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Êè¿â ïðèêðàñÿòü ïàðêîâèì
“íàìèñòîì”
Áóäóâàòè ó çåëåíèõ çîíàõ ñóâîðî çàáîðîíÿòü

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Через я ихось півтора ро ияни змож ть
мил ватися рідним містом із повітря. Зве-
дення анатної доро и ввійшло до план по-
ліпшення імідж Києва, я ий чора озв чили
в КМДА. До мент передбачає об’єднання
центральних пар ів недотор ане "Намисто
Києва". Між зонами відпочин ияни та т -
ристи змож ть рс вати чотирма маршр та-
ми: піш и, велосипедом, водою та повітрям.
Усі пар и привед ть до лад , а біля житло-
вих б дин ів на замовлення насадять лени
та ялини.

Êðèç³, ùî ñïîâ³ëüíèëà áóä³âíèöòâî, çàâîäè òà ôàáðè-
êè, íåïîñèëüíî çóïèíèòè ðîçâèòîê ñòîëèö³. Â àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ðîçðîáèëè äåòàëüíèé ïëàí ä³é íà 2010 ð³ê äëÿ ïîë³ï-
øåííÿ ³ì³äæó ì³ñòà òà çáåðåæåííÿ ëàíäøàôò³â. Éîãî ó÷î-
ðà ïðåçåíòóâàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöü-
êèé. Çà çàäóìîì, Êè¿â ñòàíå ùå çåëåí³øèì, ïðèâàáëèâ³-
øèì òà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè äëÿ ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé ì³ñ-
òà. Ñåðåä íàéäð³áí³øîãî — âñòàíîâëåííÿ ñòèë³çîâàíîãî
çîáðàæåííÿ ãåðáà Êèºâà íà áóä³âë³ àäì³í³ñòðàö³¿. Äî ªâ-
ðî-2012 òàì ç’ÿâèòüñÿ ³ êðàñèâà åìáëåìà ÷åìï³îíàòó. Íà
Õðåùàòèêó òðèâàòèìå îáëàäíàííÿ ï³øîõ³äíî¿ çîíè, òàì
äîäàòêîâî ïîñàäÿòü òèñè, ñàìøèò. Àëå ãîëîâí³ çì³íè áó-
äóòü ïîäàë³ â³ä öåíòðó.

Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà îá’ºäíàòè âñ³ öåíòðàëüí³ ïàð-
êè ì³ñòà â ºäèíèé êóëüòóðíî-çàïîâ³äíèé êîìïëåêñ “Íà-
ìèñòî Êèºâà”, ïðî ùî “Õðåùàòèê” óæå ïîâ³äîìëÿâ. “Íà-
ìèñòî” îõîïèòü Çàìêîâó ãîðó, Âîëîäèìèðñüêó ã³ðêó, Õðå-
ùàòèé, Ì³ñüêèé ïàðêè, Àñêîëüäîâó ìîãèëó, Ïàðê â³÷íî¿
ñëàâè òà Ïå÷åðñüêèé ëàíäøàôòíèé, à òàêîæ ïàðê Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Ðîáîòè ç óïîðÿäêóâàííÿ öèõ îá’ºêò³â óæå òðèâàþòü, ³
áàãàòî çåëåíèõ çîí ïîñòàëè ïåðåä êèÿíàìè ó çíà÷íî êðà-
ùîìó âèãëÿä³, í³æ ùå ðîêè òðè òîìó. Îäíàê, îêð³ì ðå-
êîíñòðóêö³é, ó “Íàìèñò³ Êèºâà” ðåàë³çóþòü ùå îäèí âàæ-
ëèâèé ìîìåíò — ïîâíèé ìîðàòîð³é íà áóäü-ÿêå áóä³âíèö-
òâî íà âñ³é òåðèòîð³¿ êîìïëåêñó. Ìàéæå 170 ïàðêîâèõ
ãåêòàð³â ñòàíóòü íåäîòîðêàííèìè. “Íà ñåñ³þ îäèíàäöÿ-
òîãî ëþòîãî áóäå âèíåñåíî ïåðåë³ê ì³ñöü, äå çàáîðîíÿòü
áóä³âíèöòâî”,— ðîçïîâ³â ²ãîð Äîáðóöüêèé.

Ïðîòå çåëåí³ çîíè Êèºâà îá’ºäíàþòü íå ëèøå íà ïàïå-
ð³. Â ðåàë³ ¿õ ñïîëó÷àòü ñïåö³àëüíèìè ìàðøðóòàìè äëÿ òó-
ðèñò³â ³ â³äïî÷èâàþ÷èõ. Ïåðøèé ìàðøðóò áóäå ï³øîõ³ä-
íèì ³ ïðîëÿæå ñõèëàìè Äí³ïðà. Ïðîòÿæí³ñòþ ìàéæå 10
ê³ëîìåòð³â, â³í çâ’ÿæå Âîëîäèìèðñüêó ã³ðêó, Õðåùàòèé
ïàðê, Äí³ïðîâñüêèé óçâ³ç ³ç Ïàðêîì â³÷íî¿ ñëàâè. Ï³øî-
õ³äíèé ìàðøðóò óìîâíî áóäå ðîçä³ëåíî íà äâ³ ÷àñòèíè:
åêñòðåìàëüíèé, ³ìîâ³ðíî, ç ï³äéîìàìè òà ñïóñêàìè, òà
îçäîðîâ÷èé (ïðÿìèé). Íà ñõèëàõ Äí³ïðà îáëàøòóþòü íî-
â³ îãëÿäîâ³ ìàéäàí÷èêè.

Äðóãèé — âåëîñèïåäíèé — ïî÷èíàòèìåòüñÿ íà Ñîô³é-
ñüê³é ïëîù³. Êð³ì ïóíêòó ïðîêàòó âåëîñèïåä³â, óçäîâæ
ìàðøðóòó âñòàíîâëÿòü ³íôîðìàö³éí³ áîêñè, äå ìîæíà áó-
äå ïðèäáàòè ñõåìó ìàðøðóòó òà ³íø³ ³íôîðìàö³éíî-òóðèñ-
òè÷í³ ìàòåð³àëè, ñóâåí³ðè. Òðåò³é ìàðøðóò — ñïóñê ôó-

í³êóëåðîì òà âîÿæ ïàðîïëàâîì ïî Äí³ïðó. “Ð³÷êîâèé
òðàìâàé” êóðñóâàòèìå äî Íàâîäíèöüêîãî ïàðêó, äå òåæ
îáëàäíàþòü ñïåö³àëüí³ çîíè â³äïî÷èíêó. ² íàðåøò³ — êà-
íàòíà äîðîãà. Äî ñüîãîäí³ ïðîâåäåíî ÷èìàëî êîíñóëüòà-
ö³é ùîäî ìàéáóòíüîãî çâåäåííÿ ¿¿ ç åêñïåðòàìè ç ÷îòè-
ðüîõ êðà¿í: ²òàë³¿, Ôðàíö³¿, Àâñòð³¿, Øâåéöàð³¿. ²íîçåìí³
ôàõ³âö³ ïðè¿æäæàëè äî Êèºâà òà âèâ÷àëè ìîæëèâ³ñòü çâå-
äåííÿ òóò êàíàòêè. Ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíî, ùî âîíà ìà-
òèìå äåâ’ÿòíàäöÿòü îïîð òà 59 âàãîí÷èê³â. Ø³ñòäåñÿòèé
âàãîí÷èê çàïðîïîíóâàëè ñòèë³çóâàòè ï³ä ñòàðîâèííèé êè-
¿âñüêèé. Ïðîåêò áóäå ïîâí³ñòþ ³íâåñòèö³éíèì. 24 ãðóäíÿ
óæå îãîëîñèëè ïîøóê ³íâåñòîðà. Îñòàòî÷íèé ïðîåêò êà-
íàòêè, çâ³ñíî, ùå íåâ³äîìèé. Ìîæóòü ¿¿ ïóñòèòè ³ íà Ã³ä-
ðîïàðê. Öå óëþáëåíå ì³ñöå â³äïî÷èíêó êèÿí ìàº òåæ çà-
çíàòè ñåðéîçíèõ çì³í. Ñüîãîäí³ åêñïåðòè ïðàöþþòü íàä
íîâîþ êîíöåïö³ºþ îáëàøòóâàííÿ çîí â³äïî÷èíêó íà îñ-
òðîâ³. Òàì ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ ºâðîïàðêè ç ð³çíèìè àòðàê-
ö³îíàìè, êîíöåðò-õîëè, çàêëàäè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ òîùî.

Ïîïðè ãðàíä³îçí³ñòü ïëàí³â, ²ãîð Äîáðóöüêèé çàïåâ-
íÿº, ùî ðåàë³çóâàòè ¿õ ìîæíà çà ð³ê. “Óñ³ ö³ ïðîïîçèö³¿
ìàþòü ïðîéòè îáãîâîðåííÿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ïîãîäæåí-
íÿ ïðîô³ëüíèìè óïðàâë³ííÿìè òîùî. Àëå ÿ ïåâåí: ÿêùî
êèÿíè ñêàæóòü, ùî öå ¿ì ïîòð³áíî, ìîæíà çãóðòóâàòèñÿ ³
çðîáèòè âñå îïåðàòèâíî”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ.

Äî ñëîâà, äî äóìêè êèÿí ñïðàâä³ ïðèñëóõàþòüñÿ. Äî
ïëàíó íà 2010 ð³ê âíåñåíî ïîñàäèòè 12 òèñÿ÷ êëåí³â òà 3
òèñÿ÷³ ÿëèí. Äåðåâà ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ á³ëÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â. Ïðî öå ïîïðîñèëè ñàì³ ìåøêàíö³, çàòåëåôîíó-
âàâøè äî ì³ñüêîãî call-öåíòðó “15-51”
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Ãîëîâíó ÿëèíêó
äåìîíòóþòü äî ê³íöÿ
òèæíÿ

Óæå äâà äí³ òðèâàº äåìîíòàæ ãîëîâíî¿
íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíî-
ñò³. Ðîçáèðàòè íîâîð³÷íó êðàñóíþ ïî÷àëè
ó ïîíåä³ëîê, 25 ñ³÷íÿ. Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ
ÊÌÄÀ, íàðàç³ ðîáîòè ç äåìîíòàæó òðèâà-
þòü çã³äíî ç ãðàô³êîì. Ïîâí³ñòþ ðîç³áðà-
òè ÿëèíêó ïëàíóþòü äî ê³íöÿ òèæíÿ. Â
óïðàâë³íí³ êàæóòü, ùî öüîãî ðîêó ïðîáëåì
³ç ô³íàíñóâàííÿì âèêîíàííÿ ðîá³ò ç³ âñòà-
íîâëåííÿ òà äåìîíòàæó ãîëîâíî¿ ÿëèíêè
êðà¿íè íåìàº. Íàãàäàºìî, ùî íîâîð³÷í³
âîãí³ íà ãîëîâí³é ÿëèíö³ çàïàëàëè 19 ãðóä-
íÿ 2009 ðîêó. Âèñîòà ÿëèíêè ñòàíîâèëà
òðèäöÿòü ï'ÿòü ìåòð³â. Äëÿ îôîðìëåííÿ
äâàäöÿòèòîííîãî ìåòàëåâîãî êàðêàñó áóëî
âèêîðèñòàíî ìàéæå ï'ÿòñîò õâîéíèõ äåðåâ.
Öüîãî ðîêó êèÿíè ïîáà÷èëè íîâå òåìàòè÷-
íå õóäîæíº îôîðìëåííÿ — áóëî âñòàíîâ-
ëåíî íîâèé áàðàáàí, ðîçðîáëåíî íîâèé
ñâ³òëîä³îäíèé äèçàéí òà íîâó êîìï’þòåð-
íó ïðîãðàìó, ïîâí³ñòþ îíîâëåíî ñâ³òëîä³î-
äíó êîëüîðîâó ãàìó

Ìåøêàíöÿì
Ñîëîì'ÿíñüêîãî
ðàéîíó ðîçêàæóòü 
ïðî ¿õí³ ïðàâà

Íåùîäàâíî â Óïðàâë³íí³ îñâ³òè Ñîëî-
ì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëîñÿ
çàñ³äàííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³éíî-ìå-
òîäè÷íî¿ ðàäè ç ïðàâîâî¿ îñâ³òè íàñåëåí-
íÿ. Ãîëîâíèì ÷èíîì ó÷àñíèêè çáîð³â ãî-
âîðèëè ïðî ïëàíè ðîáîòè íà íèí³øí³é ð³ê.
Çîêðåìà, éøëîñÿ ïðî ðîçðîáëåííÿ òà çà-
òâåðäæåííÿ ãðàô³ê³â ïðîâåäåííÿ ëåêö³é,
êðóãëèõ ñòîë³â, ç³áðàíü ñåðåä ó÷í³â íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó ùîäî ïðàâîâî¿
òåìàòèêè, ïðî çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é òà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî
ïðîâåäåííÿ ïðàâîîñâ³òí³õ çàõîä³â. Îäíèì
³ç çàñîá³â âåäåííÿ ðîç'ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè
ñåðåä íàñåëåííÿ ùîäî ïðàâ ëþäèíè òà ³í-
øèõ þðèäè÷íèõ ïèòàíü º ñòâîðåííÿ òà ä³-
ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ ç íàäàí-
íÿ áåçïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ìàëîçà-
áåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ. Íà ñüîãî-
äí³ ïðè Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ ó Êèºâ³ ä³º ãðîìàäñüêà ïðèé-
ìàëüíÿ, ÿêà ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó íà-
äàëà ï'ÿòäåñÿò ø³ñòü êîíñóëüòàö³é. Ïðàö³â-
íèêè òàêèõ ïðèéìàëåíü ðîç'ÿñíþþòü íîð-
ìè çàêîíîäàâñòâà, íàäàþòü êîíñóëüòàö³¿
ïðî ïîðÿäîê çâåðíåííÿ äî ñóäó, äî íîòà-
ð³àëüíèõ êîíòîð, äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â ³ ñêëàäàííÿ äîêóìåíò³â ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðó

Ïå÷åðñüê
åêñïåðèìåíòóº

Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ îïðàöüî-
âóþòü ³ííîâàö³éíó ìîäåëü íàäàííÿ ïàë³-
àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè íåâèë³êîâ-
íî õâîðèì óäîìà. Äëÿ öüîãî ñòâîðåíî áðè-
ãàäó ç ìåäèê³â, ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â ³
ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ òà ðåë³ã³éíèõ
îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïî ÷åðç³ ùîäíÿ â³äâ³äóþòü
ñàìîòí³õ õâîðèõ ó òåðì³íàëüí³é ñòàä³¿ æèò-
òÿ. Åêñïåðèìåíò ðîçïî÷àòî ï³âðîêó òîìó,
à ï³ä îï³êîþ áðèãàäè íàðàç³ ïåðåáóâàº òðîº
îíêîõâîðèõ. Ïðî öå ç íàãîäè Âñåñâ³òíüî-
ãî äíÿ ïàë³àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè
ïî³íôîðìóâàëà çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åð-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êèºâà Ëþäìè-
ëà Êóëèê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñòâîðåííÿ õîñï³ñ-
íèõ â³ää³ëåíü ó ë³êàðíÿõ º äóæå äîðîãèì
ïðîåêòîì. Òîìó àäì³í³ñòðàö³ÿ Ïå÷åðñüêî-
ãî ðàéîíó ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì ïàë³àòèâ-
íî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè ïðè ÌÎÇ òà Âñå-
óêðà¿íñüêîþ àñîö³àö³ºþ ïàë³àòèâíî¿ äîïî-
ìîãè âèð³øèëè ï³òè øëÿõîì ñòâîðåííÿ âè-
¿çíî¿ ñëóæáè ïàë³àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äî-
ïîìîãè. "Öåé ïðîåêò º ìåíø çàòðàòíèì ³
ìîæå îõîïèòè çíà÷íî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü íå-
âèë³êîâíî õâîðèõ",— çàçíà÷èëà ïàí³ Êó-
ëèê

“Ùàñëèâèì ä³òÿì”
âèïîâíèëîñÿ äâà ðîêè
Óí³êàëüíèé öåíòð ïëàíóº â³äêðèòòÿ íîâîãî ïðèì³ùåííÿ
²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Учора Центр допомо и дітям
"Місто щасливих дітей" свят -
вав др ий день народження.
Керівни и за лад поділилися
рез льтатами роботи і планами.
Гості мали змо посл хати вір-
ші ви онанні вихованців Цен-
тр та новий імн.

Áëàãîä³éíó îðãàí³çàö³þ "Ì³ñòî ùàñëè-
âèõ ä³òåé" çàñíîâàíî ó 2007 ðîö³. À âæå
ó ñ³÷í³ 2008-ãî ó ñï³âïðàö³ ç³ Ñëóæáîþ
ó ñïðàâàõ ä³òåé ÊÌÄÀ òà ÞÍ²ÑÅÔ áó-
ëî ñòâîðåíî ïåðøèé öåíòð äîïîìîãè ä³-
òÿì. Â³í êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ðàäÿíñüêîãî çðàçêà,
àäæå òóò ïðàöþþòü ïðîôåñ³éí³ ïñèõî-
ëîãè, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, âèõîâàòåë³
âïðîâàäæóþòü íîâ³ ìåòîäè âèõîâàííÿ òà
øóêàþòü ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæ-
íî¿ äèòèíè.

"Ìàéáóòíº Óêðà¿íè — ñàìå çà òàêèìè
çàêëàäàìè. Àäæå âîíè íå ëèøå ïðàöþ-
þòü ç ä³òüìè, êîòð³ ïîòðàïëÿþòü äî Öåí-
òðó, ñòâîðþþòü ¿ì óñ³ óìîâè äëÿ êîì-
ôîðòíîãî æèòòÿ òà ðîçâèòêó, à é âåäóòü
ïîñò³éíó ðîáîòó ç ïîâåðíåííÿ äèòèíè â
á³îëîã³÷íó ñ³ì'þ, äîïîìàãàþòü òàê çâà-
íèì êðèçîâèì ðîäèíàì. ², çâ³ñíî æ, øó-
êàþòü íîâó ñ³ì'þ, ÿêùî äî ð³äíèõ ïîâåð-
íóòè äèòèíó íå âäàºòüñÿ",— ðîçïîâ³â
"Õðåùàòèêó" íà÷àëüíèê Ñëóæáè ó ñïðà-
âàõ ä³òåé ÊÌÄÀ Ìèêîëà Êóëåáà.

Çàãàëîì çà äâà ðîêè ðîáîòè "Ì³ñòà ùàñ-
ëèâèõ ä³òåé" â íüîìó ïîáóâàëè 73 ä³òåé,
ç íèõ äåâ'ÿòåðî ïîâåðíóëèñÿ ó ñâî¿ ñ³ì'¿.
Íàðàç³ ó Öåíòð³ ïåðåáóâàº 22 äèòèíè. Éî-
ãî ïðàö³âíèêè ö³êàâëÿòüñÿ äîëåþ êîëèø-

í³õ âèõîâàíö³â ³ ï³ñëÿ óñèíîâëåííÿ. Ïî-
ñò³éíî ïðàöþþòü íå ëèøå ç òèìè ðîäè-
íàìè, êîòð³ õî÷óòü óñèíîâèòè äèòèíó, à
é ç òèìè, êîòð³ âæå íàâàæèëèñÿ íà òàêèé
êðîê. Ö³ ñ³ì'¿ ñóïðîâîäæóþòü òðèâàëèé
÷àñ, ñòåæàòü, ÿê âîíè àäàïòóþòüñÿ äî íå-
çâè÷íèõ îáñòàâèí.

"Íàøå ãîëîâíå çàâäàííÿ — çíàéòè
ñ³ì'þ äëÿ äèòèíè, àëå ò³ëüêè òàêó ñ³ì'þ,
â ÿê³é äèòèíà áóäå äîâãîî÷³êóâàíîþ ³
ñïðàâä³ áàæàíîþ. ² ìè ìîæåìî ãîâîðèòè
ïðî ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè — çà äâà ðîêè
äî íàñ íå ïîâåðíóëàñÿ æîäíà äèòèíà. Ðî-
äèíè øêîäóþòü ëèøå ïðî îäíå — ÷îìó
íå âçÿëè äî ñåáå ñâîãî ñèíà ÷è äîíüêó ðà-
í³øå",— ðîçïîâ³ëà â³öå-ïðåçèäåíò ç ïè-

òàíü âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó ä³òåé áëàãî-
ä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé"
Â³òà Áðè÷íèê.

Ñâÿòêóâàííÿ ó Öåíòð³ âäàëîñÿ âåñåëèì.
Ä³òè îòðèìàëè íåâåëè÷ê³ ïîäàðóíêè â³ä
ïàðòíåðà ì³æíàðîäíîãî äèòÿ÷îãî ñàäî÷-
êà "Ìåðèä³àí" òà ïîðàäóâàëè ãîñòåé â³ð-
øàìè ïðî Öåíòð, êîòðèé çàì³íèâ ¿ì ð³ä-
íó äîì³âêó. Ïðèºìíèì ñþðïðèçîì ñòàëà
ïðåçåíòàö³ÿ ã³ìíó, ùî íàïèñàâ êîìïîçè-
òîð Ñâÿòîñëàâ Ñèòíèê.

Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ "Ì³ñòî ùàñëè-
âèõ ä³òåé" ïëàíóº ³ íàäàë³ ïðàöþâàòè ç
ä³òüìè-ñèðîòàìè. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëà-
íàõ — â³äêðèòòÿ íîâîãî Öåíòðó íà âóëè-
ö³ Ïîëÿðí³é íàâåñí³ öüîãî ðîêó

Найбільше малень им вихованцям "Міста щасливих дітей" на святі сподобався солод ий част но

Ñåðã³é ÊÈßÍÈ×ÅÍÊÎ: “Ãîëîâíèé ìàñèâ
ïðîáëåì ïðèïàäàº íà ðèíêè”
Начальни Головно о правління
з питань захист прав спожива-
чів розповів "Хрещати " про
найнебезпечніші по п и та
фа тори появи нея існо о това-
р столиці.

— Ñâîãî ÷àñó âè îçâó÷óâàëè ³íôîðìàö³þ
ïðî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ íåÿê³ñíî¿ ïðîäóê-
ö³¿ ìèíóëîãî ðîêó?

— Öå ñïðàâä³ òàê. Ó ìèíóëîìó ðîö³
ïðèáëèçíî íà 30 â³äñîòê³â ïîá³ëüøàëî
ñêàðã, ùî íàäõîäÿòü äî íàøîãî óïðàâë³í-
íÿ. Çâ³ñíî, ïîðóøåíü íà ðèíêàõ çíà÷íî
ïîá³ëüøàëî ³ öå ïîì³òíî. Ìè âèÿâëÿëè ¿õ
ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê, ïðî ùî, çàâäÿêè íàëà-
ãîäæåí³é ñï³âïðàö³ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿, ïîñò³éíî ³íôîðìóºìî êèÿí.

— Âè öå ïîâ’ÿçóºòå ç êðèçîþ?
— Êðèçà íå ìîæå íå âïëèâàòè íà ð³âåíü

øàõðàéñòâà, êîæåí íàìàãàºòüñÿ âèêðóòè-
òèñÿ, ÿê ìîæå. ² ð³÷ íå ëèøå â òîìó, ùî
ï³äïðèºìö³ ïðîïîíóþòü òîâàðè ñóìí³âíî¿
ÿêîñò³. Âîíè ùå é çáóâàþòü ¿õ ³ç ìàêñè-
ìàëüíèì çèñêîì. Ïðîáëåìà òàêîæ ó òîìó,
ùî ï³ä ÷àñ êðèçè ñèëà çàêîíó ñëàáíå, ð³-
âåíü ðîáîòè êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â çíè-
æóºòüñÿ ÷åðåç íèçêó ïðè÷èí. Ó ïåðøó ÷åð-
ãó êîíòðîëþþ÷³ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè íå
â çìîç³ âïîðàòèñÿ ç òàêèì õàîòè÷íèì òà
ñòèõ³éíèì çá³ëüøåííÿì ïîðóøåíü. Ç ³í-
øîãî áîêó ñêîðî÷óþòü áþäæåòíå ô³íàí-
ñóâàííÿ êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â. Öå íå ëè-
øå çàðïëàòà ïðàö³âíèê³â, à é äîêàçè. Àäæå
ïîñò³éíî ïîòð³áíî ïðîâîäèòè åêñïåðòèçè.

— Ó ÿê³é ãàëóç³ íàéá³ëüøå çëîâæèâàíü?
Äå ïîêóïöåâ³ âàðòî áóòè îñîáëèâî îáà÷-
íèì?

— Äî íåÿê³ñíèõ, ÿê ïðîäóêò³â, òàê ³ íå-
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, äîäàëèñÿ ùå é íå-

äîáðîñîâ³ñí³ ïîñëóãè. Îñîáëèâî îáà÷íèì
íå çàâàäèòü áóòè ï³ä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ
òàêèìè ïîïóëÿðíèìè îñòàíí³ì ÷àñîì âè-
äàìè òîðã³âë³, ÿê òåëåìàðêåò òà ³íòåðíåò-
ìàãàçèíè. Òàì âçàãàë³ íåìîæëèâî çíàé-
òè âèíóâàòèõ.

— Õòî íàé÷àñò³øå êðèâäèâ ñïîæèâà÷³â ³ íå
õîò³â â³äøêîäîâóâàòè çáèòêè. Ç êèì äîâîäè-
ëîñÿ ïîñò³éíî ñóäèòèñÿ ìèíóëîãî ðîêó?

— Âèä³ëèòè êîãîñü êîíêðåòíî çàðàç íå
ìîæó. Ãîëîâíèé ìàñèâ ïðîáëåì ïðèïà-
äàº íà ðèíêè. Ìè ïîïåðåäæàºìî ïðî ïå-
ðåâ³ðêè çà 10 äí³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ³
êîëè ïðè¿æäæàºìî, äåñü 40 â³äñîòê³â
ñóá’ºêò³â òîðã³âë³ íà ðèíêó çà÷èíÿþòüñÿ.
Òîáòî ïîëîâèí³ òîðãîâö³â íà ðèíêàõ º ùî
ïðèõîâóâàòè. À ³íøà ïîëîâèíà íå íàäòî
íàìàãàºòüñÿ ïðèõîâàòè íåÿê³ñíó ïðîäóê-
ö³þ, ÿêó ìè âèÿâëÿºìî. Äî íåÿê³ñíîãî
òîâàðó äîäàéòå øàõðàéñòâî ï³ä ÷àñ îáâà-
æóâàííÿ, îáðàõóâàííÿ. Ìàºìî òîòàëüíå
³ãíîðóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàâà
ñïîæèâà÷³â.

— ßêèé ñåíñ ïåðåâ³ðîê, ÿêùî ¿õ ³ãíîðó-
þòü?

— Áàãàòî ³ãíîðóþòü, àëå íå âñ³. ßêùî
ñóá’ºêò òîðã³âë³ ñåðéîçíèé ³ ö³íóº âëàñ-
íó ðåïóòàö³þ òà ïëàíóº äàë³ ïðàöþâàòè ó
Êèºâ³ — â³í ³äå íàçóñòð³÷. Íàâåäó ïðè-
êëàä, êîëè ô³ðìà, ùî ïîñòà÷àº åë³òí³ ìåá-
ë³, ï³ñëÿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè íàøèõ
ôàõ³âö³â â³äøêîäóâàëà äîáðîâ³ëüíî ñïî-
æèâà÷åâ³ 15 òèñÿ÷ ºâðî. ×èì ìåíøå
ñóá’ºêò òóðáóºòüñÿ ïðî âëàñíèé ³ì³äæ,
òèì á³ëüøå â³í ³ãíîðóº çàêîíîäàâñòâî.

— Äî ñëîâà, ïðî çàêîíîäàâñòâî, âîíî æ
òåæ í³áè íåäîëóãå: ³ øòðàôè íåàäåêâàòíî
ì³çåðí³, ³ ì³ñÿ÷íèé ñòðîê íà âèïðàâëåííÿ
ïîðóøåíü. Öå íå äàº âàì îñîáëèâèõ âàæå-
ë³â âïëèâó?

— Öå òî÷íî. ßêùî ðàí³øå ïîòð³áíî áó-
ëî òðè äí³ íà óñóíåííÿ ïîðóøåíü, òî òå-
ïåð 30 äí³â. Òîáòî ö³ëèé ì³ñÿöü ëþäèíà
ìîæå ñïîê³éíî çáóâàòè íåÿê³ñíå. Ìè íå-
îäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â ùîäî ïåðåãëÿäó òàêèõ ïðàâèë, àëå
ðåàêö³¿ íåìàº.

— ×è äîâîäèëîñÿ âàì íåñïîä³âàíî âèÿâ-
ëÿòè ñóïåðÿê³ñíèé òîâàð, íàïðèêëàä, òîé
ñàìèé ñèð?

— Íå òå ùîá íåñïîä³âàíî. Ìîæíà âïåâ-
íåíî êàçàòè, ùî 10—15 â³äñîòê³â ïðîäóê-
ö³¿ íà ðèíêó — âèñîêî¿ ÿêîñò³.

— ßê ¿õ çíàéòè? Çà âèñîêîþ ö³íîþ?
— Çà ö³íîþ çîêðåìà. Àäæå öå — ÿê³ñ-

íà ñèðîâèíà, äîáðîñîâ³ñíà ðîáîòà. Âñå
öå íå êîøòóº êîï³éêè. Íàïðèêëàä, ÿê³ñ-
íèé ñèð êîøòóâàòèìå ïîíàä ñòî ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì

Спіл вався І ор СВАЧІЙ,
"Хрещати "
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Âîëîäèìèð ªÂÄÎÊÈÌÎÂ: “Ó Êèºâ³ ç’ÿâëÿòüñÿ
ùå ÷îòèðè ïîñîëüñòâà”

— Ñê³ëüêè ó ñòîëèö³ º ³íîçåìíèõ
ïðåäñòàâíèöòâ?

— Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ ïðàöþ-
þòü 73 ïîñîëüñòâà, 17 ïðåäñòàâ-
íèöòâ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é,
ïðèð³âíÿíèõ äî äèïëîìàòè÷íèõ,
21 ä³þ÷å ãåíåðàëüíå êîíñóëüñòâî
ïî Óêðà¿í³ òà 25 ïî÷åñíèõ êîí-
ñóëüñòâ.

— ßê³ ïðîáëåìè íàé÷àñò³øå âè-
íèêàþòü ó ïðåäñòàâíèê³â ³íîçåì-
íèõ ïðåäñòàâíèöòâ, àêðåäèòîâàíèõ
â Óêðà¿í³?

— Îñê³ëüêè â ì³ñò³ º ïîíàä 100
öèõ âàæëèâèõ îá’ºêò³â, çâ³ñíî æ,
ùå íå âñ³ ¿õí³ ïîòðåáè çàäîâîëå-
íî. Çîêðåìà â³ä÷óâàþòü äåô³öèò ó
ïðèì³ùåííÿõ 10 ïîñîëüñòâ. ¯ì
ïîòð³áí³ íîâ³ áóä³âë³ â³ä 500 äî 2
òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ïîñîëü-
ñòâî Êèòàþ øóêàº ñîá³ ïëîùó ïî-
íàä 5 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Öå
íå îçíà÷àº, ùî âîíè íå ìàþòü
âëàñíîãî ïðèì³ùåííÿ. Ç ðîçâèò-
êîì ì³æíàðîäíèõ òà åêîíîì³÷íèõ
çâ’ÿçê³â Óêðà¿íè á³ëüøå àêðåäè-
òóþòü ³ äèïëîìàò³â ó íàø³é äåð-
æàâ³. Îêð³ì òîãî, íàì ïîòð³áíî 5
êîòåäæ³â äëÿ ðåçèäåíö³é ïîñë³â,
5—7 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 2 ñî-
òîê äî 0,5 ãåêòàðà äëÿ 5 ïî-
ñîëüñòâ. Ëèøå äëÿ îäíîãî ïîñîëü-
ñòâà ÑØÀ ïîòð³áíî 50 êâàðòèð,
äëÿ ïîñîëüñòâà Êàçàõñòàíó — 20,
äëÿ ³íøèõ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ — 60. À ùå â 10 áóä³âëÿõ
ìàºìî ðîçì³ñòèòè íåâåëè÷ê³ ïî-
ñîëüñòâà. Ðàçîì ç ÊÌÄÀ íàìàãà-
ºìîñÿ çàäîâîëüíèòè âñ³ ö³ ïîòðå-
áè. Îäíèì ³ç øëÿõ³â º ïåðåäàííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä çàáóäîâó.

— ×è â³äêðèþòüñÿ ó ñòîëèö³ íî-
â³ ïîñîëüñòâà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

— Ó ïëàíàõ â³äêðèòòÿ ïîñîëü-
ñòâ Ñàóä³âñüêî¿ Àðàâ³¿, Êîíãî,
Îá’ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàò³â.
Âîíè, ïîêè çâåäóòü ÷è ïðèäáà-
þòü âëàñí³ áóä³âë³, òèì÷àñîâî

ïðàöþâàòèìóòü ó êîìôîðòàáåëü-
íèõ ïðèì³ùåííÿõ íà âóëèö³ Òàí-
êîâ³é. Êîæíîìó ïðåäñòàâíèöòâó
çàáåçïå÷àòü íàëåæíó ³íôðàñòðóê-
òóðó òà áåçïåêó. Íàðàç³ ðîçðîáëÿ-
þòü ö³êàâèé ïðîåêò ñïîðóäæåí-
íÿ ïîñîëüñòâà ²íä³¿ íà âóëèö³ Íà-
òàë³ Çàá³ëè, 4, ïîñîëüñòâî âæå
ìàº çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Ïðîåêò çà-
òâåðäæåíî â Äåë³. Îêð³ì òîãî,
â³äâåäåíî 0,4 ãåêòàðà ï³ä áóä³â-
íèöòâî òóðåöüê³é àìáàñàä³ íà ïå-
ðåõðåñò³ âóëèö³ Ñòðóòèíñüêîãî ³
áóëüâàðó Äðóæáè íàðîä³â. Ïëà-
íóþòü ðîçøèðþâàòèñÿ ïîñîëü-
ñòâà Ðîñ³¿, ×åõ³¿.

— ×è¿ì êîøòîì çâîäèòèìóòü ïî-
ñîëüñòâà íà Òàíêîâ³é, òàì, ÿê â³-
äîìî, ïëàíóþòü äîâîë³ ìàñøòàá-
íèé ïðîåêò?

— Îáèäâà ïðåäñòàâíèöòâà — ³
ÑØÀ, ³ Êàçàõñòàíó — äèïëîìà-
òè áóäóâàòèìóòü çà ãðîø³ ñâî¿õ
äåðæàâ. Àìåðèêàíö³ âæå ðîçïî÷à-
ëè ðîáîòó, óðÿä Êàçàõñòàíó òà-
êîæ âèä³ëèâ êîøòè. Íèí³øíüîãî
ðîêó ðîçïî÷íóòüñÿ áóä³âåëüí³ ðî-
áîòè. Âîíè òàêîæ ìàþòü ñïîðó-
äèòè 20 êâàðòèð äëÿ ñâî¿õ ïðåä-
ñòàâíèê³â.

— Òîáòî íà âóëèö³ Òàíêîâ³é íå-
çàáàðîì âèðîñòå òàêå ñîá³ äèïëî-
ìàòè÷íå ì³ñòå÷êî?

— Òàê. Âîíî ìàòèìå íîâ³ ñó-
÷àñí³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ çàäî-
âîëüíÿòèìóòü ïîòðåáè íå ëèøå
ïîñîëüñòâ, ÃÄ²Ï, à é ñóñ³äí³õ
æèòëîâèõ áóäèíê³â. Ìàþ óâàç³
êàíàë³çàö³þ, âîäîã³í, îïàëåííÿ.
Òóò çâåäóòü ïîòóæíó êîòåëüíþ.

— ßê³ ùå íîâîââåäåííÿ î÷³êó-
þòü ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ ç äèïëî-
ìàòè÷íèì îá’ºêòîì áóäèíê³â?

— Îñê³ëüêè öå áóäå äèïëîìà-
òè÷íå ì³ñòå÷êî, âèð³øåíî ïåðåé-
ìåíóâàòè âóëèöþ Òàíêîâó íà Ñ³-
êîðñüêîãî, à Êóçüì³íñüêà ñòàíå

âóëèöåþ Äæàìáóëà Äæàáàºâàíà,
íà ÷åñòü â³äîìîãî êàçàõñüêîãî ïî-
åòà ³ ìèñëèòåëÿ. Ïîñîëüñòâî Êà-
çàõñòàíó âèñòóïèëî ç ³í³ö³àòèâîþ
îáëàøòóâàòè ÷àñòèíó ïàðêó, ðîç-
òàøîâàíîãî ïîðó÷, òà ñïîðóäèòè
â çåëåí³é çîí³ ïàì’ÿòíèê ïîåòîâ³.

— Ùî ðàí³øå áóëî íà öüîìó
ì³ñò³?

— Êîëèñü òóò áóëè òåïëèö³ ðàä-
ãîñïó “Òðîÿíäà”, àëå âæå áàãàòî
ðîê³â ä³ëÿíêó íå âèêîðèñòîâóâà-
ëè çà ïðèçíà÷åííÿì. Òîìó é áó-
ëî âèð³øåíî ñïîðóäèòè â öüîìó
ì³ñö³ äèïì³ñòå÷êî. Çåìåëüíå ïè-
òàííÿ âèð³øåíî. ÃÄ²Ï íàðàç³ ìàº
àêò ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèì íàä³ëîì.

— ßê òðèâàëè ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ? Àäæå ÷àñòî òàê³ çàõîäè â³ä-
áóâàþòüñÿ â íàïðóæåí³é îáñòàíîâ-
ö³, ³íîä³ ìåøêàíö³ âèñëîâëþþòü
ñâ³é ïðîòåñò ç ïðèâîäó çàáóäîâè.
×è áóëè íåâäîâîëåííÿ ùîäî ñïî-
ðóäæåííÿì äèïëîìàòè÷íîãî ì³ñ-
òå÷êà?

— Ñëóõàííÿ çàê³í÷èëèñÿ íîð-
ìàëüíî. Ìîæëèâî, ó ìåøêàíö³â ³
âèíèêëè á ïèòàííÿ, ÿêáè íîâî-
áóäîâà çàâàæàëà ¿ì. Àëå äî íàé-
áëèæ÷îãî áóäèíêó ïîíàä 30 ìåò-
ð³â, ³íñîëÿö³¿ íå ïîðóøåíî. Äî òî-
ãî æ ìè ïîâí³ñòþ çàì³íèìî ³íæå-

íåðí³ ìåðåæ³ ñóñ³äíüî¿ æèòëîâî¿
âèñîòêè íà âóëèö³ Ñ³êîðñüêîãî.

— Íà ñê³ëüêè ÷åðã ðîçðàõîâàíî
áóä³âíèöòâî äèïëîìàòè÷íîãî ì³ñ-
òå÷êà?

— Áóä³âíèöòâî ðîçðàõîâàíå íà
ï’ÿòü ÷åðã. Ïåðøà ïåðåäáà÷àº
ñïîðóäæåííÿ êîòåëüí³, äðóãà —
ïîñîëüñòâà Êàçàõñòàíó, òðåòÿ —
îô³ñíî¿ áóä³âë³, ÷åòâåðòà ³ ï’ÿòà —
äâîõ æèòëîâèõ áóäèíê³â.

— ßêà ïîïåðåäíÿ âàðò³ñòü áóä³â-
íèöòâà ì³ñòå÷êà?

— Âàðò³ñòü íàðàç³ íåâ³äîìà.
Ïðèáëèçíà öèôðà — 70 ì³ëüéî-
í³â äîëëàð³â, ç òèì, ùî ïîòð³áíî
áóäå çâåñòè 70 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â ïëîù³ ó ðîçðàõóíêó 1 òè-
ñÿ÷à óìîâíèõ îäèíèöü çà 1 êâàä-
ðàòíèé ìåòð.

— Ñâîºþ ÷åðãîþ ÑØÀ ³ Êàçàõ-
ñòàí òàêîæ ìàþòü ïîäáàòè ïðî íà-
ëåæí³ óìîâè äëÿ ðîáîòè ³ ïåðåáó-
âàííÿ óêðà¿íñüêèõ äèïëîìàò³â â ¿õ-
í³õ äåðæàâàõ?

— Çâ³ñíî æ, óñå çä³éñíþºòüñÿ
íà óìîâàõ âçàºìíîñò³. Â Êàçàõ-
ñòàí³ òà ÑØÀ òàêîæ óçãîäèëè íà
ð³âí³ ïðåì’ºð³â ³ ïðåçèäåíò³â âñ³
ïèòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè.

— Çà ñê³ëüêè ðîê³â ïåðåäáà÷åíî
çâåñòè ì³ñòå÷êî?

— Ïåðøó, äðóãó ³ òðåòþ ÷åðãó
ìàþòü çàâåðøèòè ïðîòÿãîì
2,5—3 ðîê³â. ×åòâåðòó ³ ï’ÿòó —
ùå çà ð³ê-ï³âòîðà. Çàãàëîì çà
ï’ÿòü ðîê³â.

— Ó öåíòð³ Êèºâà âæå íèí³ áðà-
êóº ì³ñöü äëÿ áóä³âíèöòâà, çîêðå-
ìà ïîñîëüñòâ. ßê íàäàë³ ì³ñòî çáè-
ðàºòüñÿ âèð³øóâàòè öå ïèòàííÿ?

— Íàðàç³ ðîçãëÿäàþòü ê³ëüêà
âàð³àíò³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
çâåäåííÿ òàêèõ äèïëîìàòè÷íèõ
ì³ñòå÷îê. Àëå âæå íå äëÿ ðîçòà-
øóâàííÿ ïîñîëüñòâ, à ïðîæèâàí-
íÿ äèïëîìàò³â. Çîêðåìà ïîòð³áíî
5 êîòåäæ³â äëÿ ðåçèäåíö³é ïîñë³â.
Ðîçãëÿäàºìî âàð³àíòè â ðàéîí³
Ïóù³-Âîäèö³ òà íà òåðèòîð³¿ Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³. Òà îñê³ëüêè óñ³
ïèòàííÿ ùå íåäîîïðàöüîâàíî,
äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí íå ìàºìî.
Òîáòî öå ðîáîòà íà ïåðñïåêòèâó.

— Îñòàíí³é ð³ê ñòîëè÷íà âëàäà
äîâîë³ øâèäêî ðåàãóº íà ïðîáëåìè
ç ðîçì³ùåííÿì ó Êèºâ³ äèïëîìà-
òè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ...

— Òàê. ² äåïóòàòè Êè¿âðàäè, ³
ìåð Êèºâà øâèäêî ðåàãóþòü,
àäæå öå âàæëèâà ïîë³òè÷íà òåìà,
³ì³äæ êðà¿íè, ³ì³äæ ñòîëèö³

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Íåïðèáóòêîâèé òðàô³ê
Êîìóíàëüí³ òðàíñïîðòíèêè çàçíàþòü çáèòê³â, àëå òàðèôè íå ï³äâèùóþòü

Íàâ³òü ïîïðè ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, êîìóíàëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” òà “Êè-
¿âïàñòðàíñ” çàçíàþòü çáèòê³â. Ñóìà âòðàò
ìåòðîïîë³òåíó, çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóí-
êàìè ï³äñóìê³â éîãî ðîáîòè â 2009 ðîö³,
ñòàíîâèëà 210,1 ìëí ãðèâåíü. Íå ìîæå ïî-
õâàëèòèñÿ ñâî¿ìè ô³íàíñîâèìè çäîáóòêà-
ìè â 2009-ìó ³ “Êè¿âïàñòðàíñ”. Çà îñòàí-

í³ìè äàíèìè, ñóìà éîãî çáèòê³â çà ìèíó-
ëèé ð³ê ñòàíîâèëà 189 ìëí ãðí. Íàãàäàºìî,
ùî çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2009 ðîêó “Êè¿âïàñòðàíñ”
çàô³êñóâàâ çáèòêè â 121, 8 ìëí ãðí.

Äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³ò-
åí” Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ çàçíà÷àº, ùî òà-
êèé ð³âåíü çáèòê³â ìîæíà ïîÿñíèòè ðîáî-
òîþ ï³äïðèºìñòâ çà íåâèã³äíèìè òàðèôà-
ìè íà ïðî¿çä. Ó ìåòðîïîë³òåí³ åêîíîì³÷-

íî îá´ðóíòîâàíèì ð³âíåì ââàæàþòü 2,5 ãðí
çà 1 ïî¿çäêó.

Íàòîì³ñòü ó ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” çàçíà-
÷àþòü, ùî ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ çáèòê³â º
çàíèæåíèé îáñÿã âèïëàòè ñóáâåíö³¿ ç áî-
êó äåðæàâè çà ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèõ êà-
òåãîð³é ïàñàæèð³â. “Êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âïàñòðàíñ” — ºäèíèé ïåðåâ³ç-
íèê, ÿêèé ïîâíîþ ì³ðîþ âèêîíóº çàêîíè
Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñüêèé åëåêòðè÷íèé òðàíñ-
ïîðò” òà “Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò”,
çàáåçïå÷óþ÷è ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèõ êà-
òåãîð³é ïàñàæèð³â. Ó Êèºâ³ òàêèõ ãðîìà-
äÿí ïîñò³éíî ìåøêàº ïðèáëèçíî 800 òè-
ñÿ÷”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
äèðåêòîðà “Êè¿âïàñòðàíñó” Ñåðã³é Ëèòâè-
íîâ. Çà éîãî äàíèìè, â 2009 ðîö³ ï³äïðè-
ºìñòâîì íàäàíî ïîñëóã ³ç ïåðåâåçåííÿ
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí íà ñóìó 394,9
ìëí ãðí, ³ç íèõ çà ï³ëüãàìè, íàäàíèìè äåð-
æàâîþ,— 228,1 ìëí ãðí. Ïðîòå Äåðæàâíèì

áþäæåòîì íà 2009 ð³ê áóëî ïåðåäáà÷åíî
ëèøå 79,5 ìëí ãðí íà êîìïåíñàö³þ ï³ëü-
ãîâîãî ïðî¿çäó ãðîìàäÿí. Íå âèïëàòà ñóá-
âåíö³¿ ç áîêó äåðæàâè ïðèçâåëà äî òîãî, ùî
ï³äïðèºìñòâî îïèíèëîñÿ ó ñêðóòí³é ñèòó-
àö³¿.

Íåâèêîíàííÿ äåðæàâîþ ñâî¿õ çîáîâ’-
ÿçàíü ñòàëî ïðè÷èíîþ çáèòê³â êîìóíàëü-
íèõ òðàíñïîðòíèê³â, ïåðåêîíàí³ ³ â ìåð³¿.
Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, çàêîí Óêðà-
¿íè ïðî â³äøêîäóâàííÿ çà ðàõóíîê ñóáâåí-
ö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó áåçïëàòíîãî ïðî-
¿çäó ï³ëüãîâèê³â íà ñüîãîäí³ íå âèêîíóº-
òüñÿ. ² ñàìå öå, à íå íèçüê³ òàðèôè, ïðè-
çâåëî äî çáèòê³â. Òîìó ì³ñüêà âëàäà íå äî-
çâîëèòü ï³äâèùóâàòè òàðèôè íà ïðî¿çä.
“Äîêè íå ïîäîëàºìî êðèçó ³ íå ñòàá³ë³çóº-
òüñÿ ñèòóàö³ÿ, í³ ïðî ÿêå ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â íå ìîæå áóòè ³ ìîâè”,— ñêàçàâ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî

Найближчим часом столиці від риють амбасади Са-
дівсь ої Аравії, Кон о, Об'єднаних Арабсь их Еміратів.
До то о ж, я писав "Хрещати ", на в лиці Тан овій
звед ть дипломатичнее містеч о. Столична влада всі-
ля о сприяє зміцненню відносин з різними державами,
зо рема оперативно виріш є питання надання примі-
щень, земельних діляно . Про це "Хрещати " розпо-
вів перший заст пни енерально о дире тора, олов-
ний інженер Генеральної дире ції з обсл ов вання
іноземних представництв Володимир Євдо имов.
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Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ком нальні транспортни и підрах вали збит и за мин лий рі . Під-
приємства “Київсь ий метрополітен” та “Київпастранс” разом втра-
тили приблизно 400 мільйонів ривень. Причиною цьо о на підпри-
ємствах називають е ономічно необ р нтовані тарифи на проїзд та
забор ованість з бо держави за перевезення піль ови ів. Водно-
час мерії запевняють, що підвищ вати ціни під час ризи не до-
зволять.
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Âàäèì ÇÀÃÐÅÁÍÎÉ: “Ñåêðåò óñï³õó — 
â ÿêîñò³ ñòðàõîâèõ ïîñëóã”

— ßê êðèçà âïëèíóëà íà ðîçì³-
ðè â³äøêîäóâàííÿ çà ïîë³ñàìè
ñòðàõóâàííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³?

— Ñóìè â³äøêîäóâàííÿ çà ïî-
ë³ñàìè îáîâ'ÿçêîâîãî ñòðàõóâàí-
íÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ âëàñíèê³â òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â íà ðåìîíò àâòîìîá³-
ë³â çðîñëè ìàéæå âäâ³÷³. Ãîëîâíà
ïðè÷èíà — äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³,
âíàñë³äîê ÿêî¿ â³äáóëîñÿ çäîðîæ-
÷àííÿ âñ³õ çàï÷àñòèí. Àäæå ÑÒÎ
êóïóþòü ¿õ, ÿê ïðàâèëî, ñïëà÷ó-
þ÷è â ³íîçåìí³é âàëþò³.

ßêùî ïðîàíàë³çóâàòè ñòàòèñ-
òèêó ñòðàõîâèõ â³äøêîäóâàíü çà
îäí³ºþ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîþ
ïðèãîäîþ, òî ïðîñòåæóºòüñÿ
ñò³éêà òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ: ÿê-
ùî â 2005 ðîö³ ñóìà ñòðàõîâèõ
â³äøêîäóâàíü çà îäíèì ÄÒÏ
ñòàíîâèëà ìàéæå 5000 ãðí, à â
2007 ðîö³ — 6000 ãðí, òî âæå â
2009-ìó — 8200 ãðí. Òåïåð êî-
æåí òðåò³é çáèòîê, çà ïîë³ñàìè
îáîâ'ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ àâòîâëàñíèê³â, ïå-
ðåâèùóº ñòðàõîâó ñóìó. ² çà ìî-
¿ìè ïðîãíîçàìè, â 2010 ðîö³ ñå-
ðåäíÿ ñóìà â³äøêîäóâàííÿ çðîñ-
òå äî 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Çá³ëüøåííÿ ë³ì³ò³â â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ñïðè÷èíèòü ³ çá³ëüøåí-
íÿ ñòðàõîâèõ òàðèô³â äëÿ ñòðàõó-
âàëüíèê³â?

— Öå ïèòàííÿ é äîñ³ çíàõî-
äèòüñÿ íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ.
Ìîÿ äóìêà òàêà, ùî ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â, áåçóìîâíî, ïîòð³á-

íèé êðîê, àëå â³í íå ñòàíå ïà-
íàöåºþ äëÿ ñòðàõîâèê³â. Âèñî-
êèé ðåçóëüòàò ïðîäåìîíñòðóþòü
ò³ êîìïàí³¿, ÿê³ çìîæóòü âòðèìà-
òè áàëàíñ ì³æ ö³íîþ ïîë³ñó òà
ÿê³ñòþ ïîñëóã. ß íàçâàâ áè òðè
ãîëîâíèõ ïðîáëåìè, ÿê³ ïîòð³á-
íî ðîçâ'ÿçàòè, ïåðø í³æ î÷³êóâà-
òè çá³ëüøåííÿ òàðèô³â ç îáîâ’ÿç-
êîâîãî ñòðàõóâàííÿ öèâ³ëüíî-
ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñ-
íèê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
Ïåðøà ïðîáëåìà — öå ö³íîâèé
äåìï³íã ç áîêó îêðåìèõ ñòðàõî-
âèê³â, äðóãà — íåîá´ðóíòîâàíî
âèñîê³ êîì³ñ³éí³ âèíàãîðîäè
àãåíòàì, ³ òðåòÿ — ïîòðåáà ó êî-
ðåêòí³øîìó âèçíà÷åíí³ ð³âíÿ
çáèòêîâîñò³ ç³ ñòðàõóâàííÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ àâòîâëàñíèê³â ó
çàãàëüí³é çâ³òíîñò³ ðèíêó. Ùîäî
öèõ ïðîáëåì, òî ñòðàõîâà êîìïà-
í³ÿ "ÁÐÎÊÁ²ÇÍÅÑ" ¿õ ïóáë³÷íî
îáãîâîðþâàëà.

— ßêèõ ðåçóëüòàò³â î÷³êóºòå â³ä
ñòðàõóâàííÿ "àâòîöèâ³ëêè" â 2010
ðîö³?

— Çà íàøèìè ïðîãíîçàìè,
çðîñòàííÿ ðèíêó ñòðàõóâàííÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ àâòîâëàñíèê³â ó
2010 ðîö³ ñòàíîâèòèìå ïðèáëèç-
íî 20 â³äñîòê³â. Ïðè öüîìó ñòðà-
õîâèé ðèíîê ìàº áóòè ãîòîâèì äî
òîãî, ùî ðîçì³ð ñåðåäíüî¿ âèïëà-
òè çà ïîë³ñàìè ñòðàõóâàííÿ öè-
â³ëüíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
öüîãî ðîêó çá³ëüøèòüñÿ íà 30—40
â³äñîòê³â. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòðàõî-
âî¿ êîìïàí³¿ "ÁÐÎÊÁ²ÇÍÅÑ", òî
â 2010 ðîö³ ìè ïëàíóºìî çá³ëü-

øèòè ÷àñòêó ñòðàõóâàííÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ àâòîâëàñíèê³â ó ñâî-
ºìó ñòðàõîâîìó ïîðòôåë³ äî 15
â³äñîòê³â. Óïåâíåíèé, ùî ïð³î-
ðèòåòîì ó ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é íàâ³òü ó öåé åêîíîì³÷-
íî ñêëàäíèé ÷àñ ìàº çàëèøàòèñÿ
çáåðåæåííÿ äîâ³ðè ãðîìàäÿí äî
ñòðàõîâî¿ ñôåðè êðà¿íè.

— Çà ï³äñóìêàìè íàö³îíàëüíî¿
ïðîãðàìè "Ëþäèíà ðîêó" âè çäîáó-
ëè ïåðåìîãó ³ îòðèìàëè çâàííÿ ëà-
óðåàòà ïðîãðàìè "Ëþäèíà ðîêó-
2009" â íîì³íàö³¿ "Ë³äåð ñòðàõîâî-
ãî ðèíêó". Â³òàºìî âàñ ³ç ö³ºþ ïå-
ðåìîãîþ!

— Ïðèñóäæåííÿ çâàííÿ "Ëþ-
äèíà ðîêó" ÿ ðîçö³íþþ ÿê ùå îä-
íå ï³äòâåðäæåííÿ àâòîðèòåòó ³
äîñÿãíåíü óñüîãî êîëåêòèâó
ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ "ÁÐÎÊÁ²Ç-
ÍÅÑ" — ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî
îô³ñó, ìåðåæ³ ô³ë³é, ¿¿ àêö³îíå-
ð³â ³ êë³ºíò³â. Ó öåé íåëåãêèé
äëÿ ñòðàõîâîãî ðèíêó ð³ê ñòðàõî-
â³é êîìïàí³¿ "ÁÐÎÊÁ²ÇÍÅÑ"
âäàëîñÿ äîñÿãòè 45-â³äñîòêîâîãî
çðîñòàííÿ. Ïðè öüîìó êîìïàí³ÿ
óòðèìóº äîâîë³ âèñîêèé ð³âåíü
ñòðàõîâèõ âèïëàò — 36-38 â³ä-
ñîòê³â. Ó 2009 ðîö³ "ÁÐÎÊÁ²Ç-
ÍÅÑ" ï³äòâåðäèëà ÿê³ñòü ñåðâ³ñó
êîìïàí³¿ ñåðòèô³êàòîì â³äïîâ³ä-

íîñò³ Ñèñòåìè ìåíåäæìåíòó
ÿêîñò³ ISO 9001:2008 ³ ñòàëà ïåð-
øîþ ç óêðà¿íñüêèõ ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é, ÿêà îòðèìàëà öåé ñåð-
òèô³êàò.

Íàøà ãîëîâíà êîíêóðåíòíà ïå-
ðåâàãà — öå ÿê³ñòü ñòðàõîâèõ ïî-
ñëóã. Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè, ÿê³
ìè ïðîâåëè ó 2009 ðîö³, ð³âåíü
çàäîâîëåíîñò³ ïðîöåñîì âðåãóëþ-
âàííÿ ñòðàõîâèõ âèïàäê³â êîìïà-
í³ºþ "ÁÐÎÊÁ²ÇÍÅÑ" ñòàíîâèòü
89,7 â³äñîòêà

Розмовляла
Лана ВЄТРОВА,

спеціально для "Хрещати а"

Ëþäìèëà ÏÅËÅÖÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Êðåäèòí³ óìîâè, ÿê³ ïðîïîíó-
þòü áàíêè îñòàíí³ì ÷àñîì, çì³-
íèëèñÿ íå íà êðàùå äëÿ íàñåëåí-
íÿ. Ëþäè íå ïîñï³øàþòü êëàñòè
ñâî¿ ãðîø³ íà äåïîçèò, íåäîâ³ðà
äî áàíê³â çðîñëà äî íåéìîâ³ðíèõ
â³äñîòê³â. Íàä³ÿ íà ÷åòâåðòèé
òðàíø Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî
ôîíäó ëèøàºòüñÿ, îäíàê ï³ñëÿ òî-
ãî ÿê Óêðà¿íà íàáóäå â³äíîñíî¿
ïîë³òè÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³, à öå ìî-
æå ñòàòèñÿ ëèøå ï³ñëÿ ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîð³â, — òàêèé âèñíî-
âîê åêñïåðò³â.

Ñèòóàö³ÿ ç íàäàííÿì áàíê³â-
ñüêèõ êðåäèò³â çì³íèëàñÿ. Íèí³
âçÿòè ïîçèêó äëÿ ïðèäáàííÿ
êâàðòèðè ôàêòè÷íî íåðåàëüíî, à
óìîâè àâòîêðåäèòóâàííÿ õî÷ ³ çì³-
íþþòüñÿ, îäíàê ïîâîë³. "Ç ïî÷àò-
êó ðîêó êðåäèòíèé ïîðòôåëü ô³-

çè÷íèõ îñ³á çìåíøèâñÿ ïðèáëèç-
íî íà 30 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, çà ðå-
çóëüòàòàìè ðîêó ñêîðî÷åííÿ ìî-
æå ñÿãíóòè 18 â³äñîòê³â, — ïðî-
êîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ íà ðèíêó
áàíê³âñüêèõ ïîñëóã Ìèêîëà ²â-
÷åíêî (êîìïàí³ÿ "Ôîðåêñ Êëóá").
— ßêùî â 2008-ìó ïðèð³ñò ñòàíî-
âèâ 70—80 â³äñîòê³â, òî öüîãîð³÷
îáñÿãè êðåäèòóâàííÿ óïåðøå çà
îñòàíí³ ðîêè çìåíøèëèñÿ. Ïîñòó-
ïîâî ïî÷àëî â³äðîäæóâàòèñÿ àâòî-
êðåäèòóâàííÿ, ùîïðàâäà, óìîâè
òåïåð æîðñòê³ø³: ïåðøèé âíåñîê
ñòàíîâèòü 30—50 â³äñîòê³â, òåð-
ì³í ñêîðîòèâñÿ â³ä 7 ðîê³â ó ñå-
ðåäíüîìó äî 3-5, êðåäèòè âèäàþ-
òüñÿ ëèøå â íàö³îíàëüí³é âàëþò³
çà âèñîêèìè ñòàâêàìè — ïîíàä
20 â³äñîòê³â".

Áàíêè íèí³ íå ò³ëüêè íå â çìî-
ç³ íàäàâàòè êðåäèòè, à é çä³éñíþ-
âàòè âèïëàòè çà äåïîçèòàìè. Òîæ
ö³íà íà äîâ³ðó íàñåëåííÿ çðîñ-

òàº, êîøò³â ó áàíêàõ áðàêóº. Íå-
çàëåæíèé åêñïåðò Þð³é Ðîìà-
íåíêî îö³íþº ñèòóàö³þ òàê:
"Äð³áíèì òà ñåðåäí³ì áàíêàì òðå-
áà íàðîùóâàòè êàï³òàë, àëå ãðî-
øåé íåìàº äå âçÿòè. 462 000
âêëàäíèê³â "Óêïðîìáàíêó" ñüî-
ãîäí³ îòðèìóþòü ñâî¿ êîøòè ÷å-
ðåç "Ðîäîâ³äÁàíê" çà ðàõóíîê îá-
ë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿
ïîçèêè, ùî ñòàíîâèòü 5,6 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü. Íàñåëåííÿ ïåðåñòàëî
âèêîðèñòîâóâàòè äåïîçèòè, ð³-
âåíü íåäîâ³ðè äî áàíê³â ñÿãàº
80—90 â³äñîòê³â. Çîâí³øí³ çàïî-
çè÷åííÿ íåìîæëèâ³, áîðã óêðà¿í-
ñüêèõ áàíê³â çà öèì ïîêàçíèêîì
òîð³ê ó æîâòí³ äîð³âíþâàâ 35
ì³ëüÿðäàì äîëàð³â". Ïîïðè íåñòà-
á³ëüíèé êóðñ âàëþòè, åêñïåðòè
ââàæàþòü, ùî äîëàð íå ïîäîðîæ-
÷àº. "ª äàí³, ùî ï³ä ÷àñ êðèçè â
ÑØÀ íàäðóêóâàëè 2-3 òðèëüéî-
íè äîëàð³â, º ÷èííèêè, ÿê³ âïëè-

âàþòü íà âàðò³ñòü äîëàðà â äîâ-
ãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³. Ñòð³ì-
êîãî çðîñòàííÿ äîëàðà íå áóäå",—
êàæå Îëåêñàíäð Ñºäèõ (êîìïà-
í³ÿ "Ïðîñòîáàíê") Àëüòåðíàòè-
âîþ âàëþòíèõ çàîùàäæåíü, çà
ñëîâàìè Ìèêîëà ²â÷åíêà, ìîæå
ñòàòè çîëîòî. "Íà ðèíêó âîíî
êîøòóº 1140 äîëàð³â çà óíö³þ,
ïðîãíîçíà ö³íà — 1200 äîëàð³â çà
óíö³þ, àëå â Óêðà¿í³ íà îäíîìó
ãðàì³ ìàðæà ñòàíîâèòü 50 ãðè-
âåíü, ùî óíåìîæëèâëþº âèñîêó
äîõ³äí³ñòü ó ðàç³ âêëàäàííÿ ãðî-
øåé íà 1-2 ì³ñÿö³,— êàæå ïàí ²â-
÷åíêî. — ßêùî âè ñõèëüí³ äî ðè-
çèêó ³ ìàºòå çíà÷í³ çàîùàäæåííÿ,
òî ìîæíà ñïðÿìóâàòè ¿õ íà ô³-
íàíñîâ³ ðèíêè: ôîíäîâèé ðèíîê
Óêðà¿íè, âàëþòíèé ðèíîê "Ôî-
ðåêñ". Íàä³¿ íà îòðèìàííÿ ÷åò-
âåðòîãî òðàíøó ÌÂÔ ïîêè ùî
íå âèïðàâäîâóþòüñÿ. Åêñïåðòè
ââàæàòü, ùî ðîçðàõîâóâàòè íà öþ

ãðîøîâó äîïîìîãó ìîæíà ò³ëüêè
ï³ñëÿ âèáîð³â ïðåçèäåíòà. "Â
áóäü-ÿêîìó ðàç³ Óêðà¿íà ìàòèìå
âåëè÷åçí³ ïðîáëåìè â ïåðø³é ïî-
ëîâèí³ 2010 ðîêó. Ï³ðàì³äà îáë³-
ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïî-
çèêè çà 2009 ð³ê çðîñëà ìàéæå â
äåñÿòü ðàç³â, òàê, ó ëèñòîïàä³ 2008
ðîêó âîíà ñòàíîâèëà 8 ì³ëüÿðä³â
ãðèâåíü, à íèí³ ïåðåâèùèëà 70
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Óðÿä çáèðàâ
ãðîø³ òà ïîêðèâàâ âèòðàòè, â òà-
êèõ óìîâàõ òàºìíà åì³ñ³ÿ º äóæå
éìîâ³ðíîþ. Îá'ºêòèâíî ï³ê êðè-
çè ùå íå íàñòàâ, êàðäèíàëüíèõ
çàõîä³â äëÿ çì³íè ñèòóàö³¿ íà ñèñ-
òåìíîìó ð³âí³ íå âæèòî",— êàæå
åêñïåðò Þð³é Ðîìàíåíêî. Ñèòó-
àö³ÿ íà ðèíêó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã
ìîæå óñêëàäíèòèñÿ, àëå, íà äóì-
êó ôàõ³âö³â, 2010 ð³ê çàãàëîì áó-
äå êðàùèì äëÿ Óêðà¿íè, î÷³êóâà-
í³ òåìïè çðîñòàííÿ ôîíäîâîãî
ðèíêó — 40—50 â³äñîòê³â

Íåäîâ³ðà óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ äî áàíê³â çðîñòàº

Æèòè ó êðåäèò ñòàëî ñêëàäí³øå

На сьо одні приблизно 60 відсот ів автовласни ів ма-
ють поліс страх вання цивільно-правової відповідаль-
ності власни ів транспортних засобів. І це, попри те,
що в У раїні цей вид страх вання є обов’яз овим. Я
відомо, цьо о ро план ється збільшити ліміти відпо-
відальності за цим видом страх вання: за матеріаль-
ний збито — з 25,5 тис. рн до 50 тис. рн. За зби-
то , нанесений здоров’ю та життю потерпілих,— з 50
тис. рн до 100 тис. рн. Відповідне рішення вже хва-
лив ре лятор рин і наразі воно на віз ванні в Мініс-
терстві юстиції. Детальніше про особливості розвит
цьо о вид страх вання в 2010 році розповів азеті
"Хрещати " олова правління страхової омпанії
"БРОКБІЗНЕС" Вадим ЗАГРЕБНОЙ.
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здоров’я” викласти у наступній редакції, а саме:

2. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Кільчицькій І. Р. прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту
цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 08.09.2004 № 1673

Розпорядження № 6 від12 січня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та для покращення надання транс�
портних послуг мешканцям житлового масиву Борщагівка, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

Внести зміни та доповнення до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 08.09.2004 № 1673 “Про
комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамваю від
площі Перемоги до Кільцевої дороги з частковою зміною тра�
си” із змінами та доповненнями внесеними розпоряджен�
ням Київської міської державної адміністрації від 04.04.2007
№ 396 “Про внесення змін та доповнень до розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 0809.2004
№ 1673”, а саме:

1. Підпункт 2.3 пункту 2 викласти в такій редакції:
“2.3 Роботи із реконструкції трамвайної лінії швидкісно�

го руху розпочати в червні 2007 року та проводити в два ета�
пи:

— від Великої Кільцевої дороги до станції “Лепсе” термін
закінчення — І квартал 2010 року;

— від станції “Лепсе” до вул. Старовокзальної термін за�
кінчення — І півріччя 2010 року”.

2. Пункт 3 розпорядження виключити. У зв’язку з цим
пункти 4�6 вважати пунктами 3�5.

3. Пункт 3 розпорядження викласти в такій редакції:
“4. Головному управлінню транспорту виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) у встановленому порядку подати до Головного управ�
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвес�
тиційні пропозиції щодо включення робіт з проектування та
реконструкції трамвайної лінії швидкісного руху до Програми
соціально�економічного розвитку м. Києва на 2010 рік”.

Голова Л. Черновець ий

Про перенесення робочих днів 
у 2010 році

Розпорядження № 1356 від 8 грудня 2009 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 року № 1412 — р “Про
перенесення робочих днів у 2010 році” з метою створення сприятливих умов для святкування 1 січня —
Нового року, 7 січня — Різдва Христового та 24 серпня — Дня незалежності України, а також раціонально�
го використання робочого часу:

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та
організацій міста Києва (за винятком органів Пенсійного
фонду, Українського державного підприємства поштового
зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та банківських
установ) у порядку і на умовах, установлених законодав�
ством, перенести у 2010 році для працівників, яким вста�
новлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними
днями, робочі дні з:

понеділка 4 січня — на суботу 30 січня; 
вівторка 5 січня — на суботу 13 лютого;
середи 6 січня — на суботу 27 лютого; 
п’ятниці 8 січня — на суботу 13 березня; 
понеділка 23 серпня — на суботу 21 серпня.
2. Керівникам безперервно діючих підприємств та підпри�

ємств, пов’язаних з обслуговуванням населення, забезпечити
стабільне функціонування інфраструктури міста та повноцінне
обслуговування мешканців та гостей міста Києва у святкові дні.

3. Першим заступникам, заступникам голови міськдерж�
адміністрації, головам районних у місті Києві державних ад�
міністрацій, начальникам Головних управлінь, управлінь та
інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) вста�
новити чергування відповідальних працівників у зазначені
дні.

4. Графіки чергувань відповідальних працівників у пері�
од з 4 по 6 січня та 8 січня 2010 року подати до організа�
ційного управління апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
20 грудня 2010 року.

5. Контрольна 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 02.09.2009 № 996

Розпорядження № 1451 від 25 грудня 2009 року

Відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жерт�
ви нацистських переслідувань” та звернення Головного управління охорони здоров’я та медичного забез�
печення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в межах пов�
новажень місцевого органу виконавчої влади:

1. Пункт 13 розділу III Програми поліпшення життєза�
безпечення ветеранів війни на 2009—2010 роки, затвердже�
ної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 02.09.2009
№ 996, після слів “Виконавчі органи районних у м. Києві рад
(районні державні адміністрації)” доповнити словами “Голов�
не управління охорони здоров’я та медичного забезпечен�
ня”.

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 09.09.2008 № 1236

Розпорядження № 1404 від 16 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 16.03.2006 № 280/3371 “Про передачу комунальному підприємству “Притулок для тварин” земель�
ної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування пункту ветеринарного нагляду та переванта�
ження виловлених тварин на вул. Сирецькій, 31�а у Подільському районі м. Києва” та у зв’язку з специ�
фікою проектування будівництва та експлуатації приміщення для тварин, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Позиції 6 і 7 Переліку замовників проектування, ре�
конструкції та будівництва об’єктів охорони здоров’я до�
датка до розпорядження виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.09.2008 № 1236 “Про визначення замовників про�
ектування, будівництва та реконструкції об’єктів охорони

№ Назва об’є та Назва замовни а Види робіт

6. Ре онстр ція прит л для тварин з облаш-
т ванням рематорію в смт Бородян а

Ком нальне підприємство
“Прит ло для тварин”

розроб а прое тно- ошто-
рисної до ментації, б дів-
ництво

7. П н т первинно о ветеринарно о о ляд та
перевантаження виловлених тварин на в л.
Сирець ій, 31-а

Ком нальне підприємство
“Прит ло для тварин”

розроб а прое тно- ошто-
рисної до ментації, б дів-
ництво

Про виконання протиаварійних робіт 
в нижній частині зсувонебезпечного схилу 

з влаштуванням підпірної стіни 
на території Олександрівської клінічної лікарні м. Києва

на вулиці Шовковичній, 39/1'а 
у Печерському районі

Розпорядження № 1487 від 30 грудня 2009 року

Відповідно до законів України “Про планування і забудову територій”, “Про основи містобудування”,
“Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, по�
станови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 № 1369 “Про інженерний захист територій, об’єктів і
споруд від зсувів” (із змінами і доповненнями) та з метою виконання протиаварійних робіт в нижній час�
тині зсувонебезпечного схилу з влаштуванням підпірної стіни для забезпечення його стійкості на терито�
рії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва на вулиці Шовковичній, 39/1�а у Печерському районі, в ме�
жах функцій органів місцевого самоврядування:

1. Відкритому акціонерному товариству “Спеціалізова�
не управління протизсувних підземних робіт” здійснити
протиаварійні роботи із укріплення схилу з влаштуванням
підпірної стіни на території Олександрівської клінічної лі�
карні м. Києва на вулиці Шовковичній, 39/1�а у Печер�
ському районі.

2. Відкритому акціонерному товариству “Спеціалізова�
не управління протизсувних підземних робіт”:

2.1. Визначити у встановленому порядку на тендерній
основі генеральну проектну і підрядну організації на вико�
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Розробити та затвердити в установленому поряд�
ку проектно�кошторисну документацію.

2.3. До початку виконання робіт отримати в установле�

ному порядку в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних ро�
біт.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоуст�
рою міста Києва, затвердженими рішенням Київської місь�
кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та до�
повненнями).

2.5. При виконанні робіт дотримуватись норм і правил
безпеки у будівництві.

3. Головному управлінню комунального господарства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) подати у встановленому по�
рядку до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�



66 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  27 січня 2010

кої державної адміністрації) відповідні інвестиційні пропо�
зиції щодо включення об’єкта “Протиаварійні роботи в
нижній частині зсувонебезпечного схилу з влаштуванням
підпірної стіни на території Олександрівської клінічної лі�
карні м. Києва на вулиці Шовковичній, 39/1�а у Печер�
ському районі” до проекту Програми соціально�економіч�
ного розвитку м. Києва на 2010 рік та наступні роки.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.08.2008 № 1134
“Про заходи із запобігання можливого зсуву ґрунту схилу

на територію Олександрівської клінічної лікарні м. Києва
на вул. Шовковичній, 39/1�а у Печерському районі”.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
Д. Басс

Про реконструкцію інформаційних покажчиків 
на об’єктах архітектури у місті Києві 

до чемпіонату Європи з футболу —”Євро'2012”

Розпорядження № 1475 від 29 грудня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про благоустрій населених
пунктів”, рішення Київської міської ради від від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міс�
та Києва”, з метою забезпечення комплексу заходів, необхідних для зручного орієнтування і пересуван�
ня мешканців та гостей столиці на її території при проведенні в м. Києві фінальної частини чемпіонату Єв�
ропи з футболу — “Євро�2012”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити реконструкцію інформаційних покажчиків на
об’єктах архітектури у місті Києві до чемпіонату Європи з
футболу — “Євро�2012”.

2. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації):

2.1. Спільно з Головним управлінням містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) визначити перелік об’єктів архітектури, які по�
требують здійснення реконструкції, передбаченої в пункті 1
цього розпорядження, і затвердити його наказом по Голов�
ному управлінню контролю за благоустроєм міста Києва.

2.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані на
проектування.

2.3. Забезпечити розробку та затвердження в установ�
леному порядку проектно�кошторисної документації.

2.4. Генеральну проектну та підрядну організації визна�
чити на тендерній основі відповідно до чинного законодав�
ства.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоуст�
рою м. Києва, затвердженими рішенням Київської міської

ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнен�
нями).

2.6. Забезпечити у встановленому порядку прийняття та
передачу елементів благоустрою для подальшої експлуата�
ції та поточного утримання.

2.7. У встановленому порядку надати до Головного управ�
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін�
вестиційні пропозиції щодо включення робіт, передбачених
в пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програм со�
ціально�економічного розвитку м. Києва на 2010 рік та на�
ступні роки.

3. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на першого заступника голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Басса Д. Я.

Ви он ючий обов’яз и олови
Д. Басс

Про деякі питання, 
пов’язані з організацією обговорення 

проекту Закону України 
“Про внесення змін до Конституції України” 

у місті Києві

Розпорядження № 1143 від 30 вересня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Указу Президента
України від 25.08.2009 № 671/2009 “Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України
“Про внесення змін до Конституції України” та в межах функцій органу державної виконавчої влади:

1. Затвердити План заходів щодо сприяння проведенню
всенародного обговорення проекту Закону України “Про вне�
сення змін до Конституції України”, що додається.

2. Утворити міську робочу групу з питань сприяння про�
веденню всенародного обговорення проекту Закону Укра�
їни “Про внесення змін до Конституції України” та затвер�
дити склад, що додається.

3. Першому заступникові голови Київської міської держав�

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Рудика С. Я.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 22.10.2008 № 1451

Розпорядження № 1496 від 30 грудня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про планування і забудову те�
риторій”, рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 22/1856 “Про затвердження заходів щодо ре�
алізації Стратегічної концепції подальшої роботи та розвитку комунального підприємства Міжнародний
аеропорт “Київ” (Жуляни) та надання дозволу на передачу в заставу майна”, п. З рішення Київської місь�
кої ради від 04.02.1999 № 132/233 “Про оформлення права користування та надання земельних ділянок”
(зі змінами та доповненнями), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни у пункт 1 розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 22.10.2008 № 1451 “Про дозвіл на проекту�
вання та реконструкцію аеродрому, реконструкцію існуючо�
го терміналу і будівництво нового міжнародного терміналу
Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни)”, а саме цифри
“220” та “240” замінити цифрами “320”.

2. Першому заступнику голови Київської міської державної

адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
Д. Басс

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31.08.2009 № 979

Розпорядження № 1350 від 4 грудня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формуван�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” (із змінами і доповненнями)
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунально�
му господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для ро�
бітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду”, з метою упорядкування нор�
мативно�правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) щодо запровадження тарифів на житлово�комунальні послуги, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Внести такі зміни до Тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій для житло�
во�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників ба�
гатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жи�
лих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жи�

лих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко�
вих територій”:

вилучити позиції
“

”

26 26 1 ЖБК “Держплановець-2” в л. Горь о о 88 2,35 1,84

45 45 1 ЖБК “Молодіжний-12” в л. Горь о о 156 2,66 2,23

46 46 1 ЖБК “Молодіжний-12” в л. Горь о о 158 2,08 1,79

47 47 1 ЖБК “Молодіжний-12” в л. Горь о о 160 2,44 1,92

56 56 1 ЖБК “Печерсь ий- 2” просп. Соро аріччя
Жовтня

124-1 2,34 1,89

179 37 2 ОСББ “Мрія-Н” в л. Сормовсь а 18 1,84 1,84

466 73 5 ЖБК “Юпітер” просп. Оболонсь ий 18В 1,84 1,44

913 61 10 ТОВ “Житло-Б д” в л. Павлівсь а 18 2,04 1,81

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 внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 20.01.2009 № 50 
(із змінами та доповненнями)

Розпорядження № 1474 від 29 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження Со�
лом’янської районної у місті Києві державної адміністрації від 28.01.2008 № 91 “Про присвоєння пошто�
вої адреси підземній будівлі громадської вбиральні на вул. Петрозаводській”, матеріали інвентаризації гро�
мадської вбиральні по вул. Петрозаводській 2Б, виготовлені комунальним підприємством “Київське місь�
ке бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни в додаток до розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 20.01.2009 № 50 “Про впорядкування
функціонування мережі громадських вбиралень стаціонар�
ного типу, які належать до комунальної власності територі�

альної громади м. Києва” із змінами і доповненнями, вне�
сеними розпорядженням Київської міської державної адмі�
ністрації від 08.09.2009 року № 1013, а саме:

підпункт 6.4. пункту 6 додатку викласти у наступній ре�
дакції:

6,4 ПЕТРОЗАВОДСЬКА 2Б літ “А” 151,9

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.

Ви он ючий обов’яз и олови
Д. Басс
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Про внесення змін до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 27.06.2007 № 811

Розпорядження № 1472 від 29 грудня 2009 року

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
забезпечення сталого розвитку столиці і її зеленої зони, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 27.06.2007 № 811 “Про затвердження Порядку ви�

далення зелених насаджень на території міста Києва” а саме:
1.1. В пункті 4 розпорядження слова “сплату відновної вартості за�

значених зелених насаджень (оригіналів відповідних квитанцій про спла�
ту, платіжних доручень тощо)” замінити словами “отримання плати від�
новної вартості зазначених зелених насаджень (довідок КО “Київзелен�
буд”, виписок з рахунку отримувача).”

2. Першому заступникові голови Київської міської державної адмініс�
трації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподі�
лом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
Д. Басс

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

від 20.08.2009 № 932

Розпорядження № 3 від 11 січня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”, по�
станови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 107 “Про затвердження Державної цільової програми підготовки та про�
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (із змінами і доповненнями), розпорядження Ки�
ївської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспорт�
них спорудах міста”, з метою забезпечення своєчасного виконання робіт з водо� та газопостачання об’єктів, що споруджую�
ться в місті Києві і пов’язані з підготовкою та проведенням в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут�
болу, враховуючи звернення ТОВ “Виробниче�будівельне підприємство “Укргазкомплект” від 11.11.2009 № 221, в межах
здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2009 № 932
“Про винесення водопровідних і газових мереж із�під плями забудови
НКСК “Олімпійський” у Печерському та Голосіївському районах” виклас�
ти в редакції, що додається.

2. Першому заступникові голови Київської міської державної адмініс�
трації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження.

Голова Л. Черновець ий

Додаток до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 11.01.2010 № 3

Графік
виконання робіт з винесення водопровідних 

і газових мереж із'під плями забудови
НСК “Олімпійський” у Печерському та Голосіївському районах

№ п/п Наймен вання робіт Обся и
робіт

Термін ви онання робіт

почато за інчення

1 2 3 4 5

Про ладання азопроводів Д=300 мм, Д=500 мм в лицями
Са са ансь о о, Шота Р ставелі, Горь о о, Фіз льт ри,
Червоноармійсь ою

1.1 Розриття асфальтобетонно о по риття проїзної частини на в л.Шота Р ставелі
та про ладання азопровод середньо о тис Д=325мм з її част овим
пере риттям та перенесенням онта тної мережі (від в л.Жилянсь ої до
в л.Са са ансь о о) з переходом в л.Са са ансь о о за ритим способом

241 п.м 10.08.2009 28.11.2009

1.2 Відновлення асфальтобетонно о по риття проїзної частини та онта тної
мережі на в л.Шота Р ставелі (від в л.Жилянсь ої до в л.Са са ансь о о)

241 п.м 01.09.2009 29.11.2009

2.1 Розриття асфальтобетонно о по риття трот ар на в л.Са са ансь о о та
про ладання азопровод середньо о тис Д=325мм з йо о част овим
пере риттям та перенесенням онта тної мережі (від в л.Шота Р ставелі до
в л.Еспланадної)

152 п.м 10.08.2009 20.12.2009

2.2. Відновлення по риття трот ар та онта тної мережі на в л.Са са ансь о о
(від в л.Шота Р ставелі до в л.Еспланадної)

152 п.м 10.09.2009 22.12.2009

3.1 Розриття асфальтобетонно о по риття проїзної частини на в л.Фіз льт ри та
про ладання азопровод середньо о тис Д=325мм з її част овим
пере риттям (від НСК "Олімпійсь ий" до в л.Горь о о) з переходом
в л.Червоноармійсь ої від ритим способом

335 п.м 10.08.2009 20.12.2009

3.2 Відновлення асфальтобетонно о по риття проїзної частини на в л.Фіз льт ри
(від НСК "Олімпійсь ий" до в л.Горь о о)

335 п.м 23.08.2009 20.12.2009

4.1 Розриття асфальтобетонно о по риття проїзної частини на в л.Горь о о та
про ладання азопровод середньо о тис Д=500мм з її част овим
пере риттям та перенесенням онта тної мережі (від в л.Фіз льт ри до
в л.Жилянсь ої)

224 п.м 28.08.2009 20.12.2009

4.2 Відновлення асфальтобетонно о по риття проїзної частини та онта тної
мережі в л.Горь о о (від в л.Фіз льт ри до в л.Жилянсь ої)

224 п.м 10.09.2009 22.12.2009

Про ладання водопровод Д=300мм в лицями Са са ансь о о
та Шота Р ставелі

1.1 Розриття асфальтобетонно о по риття проїзної частини на в л.Шота Р ставелі
та про ладання водопровод з її част овим пере риттям (від в л.Жилянсь ої
до в л.Са са ансь о о)

230 п.м 10.08.2009 19.01.2010

1.2 Відновлення асфальтобетонно о по риття проїзної частини на в л.Шота
Р ставелі (від в л.Жилянсь ої до в л.Са са ансь о о)

230 п.м 01.09.2009 20.01.2010

2.1 Розриття асфальтобетонно о по риття проїзної частини на в л.Са са ансь о о
та про ладання водопровод з її част овим пере риттям (від в л.Еспланадної
до в л.Червоноармійсь ої) з переходом в л.Шота Р ставелі за ритим
способом і перенесенням онта тної мережі

200 п.м 10.08.2009 18.01.2010

2.2 Відновлення асфальтобетонно о по риття проїзної частини на
в л.Са са ансь о о (від в л.Еспланадної до в л.Червоноармійсь ої)

200 п.м 10.09.2009 20.01.2010

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
відповідно до постанови Кабінет Міністрів У раїни

від 03.09.2008 № 777 о олош є он рс на заміщення
ва антної посади енерально о дире тора державно о

підприємства “У рсервіс Мінтранс ”
1.Наймен вання підприємства: державне підприємство “У рсервіс

Мінтранс ”.

2.Місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемо и, 14.

3.Хара теристи а підприємства: державне підприємство “У рсервіс
Мінтранс ” здійснює виробнич , на ово-дослідн , тор овельн , інш , я
підприємниць , та і не омерційн , осподарсь діяльність. ДП “У рсервіс
Мінтранс ” та ож є балансо трим вачем адміністративної б дівлі
Міністерства транспорт та зв’яз У раїни і забезпеч є її життєдіяльність.

4.Вимо и до претендента:
- ромадянство У раїни;
- повна вища освіта відповідно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра або спеціаліста;
- досвід спішної роботи на ерівних посадах підприємств не менше
ніж 5 ро ів.

5.Перелі до ментів, я і повинні надаватись претендентом:

5.1.Заява на часть он рсі на ім’я Голови он рсної Комісії.

Заява повинна містити відомості про претендента (прізвище, ім’я та по
бать ові претендента, відомості про місце йо о проживання, онта тний
телефон).

5.2.До менти, я і подаються претендентом запечатаном па еті
додат ово до заяви:

- заповнений особовий листо з облі адрів;
- автобіо рафія;
- біо рафічна довід а;
- інформація про досвід спішної роботи з правління підприємствами
або анало ічної діяльності;

- довід а про відс тність або наявність в особи с димості;
- медична довід а про стан здоров’я;
- опії першої та др ої сторіно паспорт ;
- належним чином засвідчені опії:
- до ментів про освіт , підвищення валіфі ації;
- тр дової ниж и;
- ре омендації та інші до менти на розс д претендента.

6.Кінцевий стро подання заяви на часть он рсном відборі
та інших необхідних до ментів: тридцять днів з дня оп блі вання
о олошення.

7.Місце проведення он рсно о відбор : Міністерство транспорт та
зв’яз У раїни (м. Київ).

8.Адреса, за я ою приймаються заяви на часть он рсном
відборі та інші необхідні до менти, телефон для довідо : 01135,
м. Київ, пр. Перемо и, 14, Міністерство транспорт та зв’яз У раїни,
Кон рсна омісія, імната 808, тел. (8-044) 461-65-70.

За рите а ціонерне товариство “Кафе “Мисливець”
(ідентифі аційний од 24091272)

повідомляє про проведення чер ових за альних зборів а ціонерів
11 березня 2010 ро о 15.00 за адресою: 01133, м. Київ, в л. Артема, 20.

Порядо денний:
1 Про змін назви Товариства відповідно до За он У раїни “Про а ціонерні товариства”.
2 Внесення змін до стат т Товариства шляхом ви ладання цьо о новій реда ції.
3. Про приведення вн трішніх до ментів Товариства відповідність до За он У раїни

“Про а ціонерні товариства”.
4. Затвердження звіт та рез льтатів діяльності Товариства за 2006, 2007 та 2008 ро и.
5. Затвердження поряд розподіл приб т ( по риття збит ів ) за 2006, 2007 та 2008

ро и.
6. Затвердження баланс та звіт про фінансові рез льтати Товариства за 2006, 2007

та 2008 ро и.
7. Обрання Голови правління Товариства.
8. Обрання На лядової ради Товариства та Голови На лядової ради Товариства.
9. Про передач системи ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства

до іншо о реєстратора, затвердження мов до овор з новим реєстратором.

Для реєстрації представни ам а ціонерів необхідно мати до мент, що посвідч є
особ , та належним чином оформлене дор чення.

Довід и за телефоном (044)496-81-34. Ви онавчий ор ан Товариства.

ОГОЛОШЕННЯ
Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є
он рс на заміщення двох ва антних посад:

- оловно о е ономіста бюджетно о відділ правління по бюджет ,
- оловно о е ономіста (на період відп ст и для до ляд за дитиною до

дося нення нею 3-річно о ві ) відділ моніторин та аналіз ви онання бюджет
правління по бюджет .

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів - ромадянство У раїни,
вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем спеціаліст, ма істр. Навич и роботи з ПЕОМ.

Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо : 234-62-50.

Начальни відділ правління персоналом та фінансів
правоохоронних ор анів Л. Зволінсь а

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Вол ова К. Ю.

01024, м. Київ, в л. Липсь а,12/5, в. 7

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідача по цивільній справі
№ 2-142-1/10 за позовом Компанія “Emporiki Venture Capital Deweloped Markets Limited” до Вол о-
вої К.Ю. про відш од ванняматеріальноїш оди в с дове засідання, я е відб деться 11.02.10 р. о 14.00
в приміщенні Печерсь о о районно о с д м. Києва, за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4,
аб. 211.
Ви зобов’язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз’яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або неповідомлення

с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на підставі наявних даних.
С ддя Печерсь о о районно о с д м. Києва Литвинова І. В.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
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 117
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Ãåííàä³é Áîãàðîâ 
çàâæäè íà âàðò³
Çà ìóæí³ñòü ³ ð³øó÷³ñòü îõîðîíåöü îòðèìàº 
íàãðóäíèé çíàê

“Êè¿âðàäó çàêèäàëè äèìîâèìè
øàøêàìè!” — íåùîäàâíî öÿ íî-
âèíà ñòàëà îäí³ºþ ç òîïîâèõ íà
ñòîð³íêàõ ñòîëè÷íèõ ãàçåò. Çâ³ñ-
íî, ÷èòàþ÷è ¿¿, õòîñü çàñóäæóâàâ
çëîâìèñíèê³â, õòîñü, íàâïàêè,
ï³äòðèìóâàâ, à êîìóñü áóëî ïðîñ-
òî áàéäóæå. Òà âñ³ ïîãîäÿòüñÿ â
îäíîìó — êîëè áóä³âëþ ÊÌÄÀ
çàñëàëî äèìîì, ëþäÿì, êîòð³ áó-
ëè âñåðåäèí³, íå ïîçàçäðèâ áè
í³õòî. Íàðàç³ âñ³ õâèëþâàííÿ ïî-
çàäó. Îá³éøëîñÿ, ÿê-òî êàæóòü,
ëåãêèì ïåðåëÿêîì. Òà ÿêáè íå
âàðòîâ³ ïîðÿäêó, õòîçíà, ÷èì áè
òàêà âèò³âêà õóë³ãàí³â çàê³í÷èëà-
ñÿ. Çîêðåìà çíà÷íà çàñëóãà â öüî-
ìó — ïðàö³âíèêà ÄÏ ÀÏÁ “Áåð-
êóò” Ãåííàä³ÿ Áîãàðîâà. Ñàìå â³í
áóâ òîä³ íà çì³í³ ³ ïðîÿâèâ

ñïðàâæíþ â³äâàãó ³ ð³øó÷³ñòü.
“Ïîáà÷èâøè â ðóêàõ îäíîãî ç

ìîëîäèê³â ó áàíäàíàõ, ÿêèé á³ã
äî äâåðåé öåíòðàëüíîãî âõîäó,
ïàëàþ÷ó äèìîâó øàøêó, ÿ çàáëî-
êóâàâ äâåð³ çàñóâîì ³ âèêëèêàâ
ï³äìîãó,— ðîçïîâ³â ïàí Áîãà-
ðîâ. — Ó òîé ìîìåíò òðåáà áóëî
ä³ÿòè øâèäêî ³ ð³øó÷å, íà âàãàí-
íÿ íå áóëî ÷àñó, àäæå â³ä ìî¿õ ä³é
òîä³, ìîæëèâî, çàëåæàëî çäîðîâ’ÿ
³ æèòòÿ ëþäåé, ÿê³ ïåðåáóâàëè â
ïðèì³ùåíí³. Õòîçíà, ùî áóëî íà
äóìö³ â ïîðóøíèê³â”.

Çà â³ääàíå âèêîíàííÿ ñâîãî
îáîâ’ÿçêó òà ïðîÿâëåíó ìóæí³ñòü
Ãåííàä³é Áîãàðîâ îòðèìàº íà-
ãðóäíèé çíàê “Çà çàñëóãè II ñòó-
ïåíÿ” øòàáó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ç

îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³
äåðæàâíîãî êîðäîíó.

“Ìåí³, çâ³ñíî, äóæå ïðèºìíî,
ùî ì³é â÷èíîê òàê âèñîêî îö³íè-
ëè ³ â³äçíà÷èëè. Òà ÿ ïðîñòî âè-
êîíóâàâ ñâî¿ ïðÿì³ îáîâ’ÿçêè ç
îõîðîíè áóä³âë³. Äóìàþ, ùî ìî¿
êîëåãè çðîáèëè á òàê ñàìî”,—
ñêðîìíî çàçíà÷èâ ïàí Áîãàðîâ.

Ðÿòóâàòè, çàõèùàòè òà çàïîá³-
ãàòè çëî÷èíàì — äëÿ ÷îëîâ³êà º
ñïðàâîþ æèòòÿ. Ïðîæèâàþ÷è íà
Ëóãàíùèí³, â³í ïðàöþâàâ ó ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàíàõ, çîêðåìà â
â³ää³ë³ êàðíîãî ðîçøóêó. “Òîìó
ä³ÿòè â òàêèõ ñèòóàö³ÿõ äëÿ ìå-
íå — íå íîâå. ² íå ç òàêèìè
ñïðàâëÿâñÿ çà ðîêè ñëóæáè”,—
ðîçïîâ³äàº â³í. Äî ñòîëèö³ ÷îëî-
â³ê ïîòðàïèâ ï’ÿòü ðîê³â òîìó çà
íàïðàâëåííÿì íà ñëóæáó. Íèí³
âæå ÷îòèðè ðîêè ïåðåáóâàº íà
ïåíñ³¿. Àëå ñèä³òè áåç ðîáîòè ïàí
Áîãàðîâ íàâ³òü ³ íå äóìàâ.

“ß áåç ôîðìè íå ìîæó”,— ïî-
ÿñíþº. Òîìó çàëþáêè ïîãîäèâñÿ
íà ïðîïîçèö³þ îõîðîíÿòè áóä³â-
ëþ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ é äîáëåñíî
âèêîíóº ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, íå äîïóñ-
êàþ÷è ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ çàãðî-
æóþòü æèòòþ òà çäîðîâ’þ ëþ-
äåé

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé ñí³ã.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü —8...—14°Ñ, âíî÷³ —10...—15°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+2°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —4...—5°Ñ; íà ñõîä³ êðà-
¿íè —16...—20°Ñ, âíî÷³ —21...—22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿ-
ìè —14...—16°Ñ, âíî÷³ —17...—20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèêèé ñí³ã.
Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —13...—14°Ñ, âíî÷³
—15...—16°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Охороняти об`є ти та запобі ати злочинам — справа життя для Геннадія Бо арова

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 27 ñ³÷íÿ
8.30 —16.00. Фаза осмічної “порожнечі”. Відпочивайте, роз-

слабляйтеся, зосередившись на люблених творчих заняттях.
Заверш йте розпочаті справи, нічо о важливо о не план йте.
Новаційні пост пи приречені на провал. Вечір промайне на емо-
ційній хвилі, де варто перейнятися сімейними проблемами.

ОВНИ, нічо о не план йте, довірившись спонтанним змінам сит -
ацій. Найа т альнішими стан ть онта ти з людьми. Втім, об оворен-
ня он ретних тем може ле о перейти в п сті розмови, ле оважні
пліт и та домисли. Увечері побавте рідних чимось смачнень им.
ТЕЛЬЦІ, задовольняйте інформаційний олод. Спіл йтеся, обмінюй-

теся новинами. До інця дня нові починання не матим ть сенс . Зна-
йомства не б д ть тривалими та ви ідними, а ділові поїзд и мож ть
за інчитися мін совим рез льтатом. Зате вечері б дете ч йними,
т рботливими, одна не “розтаньте я лід”. Констр тивні стос н и з
людьми мають домін вати.
БЛИЗНЯТА переб ватим ть ліричном настрої. Д х романтизм

о рилить, піднесе до небес. Том про земне доведеться тимчасово
заб ти, що позитивно позначиться на психіці, заспо оїть нерви. Ве-
чір присвятіть шопін . По п и б д ть д же вдалими і порад ють вас.
Не жалійте рошей на арн річ — с пий платить двічі.
РАКИ, я що все валиться з р , можете зайнятися тим, що тішить

вас: почитати ці ав літерат р чи озирн тися та проаналіз вати до-
п щені помил и мин лом місяці, по аятися та вибачити ривдни-
ів, відзвіт вавши долі. Тоді вечір видасться світлим та радісним свя-
том д ші.
ЛЕВИ, можете займатися сім, чим заманеться. Одна неодмінно

збері айте зв’язо з однод мцями, др зями. Це поліпшить настрій і
триматиме вас тон сі. Навіть випад ова стороння, але близь а по
д х особа, може стати наснажни ом. Увечері с онцентр йтеся на до-
машніх справах, сімейних обов’яз ах, що част ово омпенс ється мо-
ральною чи матеріальною підтрим ою родини.
ДІВИ, професійна сфера по лине вас. У шефа сім п’ятниць на тиж-

день і па нереалізованих ідей, планів, завдань, я і вам визначено
втілювати. Втім, не поспішайте ви он вати на ази, відбій немин чий,
далі слів це не дійде. Зате зе ономите сили на майб тнє. Ввечері мо-
жете влашт вати посидень и олі осіб, отрим симпатиз єте.
ТЕРЕЗИ, відпочивайте, розважайтеся, ачайте інтеле т. Інформа-

ційні джерела до ваших посл . Поці автеся ч жою д м ою, варто б -
ти в рсі всіх останніх новин: від с сідсь их пліто до останніх на о-
вих дося нень світі. Ввечері подм ть інші вітри... Ваш свобод різ-
о обмежать...
СКОРПІОНИ, день асоціюватиметься з бро нівсь им р хом. С ціль-

ні несподіван и, спонтанні повороти сит ацій, що вима атим ть мит-
тєвих реа цій та мітливості. Втім, ви не підвладні стресам, е стрім —
природний тоні для вашо о єства, тіль и піддасть жар до життєвих
енер орес рсів. Вечір присвятіть інтимним тіхам. На особистом не-
босхилі сходить щаслива зоря, що сяятиме бла одаттю цілий рі .
СТРІЛЬЦІ, інтеле т ал ви нівро і не зазнаєте поразо дис сій-

них битвах. Я що опинилися на самоті, мерщій рт йтеся. Нині ерої
ті, хто єднається заради спільних звершень.
КОЗОРОГИ, хочете заробити рошей — в лючайте на всю пот ж-

ність міз и, і тоді фінанси, я азці, потеч ть до ваших ишень. Я -
що в офісі атмосфера нітюча, відволі айтеся на ці аві розмови, во-
ни бальзамом проллються на серце. Ні о о не рити йте, зробите
собі лихо!
ВОДОЛІЇ, час підзарядити любовний а м лятор. Виходьте на ро-

мантичне полювання, ймовірно, пощастить поцілити одночасно двох
“зайців” (одна про перспе тив мріяти не варто).
РИБИ мають на од продемонстр вати взірцево о сім’янина, я що

щедро жертв ватим ть сили та час на олтар домашньо о бла опол ч-
чя. Бла овірних за недолі и не “пиляйте”, бо ви теж не ан ел. Нама-
айтеся стати т рботливим, вірним шлюбним с п тни ом. На роботі
з оле ами б д йте стос н и на тлі бла ородної взаємопідтрим и. Ве-
чір присвятіть оханню

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про п блічне об оворення прое тів За онів У раїни
“Про внесення змін до Бюджетно о оде с У раїни”
та “Про Державний бюджет У раїни на 2010 рі ”

Ви онавчий ор ан Київради (Київсь а місь а державна адміністрація) з метою реалізації розпорядження Ка-
бінет Міністрів У раїни від 13.01.2010 № 27-р “Про п блічне об оворення прое тів За онів У раїни “Про вне-
сення змін до Бюджетно о оде с У раїни” та “Про Державний бюджет У раїни на 2010 рі ” пропон є про-
вести п блічне об оворення вищезазначених до ментів та надати пропозиції щодо їх дос оналення до 29
січня 2010 ро для подальшо о їх опрацювання та подання до Міністерства фінансів У раїни.
Пропозиції надавати за адресою:
— 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36 — Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації);
— телефон: 278-57-55, фа с: 254-19-19;
— е-mаіl:gfu@ukr.net.
Довід ово: зазначені до менти знаходяться на сайті: www.kmu.gov.ua

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Працівни а охорони столичної мерії Геннадія Бо арова
б де на ороджено "За засл и II ст пеня". Мин ло о
четвер а, оли б дівлю мерії за идали димовими шаш-
ами, саме він завадив прони ненню зловмисни ів
приміщення та нанесенню ш оди майн , а то й здо-
ров'ю чи життю працівни ів.


