüíî¿ íàëåæíîñò³ íå
ïîçáàâèòü, à íàâïàêè, äî âåëèêî¿ íàäíàö³î-
íàëüíî¿ ãîðäîñò³ äîëó÷èòü. Ìîÿ ïðîïîçèö³ÿ
ïðîñòà: ñëàâîóêðà¿íåöü. Ïðèâ³òàííÿ ïðàäàâ-
íº — ñëàâà Óêðà¿í³! Ïðîãîëîñóéìî êîæåí
ñâî¿ì, íàøèì ïðàïîðîì çà íàøå íîâå ³ì’ÿ,
ÿêå äî ñëàâíèõ ñïðàâ çàêëèêàº ³ âåäå. À ò³,
ùî, çíîâ òàêè, íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíî¿
íàëåæíîñò³, ñëàâ³ íàøî¿ âåëèêî¿ íàö³¿ øêî-
äÿòü, õàé íàçèâàþòüñÿ âæå çà òðàäèö³ºþ ÷óõ-
ðà¿íö³.

Îäíå ñëîâî, áàãàòî º ïðî ùî ïîãîâîðèòè,
ïîðàäèòèñÿ, ïîñïåðå÷àòèñÿ ãîðîäÿíàì. Ðåôå-
ðåíäóìè ïðàïîðàìè çà ïðîïîçèö³ÿìè êè¿â-
ñüêèõ î÷³ëüíèê³â áåçïëàòí³, ñâÿòêîâ³, ïðàïî-
ðèñò³ äîäàäóòü íàì ñ³ìåéíîñò³ é ïóáë³÷íîñò³,
äåìîêðàòè÷íî¿ ñâÿòêîâîñò³ é ãðîìàäÿíñüêî¿
íåáàéäóæîñò³

Ì³æ ñâ³òëîì ³ ò³ííþ
Âèéøëà êíèæêà Îëåêñàíäðà Äåíèñåíêà “Äóøà ð³êè”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У серед в столичній ни арні
"Є" презент вали перш ниж
повістей і оповідань а тора, ре-
жисера та драмат р а Оле сан-
дра Денисен а "Д ша рі и".
Глядачі теле анал "Київ"
пам’ятають йо о я вед чо о
про рами "Кіносалон", а шан -
вальни и театрально о мистец-
тва і тепер мають на од пере-
лян ти вистав Національно о
театр імені Івана Фран а "Бо-
жественна самотність" за п’є-
сою Денисен а "О сана". Тепер
з’явилася можливість ознайоми-
тися з літерат рним талантом
автора.

Íà ïðåçåíòàö³¿ ó êíèãàðí³ “ª” ç³áðàëè-
ñÿ äðóç³ é êîëåãè, ñåðåä íèõ ³ àêòîðè Íà-
ö³îíàëüíîãî òåàòðó ³ìåí³ Ôðàíêà Àíàòî-
ë³é Ãíàòþê òà ªâãåí Øàõ. Âîíè ïîçíàéî-
ìèëèñÿ ç ïèñüìåííèêîì ï³ä ÷àñ ðîáîòè
íàä âèñòàâîþ “Áîæåñòâåííà ñàìîòí³ñòü”.
Àíàòîë³é Ãíàòþê çàóâàæèâ, ùî â îïîâ³-
äàííÿõ àâòîð ïðîâîäèòü ÷èòà÷à ïî òîí-
ê³é íàòÿãíåí³é íèòö³, ì³æ äîáðîì ³ çëîì,
âîäîþ ³ âîãíåì, ò³ííþ ³ ñâ³òëîì. Àêòîð
ïîð³âíÿâ òâîðè Äåíèñåíêà ³ç íàðîäíîþ
òâîð÷³ñòþ, ïðîñòîþ òà ãëèáîêîþ âîäíî-
÷àñ. Ó íèõ äîëàºòüñÿ â³äñòàíü ì³æ âèñî-
êèì îáðàçîì ³ íèçüêèì, ùî íàðîäæóº
äðàìàòè÷íå íàïðóæåííÿ, ³íòðèãó.

Ñèí âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ðåæèñåðà
Âîëîäèìèðà Äåíèñåíêà òà àêòðèñè Íà-
òàë³¿ Íàóì Îëåêñàíäð âèð³ñ ó ñåðåäîâè-
ù³ ìèòö³â, áàãàòî ñï³ëêóâàâñÿ ³ç ñàìèì
Ñåðã³ºì Ïàðàäæàíîâèì, íàâ÷àâñÿ ó ÂÄ²-

Êó íà êóðñ³ Ñåðã³ÿ Áîíäàð÷óêà. Ñàìå â
ë³òåðàòóð³ àêòîð ³ ðåæèñåð ó ñêðóòí³ äëÿ
óêðà¿íñüêîãî ê³íåìàòîãðàôà äåâ’ÿíîñò³
çì³ã ðåàë³çóâàòè ñâîþ ïîòðåáó òâîðèòè,
àäæå ïèñàííÿ íå ïîòðåáóº æîäíî¿ ô³íàí-
ñîâî¿ çàòðàòè íà â³äì³íó â³ä ê³íî. Ñâî¿ ðî-
ìàíè, îïîâ³äàííÿ, â³ðø³, êàçêè, äðàìà-
òè÷í³ òâîðè Îëåêñàíäð äðóêóâàâ ó æóð-
íàë³ “Êóð’ºð Êðèâáàñó”, à îñü îêðåìîþ
êíèæêîþ éîãî òâîðè âèõîäÿòü óïåðøå. Ó
çá³ðêó óâ³éøëè äâ³ ïîâ³ñò³ “Ãëèíà” ³
“...Ë³òî, ëþáèâ” òà äî äåñÿòêà îïîâ³äàíü.
Âîíè ñïîâíåí³ ì³ñòèêè, ÷îðíîãî ãóìîðó,

ðîìàíòè÷íîãî êîõàííÿ. Äîñâ³ä àêòîð-
ñüêî¿ ðîáîòè äîïîìàãàº ïèñüìåííèêîâ³
ïåðåâò³ëþâàòèñÿ ó ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â —
÷àñîì ïðîñòèõ ëþäåé, ÷àñîì äèâàêóâàòèõ
³ íåçâè÷íèõ, ïðîíèêàòè â ñàìó ñóòü ¿õ-
í³õ õàðàêòåð³â. Âèäíî, ùî íàïèñàëà ö³
òâîðè ëþäèíà ³íòåë³ãåíòíà, ùî ðîçóì³º ³
æèòòÿ, ³ ìèñòåöòâî.

Íåçàáàðîì ó âèäàâíèöòâ³ “Ãðàí³-Ò”
âèéäóòü äâ³ íàñòóïí³ êíèæêè Îëåêñàí-
äðà Äåíèñåíêà — ðîìàí “Ñåðäå÷íèé ðàé,
àáî Îêñàíà”, à òàêîæ êàçêà “Ìàðêî — ó
ìàíäðàõ ì³æ ñâ³òëîì ³ ò³ííþ”

Ç³ðêè â ìàéáóòíüîìó
Ó Êèºâ³ âèñòóïèëè þí³ ìóçèêàíòè Àííà Ñàâê³íà 
³ Ðîìàí Ëîïàòèíñüêèé

Öå òîé âèïàäîê, êîëè ïðî ñàìèõ ç³ðîê
ãîâîðÿòü âîíè ñàì³ — ñâî¿ì âèêîíàííÿì
ìóçèêè. Â êîíöåðòíèõ ïðîãðàìêàõ àí³ ïðî

Àííó Ñàâê³íó, àí³ ïðî Ðîìàíà Ëîïàòèí-
ñüêîãî (ÿê çãîäîì ç’ÿñóâàëîñÿ, ó÷åíèöþ
ìóçè÷íî¿ øêîëè ïðè Ìîñêîâñüêîìó ó÷è-

ëèù³ ³ìåí³ Ãíºñ³íèõ òà äåâ’ÿòèêëàñíèêà
êè¿âñüêî¿ äåñÿòèð³÷êè) íå âêàçàíî í³÷î-
ãî êîíêðåòíîãî. Îðãàí³çàòîðè êîíöåðòó,
êîìïàí³ÿ RTN Entertainment ltd, ä³ÿëü-
í³ñòü êîòðî¿ ïîâ’ÿçàíà ç ï³äòðèìêîþ òà
ïðîäþñóðóâàííÿì îáäàðîâàíèõ ä³òåé,
ïðåäñòàâèëè ïåðøèõ ó÷àñíèê³â ñâîãî ïðî-
åêòó ñïðàâä³ ÿê ç³ðîê, ïðî ÿêèõ, ìîâëÿâ,
é áåç òîãî óñ³ âñå çíàþòü.

Çðåøòîþ â³äñóòí³ñòü ðåïðåçåíòàòèâíî-
ãî ³íôîðìàö³éíîãî øëåéôó íàðàç³ ï³øëà
ëèøå íà êîðèñòü ñàìèì ìóçèêàíòàì. Ñàâ-
ê³íà, êîòðà âïåðøå ïîáóâàëà â óêðà¿íñüê³é
ñòîëèö³, çàïàì’ÿòàºòüñÿ êèÿíàì ÿê îáå-
ðåæíèé ³íòåðïðåòàòîð çíàìåíèòîãî ì³-ì³-
íîðíîãî ñêðèïêîâîãî êîíöåðòó Ìåíäåëü-
ñîíà (âèêîíàâèö³ âäàëîñÿ ä³áðàòè ñòðèìà-
íèé, í³æíèé ³íòîíàö³éíèé îáðàç òâîðó),
Ëîïàòèíñüêèé æå â êîíòðàñò³ ç ä³â÷èíîþ
ïîñòàâ “ãðîìîâåðæöåì” ó ëÿ-ì³íîðíîìó
ôîðòåï³àííîìó êîíöåðò³ ¥ð³´à (ïîòóæí³
àêîðäè áðàâ ÿê þíèé Çåâñ), óò³ì, äîâîë³
ãðàìîòíî äèíàì³÷íî âèáóäóâàâ øêàëó
“ä³àëîã³â” ìóçè÷íîãî ÷àñó.

Îáîì àïëîäóâàëè äîâãî ³ âäÿ÷íî, îáîº
ãðàëè íà á³ñ.

ßêùî óâåðòþðà äî îïåðè “Âåñ³ëëÿ Ô³-
ãàðî” Ìîöàðòà, ÿêîþ ðîçïî÷èíàâñÿ êîí-
öåðò, ñïðèéìàëàñÿ îðãàí³÷íî ó ñâî¿é ðî-
ë³ ñâîºð³äíîãî âñòóïó, òî ðèòîðè÷íèì çà-
ïèòàííÿì ó ïðîãðàì³ âå÷îðà ëèøèëàñÿ
ñèìôîí³÷íà ïîåìà “Ô³íëÿíä³ÿ” Ñ³áåë³-
óñà, ÿêó îðêåñòð âèêîíàâ íàñàìê³íåöü. Çà
õàðàêòåðîì ñõîæà äî íàö³îíàëüíîãî ã³ì-
íó ç óñ³ìà âëàñòèâèìè æàíðó îçíàêàìè,
öÿ ïëàêàòíà, äåùî òåàòðàëüíà ìóçèêà
á³ëüøå ïàñóâàëà á, ñêàæ³ìî, äî çàêðèòòÿ
îô³ö³éíèõ ïîë³òè÷íèõ ïîä³é. Ó òîìó æ
êîíòåêñò³ öÿ àïîôåîçíà “êðàïêà”, êîòðà
äî òîãî æ òåìàòè÷íî íå àäåêâàòíà ³äå¿ ñà-
ìîãî ïðîåêòó, âèäàâàëàñÿ ùîíàéìåíøå
êàðèêàòóðíîþ
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Мин лої середи в Колонном залі імені Лисен а столичної філармо-
нії відб вся онцерт "Зір и майб тньо о". Трі мф вала юнь — мос-
овсь а с рипаль а Анна Сав іна та иянин Роман Лопатинсь ий.
Ва омості вечор надавав досвідчений Національний симфонічний
ор естр У раїни під ерівництвом Володимира Сірен а.

Анна Сав іна запам’ятається иянам я обережний інтерпретатор знаменито о с рип ово о
онцерт Мендельсона
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Письменни Оле сандр Денисен о розповідав остям про свою ниж , а йо о др
Анатолій Гнатю , вед чий вечора, розважав прис тніх театральними бай ами
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Ó õîêåéí³é ïåðøîñò³ êðà¿íè ãðàòè
äåäàë³ ïðåñòèæí³øå
Òðèíàäöÿòü êîìàíä ðîçáèòî íà òðè äèâ³ç³îíè
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Набрав ходи чемпіонат У раїни з
хо ею, я ий відб вається сім-
надцяте. Найбільше разів, де-
сять, най ращою омандою ра-
їни ставав иївсь ий "Со іл".
Фла ман вітчизняно о хо ею ви-
рав і останній чемпіонат, пере-
равши двічі фінальній серії
плей-оф "Барс" із Броварсь о о
район — 9:0 і 6:2. Бронзові ме-
далі в шістнадцятій за лі ом пер-
шості здоб в л б "Хар ів".

Õîêåé ç êîæíèì ðîêîì ñòàº â Óêðà¿í³
âñå ïîïóëÿðí³øèì. Ïðî öå êðàñíîìîâíî
ñâ³ä÷èòü ñ³ìíàäöÿòèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè,
íà ñòàðò ÿêîãî âèéøëà ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü
êîìàíä — òðèíàäöÿòü. ̄ õ ìîãëî áóòè íà äâ³
á³ëüøå, àëå õîêåéí³ êëóáè “Ëóöüê” ³ “Ð³â-
íå” â³äìîâèëèñÿ â³ä ó÷àñò³ ó ïåðøîñò³.
Ó÷àñíèêè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ðîçáèò³ íà
òðè äèâ³ç³îíè: Öåíòðàëüíèé (ï’ÿòü êî-
ìàíä), Çàõ³äíèé (òðè) òà Ñõ³äíèé (ï’ÿòü),
ÿê³ ñïî÷àòêó ç³ãðàþòü ó ìàò÷àõ ðåãóëÿðíî-
ãî ÷åìï³îíàòó.

Íàéàâòîðèòåòí³øà êîìïàí³ÿ ç³áðàëàñü ó
Öåíòðàëüíîìó äèâ³ç³îí³ — êè¿âñüê³ “Ñî-
ê³ë”, ÀÒÅÊ, “Êîìïàíüéîí”, “Á³ëèé Áàðñ”
³ç Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó òà “Õàðê³â”. Ó
ñêëàä³ âñ³õ êëóá³â ãðàþòü õîêå¿ñòè, ÿê³ áðà-
ëè ó÷àñòü íå â îäíîìó ïðåñòèæíîìó çìà-
ãàíí³, à äåõòî âèñòóïàâ íàâ³òü ó ÷åìï³îíà-

ò³ ÑÐÑÐ. Íå äèâíî, ùî ç ïåðøèõ òóð³â ó
òóðí³ð³ ðîçïî÷àëàñÿ çàïåêëà áîðîòüáà,
àäæå êîæíà ç êîìàíä ñïðîìîæíà â³äáèòè
î÷êè â ñóïåðíèêà. Íàðàç³ ë³äèðóº ÕÊ
“Õàðê³â”, çà ÿêèì ðîçòàøóâàëèñü “Á³ëèé
Áàðñ”, “Ñîê³ë”, ÀÒÅÊ ³ “Êîìïàíüéîí”.

Ïðèõèëüíèê³â õîêåþ, íàïåâíî, ìîæå
çäèâóâàòè ëèøå òðåòº ì³ñöå ÷åìï³îíà
Óêðà¿íè, êè¿âñüêîãî “Ñîêîëà”, àëå öüîìó
º ïîÿñíåííÿ. Êðàù³ ñèëè “ñîêîëÿò” âèñòó-
ïàþòü ó Âèù³é ë³ç³ Â³äêðèòî¿ ïåðøîñò³ Ðî-

ñ³¿ òà òóðí³ð³ ôàðìêëóá³â Â³äêðèòîãî ÷åì-
ï³îíàòó Á³ëîðóñ³, òîìó â ìàò÷àõ íàö³îíàëü-
íîãî ÷åìï³îíàòó çäåá³ëüøîãî ãðàþòü ìî-
ëîä³ õîêå¿ñòè. Íå äèâíî, ùî â ê³ëüêîõ ìàò-
÷àõ “Ñîê³ë” çàçíàâ òð³ñêó÷èõ ïîðàçîê, ïðî-
ïóñêàþ÷è ó ñâî¿ âîðîòà á³ëüøå ÿê äåñÿòü
øàéá. ²íøà ð³÷, êîëè ñêëàä êèÿí ï³äñè-
ëþºòüñÿ ãðóïîþ ãðàâö³â ç ïåðøî¿ êîìàí-
äè ³ íàéêðàùèìè õîêå¿ñòàìè ç äðóãî¿, ÿê
öå ñòàëîñÿ äíÿìè íà ìàò÷àõ ì³æ “Ñîêî-
ëîì” ³ ÕÊ “Õàðê³â”.

Ñóïåðíèêè îáì³íÿëèñÿ ïåðåìîãàìè,
àëå çà íàïðóæåííÿì ³ ð³âíåì ãðè öå áó-
ëè ïîêàçîâ³ ìàò÷³ ñåçîíó. Â ïåðøîìó ç
íèõ íà ë³ä ó ñêëàä³ “Ñîêîëà” âèõîäèëè
õîêå¿ñòè ç ïåðøî¿ êîìàíäè — Õàð÷åíêî,
Äîí³êà, Áîáê³í, Êàðàóëüùóê, Ð. Áëàãîé,
Ð. ×åðíåíêî, Í³ìåíêî, àëå ³ â òàêîìó
ñêëàä³ êèÿíàì äîâåëîñü äóæå ïîñòàðà-
òèñÿ, ùîá çäîáóòè ïåðåìîãó ç ðàõóíêîì
4:3. À îñü íàñòóïíîãî äíÿ âèñòàâèòè íà
ãðó á³ëüø³ñòü ³ç öèõ ãðàâö³â “Ñîêîëó”
íå âäàëîñü, ³ ÕÊ “Õàðê³â” çàâäÿêè ïå-
ðåìîæí³é øàéá³ Êðèêóíåíêà âçÿâ ïåðå-
ìîãó — 3:2.

Ó Çàõ³äíîìó äèâ³ç³îí³ ãðàþòü ëèøå òðè
êîìàíäè, ÿê³ ïðîâåëè ïî ÷îòèðè ïîºäèí-
êè. Çà ð³çíèöåþ çàêèíóòèõ ³ ïðîïóùåíèõ
øàéá ëüâ³âñüêèé “Åêñïðåñ” âèïåðåäæàº
â³ííèöüêèé “Ïàòð³îò”, à ³âàíî-ôðàíê³â-
ñüêà “Âàòðà” î÷îê ïîêè ùî íå íàáðàëà.

É íàðåøò³ ó Ñõ³äíîìó äèâ³ç³îí³ âñ³ ñ³ì
ïðîâåäåíèõ çóñòð³÷åé âèãðàâ äí³ïðîïåò-
ðîâñüêèé “Ïðèäí³ïðîâñüê”. Ã³äíó êîíêó-
ðåíö³þ éîìó ñêëàäàº ëèøå äîíåöüêèé
“Äîíáàñ”, ÿêèé ç³ãðàâ ÷îòèðè ìàò÷³ é òà-
êîæ íå çàçíàâàâ ã³ðêîòè ïîðàçêè. Äàë³ â
òóðí³ðí³é òàáëèö³ éäóòü õàðê³âñüêà
“ÑÄÞÑØÎÐ-Ì³ñòî”, “Çàïîð³çüê³ Ìîð-
æ³” òà ñóìñüê³ “Âîðîíè”.

Ïî çàê³í÷åíí³ ðåãóëÿðíîãî ÷åìï³îíàòó
êëóáè Çàõ³äíîãî ³ Ñõ³äíîãî äèâ³ç³îí³â ïðî-
âåäóòü ìàò÷³ ïåðøîãî ³ äðóãîãî êâàë³ô³êà-
ö³éíèõ ðàóíä³â. Òðè êðàùèõ ç íèõ ïðèºä-
íàþòüñÿ äî ï’ÿò³ðêè êîìàíä ³ç Öåíòðàëü-
íîãî äèâ³ç³îíó, ùîá ó çóñòð³÷àõ ïëåé-îô
íàâåñí³ âèçíà÷èòè ïåðåìîæöÿ ñ³ìíàäöÿ-
òîãî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè

“Øàõòàð” ³ “Ìåòàë³ñò” ïîêàçàëè
ïðèêëàä êè¿âñüêîìó “Äèíàìî”
Óêðà¿íñüêèé äóåò ó Êóáêó ÓªÔÀ ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà òð³î
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Хар івсь ий "Металіст" за
т р до завершення р по-
во о т рнір К б а УЄФА
забронював п тів в 1/16
фінал . В рідних стінах
підопічні Мирона Мар е-
вича на останніх хвилинах
завдя и точном дар
Едмара перемо ли з ра-
х н ом 1:0 рець ий
"Олімпіа ос". Навесні вже
два раїнсь их л би —
"Шахтар" та "Металіст" —
продовжать боротьб за
К бо УЄФА. Я що "Дина-
мо" в матчі р пово о
т рнір Лі и чемпіонів
дома не пост питься т -
рець ом "Фенербахче",
то їх б де три.

Ïåðåä ïî÷àòêîì íèí³øíüî¿ ºâ-
ðîêóáêîâî¿ êàìïàí³¿, ïåâíî, íå-
áàãàòî ïðèõèëüíèê³â óêðà¿íñüêî-
ãî ôóòáîëó î÷³êóâàëè íà òå, ùî
õàðê³âñüêèé “Ìåòàë³ñò” çìîæå íå
ò³ëüêè âèéòè â ãðóïîâèé òóðí³ð
Êóáêà ÓªÔÀ, à é çà òóð äî éîãî
çàâåðøåííÿ çäîáóäå ïðàâî ïðî-
äîâæèòè áîðîòüáó çà ïî÷åñíèé
òðîôåé. Îïòèì³çìó çíà÷íî ïî-
á³ëüøàëî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðåäñòàâ-
íèê Ñëîáîæàíùèíè â ð³äíèõ ñò³-
íàõ áóêâàëüíî ðîçòðîùèâ òóðåöü-
êèé “Áåøèêòàø”, çàëèøèâøè
éîãî çà áîðòîì çìàãàíü, à ïîò³ì

óçÿâ ÷îòèðè î÷êè â çóñòð³÷àõ ³ç
í³ìåöüêîþ “Ãåðòîþ” ³ òóðåöüêèì
“Ãàëàòàñàðàºì”. Àëå ïåðåä ãðîþ
ç “Îë³ìï³àêîñîì” (Ãðåö³ÿ) íà äó-
ø³ áóëî äåùî òðèâîæíî, îñîáëè-
âî ï³ñëÿ òîãî, ÿê êëóá ³ç Ï³ðå¿â â
îñòàííüîìó ìàò÷³ Êóáêà ÓªÔÀ
ðîçãðîìèâ ïîðòóãàëüñüêó “Áåí-
ô³êó” — 5:1.

Ïåðåä ãðîþ ãîëîâíèé òðåíåð
“Ìåòàë³ñòà” Ìèðîí Ìàðêåâè÷
ïîñêàðæèâñÿ íà ù³ëüíèé ãðàô³ê
³ãîð êîìàíäè, äëÿ ÿêî¿ çóñòð³÷
ïðîòè ãðåöüêîãî êëóáó ìàëà ñòà-
òè òðåòüîþ çà òèæäåíü, à òàêîæ
ïîïðîñèâ íå çîñåðåäæóâàòè óâàãó
íà äèñêâàë³ô³êàö³¿ çà ïåðåá³ð æîâ-
òèõ êàðòîê Äåâ³÷à. “Íàì º êèì çà-
ì³íèòè Ìàðêî, õî÷à â³í ó ãð³ “Ìå-
òàë³ñòà” ³ â³ä³ãðàº âåëèêó ðîëü”,—
çàÿâèâ Ìèðîí Ìàðêåâè÷.

Íàñòàâíèê “Îë³ìï³àêîñà” Åð-
íåñòî Âàëüâåðäå íà ïåðåäìàò÷î-
â³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ çàóâàæèâ,
ùî êîìàíäà íèí³ íà ï³äéîì³, çà-
áèâàº â êîæí³é ãð³ áàãàòî ì’ÿ÷³â.
“Ìè ïðè¿õàëè äî Õàðêîâà ïî ïå-
ðåìîãó, ³ âïåâíåíèé: ìî¿ ï³äîï³÷-
í³ çðîáëÿòü óñå ìîæëèâå, ùîá ¿¿
çäîáóòè”,— ðåçþìóâàâ Åðíåñòî
Âàëüâåðäå.

Ãîñïîäàð³ ïî÷àëè ãðó àêòèâí³-
øå çà ñóïåðíèêà, êîíòðîëþþ÷è
ì’ÿ÷, àëå ñïî÷àòêó Ôîì³í, à ïî-
ò³ì Âàëÿºâ âòðàòèëè íàãîäó â³ä-
êðèòè ðàõóíîê. Áëèæ÷å äî ñåðå-
äèíè ïåðøîãî òàéìó ãðà äåùî
çð³âíÿëàñÿ, ³ âæå ãðåêè áóëè äó-
æå áëèçüê³ äî óñï³õó ï³ñëÿ
øòðàôíîãî óäàðó ó âèêîíàíí³
Äæîðäæåâè÷à, òà ãîëê³ïåð “Ìå-
òàë³ñòà” Ãîðÿ¿íîâ çì³ã ðîç³áðàòè-
ñÿ â íåïðîñòîìó åï³çîä³.

Ñòîâ³äñîòêîâó ìîæëèâ³ñòü çà-
áèòè ãîë ôóòáîë³ñòè ãðåöüêîãî
êëóáó âòðàòèëè íà ïî÷àòêó äðó-
ãî¿ ïîëîâèíè ãðè. Îáðàäîâ³÷ íå
âëó÷èâ ïî ì’ÿ÷ó ï³ñëÿ ôëàíãîâî-
ãî ïðîñòð³ëó, îäíàê Ä³îãó ïðîáèâ
ïîâç âîðîòà ìåòð³â ³ç âîñüìè. Íå-
âäîâç³ ìàâ áèòè àêòèâíèé Ôî-
ì³í — Åäìàð çðîáèâ íàö³ëåíó ïå-
ðåäà÷ó â êàðíèé ìàéäàí÷èê, àëå
ôîðâàðä íå çì³ã ïîïàñòè â ðàì-
êó ï³ñëÿ óäàðó ãîëîâîþ.

Ïðèºìíà äëÿ “Ìåòàë³ñòà”
êóëüì³íàö³ÿ íàñòàëà íà 87-é õâè-
ëèí³ çóñòð³÷³. Ãðàâåöü Ñëþñàð,
ïåðåáóâàþ÷è íà ãàçîí³, çì³ã çðî-
áèòè ïåðåäà÷ó ÷åðåç ñåáå íà Åä-
ìàðà, ³ òîé ñïðàâà ñèëüíèì ïî-
ñòð³ëîì â³äïðàâèâ ì’ÿ÷ ó äåâ’ÿò-
êó âîð³ò âåòåðàíà “Îë³ìï³àêîñà”

òà âñüîãî ãðåöüêîãî ôóòáîëó Í³-
êîïîë³ä³ñà — 1:0.

Ïåðåìîãà íàä “Îë³ìï³àêîñîì”
äàëà çìîãó “Ìåòàë³ñòîâ³” çà òóð äî
çàâåðøåííÿ çìàãàíü ó ãðóï³ B çà-
áðîíþâàòè ïóò³âêó â 1/16 ô³íàëó
Êóáêà ÓªÔÀ, êóäè âæå ïîòðàïèâ
äîíåöüêèé “Øàõòàð”. ª ñïîä³âàí-
íÿ, ùî óêðà¿íñüêèé äóåò ó òóðí³ð³,

ÿêèé ó íèí³øíüîìó ôîðìàò³ â³äáó-
âàºòüñÿ âîñòàííº, ïåðåòâîðèòüñÿ
íà òð³î. Äëÿ öüîãî, íàãàäàºìî, êè-
¿âñüêå “Äèíàìî” â îñòàííüîìó
ìàò÷³ ãðóïîâîãî òóðí³ðó, 10 ãðóä-
íÿ, ìàº âäîìà íå ïîñòóïèòèñÿ òó-
ðåöüêîìó “Ôåíåðáàõ÷å”

Матчі між иївсь им "Со олом" і ХК "Хар ів" стали справжньою о расою нинішньо о чемпіонат
У раїни з хо ею
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І В Н П М О

1. "Галатасарай" 4 3 0 1 4—1 9

2. "Металіст" 3 2 1 0 2—0 7

3. "Олімпіа ос" 3 1 0 2 5—3 3

4. "Герта" 3 0 2 1 1—2 2

5. "Бенфі а" 3 0 1 2 2—8 1

Мирон МАРКЕВИЧ, оловний
тренер хар івсь о о “Металі-
ста”:
— Я д же задоволений рою

своїх підопічних, їхньою самовід-
дачею на полі, і, звісно, рез льта-
том. Грати з “Олімпіа осом” б ло
непросто, том ми сильно нерв -
вали. Най оловніше, що ми за
рою б ли ращими за с перни-
а, я о о випадало мало момен-
тів для взяття воріт. Вітаю свою
оманд з виходом 1/16 фінал
К б а УЄФА. Головне завдання
оманда ви онала, та хотілося б
за інчити р повий т рнір на чолі
т рнірної таблиці. Тепер хлопцям
потрібно перепочити, відновити
сили після тяж о о поєдин , а
потім побачимо, я с ладеться
сит ація за лючній рі в Порт -
алії проти “Бенфі и”.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ â ãðóï³ B 

За мить після дар Едмара ворота рець о о "Олімпіа оса" влетить
переможний м'яч
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ìèëîñåðäÿ
ùîäíÿ

Ñâ³òëàíà ÁÅÐÇ²ÍÀ
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó

Любов до тварин на відстані й по
вихідних, напевно, ріє д ш то-
м , хто її відч ває, і навіть дар є
стан морально о піднесення і д -
шевно о омфорт . Проте братам
нашим меншим, я і вже своїм іс-
н ванням допома ають нам навча-
ти дітей добра і милосердя, це
саме милосердя в рай потрібне
щодня і щохвилини. Але дієве і
пра тичне.

Òðèìàòè çâ³ð³â ó çîîïàðêó — ãîäóâàòè, ë³-
êóâàòè, äîãëÿäàòè çà íèìè — çàäîâîëåííÿ
íåäåøåâå. Ñàìîòóæêè ì³ñüêîìó áþäæåòîâ³
ç öèì íå ñïðàâèòèñÿ. Çîîïàðê ïîòð³áíèé
óñ³ì, ³ îï³êóâàòèñÿ éîãî ìåøêàíöÿìè —
ñïðàâà íå ò³ëüêè ñòîëè÷íîãî êåð³âíèöòâà, à
é óñ³õ íàñ, ÿêùî ìè íå áàéäóæ³ äî äîáðà òà
ìàéáóòíüîãî íàøèõ ä³òåé.

Äëÿ öüîãî é ä³º ñïåö³àëüíà ì³ñüêà ïðîãðà-
ìà îï³êóâàííÿ òâàðèíàìè Êè¿âñüêîãî çîî-
ëîã³÷íîãî ïàðêó. Âîíà äàº çìîãó âñ³ì ³ êîæ-
íîìó ï³êëóâàòèñÿ ïðî óëþáëåíö³â ³ç çîîñà-
ä³âñüêî¿ êîëåêö³¿. Áóäü-ÿêèé êèÿíèí àáî îð-
ãàí³çàö³ÿ — ïðèâàòíà ÷è äåðæàâíà — ìîæå
âçÿòè íà ñåáå ôóíêö³¿ òóðáîòè ïðî òâàðèíó
íà âèá³ð.

Òðåáà ñêàçàòè, ùî ç ïåðøèõ äí³â ³ñíóâàí-
íÿ çîîïàðêó éîìó ìàòåð³àëüíî äîïîìàãàëè
³ ï³äòðèìóâàëè íåáàéäóæ³ äî çâ³ð³â ³ ïòàõ³â
ìåöåíàòè. Ñåðåä íèõ — â³äîìèé ï³äïðè-
ºìåöü Òåðåùåíêî, âëàñíèê çàïîâ³äíèêà Àñ-
êàí³ÿ-Íîâà Ôàëüö-Ôåéí, àðõ³òåêòîð Ãîðî-
äåöüêèé, õóäîæíèê Ñâÿòîñëàâñüêèé, ãðàôè-
íÿ Áðîöüêà, öàð Ìèêîëà ²².

Ðàäóº, ùî òðàäèö³¿ ìåöåíàòñòâà â³äðî-
äæóþòüñÿ â íàøèé êðà¿í³. Óæå ñüîãîäí³ íî-
â³ äîáðî÷èíö³ é ô³ëàíòðîïè ñòîëèö³ ï³ê-
ëóþòüñÿ ïðî íàøèõ ìåøêàíö³â: íîñîðîãîì
Òðèâîãà îï³êóºòüñÿ áàíê "Àðêàäà", çóáðà
Ôàêòþøó âçÿëà ï³ä êðèëî ãàçåòà "Ôàêòè",
âåäìåäÿ Åë³êà — ôàáðèêà "Á³ëüøîâèê", à
âåðáëþäà Àíäðîìåäó — "Êîìñîìîëüñüêà
ïðàâäà". Ìè ñåðäå÷íî âäÿ÷í³ âñ³ì, õòî äáàº
ïðî çâ³ð³â, ³ òèì, õòî ïðàãíå äî öüîãî.

Îï³êóí íàä òâàðèíîþ îòðèìóº ñïåö³àëü-
íèé ñåðòèô³êàò, êð³ì òîãî, éîãî ³ì’ÿ áóäå
íàïèñàíî íà òàáëè÷êàõ ³ áàíåðàõ á³ëÿ
âîëüºðà. Îï³êóí çìîæå ðåãóëÿðíî â³äâ³äóâà-
òè ñâîãî ï³äîï³÷íîãî, ñòåæèòè çà óìîâàìè
óòðèìàííÿ é âåòåðèíàðíîãî ë³êóâàííÿ.

Òâîð³òü äîáðî — ³ âàì ïîâåðíåòüñÿ ñòî-
ðèöåþ.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàìè îï³êè íàä òâàðè-
íàìè Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó — Ãà-
ëèíà Ñàâ÷óê, òåëåôîí: (044) 332-84-08

Ïàâëî Àëüîøèí — 
êè¿âñüêèé àðõ³òåêòîð
Наст пна історія в рам-
ах прое т "Київсь ий
пантеон", започат ова-
но о Київсь им Медіа
Холдин ом, присвячена
відомом архіте тор
Павл Альошин
(1881 — 1961).

Âèáîðîì ïðîôåñ³¿ Ïàâëî
Àëüîøèí áàãàòî â ÷îìó çî-
áîâ’ÿçàíèé áàòüêîâ³. Ôåäîò
Îëåêñàíäðîâè÷ Àëüîøèí,
êîòðèé íàðîäèâñÿ â êð³ïàöü-
ê³é ñ³ì’¿, çóì³â äîñÿãòè óñï³õó
â áóä³âåëüíîìó á³çíåñ³, ñòàâ â³-
äîìèì ï³äðÿäíèêîì. Ìàéáóò-
í³é àðõ³òåêòîð ó áóêâàëüíîìó
ðîçóì³íí³ âèð³ñ ñåðåä áóä³-
âåëüíèõ ë³ñ³â. Ó 1899 ðîö³
Ïàâëî Àëüîøèí çàê³í÷èâ Êè-
¿âñüêå ðåàëüíå ó÷èëèùå ³ îä-
íî÷àñíî — êóðñ ìàëþâàííÿ â
æèâîïèñöÿ ²âàíà Ñåëåçíüîâà â
ìàéñòåðíÿõ çíàìåíèòî¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ðèñóâàëüíî¿ øêîëè Ìè-
êîëè Ìóðàøêà.

17-ð³÷íèì þíàêîì â³í âñòó-
ïèâ äî Ïåòåðáóðçüêîãî ³íñòè-
òóòó öèâ³ëüíèõ ³íæåíåð³â —
îäèí ³ç íàéêðàùèõ ó÷áîâèõ
çàêëàä³â öàðñüêî¿ Ðîñ³¿. Ùå
ñòóäåíòîì Ïàâëî Àëüîøèí
ñêëàâ ³ âèäàâ ó 1901 ðîö³ àëü-
áîì "Àðõ³òåêòóðí³ îðäåðè". Áà-
ãàòî ðîê³â öåé àëüáîì áóâ äó-
æå ïîïóëÿðíèì ñåðåä ñòóäåí-
ò³â ³ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â, ñëóæèâ
îäíèì ³ç îñíîâíèõ ïîñ³áíèê³â
ó ñïðàâ³ âèâ÷åííÿ àðõ³òåêòóðè.

Êîëè â Êèºâ³ â³äáóâàâñÿ êîí-
êóðñ ïðîåêò³â çðàçêîâîãî ì³ñü-
êîãî ó÷èëèùà ³ìåí³ ìåöåíàòà
Òåðåùåíêà (íèí³øíÿ áóä³âëÿ
Óí³âåðñèòåòó òåàòðó, ê³íî ³ òå-
ëåáà÷åííÿ ³ìåí³ Êàðïåíêà-Êà-
ðîãî íà ßðîñëàâîâîìó âàëó), ó
íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðîâ³äí³ àð-
õ³òåêòîðè ì³ñòà, à ïåðåìîæöåì
ñòàâ ñòóäåíò Àëüîøèí.

Íå äèâíî, ùî ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ³íñòèòóòó â³í îòðèìàâ
çàïðîøåííÿ â³ä íàéñîë³äí³øèõ
çàìîâíèê³â, íå ãîâîðÿ÷è âæå
ïðî áàòüêà, ÿêèé äîðó÷àâ ñè-
íîâ³ çâåäåííÿ âëàñíèõ ïðèáóò-
êîâèõ áóäèíê³â. Àëå ìîëîäèé
àðõ³òåêòîð íå õîò³â áóòè "îä-
íèì ç...". Â³í ïðàãíóâ ñòàòè â
Êèºâ³ êðàùèì ³ç êðàùèõ. ² áà-
ãàòî ³ñòîðèê³â àðõ³òåêòóðè âè-
çíàþòü, ùî éîìó öå âäàëîñÿ.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â 1904 ðî-
ö³ Ïåòåðáóðçüêîãî ³íñòèòóòó
öèâ³ëüíèõ ³íæåíåð³â (ç ìåäàë-
ëþ çà êðàùèé àðõ³òåêòóðíèé
ïðîåêò ³ ïðåì³ºþ çà êðàùèé

çâ³ò ïðî ðîáîòè) Àëüîøèí áà-
ãàòî ïðîåêòóâàâ ³ áóäóâàâ â
Ïåòåðáóðç³ òà Êèºâ³, âèêëàäàâ
àðõ³òåêòóðó é ìàëþâàííÿ íà
Âèùèõ æ³íî÷èõ ïîë³òåõí³÷íèõ
êóðñàõ ó ï³âí³÷í³é ñòîëèö³
êðà¿íè...

²ñòîðèêè ì³ñòîáóäóâàííÿ
ââàæàþòü ÷è íå ãîëîâíîþ ðî-
áîòîþ Àëüîøèíà — ³ çà àðõ³-
òåêòóðíèìè ÿêîñòÿìè, ³ çà ³ñ-
òîðè÷íèì çíà÷åííÿì — áóä³â-
ëþ Ïåäàãîã³÷íîãî ìóçåþ öå-
ñàðåâè÷à Îëåêñ³ÿ. Âîíà ïîáó-
äîâàíà â 1909 —1911 ðîêàõ
(áóä³âëÿ ðåêîíñòðóéîâàíà ñà-
ìèì Ïàâëîì Àëüîøèíèì ó
1937 ðîö³). Ñïîðóäó ñïðîåê-
òîâàíî ÿê "íàðîäíèé ä³ì", à
ïîáóäîâàíèé ³ îñâÿ÷åíèé ÿê
Ïåäàãîã³÷íèé ìóçåé, âåñíîþ
1917 ðîêó ñëóæèâ øòàá-êâàð-
òèðîþ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, ïî-
ò³ì òðèâàëèé ÷àñ ó íüîìó ðîç-
òàøîâóâàëàñÿ åêñïîçèö³ÿ
óêðà¿íñüêî¿ ô³ë³¿ öåíòðàëüíî-
ãî ìóçåþ Ëåí³íà. Ó îñòàíí³ äå-
ñÿòèð³÷÷ÿ òóò çíàõîäÿòüñÿ Áó-
äèíîê â÷èòåëÿ ³ Ìóçåé ïåäà-
ãîã³êè Óêðà¿íè.

Îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ Ïåäàãî-
ã³÷íîãî ìóçåþ â³äáóëîñÿ 
5 æîâòíÿ 1912 ðîêó. Çàãàëü-
íèé ïëàí ñïîðóäè ïðîñòèé —
öå âð³çàíèé ó ïàðàëåëåï³ïåä
öèë³íäðè÷íèé îá’ºì, óâ³í÷à-
íèé ñêëÿíèì êóïîëîì. Òåìà
òàêîãî ñêëÿíîãî êóïîëó íàäà-
ë³ ñòàëà ïîñò³éíîþ â êè¿âñüê³é
öèâ³ëüí³é àðõ³òåêòóð³. Òàê ¿¿
âèêîðèñòàâ Øåõîí³í ó áóä³â-
ë³ Áóäèíêó êóëüòóðè õàð÷îâè-
ê³â íà ×åðâîí³é ïëîù³ (ï³çí³-
øå — ÁÊ "Ñëàâóòè÷", íèí³ —
Äèòÿ÷èé ìóçè÷íèé òåàòð íà
âóëèö³ Ìåæèã³ðñüê³é, 2) ³ Çà-
áîëîòíèé ó áóä³âë³ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè.

Íàñòóïíèìè ïðîåêòàìè àð-
õ³òåêòîðà ñòàëè áóä³âë³ íà Ìà-
ë³é âóëèö³ (íèí³ âóëèöÿ Îëå-
ñÿ Ãîí÷àðà, 74-à) Âîëîäèìèð-
ñüê³é ³ îñîáíÿê ñ³ì’¿ Êîâàëåâ-
ñüêèõ íà ðîç³ Øîâêîâè÷íî¿ é
âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà. Îáèä-
â³ áóä³âë³ ñâ³ä÷èëè ïðî àêòèâ-
íèé ïîøóê Àëüîøèíèì âëàñ-
íîãî ñòèëþ. Ïåðøå âðàæàº
ôàíòàñòè÷íèìè ðîçì³ðàìè êå-
ðàì³÷íîãî ïàííî â ãîðèùí³é
÷àñòèí³ áóä³âë³, ñòâîðåíî¿ â
äóñ³ ³òàë³éñüêèõ ïàëàö³â. Áó-
äèíîê Êîâàëåâñüêèõ — äàíü
ðîìàíñüêîìó ñòèëþ, çäàºòüñÿ,
ùî ïåðåä íàìè ñåðåäíüîâ³÷-
íèé çàìîê, àëå ÷îòèðè ð³çí³ çà
ôîðìîþ êàï³òåë³, íåâåëèê³ êî-
ëîíè íà áàëêîí³ äðóãîãî ïî-
âåðõó — âåñåëèé æàðò ìàéñ-

òðà, ÿêèé ö³íóâàâ äåòàëü ïî-
íàä óñå. Íà â³äíîñíî íåâåëè-
ê³é ïëîù³ àðõ³òåêòîðîâ³ Àëü-
îøèíó âäàëîñÿ ñòâîðèòè ³ëþ-
ç³þ áóäèíêó â ñàäó, êóòî÷îê
ïðèðîäè ç ôîíòàíîì ³ àëüòàí-
êîþ.

Íàâ³òü êîëè äî ìîäè
ââ³éøëè àáñîëþòíî íîâ³ àðõ³-
òåêòóðí³ îáðàçè, êîëè êîëåãè,
íåäîâãî äóìàþ÷è, â íàéíåâ³ä-
ïîâ³äí³øèõ ì³ñöÿõ âèâîäèëè
íà ïåðøèé ïëàí îãîëåí³ ôàñà-
äè êîíñòðóêòèâ³çìó, Àëüîøèí
çíàõîäèâ âäàë³ ð³øåííÿ. Â³í
â³ðòóîçíî âïèñàâ êîîïåðàòèâ-
íèé áóäèíîê êè¿âñüêèõ ë³êàð³â
(äîñ³ â³äîìèé ÿê "Áóäèíîê ë³-
êàðÿ") ó ãîñòðî-âóã³ëüíèé ìàé-
äàí÷èê íà ðîç³ Âåëèêî¿ Æèòî-
ìèðñüêî¿ òà Ñòð³ëåöüêî¿. Âñå
áóëî ïðîäóìàíî äî äð³áíèöü
— íå ëèøå ïëàíóâàííÿ ïðèì³-
ùåíü, à íàâ³òü çðó÷í³, ðàö³î-
íàëüí³ ôîðìè â³êîííèõ ôðà-
ìóã ³ äâåðíèõ ðó÷îê. À ïåðåä
âõîäîì çíàéøëîñÿ ì³ñöå äëÿ
ïàë³ñàäíè÷êà. "Ëþäèíà,— êà-
çàâ Ïàâëî Ôåäîòîâè÷,— ïî-
âèííà çàõîäèòè äî ñâîãî áó-
äèíêó íå ³ç çàïèëåíî¿ âóëèö³,
à ç êâ³òó÷îãî ñàäó".

Àâòîðèòåò Àëüîøèíà â êîë³
ôàõ³âö³â áóâ íåïîõèòíèì. Ðà-

õóâàëèñÿ ç íèì ³ ìîæíîâëàä-
ö³ — ÿê äî ðåâîëþö³¿, òàê ³ â
ðàäÿíñüê³ ÷àñè. Ïàâëî Àëüî-
øèí â ÷îìóñü íàãàäóâàâ áóë-
ãàêîâñüêîãî ïðîôåñîðà Ïðå-
îáðàæåíñüêîãî. Òà æ ïîðîäà,
ùî çíàº ñîá³ ö³íó ïðîôåñ³îíà-
ëà, òà æ ã³äí³ñòü.

Ó ðîêè Âåëèêîãî Òåðîðó,
êîëè í³ÿê³ çàñëóãè ³ çâàííÿ íå
çàõèùàëè â³ä ñâàâ³ëëÿ, Àëüî-
øèíà íå ÷³ïàëè. Ìàëî òîãî,
êîëè êîëåãà íàïèñàâ íà íüî-
ãî äîíîñ, âñóïåðå÷ çâè÷àÿì
òîãî ïîõìóðîãî ÷àñó, áðóäíî-
ìó ïàïåðó íå äàëè õ³ä. Íàâïà-
êè, âèêðèëè "ñòóêà÷à" â àðõ³-
òåêòóðíîìó æóðíàë³, äîäàâøè:
"Ç òàêèìè ñêëî÷íèêàìè òðåáà
âåñòè ð³øó÷ó áîðîòüáó". Ï³çí³-
øå Àëüîøèíó ïðîáà÷èëè íà-
â³òü òå, ùî â³í çàëèøàâñÿ â
îêóïîâàíîìó Êèºâ³; îäðàçó
ï³ñëÿ â³éíè éîãî ââåëè äî
ñêëàäó Àêàäåì³¿ àðõ³òåêòóðè
ÓÐÑÐ.

Ðîçïîâ³äàëè, ùî îäíîãî ðà-
çó Àëüîøèí âèäàâ ñàìîìó
Õðóùåâó, ùî ðàç ó ðàç ïåðå-
áèâàâ éîãî äîïîâ³äü: "Ìèêèòî
Ñåðã³éîâè÷ó, ÿêùî âè çàïðî-
øóºòå ôàõ³âö³â, òîæ, áóäüòå
ëþá’ÿçí³, íàáåð³òüñÿ òåðï³ííÿ
³ âèñëóõàéòå ¿õ äî ê³íöÿ".

Ó Êèºâ³ ìàéñòåð æèâ ó ñâî-
ºìó çíàìåíèòîìó "Áóäèíêó ë³-
êàðÿ". Ó äí³ ðàäÿíñüêèõ ñâÿò
Âåëèêîþ Æèòîìèðñüêîþ
éøëè âá³ê Õðåùàòèêà êîëîíè
äåìîíñòðàíò³â. ² áàãàòî õòî
çãàäóº, ÿê ñòóäåíòè Àëüîøèíà,
ïðîõîäÿ÷è ïîâç éîãî áóäèíîê,
äðóæíî êðè÷àëè: "Õàé æèâå
àêàäåì³ê àðõ³òåêòóðè Ïàâëî
Ôåäîòîâè÷ Àëüîøèí!". Ñòàðèé
àðõ³òåêòîð âèõîäèâ íà áàëêîí
³ íåçâîðóøíî â³òàâ õ³ä.

Ïàâëî Ôåäîòîâè÷ ïîìåð 
7 æîâòíÿ 1961 ðîêó ³ áóâ ïî-
õîâàíèé íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó
öâèíòàð³.

Çà çàäóìîì Àëüîøèíà: "Êè-
¿â ïîâèíåí áóòè á³ëîñò³ííèì ³ç
çîëîòîì. Òð³øå÷êè çîëîòà â
ìåðåæèâàõ, äîáðå âèðîáëåíèõ
³ñòîð³ºþ, ìåðåæèâàõ, ïîêëàäå-
íèõ íà ïðîñò³ ãëàäåíüê³ á³ë³
ñò³íè. Íà öüîìó ôîí³ êè¿âñüê³
òåìíîëèñò³ òîïîë³ áóäóòü ÷ó-
äîâ³". Òàê ìð³ÿâ Àëüîøèí
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ОВНИ
Обстанов а в офісі авральна, роботи

безліч, переслід ють різні аз си.М дро
лавір йте в том армидері, від вас по-
треб ється не іль ість, а я ість. Насам-
перед до оджайте начальств , воно до
вас прихильне, з оле ами б дьте обач-
ливі, зайво о не базі айте.Щоб запобі -
ти онфлі там,недодавайтежар дово -
ню рити ою. Мир і др жба — ваші ян-
оли-охоронці. Знання ім дрістьпринес-
тьрозд минадвласнимивчин ами.Са-
ме нині промінь істини пробивається до
вашо о серця різь хмари помило . А -
тивно роз оняйте їх!

ТЕЛЬЦІ
Бажання і можливості на чаші терезів

мають рівноважитися.Успис ваших"хо-
ч " повинно б ти те, що сприяє д ховно-
м розвит ові, земне поче ає. Не заб дь-
те правила: лівоюбер —правоювіддаю.
Взаємовіддача — золотий за он для ва-
шоїеволюції та спіх всоці мі.Наособис-
том фронті можливі пораз и через не-
вміння підлаштов ватися під ідеал охан-
ня.Автім,зобранцемвампощастило,тож
цін йте йо о і моліться на ньо о, п с ати
стріли в серця інших доля забороняє!

БЛИЗНЯТА
Повернення бор ів Небесами продов-

ж ється. Але тіль и тим, хто с ин в амінь
давніх образ із д ші. Події тижня порад -
ють приємними сюрпризами і за лич ть
вас прихильно сприймати д м оточен-
ня, не жертв ючи власними принципами,
захопленнями, поч ттями. Терпляче ма-
невр йте в напр женій соціальній обста-
новці, чіться армонійно співпрацювати,
ш аючи шляхи пороз міння, адже ваша
точ а зор не найправильніша. Прибор-
айте деспотичне Е о омпромісом і дип-
ломатією.Уділовом союзіпра нітьдоєд-
ності інтересів, шлюбном —до висо ої
моральності. Вільним парам час офіційно
за онити стос н и для створення сім’ї.

РАКИ
Нес пітьсяназаохочення (матеріаль-

ні, моральні). Люди, з я ими ви пов’язані
сл жбовими зами, че ають справедли-
вої оцін и своєї праці. Надихайте, ваша
похвала, я бальзам на серце, стим л до
тр дових подви ів. По аз йте своїм доб-
рим при ладом, я , віддаючись сповна
роботі, можна дося ти ар'єрних спіхів,
професійно вдос оналитися. Нині триває
очищення, нейтралізація стресових шла-
ів, на опичених протя ом ро . Ведіть
здоровий спосіб життя, я що потрібно
про онс льт йтеся з лі арями, подбайте
про оздоровлення. І обов’яз ово підтри-
м йте д ш філософсь им оптимізмом.
Не тримайте її пра матичних андалах.

ЛЕВИ
За вашою спиною рост ть рила ви-

со о о охання. Засм ч є лише те, що
самі ризи єте їх обрізати через інстин т
раціоналізм , розрах н . Вам потрібно
обов’яз ово знайти собі пар , поділити-
ся своїм олосальним життєвим досві-
дом і датиполовинці змо всебічнороз-
ритися і творчо реаліз ватися. Не с -
піться, менше прис іп йтеся, б дьте
щедрими, тоді й самі зможете процвіта-
ти. А е оїстів нія і хитр вання не врят -
ють від неприємностей.

ДІВИ
Ви в обіймах доброзичливо о мин ло-

о, повернення сит ацій си наліз є про
щось неза інчене. Певно, вам потрібно
надол жити з аяне, підвести рис , ви-
правити помил и. Бла опол ччя рідних,
родинно обізнес .Стос н івбать и—ді-
ти це стос ється перед сім. Адже пост п
ар’єрі альм ють саме сімейні пробле-

ми.Зала одьтефінансовіпитання,повер-
нітьбор и,розрах йтесяз редитами. Іне
заб дьтепобал ватисебеприємнимиза-
хопленнями, цьо оріч ви повинні любити
себейобов’яз оводіставатиендорфін—

ормон задоволення. Заряджаєтеся бла-
женством на чотири ро и! Постарайтеся,
щоб вистачило "пально о"!

ТЕРЕЗИ
Ви—мов ходячий омп’ютер (і це без

перебільшення). Тримаєте в олові вели-
чезний масив інформації, завдя и блис-
чом інтеле т здатні все прорах вати,

миттєво осмислити, вірт озно пристос -
ватисядосит ацій і дістати ви од .Посе-
редництво — найпрод тивніша сфера.
Домовляйтеся про співпрацю, ладайте
приб т ові оди. Нюх на роші ч довий,
можнав ладатифінанси,розрахов ючина
безпро рашні варіанти. На романтично-
м небосхилі сходить щаслива зір а.

СКОРПІОНИ
Ви продемонстр єте дивовижн ма-

теріальн щедрість і бла ородство д ші,
ризи ючизалишитисязі сх длим аман-
цем. Не зневіряйтеся, доля все омпен-
с є. Робіть подар н и, п йте те,щоза-
д мали, шляхетнюйте домашні пенати,
адже роші повинні р титися. Тр довий
потенціал величезний, вам під сил пра-
цювати за трьох і отримати відповідн
зарплат .Самечаспомиритися знедр -
ами, нала одитистос н и збла овірни-
ми, спішно ласти діловий онтра т.

СТРІЛЬЦІ
Пра неннядосамовдос оналення—це

та ч дово! Робіть се,щобб ти ращими
за інших. Станьте при ладом для наслід -
вання, васєпре расніможливостідося -
ти спіх , сяйн вши хорошими вчин ами
зарадидобралюдей.Нароботіб дьтевід-
повідальними.Шефсп с недастьзапро-
фесійні про оли, адже ар’єра — це хліб-
немісце ( нинішньом році) і за ньо о по-
трібнотриматисяд жеміцно.Ріднево ни-
щепідтрим йтетепломі ва ою.Домочад-
ці і наближені залишаютьсянадійноюопо-
роювжитті. Тріщина стос н ахз охани-
ми не повинна збільш ватися, а сл ва-
тиме стим лом до оновлення поч ттів.

КОЗОРОГИ
Я що заради рошей і особисто о

престиж ви нині на лали рам и обме-
жень, в’язнилисебе в’язницюзобов’я-
зань, не пере ніть палицю, захопившись
тр довимент зіазмом.Е ономнорозпо-
діляйте сили, щоб не захворіти — здо-
ров’я перш за все. Любов— ращий ре-
цепт для підтрим и відмінно о фізично-
о тон с . Нині сприятливі мови для о-
хання. Уміло чер йте працю, відпочи-
но , розва и — і б дьте щасливі! А ще
впоряд ов йте б дино , нала одж йте
мирні стос н и в сім’ї.

ВОДОЛІЇ
У домашніх стінах запан є бла одать.

Дося ти спіх нас спільнійдорозі, відно-
вити др жні стос н и на висо ій ноті вам
нестановитиметр днощів.Алея щозто-
варишами вас пов’яз ють мер антильні
інтереси, про висо і відносини доведеть-
ся заб ти. Бізнес і др жба нині речі нес -
місні. У стос н ах з протилежною статтю
спо са дістати любов за роші або до-
рожче продати себе— д же вели а. Але
висо і поч ття—це Божественний пода-
р но , тож беріть ініціатив в свої р и і
про ладайтешлях зфа еломлюбові і ча-
рівності до вершин особисто о щастя!

РИБИ
Вам доведеться зосередитися на

ар’єрних справах, але одночасно й дба-
типросім’ю.Родинні стос н ипережива-
ють риз . Поставтеся з ма симальною
відповідальністю до своїх обов’яз ів. На
роботі слід терпляче ро вати в діловій
пряжці з партнерами, їм недо сна и ваш
творчийзапал,бажаннясамостійності,од-
на діватися ні ди. Це припис долі на
2008 — 2009 ро и і пор ш вати йо о не
можна. В поєдин “хто о о” переможців
не б де, ор візьме лише омпроміс

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 5 ïî 11 ãðóäíÿ )
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Голосіївсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає в я ості відпові-
дачів Ландарен а Оле сандра Воло-
димировича, Звєрєва Ми ол Ві то-
ровича по цивільній справі за позо-
вом ЗАТ “ПроКредит Бан ” до Ланда-
рен а О.В., Звєрєва М.В. про стя-
нення забор ованості.
С дове засідання призначено на

18.12.08 ро на 15.45 за адресою:
м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, аб. 20.
Прош забезпечити ваш яв або

вашо о представни а, або направи-
ти на адрес с д свої письмові по-
яснення по с ті позовних вимо .
В разі неяв и справа б де роз ля-

н та ваш відс тність.
С ддя Горбань Н.І.

Інстит т хімії висо омоле лярних спол
НАН У раїни

здає в оренд на он рсних засадах
слід ючі приміщення:

Приміт и: В таблиці в азана почат ова вартість 1 в. м приміщення станом на
05.11.08 р., без врах вання ом нальних та інших платежів.
На момент проведення он рс (24.12.08 р.) стартова вартість орен-
ди б де збільшена на інде с інфляції за листопад місяць поточно о ро-
. В приміщеннях, на розс д орендаря, необхідно провести поточний

ремонт.

Кон рс по здачі приміщень в оренд відб деться 24 р дня 2008 р.
о 10.00 в приміщенні малої онференц-зали інстит т за адресою:

02160, м. Київ, Хар івсь е шосе, б д. 48.

Довід и з 9.00 до 17.00 за телефонами:
559-13-94 — приймальня інстит т .

№
п/п

Наймен вання
приміщення

Площа
примі-
щення,
в. м

Можлива мета
ви ористання
приміщень
орендарем

Стартова
вартість
1 в. м,

( рн/ в. м)
станом на
05.11.08 р.

1.
С лад матеріальний:

Напівпідвальне с ладсь е
приміщення № 1

100,00
С лад вання про-
мислових товарів

19,49

49.
С лад матеріальний:

Напівпідвальне с ладсь е
приміщення № 2

100,00
С лад вання про-
мислових товарів

19,49

3.
Павільйон № 2: Офісні

приміщення
56,68

Офісні
приміщення

37,95

4.
Павільйон № 3: Офісні і ла-

бораторні приміщення
136,70

Офісні і лабора-
торні приміщення

37,56

5.
Авто лавний орп с:
Приміщення 19-29

76,4
Розміщення
виробництва

39,49

6.
Компресорний орп с:

Приміщення № 3
40,0

Розміщення
виробництва
або с лад

31,79

До ва и ерівни ів підприємств, станов,
ор анізацій, фірм,

житлово-е спл атаційних онтор та меш анців !
З 10 р дня 2008 р. проводитим ться випроб вання теплових мереж

на щільність методом введення барвни а — фл оресцеїн част ово Со-
лом’янсь ом (тепломережі від теплома істралі №1 СТ-1), Голосіївсь о-
м , Шевчен івсь ом та Подільсь ом районах (тепломережі від тепло-
ма істралей № 2,3,5 СТ-1).

Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах:

- здовж річ и Либідь, в лиць Старово зальної, Жилянсь ої, Злато-
стівсь ої, проспе т Перемо и, в лиць Павлівсь ої, Дмитрівсь ої, Пол-
тавсь ої, Пимонен а, Ст дентсь ої, Донч а, К дрявсь о о звоз , в -
лиць К дрявсь ої, Вознесенсь о о звоз , Киянівсь о о пров л ,
Андріївсь о о та Володимирсь о о звозів, в лиць Гр шевсь о о, Ко-
ролен івсь ої, Гайдара, Терещен івсь ої, Володимирсь ої, Ма-
лопідвальної, Паторжинсь о о, Михайлівсь ої площі (тепломережі від
ТМ-2,3,5 СТ-1);

- здовж річ и Либідь, в лиць Умансь ої, Во зальної, Полз нова, Л а-
шевича, Повітрофлотсь о о проспе т , в лиць Стадіонної, Тополева,
Ф чи а, Умансь ої, Червонозоряно о проспе т (част ово), в лиць
Андрія Голов а, Солом’янсь ої, Амосова, Клінічної, Петра Заломова,
Городньої, До чаєвсь ої, Івана Неходи, Петра Краси ова, К дряшо-
ва (тепломережі від ТМ-1 СТ-1).

У разі виявлення ранах арячо о водопостачання води зелено о о-
льор просимо не вживати її для прання, їжі тощо та повідомити про це
за телефоном інформаційно-довід ової сл жби АК “Київенер о” 0-88.

АК “Київенер о”

О олошення
ДВП “Б дремсервіс” НАН У раїни

здає в оренд на он рсних засадах
терміном до 31.12.2009 ро

слід ючі приміщення

№№ Наймен вання приміщень
Площа

приміщень,
в. м

Можлива мета
ви ористання
приміщень
орендарем

1
С ладсь і приміщення
(тимчасово о тип )

в л. Заболотно о, 150

57,5 — 45
(2 с лади)

С лад

2
Адміністративний б дино по
в л. Ломоносова, 8-б на 2-м
та 3-м поверхах — 19 імнат

Від 24,0 в. м
до 120 в. м

Офіс

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 18.12.2008 ро о 10.00 роз ляда-
тиметься цивільна справа за позовомШевелєва Ю.Д. до Гомоля о Г.М., Крживиць ої Н.Б., Кржи-
виць о о В.Б.; треті особи: 10-та державна нотаріальна онтора Головно о правління юстиції
м. Києва, приватний нотарі с Пала та Л.О. про поновлення стро на прийняття спадщини, виз-
нання права власності на спад ове майно, визнання до овор дар вання недійсним.

Гомоля о Галина Ми олаївна, останнє місце знаходження: м. Київ, в л. Братиславсь а, 15,
в. 157, ви ли ається в с дове засідання я відповідач.
Крживиць а Наталя Борисівна, останнє відоме місце знаходження: м. Київ, в л. Кр ло нівер-

ситетсь а, 2/1, в. 38, ви ли ається в с дове засідання я відповідач.
Крживиць ий Василь Борисович, останнє місце знаходження: м. Київ, в л. Братиславсь а, 15,

в. 157, ви ли ається в с дове засідання я відповідач.
Приватний нотарі с Пала та Лариса Оле сандрівна, останнє місце знаходження: м. Київ, Рай-

д жна, 7, ви ли ається в с дове засідання я третя особа.
Головне правління юстиції м. Києва, останнє місце знаходження: м. Київ, пров. М зейний,

2-Д, ви ли ається в с дове засідання я третя особа.
В разі їх неяв и справ б де роз лян то за їх відс тності на підставі наявних матеріалів справи.
Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця, 5, зал с дових засідань № 1.
С ддя Федорова Г.Г.

Голосіївсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає Гален о Олен Оле -
сандрівн в я ості відповідача в с дове
засідання по цивільній справі за позо-
вом Гален о А.В. до Гален о О.О. про
розірвання шлюб , що відб деться в
приміщенні с д за адресою: 03127,
м. Київ, в л. Пол овни а Потєхіна, 14-а,
аб. 1. — 17.12.2008 р. о 14.00.
В разі вашої неяв и на в азане с до-

ве засідання, с д роз лядатиме справ
без вашої часті.

С ддя Іванен о Ю.Г.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви -
ли ає Черно олпа ова Андрія Васильовича,
я ий зареєстрований за адресою: м. Київ, в л.
Кі відзе, 4-а, в. 42, в с дове засідання, я е
призначено на 24 р дня 2008 р. на 10.00 за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 32.

Одночасно повідомляю, що опію позовної
заяви з додат ами можна отримати в
приміщенні с д за в азаною вище адресою.

У разі вашої неяв и справа б де роз ляда-
тись ваш відс тність.

С ддя М.К. Гримич

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви -
ли ає я відповідача Л цен а Анатолія Ана-
толійовича по цивільній справі №2-5735/08 за
позовомфірми “Харес Гр п Холдин ГМБХ” про
відш од вання збит ів внаслідо ДТП, в с дове
засідання на 19 р дня 2008 ро о 8.30.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є,
аб. 19, с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и, спра-
в б де роз лян то ваш відс тність.

С ддя Н.В. Поліщ

Печерсь ий районний с д м. Києва
повідомляє Т ач Сер ія Мірчевича про те,
що 23.12.2008 ро о 14.30 в приміщенні с -
д за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а,
аб. 12, с ддя Цо ол Л.І., відб деться роз ляд
цивільної справи № 2-2530/08 за позовом
Старод бцевої Наталії Геор іївни до Т ач
Сер ія Мірчевича про позбавлення
бать івсь их прав.

У разі неяв и без поважних причини або
неповідомлення про причини неяв и, справа
б де роз лян та відс тність сторони.

С ддя І.Л. Цо ол

Деснянсь ий райс д м. Києва (пр.
Мая овсь о о, 5-в) ви ли ає в с дове
засідання 05.12.08 р. о 14.00, аб. 11,
відповідачаК дряновсь о оМ.Ю. по справі
за позовом Шел ової Л.Ю. до К дря-
новсь о о М.Ю. про с нення переш од
здійсненні права власності, визначення по-
ряд орист вання вартирою.

С ддя А.М. Андрієн о

12.11.2008 ро біля 22.00-23.30 вечора
дворі б дин а за адресою: в л. Виш ородсь а,
44-Б вини ла онфлі тна сит ація. Внаслідо
я ої б ла травмована жін а похило о ві , 74
ро ів. Прохання від н тися свід ів цієї при-
оди за вина ород .
Тел. 8(067)406-44-75.

Втрачений ст дентсь ий ви-
то , виданий НТУУ “КПІ” КВ
№ 04304409 на ім’я Сторож а
Валентина Івановича, вважати
недійсним.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва, ви ли ає
с дове засідання, я е призначене на 18.12.2008 р. о

14.00 (м. Київ, в л. П. Ш това, 1, аб. № 4), відповіда-
ча: Громадсь ор анізацію “Київсь а місь а спіл а ав-
томобілістів”, що знаходиться: м. Київ, в л. Ді тярівсь а,
8-А, цивільній справі за позовом Не рилова Оле санд-
ра Васильовича, Видало Єв ена Ми олайовича до Гро-
мадсь ої ор анізації “Київсь а місь а спіл а автомобілістів”
про визнання протиправних дій, позовом Ро ози Валерія
Дмитровича до Громадсь ої ор анізації “Київсь а місь а
спіл а автомобілістів” про визнання протиправних дій, по-
зовом Січ ар Дмитра Петровича до Громадсь ої ор анізації
“Київсь а місь а спіл а автомобілістів” про визнання; про-
типравних дій, позовом Панічевої Марії Василівни до Гро-
мадсь ої ор анізації “Київсь а місь а спіл а автомобілістів”
про визнання протиправних дій, позовом Пилипча Андрія
Оле сандровича до Громадсь ої ор анізації “Київсь а
місь а спіл а автомобілістів” про визнання протиправних
дій, позовом Посвалю Костянтина Валерійовича до Гро-
мадсь ої ор анізації “Київсь а місь а спіл а автомобілістів”
про визнання протиправних дій та позовом Бленда Оле -
сандра Володимировича до Громадсь ої ор анізації
“Київсь а місь а спіл а автомобілістів” про визнання про-
типравних дій.

В разі неяв и, справа б де сл хатись ваш відс тність
за наявними в справі матеріалами.

С ддя Ю. Мя оход

Печерсь ий районний с д м. Києва
повідомляє про день, час та місце проведен-
ня с дово о засідання справі за позовом
Євстратової Т.О. до ТОВ “Тор овий дім
“Мерін івсь ий”, Печерсь ої РДА, Підприємства
з іноземним апіталом “Свімпорт”, ПП “Міха-
ель” та ін. про виділ в нат рі част и з нер хо-
мо о майна, що є спільній част овій влас-
ності, я е призначено на 22 р дня 2008 ро
о 10.00 за здресою: м. Київ — 01001, в л. Хре-
щати , 42-А, аб. 16 ( олов юча — с ддя
Кафідова О.В.).

С ддя Кафідова О.В.

Кінцевий стро подання пропозицій 26.12. 2008 ро до 12.00.

Дата та час проведення он рс 26.12.2008 р. в 14.00 за адре-
сою: 03040, м. Київ, в л. Ломоносова, 8-б.

Інформація за тел. 258-10-29.
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Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
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Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Çàìîâëåííÿ 3166
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Василіса ФРОЛОВА, телеве-
д ча:
— Я в ньо о не перестала віри-

ти, я й досі вважаю, що Дід Мороз
є! Я йо о бачила, отже, в ньо о ві-
рю. У мене весь дім завалений
новорічними подар н ами!

Жанна КАДИРОВА, х дож-
ниця:
— Я навіть не при адаю, оли

саме! Десь дитинстві. Тепер я
особливо не вірю в Дідів Морозів,
хіба в тих, що на Хрещати , з на-
леєними бородами. В мене б ло

найбільше розчар вання, оли в
дитинстві на запрошення прийшов
Дід Мороз, я ий б в страшенно
п’яний. Малеча підходила до ньо-
о фото раф ватися, і оли наста-
ла моя чер а, він же ледве сидів
на стільці.

Айна ГАССЕ, дизайнер:
— Я зовсім не пам’ятаю, оли

саме. Одна Дід Мороз — це без-
посередній образ Ново о ро , і я
завжди йо о дар ю доньці на це
свято. Адже він чарівни — доб-
рий і хороший!

ß ä³çíàâñÿ, 
ùî Ä³äà Ìîðîçà íå ³ñíóº...

Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор:
— Значна частина мо о життя мин ла в ом нальних
вартирах, я і б ли основою для хорошо о мор . Ко-
ли бачиш, я разом доводиться співісн вати євреям,
радянсь им антисемітам, ал о олі ам, робочим, інте-
ле т алам, з бним лі арям! Це б ли вісімдесяті ро и...
При ад ю, я п’ять р ів від нітаз я почепив ви-
ляді... п’яти ілець Олімпіади. І наша двірнич а д же
зля алася, мовляв, це антирадянсь ий а т, нас сіх за-
бер ть КДБ. Але наша міліція, я а б ла неподалі , нас
охороняла. Один міліціонер, посл хавши, я я раю
Брамса чи Бетховена, запитав: “Ви постійно раєте. Ко-
ли ви працюєте?” Сьо одні “молодня ” по ано являє,
що та е ом нал и, але саме про своє життя ом -
нальних вартирах я б зняв стріч !

Інна ЦИМБАЛЮК, телевед ча, міс У раїна —
Всесвіт-2006:
— Я вважаю, що моє життя доволі насичене. Навіть
моїх відеоархівах є ба ато ці авої інформації. Але,
адаю, навряд чи це б де ці аво широ ій а диторії ля-

дачів. Том хотілося б зробити фільм для близь их лю-
дей, я ий би мав либо ий зміст, а не лише розпові-
дав про життєві дося нення. Мої д м и, мій світо ляд,
я им хочеться поділитися, хотіла б по азати.

Леонід ГРАЧ, народний деп тат:
— Це фільм про своє життя, себе расиво о і роз м-

но о, те, що дала мені радянсь а влада,— освіт , ви-
ховання, завдя и чом дося ба атьох висот. Та а до-
ментальна стріч а вже є в моєм особистом архіві

й називається “Б ти першим”.

Олена ШОПТЕНКО, чемпіон а світ з десяти ви-
дів танців, переможниця “Танців із зір ами”:
— Це б ла б стріч а про спорт, спортивн ар’єр ,

шо -бізнес. Спорт — річ д же с ладна, я а вихов є, а
бальний спорт — є особливим видом, навіть не стіль-
и мистецтвом. У мене б ло чимало життєвих сит ацій
різно о хара тер , зо рема і с ладних взаємостос н-
ів, том за 20 ро ів сво о життя вже на опичився до-
свід, про я ий можна розповісти.

ßêèì âè óÿâëÿºòå ô³ëüì ïðî ñåáå?

Êèÿíè â³ðÿòü 
ó Ä³äà Ìîðîçà 
äî 10 ðîê³â
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ó 10 ðîê³â — 40 %
2. Â³í âçàãàë³-òî ³ñíóº — 20 %
3. Ó 15 ðîê³â — 18 %
4. Ó 5 ðîê³â — 17 %
5. ß ñàì Ä³ä Ìîðîç — 5 %

Íà òåðèòîð³¿ ñâîáîäè

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У рам ах Міжнародно о
правозахисно о фестива-
лю іно “Сходи-2008”
столичном Б дин іно
відб лася прем’єра до -
ментально о фільм О са-
ни Чепели “Реальний
майстер- лас”. На при-
ладі трьох митців — іно-
режисера Романа Бала-
яна, театрально о поста-
новни а Андрія Жолда а і
письменниці О сани За-
б ж о — дослідж ється
стан с часної раїнсь ої
льт ри.

Îêñàíà ×åïåëèê — ïðîâ³äíèé
ñïåö³àë³ñò ²íñòèòóòó ïðîáëåì ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà, õóäîæíèöÿ,
ðåæèñåð, àâòîð ïåðôîðìàíñ³â —
ó ô³ëüì³ “Ðåàëüíèé ìàéñòåð-
êëàñ” ïîðóøóº òàêó ïðîáëåìó: ÿê-
ùî íå ñòâîðþâàòè êë³ìàòó, ñåðå-
äîâèùà äëÿ ðîçâèòêó êóëüòóðè,
÷åðåç ÿêèéñü äåñÿòîê-äâà ðîê³â
êðà¿íà íå ìàòèìå í³ äóõîâíî¿
ñïàäùèíè, í³ êóëüòóðè. Ðåæèñåð
ñïîñòåð³ãàº çà äîëåþ òðüîõ õóäîæ-
íèê³â, äâà ç êîòðèõ — ïðåäñòàâ-
íèêè ñåðåäíüîãî ïîêîë³ííÿ, à ô³-
ãóðà Ðîìàíà Áàëàÿíà äîäàº ïðîñ-
òîðîâî-÷àñîâîãî îáøèðó. Êàìåðà
ñòåæèòü çà çéîìêàìè ô³ëüìó Ðî-
ìàíà Áàëàÿíà “Ðàéñüê³ ïòàõè”, çà
òåàòðàëüíèìè ðåïåòèö³ÿìè Àí-
äð³ÿ Æîëäàêà, éäå íà çóñòð³÷ ³ç
÷èòà÷àìè ðàçîì ç Îêñàíîþ Çà-
áóæêî. Â ïîë³ çîðó ðåæèñåðà —
ëþäè, ÿê³ äåñÿòêè ðîê³â ïðàöþ-
þòü ó ëîí³ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåö-
òâà, ³, ùî ãîëîâíå, ó ñâî¿é òâîð-
÷îñò³ ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿
ñâîáîäè, òîáòî çàéìàþòüñÿ ìèñ-
òåöòâîì áåç ÿêèõîñü îáìåæåíü ³
êîí’þíêòóðè. À ¿õí³ ô³ëüìè, âè-
ñòàâè ³ êíèæêè ôîðìóþòü ñåðå-
äîâèùå ëþäñüêîãî æèòòÿ, ï³ä-
øòîâõóþòü ëþäåé íà ò³ ÷è ³íø³

äóìêè, ðîáëÿòü ñâ³ò êðàñèâ³øèì.
Ïîøóê ñâîáîäè — ñàìå çà öèì
ïðèíöèïîì îá’ºäíàí³ òðè àáñî-
ëþòíî ð³çíèõ ìèòö³: Ðîìàí Áàëà-
ÿí âèð³øóº, ùî ó ô³ëüì³ ãåðî¿ ë³-
òàòèìóòü, í³áè ïðîäîâæóþ÷è òå-
ìó ñâîº¿ êóëüòîâî¿ êàðòèíè “Ïî-
ëüîòè óâ³ ñí³ òà íàÿâó”, Æîëäàê
âèãàäóº, ùî éîãî ãåðî¿íÿ ðîçñòð³-
ëÿº ñâîº îòî÷åííÿ ç êóëåìåòà, à

Îêñàíà Çàáóæêî òàíöþº ì³æ ñâî-
¿ìè êíèæêàìè, íàð³êàþ÷è, ùî â
Óêðà¿í³ êíèãàðåíü ñò³ëüêè, ùî çà
¿õíüîþ ê³ëüê³ñòþ ìè “äîð³âíþ-
ºìî” êðà¿íàì òðåòüîãî ñâ³òó. Ãå-
ðîÿì êàðòèíè äîçâîëÿþòü áóòè
ñàìèìè ñîáîþ ó ñâîºìó æèòò³,
òâîð÷îñò³. Òà ñó÷àñíîìó ìèòöþ
íå òàê ëåãêî æèòè, íå òàê ëåãêî
çàéìàòèñÿ ñâîºþ ñïðàâîþ
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Я дізнався, що
 Діда Мороза не існує:

 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà çàõîä³ äîù³. Â³òåð ï³â-

äåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+6...+12°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +15°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +9...+11°Ñ,
âíî÷³ +3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ, âíî÷³
+7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñ-
íèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+11...+13°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Разом з інорежисером Романом Балаяном, театральним постановни ом
Андрієм Жолда ом і письменницею О саною Заб ж о режисер О сана Чепели
своєм фільмі дослідж є стан с часної раїнсь ої льт ри
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Ðåæèñåð Îêñàíà ×åïåëèê çíÿëà ô³ëüì 
ïðî ñó÷àñíèõ ìèòö³â


