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Êîæåí ï’ÿòèé áóõàíåöü — 
ï³ä ï³äîçðîþ
Ó ïðîäóêò³ íîìåð îäèí âèÿâèëè çáóäíèê³â õâîðîá

Êèÿíè ñòàëè ÷àñò³øå ñêàðæèòèñÿ íà
ÿê³ñòü õë³áà. Â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
(ÃÓ) çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ðîçïîâ³äà-
þòü, ùî çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðîêó
íàä³éøëî ïîíàä 50 â³äïîâ³äíèõ çâåðíåíü
â³ä ïîêóïö³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: òîð³ê çà
öåé ïåð³îä ñêàðã áóëî 32 — ìàéæå âäâ³-
÷³ ìåíøå. Ñèòóàö³ÿ ùå á³ëüøå ïîã³ðøè-
ëàñÿ ï³ñëÿ ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà. Ç ïî÷àò-
êó îñåí³ ïðîäóêò íîìåð îäèí çð³ñ ó âàð-
òîñò³ ùîíàéìåíøå íà 5 %. ² ëèøå çà äâà
îñ³íí³ òèæí³ íàä³éøëî óæå 11 ñêàðã ùî-
äî ÿêîñò³.

Â³äòàê, ôàõ³âö³ óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â âèìóøåí³ ÷àñò³øå ïåðåâ³ðÿòè
çàêëàäè òîðã³âë³. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, ðåàãó-
þ÷è íà çâåðíåííÿ êèÿí, ³ç â³çèòîì íà-
ãðÿíóëè äî îäíîãî ç âåëèêèõ ñóïåðìàð-
êåò³â íà ×îêîë³âñüêîìó áóëüâàð³ “Ñ³ëü-
ïî”. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ³íñïåêòîðè çàêóïèëè
ïî îäíîìó âèäó áàòîí³â, ïîïðîñèëè àä-
ì³í³ñòðàòîð³â äîêóìåíòè íà ïðîäóêö³þ.
Íàòîì³ñòü îõîðîíà çàêëàäó çàáëîêóâàëà
âèõ³ä, à íà ï³äìîãó âèêëèêàëà ï³äðîçä³ë
ÌÂÑ. Çðåøòîþ ïåðåâ³ðÿëüíèê³â óñå æ âè-
ïóñòèëè ç³ çðàçêàìè õë³áà. Éîãî â³äíåñóòü

äî ëàáîðàòîð³¿ íà åêñïåðòèçó. Îäíàê ïå-
ðåâ³ðÿþ÷³ âæå êîíñòàòóâàëè ïîðóøåííÿ
óìîâ çáåð³ãàííÿ ïðîäóêòó.

“Îñòàòî÷íî ÿê³ñòü õë³áà âñòàíîâèòü åêñ-
ïåðòèçà ó ëàáîðàòîð³¿. Àëå âæå çàðàç ìîæå-
ìî ñêàçàòè, ùî ÿê³ñòü õë³áà ïîñòðàæäàëà ÷å-
ðåç óìîâè çáåð³ãàííÿ. Éîãî ïðèâåçëè òåï-
ëèì, êèíóëè íà êóïó, â³í ïîäàâèâñÿ”,— ðîç-
ïîâ³ëà åêñïåðò. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ
Ñåðã³ÿ Êèÿíè÷åíêà, ç ïî÷àòêó ðîêó â Êè-
ºâ³ ïåðåâ³ðèëè 116 òîðãîâåëüíèõ òî÷îê ³ç
ïðîäàæó õë³áîáóëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ó 40 %
âèïàäê³â âèÿâèëè ïîðóøåííÿ ÿê òîðã³âë³,
òàê ³ çáåð³ãàííÿ. Ïîðóøåííÿ — ïî÷èíàþ÷è
â³ä âèäà÷³ áóõàíö³â (ðóêàìè áåç ðóêàâè÷îê
³ç â³êîí ê³îñê³â) ³ àæ äî ïåðåêëåþâàííÿ åòè-
êåòêè ç äàòîþ âèãîòîâëåííÿ ó ìàãàçèíàõ.
Ñóõèé, ÷åðñòâèé õë³á — öå òå, ÷èì íàé÷àñ-
ò³øå íåâäîâîëåí³ êèÿíè. Îäíàê íå ïåðøî¿
ñâ³æîñò³ ïðîäóêò — ùå íå íàéá³ëüøå ëèõî.
Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî êàæå, ùî ñàì³ âèðîá-
íèêè ç íàñòàííÿì êðèçè ïî÷àëè åêîíîìè-
òè íà âèï³÷ö³, â³äòàê õë³á ÷àñòî íå â³äïîâ³-
äàº í³ ðåöåïòóð³, í³ äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì.
Ã³ðøå áîðîøíî, ìåíøå ïîæèâíèõ ðå÷îâèí
ñïðè÷èíÿþòü êðèõê³ñòü, íåâ³äïîâ³äíèé êî-
ë³ð òà ã³ðøèé ñìàê âèðîá³â. “Çà äâà òèæí³

ìè ïðîâåëè ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ 9 çðàç-
ê³â õë³áà. Ó ÷îòèðüîõ ³ç íèõ âèÿâèëè âòðè-
÷³ ìåíøå æèð³â, ÿê³ º îäíèìè ç îñíîâíèõ
ñêëàäîâèõ ïðîäóêòó. Çâ³ñíî, öå íå ïðèçâî-
äèòü äî îòðóºííÿ, àëå ïîêóïåöü îòðèìóº
çíà÷íî ã³ðøó ÿê³ñòü, í³æ òó, çà ÿêó ïëà-
òèòü”,— ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ. Óñ³
÷îòèðè âèäè õë³áà âèï³êàº îäèí âèðîáíèê —
ÇÀÒ “Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé”. Àëå îäíà
ñêàðãà íàä³éøëà ³ íà âèð³á “Êè¿âõë³áà”. Éî-
ãî íàðàç³ ïåðåâ³ðÿþòü.

Óò³ì, íå òàêà ñòðàøíà â³äñóòí³ñòü ïî-
æèâíèõ ðå÷îâèí, ÿê íàÿâí³ñòü øê³äëèâèõ.
Åêñïåðòè óïðàâë³ííÿ êàæóòü, ùî º ñåð-
éîçíà íåáåçïåêà îòðóºííÿ, ÿêùî íà õë³á³
ç’ÿâëÿºòüñÿ öâ³ëü. ßêùî âîíà æîâòîãî êî-
ëüîðó, øâèäøå çà âñå, ó õë³á³ ì³ñòèòüñÿ
êàðòîïëÿíà ïàëè÷êà. Âîíà ìîæå ñïðè÷è-
íèòè õàð÷îâå îòðóºííÿ, à ñèñòåìàòè÷íå
ñïîæèâàííÿ ïðîäóêòó ç ¿¿ âì³ñòîì ìîæå
ïðèçâåñòè äî àñòìàòè÷íèõ õâîðîá.

Â óïðàâë³íí³ êàæóòü, ùî â³ä ïî÷àòêó ðî-
êó ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê ó ñòîëèö³ “çàáðàêî-
âàíî” ïðèáëèçíî 10 òîíí õë³áîáóëî÷íèõ
âèðîá³â. À öå 18 % ïåðåâ³ðåíî¿ ïðîäóêö³¿.
Òîæ ìàéæå êîæåí ï’ÿòèé áóõàíåöü — ï³ä
ï³äîçðîþ
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Найпершими пор шеннями хлібних відділах є видача прод т без р авичо та с ладання арячих виробів " ір ами", через що їх форма пс ється

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Цвітіння протя ом ро — це не мрія вітни арів, а проблема вироб-
ництва хліба. Цвіль на прод ті номер один може свідчити, що він
містить артоплян палич , я а спричиняє отр єння і навіть астм .
Є й дрібніші не аразди — деформованість, черствість, рих ість та
по аний сма . Я виявилося, хліб пс ється швидше, бо е ономлять
на йо о рецепт рі та мовах збері ання. Щоправда, столичні пе арі
відповідальніші за своїх ре іональних оле . Хто і де продає нея іс-
ний хліб, мин лої п’ятниці з’ясов вали фахівці Головно о правління
захист прав споживачів.
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Ïðèâ³òàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç Äíåì ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
³ ñïîðòó

Äîðîã³ êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³!
Øàíîâí³ ñïîðòñìåíè, òðåíåðè òà âñÿ ô³ç-

êóëüòóðíî-ñïîðòèâíà ãðîìàäñüê³ñòü Êèºâà!
Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ³ç Äíåì ô³çè÷íî¿ êóëü-

òóðè ³ ñïîðòó!
ß ðàäèé ïîçäîðîâèòè âñ³õ ìåøêàíö³â òà ãîñ-

òåé ì³ñòà ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì, ÿêå ïðîïà-
ãóº ñèëó, çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.

Íåìàº æîäíîãî ñóìí³âó, ùî ëèøå çäîðî-
âèé ñïîñ³á æèòòÿ êèÿí ñïðèÿòèìå îíîâëåí-
íþ íàøîãî ì³ñòà, çä³éñíåííþ áàãàòüîõ äîá-
ðèõ ñïðàâ, ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó íàéêðàùèõ
òðàäèö³é ñòîëèö³. Ñòîëè÷í³ ñïîðòñìåíè ã³ä-
íî ïðåäñòàâëÿþòü íàøó äåðæàâó íà íàéïðåñ-
òèæí³øèõ ñâ³òîâèõ ñïîðòèâíèõ àðåíàõ òà
ñëàâëÿòü Êè¿â ó ñâ³ò³.

Áàæàþ óñ³ì ôàõ³âöÿì ãàëóç³, òðåíåðàì,
ñïîðòñìåíàì ³ ¿õí³ì ðîäèíàì äîáðîáóòó, ùàñ-
òÿ, çëàãîäè, ãàðíîãî íàñòðîþ, íàñíàãè, ðå-
êîðäíèõ ñïîðòèâíèõ òà îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü.

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ðèáîëîâë³ â³çîê íå çàâàäà

Ó íåä³ëþ íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ â³äáóâ-
ñÿ ôåñòèâàëü ñïîðòèâíî¿ ðèáîëîâë³ ñåðåä
ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìå-
æåííÿìè “Çîëîòà ðèáêà 2009”. Òàê³ çìà-
ãàííÿ ïðîâîäèòü óæå âäðóãå ãðîìàäñüêà îð-
ãàí³çàö³ÿ ³íâàë³ä³â “Ïëàíåòà ñèëüíèõ” çà
ï³äòðèìêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè. “Ñàìå òàê çà-
ðîäæóþòüñÿ òðàäèö³¿ áëàãîä³éíîñò³ é ñîö³-
àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ — áåç çàéâèõ ñë³â
òà âëàñíèìè ñèëàìè!” — çàçíà÷èâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Ó
çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå ø³ñòäåñÿò ó÷àñ-
íèê³â â³êîì â³ä 7 äî 27 ðîê³â. Ç íèõ ñîðîê
áóëè íà â³çêàõ. Þíèõ ñïîðòñìåí³â îö³íþ-
âàëè ïðîôåñ³éí³ ñóää³ çà â³äïîâ³äíèìè ïðà-
âèëàìè. Óñ³ áåç âèíÿòêó ó÷àñíèêè çìàãàíü
îòðèìàëè ïîäàðóíêè â³ä ñïîíñîð³â ôåñòè-
âàëþ

²ì’ÿ âåëèêîãî õ³ðóðãà 
óâ³÷íÿòü

Ñüîãîäí³ î 12:00 â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå â³ä-
êðèòòÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè ïàì’ÿò³ ïðîôåñî-
ðà Âîëîäèìèðà Çåìñêîâà. Ç’ÿâèòüñÿ âîíà â
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 10. Âî-
ëîäèìèð Çåìñêîâ áóâ çàñëóæåíèì ä³ÿ÷åì íà-
óêè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, ÷ëåíîì Ì³æíàðîäíîãî
õ³ðóðã³÷íîãî òîâàðèñòâà òà áàãàòüîõ ì³æíà-
ðîäíèõ áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é. Ï³ä êåð³â-
íèöòâîì ïðîôåñîðà çàõèùåíî 17 äîêòîðñüêèõ
òà 43 êàíäèäàòñüê³ äèñåðòàö³¿. Ñâîãî ÷àñó â³í
î÷îëþâàâ êàôåäðó çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ Êè¿âñüêî-
ãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó òà çàñíóâàâ ì³ñüêèé
öåíòð õ³ðóðã³¿ ïå÷³íêè, æîâ÷íèõ øëÿõ³â ³ ï³ä-
øëóíêîâî¿ çàëîçè. Çãîäîì öåíòð ïåðåáàçóâàâ-
ñÿ ó Êè¿âñüêó ì³ñüêó êë³í³÷íó ë³êàðíþ ¹ 10.
Äî ñëîâà, ïåðøà ìåìîð³àëüíà äîøêà ó ñòîëè-
ö³ ç’ÿâèëàñÿ ó 1925 ðîö³. Íàðàç³ ¿õ íàë³÷óºòü-
ñÿ äî òðüîõ ñîòåíü. Íàéá³ëüøå — âèäàòí³é
ïîåòåñ³ Ëåñ³ Óêðà¿íö³, ïàì’ÿòü ïðî íå¿ óâ³÷-
íåíî íà âîñüìè êè¿âñüêèõ áóä³âëÿõ

Ñòîëèöÿ 
ïðèøâèäøèëà ðóõ
Íîâ³ âèäè òðàíñïîðòó äîïîìàãàþòü êèÿíàì áåç çàòîð³â 
ä³ñòàâàòèñÿ ïåâíîãî ì³ñöÿ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Лише в др ій половині 2009
ро , попри с ладн е ономічн
риз , в столиці з'явилися два
види м ніципально о місь о о
транспорт . Завдя и місь ій
владі після тривалої перерви
вдалося відновити маршр ти
річ ово о трамвайчи а. Уже
більш ніж три місяці меш анці з
ліво о бере а Києва протя ом
30 хвилин мож ть дістатися
центр . А ось спільний прое т
Південно-Західної залізниці та
КМДА передбачає "о ільцюван-
ня" столиці, зап стивши місь
еле трич . Наразі реалізовано
перший етап та від рито р х по-
тя ів між станціями "Троєщина"
і "Петрів а". Гот ється та ож до
зап с новий трамвай, ви отов-
лений Сан т-Петерб рзі. У ра-
зі вдало о випроб вання, місто
за пить 10—20 нових ва онів.
Одночасно з цим місті від ри-
ли й іль а нових автоб сних
маршр тів.

Маршр тне та сі
на воді

Òðè ì³ñÿö³ ïîñï³ëü ó ñòîëèö³ êóðñóþòü
ð³÷êîâ³ òðàìâàé÷èêè. Çàâäÿêè â³äíîâëå-
íîìó âèäó òðàíñïîðòó êèÿíè ìîæóòü
çíà÷íî øâèäøå ä³ñòàòèñÿ ç ë³âîáåðåæíèõ
Áåðåçíÿê³â äî Ïîäîëó. À â³äíåäàâíà — ³
ç Îáîëîíñüêî¿ íàáåðåæíî¿. Íàãàäàºìî,
ùî ïåðøó ïàðîìíó ïåðåïðàâó ïî Äí³ïðó
â ñòîëèö³ áóëî îðãàí³çîâàíî ùå â ñåðå-
äèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè öåé
âèä òðàíñïîðòó íàáóâ îñîáëèâî¿ ïîïóëÿð-
íîñò³. Ëþäè ¿çäèëè íà äà÷³, íà Òðóõàí³â
îñòð³â ³ äî Ã³äðîïàðêó. Áóëè åêñêóðñ³éí³
é òóðèñòè÷í³ ìàðøðóòè. Ï³ñëÿ òðèâàëî¿
ïåðåðâè, çà ñïðèÿííÿ ìåðà Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî, â ñòîëèö³ â³äíîâèëè ð³÷êîâ³
ìàðøðóòè. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, êàòåðè
êóðñóâàòèìóòü äî æîâòíÿ, âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó çàëèøàòèìåòüñÿ íåçì³ííîþ — 10 ãðí
(òîä³ ÿê ãîäèíà ïîäîðîæ³ òóðèñòè÷íèì
òðàìâàé÷èêîì îá³éäåòüñÿ âòðè÷³ äîðîæ-
÷å), à ï³ëüãîâèêàì — áåçïëàòíî.

ßê ïîêàçàëè “ïðîáí³ çà¿çäè”, çðàíêó
ïîïèòó íà ìàðøðóò ³ç Ïîäîëó äî Áåðåç-
íÿê³â ïðàêòè÷íî íåìàº, òîìó ðåéñè â³ä-
íåäàâíà çä³éñíþâàòèìóòü ó âå÷³ðí³ ãîäè-

íè. Ç Ïîäîëó â áóäí³ äí³ êàòåðè â³äïðàâ-
ëÿòèìóòüñÿ î 17.00, 18.20 ³ 19.40, à ç Îáî-
ëîí³ — î 17.40, 19.00 ³ 20.20. Ó âèõ³äí³
äí³ òðàìâà¿ êóðñóâàòèìóòü ç 14.30 äî 20.00.
Äîðîãà â³ä Ïîøòîâî¿ ïëîù³ äî Îáîëîí³
çàéìå ï³âãîäèíè. Çãîäîì ïëàíóþòü â³ä-
êðèòè é ìàðøðóò ³ç öåíòðó ì³ñòà â á³ê Ðó-
ñàí³âñüêèõ ñàä³â.

Потя місцево о значення
Ç êîæíèì äíåì çðîñòàº é ê³ëüê³ñòü ïà-

ñàæèð³â ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè. Ïàñàæèðè
âæå â³ä÷óëè ïåðåâàãè íîâîãî âèäó òðàíñ-
ïîðòó. Ä³ñòàòèñÿ ç ïåðåâàíòàæåíîãî Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó äî ìåòðî â³äòåïåð ìîæ-
íà çà 7 õâèëèí, à âðàõîâóþ÷è ÷àñ äîïðàâ-
ëåííÿ äî ïëàòôîðì — 20—30 õâèëèí. Ïðè
öüîìó ïàñàæèðàì íå äîâîäèòüñÿ íåðâó-
âàòè ó çàòîð³ ÷åðåç Ìîñêîâñüêèé ì³ñò.

Çàãàëîì æå ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè äîïîìàãàº ðîçâ’ÿçàòè íàãàëü-
íó ïðîáëåìó çàáåçïå÷åííÿ òðàíñïîðòíî-
ãî ñïîëó÷åííÿ æèòëîâèõ ìàñèâ³â Òðîºùè-
íè, Âîñêðåñåíñüêîãî òà Ðàéäóæíîãî ³ç
ïðàâèì áåðåãîì.

Íàðàç³ ó Êèºâ³ ïîòÿãè êóðñóþòü ëèøå
â³ä ñòàíö³¿ “Òðîºùèíà” äî ñòàíö³¿ “Êè-
¿â-Ïåòð³âêà”. Ó ïåðñïåêòèâ³ æ ïîäàëüøà
ðåàë³çàö³ÿ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó Ï³âäåííî-
Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ òà ÊÌÄÀ. Â³í ïåðåä-
áà÷àº ñïîðóäæåííÿ ñïîëó÷åíèõ ì³æ ñî-
áîþ Ï³âí³÷íîãî é Ï³âäåííîãî ï³âê³ëåöü
íàâêîëî ñòîëèö³. Äî ñëîâà, òàêèé âèä
òðàíñïîðòó âæå äàâíî ôóíêö³îíóº â Ïà-
ðèæ³, Â³äí³, Ïåê³í³ òà Òîê³î. Ó Êèºâ³ æ
â³í º ÷è íå íàéäåøåâøèì. Àäæå âàðò³ñòü
ïðî¿çäó åëåêòðè÷êîþ â îäèí á³ê íå ïåðå-
âèùóº âàðòîñò³ ìåòðîïîë³òåí³âñüêîãî æå-

òîíó — 1 ãðí 70 êîï. Êâèòîê íà àâòîáóñ
³ åëåêòðè÷êó îá³éäåòüñÿ ó 2 ãðí. Ï³ëüãî-
âèêè ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ íîâèì âèäîì
òðàíñïîðòó áåçïëàòíî. Ì³ñüêà åëåêòðè÷-
êà êóðñóº ò³ëüêè â ãîäèíè ï³ê: ç 6:00 äî
9-î¿ ãîäèíè ðàíêó ³ ç 17:00 äî 20-î¿ ãî-
äèíè âå÷îðà.

У Києві зап стять
сан т-петерб рзь ий
трамвай

Äî ê³íöÿ âåðåñíÿ â ñòîëèö³ ïðåçåíòó-
þòü íîâèé òðàìâàé. Ñó÷àñíó ìîäåëü äî-
ïðàâèëè äî Êèºâà ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà
Ëàìáóöüêèé, íèí³ òðàìâàé ïðîõîäèòü
òåñòîâ³ âèïðîáóâàííÿ íîâèì ïîëîòíîì,
àäæå çãîäîì â³í êóðñóâàòèìå íà øâèä-
ê³ñí³é ë³í³¿. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, ðîñ³é-
ñüêèé âàãîí ËÂÑ-2010 ç íèçüêèì ð³âíåì
ï³äëîãè º îïòèìàëüíèì ó ñï³ââ³äíîøåí-
í³ “ö³íà-ÿê³ñòü”. Íîâèé òðàìâàé çìîæå
ïåðåâîçèòè îäíî÷àñíî 300—400 ïàñàæè-
ð³â. Éîãî ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü ñÿãàòè-
ìå 70 êì/ãîä. “Ñó÷àñíèé òðàìâàé, ÿêèé
ìè ïðåçåíòóºìî êèÿíàì, äàñòü çìîãó çà-
îùàäèòè ìàéæå 40 â³äñîòê³â åëåêòðîåíåð-
ã³¿, ìàòèìå íèçüêèé ð³âåíü â³áðàö³¿ ³ øó-
ìó,— çàçíà÷èâ â³í. — Âàãîíè òàêîæ îá-
ëàäíàí³ ñïåö³àëüíîþ ñèñòåìîþ óïðàâë³í-
íÿ, ÿêà äîçâîëèòü ïëàâíî ðîçïî÷èíàòè
ðóõ ³ ãàëüìóâàòè. Ñàëîí òðàìâàÿ îáëàø-
òîâàíî çà âèìîãàìè ñó÷àñíîãî ³íòåð’ºðó:
ì’ÿê³ êîìôîðòí³ êð³ñëà, ïîë³ïøåíà ñèñ-
òåìà îïàëåííÿ ³ âåíòèëÿö³¿”. Â³í äîäàâ,
ÿêùî âàãîí ñïîäîáàºòüñÿ ³ ïðîéäå âè-
ïðîáóâàííÿ íà â³äì³ííî, òî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ó Êèºâ³ áóäóòü ¿çäèòè 10—20 íî-
âèõ òðàìâà¿â.

Від рили три нових
автоб сних маршр ти

Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ó ñòîëèö³ â³äêðè-
ëè òðè íîâèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòè. Âî-
íè ï³äâîçÿòü ìåøêàíö³â ìàñèâó Òðîºùè-
íà äî îäíîéìåííî¿ çóïèíêè ì³ñüêî¿ åëåê-
òðè÷êè. Çâ³äñè ãîðîäÿíè ìîæóòü ä³ñòàòè-
ñÿ çà 7 õâèëèí äî ìåòðî “Ïåòð³âêà”. Ó ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ” “Õðåùàòèêó” íàãàäàëè,
ùî íîâ³ àâòîáóñí³ ìàðøðóòè ¹ 59, 60, 61
ïðàöþþòü ³ç 2-ãî âåðåñíÿ. Çàâäÿêè çðó÷-
íîìó ³íòåðâàëó ðóõó ìåøêàíö³ Òðîºùè-
íè ìîæóòü ä³ñòàòèñÿ äî åëåêòðè÷êè â÷àñ-
íî òà áåç óñêëàäíåíü. Äëÿ òèõ, õòî êîðèñ-
òóºòüñÿ ñïåö³àëüíèìè àâòîáóñíèìè ìàð-
øðóòàìè, ïåðåäáà÷åíî ºäèíèé ñîö³àëü-
íèé êâèòîê, ÿêèé íàäàº ïðàâî ïðî¿çäó â
àâòîáóñ³ òà åëåêòðè÷ö³ ñï³ëüíîþ âàðò³ñ-
òþ 2 ãðí

Пасажирів місь ої еле трич и збільш ється з ожним днем — дістатися з Троєщини до Петрів и
новий вид транспорт дає змо за 30—40 хвилин

Відродженим річ овим трамвайчи ом найохочіше ияни орист ються ввечері, дістаючись
додом після роботи
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Ñüîãîäí³ 
ñâîº 41-ð³÷÷ÿ 
â³äçíà÷àº äåïóòàò 
Êè¿âðàäè 
â³ä ôðàêö³¿ ÃÀÊ, 
çàñòóïíèê ãîëîâè 
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü 
åêîëîã³÷íî¿ 
ïîë³òèêè 
Äìèòðî ÊÀÇÀÊÎÂ

Зі святом йо о вітає начальни ГУ е оло ії та охорони при-
родних рес рсів Сер ій СИМОНОВ:

Щиро вітаю Вас із днем народження! Бажаю міцно о здоров’я,
щастя, бла опол ччя, подальших спіхів б дь-я их починаннях,
щоденних справах та сподіваннях.
Нехай Вас підтрим ють і надихають рідні люди та допома ають
оле и, хай минають не аразди й непороз міння.
Хай доля зба ач є Вас життєвою м дрістю, енер ією, натхнен-

ням та радістю сьо одення.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Íàöáàíê âèéäå 
íà ì³æáàíê

Öüîãî òèæíÿ Íàöáàíê Óêðà¿íè ïðîâåäå ç 15 äî 18 âåðåñ-
íÿ 2009 ðîêó ÷îòèðè âàëþòíèõ àóêö³îíè. Ïðî öå éäåòüñÿ
â ïîâ³äîìëåíí³ ÍÁÓ. Çîêðåìà 15 ³ 17 âåðåñíÿ çàïëàíîâà-
íî âàëþòí³ àóêö³îíè áåç îáìåæåíü ìåòè ïðîäàæó ³íîçåì-
íî¿ âàëþòè, à 16 ³ 18 âåðåñíÿ — äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá
êë³ºíò³â áàíê³â, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè, äëÿ ïîãàøåííÿ
íèìè çàáîðãîâàíîñò³ ç âàëþòíèõ êðåäèò³â. Íàãàäàºìî, íà-
ðàç³ ÍÁÓ ïðîâîäèòü àóêö³îíè ïðàêòè÷íî ùîäíÿ, òîä³ ÿê
ðàí³øå àóêö³îíè ç ïðîäàæó âàëþòè â³äáóâàëèñÿ 1—2 ðàçè
íà òèæäåíü. 8 âåðåñíÿ ÍÁÓ ïðîäàâ íà ì³æáàíêó $ 63,73
ìëí, à 9 âåðåñíÿ — $ 67,94 ìëí

Áàíêè âòðà÷àþòü 
ãðîø³

Ïðèáóòêè óêðà¿íñüêèõ áàíê³â ó ñåðïí³ ñòàíîâèëè 11,5
ìëðä ãðí, òîä³ ÿê âèäàòêè — 13,9 ìëðä ãðí. Ïðî öå éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ íà âåá-ñàéò³ ÍÁÓ. Çàãàëîì ó ñ³÷í³ —
ñåðïí³ 2009 ðîêó ïðèáóòêè áàíê³â ñòàíîâèëè 95,7 ìëðä ãðí,
âèäàòêè — 111,1 ìëðä ãðí. Ó ñòðóêòóð³ âèòðàò çà â³ñ³ì ì³-
ñÿö³â â³äðàõóâàííÿ â ðåçåðâè äîð³âíþâàëè 41,6 ìëðä ãðí,
àáî 37,4 % çàãàëüíî¿ ñóìè. Ó ïîâ³äîìëåíí³ òàêîæ âêàçóº-
òüñÿ, ùî â ñåðïí³ ä³þ÷èõ áàíê³â êðà¿íè ñòàëî íà äâà ìåí-
øå — 184. Ïðàöþþòü 110 áàíê³â (59,8 %) — â³äêðèò³ àê-
ö³îíåðí³ òîâàðèñòâà, 14 (7,6 %) — çàêðèò³ àêö³îíåðí³ òî-
âàðèñòâà, 37 (20,1 %) — ïóáë³÷í³ àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà,
îäèí áàíê — ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî, 22 (12 %) —
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Ê³ëüê³ñòü ë³ê-
â³äîâàíèõ áàíê³â çðîñëà íà äâ³ êðåäèòíî-ô³íàíñîâ³ óñòà-
íîâè — äî 12 áàíê³â: äåâ’ÿòü áàíê³â ë³êâ³äóþòüñÿ çà ð³øåí-
íÿìè ÍÁÓ, òðè — çà ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ (àðá³òðàæ-
íèõ) ñóä³â. Çà äàíèìè ÍÁÓ, íà 1 âåðåñíÿ âëàñíèé êàï³òàë
áàíê³â ñòàíîâèâ 123,9 ìëðä ãðí, àáî 14,1 % ïàñèâ³â. Ó
ñòðóêòóð³ áàíêó ÷àñòêà çàðåºñòðîâàíîãî ñòàòóòíîãî êàï³òà-
ëó ñÿãàëà 84,1 %

Ì³íô³í ïåðåí³ñ 
äåíü ïðîäàæó 
îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ 
äåðæàâíî¿ ïîçèêè

Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â ïåðåãëÿíóëî äåíü ïðîâåäåííÿ ïåð-
âèííèõ àóêö³îí³â ç ðîçì³ùåííÿ îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåð-
æàâíî¿ ïîçèêè (ÎÂÄÏ): òåïåð âîíè â³äáóâàòèìóòüñÿ ïî â³â-
òîðêàõ çàì³ñòü ïîíåä³ëêà. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿòî çà ï³äñóì-
êàìè íàðàäè ç ïðåäñòàâíèêàìè áàíê³â, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-
ñëóæáà ì³í³ñòåðñòâà. “Ïðèéíÿòî ñï³ëüíå ð³øåííÿ ïðî ðîç-
ì³ùåííÿ ÎÂÄÏ ùîâ³âòîðêà ç îïëàòîþ â ñåðåäó â³ä 15 âåðåñ-
íÿ”, éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. Ìèíóëîãî òèæíÿ Ì³íô³í çà-
âåðøèâ â³äá³ð ïåðøèõ äåâ’ÿòè áàíê³â ÿê ïåðâèííèõ äèëåð³â
íà ðèíêó ÎÂÄÏ. Íèìè ñòàëè “²ÍÃ Áàíê Óêðà¿íà”, “Îùàä-
áàíê”, “ÓêðÑèááàíê”, “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”, “Óêðãàç-
áàíê”, “Ðîäîâ³ä Áàíê”, “ÎÒÏ Áàíê”, “Óí³êðåäèò Áàíê” ³
“Åðñòå Áàíê”. Ä³ñòàòè ñòàòóñ ïåðâèííîãî äèëåðà ìîãëè ëè-
øå áàíêè ç³ ñòàòóòíèì êàï³òàëîì íå ìåíø ÿê 10 ìëí ºâðî,
çàãàëüíèé îáñÿã òîðã³âë³ ÿêèõ îáë³ãàö³ÿìè äåðæàâíî¿ ïîçè-
êè ç ïî÷àòêó 2005 ðîêó ïåðåâèùèâ 1 ìëðä ãðí. Äèëåð áåðå
íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäåííî êîòèðóâàòè íà ôîíäîâèõ á³ð-
æàõ, ïîäàâàòè êîíêóðåíòí³ çàÿâêè íà êóï³âëþ ó ðàç³ ðîçì³-
ùåíí³ ¿õ ³ çàáåçïå÷óâàòè êóï³âëþ ÎÂÄÏ íå ìåíøå, í³æ 3 %
çàãàëüíîãî îáñÿãó ðîçì³ùåííÿ ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У вересні інфляція може
зрости до 1 %. Адже після
літньо о затишшя в раїні
пожвавилася ділова а тив-
ність та посилилися інфля-
ційні чинни и. Серед най-
більших фа торів чер ово о
зростання інфляції е оно-
місти вважають оливання
рс ривні щодо долара.

Одна , за їхніми про ноза-
ми, інфляція, за підс м а-
ми ро , не перевищить
16 %.

Ç ïî÷àòêó ðîêó ³íôëÿö³ÿ â Óêðà-
¿í³ ñÿãëà ð³âíÿ 11,3 %, ïîâ³äîìëÿº
Äåðæêîìñòàò. Ïðè÷îìó ïðîòÿãîì
ëèïíÿ ³ ñåðïíÿ ¿¿ òåìïè ïîì³òíî óïî-
â³ëüíèëèñÿ ³ ñòàíîâèëè 0,5 %. Âîä-
íî÷àñ ó ïåð³îä ³ç ñ³÷íÿ äî âåðåñíÿ
öüîãî ðîêó ñïîæèâ÷³ ö³íè çðîñëè ëè-
øå íà 8,2 %.

Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó ³íôëÿ-
ö³ÿ ìîæå çðîñòè ùå íà 4,7 %, òîáòî
â ñåðåäíüîìó ¿¿ ïîêàçíèêè çá³ëüøàòü-
ñÿ äî á³ëüø í³æ 1% ùîì³ñÿöÿ, ïðîã-
íîçóþòü åêîíîì³ñòè. Âò³ì, öå âñå îä-
íî ìåíøå, í³æ òîð³ê, êîëè çà ï³ä-
ñóìêàìè ðîêó ³íôëÿö³ÿ áóëà íà ð³â-
í³ 22,3 %. Îòæå, íèí³øí³ ïîêàçíè-
êè ³íôëÿö³¿ íå ïðîòèð³÷àòü ïðîãíî-

çàì ÌÂÔ, ÿêèé ïðîãíîçóº ³íôëÿö³þ
â êðà¿í³ íà ð³âí³ 16,8 % íà ê³íåöü ðî-
êó. Çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â ³íôëÿö³¿
ïðîòÿãîì ë³òí³õ ì³ñÿö³â åêîíîì³ñòè
ïîÿñíþþòü çíèæåííÿì ä³ëîâî¿ àê-
òèâíîñò³ ³ ïåðøèìè ðåçóëüòàòàìè
âðîæà¿â â àãðàðíîìó ñåêòîð³.

Íàðàç³ æ ñèòóàö³ÿ íà ñïîæèâ÷îìó
ðèíêó º íåîäíîçíà÷íîþ — ç îäíîãî
áîêó íà çðîñòàííÿ ö³í òèñíå çíåö³-
íåííÿ ãðèâí³ ùîäî äîëàðà, à ç ³íøî-
ãî — îêðåì³ ï³äïðèºìö³ íàâìèñíî
çíèæóþòü ö³íè íà íèçêó òîâàð³â òà
ïîñëóã, àáè ïðèâàáèòè ïîêóïö³â ³ óò-
ðèìàòèñÿ íà ðèíêó òà îòðèìàòè îá³-
ãîâ³ êîøòè äëÿ ïîäàëüøîãî âåäåííÿ
á³çíåñó.

“Ñèòóàö³ÿ çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è
áóäóòü ó âèðîáíèê³â îáîðîòí³ êîø-
òè äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèò³â. Îäèí ³ç
ñïîñîá³â çíàéòè ö³ êîøòè — ï³äâè-
ùèòè ö³íè íà ïðîäóêòè ìàñîâîãî ïî-
ïèòó. Àëå ç ³íøîãî áîêó, ó çâ’ÿçêó ³ç
çíèæåííÿì êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíî-
ñò³ ãðîìàäÿí öÿ ïîë³òèêà íå áóäå
åôåêòèâíîþ ³ áóäå ëèøå øêîäèòè”,
— ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äèðåê-
òîð Ì³æíàðîäíî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ãðó-
ïè Äìèòðî Ðîäåíêî.

Íàäàë³, çà éîãî ñëîâàìè, ñèòóàö³ÿ
ó çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæàòèìå â³ä ñòàá³-
ë³çàö³¿ êóðñîâî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³,
àäæå ÷åðåç çíåö³íåííÿ ãðèâí³ ñïî-
æèâ÷³ ö³íè íà ³ìïîðòí³ òîâàðè ìî-
æóòü çíîâó çðîñòè. Âò³ì, ïîêàçíèêè
³íôëÿö³¿ íà ê³íåöü ðîêó íå ïåðåâè-
ùàòü 16 %, ââàæàº â³í.

Òà ïîïðè öå çàãàëüíà åêîíîì³÷-
íà äèíàì³êà â êðà¿í³ ïîë³ïøóºòü-
ñÿ ³ çíà÷íèõ ³íôëÿö³éíèõ ïðîöå-
ñ³â ó êðà¿í³ âäàñòüñÿ óíèêíóòè. Öå
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî óðÿä ïëàíóº
ïðîïèñàòè â Äåðæáþäæåò³-2010
³íôëÿö³þ â ìåæàõ 10 % òà çàêëà-
äàº â³ä÷óòí³ ïîêàçíèêè çðîñòàí-
íÿ.

Ïðî öå çàÿâèâ ì³í³ñòð åêîíîì³-
êè Áîãäàí Äàíèëèøèí íà â³äêðè-
òîìó çàñ³äàíí³ óðÿäó, ïðèñâÿ÷å-
íîìó ðîçãëÿäó ïðîåêòó Äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó íà 2010 ð³ê.

“Ó 2010 ðîö³ â îñíîâíîìó ôîð-
ìóâàòèìóòüñÿ ïîçèòèâí³ òåíäåí-
ö³¿ òà ñòèìóëè äëÿ ïîäàëüøîãî
äîâãîñòðîêîâîãî åêîíîì³÷íîãî
çðîñòàííÿ íà îñíîâ³ çì³öíåííÿ
êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ íàö³îíàëüíî¿
åêîíîì³êè”,— çàçíà÷èâ â³í.

Çà éîãî ñëîâàìè, âèõîäÿ÷è ç ðå-
àëüíèõ ïåðåäóìîâ ðîçâèòêó íàö³î-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, óðÿä î÷³-
êóº, ùî ó 2010 ðîö³ çðîñòàííÿ âà-
ëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó
â³äáóâàòèìåòüñÿ íà ð³âí³ 3,7 %, à
íîì³íàëüíèé îáñÿã ÂÂÏ ñòàíîâè-
òèìå 1178,6 ìëðä ãðí. Ïðèð³ñò
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ïðîã-
íîçóþòü íà ð³âí³ 2,9 %.

Áîãäàí Äàíèëèøèí çàçíà÷èâ,
ùî çáàëàíñîâàí³ñòü ïîïèòó ³ ïðî-
ïîçèö³¿ äàñòü çìîãó çàêð³ïèòè ó
2010 ðîö³ ïîì³ðíó ³íôëÿö³éíó äè-
íàì³êó ³ òîìó ³íäåêñ ñïîæèâ÷èõ
ö³í ïëàíóºòüñÿ íà ð³âí³ 9,7 %

Ö³íè çðîñòàþòü íåïîì³òíî
Îäíàê ³íôëÿö³ÿ íå âèéäå çà ìåæ³ ïðîãíîç³â

Êàð³íà ÊÎÒÎÂÀ: “Êðàùå 
çà÷åêàòè ç êóï³âëåþ 
âåëèêî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè”
Âåäó÷èé àíàë³òèê êîìïàí³¿ ProConsulting 
ïðî ³íôëÿö³þ ³ äèíàì³êó ö³í
Знецінення ривні, о рім
е ономічно о вплив на
е ономі , ще з мовило
споживч а тивність. Адже
міняючи долари на ривні
за висо о о рс , містяни
почали шт рм вати ма ази-
ни, аби зробити по п и,
до и національна валюта
ще більше не знецінилася.
Це підвищ є споживч ін-
фляцію. Адже бізнесмени
за висо о о попит підви-
щ ють ціни. Я розвивати-
меться сит ація на спожив-
чом рин , "Хрещати "
роз азала вед чий аналіти
однієї з мар етин ових
омпаній Києва Каріна Ко-
това.

— ×è ñïðàâäÿòüñÿ î÷³êóâàííÿ ùî-
äî ï³äâèùåííÿ ö³í âèðîáíèêàìè âî-
ñåíè íèí³øíüîãî ðîêó?

— Íèí³ â Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ
ïðîöåñ äåôëÿö³¿. Îòæå, ð³âåíü ñïî-
æèâ÷èõ ö³í çíèæóºòüñÿ. Ç ³íøîãî
áîêó, çà ïðîãíîçàìè, ð³âåíü ñïî-
æèâ÷èõ ö³í çðîñòå âîñåíè íà 3—3,5
â³äñîòêà. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ï³äâèùå-
íèì êóðñîì äîëàðà òà çâè÷íèì
ï³äâèùåííÿì ö³í äëÿ öüîãî ïåð³î-
äó.

— ßê³ òîâàðè íàðàç³ êîðèñòóþòü-
ñÿ ïîïèòîì íà ðèíêó?

— Ó ïåðøó ÷åðãó, éäåòüñÿ ïðî
òîâàðè íèçüêîãî ö³íîâîãî ñåãìåí-
òó (öóêîð, õë³á, ìîëî÷í³ âèðîáè).

Ñåãìåíò ïðåì³óì çìåíøóºòüñÿ ç
ïî÷àòêó êðèçè, à îòæå, ç äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè 2008 ðîêó. Çðîñòàòèìóòü
ö³íè íà ïîáóòîâó òåõí³êó, îñê³ëü-
êè ö³íè íà íèõ ïðèâ’ÿçàí³ äî êóð-
ñó äîëàðà. Êðàùå çà÷åêàòè äî ëþ-
òîãî ç êóï³âëåþ âåëèêî¿ ïîáóòîâî¿
òåõí³êè, êîëè ìàº ì³ñöå òðàäèö³é-
íå çìåíøåííÿ ö³íè.

— ßê³ íîâ³ ìàðêåòèíãîâ³ õîäè çà-
ïðîâàäæóþòü íàðàç³ êîìïàí³¿ íà
ñïîæèâ÷îìó ðèíêó äëÿ çàëó÷åííÿ
íîâèõ êë³ºíò³â?

— Ïðîñòå çíèæåííÿ ö³íè ³ íå-
çíà÷íå çðîñòàííÿ ðåíòàáåëüíîñò³
çà ðàõóíîê öüîãî.

— Íàñê³ëüêè ³íôëÿö³ÿ ìîæå çðîñ-
òè ïðîòÿãîì îñ³íí³õ ì³ñÿö³â?

— Çà ïðîãíîçàìè íàøî¿ êîìïà-
í³¿, ñïîæèâ÷³ ö³íè çà âåðåñåíü íè-
í³øíüîãî ðîêó çðîñòóòü íà 1—1,5
â³äñîòêà, à äî ê³íöÿ ðîêó ³íôëÿö³ÿ
ñòàíîâèòèìå 14—15 â³äñîòê³â.

— ßê ìîæå âïëèíóòè ïîë³òè÷íà
ñèòóàö³ÿ íà ³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè?

— Î÷³êóºòüñÿ, ùî ö³íè ï³äâè-
ùàòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç âèáîðàìè äî
ìåíøîãî ð³âíÿ, í³æ äî òîãî ð³âíÿ,
ÿêáè âèáîð³â íå áóëî

Ï³äãîòóâàëà 
²ðèíà ÄÅÌÊÎ,

ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про проведення Всеукраїнського олімпійського уроку

в м. Києві
Розпорядження № 933 від 21 серпня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ" та підпункту 8.1 пункту 8 По�
рядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релі�
гійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, листа Національного олімпійського комітету України
від 03.07.09 № 630�НК та з метою відзначення Дня фізичної культури і спорту, подальшого вдосконален�
ня роботи із пропаганди розвитку фізичної культури і спорту в м. Києві, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Національного олімпійського
комітету України щодо проведення в м. Києві 5 вересня
2009 року з 11.00 до 16.00 год. Всеукраїнського олімпій#
ського уроку на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик
(від вул. Городецького до вул. Б. Хмельницького).

2. Взяти до відома, що відповідальність за організацію
та проведення Всеукраїнського олімпійського уроку взяв на
себе Національний олімпійський комітет України.

3. Головному управлінню по фізичній культурі та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню освіти і на#
уки виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації), виконавчим органам районних
у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністра#
цій) спільно з Київським міським відділенням Національно#
го олімпійського комітету України, міськими радами фізкуль#
турно#спортивних товариств, федераціями з видів спорту
організувати та провести з 5 до 13 вересня 2009 року Олім#
пійський урок у загальноосвітніх навчальних закладах м. Ки#
єва, День відкритих дверей на усіх спортивних спорудах 
м. Києва та урочисті зустрічі з учасниками, переможцями та
призерами літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор, провідними спортсменами, тренера#
ми, фахівцями та ветеранами фізичної культури і спорту.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ#

ської міської державної адміністрації) видати в установле#
ному порядку дозвіл (ордер) ТОВ "Феєрія" на тимчасове по#
рушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з тим#
часовим встановленням на Майдані Незалежності 05.09.2009
сценічних конструкцій, з підключенням до електромережі,
для проведення зазначеного заходу.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час прове#
дення Всеукраїнського олімпійського уроку 5 вересня 2009
року з 11.00 до 16.00 години.

6. Головному управлінню охорони здоров'я та медично#
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити ме#
дичне обслуговування під час проведення Всеукраїнського
олімпійського уроку, виділивши дві карети швидкої допомо#
ги.

7. Першому заступникові голови Київської міської держав#
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт#
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря#
дження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на заступника голови Київської міської державної адмі#
ністрації Журавського В. С.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 11.06.2001 № 1158

Розпорядження № 934 від 21 серпня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", рішення Ки�
ївської міської ради від 26.06.2007 № 930/1591 "Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Ки�
єві", з метою впорядкування паркування автотранспорту та покращення умов безпеки руху пішоходів і ав�
тотранспорту, а також розвитку мережі платних місць паркування транспортних засобів у м. Києві, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Переліку місць платного відстою
транспортних засобів у м. Києві, відведених для експлуата#
ції єдиним оператором, затвердженого розпорядженням Ки#
ївської міської державної адміністрації від 11.06.2001 
№ 1158 (із змінами і доповненнями, внесеними розпоря#
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) від 04.12.2007
№ 1586), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс#
трації) від 04.12.2007 № 1586 "Про внесення змін і допов#

нень до розпорядження Київської міської державної адмініс#
трації від 11.06.2001 № 1158", виключивши пункт 2.

3. Першому заступнику голови Київської міської держав#
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. висвітлити зміст цього роз#
порядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на першого заступника голови Київської міської держав#
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Ви он ючий обов'яз и олови
А. Гол бчен о

Про затвердження складу колегії Головного управління
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
Розпорядження № 969 від 31 серпня 2009 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1326 “Про затвердження Типово�
го положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління
освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації", розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 19.03.2004 № 449 “Про затвердження Положення про Головне управління
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Затвердити склад колегії Головного управління освіти
і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), що додається.

2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.05.2008 № 777 “Про затвердження складу колегії Голов#
ного управління освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" ви#
знати таким, що втратило чинність.

3. Першому заступникові голови Київської міської держав#

ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт#
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря#
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на заступника голови Київської міської державної адмі#
ністрації#начальника Головного управління освіти і науки ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий

Про проведення реставрації та ремонту забудови,
благоустрою території Андріївського узвозу 

у Подільському районі та реконструкції інженерних
мереж цієї вулиці

Розпорядження № 954 від 28 серпня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону культурної спад�
щини", керуючись розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 № 979 "Про
внесення змін і доповнень до рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79
№ 920 "Про уточнення меж історико�культурних заповідників і зон охорони пам'яток історії та культури в
м. Києві", з метою збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища Андріївсько�
го узвозу у Подільському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Відділу капітального будівництва та реконструкції вико#
навчого органу Подільської районної у м. Києві ради (Поділь#

ської районної у м. Києві державної адміністрації) здійснити у
2009—2010 роках проектування, ремонт, реставрацію, благо#

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 09.01.2008 № 19
Розпорядження № 973 від 31 серпня 2009 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку з втратою актуальності роз�
порядження та недоцільністю його подальшої реалізації, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен#
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації) від 09.01.2008 № 19 "Про за#
ходи щодо розробки Концепції розміщення та будівництва
транспортно#пересадочних вузлів".

2. Першому заступникові голови Київської міської дер#
жавної адміністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлен#

ня у засобах масової інформації змісту цього розпоря#
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на першого заступника голови Київської міської держав#
ної адміністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий

устрій, художнє освітлення забудови, реконструкцію інженер#
них мереж, ремонт покриття пішохідних тротуарів та проїзної
частини Андріївського узвозу з відновленням функціонування
комплексу дощової каналізації.

2. Відділу капітального будівництва та реконструкції вико#
навчого органу Подільської районної у м. Києві ради (Поділь#
ської районної у м. Києві державної адміністрації):

2.1. Одержати вихідні дані на проектування об'єкта.
2.2. Визначити на тендерній основі генеральну проектну і

підрядну організації.
2.3. Забезпечити розробку та затвердження у встановле#

ному порядку проектно#кошторисної документації.
2.4. Оформити в установленому порядку право користуван#

ня земельною ділянкою.
2.5. Одержати дозволи центрального органу виконавчої вла#

ди у сфері охорони культурної спадщини — Міністерства куль#
тури і туризму України і Головного управління охорони куль#
турної спадщини виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2.6. Вирішити майново#правові питання у встановленому по#
рядку.

2.7. У встановленому порядку подати до Головного управ#
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін#
вестиційні пропозиції щодо коригування Програми соціаль#
но#економічного розвитку міста Києва на 2009 рік в части#
ні включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря#
дження, та включення відповідних робіт до проектів про#
грам соціально#економічного розвитку міста Києва на 2010
рік та наступні роки.

2.8. Спільно з Головним управлінням економіки та інвести#
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації) опрацювати можливість залучен#
ня інвестиційних коштів для фінансування робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

2.9. Питання пайової участі вирішити в установленому по#
рядку.

2.10. Одержати в Інспекції державного архітектурно#буді#

вельного контролю у м. Києві дозвіл на виконання будівель#
них робіт.

2.11. Одержати в Головному управлінні контролю за бла#
гоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) дозвіл (ордер)
на порушення благоустрою.

2.12. Передати комунальній корпорації "Київавтодор" за#
тверджену в установленому порядку проектно#кошторисну до#
кументацію на виконання робіт, зазначених в пункті 4 цього роз#
порядження.

3. Дирекції Національного заповідника "Софія Київська"
здійснити комплекс заходів з укріплення пагорба Андріївської
церкви.

4. Комунальній корпорації "Київавтодор" за кошти міського
бюджету здійснити реконструкцію проїзної частини та троту#
арів Андріївського узвозу з реконструкцією інженерних мереж
та комплексної підсвітки будівель Андріївського узвозу.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) разом з комунальним підприємством
Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстра#
ції права власності на об'єкти нерухомого майна у термін до
01.09.2009 забезпечити відділ капітального будівництва та ре#
конструкції виконавчого органу Подільської районної у м. Ки#
єві ради (Подільської районної у м. Києві державної адмініс#
трації) необхідною інформацією щодо статусу будівель, спо#
руд та приміщень, розташованих на Андріївському узвозі.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.06.2009 № 666.

7. Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра#
ції згідно з розподілом обов'язків.

Голова Л. Черновець ий
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про вшанування пам’яті українського хірурга, професора
Земскова Володимира Сергійовича

Розпорядження № 974 від 31 серпня 2009 року

Відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування
пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у м. Києві, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 29.04.2004 № 206/1416, та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Присвоїти ім’я Земскова Володимира Сергійовича Ки#
ївському міському центру хірургії печінки, жовчних проток та
підшлункової залози Київської міської клінічної лікарні № 10.

2. Встановити меморіальну дошку на честь Земскова Во#
лодимира Сергійовича на Київському міському центрі хірур#
гії печінки, жовчних проток та підшлункової залози Київської
міської клінічної лікарні № 10.

3. Взяти до відома, що витрати, пов’язані із виготовлен#
ням меморіальної дошки, будуть профінансовані за рахунок
благодійних внесків.

4. Першому заступнику голови Київської міської держав#
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт#
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря#
дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на першого заступника голови Київської міської держав#
ної адміністрації Кільчицьку І. Р. та заступника голови Київ#
ської міської державної адміністрації Рудика С. Я.

Голова Л. Черновець ий

Про проведення реконструкції Контрактової площі 
та реставрації будівель і споруд на вул. Петра

Сагайдачного, спорудження пам’ятника Петру Могилі 
та відновлення комплексу Гесте та магістрату 

в Подільському районі
Розпорядження № 955 від 28 серпня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону культурної спад�
щини", керуючись розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 № 979 "Про
внесення змін і доповнень до рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79
№ 920 "Про уточнення меж історико�культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в
м. Києві", з метою проведення реконструкції Контрактової площі та збереження культурної спадщини та
традиційного характеру будівель і споруд на вул. Петра Сагайдачного у Подільському районі, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Відділу капітального будівництва та реконструкції ви#
конавчого органу Подільської районної у м. Києві ради (По#
дільської районної у м. Києві державної адміністрації) здійс#
нити у 2009—2010 роках проектування та реконструкцію Кон#
трактової площі, реставрацію будівель і споруд на вул. Пет#
ра Сагайдачного, спорудження пам’ятника Петру Могилі та
відновлення комплексу Гесте та магістрату в Подільському
районі.

2. Відділу капітального будівництва та реконструкції ви#
конавчого органу Подільської районної у м. Києві ради (По#
дільської районної у м. Києві державної адміністрації):

2.1. Одержати вихідні дані на проектування об’єкта.
2.2. Визначити на тендерній основі генеральну проектну

і підрядну організації.
2.3. Забезпечити розробку та затвердження у встанов#

леному порядку проектно#кошторисної документації.
2.4. Оформити в установленому порядку право користу#

вання земельною ділянкою.
2.5. Одержати дозволи центрального органу виконав#

чої влади у сфері охорони культурної спадщини — Мініс#
терства культури і туризму України і Головного управлін#
ня охорони культурної спадщини виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс#
трації).

2.6. Вирішити майново#правові питання у встановлено#
му порядку.

2.7. У встановленому порядку подати до Головного управ#
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін#
вестиційні пропозиції щодо коригування Програми соціаль#
но#економічного розвитку міста Києва на 2009 рік в части#
ні включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря#
дження, та включення відповідних робіт до проектів про#
грам соціально#економічного розвитку міста Києва на 2010
рік та наступні роки.

2.8. Спільно з Головним управлінням економіки та інвес#
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) опрацювати можливість за#

лучення інвестиційних коштів для фінансування робіт, зазна#
чених у пункті 1 цього розпорядження.

2.9. Питання пайової участі вирішити в установленому
порядку.

2.10. Одержати в інспекції державного архітектурно#бу#
дівельного контролю дозвіл на виконання будівельних ро#
біт.

2.11. Одержати в Головному управлінні контролю за бла#
гоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) дозвіл (ор#
дер) на порушення благоустрою та його відновлення.

2.12. Передати комунальній корпорації "Київавтодор" за#
тверджену в установленому порядку проектно#кошторисну
документацію на виконання робіт, зазначених в пункті 3 цьо#
го розпорядження.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор" за кошти місь#
кого бюджету здійснити реконструкцію проїзної частини та
тротуарів Контрактової площі та вул. Петра Сагайдачного в
Подільському районі.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Ки#
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) разом з Комунальним під#
приємством "Київське міське бюро технічної інвентариза#
ції та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого
майна" у термін до 10.09.2009 забезпечити замовника,
визначеного пунктом 1 цього розпорядження, необхідною
інформацією щодо статусу будівель, споруд та приміщень,
розташованих на вул. Петра Сагайдачного в Подільсько#
му районі.

5. Першому заступнику голови Київської міської держав#
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт#
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря#
дження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про відміну пункту 1 рішення Київської міської ради 
від 23.10.2003 № 121=16/994 "Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування

землею"
Рішення Київської міської ради № 303/303 від 18 вересня 2008 року

З метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, зважаючи на численні скарги громадян, відпо�
відно до протоколу засідання постійної комісії з питань земельних відносин від 21.08.2007 № 29/281�553к,
керуючись статтями 8, 9, 416 Цивільного кодексу України, статтею 24 Закону України "Про планування і
забудову територій", статтею 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статтею 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 9 Земельного кодексу України та стат�
тею 188 Господарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити пункт 1 рішення Київської міської ради від
23.10.2003 № 121#16/994 "Про надання і вилучення земель#
них ділянок та припинення права користування землею".

2. Запропонувати товариству з обмеженою відповідаль#
ністю "МАТІНКА" надати згоду на розірвання договору орен#
ди земельної ділянки від 25.06.2004 № 91#6#00278.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо#
го органу Київради (Київської міської державної адміністра#
ції):

3.1. Проінформувати товариство з обмеженою відпові#
дальністю "МАТІНКА" про прийняття цього рішення.

3.2. У разі відмови від розірвання договору оренди зе#
мельної ділянки або у разі якщо відповідь не надійде у вста#
новлений законодавством термін забезпечити підготовку та
подання позову про розірвання договору оренди земельної
ділянки до Господарського суду міста Києва.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Кравченку Володимиру
Васильовичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Селянській, 33=а

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 836/836 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен#
ня змін до містобудівної документації та визначення пара#
метрів окремого об'єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 33#а у Оболонському районі м.
Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо#
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс#
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на#
саджень в центральній частині міста", затверджених рішен#
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви#
ключивши з переліку озеленених територій загального ко#
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна#
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді#
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 33#а у Оболон#
ському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин#
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит#
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе#
мель лісового фонду (лист#згода комунального підприєм#
ства "Святошинське лісопаркове господарство" від
09.04.2008 № 344).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянину Кравченку Володимиру Васи#

льовичу для будівництва та обслуговування житлового бу#
динку, господарських будівель і споруд на вул. Селянській,
33#а у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Кравченку Володимиру Васи#
льовичу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у при#
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу#
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар#
ських будівель і споруд на вул. Селянській, 33#а у Оболон#
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на#
даних у власність чи користування.

7. Громадянину Кравченку Володимиру Васильовичу:
7.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько#
го середовища від 24.09.2008 № 19#12177, Київської місь#
кої санепідстанції від 13.10.2008 № 8807, Державного управ#
ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 08.04.2008 № 05#08/2459/2, Головного управлін#
ня охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4335,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № К#1299, Київського обласного управління лі#
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01#
04/1166, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища, одержати дозвіл на виконан#
ня будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю та
підключитися до централізованих інженерних мереж міста.

Про заходи щодо організації перевезень 
міською електричкою

Розпорядження № 935 від 21 серпня 2009 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про залізнич�
ний транспорт", розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 29.05.2008 № 771 "Про реалізацію проекту "від Троєщини до правого берега за 20 хви�
лин" та від 24.07.2008 № 1013 "Про заходи щодо реалізації проекту "від Троєщини до правого берега за
20 хвилин", з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів міста, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Київпастранс" (далі —
КП "Київпастранс") як замовнику організації перевезень па#
сажирів на ділянці між станціями Дарниця — Київська Руса#
нівка — Лівобережна — Київ#Дніпровський — Городня — Обо#
лонь — Київ#Петрівка — Московський проспект (Зеніт) —
Вишгородська — Сирець — Берестейська (Рубежівська) —
Борщагівка (далі — Північне залізничне півкільце):

1.1. Спільно із Державним територіально#галузевим об'#
єднанням "Південно#Західна залізниця" (далі — ДТГО "Пів#
денно#Західна залізниця") розробити та подати до Голов#
ного управління з питань цінової політики виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) розрахунок тарифів на перевезення пасажирів
Північним залізничним півкільцем.

1.2. Визначити організатора перевезень для забезпечення
належного рівня надання послуг з перевезень пасажирів за#
лізничним транспортом за маршрутом, зазначеним у пункті 1,
та укласти договір про надання послуг з організації перевезень.

2. Головному управлінню з питань цінової політики виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації) підготувати та подати на затвердження вико#
навчому органу Київської міської ради (Київській міській дер#
жавній адміністрації) проект розпорядження щодо встановлен#
ня тарифів на перевезення пасажирів міською електричкою.

3. Головному управлінню транспорту виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) в разі необхідності в установленому порядку на#
дати обгрунтовані пропозиції про внесення змін до бюдже#
ту міста Києва на 2009 рік.

4. Внести зміни до розпоряджень виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції):

— від 29.05.2008 № 771 "Про реалізацію проекту "від Тро#
єщини до правого берега за 20 хвилин", а саме пункт 7 ви#
ключити;

— від 24.07.2008 № 1013 "Про заходи щодо реалізації
проекту "від Троєщини до правого берега за 20 хвилин", а
саме пункт 7 виключити.

5. Першому заступнику голови Київської міської держав#
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт#
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря#
дження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ#
леному порядку.

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

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ#
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан#
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен#
та, що посвідчує право приватної власності на земельну
ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів#
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від

17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ#
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

8. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви#
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко#
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянці 
Васильєвій Наталії Германівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Лисогірському, 46 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 707/707 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Васильєвій Наталії Германівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос#
подарських будівель і споруд у пров. Лисогірському, 46 у
Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Васильєвій Наталії Германівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас#
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Лисогірському, 46 у Голосіївському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянці Васильєвій Наталії Германівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати вимоги, викладені у листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько#
го середовища від 21.11.2006 № 19#9925, Київської місь#
кої санепідстанції від 03.03.2007 № 1407, Державного управ#
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 16.05.2007 № 05#08/4995, управління охорони
навколишнього природного середовища від 01.09.2005
№ 071/04#4#19/3284#7, Державної служби з питань націо#
нальної культурної спадщини від 24.04.2007 № 22#1032/9 та
Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації від
06.03.2007 № 523#528.

3.3. У місячний термін звернутись до Головного управ#
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки#

ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що#
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по#
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо#
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів#
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ#
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16, від 30.10.2008
№ 561/561).

3.6. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід#
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту#
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро#
лю.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви#
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко#
дексу України.

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

Київсь ий місь ий
олова Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Захарчені Олені Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 27=а 

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 811/811 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об'єкта містобудування — будівництва та обслугову#
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Селянській, 27#а у Оболонському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про#
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рішен#
ня, перевести за функціональним призначенням до території
садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міста
Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста", затверджених рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виключивши з пере#
ліку озеленених територій загального користування м. Києва,
що відповідають типологічним ознакам та планувальним ви#
могам (таблиця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул.
Селянській, 27#а у Оболонському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в квар#
талі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошинського лі#
сопаркового господарства до земель запасу житлової та гро#
мадської забудови, вилучивши їх з категорії земель лісового
фонду (лист#згода комунального підприємства "Святошинське
лісопаркове господарство" від 09.04.2008 № 351).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Захарчені Олені Миколаївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар#
ських будівель і споруд на вул. Селянській, 27#а у Оболонсько#
му районі м. Києва.

6. Передати громадянці Захарчені Олені Миколаївні, за умо#
ви виконання пункту 7 цього рішення, у приватну власність зе#
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслугову#
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Селянській, 27#а у Оболонському районі м. Києва за ра#
хунок міських земель, не наданих у власність чи користуван#
ня.

7. Громадянці Захарчені Олені Миколаївні:
7.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки від#

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ#

ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере#
довища від 24.09.2008 № 19#12165, Київської міської санепід#
станції від 14.10.2008 № 8806, Державного управління охоро#
ни навколишнього природного середовища в м. Києві від
08.04.2008 № 05#08/2459/19, Головного управління охорони
культурної спадщини від 19.06.2008 № 4341, Оболонської
районної у місті Києві державної адміністрації від 07.04.2008
№ 3#1292, Київського обласного управління лісового та мис#
ливського господарства від 18.04.2008 № 01#04/1172, Голов#
ного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди#
зайну міського середовища, одержати дозвіл на виконання бу#
дівельних робіт в управлінні держархбудконтролю та підклю#
читися до централізованих інженерних мереж міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установлено#
му порядку.

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре#
конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо#
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін#
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі#
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
приватної власності на земельну ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц#
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

8. Попередити власника земельної ділянки, що право при#
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто#
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне#
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об'єкта містобудування — будівниц#
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 34#а у Оболонсько#
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід#
но до цього рішення, перевести за функціональним при#
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле#
них насаджень в центральній частині міста", затвердже#
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених терито#
рій загального користування м. Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам (табли#
ця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Се#
лянській, 34#а у Оболонському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га
в кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Свято#
шинського лісопаркового господарства до земель запа#
су житлової та громадської забудови, вилучивши їх з ка#
тегорії земель лісового фонду (лист#згода комунального
підприємства "Святошинське лісопаркове господарство"
від 09.04.2008 № 364).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Олійничок Мирославі Пет#
рівні для будівництва та обслуговування житлового будин#
ку, господарських будівель і споруд на вул. Селянській,
34#а у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Олійничок Мирославі Петрів#
ні, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приват#
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будів#
ництва та обслуговування житлового будинку, господар#
ських будівель і споруд на вул. Селянській, 34#а у Обо#
лонському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

7. Громадянці Олійничок Мирославі Петрівні:
7.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра#
їни.

7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь#

кого середовища від 24.09.2008 № 19#12159, Київської
міської санепідстанції від 14.10.2008 № 8798, Державно#
го управління охорони навколишнього природного сере#
довища в м. Києві від 08.04.2008 № 05#08/2459/23, Го#
ловного управління охорони культурної спадщини від
19.06.2008 № 4359, Оболонської районної у м. Києві дер#
жавної адміністрації від 07.04.2008 № 0#1318, Київсько#
го обласного управління лісового та мисливського госпо#
дарства від 18.04.2008 № 01#04/1152, Головного управ#
ління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід#
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек#
тури та дизайну міського середовища, одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд#
контролю та підключитися до централізованих інженер#
них мереж міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ#
леному порядку.

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но#
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян#
ки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ#
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан#
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен#
та, що посвідчує право приватної власності на земельну
ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів#
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008
рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

8. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви#
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко#
дексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Олійничок Мирославі Петрівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 34=а 

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 824/824 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Îë³ìï³éñüêèé âîãîíü
äî þíèõ ñåðäåöü
²ðèí³ Ìåðëåí³ òðåíóâàëà ãîëîñ³¿âñüêèõ øêîëÿð³â

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Олімпійсь ий ро із май-
дан Незалежності пере-
містився райони. Мин -
лої п’ятниці йо о провели
Голосіївсь ом районі.

Голова район Сер ій Са-
довой разом із олімпій-
сь ою чемпіон ою Ірині
Мерлені відвідали ш ол
№ 87. Вони розповіли
ш олярам, я спорт ар-
т є людин та я дося ти
ньом висо их рез ль-

татів.

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ äî Äíÿ ñïîð-
òó â óñ³õ øêîëàõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó ïðîâåëè îë³ìï³éñüêèé
óðîê. Ãîëîâà ðàéîíó Ñåðã³é Ñà-
äîâîé ðîçïîâ³â, ùî öþ òðàäèö³þ
ï³äòðèìóþòü óæå 5 ðîê³â. “Íàøà
ìåòà, àáè ÿêîìîãà á³ëüøå ä³òåé
çàëó÷èòè äî ñïîðòó. Ñïîä³âàþñÿ,
ùî ÷èìàëî âèõ³äö³â Ãîëîñ³ºâà
ñòàíóòü îë³ìï³éñüêèìè ÷åìï³îíà-
ìè”,— ìð³º ðàéîííèé î÷³ëüíèê.
Â³äêðèâàþ÷è îë³ìï³éñüêèé óðîê
ó øêîë³ ¹ 87, â³í ðîçïîâ³â ä³-
òÿì, ÷îìó âàæëèâî íå ëèøå íà-
â÷àòèñÿ, à é ô³çè÷íî áóòè âïðàâ-

íèì. “Ñïîðò ãàðòóâàòèìå âàñ. Âè
çìîæåòå çàõèñòèòè ñåáå, ñâîþ
ñ³ì’þ òà äðóç³â”,— ïåðåêîíóâàâ
ïàí Ñàäîâîé. Àáè øêîëÿðàì áó-
ëî íà ÷îìó âïðàâëÿòèñÿ, ãîëîâà
ïîäàðóâàâ ¿ì äâ³ ñ³òêè âîëåéáîëü-
íèõ, áàñêåòáîëüíèõ òà ôóòáîëü-
íèõ ì’ÿ÷³â.

Îäíàê ñïðàâæí³é àæ³îòàæ ó ä³-
òåé âèêëèêàâ ³íøèé ïîäàðóíîê.
Íà óðîê äî íèõ ïðèéøëà
ñïðàâæíÿ îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îí-
êà ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè ²ðèí³ Ìåð-
ëåí³. Øêîëÿð³ çóñòð³ëè ¿¿ âèáó-
õîâèìè îïëåñêàìè, à ïîò³ì îá-
ñòóïèëè, ðîçïèòóþ÷è ïðî ñïîð-
òèâíå æèòòÿ.

“Ãîëîâíå — ìàòè áàæàííÿ ³ â³-
ðó â ñåáå, ñâî¿ ñèëè. Ìåí³ ³íîä³
êàçàëè, ÿê òîá³ íå ñòðàøíî, òâîÿ
ñóïåðíèöÿ òàêà ñèëüíà, êðåìåç-
íà. Àëå ÿ íå áîÿëàñÿ, â³ðèëà, ùî
ïåðåìîæó, ³ ïåðåìàãàëà”,— ðîç-
ïîâ³äàëà ²ðèí³ Ìåðëåí³. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, ñïîðòîì âàðòî çàéìàòèñÿ
íå ëèøå çàðàäè äîñÿãíåíü. “Çâè-
÷àéíî, öå ãàðíî, ñòàâèòè âèñîêó
ìåòó ³ äîñÿãàòè ¿¿. Àëå ñïîðò — öå
ùå é çäîðîâ’ÿ. Õîðîøå ñàìîïî-
÷óòòÿ, âïåâíåí³ñòü. ß äîñÿãëà ó
ñïîðò³ âñüîãî, ïðî ùî ìð³ÿëà, ³
çàðàç òðåíóþñÿ ëèøå äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ ³ ùîá ï³äòðèìóâàòè ôîð-
ìó”,— ïîä³ëèëàñÿ ÷åìï³îíêà. Ä³-
òè ñëóõàëè ¿¿ çàõîïëåíî, à çãîäîì

ïðîäåìîíñòðóâàëè ³ âëàñí³ âì³í-
íÿ ï³ä ÷àñ çìàãàíü. Ïåðåìîæö³â
ð³çíèõ åñòàôåò íàãîðîäèëè ãðà-
ìîòàìè ³, çâ³ñíî, ôîòîãðàô³ºþ ç
îë³ìï³éñüêîþ ÷åìï³îíêîþ.

Âèÿâèëîñÿ, ùî â ²ðèí³ Ìåðëå-
í³ äóæå õîðîøèé ï³äõ³ä äî ä³òåé.
“Çíàºòå, öå íå ïðîñòî ðîçìîâè
ïðî êîðèñòü ñïîðòó. Òóò ÿ ïîáà-
÷èëà, ùî î÷³ â ä³òåé ïðîñòî ñÿ-
þòü. Âîíè õî÷óòü çàéìàòèñÿ ³ òðå-
áà ¿õ ó öüîìó ï³äòðèìàòè”,— êà-
æå ÷åìï³îíêà. Òà é ¿¿ ìàëèé ñèí
Àðòåì ïîâòîðþº çà ìàìîþ ìàé-
æå âñ³ âïðàâè. Â³äòàê ³äåÿ â³ä-
êðèòòÿ âëàñíî¿ øêîëè äëÿ òðåíó-
âàííÿ ä³òåé íå çäàºòüñÿ äëÿ Ìåð-
ëåí³ ÷èìîñü íåçä³éñíåííèì. “Îä-
ðàçó ï³ñëÿ ïåðåìîãè â Àô³íàõ ìå-
í³ íàäõîäèëè ïðîïîçèö³¿, ùîá
â³äêðèòè øêîëó. Ìîæëèâî, ³ â³ä-
êðèþ, õòîçíà”,— óñì³õàºòüñÿ
÷åìï³îíêà. Äîêè Êè¿â ÷åêàòèìå
íà øêîëó ³ìåí³ âèäàòíî¿ ñïîðò-
ñìåíêè, íà ñïîðòèâíèé ìàéäàí-
÷èê øêîëè ¹ 87 ìîæóòü î÷³êó-
âàòè çì³íè. “Ìè ïðîäîâæóºìî
ñâîþ ïðîãðàìó, êîëè äî ðåêîí-
ñòðóêö³¿ øê³ëüíèõ ìàéäàí÷èê³â
çàëó÷àºìî íàøèõ ðàéîííèõ á³ç-
íåñìåí³â. Äëÿ öüîãî ì³ñöÿ òåæ
ïîøóêàºìî ìåöåíàòà. Ðîçøèðè-
òè éîãî íå âäàñòüñÿ, à îò îíîâè-
òè íå çàâàäèëî á”,— ï³äñóìóâàâ
ðàéîííèé ãîëîâà

Óêðà¿íñüêèé 
ÁÒÀ Áàíê çì³öíþº 
íàö³îíàëüíó áåçïåêó

Óêðà¿íñüêèé ÁÒÀ Áàíê ïðîäîâ-
æóº ñâî¿ ñîö³àëüí³ ïðîåêòè. Äî-
ïîìîãó â³ä áàíê³ð³â îòðèìàâ
Ôîíä ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè Óêðà¿íè, ÿêèé ç 2002 ðî-
êó äáàº ïðî ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Ñëóæáè áåç-
ïåêè Óêðà¿íè, çîêðåìà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â Êèºâ³ òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³, à òàêîæ ðîáèòü
óñå äëÿ ñîöçàõèñòó ³ ñîö³àëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ñï³âðîá³òíèê³â
ñëóæáè òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé. Ä³-
ÿëüí³ñòü ÑÁÓ ç³ çì³öíåííÿ íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè é ïîñèëåííÿ ïî-
çèö³é äåðæàâè ÁÒÀ Áàíê ðîçãëÿ-

äàº ÿê óìîâó äëÿ ñòàíîâëåííÿ
ñòàá³ëüíî¿ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè
Óêðà¿íè òà ãàðàíòóâàííÿ öèâ³ë³-
çîâàíèõ óìîâ ðîáîòè íà ðèíêó.
Ï³äòðèìêó òèì, õòî â³äñòîþº ³í-
òåðåñè êðà¿íè, áàíê ââàæàº îáî-
â’ÿçêîì ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíî-
ãî á³çíåñó.

Íåçâàæàþ÷è íà íåïðîñòó åêî-
íîì³÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, 
ÁÒÀ Áàíê ìàº íàì³ð ³ íàäàë³ àê-
òèâíî äîïîìàãàòè òèì, õòî ïî-
òðåáóº éîãî ï³äòðèìêè. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çà áåçïîñåðåä-
íüîãî ô³íàíñîâîãî ñïðèÿííÿ ö³º¿
ô³íóñòàíîâè â³äêðèºòüñÿ îíîâëå-

íå Â³ää³ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿ íîâîíà-
ðîäæåíèõ ðåñïóáë³êàíñüêîãî äè-
òÿ÷îãî öåíòðó “Îõìàòäèò”. Òà-
êîæ ÁÒÀ Áàíê óæå íå ïåðøèé
ð³ê º ïîñò³éíèì ïàðòíåðîì äèòÿ-
÷îãî áóäèíêó “Ãí³çäå÷êî” â ²âàí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³. À â ëèïí³ íèí³øíüîãî ðî-
êó â ðàìêàõ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè
ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ ÁÒÀ Áàíê íàäàâ ö³-
ëüîâó ô³íàíñîâó äîïîìîãó ïåí-
ñ³îíåðàì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó Êèºâà

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

Олімпійсь а чемпіон а з вільної боротьби Ірині Мерлені пере онала юних олосіївців, що спорт допома ає дося ти
всьо о в житті
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Головне правління охорони льт рної спадщини
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

проводить он рс на заміщення ва антної посади державно о
сл жбовця Головном правлінні охорони льт рної

спадщини — оловно о спеціаліста відділ облі об’є тів
льт рної спадщини.

Умови он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців:
1) оловно о спеціаліста відділ облі об’є тів льт рної спадщини: — вища

освіта відповідно о професійно о спрям вання ( валіфі ація “істори ”,
“мистецтвознавець”) за освітньо- валіфі аційним рівнем не нижче спеціаліста,
ма істра;

— стаж роботи за фахом державним сл жбовцем не нижче посади спеціаліста
І або II ате орій не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 5 ро ів, знання ПК, висо е поч ття обов’яз ,
дисциплінованість, відповідність нормам Ети и поведін и державно о сл жбовця.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: м. Київ, в л. Спась а, 12, . 301. Довід и за тел. 545-61-04.

Головне правління з питань вн трішньої політи и
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о

б х алтера Головно о правління з питань вн трішньої політи и
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої

державної адміністрації) (на час відп ст и по до ляд
за дитиною основно о працівни а).

Вимо и до андидата: ромадянство У раїни, вища освіта (спеціаліст, ма істр),
вільне володіння персональним омп’ютером, б х алтерсь ими про рамами,
знання державної мови, досвід роботи за фахом від 3 до 5 ро ів.

До заяви додаються: особова арт а (форма П-2ДС), паспорт, опія диплом ,
де ларація про доходи.

Прийом до ментів протя ом 1 місяця з дня оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 44, ім. 405, тел. 254-18-88, 278-23-98.

Власни ом ПП “Мал аліс”
(ЄДРПОУ 33603340, 04112,
м. Київ, в л. Оранжерейна, 3)

прийняте рішення про припинення
Підприємства шляхом лі відації
(рішення власни а від 07.08.2009 ро-
) та призначено лі відатором Сиро-

т Ма сима Анатолійовича. Претензії
редиторів приймаються на протязі
місяця з дня п блі ації о олошення
в лючно за місцезнаходженням
підприємства. Тел. 8(067)505-17-75.

За альними зборами
засновни ів ТОВ “Альфабізнес”
(ЄДРПОУ 32376144, 02088 м. Київ,
в л. Ч алова, 24) прийняте рішення про
припинення товариства шляхом лі відації
(прото ол від 03.08.2009 ро ) та ство-
рено лі відаційн омісію. Головою
лі відаційної омісії призначено Сирот
Дмитра Анатолійовича. Претензії реди-
торів приймаються на протязі місяця з
дня п блі ації о олошення в лючно за
місцезнаходженням товариства.

Тел. 8-067-505-17-75.

Дарниць ий районний с д ви ли аєвс -
дове засідання в я ості відповідача ТОВ “Жит-
ло иянам” (останнє відоме місце реєстрації:
м. Київ, в л. Михайлівсь а, 18-Б) ТОВ “Інве-
стиційно б дівельна омпанія “Столиця”
(останнє відоме місце реєстрації: м. Київ,
в л. Б. Хмельниць о о, 12-А), в я ості третіх
осіб: Київсь е місь е БТІ та реєстрації
об’є тів нер хомо о майна, Головне п-
равління житлово о забезпечення м. Києва
с дове засідання за позовом Ш тєєвої

Таміли Оле сандрівни про визнання права
власності на нер хоме майно. Засідання
відб деться 06.10.2009 р. о 14.30
приміщенні Дарниць о о районно о с д
за адресою: м. Київ, в л. Севастопольсь а
14, аб. 4.

Внаслідо чер ової неяв и справа б де
роз лян та відс тність вашо о представ-
ни а. З матеріалами справи ваш представ-
ни може ознайомитись приміщенні с -
д , маючі при собі довіреність.

Голова Дарниць о о районно о с д
м. Києва Леонтю Л. К.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 25. 09. 2009 ро о 16.30
відб деться роз ляд цивільної справи за позовом Ма ери Є.С. до Діди Л.І., Діди О.І. про
стя нення матеріальної та моральної ш оди внаслідо ДТП.

Роз ляд справи відб деться за адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1, . 16, під олов ванням
с дді Ма хи А.А.

У с дове засідання ви ли ається відповідач: Діди Людмила Іванівна, м. Київ, в л. Симирен а,
11, в. 5. Діди Оле сандр Іванович, м. Київ, в л. Симирен а, 11, в. 5.

В разі вашої неяв и справ б де роз лян то без вашої часті.
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Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)
01034, Київ,
вул. Володимирська,
51�а, репроцентр 
газети «Хрещатик».
Тел.: 235�82�72,

234�12�55
repro.kreschatic. kiev.ua
Усі види додрукарських 
робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1752
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Ñåçîí ðîçïî÷íåòüñÿ
ç³ Ñõîäó
Çàâòðà Íàö³îíàëüíà ô³ëàðìîí³ÿ Óêðà¿íè 
â³äêðèâàº 146-é êîíöåðòíèé ñåçîí
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Ñóäÿ÷è ç ïðîãðàìè
äâîõ íàéáëèæ÷èõ ì³ñÿ-
ö³â, ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿
êîíöåðòíîãî ïðîñòîðó
ëèøàºòüñÿ òðàäèö³éíèì.
Ìîæíà âïåâíåíî ãîâî-
ðèòè ïðî ïðîäîâæåííÿ
àáîíåìåíò³â òà ïðîåêò³â,
ôåñòèâàë³â, êîíöåðòíèõ
öèêë³â, ðîçïî÷àòèõ ðà-
í³øå. Ñåðåä íèõ þâ³ëåé-
í³ êîíöåðòè (Àëåìäàð
Êàðàìàíîâ, Îëåêñàíäð
Êîñò³í, Ëåñÿ Äè÷êî,
Ôðàíñèñ Ïóëåíê òà ³í-
ø³), “Êè¿â Ìóçèê
Ôåñò”, àâòîðñüêèé ïðî-
åêò Ðîìàíà Êîôìàíà
“Âñ³ ñèìôîí³¿ Ìîöàðòà”
(íàãàäàºìî, òîð³ê äèðè-
ãåíò çàïðîïîíóâàâ óâàç³
ïóáë³êè “Âñ³ ñèìôîí³¿
Øóáåðòà”). Ïðèâåðòàº
óâàãó “ë³òåðàòóðíèé”
æîâòåíü. Ïðîòÿãîì ì³-
ñÿöÿ â³äáóäóòüñÿ àâòîð-
ñüêèé ë³òåðàòóðíèé âå-
÷³ð ìàåñòðî Êîôìàíà,
ñï³ëüíèé êîíöåðò Äìèò-
ðà Ïàâëè÷êà ³ êîìïîçè-
òîðà Âîëîäèìèðà Ãóáè,
þâ³ëåéíèé êîíöåðò
Àíàòîë³ÿ Ïàëàìàðåíêà ³
ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³é
âå÷³ð äî þâ³ëåþ Àííè
Àõìàòîâî¿.

Ïåðøèé êîíöåðò íî-
âîãî ñåçîíó â³ääàíî ô³-
ëàðìîí³÷íîìó ñèìôî-
í³÷íîìó îðêåñòðó ï³ä
êåð³âíèöòâîì Ìèêîëè
Äÿäþðè çà ó÷àñòþ þíî¿
ÿïîíñüêî¿ ñêðèïàëüêè
Ìàþêî Êàì³î. Öÿ ñõ³ä-
íà âèêîíàâèöÿ ðàç óæå
â³äêðèâàëà ñåçîí ó êè-
¿âñüê³é ô³ëàðìîí³¿ (äî
ñëîâà, ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ

ñâîãî êè¿âñüêîãî âèñòó-
ïó âîíà ñòàëà âîëîäàð-
êîþ ïåðøî¿ ïðåì³¿ êîí-
êóðñó ³ìåí³ Ïåòðà ×àé-
êîâñüêîãî â Ìîñêâ³).
Òîä³ â ðåïåðòóàð³ áóâ
Ïðîêîôüºâ. Òåïåð —
Áðàìñ. Ñòèëüîâ³ ðèñè
³ãðîâî¿ ìàíåðè Êàì³î —

êàíòèëåíí³ñòü ³íòîíà-
ö³¿, ñòðèìàí³ñòü ³ âîä-
íî÷àñ ÿêàñü ïðèõîâàíà
âíóòð³øíÿ åêñïðåñèâ-
í³ñòü.

Ùî ñòîñóºòüñÿ íîâî-
ãî, òî òðåáà â³ääàòè íà-
ëåæíå Ìèðîñëàâó Ñêî-
ðèêó. Â³í îðêåñòðóâàâ

“Â³äîáðàæåííÿ” Ìîð³-
ñà Ðàâåëÿ, ³ íà â³äêðèò-
ò³ â³äáóäåòüñÿ ïðåì’ºðà.
À Ðàâåëü ñâîãî ÷àñó îð-
êåñòðóâàâ “Êàðòèíêè ç
âèñòàâêè” Ìîäåñòà
Ìóñîðãñüêîãî, îñü ³ éî-
ãî “çà êîìïàí³þ” âèêî-
íàþòü

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+18...+24°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+25°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+21...+25°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+18...+22°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé
äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+18...+21°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 15 âåðåñíÿ
ОВНИ
Енер ія битиме через рай, одна байди вати не варто. Запро ра-

м йте а тивні види відпочин . Зробіть вільнішим режим дня – і по-
ч ватиметеся ч дово. Я що захочете присвятити час оханим або
любленій розвазі, вам ніхто не переш одить. Дітям приділіть о рем
ва . Поб дьте з ними на дозвіллі, запитайте них про їхні інтереси,
а та ож про невдачі й дося нення.
ТЕЛЬЦІ
Ваша сімейна атмосфера не повинна б ти н дною, б денною. Вне-

сіть елементи творчості, свята. Не завантаж йте себе др орядними
поб товими т рботами. К ди приємніше зібратися всією сім’єю за
обідом чи вечерею та поділитися одне з одним останніми новинами
та новими зад мами. Не заб дьте про підліт ів, бо вони теж повно-
правні члени сім’ї.
БЛИЗНЯТА
По ли ані б ти в центрі ва и. Прям йте т ди, де весело та амір-

но, де витає д х др желюбності. Там з стрінете ці авих людей, за-
в’яжете нові знайомства. В мистецтві причар вати п блі інтеле т -
альним шармом, ер дицією вам рівних не б де! Обирайте на свій сма !
РАКИ
Корот і поїзд и, з стрічі з родичами, а тивізація орисних знайомств

вдад ться на слав . Задовольняйте особисті бажання, робіть престиж-
ні по п и. Насамперед подбайте про подар н и для рідних, ви з мі-
єте до одити їхнім сма ам.
ЛЕВИ
Вам орисно замислитися над тим, им ви є насправді, я е справ-

ляєте враження на інших людей (с перни ів, партнерів, по ровителів,
др зів, дітей, оханих). Зазирніть люстер о, воно по аже, що зміни-
ти зовнішності. Тож мерщій прист пайте до зміни імідж !
ДІВИ
День сприятливий для розд мів, літерат рної і х дожньої діяльно-

сті, др жньо о спіл вання. Б д вати нові дале о лядні плани неба-
жано. Вони мож ть різ о змінитися, але в даний момент не б де мож-
ливості відреа вати на змін аде ватно. А цент йтеся на підбитті під-
с м ів мин ло о місяця, завершенні справ.
ТЕРЕЗИ
Бажання відпочити, повеселитися, відвідати расиве місце, доро-

их серцю людей б де ціл ом природним. І щаслива на ода не при-
м сить на себе че ати! Радійте життю, спіл йтеся з людьми без ме-
ти — просто том , що вам та подобається, хочеться. І неодмінно
славте та дя йте Всевишньом !
СКОРПІОНИ
Спіл вання з дітьми, оханими, родичами д же вас надихатиме, а,

можливо, їхня доля навіть ви личе ле заздрість чи носталь ію. Я -
що вини не бажання драматиз вати свої емоції, виставляти напо аз
дося нення (я що ви справді чо ось дося ли), трохи при альм йте...
СТРІЛЬЦІ
Вдалий час для завершення справ, пов’язаних із зар біжними по-

їзд ами, за ордонними прое тами, навчанням, ре ламою, просвітою,
шо -бізнесом, ор анізацією рочистостей і свят. Підс мов ючи мин -
лий місяць, ви б дете в цілом задоволені собою і своїми дося нен-
нями. А ч жа д м а — то не ваш лопіт. Корист йтеся несподіваними
подар н ами форт ни і впевнено р хайтеся світле завтра!
КОЗОРОГИ
Ви поч ваєтеся впевнено, самодостатньою особистістю, одна роз-

слаблятися не варто. При аз а “Робота не вов і в ліс не втече” не
може сл вати пере онливим ар ментом на ористь розслаблення
і лінощів. Ви здатні до останньо о подих переробляти своє творін-
ня, в ризаючись деталі і нама аючись довести їх до потрібної дос-
оналості. Проте за альне навантаження все-та и варто зменшити.
ВОДОЛІЇ
Налаштовані мати пор ч яс раво о та імпозантно о партнера або

ідно о с перни а, схрестити з я им шпа и за бла ородн справ —
одне задоволення. Я що та а особа є, то, попри б дь-я і розбіжно-
сті, пізнаєте всю повно ровність б ття. А оли та о о партнера доля
не послала, варто замислитися, чом та відб вається?...
РИБИ
Дбайте про власне самопоч ття та настрій. Проте це не означає,

що за найменшо о незд жання ви повинні залізати під овдр і не ви-
сов ватися звідти. Помір ований спосіб життя, приємні домашні т р-
боти, енер ійна часть в сімейних справах поставлять вас на но и і
розвеселять наба ато швидше, ніж спо ій і па лі ів. Не відмовляй-
теся від розва . Я що вас по ли али на сімейн вечір чи др жні по-
сидень и, пересильте себе і прийміть запрошення

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Стильові риси і рової манери Маю о Каміо — стриманість
і водночас прихована е спресивність

КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНИЙ

Помічни ерівни а вищої лан и
(Ж від 26 р, ВО, ДР від 3 ро ів, знання ПК, іноземних мов, ділово о ети ет , діловодства, план вання

роб.дня, п н т альність, стресостій ість, ом ні абельність)
Кон рентна оплата праці, офіційне працевлашт вання, соц. па ет.
Тел.: 278-17-07
Подробиці на сайті: kmv.gov.ua

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ"
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

Начальни бюро е спертизи б дівель та спор д (вища освіта промислово-цивільне б дівництво,
досвід роботи за фахом)

Начальни відділ інформації та аналітичної роботи (робота з базами даних, аналіти а, статисти а)
Б х алтер з облі основних засобів
Ви онавець робіт (бри адир)
Еле тро азозварни 4-6 розряд
Стропальни 4-6 розряд
Слюсар-монтажни 4-5 розряд
Еле тромонтер 4-6 розряд
Техні -еле три 4 р пи доп с
Водій вантажно о автомобілю
Машиніст авто ран 6 розряд

Кон рентна оплата праці, офіційне працевлашт вання, соц. па ет.
Адреса: в л. Са са ансь о о, 143
Тел.: 289-57-79
Подробиці на сайті: kmv.gov.ua


