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Êèÿí ãðàáóþòü ïî òåëåôîíó
Çàì³ñòü äåøåâèõ ïðîäóêò³â — âåëè÷åçí³ ðàõóíêè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Столичні аферисти ви адали новий надійний
спосіб заробити. По всьом міст трапляються
о олошення про те, б цімто місь а влада про-
пон є оформити дис онтні арт и на придбан-
ня прод тів в сіх ма азинах Києва. Для
цьо о пропон ють зателефон вати за номером
8 900 139..., нібито це довід ова КМДА. Тим
часом дзвіно ошт є десят и ривень. Сто-
лична влада застері ає иян від та их афер та
на ад є, що єдина довід ова КМДА же не
перший рі працює за номером 15-51, де всі
дзвін и безплатні. На звернення мерії та за
позовами иян шахраїв же розш є міліція.

²ì’ÿì ì³ñüêî¿ âëàäè Êèºâà çíîâó âèð³øèëè ñêîðèñòàòè-
ñÿ àôåðèñòè. Ïåâíî, âñ³ ùå ïàì’ÿòàþòü, ÿê øàõðàéêà çáè-
ðàëà ãðîø³ â á³çíåñìåí³â-áëàãîä³éíèê³â, ïðèêðèâàþ÷èñü
ïð³çâèùåì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ìåðà ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿.
Òåïåð âèãàäàëè íîâèé íàõàáí³øèé ñïîñ³á.

Íå òàê äàâíî íà áóäèíêàõ ç’ÿâèëèñÿ îãîëîøåííÿ òàêîãî
çì³ñòó: “Øàíîâí³ ìåøêàíö³! Ó çâ’ÿçêó ç êðèçîþ ïåíñ³îíå-
ðè ³ ïðàö³âíèêè áþäæåòíî¿ ñôåðè, à òàêîæ îñîáè ç âèñëó-
ãîþ ðîê³â ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ç³ çíèæêîþ ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè â ìàãàçèíàõ ì³ñòà. Äëÿ öüîãî òðåáà îôîðìè-
òè äèñêîíòíó êàðòêó ³ çàðåºñòðóâàòèñÿ ó ñïèñêó ÐÄÀ. Äî-
â³äêè çà òåëåôîíîì 8 900 139 11 39. Êè¿âñüêèé êîì³òåò ïî
ðîáîò³ ç íàñåëåííÿì ïðè ÊÌÄÀ”.

Ó ìåð³¿ ³íôîðìàö³ºþ çäèâîâàí³ òà îáóðåí³. Ï³ëüãàìè äëÿ
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ çàéìàºòüñÿ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó. Òàì êàæóòü, ùî ïðàöþþòü íàä çàïðîâàäæåí-
íÿì ñîö³àëüíî¿ êàðòêè êèÿíèíà, ïðî äèñêîíòíó ïîêè ùî
í³÷îãî íå ÷óëè. Íå çíàþòü ïðî íå¿ ³ ó Ñëóæá³ äîïîìîãè ìå-
ðà êèÿíàì 15-51.

“ßêáè òàêå íîâîââåäåííÿ áóëî, ìè á ä³çíàëèñÿ ïðî íüî-
ãî îäíèìè ç ïåðøèõ, àäæå ñàìå íàøà ñëóæáà ïðîâîäèòü
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç êèÿíàìè. Äî ñëîâà, õî÷ó çàçíà-
÷èòè, ùî call-öåíòð ÊÌÄÀ — ºäèíà ñëóæáà, ùî íàäàº äî-
â³äêè íàñåëåííþ òà ³íôîðìàö³éíó ï³äòðèìêó ó âèð³øåí-
í³ ð³çíèõ ïèòàíü, çîêðåìà ³ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Âêàçàíèé â îãîëîøåíí³ íîìåð äî àäì³í³ñòðàö³¿ æîäíîãî
ñòîñóíêó íå ìàº”,— çàïåâíèëà çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ñëóæ-
áè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì 15-51 Àëüá³íà Çàðóäíà.

Íå ÷óëè ïðî äèñêîíòíó êàðòêó ³ â ðàéîíàõ, äå í³áèòî
ôîðìóþòü ñïèñêè íà ¿¿ îòðèìàííÿ. “Í³÷îãî ïîä³áíîãî
ìè íå ïðîâîäèìî. Â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ º ìàãàçèí
“Âåòåðàí”, äå ç 10 % çíèæêîþ ïðîäóêòè êóïóþòü âåòå-
ðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é
çà ìåæàìè Óêðà¿íè. ²íø³ íåçàõèùåí³ êàòåãîð³¿ ìàþòü
ï³ëüãè, ãàðàíòîâàí³ çàêîíîäàâ÷î, àëå äèñêîíòíî¿ êàðò-
êè, ùî ä³ÿëà á â óñ³õ ìàãàçèíàõ, ñåðåä íèõ íåìàº”,— ïî-
ÿñíèëà ðå÷íèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ²ííà Ëó-
ïàøêî.

Âêàçàíèé â îãîëîøåíí³ íîìåð íà ñüîãîäí³ óæå íå ïðà-
öþº. Î÷åâèäíî, éîãî â³äêëþ÷èëè. Ç³áðàâøè ãðîø³ ç äî-
â³ðëèâèõ êèÿí. Êîìá³íàö³ÿ öèôð 8 900 13 9... íàëåæèòü
äî ïîñëóã òàê çâàíîãî àóä³îòåêñòó. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ âñ³ëÿêèõ ³ãîð, ãîðîñêîï³â. Äçâ³íîê íà òàêèé íîìåð
êîøòóº íåäåøåâî. Ïðèì³ðîì, âàðò³ñòü õâèëèíè ç òåëåôîí-
íîãî íîìåðà ÌÒÑ íà âêàçàíèé ó îãîëîøåíí³ îáõîäèòü-
ñÿ â 16,76 ãðí. Öþ âàðò³ñòü ìàþòü âêàçàòè îäðàçó íà ïî-
÷àòêó â³äïîâ³ä³, àëå íàâðÿä ÷è àôåðèñòè äîòðèìóâàëè ïðà-
âèë.

Õòî çáèðàâ ãðîø³ ç êèÿí ³ ñê³ëüêè, ç’ÿñîâóâàòèìóòü ïðà-
âîîõîðîíö³. Äî íèõ óæå çâåðíóëèñÿ ÿê ñòîëè÷íà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, òàê ³ îøóêàí³. “Ìè ðîçáåðåìîñÿ. Òåëåôîíí³ àôåðè,
íà æàëü, äîâîë³ ïîøèðåí³, é ìè íå ðàç çàêëèêàëè êèÿí áó-
òè îáà÷í³øèìè, çâåðòàòè óâàãó íà êîìá³íàö³¿ òåëåôîííèõ
íîìåð³â òà ö³êàâèòèñÿ âàðò³ñòþ äçâ³íêà”,— ñêàçàâ ðå÷íèê
ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿ Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê
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Столична влада застері ає иян від дзвін ів за номерами, в азаними аферистами в о олошеннях
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Óñ³ ñòîëè÷í³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³
çàêëàäè ì³ñòà ñòîâ³äñîòêîâî ãîòîâ³ äî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó. Ïðî öå çàÿâèëà ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà. “Áóäü-ÿê³ çàÿâè ùîäî â³äêëþ÷åííÿ ë³-
êóâàëüíèõ óñòàíîâ ì³ñòà â³ä åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, ³ æîäíó
ë³êàðíþ ÷è ïîë³êë³í³êó íå áóäå â³äêëþ÷å-
íî”, — çàïåâíèëà âîíà. ×èíîâíèöÿ ðîçïî-
â³ëà, ùî ï³ä ãîëîâóâàííÿì ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà çà ó÷àñòþ ïî-
ë³òè÷íèõ ôðàêö³é Êè¿âðàäè â³äáóëàñÿ íà-
ðàäà ç êåð³âíèöòâîì “Êè¿âåíåðãî”. Ñòîðî-
íè âèð³øèëè, ùî æîäåí ìåäè÷íèé çàêëàä
íå îäåðæóâàòèìå í³ÿêèõ ïîïåðåäæåíü.
Ïðîñòðî÷åíèõ áîðã³â ÊÌÄÀ ïåðåä êîìïà-
í³ºþ íåìàº, à ïðî çàáîðãîâàí³ñòü “Êè¿â-
åíåðãî” ïîïåðåäæàòèìå àäì³í³ñòðàö³þ.
“Ïèòàííÿ ïîãàøåííÿ òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³
âèð³øóâàòèìåòüñÿ ìíîþ ñï³ëüíî ç ô³íàí-
ñîâèì óïðàâë³ííÿì. Öå ïèòàííÿ ï³ä êîí-
òðîëåì ó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. ß ìîæó
çàïåâíèòè, ùî, ïîïðè ñêëàäíó ñèòóàö³þ â
êðà¿í³, â³äêëþ÷åííÿ ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâ
Êèºâà â³ä åëåêòðîïîñòà÷àííÿ íå áóäå”, —
ïîâ³äîìèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà

Þí³ á³çíåñìåíè 
ïîçìàãàþòüñÿ

Ñüîãîäí³ î 14.30 â àêòîâ³é çàë³ Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóäåòüñÿ ïåð-
øà â³äêðèòà ì³ñüêà þíàöüêà êîíôåðåíö³ÿ
ç á³çíåñ-ìîäåëþâàííÿ. Ó í³é â³çüìóòü
ó÷àñòü êîìàíäè ðàéîíó òà ì³ñò Æèòîìèðà,
Ñêâèðè, Êîðîñòåíÿ. Ïåðåìîæö³ ïðåçåíòó-
âàòèìóòü Êè¿â íà ïåðø³é íàö³îíàëüí³é
êîíôåðåíö³¿ ç á³çíåñ-ìîäåëþâàííÿ. Çàõ³ä
ïðîâîäÿòü ³ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìî-
ëîä³æíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, íàáóòòÿ ìîëîä-
äþ àíàë³òè÷íèõ íàâèê³â ôîðìóâàííÿ á³ç-
íåñ-ïðîåêò³â, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿õíüî¿
ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿. Íàïåðåäîäí³ êîí-
ôåðåíö³¿, ó âåðåñí³, à òàêîæ íàâåñí³ Óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ñï³ëüíî ç ìîëîä³æíèì îá’ºäíàííÿì “ÕÕ²
ïëàòôîðìà” (Æèòîìèð) ïðîâåëè äëÿ ó÷í³â
9-õ — 11-õ êëàñ³â ñåì³íàðè-òðåí³íãè îñâ³ò-
íüî¿ ìîëîä³æíî¿ ïðîãðàìè “Ëàáîðàòîð³ÿ
á³çíåñ-ìîäåëþâàííÿ”. Âîíà ðîçðîáëåíà òà
ä³º â ðàìêàõ ðåã³îíàëüíîãî ïðîåêòó ðîç-
âèòêó “Ñð³áíà âåæà”. Ïðîãðàìó óñï³øíî
ðåàë³çîâóþòü â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
÷îòèðüîõ ðîê³â. Ó 2006 ðîö³ ¿¿ â³äçíà÷åíî
äèïëîìîì Ì³æíàðîäíîãî àêàäåì³÷íîãî
ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñò³ “Çîëîòà ôîðòóíà”
òà Ïðåäñòàâíèöòâîì ÎÎÍ â Óêðà¿í³ ÿê êðà-
ùèé ìîëîä³æíèé ïðîåêò

Ùå îäíèì 
ðàäÿíñüêèì 
äåðæàâíèì ä³ÿ÷åì
áóäå ìåíøå

Ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü äåìîíòóâàòè ïàì’ÿò-
íèê Ãðèãîð³þ Ïåòðîâñüêîìó. Ïðî öå éäåòü-
ñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿.
Ðîçòàøîâàíèé ìîíóìåíò ðàäÿíñüêîìó ä³-
ÿ÷åâ³ íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, 1 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Äåìîíòóâàòèìå éî-
ãî ÊÏ “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþ-
âàëüíèõ ðîá³ò”. Ïàì’ÿòíèê çáåðåæóòü äî
âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ äåìîíòîâà-
íèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà ñêóëüïòóð. Ãðèãîð³é
Ïåòðîâñüêèé — ðîñ³éñüêèé ðåâîëþö³îíåð,
ðàäÿíñüêèé ïàðò³éíèé ³ äåðæàâíèé ä³ÿ÷.
Áóâ ãîëîâîþ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåâîëþö³é-
íîãî êîì³òåòó. Äî ñëîâà, ó ãðóäí³ ìèíóëî-
ãî ðîêó ïàì’ÿòíèê Ïåòðîâñüêîìó ïîøêî-
äèëè, â³äáèâøè íà ìîíóìåíò³ âóõà, í³ñ ³
ïàëüö³. Íàãàäàºìî, ñâîãî ÷àñó îäèíàäöÿòü
ìîíóìåíò³â, ùî óâ³÷íþþòü îñ³á, ïðè÷åò-
íèõ äî îðãàí³çàö³¿ Ãîëîäîìîðó òà ïîë³òè÷-
íèõ ðåïðåñ³é â Óêðà¿í³, áóëî âèêëþ÷åíî ³ç
Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè

Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ ïî ñòà òèñÿ÷àõ
çàãèáëèõ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â Êèºâ³ â³äçíà÷àëè ø³ñòäåñÿò âîñü-
ìó ð³÷íèöþ òðàãåä³¿ â Áàáèíîìó ßðó. Ñà-
ìå 29 âåðåñíÿ 1941 ðîêó â öüîìó ì³ñö³ í³-
ìåöüê³ îêóïàíòè ðîçïî÷àëè ìàñîâ³ ðîçñòð³-
ëè. Çà äâà ðîêè â óðâèùàõ Áàáèíîãî ßðó
ïîëÿãëî ïîíàä ñòî òèñÿ÷ ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ
áàãàòî óêðà¿íñüêèõ ºâðå¿â, ðîì³â òà ïðåä-
ñòàâíèê³â ïàòð³îòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, ùî ÷è-
íèëè îï³ð çàãàðáíèêîâ³. Ó÷îðàøíüîãî ðàí-
êó äî Áàáèíîãî ßðó ïðè¿õàëè Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, â³öå-ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð ²âàí Âàñþíèê, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Ðóäèê òà ³íø³ âèñîêîïîñàäîâö³. Âî-
íè ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà çàãèáëèì
òà âøàíóâàëè ¿õ õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. “Ñüî-
ãîäí³ ó ñêîðáîò³ ñõèëÿºìî ãîëîâè, âøàíî-
âóþ÷è ïàì’ÿòü íåâèííî óá³ºííèõ æåðòâ îä-
íîãî ç íàéñòðàøí³øèõ çëî÷èí³â XX ñòîë³ò-
òÿ. Óñâ³äîìëþºìî ñâ³é îáîâ’ÿçîê çðîáèòè
âñå, ùîá ñâ³ò çàâæäè ïàì’ÿòàâ ïðî ìó÷å-
íèê³â Áàáèíîãî ßðó, ùîá òàê³ òðàãåä³¿ í³-
êîëè é í³äå íå ìîãëè ïîâòîðèòèñÿ”,— ñêà-
çàâ Ïðåçèäåíò. Â³êòîð Þùåíêî íàãîëîñèâ,
ùî óêðà¿íñüêèé íàðîä, ÿêèé âòðàòèâ ì³ëü-

éîíè ñâî¿õ ñèí³â ³ äî÷îê ï³ä ÷àñ Ãîëîäî-
ìîðó-ãåíîöèäó òà Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ð³-
øó÷å é êàòåãîðè÷íî â³äêèäàº áóäü-ÿê³ âè-
ÿâè é ðåöèäèâè òîòàë³òàðíî¿ ³äåîëîã³¿, êñå-
íîôîá³¿, àíòèñåì³òèçìó, çíåâàãè äî ëþä-

ñüêîãî æèòòÿ é ã³äíîñò³. Çà ñëîâàìè Ïðå-
çèäåíòà, ìåìîð³àë “Áàáèí ßð” — ñâÿùåí-
íèé, òîìó äåðæàâà íå äîïóñêàòèìå éîãî
îñêâåðíåííÿ ³ çàõèùàòèìå ì³ñöå â³÷íîãî
ñïîêîþ çàãèáëèõ ãåðî¿â Óêðà¿íè

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Ìåäçàêëàäè 
ñòîëèö³ í³õòî 
íå â³äêëþ÷àòèìå

Голова постійної омісії Київради з питань охоро-
ни здоров’я та соціально о захист розповіла
“Хрещати ” про впровадження соціальної арт и
иянина та поліпшення мов навчання столичних
ш олярів.

— Íà ÿê³é ñòàä³¿ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó “Ñîö³àëüíà êàðòêà êèÿíèíà”?
— Íèí³ òðèâàº ïðîöåäóðà âèçíà÷åííÿ ô³ðìè, ÿêà ðîçðîáèòü

ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. ² íàðåøò³ ìè âæå ðîçïî÷àëè ïåðåãîâî-
ðè ç ïðåäñòàâíèêàìè äîäàòêîâèõ ïîñëóã, ÿê³ ìîæå íåñòè êàðòêà
êèÿíèíà. Éäåòüñÿ ïðî òîðãîâåëüí³ ìåðåæ³, ôàðìàöåâòè÷í³ ï³ä-
ïðèºìñòâà. Òà âñå æ òàêè íà ñüîãîäí³ ãîëîâíå çàâäàííÿ — ñòâî-
ðåííÿ ºäèíîãî ìóí³öèïàëüíîãî ðåºñòðó ï³ëüãîâèê³â. Öå ïëàíóºìî
çðîáèòè äî ê³íöÿ ðîêó. Ð³÷ ó ò³ì, ùî äåðæàâíèé ðåºñòð, ïî-ïåð-
øå, íåïîâíèé, à ïî-äðóãå, â íüîìó çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ íå
º êèÿíàìè ³ íå ïðîæèâàþòü ó ñòîëèö³. ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ìóí³öè-
ïàëüíèé ðåºñòð áóäå îá’ºêòèâíèì, à ãîëîâíå — àêòóàëüíèì. Êð³ì
òîãî, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü éîãî îïå-
ðàòèâíîãî îíîâëåííÿ.

— À ÿê³ ùå ôóíêö³¿ âèêîíóâàòèìå êàðòêà?
— Ìåòà ñòâîðåííÿ òàêî¿ êàðòêè — îá’ºäíàòè âñ³ ñîö³àëüí³ ï³ëü-

ãè, ùî íàäõîäÿòü ÿê ç äåðæàâíîãî, òàê ³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ãî-
ëîâíîþ, ìàáóòü, áóäå ïðî¿çä ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³. Íèí³ ìè ùå
äîîïðàöüîâóºìî ìåõàí³çì, ÿêèé áè äàâ çìîãó êèÿíàì îòðèìóâà-
òè àäðåñíó äîïîìîãó ç ïðîïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òåæ íà öþ
êàðòêó. Öå áóäå íàáàãàòî çðó÷í³øå, àí³æ ïëàò³æêè ç íåçðîçóì³ëè-
ìè ïîÿñíåííÿìè.

— ßêèì ÷èíîì ìîæíà áóäå îòðèìàòè êàðòêó?
— Êàðòêó ìîæíà áóäå îòðèìàòè ò³ëüêè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâë³í-

íÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ÊÌÄÀ. À â ðàç³ âåëèêîãî íà-
ïëèâó ëþäåé äîëó÷èìî äî ö³º¿ ðîáîòè ³ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³
êîíòîðè, ÿê³ çàâæäè íàì äîïîìàãàþòü â îðãàí³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðî-
åêò³â.

— Îêð³ì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, íå ìåíøå óâà-
ãè òà ï³äòðèìêè â³ä âëàäè ïîòðåáóþòü ä³òè. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³
ïðîãðàìè äëÿ íèõ ³í³ö³þº ì³ñüêà âëàäà?

— Ùîäî øêîëÿð³â, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñàìå Áëîê Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ³í³ö³þâàâ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîôîã-
ëÿä³â. ² ïîïðè ð³çí³ ñïåêóëÿö³¿ ç öüîãî áîêó, íà ñüîãîäí³ âæå º
ôàêòîì, ùî çäîðîâ’ÿ äèòèíè ñòàëî ïðåäìåòîì ïîñò³éíî¿ óâàãè
áàòüê³â, â÷èòåë³â ³ ìåäèê³â. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî çäîðîâ’ÿ øêî-
ëÿð³â çàãàëîì ïîêðàùèòüñÿ. À ñòîñîâíî ïðîãðàì, òî íà ìèíóë³é
ñåñ³¿ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîë³ïøåííÿ óìîâ íàâ÷àííÿ ó÷-
í³â. Ó øêîëàõ ìè ïëàíóºìî ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ, àáè ïîáà-
÷èòè, ÷èì ðåàëüíî çàáåçïå÷åí³ ó÷í³, à ç íàñòóïíîãî ðîêó ðîçðîá-
ëÿòèìåìî ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè, ÿê³ ñòâîðÿòü ã³äí³ óìîâè äëÿ êîìôîðò-
íîãî çäîáóâàííÿ çíàíü. Ïåðåäáà÷åíî çàì³íó â³êîí, ïàðò, õàð÷îá-
ëîê³â ³ îñâ³òëåííÿ. Òàêîæ ìè äîîïðàöüîâóºìî ïðîåêò ç ðàíêîâî¿
ã³ìíàñòèêè. Éîãî áàãàòî êðèòèêóâàëè, àëå âñå æ òàêè â³í ìàº ïî-
çèòèâí³ ðåçóëüòàòè. Öå ï³äòâåðäæóþòü ò³ øêîëè, ÿê³ çàïðîâàäèëè
éîãî â ñåáå íàâåñí³. Çàäîâîëåí³ ³ áàòüêè, ³ â÷èòåë³, ³ ä³òè. Òîìó
âæå íàñòóïíîãî ðîêó ìè ñïîä³âàºìîñÿ ïåðåäáà÷èòè ô³íàíñóâàí-

íÿ íà ðåàë³çàö³þ çàãàëüíîì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ç ïðîâåäåííÿ ðàíêî-
âî¿ ã³ìíàñòèêè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿêà îõîïèòü óñ³ ñòîëè÷í³
øêîëè. Àäæå òàêèì ÷èíîì ìè âèõîâóºìî çäîðîâèõ êèÿí.

— Àêö³ÿ “Åêî-ìàðêåò” — øêîëÿðàì”, ÿêà ñòàðòóâàëà â ñåðïí³, òåæ
â³äáóâàºòüñÿ çà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿ âëàäè?

— Ïîïðè êðèçîâ³ ÿâèùà â åêîíîì³ö³ ìè îáðàëè ïð³îðèòåòîì ï³ä-
òðèìóâàòè ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíèé á³çíåñ, ³ ìè öå ðîáèìî. “Åêî-
ìàðêåò” — öå îäíà ç òàêèõ ñòðóêòóð, ÿêà àêòèâíî áåðå ó÷àñòü â
ñîö³àëüíèõ ïðîåêòàõ ì³ñüêî¿ âëàäè. Òîìó ñïîä³âàºìîñÿ, ùî êèÿíè
äîëó÷àòüñÿ äî ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðîåêòó, çàäîâîëåííÿ â³ä ÿêîãî ìà-
òèìóòü ³ áàòüêè, ³ ä³òè.

— ßê³ óìîâè öüîãî ïðîåêòó?
— Óñ³, õòî êóïóº òîâàðè â ìåðåæ³ ìàãàçèí³â “Åêî-ìàðêåò”, ìî-

æóòü ãîëîñóâàòè çà áóäü-ÿêó øêîëó íà òåðèòîð³¿ Êèºâà. Ïåðåìî-
æå îäíà — òà, ÿêà íàáåðå íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â ïî âñüîìó ì³ñ-
òó. Âîíà îòðèìàº â ïîäàðóíîê êîìï’þòåðíèé êëàñ. À äåñÿòü øê³ë,
ùî çàéìóòü íàñòóïí³ ì³ñöÿ, îäåðæàòü ³íòåðàêòèâí³ äîøêè ç ïîâ-
íèì îáëàäíàííÿì. Âîíè º ñêëàäîâîþ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó ñó-
÷àñíèõ øêîëàõ. Òàêîæ ðîç³ãðóâàòèìóòü ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð, ÿêèé
çìîæóòü âèãðàòè ùå òðèäöÿòü øê³ë ñòîëèö³.

— Êîëè áóäóòü â³äîì³ ðåçóëüòàòè êîíêóðñó?
— Ï³äñóìêè ï³ä³á’þòü ó æîâòí³. ×åðåç ÿêèéñü ÷àñ ìè çìîæåìî

â³äâ³äàòè øêîëè ïåðåìîæö³â ³ ïîäèâèòèñÿ, ÿê ïîäàðóíêè çíàé-
øëè ñâî¿õ ãîñïîäàð³â

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Àëëà ØËÀÏÀÊ: “Ãîëîâíå çàâäàííÿ —
ñòâîðèòè ìóí³öèïàëüíèé ðåºñòð
ï³ëüãîâèê³â”
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Учора в мерії перший за-
ст пни олови КМДА
спіл вався з деле ацією
іноземних ж рналістів.
Серед них б ли ореспон-
денти азет і ж рналів Ні-
меччини, Польщі, Росії,
Білор сі. Метою з стрічі
стала під отов а Києва до
Євро-2012. Гостей най-
більше ці авило, я місто
розв’яз ватиме проблем
з заторами на доро ах,
поселенням часни ів і
вболівальни ів, інвест -
вання б дівництва оте-
лів, стадіон , аеропортів,
ор анізації безпе и. Пер-
ший заст пни місь о о
олови відповів на всі за-
питання.

— ßê ó Êèºâ³ çáèðàþòüñÿ ðîç-
â’ÿçóâàòè ïðîáëåìó ³ç çàòîðàìè çà-
ãàëîì ³ íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ªâðî-
2012 çîêðåìà?

— Çàòîðè íà äîðîãàõ º íå ëè-
øå â Êèºâ³. Öå òóðáóº á³ëüø³ñòü
ñòîëèöü ñâ³òó. Òîìó ìè çáèðà-
ºìîñÿ çàñòîñóâàòè ºâðîïåéñüêèé
ï³äõ³ä. Áóäóâàòèìåìî äîäàòêîâî
ìîñòè, òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè
(Ìîñêîâñüêà, Ëåí³íãðàäñüêà ïëî-
ù³). Ïðîãðàìó äëÿ ì³ñòà âæå ðîç-
ðîáëåíî. Ùîäî ïîë³ïøåííÿ ïðî-
ñóâàííÿ ñòîëè÷íèìè ìàã³ñòðàëÿ-
ìè íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ â ì³ñò³
ìàò÷³â êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøî-
ñò³, ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàïðîâàäæåí-
íÿ ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â. Çîêðåìà,
îáìåæåííÿ ïðî¿çäó â öåíòð³ ìà-
ñîâîãî òðàíñïîðòó òà ³íäèâ³äó-
àëüíîãî. Ïëàí ìîá³ëüíîñò³ ï³ä
÷àñ ðîáîòè ïåðåäáà÷àº, ñê³ëüêè
îñ³á ìàºìî ïðîâåçòè çà ãîäèíó â
á³ê Áîðèñïîëÿ, â ìåòðîïîë³òåí³,

ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ çã³äíî ç
âèìîãàìè ÓªÔÀ. Öüîìó ñïðè-
ÿòèìå ïîïîâíåííÿ àâòîáóñíîãî,
òðîëåéáóñíîãî ïàðê³â, ïîäîâæåí-

íÿ ìàðøðóò³â ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷-
êè. Çàõîäè ñïðèÿòèìóòü ìàêñè-
ìàëüíîìó çìåíøåííþ çàòîð³â íà
äîðîãàõ.

— ßê³ ïîçèòèâí³ åôåêòè ïåðåä-
áà÷àº ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ³ çîê-
ðåìà â Êèºâ³ ªâðî-2012?

— Öå âåëè÷åçíèé øàíñ ïðå-
çåíòóâàòè Óêðà¿íó ³ Êè¿â ÿê äåð-
æàâó ³ ñòîëèöþ ³ç çíà÷íèìè òó-
ðèñòè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. ßê-
ùî âñå îðãàí³çóºìî íà íàëåæíî-
ìó ð³âí³, òî ó÷àñíèêè ³ ãîñò³ ªâ-
ðî-2012 çàõî÷óòü ùå íå ðàç ïðè-
¿õàòè äî íàñ. Ìè âðàõîâóºìî, ùî
çàãàëîì, ïåðåáóâàþ÷è â ì³ñò³,
ó÷àñíèêè ëèøå 16 ãîäèí ïåðå-
ãëÿäàòèìóòü ìàò÷³, à 200 ãîäèí
ìàòèìóòü â³ëüíîãî ÷àñó. Òîìó
ïîâèíí³ ¿õ ÷èìîñü çàéíÿòè, çà-
ö³êàâèòè. Âðàõîâóþ÷è, ùî â ñå-
ðåäíüîìó êîæåí ³ç ïîíàä 200 òè-
ñÿ÷ ãîñòåé ÷åìï³îíàòó âèòðà÷à-
òèìå ùîäîáè ïðèáëèçíî 200 äî-
ëàð³â, òî öå ìàòèìå ùå é çíà÷-
íèé åêîíîì³÷íèé åôåêò. Òîæ
ìàºìî ö³ 200 ãîäèí çðîáèòè äëÿ
òóðèñò³â çîëîòèìè. Òîìó ïðåòåí-
äóºìî íà îñîáëèâå âêëàäàííÿ
êîøò³â ó ñòîëèöþ, çîêðåìà ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó. Çðîáèòè
ïîâèíí³ ÷èìàëî: ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé”, òðè ñòàíö³¿ ï³äçåìêè, äî-
áóäóâàòè ì³ñò. Çâè÷àéíî, áåç ªâ-
ðî-2012 ìè á öüîãî íå ðåàë³çó-
âàëè. Òîìó äëÿ Êèºâà öå çíà÷-
íèé øàíñ. Íå ñåêðåò, ùî ñâ³òî-
âà åêîíîì³÷íà êðèçà ñåðéîçíî
çàâàäèëà â ðîáîò³. Òîìó ëåâîâà
÷àñòêà ô³íàíñóâàííÿ íàäõîäèòü
³ç ì³ñöåâîãî òà äåðæàâíîãî áþ-
äæåò³â ³ çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòèö³é.

— ×è î÷³êóþòü ³íâåñòîð³â ÿê³ñü
ñïðîùåííÿ ç áîêó âëàäè Êèºâà ï³ä
÷àñ îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ï³ä
îá’ºêòè ªâðî-2012?

— Ìè ÷èìàëî çðîáèëè äëÿ á³ç-
íåñìåí³â. Çîêðåìà, îãîëîñèëè
â³ëüíèé ïðîäàæ çåìë³ ï³ä îá’ºê-
òè ªâðî-2012. Îêð³ì öüîãî, çâ³ëü-
íèëè ³íâåñòîð³â â³ä â³äðàõóâàíü
äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, òàê çâàíî¿

ïàéîâî¿ ó÷àñò³. À ùå çíà÷íî ñïðî-
ñòèëè ïðîöåäóðó âèäà÷³ äîçâ³ëü-
íèõ äîêóìåíò³â. Íàðàç³ ðîçãëÿä
ïðîïîçèö³é çàéìàº ê³ëüêà äí³â.
Âèìîãè æ ÓªÔÀ ùîäî öüîãî ïè-
òàííÿ º çíà÷íî æîðñòê³øèìè.

— ßê âèð³øóºòüñÿ â Êèºâ³ ïè-
òàííÿ äëÿ ïðîæèâàííÿ ãîñòåé ªâ-
ðî-2012, ÿê³ íå ìàþòü çìîãè îïëà-
÷óâàòè äîðîã³ ãîòåëüí³ íîìåðè?

— Ìè äåòàëüíî îïðàöüîâóºìî
öå ïèòàííÿ. Íàìàãàºìîñÿ ñòâî-
ðèòè áàíê êâàðòèð, ÿê³ çìîæåìî
çäàòè ãîñòÿì ªâðî-2012. Çàïåâ-
íÿþ, ùî âñ³ îõî÷³ çìîæóòü îñå-
ëèòèñÿ ó ïðèâàòíèõ îñåëÿõ çà
ïðèéíÿòíèìè äëÿ íèõ ðîçö³íêà-
ìè. Ñïåö³àëüí³ ô³ðìè óêëàäàòè-
ìóòü óãîäè ç âëàñíèêàìè æèòëà ³
íàéìà÷àìè. Áåçóìîâíî, ö³ ðîç-
ö³íêè áóäóòü â ê³ëüêà ðàç³â íèæ-
÷èìè, í³æ ó ãîòåëÿõ.

— À ÷è ñïëà÷óâàòèìóòü êâàðòè-
ðîçäàâà÷³ çà òàêó ïîñëóãó ïîäàòêè?

— Çâè÷àéíî, í³. Àäæå öå áóäå
ðàçîâà àêö³ÿ. Íå ñåêðåò, ùî á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ ³ ñüîãîäí³ óíèêàþòü
áóäü-ÿêèõ âèïëàò äî ïîäàòêîâî¿,
çà ÷èìàë³ êîøòè ïðîòÿãîì áàãà-
òüîõ ðîê³â çäàþ÷è ñâî¿ îñåë³.

— ×è âèñòà÷èòü ãàðí³çîíó êè¿â-
ñüêî¿ ì³ë³ö³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðà-
âîïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ â
ñòîëèö³ ªâðî-2012?

— Öå ïèòàííÿ íàðàç³ òàêîæ
îïðàöüîâóºìî. Ìè áóäåìî âæèâà-
òè âñ³õ çàõîä³â áåçïåêè äëÿ òó-
ðèñò³â. Áåçóìîâíî, ïðèêîìàíäè-
ðóºìî ï³äðîçä³ëè ì³ë³ö³¿ ç ³íøèõ
ì³ñò Óêðà¿íè. Àäæå âèìîãè
ÓªÔÀ äî áåçïåêè äîâîë³ æîðñò-
ê³. Âîíè ïåðåäáà÷àþòü, äå ïîòð³á-
íî çàä³ÿòè ì³ë³ö³ÿíò³â, à äå — ³í-
øèõ ôàõ³âö³â ³ç áåçïåêè

Під от вав Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Àíàòîë³é ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ: “Ìè íàìàãàºìîñÿ 
ï³äãîòóâàòèñÿ òàê, ùîá ãîñò³ ªâðî-2012 
çàõîò³ëè ïðè¿õàòè äî íàñ ³ùå íå ðàç”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії відб лася робоча нарада
ерівництва КМДА з представни ами и-
ївсь ої ор анізації УТОГ. Під час з стрічі
вдалося вирішити чимало важливих пи-
тань та дося ти домовленостей. Зо ре-
ма, до Дня інвалідів дві родини иян із
вадами сл х одержать нове житло.
О рім цьо о, з третьо о жовтня на ТРК
"Київ" два вип с и новин транслювати-
м ть із с рдопере ладом. На найближ-
чій сесії Київради деп тати роз лян ть
питання щодо оформлення права влас-
ності на земельн ділян , де розташо-
ваний льт рний центр УТОГ .

Ç ÷àñó îñòàííüî¿ çóñòð³÷³ êåð³âíèöòâà ñòîëèö³ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî
òîâàðèñòâà ãëóõèõ ìèíóëî ìàéæå äâà ðîêè. Íà
æàëü, òîä³ ñïðàâè áóëè íàáàãàòî êðàùèìè, ââà-
æàº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïîã³ðøåííþ ñèòóàö³¿ íà-
ñàìïåðåä ñïðèÿëà åêîíîì³÷íà êðèçà. “×èìàëî ïè-
òàíü ìîæíà áóëî á âèð³øèòè çà ñòàá³ëüíîãî ô³-
íàíñóâàííÿ, — çàçíà÷èëà âîíà. — Àëå íàâ³òü ó òà-
êèõ ñêëàäíèõ óìîâàõ ñòîëè÷íà âëàäà íàäàâàòèìå
äîïîìîãó êèÿíàì ³ç âàäàìè ñëóõó”.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëó-
õèõ Þð³ÿ Ìàêñèìåíêà, îñòàíí³ì ÷àñîì çíà÷íî
çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü çàìîâëåíü äëÿ ï³äïðèºìñòâ,
íà ÿêèõ ïðàöþþòü ëþäè ç âàäàìè ñëóõó. Â³äòàê
ñóòòºâî çìåíøèëèñÿ é ïðèáóòêè òà îïëàòà ïðàö³
ðîá³òíèê³â. “Îêð³ì öüîãî, é äîñ³ íå âèð³øåíî ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó, ùî íà âóëèö³ Êóðñüê³é, 6, íà ÿê³é ðîç-
òàøîâàíà áóä³âëÿ êóëüòóðíîãî öåíòðó ÓÒÎÃ”, —
çàçíà÷èâ â³í.

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ òîâàðèñòâà ãëóõèõ
Ìèõàéëî Ëåâèöüêèé äîäàâ, ùî âæå íå ïåðøèé ð³ê
ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ ùîäî òðàíñëÿö³¿ íà ÒÐÊ
“Êè¿â” ïåðåäà÷ ³ç ñóðäîïåðåêëàäîì.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âñþ ïîòð³áíó äîêóìåíòàö³þ
ùîäî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,8 ãà, ùî ðîç-
òàøîâàíà íà âóëèö³ Êóðñüê³é, 6, âæå ïåðåäàíî íà
ðîçãëÿä äåïóòàò³â Êè¿âðàäè. Ïèòàííÿ ìàþòü ðîç-
ãëÿíóòè íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿. Äî òîãî æ ³ç òðåòüî-
ãî æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðîêó âèïóñêè íîâèí î
15.00 òà 17.00 âèõîäèòèìóòü íà ÒÐÊ “Êè¿â” ³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà çàïðîïîíóâàëà âèä³ëèòè äî Äíÿ ³íâàë³ä³â
êèÿíàì ³ç âàäàìè ñëóõó äâ³ êâàðòèðè, à íå îäíó,
ÿê áóëî ïåðåäáà÷åíî. Îêð³ì öüîãî, íàïåðåäîäí³
â³äçíà÷åííÿ ö³º¿ äàòè â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³ä-
áóäåòüñÿ âèñòàâêà òîâàð³â. Íà í³é ñâî¿ âèðîáè
ïðåäñòàâëÿòü ñòîëè÷í³ îðãàí³çàö³¿ ãëóõèõ. Çàâäÿ-
êè öüîìó âäàñòüñÿ çàëó÷èòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïî-
òåíö³éíèõ ïîêóïö³â

Êèÿíàì ³ç âàäàìè ñëóõó 
âèä³ëÿòü æèòëî
À íîâèíè ïîêàçóâàòèìóòü ³ç ñóðäîïåðåêëàäîì
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Ernst & Young îö³íèòü 
ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”

ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” â³ä³áðàëî íà òåíäåð³
óêðà¿íñüêó äî÷³ðíþ êîìïàí³þ ì³æíàðîäíî¿
àóäèòîðñüêî¿ êîìïàí³¿ Ernst & Young — ÒÎÂ
“Åðíñò åíä ßíã” äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã ³ç îö³-
íåííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â åíåðãîêîìïàí³¿. Ïðî
öå éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äñóìêè òîð-
ã³â, îïóáë³êîâàíîìó ó “Â³ñíèêó äåðæàâíèõ
çàêóï³âåëü”. Çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì, ïðî-
ïîçèö³ÿ àóäèòîðñüêî¿ êîìïàí³¿ áóëà àêöåï-
òîâàíà ùå 17 âåðåñíÿ. Ñóìà óêëàäåíîãî äî-
ãîâîðó ñòàíîâèòü 687,5 òèñ. ãðí. Íàãàäàºìî,
ùî ïåðåîö³íêà îñíîâíèõ ôîíä³â êîìïàí³¿ çà
Ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ô³íàíñîâî¿ çâ³ò-
íîñò³ (ÌÑÔÇ) º îäí³ºþ ç îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ
íàäàííÿ êðåäèòó â ðîçì³ð³ $160 ìëí, çàëó÷å-
íîãî êîìïàí³ºþ ó Ñâ³òîâîãî áàíêó. “Îñòàí-
í³é ðàç îö³íêà îñíîâíèõ ôîíä³â åíåðãîêîì-
ïàí³¿ íåçàëåæíèì àóäèòîðîì ïðîâîäèëàñÿ â
2006 ðîö³. Öüîãî ðîêó êîìïàí³ÿ çîáîâ’ÿçàíà
ïðîâåñòè îö³íêó äëÿ çâ³òó çà 2008 ð³ê. ²íàê-
øå ïîçè÷àëüíèê ìîæå çàæàäàòè îäíîðàçîâî¿
ñïëàòè âñ³º¿ ñóìè êðåäèòó, à öå 110 ìëí
ãðí”,— çàçíà÷àþòü â ïðåñ-ñëóæá³ “Êè¿âåíå-
ðãî”. ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” â 1998 ðîö³ çàëó÷è-
ëà êðåäèò Ñâ³òîâîãî áàíêó â ðîçì³ð³ $160
ìëí ï³ä ö³ëüîâó ïðîãðàìó ðîçâèòêó òåïëîâèõ
ìåðåæ Êèºâà ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿. Íà ñüî-
ãîäí³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” âèïëà÷åíî $50 ìëí.
Çàëèøîê êðåäèòó â ðîçì³ð³ $110 ìëí êîìïà-
í³ÿ çîáîâ’ÿçàíà âèïëàòèòè äî 2018 ðîêó

ÎÏÇ òàêè ïðîäàëè
Ó÷îðà êîíêóðñ çà ïðîäàæ 99,5 % àêö³é

Îäåñüêîãî ïðèïîðòîâîãî çàâîäó âèãðàëà êîì-
ïàí³ÿ “Íîðò³ìà”, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç ï³äïðèºì-
öåì ²ãîðåì Êîëîìîéñüêèì. Ïåðåìîæåöü
êîíêóðñó ï³ä ÷àñ â³äêðèòîãî àóêö³îíó çàïëà-
òèâ 5 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ ïî÷àòêî-
âà ö³íà, çàïðîïîíîâàíà Ôîíäîì äåðæàâíî-
ãî ìàéíà (ÔÄÌ), ñòàíîâèëà 3,9 ì³ëüÿðäà
ãðèâåíü. Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà ïðîïîçèö³¿ âñ³õ
ïðåòåíäåíò³â. Ñïî÷àòêó êîìïàí³ÿ “Àçîò-ñåð-
â³ñ” çàïðîïîíóâàëà 4 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü,
“Íîðò³ìà” — 4,1 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü, “Ôðóí-
çå-Ôëîðà” — 4,2 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Ö³íà
“Íîðò³ìè” ñòàëà ñòàðòîâîþ äëÿ àóêö³îíó.
Êîæåí íàñòóïíèé êðîê ñòàíîâèâ 50 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Ðàí³øå çàÿâêó íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³ ïîäàëà òàêîæ ³ ñòðóêòóðà, ïîâ’ÿçàíà ç
ðîñ³éñüêèì “Ñèáóðîì” (àô³ëüîâàíà ç “Ãàç-
ïðîìîì”), êîìïàí³ÿ ðîñ³éñüêîãî á³çíåñìåíà
Êîñòÿíòèíà Ãðèãîðèøèíà. Îäíàê, ÿê çàçíà-
÷àþòü äæåðåëà “Õðåùàòèêà” â ï³äïðèºì-
íèöüêèõ êîëàõ, ñóäîâà òÿãàíèíà òà ãàëüìó-
âàííÿ ïðèâàòèçàö³¿ ÎÏÇ ñòàëè ïðè÷èíîþ
â³äìîâè “Ñèáóðó” áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà
ïðèâàòèçàö³þ çàâîäó. Íàâ³òü ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ êîíêóðñó òà îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ, ñó-
äîâ³ ïîçîâè òðèâàòèìóòü, ââàæàþòü àíàë³òè-
êè

ªÁÐÐ íå âèñòà÷àº 
êîøò³â

ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðîç-
âèòêó (ªÁÐÐ) ïðîñèòü àêö³îíåð³â, äî ÿêèõ
âõîäÿòü óðÿäè 60 êðà¿í, çá³ëüøèòè êàï³òàë
îðãàí³çàö³¿ íà 50 % àáî íà 10 ì³ëüÿðä³â ºâ-
ðî. Çá³ëüøåííÿ êàï³òàëó äàñòü çìîãó áàíêó
ðîçøèðèòè êðåäèòóâàííÿ ³ òèì ñàìèì ïî-
ì’ÿêøèòè íàñë³äêè êðèçè, ùî ñïðè÷èíèëî
çíèæåííÿ ïðèïëèâó ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é â
åêîíîì³êó êðà¿í êîëèøíüîãî êîìóí³ñòè÷íî-
ãî áëîêó. Ó ëèñò³ àêö³îíåðàì ãîëîâà ªÁÐÐ
Òîìàñ Ì³ðîâ çàçíà÷àº, ïîïðè òå, ùî åêîíî-
ì³êà ðåã³îíó ïî÷àëà ñòàá³ë³çóâàòèñÿ, ùå ðà-
íî ãîâîðèòè ïðî ïîçèòèâíó òåíäåíö³þ, ïðî
ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â êðèçè. Çà ñëîâàìè Òî-
ìàñà Ì³ðîâà, çà íèí³øíüîãî ð³âíÿ êàï³òàëó
â 20 ì³ëüÿðä³â ºâðî áàíêó äîâåäåòüñÿ îáìå-
æèòè êðåäèòóâàííÿ íà ð³âí³ 8 ìëðä ºâðî â
2009-2010 ðîêàõ é ïîò³ì ñêîðîòèòè éîãî äî
6 ì³ëüÿðä³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³í ðåêîìåíäóº
àêö³îíåðàì çá³ëüøèòè êàï³òàë íà 10 ìëðä ºâ-
ðî, ùî äàñòü çìîãó áàíêó íàïðàâëÿòè íà êðå-
äèòóâàííÿ â 2010—2015 ðîê³â 9-10 ìëðä ºâ-
ðî ùîð³÷íî, à â ö³ëîìó — äîäàòêîâî âèä³ëè-
òè íà ö³ ö³ë³ 20 ìëðä ºâðî.

Ç óðàõóâàííÿì ìîá³ë³çàö³¿ ïðèâàòíîãî êà-
ï³òàëó çàãàëüíà ñóìà ³íâåñòèö³é ìîæå ñêëàñ-
òè 60 ìëðä ºâðî

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

Âîëîäèìèð ÏÀÞÊ: “Áàíêè ãîòîâ³ 
äî äðóãî¿ õâèë³ êðèçè”
Àíàë³òèê êîìïàí³¿ “Ïðîñòîáàíê êîíñàëòèíã” ïðî äèíàì³êó
êðåäèòíîãî ðèíêó êðà¿íè
Осінньо о пожвавлення
та поліпшення сит ації в
бан івсь ом се торі,
попри оптимістичні
про нози бан ірів, та і
не відб лося. Люди
продовж ють забирати
свої ошти з бан ів,
бояться розміщ вати за-
ощадження на депози-
тах та перестали брати
пози и під неймовірні
відсот и. Про те, я
розвивається сит ація в
бан івсь ом се торі,
"Хрещати " розповів
аналіти однієї зі сто-
личних онсалтин ових
омпаній.

— ßê³ ãîëîâí³ âèìîãè áàíê³â
äî ïîçè÷àëüíèê³â ï³ä ÷àñ âèäà÷³
êðåäèò³â?

— Áàíêè, ÿê³ âèäàþòü êðå-
äèòè, äîâîë³ ïðèñê³ïëèâî îö³-
íþþòü êë³ºíòà. Âèìàãàþòü, ó
ïåðøó ÷åðãó, ðîçì³ð îô³ö³éíî¿
çàðïëàòè. Âîíà ìàº ïðèíàéìí³
â 2—3 ðàçè ïåðåâèùóâàòè ùî-
ì³ñÿ÷íèé ïëàò³æ êðåäèòó. Òà-
êîæ âèäàþòü êðåäèòè îñîáàì
â³ä 21 ðîêó ³ äî ïåíñ³éíîãî â³-
êó, ùîá íà ìîìåíò ïîãàøåííÿ
êðåäèòó ëþäèíà ùå íå áóëà íà
ïåíñ³¿. ßêùî îñîáà â³äïîâ³äàº
âèìîãàì áàíêó, ïî çàðïëàò³
çîêðåìà, òî êðåäèò âçÿòè ìîæ-
ëèâî. Äîâîë³ áàãàòî áàíê³â íà
ñüîãîäí³ êðåäèòóþòü.

— ßê³ íèí³ ðèíêîâ³ ñòàâêè íà
êðåäèòí³ ïðîäóêòè áàíê³â?

— Çàëåæíî â³ä ìåòè êðåäè-
òóâàííÿ. ßêùî öå ³ïîòåêà, òî
ó ãðèâíÿõ ùîíàéìåíøå 25 â³ä-
ñîòê³â, àâòîêðåäèòè — 27-28
â³äñîòê³â. Ó âàëþò³ êðåäèòè
ïðàêòè÷íî íå âèäàþòü, áî ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ äóæå áàãàòî þðèäè÷-

íèõ íþàíñ³â. Â ³íîçåìí³é âà-
ëþò³ íàðàç³ íå êðåäèòóº æîäåí
áàíê.

— ×è ïîòð³áíà çàñòàâà ÿê
îáîâ’ÿçêîâà óìîâà îäåðæàííÿ
êðåäèòó â áàíêó?

— ßêùî öå ³ïîòå÷íèé êðå-
äèò — òî öå íåðóõîì³ñòü, ÿêó
êóïóþòü, ÿêùî àâòîêðåäèò, òî
öå àâòîìîá³ëü. ª áåççàñòàâí³
êðåäèòè. Îäíàê, ÿêùî áåðóòü
âåëèê³ ñóìè ãîò³âêîþ, òî áàí-
êè âèìàãàþòü çàñòàâëÿòè íå-
ðóõîì³ñòü.

— ßê êðèçà âïëèíóëà íà ëîì-
áàðäè ³ êðåäèòí³ ñï³ëêè?

— Ïîïèò íà êðåäèòè ó ëîì-
áàðäàõ ³ êðåäèòíèõ ñï³ëêàõ ñóò-
òºâî ñïàâ, áî ñåðåäíÿ çàðïëà-
òà çíèçèëàñÿ ³ ëþäè íàìàãàþ-
òüñÿ ïðèòðèìóâàòè ãðîø³, à íå
êóïóâàòè àâòîìîá³ë³ ÷è íåðóõî-
ì³ñòü ó êðåäèò. ² â³äñîòêè íà
êðåäèòè äóæå âèñîê³. Êðåäèò-
í³ ñï³ëêè íå ìàþòü íà ÷îìó çà-
ðîáëÿòè. Âîíè âèäàâàëè ãðîø³
çà ðàõóíîê ñâî¿õ âêëàäíèê³â, à

íàðàç³ ëþäè íàìàãàþòüñÿ çäå-
á³ëüøîãî çàáðàòè ãðîø³ ó òàêèõ
êðåäèòíèõ ñï³ëîê, áî ó áàíêàõ
ïðèíàéìí³ º ÿê³ñü ãàðàíò³¿, çà-
áåçïå÷åí³ Ôîíäîì ãàðàíòóâàí-
íÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á.

— ßê³ â³äñîòêè íà êðåäèòè ó
ëîìáàðäàõ?

— Óñå çàëåæèòü â³ä òîâàð³â,
ÿê³ ï³ä çàñòàâîþ, ÷è òî ïîáó-
òîâà òåõí³êà, ÷è çîëîòî, ÷è
þâåë³ðí³ âèðîáè (â³äñîòêè â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ), àëå â³äñîòêîâà
ñòàâêà ìîæå äîõîäèòè äî
100—150 â³äñîòê³â.

— ×è ñêîðî÷óþòüñÿ ïðèáóòêè
áàíê³â ç îãëÿäó íà òå, ùî êðèçà
ë³êâ³äíîñò³ â öüîìó ñåêòîð³ òðè-
âàº?

— Ïðèáóòêè â áàíê³âñüê³é
ñèñòåì³ âïàëè. Áàíêè çàçíàþòü
ñóòòºâèõ çáèòê³â. Öå ñïðè÷èíå-
íî òèì, ùî âîíè íå ìàþòü
çìîãè âèäàâàòè êðåäèòè. Ëþ-
äè çàáèðàþòü äåïîçèòè. Õî÷
òåïåð â³äáóâàºòüñÿ íàðîñòàííÿ
äåïîçèòíî¿ áàçè, àëå áàíêè ùå

íå ìîæóòü ïðàöþâàòè íàâ³òü ó
íóëü (öå áóâ áè õîðîøèé ðå-
çóëüòàò), áî ÿêùî áàíê àêòèâ-
íî çàéìåòüñÿ êðåäèòóâàííÿì,
òî âèíèêíóòü ïðîáëåìè, ïî-
â’ÿçàí³ ç ðåñòðóêòóðèçàö³ºþ çà-
áîðãîâàíîñò³, íåìàº çìîãè çà-
ïëàòèòè â÷àñíî ³ â ïîâíîìó îá-
ñÿç³. À áàíêó ïîòð³áíî ïîãà-
øàòè ñâî¿ êðåäèòí³ çîáîâ’ÿçàí-
íÿ ÷è ç îáë³ãàö³é, ÷è ç êðåäè-
ò³â, ÿê³ áðàëè çà êîðäîíîì.
Òîæ áàíêè íàðàç³ ïðàöþþòü
çáèòêîâî.

— ×è ìîæíà î÷³êóâàòè äðóãî¿
õâèë³ êðèçè ó áàíê³âñüêîìó ñåê-
òîð³?

— Á³ëüø³ñòü áàíê³â íàâ÷èëè-
ñÿ ïðàöþâàòè â óìîâàõ êðèçè.
Â³äïîâ³äíî íàìàãàþòüñÿ ìàí³-
ïóëþâàòè ñâî¿ìè ðèçèêàìè.
Áàíêè ãîòîâ³ äî äðóãî¿ õâèë³
êðèçè, ÿêó âæå äîâîë³ äàâíî
ïðîãíîçóþòü àíàë³òèêè. Íàâ³òü
ÿêùî çíîâó âèíèêàòèìóòü
ïðîáëåìè, òî âîíè á³ëüø-
ìåíø ãîòîâ³ äî íèõ. Ñóòòºâèõ
êðèçîâèõ ÿâèù íå áóäå.

— ßê áàíêè áîðþòüñÿ ç íà-
ñë³äêàìè êðèçè?

— Íàáàãàòî ìåíøå âèäàþòü
êðåäèò³â ³ íàáàãàòî äåòàëüí³-
øå âèâ÷àþòü ïîçè÷àëüíèê³â.
Ïðàêòè÷íî íå áåðóòü êðåäè-
òè çà êîðäîíîì, áî íèí³ äî-
âîë³ âàæêî çàëó÷èòè òàê³ êîø-
òè. Íàñåëåííÿ íå ðèçèêóº
áðàòè êðåäèòè, áî íåâ³äîìî,
ùî áóäå ÷åðåç ï³âðîêó ç çàð-
ïëàòîþ. Áàíêè ïðàãíóòü íà-
ðîùóâàòè äåïîçèòí³ áàçè.
Ñõåìà â êîæíîãî áàíêó ñâîÿ.
Ó êîæíîãî ñâ³é ïëàí, ô³íàí-
ñîâèé ñòàí, ñâîÿ ñòðóêòóðà
êàï³òàëó, äåïîçèòíîãî, êðå-
äèòíîãî ïîðòôåëÿ. Â³äïîâ³äíî
êîæåí áàíê ïî-ñâîºìó áî-
ðåòüñÿ ç ïðîáëåìàìè

Під от вала Ві торія БУДАН,
спеціально для “Хрещати а”

“Íàôòîãàç” ìàéæå áàíêðóò
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На фоні позитивних змін в е о-
номіці та оптимістичних про но-
зів чиновни ів щодо зростання
е ономі и в 2010 році, в раїні
може розпочатися др а хвиля
ризи. Її мож ть спричинити
бор и НАК "Нафто аз ", я і він
має перед своїми зовнішніми
позичальни ами. Я що раїн-
сь о о монополіста о олосять
бан р том, е сперти, о рім де-
стабілізації на фінансових рин-
ах, передрі ають ще й чер ов
азов війн з Росією.

Ñüîãîäí³ ñïëèâàº îñòàíí³é òåðì³í, ïðî-
òÿãîì ÿêîãî ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íà”
ìàº ïîãàñèòè $500 ìëí áîðãó ïî ºâðî-
áîíäàõ, âèïóùåíèõ 2004 ðîêó, ïëþñ $20
ìëí íàðàõîâàíèõ â³äñîòê³â ³íîçåìíèì ³í-
âåñòîðàì. Çàãàëîì æå “Íàôòîãàç” ìàº
ïðèáëèçíî $1,7 ìëðä áîðãó ïåðåä çîâí³ø-
í³ìè êðåäèòîðàìè.

Ðàí³øå “Íàôòîãàç” îô³ö³éíî ïîâ³äîì-
ëÿâ, ùî â³äïîâ³äíî¿ ñóìè êîøò³â â³í íå
ìàº òà çàëó÷àòè íîâ³ êðåäèòè äëÿ ðîçðà-

õóíêó ç ïîçè÷àëüíèêàìè â³í íå áóäå. Ïå-
ðåãîâîðè æ ùîäî ðåñòðóêòóðèçàö³¿ áîðã³â
³ç êðåäèòîðàìè çàéøëè â ãëóõèé êóò. ×å-
ðåç êðèçó êðåäèòîðè ÍÀÊó íå ìàþòü íà-
ì³ðó ïîäîâæóâàòè ñï³âïðàöþ ç óêðà¿í-
ñüêèì ìîíîïîë³ñòîì. Ïðîòå îäèí ³ç ³íâåñ-
òîð³â, ùî âîëîä³º ìàéæå 20 % ºâðîîáë³-
ãàö³é ÍÀÊó, çàÿâèâ, ÿêùî “Íàôòîãàç” íå
ñïëàòèòü çà ñâî¿ìè áîðãîâèìè çîáîâ’ÿçàí-
íÿìè â÷àñíî, â³í ïîäàñòü ïîçîâ íà ìîíî-
ïîë³ñòà òà äåðæàâó Óêðà¿íà. Âèïëàòè çà
ºâðîîáë³ãàö³ÿìè ïðèïàëè ñàìå íà íàéíå-
âèã³äí³øèé äëÿ öüîãî ÷àñ åêîíîì³÷íî¿ íå-
ñòàá³ëüíîñò³, êîëè â ñâ³ò³ âèðóº êðèçà, à
ö³íè íà åíåðãîíîñ³¿ ïîñò³éíî çðîñòàþòü.

Ïðîòå, ÿê íàãîëîøóþòü ó Ì³í³ñòåðñòâ³
ô³íàíñ³â, ñèòóàö³ÿ íàðàç³ êîíòðîëüîâàíà
³ ç ³íâåñòîðàìè âñå-òàêè âäàñòüñÿ çíàéòè
ïîòð³áíèé êîìïðîì³ñ.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå óðÿä ïîãîäèâñÿ ç
ïðîïîçèö³ºþ Ì³íô³íà ³ ÍÀÊ “Íàôòîãàç
Óêðà¿íà” ïðî ðåñòðóêòóðèçàö³þ áîðãó
ÍÀÊó çà éîãî çîâí³øí³ìè çîáîâ’ÿçàííÿ-
ìè. Â³äïîâ³äíî äî óõâàëåíî¿ Êàáì³íîì
ïîñòàíîâè, ïåðåãîâîðè ç êðåäèòîðàìè
ïðî ðåñòðóêòóðèçàö³þ ïëàíóºòüñÿ çàâåð-
øèòè äî 20 æîâòíÿ.

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ, Êàáì³í ïîãîäèâ-
ñÿ íàäàòè “Íàôòîãàçó” äåðæàâí³ ãàðàíò³¿
çà çîâí³øí³ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè íà ñóìó
äî $2,005 ìëðä ç óðàõóâàííÿì ïîäàëüøî¿

çàì³íè çîáîâ’ÿçàíü êîìïàí³¿ çà êðåäèòíè-
ìè äîãîâîðàìè ç ³íîçåìíèìè êðåäèòîðà-
ìè íà çîáîâ’ÿçàííÿ çà ö³ííèìè ïàïåðà-
ìè. Îòæå, óðÿä ôàêòè÷íî âèçíàâ ïåðåä
³íîçåìíèìè ³íâåñòîðàìè áîðã ÍÀÊó ñâî-
¿ì òà, øâèäøå çà âñå, ðîçðàõóºòüñÿ ç áîð-
ãàìè ç íåùîäàâíî îòðèìàíîãî òðàíøó
êðåäèòó ÌÂÔ.

²íàêøå — íàéá³ëüøà êîìïàí³ÿ êðà¿íè
áóäå îãîëîøåíà áàíêðóòîì, ùî ïðèçâåäå
äî ÷èñëåííèõ ïîçîâ³â ïðîòè îô³ö³éíîãî
Êèºâà â ì³æíàðîäíèõ ñóäàõ, àðåøò óñ³õ
ãðîøîâèõ êîøò³â ñóá’ºêò³â Óêðà¿íè çà ¿¿
ìåæàìè (íåðóõîìîñò³, áóäü-ÿêèõ ïëàòåæ³â
óðÿäó çà êîðäîí ³ òàê äàë³.— “Õðåùàòèê”).

Ç ³íøîãî áîêó, â³äñóòí³ñòü ïëàòîñïðî-
ìîæíîñò³ “Íàôòîãàçó” çàâåäå ó ãëóõèé
êóò ³ ãàçîâ³ ïåðåìîâèíè ç Ðîñ³ºþ. Öå çà-
ãðîæóâàòèìå Óêðà¿í³ ÷åðãîâèìè âèòêàìè
ãàçîâèõ ïðîòèñòîÿíü òà çðîñòàííÿì ö³í íà
“áëàêèòíå ïàëèâî”.

Á³ëüø³ñòü åêîíîì³ñò³â ââæàþòü, ùî
áàíêðóòñòâà ÍÀÊó çà óðÿäîâî¿ ï³äòðèì-
êè âäàñòüñÿ óíèêíóòè, à ïðî ñóâåðåííèé
äåôîëò ³ ìîâè áóòè íå ìîæå. Îäíàê âè-
ïëàòè áîðã³â ÍÀÊó, õî÷ ³ ïîäîâæåí³ â ÷à-
ñ³ òà ðåñòðóêòóðèçîâàí³, íå îìèíóòü âà-
ëþòíèé ðèíîê. Íà íüîìó, ÷åðåç ïîïèò íà
âàëþòó, çíîâó î÷³êóþòüñÿ êîëèâàííÿ êóð-
ñó ãðèâí³ ùîäî äîëàðà äî ïîêàçíèêà 10
ãðí çà äîëàð, à òî é âèùå

Áîðãè ìîíîïîë³ñòà ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè äðóãó õâèëþ êðèçè
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про встановлення споруд огляду 

ландшафтів міста Києва

Розпорядження № 1033 від 11 вересня 2009 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою поліпшення
умов відпочинку Киян та гостей міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити споруди огляду ландшафтів на території
м. Києва.

2. Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (да�
лі — КО “Київзеленбуд”) визначити замовником виконання
робіт з встановлення та експлуатації споруд огляду ландшаф�
тів міста Києва.

3. КО “Київзеленбуд”:
3.1. Визначити місця розташування споруд огляду ланд�

шафтів за погодженням із Головним управлінням містобу�
дування, архітектури та дизайну міського середовища ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

3.2. Розробити, погодити та затвердити в установлено�
му порядку проектно�кошторисну документацію.

3.3. Виконати роботи згідно з розробленою та затвер�

дженою у встановленому порядку проектно�кошторисною
документацією.

3.4. Одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції державного архітектурно�будівельного контролю
міста Києва.

4. КО “Київзеленбуд” забезпечити залучення інвесторів
для встановлення споруд огляду ландшафтів міста Києва.

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 реконструкцію бульвару Верховної Ради 
у Дніпровському районі

Розпорядження № 1046 від 15 вересня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та з метою
збільшення пропускної спроможності, створення належних умов організації руху автомобільного транспор%
ту та пішоходів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва”, що входить до
складу комунальної корпорації “Київавтодор”, у 2009—2010
роках забезпечити розробку та затвердження проектно�кош�
торисної документації та в 2010 році приступити до вико�
нання робіт з реконструкції бульвару Верховної Ради у Дніп�
ровському районі.

2. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва”:

2.1. Визначити у встановленому порядку на тендерній
основі генеральні проектну та будівельну організації для
проектування та виконання робіт з реконструкції бульвару
Верховної Ради у Дніпровському районі.

2.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані.
2.3. Забезпечити розробку та затвердити у встановлено�

му порядку проектно�кошторисну документацію.
2.4. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�

вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.
2.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоуст�

рою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської
ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнен�
нями).

2.6. Завдання на проектування реконструкції бульвару
Верховної Ради у Дніпровському районі погодити з Голов�
ним управлінням економіки та інвестицій виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

В складі проекту реконструкції бульвару Верховної Ради
у Дніпровському районі передбачити інвестиційно приваб�
ливі об’єкти.

3. Генеральній проектній організації у складі проекту роз�
робити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему
організації руху транспорту на період виконання робіт з ре�
конструкції бульвару Верховної Ради у Дніпровському райо�
ні.

4. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

4.1. Фінансування робіт з розробки проектно�кошторис�
ної документації з реконструкції бульвару Верховної Ради у
Дніпровському районі здійснити за рахунок коштів, перед�
бачених Програмою соціально�економічного розвитку міс�
та Києва на 2009 рік та наступні роки.

4.2. У встановленому порядку подати до Головного управ�
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін�
вестиційні пропозиції щодо включення робіт з реконструк�
ції бульвару Верховної Ради у Дніпровському районі.. до
проектів програм соціально�економічного та культурного
розвитку міста Києва на 2010 рік та наступні роки.

5. Першому заступникові 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 внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10.10.2007 № 1341

Розпорядження № 1052 від 16 вересня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та з метою
закінчення виконання робіт з інженерно%геологічних вишукувань на Європейській площі та прилеглих ву%
лицях у м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.2 У пункті 3 розпорядження цифри та слова “30.04.2009
до 31.08.2009” замінити цифрами та словами “31.08.2009
до 31.12.2009”.

1.3 У пункті 4 розпорядження цифри та слова “30.04.2009
до 31.08.2009” замінити цифрами та словами “31.08.2009
до 31.12.2009”.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. 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 підсумки весняного двомісячника 
з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану міста у 2009 році

Розпорядження № 1047 від 15 вересня 2009 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.04.2009 № 352 “Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленен%
ня та поліпшення санітарного стану міста у 2009 році”, рішення Колегії № 25 виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 12.06.2009, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1. Визнати кращими в організації та виконанні завдань
весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та по�
ліпшення санітарного стану міста у 2009 році:

1.1. Серед районів міста:
Голосіївський, Оболонський, Печерський, Солом’янський

райони,
1.2. Серед міських комунальних служб:
КК “Київавтодор”, ККО “Київзеленбуд”.
2. Відмітити наявність недоліків у виконанні заходів вес�

няного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліп�
шення санітарного стану міста у 2009 році в Дніпровсько�
му, Подільському та Святошинському районах.

3. Рекомендувати:
3.1. Керівникам головних управлінь, управлінь виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), міських і районних комунальних підпри�
ємств, організацій і установ за підсумками роботи в період
весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та по�
ліпшення санітарного стану міста у 2009 році заохотити кра�
щих працівників за особистий внесок у поліпшення благо�
устрою міста у межах коштів фонду оплати праці.

3.2. Районним у м. Києві державним адміністраціям за
рахунок коштів, передбачених на відновлення благоустрою,

заохотити активних учасників виконання заходів весняного
двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення са�
нітарного стану міста.

4. Керівникам головних управлінь, управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), головам районних у м. Києві державних адмініс�
трацій спрямувати зусилля підпорядкованих їм підпри�
ємств, організацій та установ на екологічне оздоровлен�
ня територій, водойм, повітря, виконання комплексних за�
гальноміських програм. Розпочати накопичення ресурсів
для організованого проведення осіннього місячника з бла�
гоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану
міста у 2009 році.

5. Першому заступникові 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 проведення Днів енергоефективності 
в м. Києві в 2009 році

Розпорядження № 1040 від 15 вересня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про енергозбереження”, постанови Кабінету Міністрів України від
27.06.2000 № 1040 “Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енерго%
збереження України”, Указу Президента України від 28.07.2008 № 679/2008 “Про рішення Ради національ%
ної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року “Про стан реалізації державної політики щодо за%
безпечення ефективного використання паливно%енергетичних ресурсів” та з метою вдосконалення сис%
теми енергозабезпечення та енерговикористання, створення механізмів впровадження енергозберігаючих
проектів та технологій, підвищення ефективності використання паливно%енергетичних ресурсів в усіх га%
лузях промисловості, невиробничій сфері та побуті, а також популяризації енергозбереження на регіональ%
ному і загальнодержавному рівнях, інформаційного забезпечення енергозбереження та підвищення освіт%
нього рівня в сфері енергозбереження, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести Дні енергоефективності в м. Києві з
22.09.2009 до 06.10.2009.

2. Затвердити заходи щодо проведення Днів енерго�
ефективності в м. Києві 22.09.2009 — 06.10.2009, що до�
даються.

3. Головному управлінню палива, енергетики та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) за рахунок коштів, пе�
редбачених бюджетом міста Києва на 2009 рік по КФК
100302 “Комбінати комунальних підприємств, районні ви�
робничі об’єднання та інші підприємства, установи та орга�
нізації житлово�комунального господарства”, здійснити фі�
нансування заходів, зазначених у пункті 2 цього розпоря�
дження в сумі 89,7 тис. грн.

4. Підприємствам, установам та організаціям м. Києва ре�
комендувати взяти участь у проведенні Днів енергоефек�
тивності в м. Києві.

5. Районним у м. Києві державним адміністраціям роз�

робити до 20.09.2009 та надати Головному управлінню па�
лива, енергетики та енергозбереження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) план заходів щодо проведення Днів енергоефектив�
ності в районах міста.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.10.2007 № 1341 “Про дозвіл на виконання інженерно�гео�
логічних вишукувань на Європейській площі та прилеглих ву�

лицях у м. Києві” (із змінами і доповненнями) такі зміни:
1.1 У пункті 1 розпорядження цифри та слова “30.04.2009

до 31.08.2009” замінити цифрами та словами “31.08.2009
до 31.12.2009”.
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Про відзначення у 2009 році 
Міжнародного дня громадян похилого віку 

та Дня ветерана
Розпорядження № 1022 від 9 вересня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 Указу Президента Укра%
їни від 24.09.2004 № 1135/2004 “Про оголошення в Україні 2005 року Роком ветеранів”, постанови Кабі%
нету Міністрів України від 26.09.97 № 1066 “Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похи%
лого віку”, на виконання п.14 розділу 2 міської комплексної програми “Турбота” на 2006%2010 роки, за%
твердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (зі змінами та доповненнями), та
з метою відзначення у 2009 році Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, а також від%
повідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації) від 09.09.08 № 1238 “Про відзначення у 2008 році Міжнародного дня громадян похилого віку та
Дня ветерана”, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) забезпечити виконан�
ня заходів, пов’язаних з відзначенням 30 вересня Міжнарод�
ного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, в обсязі
22,0 тис. грн, а також з частковим погашенням кредитор�
ської заборгованості, зареєстрованої в органах Державно�
го казначейства станом на 01.01.2009 року, яка виникла за
проведені у 2008 році заходи в обсязі 8,64 тис. грн, за ра�
хунок коштів, передбачених у бюджеті м. Києва на 2009 рік
на виконання міської комплексної програми “Турбота” на

2006�2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ра�
ди від 16.12.2005 № 603/3064 (зі змінами та доповнення�
ми).

2. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 20.01.2009 № 50
Розпорядження № 1013 від 8 вересня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення належ%
ного утримання об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

Внести зміни в додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 20.01.2009 № 50 “Про впорядкування функціонування мережі громадських
вбиралень стаціонарного типу, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва”,
а саме:

Пункти 1, 4, підпункти 6.3, 7.5, 7.8, 9.5, 11.8, 11.10, 16.6
відповідних пунктів, підпункти 12.2, 12.3, 12.5 пункту 12, під�
пункти 16.1, 16,2, 16.5 пункту 16, підпункт 17.3 пункту 17, під�
пункти 21.4, 21.5, 21.6 пункту 21 Переліку громадських вбира�
лень, які належать до комунальної власності територіальної гро�

мади м. Києва, перебувають на балансі комунальних підпри�
ємств, організацій, установ та підлягають передачі на баланс
комунальному підприємству “Київкомунсервіс” виключити.

Голова Л. Черновець ий

Про встановлення пам’ятника Т. Маркус
Розпорядження № 948 від 25 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спад%
щини”, “Про благодійництво та благодійні організації”, враховуючи звернення президента фонду “Пам’%
ять Бабиного Яру” Левітаса І. М. (лист № 25 від 06.02.09), з метою збереження духовних та історичних
цінностей і патріотичного виховання молоді, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Київському комунальному об’єднанню зеленого будів�
ництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзелен�
буд” (далі — КО “Київзеленбуд”) забезпечити розробку про�
ектно�кошторисної документації та виконання робіт із встанов�
лення пам’ятника Т. Маркус на території Державного істори�
ко�меморіального заповідника “Бабин Яр” у Шевченківсько�
му районі міста Києва (крім виготовлення та монтажу) в тер�
мін до 10.09.2009.

2. Генеральному проектувальнику — комунальній організа�
ції виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) “Центр містобудування та архітек�
тури” при розробці проекту “Реконструкція меморіального
парку “Бабин Яр” на розі вул. Мельникова, вул. О. Теліги та
вул. Дорогожицької у Шевченківському районі м. Києва” пе�
редбачити в його складі проектно�кошторисну документацію
на встановлення пам’ятника Т. Маркус (крім виготовлення та
монтажу).

3. КО “Київзеленбуд” в установленому порядку:
3.1. Просити акціонерну енергопостачальну компанію “Ки�

ївенерго” терміново надати технічні умови на приєднання до
електричних мереж об’єкта, зазначеного в пункті 1 цього роз�
порядження.

3.2. Просити відкрите акціонерне товариство “Акціонерна
компанія “Київводоканал” терміново надати технічні умови на
водопостачання та під’єднання до каналізаційних мереж об’�
єкта, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження.

3.3. Після розроблення і затвердження проектно�кошто�
рисної документації на тендерних засадах визначити гене�
рального підрядника виконання робіт, зазначених в пункті 1
цього розпорядження.

3.4. Отримати дозвіл центрального органу виконавчої вла�
ди у сфері охорони культурної спадщини.

3.5. Просити Київську міську філію “Київдержбудексперти�

за” державного підприємства “Спеціалізована державна екс�
пертна організація — центральна служба Української держав�
ної будівельної експертизи” в термін до 15.08.2009 забезпе�
чити розгляд і погодження проектно�кошторисної документа�
ції, зазначеної в пункті 2 цього розпорядження.

4. Головному управлінню економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) та Головному фінансовому управлінню вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити фінансування розроблення
проектно�кошторисної документації та виконання робіт, зазна�
чених в пункті 1 цього розпорядження, в межах видатків, пе�
редбачених Програмою соціально�економічного розвитку на
2009 рік за рахунок коштів об’єкта “Реконструкція меморіаль�
ного парку “Бабин Яр” на розі вул. Мельникова, вул. О. Телі�
ги та вул. Дорогожицької у Шевченківському районі м. Києва”.

5. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в тер�
мін до 12.08.2009 забезпечити розгляд і погодження проект�
но�кошторисної документації для встановлення об’єкта, за�
значеного в пункті 1 цього розпорядження.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, пов’язаних із
виготовленням та монтажем пам’ятника Т. Маркус, буде здійс�
нено за рахунок коштів меценатів.

7. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення змісту
цього розпорядження в засобах масової інформації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про створення Організаційного комітету  з підготовки 
та відзначення 70;річчя трагедії Бабиного Яру

Розпорядження № 1010 від 7 вересня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належної підготовки та
відзначення у вересні 2011 року 70%річчя трагедії Бабиного Яру — національного символу Голокосту і на%
цистського терору проти різних верств населення України та з метою увічнення пам’яті жертв цих подій, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

4. Координацію питань, пов’язаних з підготовкою та від�
значенням 70�річчя трагедії Бабиного Яру, покласти на Го�
ловне управління у справах національностей та релігій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та управління організаційної робо�
ти апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації).

5. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�

лення загальноміських заходів у засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�

ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Рудика С. Я.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про спорудження пам’ятника угорському поету 
Шандору Петефі у Шевченківському районі

Розпорядження № 1032 від 11 вересня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про планування та забудову
територій”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 1181 “Деякі питання спорудження
(створення) пам’ятників і монументів”, враховуючи звернення мера міста%побратима Будапешта Г. Дем%
скі та рішення комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ра%
ди (Київської міської державної адміністрації) від 25 березня 2009 року, з метою вшанування пам’яті угор%
ського поета Шандора Петефі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити у 2009 р. на вул. Воровського між будин�
ками № 8 та № 11 у Шевченківському районі м. Києва пам’�
ятник угорському поету Шандору Петефі.

2. Комунальному підприємству “Дирекція реставрацій�
но�відновлювальних робіт”:

2.1. Отримати вихідні дані на проектування об’єкта.
2.2. На тендерній основі визначити генеральну проектну

та генеральну підрядну організації для виконання робіт, за�
значених в п. 1 цього розпорядження.

2.3. Забезпечити розробку та затвердження проектно�
кошторисної документації на спорудження об’єкта.

2.4. Одержати дозволи центрального органу виконав�
чої влади у сфері охорони культурної спадщини — Мініс�
терства культури і туризму України та місцевого органу
виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини —
Головного управління охорони культурної спадщини ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) на виконання зазначених ро�
біт.

2.5. Оформити право користування земельною ділянкою в
установленому порядку.

2.6. Отримати дозвіл на виконання будівельних робіт в Ін�
спекції державного архітектурно�будівельного контролю м.
Києва.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватись за раху�
нок коштів меценатів.

4. Шевченківській районній у м. Києві державній адмініс�
трації вжити заходів щодо благоустрою території алеї вздовж
вул. Воровського від буд. № 2 до буд. № 16.

5. Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль іза виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про відзначення Дня фізичної культури 
і спорту в м. Києві

Розпорядження № 1027 від 9 вересня 2009 року

На виконання Указу Президента України від 29.06.94 № 340/94 “Про святкування Дня фізичної культу%
ри і спорту” та відповідно до Закону України “Про столицю України — місто%герой Київ” та підпункту 8.1
пункту 8 Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політич%
ного, релігійного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердже%
ного рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, та з метою забезпечення розвитку фізич%
ної культури і спорту в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити план спортивно�масових заходів щодо від�
значення Дня фізичної культури і спорту в м. Києві, що до�
дається.

2. Головному управлінню по фізичній культурі та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), виконавчим органам районних у 
м. Києві рад (районним у місті Києві державним адміністра�
ціям) спільно з міськими радами фізкультурно�спортивних
товариств, федераціями з видів спорту забезпечити підго�
товку та організацію проведення спортивно�масових заходів
згідно із затвердженим планом основних спортивно�масо�
вих заходів, присвячених Дню фізичної культури і спорту.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час прове�
дення спортивно�масових заходів до Дня фізичної культури
і спорту та надати 11 вересня 2009 року супровід учасни�
кам Всеукраїнської велоестафети “Спорт для всіх єднає Укра�
їну!” по м. Києву до Пущі�Водиці, бази “Утог” та 12 верес�
ня 2009 року з Пущі�Водиці до Арки Дружби народів з 11.30
год. до 13.00 год. згідно зі схемою супроводу, що додаєть�
ся.

4. 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 спортивно�масо�
вих заходів до Дня фізичної культури і спорту та надати ма�
шину швидкої допомоги для супроводу учасників Всеукра�
їнської велоестафети “Спорт для всіх єднає Україну!” по 
м. Києву до Арки Дружби народів з 11.30. год. до 13.00 год.
згідно зі схемою супроводу.

5. Першому заступникові 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 заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про проведення міжнародного фестивалю активного 
соціально;освітнього спрямування 

“Сталкер фест;2009”
Розпорядження № 1012 від 7 вересня 2009 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто%герой Київ”, статті 32 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Програми “Освіта столиці. 2006%2010 рр.”, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 19.12.2006 № 289/346, рішення Київської міської ради № 121%1/178 від 31.10.2006
“Про заходи, спрямовані на благоустрій вулиці Хрещатик та центральної частини міста Києва” з метою про%
паганди здорового способу життя серед юних киян, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити план проведення міжнародного фестива�
лю активного соціально�освітнього спрямування “Сталкер
фест�2009”, що додається.

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити проведення 3 жовтня 2009 року на
Майдані Незалежності міжнародного фестивалю активно�
го соціально�освітнього спрямування “Сталкер фест� 2009”.

3. Виконавчим органам Печерської та Шевченківської
районних у м. Києві рад (Печерської та Шевченківської
районним у м. Києві державним адміністраціям) забезпе�
чити встановлення додаткових урн і контейнерів для збору
побутових відходів та їх вивезення, а також прибирання
Майдану Незалежності, вул. Хрещатик та прилеглих тери�
торій після проведення заходу.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час підго�
товки та проведення міжнародного фестивалю активного со�
ціально�освітнього спрямування “Сталкер фест�2009”.

5. Просити Управління Державтоінспекції Головного

управління МВС України в м. Києві забезпечити перекрит�
тя дорожнього руху транспорту з 10:00 год. до 22:00 год.
03.10.2009 р. на вул. Хрещатик (від Майдану Незалежно�
сті до Бессарабської площі) на час проведення заходу.

6. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
чергування необхідної кількості карет швидкої медичної до�
помоги під час проведення заходу.

7. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації — начальника Головного управління освіти і на�
уки Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та від�
значення 70�річчя трагедії Бабиного Яру (далі — Оргкомітет)
та затвердити його склад, що додається.

2. Оргкомітету підготувати і подати на затвердження Ки�
ївському міському голові Програму заходів та Робочий план

підготовки і відзначення 70�річчя трагедії Бабиного Яру.
3. Надати голові Оргкомітету право вносити, у разі по�

треби, зміни до складу Оргкомітету, Програми заходів та Ро�
бочого плану підготовки і відзначення 70�річчя трагедії Ба�
биного Яру.
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Îäèíàäöÿòü ðîê³â òîìó ãàçåòà “Äåíü” çà-
ïî÷àòêóâàëà ôîòîêîíêóðñ, êîòðèé â³äòîä³
ñòàâ îäí³ºþ ç íàéâàãîì³øèõ ïîä³é óêðà¿í-
ñüêîãî êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî æèòòÿ. Öüî-
ãîð³÷ íà êîíêóðñ íàä³éøëî 1637 ðîá³ò â³ä
171 àâòîðà, ç ÿêèõ àâòîðèòåòíå æóð³ îáðà-
ëî ïîíàä 200 ñâ³òëèí. Äóæå ïðèºìíî, ùî
îäðàçó ñ³ì ïðåì³é íà êîíêóðñ³ çäîáóëè
ôîòîãðàôè “Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîëäèí-
ãó”. Íà ôîòîâèñòàâö³ íàãîðîäàìè áóëè
â³äçíà÷åí³ ðîáîòè Ìèêîëè Òèì÷åíêà
“Ïë³ä ï³çíàííÿ” (ïðèç â³ä êîìïàí³¿ “Mi-
crosoft”) òà “Áî¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ” (â³ä

³íòåðíåò-ïðîâàéäåðà “Adamant”), Ïàâëà
Ïàùåíêà “Ïîðèâ” (ïðèç â³ä êîìïàí³¿
“Êè¿âñòàð”) ³ “×àñ îá³äó” (â³ä Ñâ³òîâîãî
áàíêó). À Áîðèñ Êîðïóñåíêî îäåðæàâ àæ
òðè ïðèçè: â³ä ×åðí³ã³âñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó çà ôîòîðîáîòó “Îá³ä
àðèñòîêðàòà”, â³ä Çàïîð³çüêîãî óí³âåðñè-
òåòó çà ñâ³òëèíó “Äî çîëîòîâåðõîãî Êè-
ºâà” òà ïîäàðóíîê â³ä Íàö³îíàëüíîãî ã³ð-
íè÷îãî óí³âåðñèòåòó çà “Ï³äï³ëüíå ðóêî-
ñòèñêàííÿ”.

Ó Êèºâ³ ôîòîâèñòàâêà ãàçåòè “Äåíü” òðè-
âàòèìå â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ äî 2 æîâòíÿ,
à ïîò³ì âîíà ïåðåì³ñòèòüñÿ ó âèñòàâêîâ³
çàëè Ëüâîâà, Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, Õàð-
êîâà, Îäåñè òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè

Íàø³ — íàéêðàù³
Ôîòîãðàôè “Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîëäèíãó” îäåðæàëè
íàéá³ëüøå ïðåì³é íà êîíêóðñ³ “Äåíü-2009”

Ми ола Тимчен о

Павло Пащен оБорис Корп сен о

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає с дове засідання в я ості
відповідачів по справі за позовом Костен о
Володимира Валерійовича до На мен о Мар-
арити Володимирівни, На мен о Наталії
Оле сандрівни, третя особа: ВГІРФО Шев-
чен івсь о о РУ ГУ МВС в м. Києві про втра-
т права орист вання житловим приміщен-
ням. Останнє відоме місце проживання
відповідачів — На мен о М.В., На мен о Н.О.:
м. Київ, в л. Обсерваторна, 5, в. 6; роз ляд
справи призначено о 15.00 6 жовтня 2009 ро-

в приміщенні Шевчен івсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смир-
нова-Ласточ іна, 10-Б, . 55.

В разі неяв и відповідачів На мен о Мар-
арити Володимирівни, На мен о Наталії
Оле сандрівни в с дове засідання справ б -
де роз лян то за їх відс тності за наявними
справі до азами. Крім то о, с д роз’яснює
відповідачам обов’язо повідомити с д про
причини неяв и в с дове

С ддя Б. І. Г ль о

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

повідомляє про завершення робіт з адрово о,
навчально-методично о та матеріально-технічно о забез-
печення щодо збільшення ліцензовано о обся під отов и
молодших спеціалістів і ба алаврів зі спеціальності
5.02020401, 6.020204 «М зичне мистецтво» та інформ є
про отовність до проведення ліцензійної е спертизи.

За інформацією звертатися на сайт КМАЕЦМ
www.kievcircuscollege.kiev.ua

Заява про наміри та е оло ічні наслід и діяльності
б дівництва тор ово о омпле с ,

офісно о центр на в л. Бер овець ій, 6
в Святошинсь ом районі м. Києва.

1. Замовни : Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К». Юридична
адреса: 02139, м. Київ, в л. Братиславсь а, 11, тел. 561-27-50.

2. Генпрое т вальни : ТОВ «Прое тсервіс».

3. Місце розташ вання майданчи а: в л. Бер овець а, 6 в Святошинсь ом
районі м. Києва.

4. Хара теристи а об’є та: Тор овельний омпле с б дівельних матеріалів з
садовим центром, офісний центр, пар ін .

5. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності:

- створення нових робочих місць;
- по ращення обсл ов вання меш анців міста з реалізації б дівельно-

осподарчих товарів;
- розширення асортимент та я ості б дматеріалів.

6. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: земельних — 8,1 а.
Підстава для б дівництва: Рішення Київсь ої місь ої ради від 13.12.2007 р.
№ 1422/4255, 1423/4256, 1424/4257, до овори с боренди від 26.05.09 р.
№ 040986300007, № 040986300008, № 040986300009, № 040986300010,
№ 040986300011.

7. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації): для
б дівництва — рани, б льдозери, автомашини, техноло ічний транспорт. Гостьова
автостоян а для відвід вачів, влашт вання світлофорних об’є тів, з пино
ромадсь о о транспорт , бла о стрій та влашт вання додат ово о освітлення
дорі .

8. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності: об’є т не являється
е оло ічно небезпечним. Об’є т не входить «Перелі видів діяльності та об’є тів,
шр становлять підвищен е оло ічн небезпе », затверджений постановою КМУ
від 27.06.95 р. № 554.

9. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території: додат ових
заходів не потрібно.

10. Можливі впливи діяльності (при б дівництві і е спл атації) на
нав олишнє середовище:

- на еоло ічне середовище — в межах діючих нормативів;
- на атмосферне повітря — в межах діючих нормативів;
- на поверхневі та підземні води — в межах діючих нормативів;
- на р нти — в межах нормативів;
- по ращ є соціальне середовище;
Розміщення об’є та забезпеч є раціональне ви ористання місь их площ для

задоволення потреб населення і має мінімальний не ативний вплив на нав олишнє
середовище.

11. Обся и ви онання ОВНС: повном обсязі з ідно з ДБН А.2.2-1-2003.

12. Замовни зобов’яз ється:
- здійснити б дівництво та е спл атацію об’є та з ідно з нормами і правилами

охорони нав олишньо о середовища, вимо ами е обезпе и;
- дотрим ватись е оло ічних обмежень і впровадження заходів з ідно з ОВНС;
- вивозити б дівельне сміття відповідно до лімітів Держ правління е обезпе и;
- розміщення автостояно з ідно з вимо ами санітарних норм;
- осподарчо-поб тові відходи вивозити за о ремими одами;

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005№ 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 23.09.2009№ 1087 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни жовтні 2009 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 жовтня 2009 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт , оп./ Вт од

43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле трифі ований місь ий транспорт, оп./ Вт од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,25

1,02

1,8

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Денний період

0,35

1,8

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

АК “Київенер о”

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их 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 1860
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Ñòàðèé Êè¿â ïî-íîâîìó
Öåíòðîì ñòîëèö³ òóðèñò³â êàòàòèìóòü íà ñèãâåÿõ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ òà ï³âäåííèõ îá-

ëàñòÿõ ïîäåêóäè äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+24°Ñ, âíî÷³ +10...+16°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +24°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+24°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +14...+16°Ñ, âíî÷³ +9...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +9...+13°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+14°Ñ,
âíî÷³ +8...+10°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 30 âåðåñíÿ
Енер ети а дня сприятиме д ховном вдос оналенню. Від-
иньте на задній план земні проблеми. Аби час не мин в мар-
но, старайтеся, щоб поряд б ли люди, що мають близь і з ва-
шими інтереси.
14.35 — 24.00. Період холостих дій, проведіть йо о в тиші та

спо ої, нічо о ново о не розпочинайте, приймати ардинальні
рішення не слід.

ОВНИ. Романтичний настрій битиме через рай. Проте емоції, швид-
ше, розхолодж ватим ть, розслаблятим ть, підштовх ватим ть до па-
сивних і с перечливих зад мів про непевне майб тнє. Не варто при-
значати ділових з стрічей (офіційних чи неформальних), а ось розпо-
чат справ слід про онтролювати. З стрічайтеся з др зями, відпочи-
вайте, займайтеся хобі, творчо е сперимент йте.
ТЕЛЬЦІ. Не приймайте остаточних рішень стосовно навчання, по-

дорожей, ар’єри, майб тньо о, вибор соратни ів. Точна оцін а сво-
о потенціал для вас рай с ладна (особливо народженим сере-
дині травня). Можливі ва ання щодо обрано о шлях , несподівані с м-
ніви з привод вже прийнято о лобально о рішення.
БЛИЗНЯТА. Досл хайтеся олос інт їції. У повся денних справах,
омерційних операціях, рошових витратах б дьте мітливими, дійте
оперативно. Романти а т т зайва. Я що не мислите ар’єри без по-
дорожей і розширення д ховно о р озор , заці авлені в ромад-
сь ій поп лярності, радійте — нині вам випаде щасливий вито .
РАКИ. Енер ійність, блис ча мобільність, заповзятливість — за-

пор а вашо о щастя. Не бійтеся ризи вати. Втілюйте ори інальні
ідеї, поєдн йте теорію з пра ти ою. Ви можете спішно освоїти при-
йом або метод, я ий вима ає одночасно о застос вання теоретич-
них знань, сили та інт їції. У дис сіях вам швид о вдасться пере о-
нати опонента. Я що співрозмовни — міцний орішо , знайдіть не-
стандартний хід.
ЛЕВИ. Нала одж йте партнерсь і мости, с леюйте розбиті лечи-
и і не д же захоплюйтеся рою в таємничість: можете над рити про-
тилежн сторон , але і вона з анало ічним спіхом обведе вас нав о-
ло пальця. Я що над маєте розі рати сердечн драм , то перед сім
под майте, чи варто вводити в оман себе і близь людин заради
зовнішньо о ефе т .
ДІВИ. Тр до олі з вас ні дишній, до чатиме лінь, заважатиме

мрійливість. Коле и, підле лі та ож не порад ють а ратністю, ретель-
ністю, працелюбністю. Причина може ритися в том , що ви вибрали
не ті засоби для с нення проблеми. Одні завдання можна швид о
розв’язати стандартними способами, а для інших потрібен ори іналь-
ний підхід, інт їтивний.
ТЕРЕЗИ. Ви маєте шанс для ма симальної творчої самореалізації,

можете стати поп лярними і знаменитими. Влаштов йте презентації,
свята, вечір и, розважайтеся в насолод і охайтеся! Бла овірні б -
д ть щасливими, адже опиняться на п’єдесталі обожнення, ос іль и
ви схильні ідеаліз вати об’є т сво о захоплення.
СКОРПІОНИ. Імовірні рйозні, ане дотичні, двозначні сит ації

вашом домі, а та ож дивацтва в сімейних стос н ах. Можливо, ви зі-
т нетеся з нероз мінням з бо бать ів, вас роздрат є неаде ватна
поведін а домочадців, що підштовхне до зловживання ал о олем або
бажання повної самоти.
СТРІЛЬЦІ. Інт їція допоможе вам розібратися в тих деталях сто-

с н ів з людьми, де недостатньо знань і де не допомо ли тон і дип-
ломатичні прийоми. Несвідомо посилиться інтерес до подій, важли-
вих для с спільства за алом, тож можете взяти часть модній ч-
ній а ції. Інтернет перетвориться на основне джерело інформації.
КОЗОРОГИ. Б дьте обережні в матеріальній сфері: ви можете ле -
о прийняти фі цію за дійсність, придбати нея існий товар. Заплано-
вані ділові онта ти проті атим ть відмінно при мові, що не дол ча-
тимете т ди об оворення фінансових питань і оформлення платіжних
до ментів. Постарайтеся ви лючити з розпоряд дня рошові опе-
рації.
ВОДОЛІЇ. Підсилюються творчі здібності й природна ори іналь-

ність. Протя ом дня витатимете на рилах расивих фантазій. Тож
постарайтеся б ти серед людей, я і роз міють хід ваших д мо , по-
діляють бажання, співч вають вам. Я що та ої підтрим и не знайде-
те, інт їтивно ш айте самоти, аби поч ватися омфортно.
РИБИ. День підбиття підс м ів мин ло о місяця. Озирніться назад,
се проаналіз йте, по айтеся по аних вчин ах. І посл жіть без орис-
ливо людям. Альтр їзм — ваш найліпший др і помічни

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Новий вид транспорт для
т ристів презент вали
столиці. Відтепер Пар ове
ільце охочі змож ть о -
лян ти на си веї. О рім
простоти орист ванні:
нахилився вперед — по-
їхав, відхилився назад —
за альм вав, він абсолют-
но е оло ічний — працює
на а м ляторах та підза-
ряджається я звичайна
мобіл а. Си вей може
розвивати швид ість до
20 ілометрів на один ,
одна для е с рсій сто-
лицею її обмежили до 8
ілометрів. О рім т рис-
тичних цілей, різних
раїнах світ транспорт
ви ористов ють патр лі,
поштарі та оператори те-
лебачення.

Òóðèñòè òà ìåøêàíö³ ñòîëè÷í³
â³äòåïåð ìîæóòü îãëÿíóòè ñòàðèé
Êè¿â ³ç íîâèìè â³ä÷óòòÿìè. Ó íå-
ä³ëþ íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ çà
ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ
òóðèçìó ïðåçåíòóâàëè åêñêóðñ³¿ íà
ñèãâåÿõ. Íà ïåðøèé ïîãëÿä ïðè-
ñòð³é âàæêî íàçâàòè òðàíñïîð-
òîì — äâà êîëåñà ç ïëîùàäêîþ
ïîì³æ íèìè òà ðó÷êà óïðàâë³ííÿ.
Ïðàöþº ñèãâåé çà ðàõóíîê áàëàí-
ñóâàííÿ ïàñàæèðà — íàõèë óïå-
ðåä — ðóõ óïåðåä, íàõèë íàçàä —
çóïèíêà. Òàê ñàìî ëåãêî ³ ïîâåð-
òàòè. Íàâ÷èòèñÿ ¿çäèòè ìîæíà çà
5 õâèëèí. Îêð³ì ïðîñòîòè, òðàíñ-
ïîðò º àáñîëþòíî åêîëîã³÷íèì.
Â³í æèâèòüñÿ â³ä àêóìóëÿòîð³â,
ùî çàðÿäæàþòüñÿ â³ä áóäü-ÿêî¿
ìåðåæ³. Ïîâíîãî çàðÿäó âèñòà÷àº
ïðèáëèçíî íà 40 ê³ëîìåòð³â.

— Íèí³ íà ñèãâåÿõ îõî÷³ ìî-
æóòü îãëÿíóòè íàéãàðí³ø³ ñòî-
ëè÷í³ ïàðêè — Ìàð³¿íñüêèé òà
Õðåùàòèé, òàê çâàíå Ïàðêîâå
ê³ëüöå. Ï³âòîðàãîäèííà åêñêóð-
ñ³ÿ îá³éäåòüñÿ ó 250 ãðèâåíü. Äëÿ
çðó÷íîñò³ åêñêóðñàíò³â ãðóïè
ôîðìóºìî íå á³ëüøå 6 îñ³á,—

ðîçïîâ³äàº êîîðäèíàòîð ïðîåêòó
“Çàõîïëþþ÷èé Êè¿â” Àðñåí³é
Ô³íáåðã.

Ùîá óáåðåãòè ëþäåé, îñîáëè-
âî ë³òí³õ òóðèñò³â, â³ä òðàâìàòè÷-
íèõ âèïàäê³â, øâèäê³ñòü íà êè¿â-
ñüêèõ ñèãâåÿõ îáìåæèëè äî 8 ê³-
ëîìåòð³â íà ãîäèíó, õî÷à ðîçãàíÿ-
òèñÿ â³í ìîæå äî 20-òè. Òàêå äî
äóø³ ïðèéäåòüñÿ åêñòðåìàëàì.
Äëÿ íèõ íà òàêèõ æå ïðèñòðîÿõ
³ç òðîõè á³ëüøèìè êîëåñàìè ìî-
æóòü óëàøòóâàòè åêñêóðñ³þ Ãîëî-
ñ³¿âñüêèì ïàðêîì.

Ïîáóâàòè íà ñèãâåÿõ ïðîïîíó-
þòü îðãàí³çàòîðè ³ â ìåæàõ Êè¿â-
ùèíè, íàïðèêëàä, ó á³ëîöåðê³â-
ñüê³é “Îëåêñàíäð³¿” ÷è óìàíñüê³é
“Ñîô³¿âö³”. Çâ³ñíî, ùî òàê³ òóðè
îá³éäóòüñÿ äîðîæ÷å, ïîíàä 1000
ãðèâåíü. Îäíàê ïîïóëÿðíèìè âî-

íè ìîæóòü ñòàòè ï³ä ÷àñ “ªâðî-
2012”, ïðîãíîçóþòü ó “Çàõîïëþ-
þ÷îìó Êèºâ³”.

Âèêîðèñòîâóâàòè ñèãâåé ìîæíà
íå ëèøå äëÿ òóðèñòè÷íèõ ìàð-
øðóò³â. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ íà
íüîìó ¿çäÿòü ïàòðóë³, îõîðîíö³,
ïðàö³âíèêè âåëèêèõ ôàáðèê. Êî-
ðèñòóþòüñÿ òàêèì âèäîì òðàíñ-
ïîðòó òàêîæ ïîøòàð³ é îïåðàòî-
ðè íà âåëèêèõ çí³ìàëüíèõ ìàé-
äàí÷èêàõ. Îäíàê ïåðåñóâàòèñÿ
íèìè íà çâè÷àéíèõ äîðîãàõ äóæå
íåáåçïå÷íî. Òîìó â áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ, íàïðèêëàä, Äàí³¿, ßïîí³¿,
Àâñòðàë³¿ öåé âèä òðàíñïîðòó ââà-
æàºòüñÿ çàáîðîíåíèì. Òèì ÷àñîì
øâåéöàðö³ ïðèð³âíþþòü ñèãâåé
äî âåëîñèïåä³â. Â Óêðà¿í³ ñòàòóñ
íîâîãî âèäó òðàíñïîðòó ùå íå âè-
çíà÷èëè

Кияни охоче освоювали новий т ристичний транспорт — роз анятися на си веї
можна до 20 ілометрів на один

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À


