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Ïåðñïåêòèâè 
íà íàñòóïíèé ì³ëüéîí
Ó ñòîëèö³ íàðîäæóâàí³ñòü óïåðøå ïåðåâèùèëà ñìåðòí³ñòü

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Нині столиці офіційно
меш ає 2773,8 млн
осіб, повідомляють ста-
тисти и. Демо рафи
ствердж ють, що вже
через 15 ро ів населен-
ня Києві побільшає
майже на 1 млн. Порів-
няно з мин лим ро ом
протя ом січня — верес-
ня в місті чи не вперше
за тривалий час наро-
дж ваність перевищила
смертність. Найбільше
немовлят народилося
Дарниць ом , Свято-
шинсь ом та Деснян-
сь ом районах. Най-
менше — Печерсь ом
та Голосіївсь ом . Вод-
ночас приїжджі здебіль-
шо о оселяються Со-
лом’янсь ом , Свято-
шинсь ом , Дніпров-
сь ом районах, непо-
п лярний заробіт-
чан — Печерсь ий.

Ôàõ³âö³ ïðîãíîçóþòü, ùî
ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â ó ñòîëèö³
çá³ëüøèòüñÿ ïðèáëèçíî íà
ì³ëüéîí, òîáòî ç 3 äî 4 ìëí.
Ùîïðàâäà, ñòàíåòüñÿ öå äî
2025—2026 ðîê³â. Òàêèé ïîêàç-
íèê ðîçãëÿíóëà òà çàòâåðäèëà
ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíà êî-
ì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çå-
ìåëüíèõ â³äíîñèí. Äàí³ ñòàòèñ-
òèêè ï³äáèâàëè äëÿ ðîçðîáëåí-
íÿ Êîíöåïö³¿ ³ Ãåíïëàíó ðîç-
âèòêó ñòîëèö³ äî 2025 ðîêó.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ñòàòèñ-
òèêè Êèºâà Îëåã Íàñòîÿùèé,
ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ó ñòîëèö³
ñòàíîì íà æîâòåíü 2009 ðîêó
ñòàíîâèòü 2773,8 òèñÿ÷³ æèòå-
ë³â. "Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — âåðåñ-
íÿ íèí³øíüîãî ðîêó öÿ öèôðà
çðîñëà íà 8,2 òèñÿ÷³ îñ³á,— ïî-
â³äîìèâ â³í.— Çà ðàõóíîê ïðè-
ðîäíîãî ïðèðîñòó — íà 3,2 òè-
ñÿ÷³ òà ì³ãðàö³éíîãî — íà 5 òè-
ñÿ÷". Çà ñëîâàìè ïàíà Íàñòîÿ-
ùîãî, ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì
ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó íàðî-
äæóâàí³ñòü â ñòîëèö³ ó ñ³÷í³ —
âåðåñí³ çðîñëà íà 4,2 â³äñîòêà
³ ñòàíîâèòü 24319 îñ³á. Äåùî
çìåíøèëàñÿ ó ì³ñò³ ê³ëüê³ñòü
ïîìåðëèõ ³ ñòàíîâèòü 21,1 òè-
ñÿ÷³ îñ³á çà ñ³÷åíü — âåðåñåíü
2009-ãî. Çà ï³äñóìêàìè ìèíó-
ëîãî ðîêó, íàðîäæóâàí³ñòü ó
ñòîëèö³ âïåðøå çà çíà÷íèé ïå-
ð³îä ïåðåâèùèëà ñìåðòí³ñòü.

За інчення на 3-й стор.
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Ñòâîðÿòü 
áóôåðí³ ïàðêè

Ó ñòîëèö³ íåçàáàðîì ìîæå ïîá³ëü-
øàòè ïàðê³â. Äåïóòàòè Êè¿âðàäè âè-
ð³øèëè, ùî íà áàç³ ïðèì³ñüêèõ ë³-
ñ³â ìîæíà ñòâîðèòè 5—7 áóôåðíèõ
çåëåíèõ çîí. ¯õ óïîðÿäêóþòü ³ ïðè-
ñòîñóþòü äëÿ ï³êí³ê³â, ïðîãóëÿíîê,
ñïîðòó òà ³íøèõ âèä³â â³äïî÷èíêó.
“Îêðåìèìè ïðîåêòàìè çàéìóòüñÿ
ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³, àëå ãîëîâíèì
÷èíîì óñå ðîáèòèìóòü áþäæåòíèì
êîøòîì”,— ðîçïîâ³â ãîëîâà çåìåëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Îëåêñ³é ªâëàõ.
Â³ä áóôåðíèõ ïàðê³â ì³ñüêèé áþ-
äæåò îòðèìóâàòèìå äîäàòêîâ³ íàä-
õîäæåííÿ. Òàì çà 15—25 ãðí çäàâà-
òèìóòü íàïðîêàò ìàíãàëè, âñòàíîâ-
ëÿòü ïëàòí³ òóàëåòè, ê³îñêè ç ïðî-
äàæó ¿æ³ òà âñ³ëÿêèõ äð³áíèöü äëÿ
ï³êí³ê³â. Êð³ì òîãî, â öèõ ì³ñöÿõ
ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè òåí³ñí³ êîð-
òè, ôóòáîëüí³ ïîëÿ, ìàéäàí÷èêè äëÿ
âîëåéáîëó, âåëîñèïåäí³ äîð³æêè ³
òåðåíêóðè äëÿ ë³êóâàëüíèõ ï³øèõ
ïðîãóëÿíîê. Óñå öå áóäå áåçïëàòíî,
à îñü ì’ÿ÷³, ðàêåòêè àáî é âåëîñè-
ïåäè ìîæíà áóäå âçÿòè íàïðîêàò. Ó
ïàðêàõ ïîáóäóþòü òàêîæ ïàðêìàé-
äàí÷èêè

Ìåòðî 
ñâÿòêóâàòèìå 
ç êèÿíàìè

Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí, ùî àêòèâ-
íî ãîòóºòüñÿ äî ñâîãî ï³âñòîë³òíüîãî
þâ³ëåþ, íå ìàº íàì³ðó â³äçíà÷àòè öþ
äàòó íàîäèíö³. Ìèíóëîãî òèæíÿ íà
ñàéò³ ïåðåâ³çíèêà áóëî àêòèâîâàíî
ðîçä³ë “50 ðîê³â ìåòðîïîë³òåíó”. Òàì
ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî çàïëàíîâàí³ çà-
õîäè, äî ó÷àñò³ â ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî
çàïðîñèòè ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ì³ñ-
òà. Â³äâ³äóâà÷³ ñàéòó ìàòèìóòü çìîãó
ä³ñòàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñêëàä òà êîí-
òàêòè îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³ä-
ãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ, à òàêîæ ïå-
ðåãëÿäàòè ôîòî òà â³äåî çàõîä³â, ÿê³
ïðîâîäèòèìóòü ïðîòÿãîì ðîêó â ðàì-
êàõ ï³äãîòîâêè äî þâ³ëåþ

Íàéá³ëüøà 
çàðïëàòà —  
â áàíê³ð³â 
òà ïîøòàð³â

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè â Êèºâ³
Îëåíà Êë³øèíà, ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ
ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ó æîâòí³ ïî-
ð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ì³ñÿöåì çìåí-
øèëàñÿ íà 0,2 %. Ñåðåäí³é ðîçì³ð ¿õ-
íüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîâèâ 3224
ãðí, ùî çíà÷íî ïåðåâèùóº äåðæàâí³
ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè — ó 5 ðàç³â ì³-
í³ìàëüíó çàðïëàòó — 650 ãðí, òà â 4,8
ðàçó — ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ
ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè 669 ãðí. Ïîð³â-
íÿíî ç æîâòíåì ïîïåðåäíüîãî ðîêó
çàðïëàòà çðîñëà â ñåðåäíüîìó ìàéæå
íà 0,5 %. Íàðàõóâàííÿ çà îäíó îïëà-
÷åíó ãîäèíó ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì
ì³ñÿöåì çìåíøèëèñÿ ó ñåðåäíüîìó íà
1,1 % ³ ñòàíîâèëè 20,02 ãðí. Çà ðîç-
ì³ðîì ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â
æîâòí³ ïåðø³ñòü òðàäèö³éíî óòðèìó-
âàëè ïðàö³âíèêè ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ,
ï³äïðèºìñòâ ïîøòè ³ çâ’ÿçêó, àâ³àö³é-
íîãî òðàíñïîðòó, äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, äå çàðïëàòà ïåðåâèùèëà ñå-
ðåäí³é ïîêàçíèê ïî åêîíîì³ö³ â
1,5—2,1 ðàçó. Çíà÷íî ìåíøèé çàðî-
á³òîê ìàëè ïðàö³âíèêè òåêñòèëüíîãî
âèðîáíèöòâà, çàêëàä³â îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ãîòå-
ë³â ³ ðåñòîðàí³â, áóä³âíèöòâà —
49,5—65,3 % ñåðåäíüî¿ â åêîíîì³ö³.
Äî ðàéîí³â ³ç íàéâèùèì ð³âíåì îïëà-
òè ïðàö³ íàëåæàòü Øåâ÷åíê³âñüêèé —
3808 ãðí, Ïå÷åðñüêèé — 3751 ãðí òà
Ïîä³ëüñüêèé — 3409 ãðí

Ãîòè÷íà ïåðëèíà 
ñâÿòêóº þâ³ëåé
Êîñòåëó Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Сто ро ів том в Києві
освятили одн з найве-
личніших архіте т рних
о рас міста — остел
Свято о Ми олая. Готич-
на спор да досі ви ли-
ає захват иян та ос-
тей столиці. З ювілеєм
храм ромад Римо- а-
толиць ої цер ви приві-
тав мер Києва Леонід
Черновець ий. Сьо одні
вірні мають змо лише
част ово ви ористов ва-
ти б дівлю остел за її
основним призначенням.

Ìèíóëî¿ íåä³ë³ â³ðí³ Ðèìî-
êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â Êèºâ³
ñâÿòêóâàëè 100-ð³÷íèé þâ³ëåé
êîñòåëó Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ùî
íà âóëèö³ Âåëèê³é Âàñèëüê³â-
ñüê³é. Çðàíêó âñ³ ïîñëóõàëè
óðî÷èñòå áîãîñëóæ³ííÿ, à çãî-
äîì óâåñü äåíü êîæåí îõî÷èé
ì³ã îãëÿíóòè àðõ³òåêòóðíèé øå-
äåâð Âëàäèñëàâà Ãîðîäåöüêîãî
ÿê çîâí³, òàê ³ çñåðåäèíè. Ó áóä-
í³ äí³ êîñòåë çà÷èíåíèé, à â³ð-
í³ ìîæóòü ìîëèòèñÿ â êàïëèö³
ïðè íüîìó. Íà íåä³ëüí³ áîãî-
ñëóæ³ííÿ çáèðàºòüñÿ äî 800
îñ³á, à íà âåëèê³ ñâÿòà ìàéæå
ï³âòîðè òèñÿ÷³.

Êîñòåë Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ïî-
áóäîâàíî â 1899—1909 ðîêàõ.
Ä³ëÿíêó ï³ä õðàì âèä³ëèëè íà
÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ â³ðíèõ Ðè-
ìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè. Âëàñ-
íå, âîíè é ç³áðàëè êîøòè íà áó-
ä³âíèöòâî. Ðîáîòó äîâ³ðèëè ìî-
ëîäîìó êè¿âñüêîìó àðõ³òåêòîðî-
â³ Âëàäèñëàâó Ãîðîäåöüêîìó.
Â³í âèð³øèâ çâåñòè ñïîðóäó â
ãîòè÷íîìó ñòèë³ ç âèñîêèìè
ñòð³ë÷àñòèìè âåæàìè. Øïèë³

êîíñòðóêö³¿ çä³éìàþòüñÿ íà 62
ìåòðè. Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà âè-
êîðèñòàíî òîä³ íîâèé ìàòåð³-
àë — çàë³çîáåòîí, à ôóíäàìåíò
óïåðøå â ªâðîï³ îïèðàâñÿ íà
áåòîíí³ ïàë³. Ñêóëüïòóðí³ ðî-
áîòè âèêîíàíî â ìàéñòåðí³ ³í-
æåíåðà Ñàëÿ. Íîâàòîðñüêèé
âèòâ³ð àâòîð³â ñòàâ àðõ³òåêòóð-
íîþ ïåðëèíîþ Êèºâà.

Ïîïðè öå, â 1930-õ ðîêàõ ïðè-
ì³ùåííÿ ñîáîðó ñëóãóâàëî ñêëà-
äîì. Ï³çí³øå òàì ðîçì³ñòèëè àð-

õ³â. Ó 1978 ðîö³ â êîñòåë³ âèð³-
øèëè ðîçì³ñòèòè áóäèíîê îðãàí-
íî¿ òà êàìåðíî¿ ìóçèêè. Âëàñíå,
îðãàí, âèãîòîâëåíèé ÷åõîñëî-
âàöüêèìè ìàéñòðàìè ³ äîñ³ òàì.
Äî ñëîâà, ³íñòðóìåíò âèãîòîâëÿ-
ëè òàêèì ÷èíîì, ùîá â³í ïàñó-
âàâ äî ñòèëþ êîñòåëó Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ. Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿
ïðèì³ùåííÿ ñïåö³àëüíî ïåðåðî-
áèëè äëÿ çâó÷àííÿ ìóçèêè. Â
ïðîöåñ³ ðåñòàâðàö³¿ óâàãó ïðèä³-
ëèëè åñòåòè÷íîìó îôîðìëåííþ

çàëó. Äëÿ íüîãî âèãîòîâèëè ñòè-
ë³çîâàí³ ìåáë³, îñîáëèâèé ïàð-
êåò, à ç Ïðèáàëòèêè ïðèâåçëè
â³òðàæ³.

Íà ñüîãîäí³ öÿ àðõ³òåêòóðíà
îêðàñà ì³ñòà ³ äîñ³ âèêîíóº ïîä-
â³éíó ôóíêö³þ — õðàìó ³ áó-
äèíêó ìóçèêè. Â³ðí³ íåîäíîðà-
çîâî ïðîñèëè, ùîá, òàê áè ìî-
âèòè, “Áîãîâ³ â³ääàëè Áîæå”.
Íà ¿õíº ïðîõàííÿ çâåðíóëè óâà-
ãó ëèøå íåùîäàâíî, ³ ì³ñüêà
âëàäà äóìàº íàä òèì, êóäè ìîæ-
íà “ïîñåëèòè” îðãàí. Ãîëîâà
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëü-
òóðè Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü ïî-
â³äîìèâ, ùî íèí³ øóêàþòü ä³-
ëÿíêó äëÿ çâåäåííÿ áóäèíêó ìó-
çèêè.

À ïîêè ùî ì³ñüêà âëàäà â³ä
³ìåí³ óñ³õ êèÿí âèñëîâèëà çà-
õâàò ãåí³ºì Ãîðîäåöüêîãî òà
ïðèâ³òàëà Ðèìî-êàòîëèöüêó
ãðîìàäó ç þâ³ëåºì êîñòåëó.
“Ùèðî â³òàþ óñ³õ â³ðóþ÷èõ
Ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè Êè-
ºâà òà Óêðà¿íè ç³ 100-ð³÷÷ÿì îñ-
âÿ÷åííÿ êîñòåëó Ñâÿòîãî Ìè-
êîëàÿ, ÿêèé ñòàâ îäí³ºþ ç íàé-
ÿñêðàâ³øèõ àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’-
ÿòîê Êèºâà.

Âåëè÷ âèòâîðó àðõ³òåêòîðà
Ãîðîäåöüêîãî, ÿêèé äîêëàâ
çíà÷íèõ çóñèëü äëÿ ñòâîðåííÿ
íàéâ³äîì³øèõ àðõ³òåêòóðíî-³ñ-
òîðè÷íèõ ö³ííîñòåé ñòîëèö³,
âðàæàº ñâîºþ äîâåðøåí³ñòþ. Öÿ
ñïîðóäà º îêðàñîþ ñòîëèö³”,—
ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Íà éîãî äóìêó,
äåíü îñâÿ÷åííÿ êîñòåëó º çíà-
÷óùèì äëÿ óñ³õ êàòîëèê³â ³ çíà-
ìåííèì äëÿ ñòàíîâëåííÿ òà
ðîçâèòêó Ðèìî-êàòîëèöüêî¿
öåðêâè â Óêðà¿í³. Âîíà, íà ïå-
ðåêîíàííÿ ìåðà, ðîáèòü íàäçâè-
÷àéíî áàãàòî íà äóøïàñòèð-
ñüêèé íèâ³. “Áàæàþ óñ³ì â³ð-
íèì Ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè
çì³öíåííÿ äóõîâíèõ ïîçè-
ö³é”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé

Êè¿â çíàéäå ñâî¿ ìåæ³
Íîâèé Ãåíïëàí ì³ñòà ïëàíóþòü óõâàëèòè íàñòóïíîãî ðîêó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столичні фахівці 2010 році пла-
н ють за інчити розроблення Ге-
нерально о план розвит Києва
та йо о примісь ої зони до 2025
ро . До ментом передбачено
поліпшення е оло ічної сит ації,
оптимізація р х автотранспорт з
вирішенням питання заторів, ви-
несення за межі столиці і пере-
профілювання ш ідливих підпри-
ємств. Та ож столиці спор дж -
ватим ть соціальне житло, дит-
сад и, ш оли, полі ліні и. На ро-
мадсь і об оворення до мента
запросять меш анців міста та ін-
весторів.

Ãðóïà ôàõ³âö³â ñòîëè÷íèõ íàóêîâî-äîñë³ä-
íèõ òà ïðîåêòíèõ îðãàí³çàö³é ïðàöþº íàä
ðîçðîáëåííÿì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó
Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðîêó.
Ïðî òå, ùî âæå çðîáëåíî ³ ùî ïåðåäáà÷åíî
ïðîåêòîì, éøëîñÿ ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîç-
øèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ. Çà ñëî-
âàìè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà ÃÓ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà Ñåðã³ÿ Áðîíåâèöüêîãî, íà

ñüîãîäí³ îòðèìàíî äàí³ ùîäî âñ³õ ðîçä³ë³â
íîâîãî Ãåíïëàíó, ðîçðîáëåíî îïîðíèé ïëàí
íèí³øíüîãî ñòàíó ì³ñòà òà ñó÷àñíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ñüêî¿ çîíè.

“Òàêèì ÷èíîì, çàâåðøåíî ïåðøèé òà
äðóãèé åòàïè Êîíöåïö³¿ ñòðàòåã³÷íîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà, éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè ç îïðà-
öþâàííÿì âàð³àíò³â ìîäåë³ ðîçâèòêó, ÿêó
áóäå âèíåñåíî íà ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ
³ç çàëó÷åííÿì ìåøêàíö³â òà ³íâåñòîð³â,—
çàçíà÷èâ ïàí Áðîíåâèöüêèé. — Çàòâåðäè-
òè ¿¿ ìàþòü ó ãðóäí³ íàñòóïíîãî ðîêó, òîä³
é ïëàíóþòü ïîâí³ñòþ çàê³í÷èòè äîêóìåíò ³
âèçíà÷èòè íîâ³ ìåæ³ Êèºâà”.

Îäíèì ç âàæëèâèõ ïðèíöèï³â, çàêëàäå-
íèì ó ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ñòîëèö³, áóäå ïî-
ë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ çàâäÿêè âïî-
ðÿäêóâàííþ çåëåíèõ çîí ³ ïðèáåðåæíèõ òå-
ðèòîð³é, îïòèì³çàö³¿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó ç
âèð³øåííÿì ïèòàííÿ çàòîð³â òà âèâåäåííÿ
âàíòàæ³âîê ç öåíòðó. Òàêîæ ìàþòü âèíåñ-
òè çà ìåæ³ ì³ñòà ³ ïåðåïðîô³ëþâàòè øê³ä-
ëèâ³ ï³äïðèºìñòâà, ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó
óòèë³çàö³¿ ñì³òòÿ.

“Íàãàëüíèì çàâäàííÿì º âèíåñåííÿ çà
ìåæ³ ì³ñòà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ òà âè-
â³ëüíåííÿ çåìåëü äëÿ áóä³âíèöòâà ñîö³àëü-
íîãî òà äîñòóïíîãî æèòëà,— ïåðåêîíàíèé
Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé. — Îêð³ì öüîãî, â
ñòîëèö³ çâîäèòèìóòü íîâ³ äèòñàäêè, øêîëè,
ïîë³êë³í³êè”. Âàæëèâèì çàëèøàºòüñÿ é ïè-
òàííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ðàéîí³â
çàñòàð³ëî¿ çàáóäîâè.

Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñòîëèö³ ïåðåäáà÷àº
ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿
ìåðåæ³, ìîñòîâèõ ïåðåõîä³â, òóíåë³â, ñèñ-
òåìè ìóí³öèïàëüíèõ ïàðê³íã³â. Óäîñêîíà-
ëþâàòèìóòü ³ ìåðåæó ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó — ìåòðîïîë³òåí, òðàìâàéí³ òà òðîëåé-
áóñí³ ë³í³¿, ì³ñüêó øâèäê³ñíó çàë³çíèöþ.

“Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Êèºâà îäíèì ç
ãîëîâíèõ ïðèíöèï³â çàëèøàºòüñÿ çáåðåæåí-
íÿ ³ñòîðè÷íî¿ çàáóäîâè, âèçíà÷íèõ ïàì’-
ÿòîê àðõ³òåêòóðè, íåïîâòîðíîãî êè¿âñüêîãî
ëàíäøàôòó äí³ïðîâñüêèõ ñõèë³â, ïàðê³â òà
ñêâåð³â, êîìïëåêñíèé ðîçâèòîê çåëåíî¿ çî-
íè”,— çàïåâíèâ ïàí Áðîíåâèöüêèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, âàæëèâèì äåðæàâíèì çàâäàí-
íÿì º áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â äî ªâðî-2012.

Òèì ÷àñîì, ãîëîâà Ðàäè äèðåêòîð³â ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é Êèºâà Îëåê-
ñàíäð Îñàä÷èé çàíåïîêîºíèé äîëåþ çàâî-
ä³â, ÿê³ ïëàíóþòü âèíåñòè çà ìåæ³ ì³ñòà, ïî-
äàëüøèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì ðîá³òíèê³â.
Â³í ââàæàº, ùî ïîïåðåäíüî ïîòð³áíî äå-
òàëüíî ïðîàíàë³çóâàòè ðîáîòó ï³äïðèºìñòâ
òà ìåõàí³çì ïåðåíåñåííÿ âèðîáíèöòâ.

Ïðåäñòàâíèêè “Êè¿âì³ñüêáóäó” ñâîºþ
÷åðãîþ çàïðîïîíóâàëè îáãîâîðèòè ïèòàí-
íÿ âèñîòíîñò³ ñïîðóäæåííÿ ó ì³ñò³ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ñòî-
ëèö³. “Ïðîåêòóâàëüíèêè ìàþòü âðàõóâàòè
çàóâàæåííÿ,— ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. — Ò³ëü-
êè òîä³ ìàòèìåìî ÿê³ñíèé êîìïëåêñíèé
ïëàí, ÿêèé ìîæíà áóäå ðåàë³çîâóâàòè”

Костел Свято о Ми олая — єдиний храм столиці, де можна не лише
помолитися, а й посл хати най ращі зраз и ор анної м зи и
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За інчення. Почато на 1-й стор.

"Ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïå-
ð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó ïðîòÿãîì
äåâ'ÿòè ì³ñÿö³â 2009-ãî íàðîäæó-
âàí³ñòü ó ì³ñò³ ùå çðîñëà,— ðîç-
ïîâ³â Îëåã Íàñòîÿùèé.— Íàé-
á³ëüøå íàðîäèëîñÿ íåìîâëÿò ó
Äàðíèöüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó
òà Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ. Íàé-
ìåíøå — ó Ïå÷åðñüêîìó òà Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó".

Âîäíî÷àñ ó ñòîëèö³ çìåíøóº-
òüñÿ ïîêàçíèê ê³ëüêîñò³ ïîìåð-
ëèõ. Ð³çíèöÿ ì³æ ìèíóëîð³÷íèì
³ íèí³øí³ì ñòàíîâèòü á³ëüøå, ÿê
1,5 òèñÿ÷³. Íàéá³ëüøå ñìåðòåé
öüîãî ðîêó çàô³êñîâàíî â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ — 1675.
Ñòðóêòóðà ïðè÷èí ñìåðòíîñò³
ìàéæå íå çì³íèëàñÿ. 

Òàê, â³ä ñåðöåâî-ñóäèííèõ
õâîðîá ïîìèðàº 63,1 % êèÿí,
17,6 % — â³ä ïóõëèí, à ùå ìàé-
æå 6 % ãèíóòü â àâàð³ÿõ.

Îëåã Íàñòîÿùèé ïîâ³äîìèâ,
ùî â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà, êð³ì
Ïå÷åðñüêîãî, íèí³øíüîãî ðîêó
ïðîñòåæóºòüñÿ ì³ãðàö³éíèé ïðè-
ð³ñò íàñåëåííÿ. Íàéá³ëüøå îñå-
ëèëîñÿ ïðè¿æäæèõ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³, Ñâÿòîøèíñüêîìó
òà Äí³ïðîâñüêîìó.

Òèì ÷àñîì äåìîãðàôè ïîãî-
äæóþòüñÿ, ùî îô³ö³éíà öèôðà òà
ðåàëüíà ð³çíÿòüñÿ. "Ìè ïðîâåëè
ìîí³òîðèíã ÷îòèðìà ìåòîäàìè ³
âèéøëè íà öèôðó â 3 ì³ëüéîíè
144,3 òèñÿ÷³, ùî íà 420 òèñÿ÷ îñ³á
á³ëüøå, í³æ íàâîäèòü äåðæàâíà

ñòàòèñòèêà",— ðîçïîâ³äàº çà-
â³äóâà÷ â³ää³ëó ì³ãðàö³éíèõ äîñë³-
äæåíü ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ ³ ñî-
ö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍÓ
Îëåêñ³é Ïîçíÿê.

Ïðè÷îìó ùîäíÿ ê³ëüê³ñòü íàñå-
ëåííÿ ì³ñòà çðîñòàº íà 102 îñî-
áè, êàæóòü íàóêîâö³. Íà ¿õíþ
äóìêó, ÷åðåç 15 ðîê³â ó ì³ñò³ ìåø-
êàòèìå ïîíàä 4,2 ìëí îñ³á, òîá-
òî ìàéæå íà 1 ìëí á³ëüøå, í³æ
íèí³

Ïåðñïåêòèâè íà íàñòóïíèé ì³ëüéîí
Ó ñòîëèö³ íàðîäæóâàí³ñòü óïåðøå ïåðåâèùèëà ñìåðòí³ñòü

місцина люди (на 1 січ-
ня 2009 р.)

м. Київ 2765531

райони

Голосіївсь ий 228146

Дарниць ий 305842

Деснянсь ий 352428

Дніпровсь ий 343611

Оболонсь ий 313086

Печерсь ий 137749

Подільсь ий 188156

Святошинсь ий 330631

Солом'янсь ий 333453

Шевчен івсь ий 232429

Äåìîãðàô³÷íîãî ñïëåñêó íå áóëî 18  ðîê³â 

Íàéìåíøå æèòåë³â 
íà Ïå÷åðñüêó

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Народилося 31632 21115 18954 26258 28101 28445 31965

Померло 22754 30378 26603 30075 29920 31111 30067

Приріст (с орочення)
населення

+8878 -9263 -7649 -3817 -1819 -2666 +1898

Ï³äñóäíèé øîï³íã
Äîðîã³ ñàëîíè òîðãóþòü áðàêîâàíèì îäÿãîì
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Троєщинсь ий рино чи
доро ий салон х тряних і
ш іряних виробів? І там,
і там ви можете придба-
ти низь ої я ості рт ,
пальто, д блян чи ш -
б — лише за різною ці-
ною. У ГУ захист прав
споживачів аж ть, що
майже 90 % осінньо-зи-
мово о одя та вз ття
не мають с провідних
до ментів про виробни-
а та я ість прод ції.
Цьо оріч бра овано о то-
вар побільшало. Лише
за місяць до правління
на нея існий верхній
одя пос аржилися
більш я півсотні иян.
Фахівці радять, віддаючи
за товар чималі роші,
все ж та и ці авитися
"паспортом" рт и чи
ш би. Це простіше, ніж
потім ро ами ш ати
правди.

Êèÿíè äåäàë³ ÷àñò³øå ñêàð-
æàòüñÿ íà áðàêîâàí³ òà íèçüêî-
ÿê³ñí³ òîâàðè. "Öüîãî ðîêó ñêàðã
íàä³éøëî íà òðåòèíó á³ëüøå, í³æ
òîð³ê. ×åðåç êðèçó òîðãîâö³ çàâî-
çÿòü ÿêîìîãà äåøåâøèé òîâàð íå-
â³äîìî¿ ÿêîñò³",— ïîÿñíþº íà-
÷àëüíèê ÃÓ çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî. Ó ìà-
ãàçèíàõ â³í ðàäèòü îáîâ'ÿçêîâî
âèìàãàòè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè

ïðî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ñòü ³ áåçïå÷-
í³ñòü âèðîá³â.

ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, íèí³øíüîãî
îñ³ííüî-çèìîâîãî ñåçîíó äëÿ
"óòåïëåííÿ" êèÿí çàâåçåíî áà-
ãàòî íåÿê³ñíèõ êóðòîê, øóá òà
äóáëÿíîê. "Ëèøå ïðîòÿãîì ì³ñÿ-
öÿ äî óïðàâë³ííÿ íàä³éøëî ïî-
íàä 50 ñêàðã íà òåïëèé âåðõí³é
îäÿã, à öå óäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ çà
àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî

ðîêó",— ïîâ³äîìèâ ïàí Êèÿíè-
÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðå-
â³ðêè òîðãîâåëüíèõ òî÷îê ïîêà-
çàëè, ùî ìàéæå 90 % ñåçîííî-
ãî îäÿãó òà âçóòòÿ íå ìàþòü íà-
ëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíî¿ ñó-
ïðîâ³äíî¿ äîêóìåíòàö³¿. ² íå
îáîâ'ÿçêîâî ï³äðîáêè ïðîäàþòü
äåñü íà Òðîºùèíñüêîìó ðèíêó.
Ïðèäáàòè ¿õ ìîæíà ³ â äîðîãî-
ìó åë³òíîìó ñàëîí³. Ñàìå öå ñòà-

ëîñÿ ç êèÿíèíîì Ìóõàìåäîì Ä³-
áîì. Ó ñàëîí³ øê³ðÿíèõ òà õóò-
ðÿíèõ âèðîá³â "Ðîêñàí" íà ×åð-
âîíîàðì³éñüê³é, 51 ì³ñÿöü òîìó
÷îëîâ³ê ïðèäáàâ äóáëÿíêó çà 7,5
òèñ. ãðí. Çà ê³ëüêà äí³â ïî øâó
òð³ñíóâ ðóêàâ. Ó ñàëîí³ íåäîë³ê
âèçíàëè ³ âèïðàâèëè. Àëå íà
öüîìó á³äè íå ïðèïèíèëèñÿ.
×îðíà äóáëÿíêà "ïîôàðáóâàëà"
ñâ³òë³ øê³ðÿí³ ñèä³ííÿ â ìåðñå-

äåñ³ Ìóõàìåäà â ÷åðâîíèé êîë³ð.
Äâ³ õ³ì÷èñòêè ïî 200 ãðí í³÷î-
ãî íå äàëè. Â "Ðîêñàí³" âèçíà-
ëè, ùî öå ñòàëîñÿ ÷åðåç ïîãàíó
ÿê³ñòü òîâàðó. Ñàì³ ìèëè àöåòî-
íîì. Òà ñë³äè îäíàê ëèøèëèñÿ,
à ðîç÷èí ç³ïñóâàâ ñèñòåìó ï³ä³-
ãð³âó ñèä³ííÿ.

"Ðåìîíò îá³éäåòüñÿ ó 18 òèñÿ÷
ãðèâåíü",— êàæå ïîòåðï³ëèé. Ó
ñàëîí³ òàê³ çáèòêè â³äøêîäîâóâà-
òè íå õî÷óòü. Ïàí Ä³á ìàº íàì³ð
ñóäèòèñÿ ³ç ñàëîíîì. Äîáðå, ùî
ìàº â³ä íüîãî ïèñüìîâå ï³äòâåð-
äæåííÿ íåäîë³ê³â òîâàðó. ²íñïåê-
òîðè óïðàâë³ííÿ ïðè¿õàëè â "Ðîê-
ñàí" ç ïåðåâ³ðêîþ, îäíàê òàì íå
íàäàëè æîäíîãî äîêóìåíòà í³ ïðî
ïîõîäæåííÿ äóáëÿíêè, í³ ñåðòè-
ô³êàòó ¿¿ ÿêîñò³.

Íå ïîö³êàâèëàñÿ ñâîãî ÷àñó äî-
êóìåíòàìè ïðî ÿê³ñòü ùå îäíà
êèÿíêà. Ó òðàâí³ âîíà ïðèäáàëà
âçóòòÿ â ìàãàçèí³ "Ñòèëü" ìåðå-
æ³ Snow Image, ùî òîðãóº á³ëÿ
ñòàíö³¿ ìåòðî "Øóëÿâñüêà". Âè-
ã³äíà ïîêóïêà îá³éøëàñÿ æ³íö³ ó
250 ãðí. Àëå îáíîâêà ðîçë³çëàñÿ
÷åðåç 20 õâèëèí. Îáóðåíà æ³íêà
ï³øëà äî ìàãàçèíó, çâ³äêè ¿¿
ïðîñòî âèñòàâèëè. Âðàæåíà íà-
õàáí³ñòþ, êèÿíêà ïîäàëàñÿ äî
þðèñò³â. Ò³ ñêîðî äîâåäóòü ñïðà-
âó äî ñóäó. Ïîêóï÷èíÿ óæå îïëà-
òèëà 350 ãðí çà åêñïåðòèçó â
Äåðæñïîæèâñòàíäàðò³. Òàì çíàé-
øëè ñ³ì íåäîë³ê³â, òîáòî òîâàð
áðàêîâàíèé. Ùå â 5 òèñ. ãðí
îá³éøëèñÿ ïîñëóãè þðèñòà. Âñ³
ö³ âèòðàòè ìàº îïëàòèòè â³äïî-
â³äà÷, ÿêùî â ñóä³ éîãî âèçíàþòü
âèííèì.

Äî ñëîâà, äî ìàãàçèíó "Ñòèëü"
ïåðåâ³ðÿëüíèê³â íå ïóñòèëè. Êî-
ëè ïðè¿õàëà ³íñïåêö³ÿ, çâ³äòè âè-
ãíàëè ïîêóïö³â ³ ïî÷åïèëè òàá-
ëè÷êó "Ñàí³òàðíèé äåíü"

У нея існих д бляно , я і продають навіть престижні б ти и, лопається ш іра та відстає фарба
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Òåòÿíà ÁÀËßË²ÍÀ: “Æèòòÿ âñóïåðå÷ 
äîë³” — öå ïðèêëàä äëÿ âñ³õ”
Третьо о р дня в алереї
авторсь их робіт с часно-
о мистецтва "Гама" від-
рилася вистав а мис-
тець их творів видатних
х дожни ів-інвалідів
У раїни "Вс переч долі".
Про те, що спон ало а-
лерею на та ий бла о-
родний вчино , нам роз-
повіла власниця Тетяна
Баляліна.

— Íàì áóëî â³äîìî, ùî áàãàòî
ðîê³â ïîñï³ëü äî Ì³æíàðîäíîãî
äíÿ ³íâàë³ä³â òàê³ âèñòàâêè òðà-
äèö³éíî ïðîâîäèëè â Óêðà¿í-

ñüêîìó äîì³. Íà æàëü, íèí³øíüî-
ãî ðîêó öþ òðàäèö³þ áóëî ïîðó-
øåíî.

Ñàìå òîìó ìè âèð³øèëè îðãà-
í³çóâàòè âèñòàâêó ðîá³ò ëþäåé ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè íà áàç³ ãàëåðå¿ àâòîð-
ñüêèõ ðîá³ò ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà
“Ãàìà”.

Ùå îäíèì ³ç ÷èííèê³â îðãàí³-
çàö³¿ òàêî¿ âèñòàâêè ñòàëî ðîç-
òàøóâàííÿ ãàëåðå¿ — â òîðãîâî-
ìó öåíòð³ “4Room”, äå, ÿê â³äî-
ìî, áàãàòî êèÿí êóïóþòü ðå÷³
äëÿ âëàñíîãî ³íòåð’ºðó. Òîæ ìè
ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âñ³ â³äâ³äóâà-
÷³ “4Room” íå çàëèøàòüñÿ áàé-
äóæèìè ³ â³äâ³äàþòü íàøó âè-
ñòàâêó.

Êîæíà ðîáîòà — íå ò³ëüêè
îðèã³íàëüíèé òâ³ð ìèñòåöòâà, à
é ðåçóëüòàò àêòèâíî¿ áîðîòüáè
òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ ç æîðñòêè-
ìè îáñòàâèíàìè äîë³. Ó÷àñíèêè
âèñòàâêè ìàþòü ð³çí³, îñîáëèâ³
çà òðàã³çìîì äîë³, ïðîòå âñ³õ ¿õ
îá’ºäíóº âåëè÷åçíà ñèëà — áà-
æàííÿ æèòè cïîâíà, òâîð÷î, àê-
òèâíî! Ñàìå ìèñòåöòâî ñòàëî
äëÿ ó÷àñíèê³â âèñòàâêè òèì
ñòðèæíåì, ùî äàâ ñåíñ áóòòÿ,
ñèëè ïåðåìàãàòè é æèòè ïîâíî-
ö³ííî.

Ñâîºþ âèñòàâêîþ ãàëåðåÿ “Ãà-
ìà” ïðàãíå äîâåñòè, ùî ô³çè÷í³
âàäè äëÿ ñèëüíîãî äóõîì
òâîðöÿ — ò³ëüêè ñòèìóë ïðàöþ-
âàòè á³ëüøå. Âèñòàâêà “Âñóïå-

ðå÷ äîë³” äåìîíñòðóº âèñîêî-
ÿê³ñí³, ïðîôåñ³éí³ ³ ãëèáîê³ çà
çì³ñòîì, à ãîëîâíå ÷óòòºâ³ ðîáî-
òè ëþäåé, ÿê³ ïðîéøëè ÷åðåç
á³ëü ³ ñòðàæäàííÿ, ÷åðåç ïîñò³é-
íó áîðîòüáó ³ç ñîáîþ. Êàðòèíè,
ïðåäñòàâëåí³ ãàëåðåºþ “Ãàìà”,
àâòîðè òâîðèëè íîãàìè, çóáàìè,
áåç çîðó, íàï³âëåæà÷è àáî íà
ñïèí³. Îäíàê êîæåí åêñïîíàò
ìîæå êîíêóðóâàòè ç êðàùèìè
çðàçêàìè óêðà¿íñüêîãî æèâîïè-
ñó, ãðàô³êè, äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîãî ìèñòåöòâà.

Ùîá â³äíîâèòè òðàäèö³þ ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ âèñòàâîê â Óêðà-
¿íñüêîìó äîì³, ìè çàïðîñèëè íà
â³äêðèòòÿ åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâíè-
ê³â âëàäè, çîêðåìà êåð³âíèêà âè-

áîð÷îãî øòàáó Â³êòîðà ßíóêîâè-
÷à Â³êòîðà Ñ³âöÿ òà íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â Äìèòðà Òàáà÷íèêà ³ Âàñèëÿ
Ãîðáàëÿ. Âîíè áóëè âðàæåí³ áåç-
ìåæíèìè òâîð÷èìè çä³áíîñòÿìè
ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè ³ çàïåâíèëè íàñ, ùî íàñòóï-
íîãî ðîêó ðîáîòè íàøèõ àâòîð³â
áóäå ïðåäñòàâëåíî â Óêðà¿íñüêî-
ìó äîì³.

² ïðåäñòàâíèêè ãàëåðå¿, ³ àâòî-
ðè ïîâ³ðèëè ïðåäñòàâíèêàì âëà-
äè é óæå ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä
ñòâîðåííÿì øåäåâð³â òà îðãàí³çà-
ö³ºþ äîáðî÷èííèõ àêö³é

Записала
Галина ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”

Êàíäèäàòè â ïðåçèäåíòè ïîä³ëèëè
ñòîëè÷íèé ³íôîðìïðîñò³ð
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó ñóáîòó íà çàñ³äàíí³
Îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³-
ñ³¿ ¹ 219 â³äáóëîñÿ æå-
ðåáêóâàííÿ ç ÷åðãîâîñò³
áåçïëàòíîãî íàäàííÿ êàí-
äèäàòàì ó ïðåçèäåíòè
Óêðà¿íè åô³ðíîãî ÷àñó ðå-
ã³îíàëüíèìè òåëå- ³ ðàä³î-
îðãàí³çàö³ÿìè, à òàêîæ
äðóêàðñüêèõ ïëîù äåð-
æàâíèìè ³ êîìóíàëüíèìè
ÇÌ². Çã³äíî ç Çàêîíîì
Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè
Ïðåçèäåíòà”, êîæíîìó ç
ïðåòåíäåíò³â íà âèùó äåð-
æàâíó ïîñàäó äëÿ àã³òàö³¿
íàäàíî ïî 30 õâèëèí â
åô³ð³ ñòîëè÷íî¿ ÒÐÊ “Êè-
¿â” (òðè÷³ ïî 10 õâèëèí),
à òàêîæ ïî 20 õâèëèí —
ÊÏ “Ðàä³îñòàíö³ÿ “Ãîëîñ
Êèºâà” (òðè÷³ ïî 6 õâèëèí
40 ñåêóíä). Êð³ì òîãî, êî-
æåí êàíäèäàò ìàº ïðàâî
íà áåçïëàòíå ðîçì³ùåííÿ
ñâî¿õ ïåðåäâèáîðíèõ ïðî-
ãðàì îáñÿãîì íå á³ëüøå
í³æ 12 òèñÿ÷ äðóêàðñüêèõ
çíàê³â íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè
“Õðåùàòèê”

1
етап

2
етап

3
етап

1 Литвин Володимир Михайлович 7 14 14

2 Тимошен о Юлія Володимирівна 11 13 17
3 Пабат Оле сандр Ві торович 8 1 5
4 Ющен о Ві тор Андрійович 13 5 15
5 Мороз Оле сандр Оле сандрович 3 9 2

6 Яценю Арсеній Петрович 17 3 6
7 Рябо онь Оле Васильович 18 18 4
8 Ян ович Ві тор Федорович 12 12 1
9 Бродсь ий Михайло Юрійович 14 10 16
10 Симонен о Петро Михайлович 15 7 3
11 Ті іп о Сер ій Леонідович 9 6 10
12 Противсіх Василь Васильович 10 11 12
13 Костен о Юрій Іванович 1 8 11
14 Тя нибо Оле Ярославович 5 2 8
15 Грицен о Анатолій Степанович 6 4 18
16 Рат шня Сер ій Михайлович 16 15 7
17 С пр н Людмила Павлівна 2 17 13
18 Бо ословсь а Інна Германівна 4 16 9

Ï³äñóìêè æåðåáêóâàííÿ 
ïî íàäàííþ åô³ðíîãî ÷àñó 

íà ÒÐÊ "Êè¿â"

Ï³äñóìêè æåðåáêóâàííÿ 
ïî íàäàííþ åô³ðíîãî ÷àñó 

íà ÐÊ "Ãîëîñ Êèºâà" 

1
етап

2
етап

3
етап

1 Литвин Володимир Михайлович 13 18 18

2 Тимошен о Юлія Володимирівна 6 16 2

3 Пабат Оле сандр Ві торович 17 6 11

4 Ющен о Ві тор Андрійович 2 4 5

5 Мороз Оле сандр Оле сандрович 10 7 12

6 Яценю Арсеній Петрович 14 1 3

7 Рябо онь Оле Васильович 11 17 13

8 Ян ович Ві тор Федорович 16 5 4

9 Бродсь ий Михайло Юрійович 4 11 9

10 Симонен о Петро Михайлович 15 8 8

11 Ті іп о Сер ій Леонідович 5 13 6

12 Противсіх Василь Васильович 9 14 7

13 Костен о Юрій Іванович 8 3 14

14 Тя нибо Оле Ярославович 12 9 15

15 Грицен о Анатолій Степанович 3 2 16

16 Рат шня Сер ій Михайлович 1 15 10

17 С пр н Людмила Павлівна 18 10 17

18 Бо ословсь а Інна Германівна 7 12 1

1 Литвин Володимир Михайлович 8

2 Тимошен о Юлія Володимирівна 3

3 Пабат Оле сандр Ві торович 10

4 Ющен о Ві тор Андрійович 18

5 Мороз Оле сандр Оле сандрович 6

6 Яценю Арсеній Петрович 5

7 Рябо онь Оле Васильович 9

8 Ян ович Ві тор Федорович 7

9 Бродсь ий Михайло Юрійович 12

10 Симонен о Петро Михайлович 2

11 Ті іп о Сер ій Леонідович 1

12 Противсіх Василь Васильович 4

13 Костен о Юрій Іванович 15

14 Тя нибо Оле Ярославович 17

15 Грицен о Анатолій Степанович 13

16 Рат шня Сер ій Михайлович 14

17 С пр н Людмила Павлівна 16

18 Бо ословсь а Інна Германівна 11

Ï³äñóìêè æåðåáêóâàííÿ 
ïî íàäàííþ äðóêîâàíî¿ ïëîù³ 

äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðåäâèáîðíèõ
ïðîãðàì  êàíäèäàò³â ó

ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè â ãàçåò³
"Õðåùàòèê"
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Пропозиції щодо утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на території Печерського району міста

Києва для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
№
з/п

Вид
виборчої
дільниці

Місцезнаходження
виборчої дільниці

Межі виборчої дільниці (перелі б дин ів). Орієнтовна
іль ість виборців

(станом
на 01.10.2009 р)

1 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 94, в лиця
Оль инсь а, 2/4

Пров. М зейний, б дин и, №№ 2 (2а, 2б), 6, 8б (всі б дин и).
В лиця М. Гр шевсь о о б дин и №№ 4 (4а, 4б), 14/1, 16 (16а).
Набережне шосе б дино № 14
В лиця Інстит тсь а, 11а, 13а, 13/4, 15/5, 17/5, 19 (19а, 19б, 19в), 22/7.
В лиця Шов овична, б дин и №№ 3, 5, 7а
В лиця Станіславсь о о, б дино № 3 (всі б дин и).
В лиця Оль инсь а, б дино № 2/1, 2/4, 6 (всі б дин и).
В лиця М. Зань овець ої, б дин и №№ 3/1, 4, 5/2, 6, 7, 8, 10 (всі
б дин и).
В лиця Хрещати , б дин и №№ 13,15 (15/4), 17, 21.
В лиця Городець о о, б дин и №№ 4, 6, 9, 10/1 (10), 11 (11а, 11б),
12/3 (12), 15, 17/1 (всі б дин и).

1940

2 Звичайна
ВД

Приміщення
імназії Конс л
№ 86, в лиця
Кр ло нівер-
ситетсь а ,9

В лиця Хрещати , б дин и №№ 23, 25, 27.
В лиця Кр ло ніверситетсь а, б дино № 7.
В лиця Лютерансь а б дин и №№ 3, 7/10, 8, 9/9, 11, 11а, 11б, 13, 15,
17, 19 (19а, 19б), 21, 21/12, 26/17, 28/19, 28а.

960

3 Звичайна
ВД

Приміщення
У раїнсь о о
манітарно о

ліцею Київсь о о
ніверситет ім.
Т.Шевчен а,
пров ло
Козловсь о о, 3

В лиця Інстит тсь а, б дин и №№ 14, 16, 18, 20/8.
В лиця Бан ова, б дин и №№ 1/10, 3
Пров ло Козловсь о о, б дин и №№ 4, 5
В лиця Лютерансь а, б дин и №№ 24, 25 (25а), 27/29, 30, 32, 33.
В лиця Шов овична, б дин и №№ 30 (30/35, 30а, 30б), 32/34, 34/38,
36/7
В лиця Кр ло ніверситетсь а, б д. №№ 11/19, 13, 14, 15, 17, 18/2, 22.

1242

4 Звичайна
ВД

Приміщення
Театр юно о
лядача, в л.
Липсь а, № 15/17.

В лиця Інстит тсь а, б дин и №№ 24/7.
В лиця Шов овична, б дин и №№ 9, 10, 11/1, 13/2, 16 (16а, 16б), 18
(18а, 18б), 19, 20, 21, 22, 23, 24.
В лиця Липсь а, б дин и №№ 9 (9а, 9б), 12/5, 15 (15а, 15б, 15в), 19/7
В лиця Пилипа Орли а, б дин и №№ 6, 10.
Пров ло Липсь ий, б дино № 3 (всі б дин и).

1272

5 Звичайна
ВД

Інстит т фізіоло ії
ім. Бо омольця,
в л. Бо омольця, 4

В лиця А адемі а Бо омольця, б дин и №№ 2, 3, 5, 6, 7/14, 8, 8а (всі
б дин и).
В лиця Пилипа Орли а, б дин и №№ 9, 22/2, 24/1.
В лиця Шов овична, б дин и №№ 29.

1070

6 Звичайна
ВД

Приміщення
Б дин ш олярів
та юнацтва,
в лиця Дарвіна, 2

В лиця Кр ло ніверситетсь а, б дин и №№ 2/1, 3-5, 4, 4б, 6 (б).
Кр тий звіз, б дин и №№ 5, 6 (всі б дин и).
Бессарабсь а площа, б дин и №№ 5, 7 (7а, 7б), 9/1, 9/1а (всі б дин и).
В лиця Дарвіна, б дин и №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (всі б дин и).
В лиця Хрещати , б дино № 29.

782

7 Звичайна
ВД

Приміщення
імназії № 117 ім.
Л.У раїн и в лиця
Лютерансь а, 10

В лиця Лютерансь а, б дин и №№ 4, 6 (6а, 6б), 10а, 12, 16.
В лиця Шов овична, б дин и №№ 38, 48
В лиця Басейна, б дин и №№ 1/2, 3 (3а, 3б), 5а (5а/2), 5б, (5б/2), 7, 9
(9а, 9б), 10, 11 (11а, 11б), 12, 13, 15, 17, 19 (19а,19б), 21, 21б, 23 (всі
б дин и).
В лиця Кропивниць о о, б дин и №№ 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (всі
б дин и).

1228

8 Звичайна
ВД

Приміщення Ліцею
міжнародних
відносин
№ 51, в л.
П.Орли а, 13

Пров ло Че істів, б дин и №№ 1а, 2а, 3, 4, 5, 8, 10 (всі б дин и).
Пров ло Вино радний, б дин и №№ 1/11, 4, 6 (всі б дин и).
Пров ло Івана Мар'янен а, б дин и №№ 7, 9, 11/12, 14.

1395

9 Звичайна
ВД

Приміщення
Київсь ий палац
дітей та юнацтва,
в лиця Івана
Мазепи, 13

В лиця М. Гр шевсь о о, б дин и №№ 9, 9а, 28/2, 34/1, 34а.
В лиця Інстит тсь а, б дин и №№ 25, 25а, 27/6.
Пров ло Кріпосний, б дино № 4 (всі б дин и).

729

10 Звичайна
ВД

Центральний
б дино офіцерів
Збройних Сил
У раїни в л.
Гр шевсь о о,
30/1

Кловсь ий звіз, б дин и №№ 3,4,4а,5, 6, 9/2, 10, 12, 12а 14/24.
В лиця Мечни ова, б дино № 11.
В лиця Садова, б дино № 1/14.
Пров ло Івана Мар'янен а, б дино № 13

1183

11 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 90, в лиця
Івана Мазепи, 22.

В лиця Івана Мазепи, б дин и №№ 7, 9, 11а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 17,
17а, 18/29, 21 орп. 15, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 26а, 28, 29, 31, 32, 33.
Пров ло Ас ольдів, б дино № 3а

1733

12 Звичайна
ВД

Приміщення
Центр х дожньої
та технічної
творчості
"Печерсь ", в лиця
Мос овсь а, № 3

В лиця Мос овсь а, б дин и №№ 5 (5/2, 5/2a, 5/2б), 8, 15, 17/2
В лиця Івана Мазепи, б дин и №№ 1, 3 (3а, 3б), 4/6, 10
В лиця Аістова, б дин и №№ 3, 5 (всі б дин и).
Пров ло Інженерний, б дино № 4 (всі б дин и).

1530

13 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 75, в лиця
Андрія Іванова,
№11

В лиця Аніщен а, б дин и №№ 4, 5 (5А, 5Б), 8 (8/15, 8/15А, 8/15Б), 12,
14 (всі б дин и).
В лиця Андрія Іванова, б дин и №№ 12, 13, 14, 17, 19, 21/17, 23 (всі
б дин и).
В лиця Мос овсь а, б дин и №№ 24, 27, 29 (29a, 29б, 29в).
Пров ло Січневий, б дин и №№ 1/25, 9 (всі б дин и).

1363

14 Звичайна
ВД

Приміщення
У раїнсь ої
а адемії а рарних
на , в лиця
С ворова, № 9.

В лиця С ворова, б дин и №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14/12, 18/20
В лиця Ми оли Гайцана, б дин и №№ 6, 8/9 (всі б дин и).
В лиця Гри орія Цари а, б дин и №№ 3, 5 (всі б дин и).

1455

15 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 89, в лиця
Рибальсь а, № 4

В лиця Г совсь о о, б дин и №№ 1, 2, 4, 8/10, 12/7.
Кловсь ий звіз, б дин и №№ 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24.
В лиця Мос овсь а, б дино № 45/1.

2286

16 Звичайна
ВД

Приміщення
імназії № 109,
в л. П.Мирно о,
24

В лиця Рибальсь а, б дин и №№ 3, 7, 8, 10, 11, 13, 13 орп. 1, 14/16
(всі б дин и).
В лиця Різниць а, б дин и №№ 6, 8, 9а, 11, 11б (всі б дин и).
В лиця Мос овсь а, б дино № 36, 42.
В лиця Панаса Мирно о, б дин и №№ 8, 10, 12, 14, 16/13
В лиця Г совсь о о, б дин и №№ 11/11, 15

1605

17 Звичайна
ВД

Приміщення
імназії № 109,
в лиця П.Мирно о,
24

В лиця Панаса Мирно о, б дин и №№ 1, 2/44, 3, 5, 6, 7, 7а, 9 (9а,
9б), 11, 15, 17, 20, 21а, 22, 27, 28а.
Пров ло Панаса Мирно о, б дин и №№ 4, 5/2 (всі б дин и).

1321

18 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 134,
Печерсь ий звіз,
№ 13

Печерсь ий звіз, б дин и №№ 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19
В лиця Г совсь о о, б дино № 4а
Кловсь ий звіз, б дин и № 14а, 14б

984

19 Звичайна
ВД

Приміщення ДКП
"Київводо анал",
в лиця Лейпцізь а,
№ 1а.

В лиця Оле сандра Копилен а, б дин и №№ 3, 3а (всі б дин и).
В лиця К т зова, б дин и №№ 1, 2, 4, 6, 9.
Пров ло К т зова, б дино № 4.
В лиця Мос овсь а, б дин и №№ 37/2, 39, 46/2.
В лиця Лейпцізь а, б дин и №№ 2/37, 3, 5, 6.
В лиця Цитадельна, б дин и №№ 4/7, 6/8.
В лиця С ворова, б дин и №№ 19, 19а.

2034

20 Звичайна
ВД

Приміщення ліцею
"Лідер" № 171,
в лиця Лейпцізь а,
№11а

В лиця Лейпцізь а, б дин и №№ 12, 14, 16.
В лиця Цитадельна, б дин и №№ 5/9, 7, 9.
В лиця Мос овсь а, б дино № 41/8.
В лиця Козятинсь а, б дин и №№ 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11/50 (всі
б дин и).
В лиця Панфіловців, б дин и №№ 1, 2/17, 3, 4/2, 4А, 5, 6, 6/1, 6А, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 21А, 22, 23,
24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34/2, 35, 36, 36А,
37, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 44А, 45, 47 (всі б дин и).
В лиця Радіальна, б дино № 4 (всі б дин и).
В лиця Ред тна, б дин и №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 25А, 26, 28, 29,
30/5, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 49, 49А, 49Б,
50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64,
64А, 66, 66А, 68, 70/56 (всі б дин и).
В лиця Івана Мазепи, б дин и №№ 46, 48, 52/1, 54/65.
В лиця Старонаводниць а, б дин и, №№ 9, 17/2, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 35, 37/1, 39/2, 41, 43, 45, 47.
Набережно-Печерсь а доро а, б дин и №№ 4, 8, 10, 12 (всі б дин и).
Пров ло Козятинсь ий, б дин и №№ 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а (всі
б дин и).
Пров ло Михайла Ре та, б дин и №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 25 (всі б дин и).
Пров ло Новонаводниць ий, б дин и №№ 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11 (всі
б дин и).
Пров ло Панфіловців, б дин и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14,
16 (всі б дин и).
Пров ло Ред тний, б дин и №№ 3, 3А, 4, 6, 7, 8/12, 8А, 9, 10, 10А, 11,
12, 13, 14/38, 15, 17, 19/34 (всі б дин и).

1710

21 Звичайна
ВД

Приміщення ліцею
"Лідер" № 171,
в лиця Лейпцізь а,
№11а

В лиця Старонаводниць а, б дин и №№ 2-20 (А, Б, В, Г, Д, Е), 4, 4а,
4б,4в, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 12, 13, 13А, 15 .

1793

22 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 134,
Печерсь ий звіз,
№ 13

В лиця Леоніда Первомайсь о о, б дин и №№ 3, 4, 5, 5А, 7А, 9А, 11
(всі б дин и).
Печерсь ий звіз, б дин и №№ 1/14, 6.
В лиця Мечни ова, б дин и №№ 7,7a,8,10/2,16,18,22а.

1490

23 Звичайна
ВД

Приміщення
ліцею
інформаційних
техноло ій № 79,
в лиця Шота
Р ставелі 37

Б львар Лесі У раїн и, б дин и №№ 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7б.
В лиця Госпітальна, б дино № 2.
В лиця Мечни ова, б дин и №№ 4, 6.

1291

24 Звичайна
ВД

Приміщення
Печерсь ої
районної
санітарно-
епідеміоло ічної
станції, б л. Лесі
У раїн и, № 8.

Б львар Лесі У раїн и, б дин и №№ 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16, 16а,
18а, 20.
В лиця Госпітальна, б дино № 16, 18а, 24.
Пров ло Госпітальний, б дино №1а.

1618

25 Звичайна
ВД

Приміщення
Національно о
ніверситет
техноло ій та
дизайн , в лиця
Немировича-
Данчен а, № 2.

Б львар Лесі У раїн и, б дин и №№ 9, 9в, 11, 11а, 13, 15, 15а.
В лиця Немировича-Данчен а, б дин и №№ 1, 5, 14/13, 16а (всі
б дин и).
В лиця Арсенальна, б дин и №№ 1/14, 15, 17, 20.
Пров ло Арсенальний, б дино № 5.
В лиця Ластовсь о о, б дин и №№ 3, 3а, 5 (всі б дин и).
В лиця Лєс ова, б дин и №№ 1а, 3, 3а, 6, 8 (всі б дин и).
Пров ло К т зова, б дин и №№ 3, 5.
В лиця К т зова, б дино № 14.

2296

26 Звичайна
ВД

Приміщення
районно о
війсь ово о
Комісаріат ,
в л. Командарма
Каменєва, 1

В лиця Щорса, б дин и №№ 35, 37.
Пров ло Щорса, б дин и №№ 5, 5а (всі б дин и).
Б львар Лесі У раїн и, б дин и №№ 24, 24б.
В лиця Каменєва, б дино № 1.

2053

27 Звичайна
ВД

Приміщення
Центр
естетично о
спортивно о та
т ристично о
розвит дітей
"АРТ", пров.
Лабораторний, 24.

В лиця Щорса, б дин и №№ 17, 21, 23, 25, 26, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33.
Пров ло Лабораторний, б дин и №№ 22, 24, 26, 26а.
Б львар Лесі У раїн и, б дин и №№ 20/22

1490

28 Звичайна
ВД

Приміщення
ртожит

Київсь о о
державно о
ніверситет
льт ри, в лиця

Щорса, № 36а.

В лиця Щорса, б дино №32 32а, 32б, 32в, 32 , 32д, 32е, 36а, 36б.
Тверсь ий т пи , б дин и №№6/8,10.

1842

29 Звичайна
ВД

Приміщення
"КиївЗНДІЕП", б л.
Лесі У раїн и, 26.

Б львар Лесі У раїн и, б дин и №№ 17, 19, 21, 28, 28а. 1914

30 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 84, б л. Лесі
У раїн и, 32-А

Б львар Лесі У раїн и, б дин и №№, 21а, 21б, 29, 30, 30а, 30б
В лиця Івана К дрі, б дин и №№ 38, 38а, 38б, 41/22, 42, 43.
В лиця Командарма Каменєва, б дин и №№ 4, 4a, 6а.
В л. Чи оріна, б дин и №№ 16, 18, 55, 59, 59а, 61, 61а

2317

31 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 84, б л. Лесі
У раїн и, 32-А

Б львар Лесі У раїн и, б дин и №№ 23, 25, 36/10, 36б, 36в.
Б львар Др жби народів, б дин и №№ 25, 27, 32, 32а.
В лиця Кі відзе, б дино № 2/34.
В лиця Верхня, б дино № 3.
В лиця Командарма Камєнєва, б дин и № 8, 8а.

1930

32 Звичайна
ВД

Приміщення
А адемії
м ніципально о
правління, в лиця
Івана К дрі, № 33.

В лиця Івана К дрі, б дин и №№ 30, 31, 31а, 32, 34, 35а, 36, 39,
39а.
В лиця Патріса Л м мби, б дин и №№ 23/35.
В лиця Глаз нова, б дино № 2/4.
В лиця Щорса, б дино № 38, 44.

2321

33 Звичайна
ВД

Приміщення
техні м ле ої
промисловості,
в лиця Івана
К дрі, 29.

В лиця Івана К дрі, б дин и №№ 20а, 20б, 22, 22а.
В лиця Чесь а, б дин и №№ 1/22, 3, 4, 6, 9 (всі б дин и).
В лиця Чи оріна, б дин и №№ 2, 4, 4а.
В лиця Глаз нова, б дино № 4/47

1235

34 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 181, в л. Івана
К дрі, 22a.

Б львар Марії Приймачен о, б дин и №№ 1/27, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8,
8А, 8Б, 9, 10 (всі б дин и).
В лиця Щорса, б дино № 34.

2002

35 Звичайна
ВД

Приміщення
техні м
еле тронних
приладів, в л.
Патріса Л м мби,
17.

В лиця Патріса Л м мби, б дин и №№ 13, 15, 16, 19, 20, 22
В лиця Ми оли Раєвсь о о, б дин и №№ 23а, 25, 28, 34.
В лиця Чи оріна, б дино № 49
В лиця Івана К дрі, б дин и №№ 28/25, 35б, 37, 37а.

1485

36 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 133, в л.
Бастіонна, № 7

В лиця Бастіонна, б дин и №№ 1/36, 3/12, 5/13, 5а, 9.
В лиця Землянсь а, б дин и №№ 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12 (всі
б дин и).
В лиця К р анівсь а, б дин и №№ 3. 4. 7 (всі б дин и).
В лиця Міч ріна, б дин и №№ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46/10, 47, 47А, 47Б, 48/11, 48/11Б, 49,
50, 51/9, 52, 53, 54, 56/2, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 69 (всі б дин и).
В лиця Пирятинсь а, б дин и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10А, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 23, 23А, 25, 29 (всі б дин и).
В лиця Сер ія Стр тинсь о о, б дин и №№ 2, 2А, 13, 13А, 15, 15А, 17,
19, 21, 27, 29/1 (всі б дин и).
Пров ло Бастіонний, б дин и №№ 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15 (всі б дин и).
Пров ло Землянсь ий, б дин и №№ 2/1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19, 21А, 23, 27 (всі б дин и).
Пров ло К р анівсь ий, б дино № 7 (всі б дин и).
Пров ло Міч ріна, б дин и №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 (всі б дин и).
Пров ло Пирятинсь ий, б дин и №№ 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16 (всі
б дин и).
Пров ло Сафронівсь ий, б дино № 11 (всі б дин и).

1945

37 Звичайна
ВД

Приміщення
Центрально о
Ботанічно о сад
НАН У раїни, в л.
Тимірязєвсь а, 1

В лиця Бастіонна, б дин и №№ 11а, 13, 15.
В лиця Вільшансь а, б дин и №№ 1, 1А, 2А, 2Б, 3, 4А, 5, 6/6, 7, 9А, 11,
13, 15 (парна сторона - до 6, непарна сторона - до 15, в лючно).
В лиця Д бенсь а, б дин и №№ 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (парна
сторона).
В лиця Звіринець а, б дин и №№ 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А,
11, 12, 13, 14, 14А, 15/1, 16/2, 17/2, 19, 19/1, 21/2, 23, 23А, 25/20
(парна сторона - до 16/2, непарна сторона - до 25/20, в лючно).
В лиця Ржищівсь а, б дин и №№ 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 10, 12 (всі б дин и).
В лиця Сєдовців, б дин и №№ 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 8A, 9А, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (всі б дин и).
В лиця Тимірязєвсь а, б дин и №№ 4, 6, 8, 10/15, 12/28, 14, 16, 16А,
18, 20/2Б (парна сторона - до 20/2б, в лючно).
Пров ло Вільшансь ий, б дин и №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (парна
сторона).

589

38 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 5, в лиця
Тимірязєвсь а,
№ 36.

В лиця Б слівсь а, б дин и №№ 1/7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А,
12, 13, 14, 14/2, 15, 17, 20, 21 (всі б дин и).
В лиця Вільшансь а, б дин и №№ 8, 8/5, 10, 12, 12А, 14, 16, 16/2, 17,
17А, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 33 (парна
сторона - з 8/5, непарна сторона з 17).
В лиця Гастелло, б дин и №№ 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9 (всі б дин и).
В лиця Добролюбова, б дин и №№ 1/1, 3, 4, 5, 6А, 7, 8/3, 9/8, 10, 12,
14, 16 (всі б дин и).
В лиця Д бенсь а, б дин и №№ 3/1, 5/2, 7/1, 9/2, 11, 13, 15, 17
(непарна сторона).
В л. Звіринець а, б дин и №№ 18/1, 20, 24А, 26, 27/19, 28, 29, 29А, 30,
31, 31А, 32, 33, 34, 35/2, 36/35, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43,
44, 44А, 45, 45А, 46, 46А, 47, 48, 49/6, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 61А, 62/1,
62А, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72А, 73, 73А, 74, 75,
75А, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 81/20, 82, 83/29, 84, 84А, 85, 86, 87, 87А,
88, 90, 90А, 91, 92 (парна сторона з 18/1, непарна сторона з 27/19).
В лиця Лізи Чай іної, б дин и №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А (всі б дин и).
В лиця Ми оли Соловцова, б дин и №№ 2, 3, 4, 8, 8-, 9, 10, 12, 13, 14,
16, 17, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 39 (всі б дин и).
В лиця Новоселиць а, б дин и №№ 2/6, 4, 4А, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25/4 (всі б дин и).
В лиця Правобережна, б дин и №№ 3, 6, 13, 13А, 14, 17, 18 (всі
б дин и).
В лиця Сорочинсь а, б дин и №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 16
(всі б дин и).
В л. Тимірязєвсь а, б дин и №№ 3, 22, 24, 26, 26А, 28, 30/1, 32, 34, 38,
40, 42, 44, 46А, 52, 54/93, 58, 60, 62, 64, 66 (парна сторона - з 22,
непарна - повністю).
Пров ло Вільшансь ий, б дин и №№ 7, 9, 11, 13, 15 (непарна
сторона).
Пров ло Звіринець ий, б дин и №№ 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 14 (всі б дин и).
Пров ло Кленовий, б дин и №№ 4, 5 (всі б дин и).
Пров ло Новоселиць ий, б дин и №№ 4, 4а (всі б дин и).
Пров ло Сніжнянсь ий, б дин и №№ 3, 3А, 4, 6, 8, 8А (всі б дин и).
Пров ло Тимірязєвсь ий, б дино № 6 (всі б дин и).
Пров ло Ясеневий, б дин и №№ 3, 4, 5, 6 (всі б дин и).

2308

39 Звичайна
ВД

Дитяча Клінічна
лі арня № 7, в л.
Підвисоць о о, 4б

Б львар Др жби Народів, б дин и №№ 17/5, 17а, 18/7, 19а, 20, 21, 22,
24/2, 26/1, 28а, 30/1.
В лиця Німансь а, б дино № 2.
В лиця Підвисоць о о, б дин и №№ 3, 3а, 6, 6а, 6в.
В лиця Михайла Дра омирова, б дин и № 6б.

2167

40 Звичайна
ВД

Приміщення
Середньої ш оли
№ 133, в лиця
Бастіонна,7

В лиця Вид бець а, б дино № 40 (всі б дин и).
В лиця Кі відзе, б дин и №№ 1/2, 1а, 3, 4, 4a, 5, 6, 6а, 7/11.
В лиця Михайла Дра омирова, б дин и №№ 2, 4, 8, 10/10, 10а.
В лиця Німансь а, б дин и №№ 3, 4, 5, 6, 7, 10.
В лиця Підвисоць о о, б дин и №№ 5, 7.

2163
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41 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої
за альноосвітньої
ш оли № 88
в лиця Катерини
Біло р, № 3

В лиця Кі відзе, б дин и №№ 10, 10а, 12, 12a, 14, 14в, 16, 18, 18а, 18б,
20, 22, 26, 28.
В лиця Підвисоць о о, б дин и №№ 12, 12a

1195

42 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої
за альноосвітньої
ш оли № 88
в лиця Катерини
Біло р, № 3

В лиця Бастіонна, б дин и №№ 4, 10, 12, 14, 14а, 16.
В лиця Катерини Біло р, б дин и №№ 1, 2/8, 4, 5/17, 6, 8, 10/15 (всі
б дин и).
В лиця Кі відзе, б дино № 9/12, 36.
В лиця Підвисоць о о, б дин и №№ 14, 16, 18, 19, 20, 21.

2084

43 Звичайна
ВД

Приміщення рто-
жит
Національно о
ніверситет
техноло ій та
дизайн , в л.
Кі відзе, № 33

В лиця Кі відзе, б дин и №№ 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39,
41.

2007

44 Звичайна
ВД

Приміщення
ртожит ДП

"Е ос", в л.
Кі відзе, 17/10

В лиця Кі відзе, б дин и №№ 11, 11б, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б,
17/10, 17a, 19, 21, 28а

1561

45 Звичайна
ВД

Приміщення
інстит т
де оративно -
при ладно о
мистецтва та
дизайн , в л.
Кі відзе, 32.

В лиця Кі відзе, б дин и №№ 30, 30а, 32а, 34а, 38а, 40а.
Залізничне шосе, б дино № 49.

2206

46 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 80, б л. Др жби
народів, № 12Б

Б львар Др жби Народів, б дин и №№ 4/6, 6а, 8a, 14, 14-16, 14а.
В лиця Мендєлєєва, б дин и №№ 3/5, 4, 5, 6, 7, 71, 73, 75, 77, 8, 9, 10,
12, 19, 21, 23, 25, 27, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
63А, 65, 67, 69 (всі б дин и).
В лиця Остапа Вишні, б дин и №№ 3, 5, 7, 9 (всі б дин и).
Залізничне шосе, б дин и №№ 2, 4, 4а, 5а, 5б, 5в.
Пров ло А адемі а Філатова, б дино № 3/1.
В лиця Івана Фіал а, б дин и №№ 1, 3, 3А, 4, 4А, 6, 7 (всі б дин и).
В лиця Верхньо ірсь а, б дин и №№ 4, 6, 6А, 7, 8, 9/2, 11/1, 12, 17, 18,
19, 19А, 21, 23 (всі б дин и).
В лиця Л бенсь а, б дин и №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 8/7,
9/9, 10, 10А, 11/6, 12, 15, 16, 17, 19, 23/1 (всі б дин и).
В лиця Оле сандра Матросова, б дин и №№ 1, 2/12, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А,
7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16/18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24/7,
25, 27, 29, 31А (всі б дин и).
В лиця Ромоданівсь а, б дин и №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 (всі б дин и).
В лиця Тиха, б дин и №№ 1А, 2/36, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19
(всі б дин и).
В лиця Товарна, б дин и №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 11, 12,
13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30/2, 31,
32/1, 32А, 33, 34, 35, 37, 38/1, 39/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/1, 47,
49, 51, 51А, 53, 55, 57, 59 (всі б дин и).
В лиця Чорно ірсь а, б дин и №№ 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 11/10, 12,
13/11, 14, 15, 16, 17/14, 18, 19/13, 20/12, 21, 22/13, 24, 26, 28/16,
30/15, 34 (всі б дин и).
В лиця Я отинсь а, б дин и №№ 2, 3, 4, 4/2, 5, 6А, 8, 10, 11, 12/2, 13,
13А, 15, 17 (всі б дин и).
Пров ло Пішохідний, б дин и №№ 3, 3а (всі б дин и).

2182

47 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 80, б л. Др жби
народів, № 12Б

Б львар Др жби Народів, б д. №№ 6, 6б, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13.
В лиця Івана К дрі, б дин и №№10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18/2, 20.
В лиця А адемі а Філатова, б дино № 10а.

1600

48 Звичайна
ВД

Приміщення
середньої ш оли
№ 78, в лиця
Шота Р ставелі 47

В лиця Еспланадна, б дин и №№ 2, 20А, 28, 30, 32, 34/2 (всі б дин и).
В лиця Ро нідинсь а, б дин и №№ 1, 1/13, 2, 3, 5/14 (всі б дин и).
В лиця Са са ансь о о, б дин и №№ 12а, 12б
В лиця Червоноармійсь а, б дин и №№ 9/2, 17 (17а, 17б, 17в), 23 (23а,
23б), 25 (25а, 25б), 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43
В лиця Шота Р ставелі, б дин и №№ 1, 4 (4а, 4б), 40, 44, 4Б, 8, 10, 12,
15 (15а,15б), 17, 20 (20а, 20б, 20в), 21, 22, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27 (27а,
27б), 29 (29а, 29б), 30 (30а, 30б), 31А, 31Б, 32, 33А, 33Б, 34, 36, 38
(38а, 38б) (всі б дин и).

1591

49 Звичайна
ВД

Приміщення
Національно о
ніверситет
фізично о
виховання і спорт
У раїни,
в л.Фіз льт ри,1

В лиця Димитрова, б дин и №№ 6, 16.
В лиця Са са ансь о о, б дин и №№ 5, 7, 9, 13, 13в, 13 , 15
В лиця Федорова, б дин и №№ 1, 3, 6, 6а, 9 (всі б дин и).
В лиця Червоноармійсь а, б дин и №№ 45, 47, 47в, 49, 51, 63, 67/7,
71.

1393

50 Звичайна
ВД

Приміщення
Київсь о о
національно о
лін вістично о
ніверситет ,
в лиця
Червоноармійсь а,
73

В лиця Предславинсь а, б дин и №№ 12, 14, 21/23, 22, 24, 25, 26а, 29,
30, 31/11, 31/9.
В лиця Лабораторна, б дино № 8.
В лиця Ульянових, б дин и №№ 11, 11а.
В лиця Червоноармійсь а, б дин и №№ 79, 81, 85-87, 89, 91, 93, 95,
97, 101, 111/113.

1643

51 Звичайна
ВД

Приміщення
Київсь о о
еоло орозвід -
вально о
техні м , в лиця
А. Барбюса, 9

В лиця А. Барбюса, б дин и №№ 5, 5а, 5б, 5в, 9а, 11/2, 13, 16, 22-26
В лиця Літня, б дино № 25
В лиця Щорса, б дин и №№ 3, 7/9, 15 ( орп. 1, 2, 3, 4), 18
Пров ло Лабораторний, б дин и №№ 4, 6

2208

52 Звичайна
ВД

Приміщення
імназії № 32,
в лиця Федорова,
2

В лиця А. Барбюса, б дин и №№ 32, 40
В лиця Ковпа а, б дин и №№ 3, 4.
В лиця Предславинсь а, б дин и №№ 34, 35, 38, 47, 49
В лиця Тверсь а, б дин и №№ 2, 6.

1989

53 Звичайна
ВД

Приміщення
імназії № 56,
в лиця
Предславинсь а
30-А

Б львар Др жби Народів, б дин и №№ 3, 3а, 3б, 7.
В лиця Івана К дрі, б дин и №№ 9, 11, 13/2, 15.
В лиця Філатова, б дино № 1/22.
В лиця Ковпа а, б дино № 17.
В лиця Предславинсь а, б дино № 51.
В лиця Червоноармійсь а, б дин и №№ 129, 131, 145/1.

2190

54 Звичайна
ВД

Приміщення
техні м
еле тронних
приладів, в л.
Патріса Л м мби,
17

В лиця А. Барбюса, б дин и №№ 47, 49, 56, 56/2, 58/1.
В лиця Глаз нова, б дин и №№ 3, 7, 9, 11, 13 (непарна сторона).
В лиця Ми оли Раєвсь о о, б дин и №№ 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 10, 11, 11А,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/5, 20, 22.
В лиця П. Л м мби, б д. №№ 4/6, 7, 10 ( орп. 1, 2, 3), 10а, 11
В лиця Чи оріна, непарна сторона, б дин и №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
В лиця Саперне поле, б дин и №№ 9А, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28,
29, 29/2, 30, 31, 33, 35, 35А, 37, 41, 43, 45 (всі б дин и).
В лиця Тверсь ий т пи , б дин и №№ 7, 9.

2185

55 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Госпіталь ВМУ СБУ. Юридична адреса - в лиця Липсь а, № 11.
Наявність відповідно о приміщення для олос вання - та . Орієнтовна іль ість виборців -
200.

200

56 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Інстит т епідеміоло ії і інфе ційних захворювань. Юридична
адреса - в лиця Івана Мазепи, 23. Наявність відповідно о приміщення для олос вання - та .
Орієнтовна іль ість виборців - 50.

50

57 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Центральна місь а лінічна лі арня. Юридична адреса - В лиця
Шов овична, № 39/1. Орієнтовна іль ість виборців - 700. Приміщення для олос вання -
роло ічний орп с лі арні.

700

58 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Головний війсь овий лінічний орден Червоної зір и оспіталь
МО У раїни. Юридична адреса - В лиця Госпітальна, б дино № 18. Орієнтовна іль ість
виборців - 600.

600

59 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Поло овий б дино № 1. Юридична адреса - В лиця
Арсенальна, б дино № 5. Наявність відповідно о приміщення для олос вання - та .
Орієнтовна іль ість виборців - 180.

180

60 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Лі арня №17. Юридична адреса - Пров ло Лабораторний,
б дино № 18. Наявність відповідно о приміщення для олос вання - та . Орієнтовна
іль ість виборців - 150.

150

61 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Лі арня № 12. Юридична адреса - В лиця Професора
Підвисоць о о, б дино № 4. Наявність відповідно о приміщення для олос вання - та .
Орієнтовна іль ість виборців - 460.

460

62 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Київсь ий місь ий поло овий б дино №7. Юридична адреса -
В лиця Предславинсь а, 9. Наявність відповідно о приміщення для олос вання - та .
Орієнтовна іль ість виборців - 180.

180

63 Спе-
ціальна
ВД

Назва за лад чи станови - Дитяча лінічна лі арня № 7. Юридична адреса -
в л. Підвисоць о о, 4б. Наявність відповідно о приміщення для олос вання - та .
Орієнтовна іль ість виборців - 25.

25

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва закінченого 

будівництвом об’єкта комунального призначення
Рішення Київської міської ради № 69/1124 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 6, 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва об’єкт комунального призначення —
“Реконструкція вул. Володимирської на ділянці від вул. 
Л. Толстого до вул. Короленківської, вул. Короленківської на
ділянці від вул. Володимирської до вул. Димитрова та вул.
Димитрова на ділянці від вул. Горького до вул. Боженка” (акт
державної приймальної комісії, затверджений розпоряджен'
ням Голосіївської районної в м. Києві державної адміністра'
ції від 22.04.08 № 608) згідно з переліком, зазначеним у до'
датку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за комуналь'
ними підприємствами об’єкти комунального призначення згід'
но з переліком, зазначеним у додатку 2 до цього рішення.

3. Передати у володіння та користування підприємствам
для подальшого утримання та експлуатації об’єкти кому'
нального призначення згідно з переліком, зазначеним у до'
датку 3 до цього рішення, на умовах, визначених відповід'
ними угодами

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про питання оренди об’єктів права комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 67/1122 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс!
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май!
на”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна те!
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май!
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва”, пункту 47 рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”,
пункту 19 розділу V Наказу Фонду державного майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження По!
рядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, а також враховуючи протоколи постій!
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 16.09.08 № 8, від 28.11.08 № 14, від 09.12.08
№ 15, від 17.12.08 № 16, від 24.12.08 № 17, від 16.01.09 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити або відмовити укласти (переукласти) дого'
вори оренди (суборенди) згідно з переліками, зазначени'
ми у додатках 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення.

2. Доручити підприємствам (установам), за якими за'
кріплене майно на праві господарського відання (опе'
ративного управління), в термін до двох місяців уклас'
ти (переукласти) договори оренди (суборенди) з фізич'
ними та юридичними особами, зазначеними у пункті 1

цього рішення, яким надано дозвіл, в установленому по'
рядку.

3. Договори оренди будинків або приміщень об’єктів
культурної спадщини, що є пам’ятками, крім істотних умов,
визначених у додатках до цього рішення, мають містити до'
даткові умови, визначені Головним управлінням культури і
мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

4. Внести зміни до рішень Київської міської ради з пи'
тань оренди об’єктів права комунальної власності терито'
ріальної громади міста Києва згідно з додатком 7 до цього
рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по'
стійну комісію Київської міської ради з питань власності та

на виконавчий орган Київської міської ради (Київську місь'
ку державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці Родіні Тетяні Михайлівні 
у довгострокову оренду на 25 років земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Олегівській, 12

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 115/1170 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 93, 118, 121, 123 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 Родіні Тетяні Михайлівні для бу'
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар'
ських будівель і споруд на вул. Олегівській, 12 у Шевчен'
ківському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Родіні Тетяні Михайлівні, за умо'
ви виконання пункту 3 цього рішення, у довгострокову орен'
ду на 25 років земельну ділянку площею 0,08 га для будів'
ництва та обслуговування житлового будинку, господар'
ських будівель і споруд на вул. Олегівській, 12 у Шевчен'
ківському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на'
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Родіні Тетяні Михайлівні:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико'
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів'
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із зміна'

ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київської місь'
кої ради від 17.07.2008 № 16/16, від 30.10.2008 № 561/561).

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько'
го середовища від 09.10.2007 № 09'11324, Київської місь'
кої санепідстанції від 19.11.2007 № 9541, управління охо'
рони навколишнього природного середовища від 27.08.2007
№ 071/04'4'22/4680, Головного управління земельних ре'
сурсів від 08.01.2008 № 05'2584.

3.6. У місячний термін звернутися 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 користування земельною ділянкою.

4. Попередити землекористувача, що використання зем'
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен'
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу 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
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Àô³øà êðèçè
Çàëèøèâøèñü áåç ðåêëàìè ïîâ³é, ì³ñüêèé æóðíàë
“Àô³øà” ìîæå ïðèïèíèòè ñâîº ³ñíóâàííÿ

“KP ìåä³à”, âèäàâåöü æóðíàëó
“Àô³øà”, â³äðåàãóâàâ íà ð³øåííÿ
ÍÅÊ, ÿêà âèçíàëà, ùî ðåäàêö³ÿ
ïîðóøóº çàêîíîäàâñòâî, îñê³ëüêè
äðóêóº ³íôîðìàö³þ ñåêñóàëüíî-³í-
òèìíîãî õàðàêòåðó, íå ìàþ÷è íà-
ëåæíî¿ ë³öåíç³¿. Íàãàäàºìî, ùî
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ÍÅÊ,
ïðèéíÿòîãî 2 òèæí³ òîìó, âèäàí-
íÿ ïîðóøèëî àæ òðè ñòàòò³ Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò ñóñï³ëü-
íî¿ ìîðàë³”, à òàêîæ Çàêîí Óêðà-
¿íè “Ïðî ðåêëàìó”. Ðåäàêö³ÿ
“Àô³ø³” ïîãîäèëàñÿ ç ïðåòåíç³ÿìè
êîì³ñ³¿. ßê ïîâ³äîìèëè íàì ó ðå-

äàêö³¿ æóðíàëó, âèäàâíèöòâî ïî-
äàëî äîêóìåíòè íà îäåðæàííÿ ë³-
öåíç³¿, ùî äîçâîëÿº ïóáë³êóâàòè
³íôîðìàö³þ ñåêñóàëüíî-³íòèìíî-
ãî õàðàêòåðó.

Ðàçîì ç òèì, â åêñïåðòíîìó ñï³â-
òîâàðèñòâ³ â³äçíà÷àþòü, ùî â³äìî-
âà â³ä ïóáë³êàö³¿ ðåêëàìè àãåíòñòâ,
äå íàäàþòü ñåêñóàëüí³ ïîñëóãè, ìî-
æå ñåðéîçíî âäàðèòè ïî ïðèáóòêàõ
ðåäàêö³¿. ßê ïîâ³äîìèëè “Âå÷³ðö³”
â Ñîþç³ ðåêëàì³ñò³â Óêðà¿íè,
îñòàíí³é ð³ê áóâ äëÿ “Àô³ø³” íå
íàéêðàùèì ÷åðåç âåëèêèé â³äò³ê
ðåêëàìîäàâö³â. “Òîìó îãîëîøåí-

íÿ ³íòèìíîãî õàðàêòåðó äîçâîëÿëè
æóðíàëó õî÷ ÿêîñü òðèìàòèñÿ íà
ïëàâó”,— ãîâîðÿòü ó Ñîþç³.

Ó ñâîþ ÷åðãó, þðèñòè ïðîãíîçó-
þòü, ùî îäåðæàííÿ æóðíàëîì
“Àô³øà” íîâî¿ ë³öåíç³¿ òðèâàòèìå
ïåâíèé ÷àñ. ² ÿêùî âèäàííÿ ç ìå-
òîþ îäåðæàííÿ äîõîä³â íàäàë³ äðó-
êóâàòèìå îãîëîøåííÿ, òèì ñàìèì
ïîðóøóþ÷è çàêîíîäàâñòâî ïðî çà-
õèñò ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³, òî âçàãàë³
âòðàòèòü ñâîþ íèí³øíþ ë³öåíç³þ.
“Òîáòî ïóáë³êàö³ÿ áóäü-ÿêèõ íî-
ìåð³â æóðíàëó áóäå íåçàêîí-
íîþ”,— ãîâîðèòü âèêîíàâ÷èé äè-
ðåêòîð ÞÊ “Äîðîôººâ, Ñêóðàò³â-
ñüêèé ³ ïàðòíåðè” Àíäð³é Ñêóðà-
ò³âñüêèé.

Íà äóìêó Ìàðèíè Ïðèõîäüêî,
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðåñè ÃÊ “Íî-
âèé ×àñ”, òàêèé ðåçóëüòàò ðîçâèò-
êó ïîä³é ö³ëêîì ìîæëèâèé: “Âè-
äàâö³ æóðíàëó, äî òîãî æ, áóäóòü
òåðï³òè äîäàòêîâ³ çáèòêè, òîìó ùî
á³ëüø ÷è ìåíø ñåðéîçí³ ðåêëàìî-
äàâö³, ÿê³ â íèõ ùå çàëèøèëèñÿ,
÷åðåç ñêàíäàë ï³äóòü”.

Íà äóìêó ïàí³ Ïðèõîäüêî, çâè-
÷àéíî, ñüîãîäí³ ðåêëàìíà ãàëóçü
ïåðåæèâàº íå íàéêðàù³ ÷àñè. Ïðî-
òå áàãàòüîì âèäàííÿì óäàºòüñÿ âñå-
òàêè âèõîäèòè íà ïðèáóòîê çàâäÿ-
êè ê³ëüêîì ïîñò³éíèì âåëèêèì
êë³ºíòàì. “Ðåêëàìí³ áþäæåòè
çìåíøèëèñÿ, àëå æ íå çíèêëè çîâ-
ñ³ì,— êîíñòàòóº âîíà,— ïðîñòî òå-
ïåð ðåêëàìîäàâö³ âîë³þòü ðîçì³-
ùóâàòèñÿ ëèøå â òèõ âèäàííÿõ, ùî
ìàþòü ãàðíó ðåïóòàö³þ. Ê³íöåâ³
ñïîæèâà÷³ âòîìèëèñÿ â³ä ìàðåííÿ,
òîìó ÷èòàòè ïðåñó, ÿêà äðóêóº òà-
ê³ ìàòåð³àëè ³ “íå âèëàçèòü” ç³
ñêàíäàë³â, íå áóäóòü. Îò ³ ðåêëàìî-
äàâö³ îáèðàþòü ëèøå òèõ, ÷èÿ ðå-
ïóòàö³ÿ, à â³äïîâ³äíî ³ ðåéòèíãè, —
âèíÿòêîâî âèñîê³”

Напри інці вітня в зв’яз з фі-
нансовими тр днощами холдин
KP Medіa б в зм шений продати
ж рнал Pіnk, а в липні — азет
Kyіv Post. Та ож холдин ом б ло
за рито видання “Новинар”, “Па-
ні”, “Вона” і “15 хвилин”. При цьо-
м процес продаж прое тів KP
Medіa с проводж вався постій-
ними с андалами — тривалий час
холдин заявляли, що Kyіv Post

і “Афіша” не продаються. У ре-
з льтаті виявилося, що ці видан-
ня виставлені на продаж: Kyіv
Post б ло продано, а заці авле-
них придбанні “Афіші” по и що
не знайшлося.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
²íãà ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Останній номер ж рнал "Афіша" вийшов без ре лами
а ентств, що надають се с альні посл и. У та ий спо-
сіб видавці відреа вали на рішення Національної е с-
пертної омісії з питань захист с спільної моралі
(НЕК), я а визнала, що реда ція "Афіші" пор ш є за-
онодавство, ос іль и п блі є інформацію се с аль-
но-інтимно о хара тер , не маючи належної ліцензії.
Е сперти, відмічаючи, що видання, я е роз било про-
тя ом останньо о ро пра тично всіх вели их ре ла-
модавців, залишившись тепер без ре лами повій, мо-
же вза алі припинити свою діяльність. Це побічно під-
твердж ють і в самій реда ції.

С дячи з об ладин и останньо о номера «Афіші», реда ция ж рнал
песимістично дивиться на йо о майб тнє. Щоб цьом пере онатися,
достатньо с ласти в речення слова, надр овані більшим шрифтом

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антних посад на час
відп ст и по до ляд за дитиною основно о працівни а:

оловно о спеціаліста відділ забезпечення
діяльності заст пни а місь о о олови-се ретаря

Київради та з питань звернень ромадян
(V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно
до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від
15.02.02 №169 та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними
хара теристи ами посад державних сл жбовців.
Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до

он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій
зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством
обмеженнями щодо прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах
місцево о самовряд вання; заповнен особов арт (форма П-2ДС) з
відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені
встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно
паспорта ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про
доходи та зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї
сім’ї за 2008 рі ; дві фото арт и розміром 4x6 см.
Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації

о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов’яз ів та мов оплати праці надається додат ово.
До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати ,

36, . 913 (на он рс). Телефон для довідо 254-11-88.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

З метою ви онання Розпорядження КМДА №1680 від
03.12.2008 “Про встановлення на доро ах та в лицях в місті
Києві розподільчих захисних бар’єрних о ороджень” ом наль-
ною орпорацією “Київавтодор”, що визначена замовни ом про-
е т вання та ви онання робіт, розроблена прое тна до мен-
тація по встановленню розподільчо о захисно о бар’єрно о о о-
родження по в л. О.Телі и в межах від в л. Ольжича до почат-

розподільчої см и Мос овсь о о проспе т та по Набереж-
ном шосе в межах від Поштової площі до транспортної розв’яз-
и мост -Метро. Влашт вання розподільчо о о ородження а-
рант є стабільність та безперервний р х автотранспорт по
з стрічних см ах, що, в свою чер , сприятиме по ращенню
безпе и дорожньо о р х та збільшенню проп с ної спромож-
ності шляхово-транспортної мережі міста.

Дарниць ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд цивільної справи за
позовом Ні онова Владислава Валерійовича до Ні онової Тетяни Анатоліївни про
розірвання шлюб відб деться 09.12.2009 р. об 11.00. С д повідомляє, що Ні онова
Тетяна Анатоліївна ви ли ається в с дове засідання в я ості відповідача. С дове засідання
відб деться в приміщенні Дарниць о о районно о с д м. Києва, що розташований за
адресою: м. Київ, в л. Севастопольсь а, б д. 7/13 в залі с дових засідань№ 2. Одночасно
с д роз’яснює, що в разі неяв и відповідача в с дове засідання с довий роз ляд
відб деться без часті відповідача.

С ддя Фріч Т.В.

Втрачене свідоцтво про право

власності на вартир № 194 б -

дин 17 по в л. Ковпа а в місті

Києві на прізвище К ци Катерини

Леонідівни та К ци Оле сандра

Івановича (тел. 201-54-70) вважа-

ти недійсним.

Втрачене свідоцтво про пра-
во власності на машиномісця
№ 34, № 19 б дин 17 по в -
лиці Ковпа а в м. Києві, оформ-
лене на К ци Оле сандра Іва-
новича (тел. 201-54-70), вва-
жати недійсним.

Посвідчення часни а лі відації
наслід ів аварії на ЧАЕС та ромадя-
нина, захворювання я их пов’язане з
наслід ами чорнобильсь ої атастро-
фи, ате орія 1, серія А, № 004031 і
в лад № 002711 на ім’я С ятінова
Оле сія Федоровича вважати недійс-
ними.

Відповідно до п н т 2 статті 2 За-
он У раїни “Про порядо обрання на
посад та звільнення з посади про-
фесійно о с дді Верховною Радою
У раїни” повідомляємо про під отов-

матеріалів щодо обрання Д -
риць ої О сани Михайлівни безстро-
ово с ддею Київсь о о апеляційно-
о адміністративно о с д .
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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 2319
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Ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ëàï
Ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ìàñøòàáíà âèñòàâêà ñîáàê
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Дві міжнародні ви-
став и соба сіх
порід "Київсь а
Р сь-2009" та
"Кришталевий -
бо У раїни-2009"
відб лися в столиці
мин лими вихідни-
ми. Влашт вала
рандіозне дійство
Кіноло ічна спіл а
У раїни. По аз ва-
ли свою рас та
вміння майже чоти-
ри тисячі соба .
Оцінювали їх понад
два десят и відо-
мих е спертів із
тринадцяти раїн.
Чотирилапі по аза-
ли справжнє видо-
вище та подар ва-
ли відвід вачам не-
заб тні враження.

×îòèðè òèñÿ÷³ ñîáàê
ç³áðàëèñÿ ó âèõ³äí³ â
Ì³æíàðîäíîìó âèñòàâ-
êîâîìó öåíòð³, àáè ïî-
çìàãàòèñÿ çà òèòóë ÷åì-
ï³îíà òà ïîêàçàòè ãëÿäà-
÷àì ñïðàâæíº øîó. Â ñó-
áîòó ³ íåä³ëþ òàì â³äáó-
ëîñÿ îäðàçó äâ³ ì³æíà-
ðîäí³ âèñòàâêè "Êè¿â-
ñüêà Ðóñü-2009" òà
"Êðèøòàëåâèé êóáîê
Óêðà¿íè-2009". Ó íèõ
âçÿëè ó÷àñòü òâàðèíè ç
áàãàòüîõ êðà¿í áëèçüêî-
ãî òà äàëåêîãî çàðóá³æ-

æÿ, çîêðåìà ³ç Âåëèêî-
áðèòàí³¿, Ô³íëÿíä³¿ òà ²ç-
ðà¿ëþ.

Â³äáóëèñÿ ÷åìï³îíàòè
Óêðà¿íè çà ïîðîäàìè:
ïóäåë³, ìàëüòåçå, á³øîí-
ôð³çå, áóëüòåð'ºð, àìåðè-
êàíñüêèé àê³òà òà ³íø³,
à òàêîæ Ì³æíàðîäíèé
÷åìï³îíàò ç îá³ä³ºíñ
(ñëóõíÿíîñò³). Çìàãàëèñÿ
÷îòèðèëàï³ ³ çà çâàííÿ
"Êðàùå öóöåíÿ", "Êðà-
ùèé âåòåðàí", "Êðàùèé
ó ãðóï³" òà "Êðàùèé ñî-
áàêà âèñòàâêè". Îñîáëè-
â³ñòþ öüîãîð³÷íî¿ âè-
ñòàâêè ñòàëî ïðîâåäåííÿ
â ðàìêàõ "Ïàðàäó ÷åì-
ï³îí³â" êîíêóðñó "×åìï³-
îí ÷åìï³îí³â" ñåðåä äå-
ñÿòè ãðóï Ì³æíàðîäíî¿
ê³íîëîã³÷íî¿ ôåäåðàö³¿.
Ïåðåìîæö³ ïðîäîâæèëè

çìàãàííÿ çà çâàííÿ
"×åìï³îí ÷åìï³îí³â-
2009". Â³äâ³äóâà÷³ ìàëè
çìîãó íå ëèøå ñïîñòåð³-
ãàòè çà ïåðåá³ãîì ð³çíî-
ìàí³òíèõ êîíêóðñ³â, à é
ó äåÿêèõ âçÿòè ó÷àñòü.
Òàê, ä³òè ïîâåñåëèëèñÿ
òà ïîçìàãàëèñÿ â êîí-
êóðñ³ "Êðàùèé äèòÿ÷èé
ìàëþíîê" òà ð³çíèõ ëîòå-
ðåÿõ ³ â³êòîðèíàõ. À ãîñ-
ïîäàð³ ñîáàê ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ñâîþ ôàíòàç³þ
òà âì³ííÿ â êîíêóðñ³ íà
íàéêðàùèé êîñòþì äëÿ
÷îòèðèëàïèõ "Ãëàìóð
Äîã".

Äàðóâàëè àòìîñôåðó
ñâÿòà òà õîðîøèé íàñòð³é
³ ìàëèì, ³ äîðîñëèì ïî-
êàçîâ³ âèñòóïè äðåñèðî-
âàíèõ ñîáàê ç îá³ä³ºíñ
(ñëóõíÿíîñò³) òà àäæèë³-

ò³ (ïîäîëàííÿ ïåðåïîí).
Òàêîæ â³äáóëîñÿ ãðàíä³-
îçíå øîó, íà ÿêîìó ïðåä-
ñòàâèëè 170 ïîð³ä íàé-
êðàùèõ ñîáàê Óêðà¿íè ³
çàðóá³ææÿ. Òóò ìîæíà
áóëî ïîáà÷èòè ³ ð³äê³ñí³
ïîðîäè — ìàí÷åñòåð-
ñüêèé òåð’ºð, îä³ñ, äåíä³-
äàéìîíä òåð’ºð.

Òàê³ ìàñøòàáí³ âè-
ñòàâêè — íàéêðàùà äå-
ìîíñòðàö³ÿ äîñÿãíåíü
Ê³íîëîã³÷íî¿ ñï³ëêè
Óêðà¿íè. Âîíè çàâæäè
â³äáóâàþòüñÿ ó äðóæí³é
àòìîñôåð³, äàðóþòü â³ä-
â³äóâà÷àì äîáðèé íà-
ñòð³é ³ ïîçèòèâ ³ íàãàäó-
þòü ñïðàâæíº ðîäèííå
ñâÿòî. ×àñòèíó ç³áðàíèõ
êîøò³â òðàäèö³éíî ïåðå-
äàäóòü â îäèí ç³ ñòîëè÷-
íèõ äèòáóäèíê³â

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³ä-

íèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...—2°Ñ, âíî÷³ 0...—4°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³â-
äåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ, âíî÷³ 0...
—2°Ñ
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Переможні місця на вистав ах соба ам не останньою чер ою дістаються за артистизм
та зовнішність

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 8 ãðóäíÿ
ОВНИ, зосередьтеся на повся денних обов'яз ах, малень их по-

сл ах, домашніх т рботах, дбайте про здоров'я. С млінність, ре-
тельність і а ратність — най ращі с п тни и дня. Конта ти з іно-
ородніми, іноземними оле ами мають матеріальні мотиви, том
людей здале ліпше не наймати на робот .
ТЕЛЬЦЯМ б де неле о розпорядитися правильно своїми чи

спільними рес рсами ( рошима), можете по азати себе недбали-
ми профанами. А дріб'яз ова прис іпливість здатна зіпс вати сто-
с н и з оханим. Митцям не слід за р зати в дрібницях, зосередь-
теся на естетиці, тоді ваш витвір матиме презентабельний ви ляд
і йо о висо о оцінять.
БЛИЗНЯТА, с переч и на тлі поб тових проблем не варто роз-

дм х вати до пожежі. Мир та лад сім'ї — це святе. Причеп ріть
рідн домі , робоче місце, пра ніть до а ратності, пра тичності,
ні ди не запізнюйтеся. Хоча б за що візьметеся, одраз прод -
майте все детально, навіть жертв ючи нервовою стабільністю.
РАКИ, довіряй, але перевіряй. Перш ніж розрахов вати на по-

сл и оле , малознайомих людей, пере онайтеся правдивості ін-
формації, аби вас не пошили в д рні. Тема онта тів з найближчи-
ми родичами (і дале ими) стане найа т альнішою, відновіть зв'язо
з рідними, відішліть їм звіст . Тим, хто за ермом, застереження:
не пор ш йте правил безпе и, ДАІшни и не дрімають.
ЛЕВИ, хочете по азати себе вправним осподарем? Тоді слід

не за приб т ами натися, а онтролювати особисті витрати і не
тринь ати зароблене на витребень и. Зате для доро их серцю лю-
дей не ш од йте нічо о. Зробіть подар но тим, хто ідний вашої
любові.
ДІВ оточення бачитиме с п ватими, вередливими, зан дними

створіннями. Пра тицизмом та ощадливістю ви здатні довести
близь их до нів , особливо я що вони зви ли жити на широ но-
. Виріш йте, я ою мірою це вас влаштов є, і відповідно ори й-

те власні манери. С оріше за все це є наслідо омпле с . Тож ви-
орінюйте лято о щедрістю та пост пливістю!
ТЕРЕЗИ, я що заплан вали свят овий візит, ліпше від ласти йо-
о на іль а днів — ни нете неприємних вражень. Нові ці аві
знайомства насправді є айсбер ом. За алом поїзд и, різ а зміна
обстанов и небажані, ос іль и мож ть принести розчар вання і по-
ано позначаться на здоров'ї. Йд чи на таємні сл жбові змови, ін-
три и, ризи єте стати жертвою власної хитром дрості.
СКОРПІОНАМ б де с ладно з одити непомірні матеріальні апе-

тити, особисті сма и, а та ож пере онання, життєві цінності з ін-
тересами др зів. Це ви личе д шевний дис омфорт, адже дове-
деться е ономити, б ти пра мати ом заради світло о завтра. Втім,
я що д же хочете роз ош вати саме тепер, можете витрачати свої
доро оцінні запаси (д ховні, матеріальні, фізичні) — вибір за ва-
ми...
СТРІЛЬЦІ, спрям вати свій олосальний потенціал плідне р с-

ло, на жаль, не вдасться. Ставте перед собою не широ омасштаб-
ні, а с ромні цілі. Прис іпливом шеф та ож ліпше на очі не по-
трапляти, тіль и роздра оните одне одно о. Я що ж хтось зі смі-
ливців наважиться перейти вам доро чи взяти під онтроль, на-
ївний нахаба д же пош од є, бо потрапить під нищівний дар. Ни-
ні вашою харизмою ліпше мил ватися на відстані.
КОЗОРОГИ, ожна жаба хвалить своє болото. Ось і хваліть, а на

інш територію — зась! На сил вання немає мил вання. Навіть щи-
ре наслід вання ч жих цінностей, до оджання авторитетним сма-
ам, інтересам не допоможе. І не йдіть т ди, де вас не че ають,
тіль и посієте розбрат, наеле триз єте атмосфер .
ВОДОЛІЇ, роші мож ть стати причиною чвар між вами та пра-

цедавцями. Урівноваженість, перестрах вання, на жаль, не онсо-
лід є вас із др зями, а посилить онфлі т. Обстанов а на сл жбі
сейсмічна і вима ає точних розрах н ів та здорово о ґл зд , аби
вирішити болюче питання стосовно оплати за ви онан робот .
Дбайте за власне здоров'я та т рб йтеся про домашніх тварин.
РИБИ, день ризовий, напр ження в партнерсь их стос н ах

зростає з осмічною швид істю, візьміть себе в р и і не влашто-
в йте розбіро . Хто правий, хто винний з'яс вати не вдасться,
с андальном поєдин переможців не б де. По личте на поміч
м дрість, адже взаємне охання тримається на волосинці, я а під
тя арем обопільних бр дних звин вачень може обірватися...

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

Òåõí³êó ïðîäàâàòèìóòü
ïî-³òàë³éñüêè
Ó ñòîëèö³ â³äêðèâñÿ ïåðøèé ìàãàçèí 
åëåêòðîí³êè COMFY

"Íàøà ìåòà — ùîá óêðà¿íö³â îá-
ñëóãîâóâàëè â òàêèõ ñàìèõ ìàãàçè-
íàõ, ÿê ³ ºâðîïåéö³â, ùîá ìàëè òà-
êèé ñàìèé ð³âåíü ñåðâ³ñó. Ìè âè-
ð³øèëè íå âèãàäóâàòè — âèâ÷èëè
íàéêðàù³ äîñâ³äè Ïîëüù³, Ðîñ³¿ òà
²òàë³¿ ³ òåïåð óïðîâàäæóºìî â Óêðà-
¿í³",— ðîçïîâ³äàº âëàñíèê ìåðåæ³
ìàãàçèí³â COMFY Ñòàí³ñëàâ Ðî-
í³ñ. Ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ ñóïåðìàðêåò
â³äêðèâñÿ ó ñòîëè÷íîìó "Àëüòà-
öåíòð³". Ó ìàãàçèí³ ïëîùåþ 2000
ìåòð³â ïðåäñòàâëåíî ïîâíèé íàá³ð
äîìàøíüî¿ åëåêòðîí³êè, ìàéæå 10

òèñÿ÷ íàçâ. Óñ³ òîâàðè ìîæíà òåñ-
òóâàòè, "çà ñêëîì" í³÷îãî íå òðè-
ìàþòü. Ìåíåäæåðè òàêîæ çàïåâíè-
ëè, ùî â ìàãàçèí³ ïðàöþâàòèìóòü
ò³ëüêè íàéêðàù³ êîíñóëüòàíòè.

"Ðîáî÷à ñèëà â Óêðà¿í³ íåäîðî-
ãà, òîìó ÷àñòî â ìàãàçèíàõ ìîæíà
çóñòð³òè ïåðñîíàë, ÿêèé íàñïðàâ-
ä³, ïî-ïåðøå, í³÷îãî íå ðîáèòü, à,
ïî-äðóãå, íå ìàº ôàõîâî¿ ï³äãîòîâ-
êè",— ïîÿñíþº ñòðàòåã³÷íèé êîí-
ñóëüòàíò ìåðåæ³ COMFY Ï³òåð Ãà-
ô³. Çà éîãî ñëîâàìè, â ñóïåðìàð-
êåòàõ íîâîãî çðàçêà âîíè âèð³øè-

ëè íàáèðàòè "ìåíøå ïåðñîíàëó,
ÿêîìó á³ëüøå ïëàòèòèìóòü".

Äî 2014 ðîêó ïëàíóþòü â³äêðè-
òè ùå 100 ìàãàçèí³â. Ùîðîêó ¿õ
ç'ÿâëÿòèìåòüñÿ 25. Îñê³ëüêè áðåíä
ðèòåéëåðà óæå ïðåäñòàâëåíî â
Ñõ³äí³é Óêðà¿í³, íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ó íîâ³ ìàãàçèíè COMFY çà-
ïðîñÿòü æèòåë³â ì³ñò çàõ³äíèõ îá-
ëàñòåé — Ð³âíîãî, Ëóöüêà, Ëüâî-
âà.

Íà ñüîãîäí³ ìåðåæà ðîçâèâàºòü-
ñÿ äóæå äèíàì³÷íî. Íàñòóïíîãî
ðîêó âîíà ïëàíóº ñòàòè íàö³îíàëü-
íèì ë³äåðîì ðèòåéëó åëåêòðîí³êè.
"ßêùî õòîñü äóìàº, ùî íàø³ ïî-
êóïö³ íå òàê³ âèìîãëèâ³, ÿê çà êîð-
äîì, òî ìîæó âàñ çàïåâíèòè: öå íå
òàê. Òîìó ìè âèð³øèëè ïðàöþâà-
òè ëèøå ç â³äîìèìè òà íàä³éíèìè
ìàðêàìè ³ áðåíäàìè, ïðîïîíóâà-
òè óêðà¿íöÿì ò³ëüêè íàéêðàùå",—
êàæå Ñòàí³ñëàâ Ðîí³ñ. Ïåðåâàãîþ
ìàãàçèí³â COMFY º òàêîæ òå, ùî
âîíè çóì³ëè äîìîâèòèñÿ ç áàíêà-
ìè ïðî ñïîæèâ÷å êðåäèòóâàííÿ

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

К п вати б дь-я поб тов техні та омпле тацію від-
тепер ияни змож ть по-європейсь и. У столиці запра-
цював перший ма азин еле троні и, що працюватиме за
західними стандартами,— COMFY. Власни и обіцяють:
не б де жодно о "товар за с лом". По пці змож ть
протест вати все, що хоч ть пити, а поради та ре о-
мендації даватим ть лише фахові онс льтанти.


