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Êè¿â ï³ä âîäó íå ï³äå
Ïîâ³äîìëåííÿ äåÿêèõ ÇÌ² ïðî çàãðîçó âåëèêî¿ ïîâåí³ ó ñòîëèö³ 
íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З потеплінням столиці почали дедалі біль-
ше оворити про підтоплення. Одна , я
з'яс валося, поширена ба атьма ЗМІ інфор-
мація не відповідає дійсності. Про це "Хре-
щати " повідомили в Гідрометцентрі. Та ої
ж д м и столичні рят вальни и та е оло и.
Фахівці аж ть, що незначні заливи можливі
лише на прибережних територіях. Але й цьо-
о можна ни н ти в разі своєчасної й на-
лежної під отов и дамб, водосховищ та місь-
их насосних станцій. Карт місць імовірно о
заводнення оприлюднять за два тижні.

Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñí³ãó, òîâñòèé ïëàñò êðèãè íèí³øíüîãî
ðîêó âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ ó ì³ñòÿí. Ñòàðîæèëè êàæóòü,
ùî íàñë³äêîì íèí³øíüî¿ ïîãîëè ìîæå ñòàòè ï³äòîïëåííÿ
íèçèííèõ òåðèòîð³é ñòîëèö³ íàâåñí³. Ñèòóàö³þ êðèòè÷íî
ðîçäóâàþòü ó ÇÌ².

Çîâñ³ì ³íøî¿ äóìêè ôàõ³âö³ Ã³äðîìåòöåíòðó Óêðà¿íè.
Â÷îðà âîíè ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó”, ùî ç 10 ëþòîãî ó
Êèºâ³ î÷³êóºòüñÿ ïîòåïë³ííÿ, ÿêå òðèâàòèìå ñ³ì-â³ñ³ì
äí³â. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ âíî÷³ ñòàíîâèòèìå —1...—3°Ñ,

à âäåíü áëèçüêî íóëÿ. Çà òàêî¿ ïîãîäè çàòîïëåííÿ ì³ñòó
íå çàãðîæóº.

“Â Óêðà¿í³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ñèëüíèõ ïàâîäê³â
âíàñë³äîê òàíåííÿ ñí³ãó ðàííüî¿ âåñíè íà ñüîãîäí³ íåìàº,
— çàÿâèâ íà÷àëüíèê Ã³äðîìåòöåíòðó ÌÍÑ Óêðà¿íè Ìèêî-
ëà Êóëüá³äà. — Íèí³ òîâùèíà êðèãè ³ ð³âåíü âîäè â òàêèõ
âåëèêèõ ð³÷êîâèõ áàñåéíàõ, ÿê Äåñíà, Äí³ïðî, Ï³âäåííèé
Áóã, Äí³ñòåð, Òèñà, íå ïåðåâèùóº íîðìè”.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êóëüá³äè, â á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ ð³÷îê
ð³âåíü âîäè íå ï³äâèùèâñÿ. Ó äåÿêèõ âîäîéìàõ â³í äåùî ï³ä-
íÿâñÿ, àëå öå ñóòòºâî íå âïëèíå íà ð³âåíü çàòîïëåííÿ.

Ìèêîëà Êóëüá³äà äîäàâ, ùî íàâåñí³ â³äáóäåòüñÿ çàòîïëåí-
íÿ çàòîí³â, ïðîòå öå “íîðìàëüíèé ïðèðîäíèé ïðîöåñ, ÿêèé
íå çàãðîæóº íàñåëåíèì ïóíêòàì ³ áóâàº ÷è íå ùîðîêó”.
Ïðîòå ôàõ³âåöü íàãîëîñèâ, ùî â çîí³ íåáåçïåêè ìîæóòü
îïèíèòèñÿ ñàìî÷èíí³ çàáóäîâè íà òåðèòîð³¿ çàòîí³â, çîêðå-
ìà â Îñîêîðêàõ, Êîí÷à-Çàñï³.

Ãîëîâíèé ñèíîïòèê çàïåâíèâ, ùî æîäíî¿ ï³äñòàâè äëÿ
êàòàñòðîô³÷íèõ ïðîãíîç³â ùîäî ï³äòîïëåííÿ Êèºâà, ÿê³ çâó-
÷àòü ìàëî íå ùîäíÿ, íèí³øíüî¿ âåñíè íåìàº. “Òîæ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî çàòîïëåííÿ, ùî í³áèòî çàãðîæóº ì³ñòó, íå â³äïî-
â³äàº ä³éñíîñò³”, — ñêàçàâ ïàí Êóëüá³äà. Â³í íàãàäàâ, ùî
íèí³øí³ ð³âåíü ñí³ãó ³ ïðîìåðçàííÿ ́ ðóíòó íå º “ðåêîðäîì”,
çîêðåìà, 1996-ãî ö³ ïîêàçíèêè ïåðåâèùóâàëè òåïåð³øí³ óò-
ðè÷³, ùî é ïðèçâåëî äî çíà÷íîãî çàòîïëåííÿ òåðèòîð³é.

Íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ Â³-
òàë³é Ïøåíè÷íèé ââàæàº, ùî îñòàòî÷í³ ïðîãíîçè ðîáèòè
çàðàíî. “Êàðòèíà ïðîÿñíèòüñÿ ï³ñëÿ 20 ëþòîãî. Òîä³ Ã³äðî-

ìåòöåíòð íàäàñòü äàí³ ïðî ð³âåíü âîäè â Äí³ïð³ ï³ä ÷àñ âåñ-
íÿíîãî âîäîï³ëëÿ, — ïîîá³öÿâ â³í. — Íàéíåáåçïå÷í³ø³ ä³-
ëÿíêè âèä³ëÿòü íà êàðò³. Òîä³ ìè ïî÷íåìî âæèâàòè çàõîä³â
áåçïåêè”. Ïàí Ïøåíè÷íèé äîäàâ, ùî ï³ä ÷àñ îñòàííüîãî
íàéá³ëüøîãî ïàâîäêà â ñòîëèö³ — 1970 ðîêó — áóëî ï³äòîï-
ëåíî ÷èìàëó òåðèòîð³þ ì³ñòà. Çîêðåìà, ×àïàºâêó, Áîðòíè-
÷³, Îñîêîðêè, Ïîçíÿêè. Â öèõ ðàéîíàõ ìåøêàíöÿì äîâî-
äèëîñÿ ïåðåñóâàòèñÿ íàâ³òü ÷îâíàìè. “Òîä³ ð³âåíü ñí³ãîâî-
ãî ïîêðèâó ñÿãàâ 60 ñàíòèìåòð³â, — ðîçïîâ³â Â³òàë³é Ïøå-
íè÷íèé.— Íàðàç³ â³í íà ïîçíà÷ö³ 40 ñàíòèìåòð³â”. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Ïøåíè÷íîãî, ³ñíóº ïåâíà çàêîíîì³ðí³ñòü, öèê-
ë³÷í³ñòü ïîâòîðåííÿ òàêèõ ìàñøòàáíèõ ïàâîäê³â, ïðèáëèç-
íî îäèí ðàç íà 40 ðîê³â.

Íå âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ íèí³øíÿ ñèòóàö³ÿ ³ â åêîëî-
ã³â. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïðèðîäè Ìèêî-
ëà Ùåïåöü, óñå çàëåæèòü â³ä òàíåííÿ ñí³ãó ó âåðõ³â’ÿõ Ïðè-
ï’ÿò³, Äí³ïðà ³ Äåñíè, òîáòî íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³.
“ßêùî öå ñòàíåòüñÿ îäíî÷àñíî, ï³äòîïëåííÿ òåðèòîð³é ìîæ-
ëèâå”, — ñêàçàâ Ìèêîëà Ùåïåöü. Íà éîãî äóìêó, ÷èìàëî
çàëåæèòü òàêîæ â³ä ñèíîïòèê³â òà ãîñïîäàðíèê³â. Ìàþòü
çíà÷åííÿ â÷àñíà ï³äãîòîâêà âîäîñõîâèù, íàñîñíèõ ñòàíö³é
òà â³äêà÷óâàëüíèõ íàñîñ³â.

“Â³äîìî, ùî âîíè º, à â ÿêîìó ñòàí³ ïåðåáóâàþòü, íàðà-
ç³ íåâ³äîìî, — ïîâ³äîìèâ ôàõ³âåöü. — Õî÷à ñí³ãîâèé ïî-
êðèâ ÷èìàëèé, ê³ëüê³ñòü âîëîãè â íüîìó íåçíà÷íà. Ïåðåêî-
íàíèé, ùî ï³äòîïëåíü, ÿê³ áóëè â ñòîëèö³ 1931-ãî, 1970-ãî
òà 1979-ãî, íèí³øíüîãî ðîêó íå ïîâòîðèòüñÿ”
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Êèÿíè îòðèìàëè 
3 ì³ëüéîíè 
çà íåïðèáðàíèé ñí³ã

Çà ñ³÷åíü 2010 ðîêó æèòëîâ³ îðãàí³çàö³¿
ì³ñòà ïðîâåëè ïåðåðàõóíîê íàñåëåííþ
îïëàòè çà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Òà-
êèì ÷èíîì çà íåíàäàí³ ó ïîâíîìó îáñÿç³
ïîñëóãè ç ïðèáèðàííÿ òà î÷èùåííÿ â³ä
ñí³ãó ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é êèÿíàì
ïîâåðíóòî ¿õí³ êîøòè. Òàêèì áóëî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. “Êèÿíè íå âèíí³ â òîìó, ùî
ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ñâîº÷àñíî
íå âïîðàëèñÿ ç³ ñâî¿ìè áåçïîñåðåäí³ìè
îáîâ’ÿçêàìè òà íå îðãàí³çóâàëè îïåðàòèâ-
íó ðîáîòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ç
ïðèáèðàííÿ äâîð³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é â³ä ñí³ãó”,— çàÿâèâ ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð” çà ïîãîäæåííÿì ³ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñ-
òà ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ ðàõóíê³â íà îïëà-
òó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà ñ³÷åíü
2010 ðîêó ïî³íôîðìóâàëî ñïîæèâà÷³â ïðî
ñóìè ïðîâåäåíèõ ïåðåðàõóíê³â. Çàãàëîì ó
ì³ñò³ âèêîíàíî ïåðåðàõóíîê 4405 áóäèí-
êàì êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³. Ðîç-
ì³ð íàðàõóâàíü çà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é çìåíøåíî â ñåðåäíüîìó íà 7,16 %,
ùî ñòàíîâèòü ìàéæå òðè ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü

Ë³öåé-³íòåðíàò ¹ 23 
â³äñâÿòêóâàâ 50-ð³÷÷ÿ

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé ïðèâ³òàâ ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ,
ó÷í³â ³ êîëèøí³õ âèïóñêíèê³â ë³öåþ-³í-
òåðíàòó ¹ 23 ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì. “Ìè
ïèøàºìîñÿ òèì, ùî â Êèºâ³ º òàêèé çà-
êëàä. Ó öüîìó ïðåêðàñíîìó íàâ÷àëüíîìó
çàêëàä³ 40 â³äñîòê³â ïåäàãîã³÷íîãî êîëåê-
òèâó ïðàöþþòü ïîíàä 20 ðîê³â, à 5 ïåäà-
ãîã³â — â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ôóíêö³îíóâàí-
íÿ öüîãî ³íòåðíàòó”,— çàçíà÷èâ ïàí Æó-
ðàâñüêèé. Ç íàãîäè ñâÿòà â³í âðó÷èâ íàãî-
ðîäè çà âàãîìèé âíåñîê ó ñïðàâó ðîçâèò-
êó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè ³ âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì ïðàö³âíèêàì çàêëàäó

Êè¿âñüêèì ó÷íÿì 
îðãàí³çóâàëè òðèäöÿòü 
åêñêóðñ³é

Çà ìèíóëèé ð³ê ñòîëè÷í³ øêîëÿð³ ïîáó-
âàëè íà á³ëüø í³æ òðèäöÿòè åêñêóðñ³ÿõ ó
Êèºâ³ ³ çà éîãî ìåæàìè. Çðîáèëè âîíè ³
ê³ëüêà áàãàòîäåííèõ ïîõîä³â ñòåæêàìè
Óêðà¿íè. Òàê³ çàõîäè ïðîâåëî Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ ó ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³æ-
íî¿ àêö³¿ “Ïàì’ÿòàòè. Â³äðîäèòè. Çáåðåã-
òè”. Âîíà ñïðÿìîâàíà íà ñïðèÿííÿ ñòà-
íîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ìîëîä³ òà âèõîâàííÿ
â íå¿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé. Ç ìåòîþ âè-
â÷åííÿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà éî-
ãî êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè êè¿âñüê³ øêîëÿ-
ð³ òà ñòóäåíòè â³äâ³äàëè Êèºâî-Ïå÷åðñüêó
ëàâðó, Äåñÿòèííó öåðêâó, òóíåëü íà Æó-
êîâîìó îñòðîâ³, ïåðøó ë³í³þ îáîðîíè ì³ñ-
òà Êèºâà òà ùå ÷èìàëî ì³ñüêèõ ìóçå¿â.
Ïîáóâàëè âîíè ³ â îáëàñò³. Çîêðåìà, ïðî-
âåëè äëÿ íèõ åêñêóðñ³¿ â òàêèõ ñåëàõ, ÿê
Òðèï³ëëÿ, Õîò³â, ó ì³ñòàõ Ïåðåÿñëàâ-
Õìåëüíèöüêèé ³ Á³ëà Öåðêâà. Òà íå ëèøå
Êè¿âñüêîþ îáëàñòþ îáìåæèëîñÿ îçíàéîì-
ëåííÿ êè¿âñüêî¿ ìîëîä³ ç ³ñòîðè÷íèì ìè-
íóëèì íàøî¿ äåðæàâè. Ñòîëè÷í³ øêîëÿð³
õîäèëè â ïîõ³ä ïå÷åðíèìè ì³ñòàìè Êðè-
ìó, øëÿõàìè ãåðî¿â ÎÓÍ òà ïàðòèçàíñüêè-
ìè ñòåæêàìè Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà.
Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ àêö³¿ â ñòîëèö³ â³ä-
áóëîñÿ ÷èìàëî êîíêóðñ³â, âå÷îð³â, çóñòð³-
÷åé ³ òåìàòè÷íèõ óðîê³â ïàòð³îòè÷íîãî
ñïðÿìóâàííÿ. Òà, îêð³ì ³ñòîð³¿, íàãàäàëè
ìîëîä³ é ÷óäîâ³ âåñ³ëüí³ îáðÿäè óêðà¿íö³â.
²ç êîëîðèòîì ³ ñàìîáóòí³ñòþ âåñ³ëüíèõ
òðàäèö³é ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè âîíè
îçíàéîìèëèñÿ, ïåðåãëÿíóâøè âèñòàâêó
“Óêðà¿íñüêå âåñ³ëëÿ”

Êâ³òêîâèé ãîäèííèê 
çíîâó çàïðàöþº
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó ñòîëèö³ îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ñòâî-
ðåííÿ äèçàéíó êâ³òêîâîãî ãîäèííèêà,
ÿêèé íàâåñí³ ïëàíóþòü çìîíòóâàòè íà
ñõèë³ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ á³ëÿ ìàéäàíó
Íåçàëåæíîñò³. Êîíêóðñ òðèâàòèìå äî ê³í-
öÿ ëþòîãî íèí³øíüîãî ðîêó. Òîä³ æ ñòà-
íå â³äîìå ³ì’ÿ ïåðåìîæöÿ.

ßê ïîâ³äîìèëè â÷îðà “Õðåùàòèêó” â
ïðåñ-ñëóæá³ êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
“Êè¿âçåëåíáóä”, äî ó÷àñò³ çàïðîøóþòü óñ³õ
îõî÷èõ. Íàãàäàºìî, ùî êâ³òêîâèé ãîäèí-
íèê, äèçàéí ÿêîãî ðîçðîáëåíî çà ìîòèâà-
ìè êàðòèí óêðà¿íñüêîãî õóäîæíèêà Ëåîí³-
äà Àíäð³ºâñüêîãî ñòâîðåíî â ì³ñò³ ìèíóëî¿
îñåí³. Îäíàê ïðîïðàöþâàâ â³í ëèøå ê³ëü-
êà äí³â, îñê³ëüêè ìåõàí³çì ïîëàìàëè. Çà-
÷àðîâàí³ êðàñîþ òóðèñòè ìàñîâî ïîäàëèñÿ
ôîòîãðàôóâàòèñÿ íà ñòð³ëêàõ. ×åðåç òàêó
íàâàëó ãîäèííèê íå ì³ã íå ëèøå ïîêàçóâà-
òè ïðàâèëüíèé ÷àñ, à é ôóíêö³îíóâàòè.

Ä³àìåòð ãîäèííèêà ñòàíîâèâ 19 ìåòð³â,
à äëÿ ñòâîðåííÿ öèôåðáëàòó ñòîëè÷í³ çå-
ëåíáóä³âö³ âèêîðèñòàëè ìàéæå 50 òèñÿ÷
êâ³òîê. Âîíè òåæ ñïîäîáàëèñÿ êèÿíàì òà
ãîñòÿì — çà ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ ïðåçåíòà-
ö³¿ ïðîåêòó ðîñëèí çíà÷íî ïîìåíøàëî.

ßê ñòàëî â³äîìî, íèí³øíüîãî ðîêó íàä

ãîäèííèêîì ïëàíóþòü âñòàíîâèòè ì³ñòîê,
ùîá êèÿíè ìàëè çìîãó ôîòîãðàôóâàòèñÿ
íà éîãî òë³ é íå ïîøêîäæóâàòè êâ³òêîâî-
ãî öèôåðáëàòó. Îêð³ì òîãî, âñòàíîâëÿòü
â³äåîêàìåðó.

Íàãàäàºìî, ùî ïåðøèé êâ³òíèêîâèé
ãîäèííèê ó Êèºâ³ âñòàíîâèëè íà ×åðåïà-

íîâ³é ãîð³ 1913 ðîêó. Ñó÷àñíà êîíñòðóê-
ö³ÿ — íàéá³ëüøà â ñâ³ò³. Ï³ñëÿ îíîâëå-
íîãî çàïóñêó ¿¿ ïëàíóþòü ïîäàòè äî Êíè-
ãè ðåêîðä³â Ã³ííåññà. Â ïåðñïåêòèâ³ ïî-
ðÿä âñòàíîâëÿòü åëåêòðîííèé öèôåðáëàò
ç³ çâîðîòíèì â³äë³êîì ÷àñó äî ïî÷àòêó
ªâðî-2012

Îëåêñàíäð ÊÎÇËÎÂÑÜÊÈÉ: “Ó ñòîëèö³
ç’ÿâèòüñÿ 18 áóôåðíèõ ïàðê³â”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ðîçïîâ³â 
ïðî âïîðÿäêóâàííÿ çîí â³äïî÷èíêó äëÿ êèÿí

— Ùî öå çà íîâèíêà äëÿ êèÿí — áóôåð-
í³ ïàðêè?

— Áóôåðíèé ïàðê — öå âïîðÿäêîâà-
íà ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ ë³ñó íàñåëåíîãî
ïóíêòó, ðîçòàøîâàíà íà ìåæ³ ì³ñòà ç ë³-
ñîì, ïðèçíà÷åíà äëÿ â³ëüíîãî êîðîòêî-
÷àñíîãî â³äïî÷èíêó. Òàêèé ë³ñîïàðê îð-
ãàí³çîâóºòüñÿ øëÿõîì ïîñòóïîâî¿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ïåâíîãî ëàíäøàôòó, ùî ìàêñè-
ìàëüíî çáåð³ãàº ³ñíóþ÷å ïðèðîäíå ñå-
ðåäîâèùå. Öå êîìïëåêñ, ÿêèé ïîºäíóº
ðåêðåàö³éí³, àðõ³òåêòóðíî-õóäîæí³, ñà-
í³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ï³çíàâàëüí³ òà ë³ñî-
ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿.

— ßêå ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ öèõ òåðèòî-
ð³é?

— Âîíè ìàþòü áóòè ì³ñöåì äëÿ òóðèç-
ìó ó âèõ³äíèé äåíü, äëÿ ïðîãóëÿíîê, äëÿ
òèõîãî ³ àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó íà ïëÿæ³
àáî âîäíèõ ñòàíö³ÿõ, äëÿ ðèáàëüñòâà,
ëèæíîãî ñïîðòó, çáîðó ÿã³ä òà ãðèá³â ³
òàê äàë³. Ç ÷àñîì òåðèòîð³¿ áóôåðíèõ ïàð-
ê³â îáëàäíàþòü ñïîðòèâíèìè ìàéäàí÷è-
êàìè, âîäíèìè ñòàíö³ÿìè, çàêëàäàìè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, òóàëåòàìè,
ñòåæêàìè òà äîðîãàìè, àðõ³òåêòóðíèìè
ôîðìàìè äëÿ ï³äâèùåííÿ êîìôîðòó â³ä-
ïî÷èíêó.

— ×îìó âèíèêëà ïîòðåáà â ñòâîðåíí³ ¿õ?
— Ïîòðåáà â îðãàí³çàö³¿ áóôåðíèõ ïàð-

ê³â íà òåðèòîð³¿ ë³ñ³â íàñåëåíèõ ïóíêò³â
âèíèêàº ó çâ’ÿçêó ç âåëèêèì ðåêðåàö³é-
íèì íàâàíòàæåííÿì ïðèì³ñüêèõ ë³ñ³â,
ÿê³ ìåæóþòü ³ç çàáóäîâàíîþ ÷àñòèíîþ
ì³ñòà.

— ×è ðåãóëþº äåðæàâà ñòâîðåííÿ ïàðê³â
òàêîãî òèïó?

— Òàê, áóôåðí³ ïàðêè, òàê ñàìî, ÿê ³
áóäü-ÿêèé ì³ñüêèé ë³ñ, º ñêëàäîâîþ ÷àñ-
òèíîþ ë³ñîâîãî ôîíäó Óêðà¿íè. ¯õ ñòâî-
ðþþòü ó ðàìêàõ ïðîåêò³â, ðîçðîáëåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ïðîåêòè ïðî ñòâîðåííÿ áóôåðíèõ ïàðê³â
ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâ³é äåðæàâí³é åêî-
ëîã³÷í³é åêñïåðòèç³.

— Ó ÿêèõ ðàéîíàõ Êèºâà ïëàíóºòüñÿ
ñòâîðåííÿ òàêèõ ïàðê³â íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì?

— Íàñàìïåðåä öå ïàðê â³äïî÷èíêó “Á³-
ëè÷³”, “Ñâÿòîøèí”, “Ìèð”, “Êàòåðèí³â-
êà” ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³; ïàðê “Âè-
íîãðàäàð” — ó Ïîä³ëüñüêîìó; “Ãîëîñ³¿â-
ñüêà áàëêà” òà “Óðî÷èùå Âîëîäàðñüêå” —
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó; “Ïàðê äðóæáè íàðî-
ä³â”, “Çäîðîâ’ÿ” òà “Ïåðåìîãà” — ó Äåñ-
íÿíñüêîìó; ïàðê íà âóëèö³ Îëåêñè Äîâ-
áóøà; ïàðêè “Áåð³çêà”, “Âåñåëêà” — ó
Äí³ïðîâñüêîìó; ïàðêè “Ïóùà-Âîäèöÿ”,
“Áåð³çêà Øåâ÷åíêà”, “Êàëàí÷åâñüêèé” —
íà Îáîëîí³, òà “Õàðê³âñüêèé”, ùî ó Äàð-
íèö³.

— Ñê³ëüêè ¿õ ìàº áóòè?
— Íàðàç³ ìàºìî ïîñòàíîâó ÊÌÄÀ ïðî

ñòâîðåííÿ 18 áóôåðíèõ ïàðê³â. Çåìëÿ äëÿ
öèõ ïàðê³â º â ðîçïîðÿäæåíí³ ë³ñîïàðêî-
âèõ ãîñïîäàðñòâ. “Êè¿âçåëåíáóä” ðîáèòü
ïðîåêòè çåìëåóñòðîþ ÷îòèðüîõ ³ç öèõ

ïàðê³â — “Âèíîãðàäàðÿ”, “Ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè”, íà âóëèö³ Äîâáóøà òà ïàðêó-â³ä-
ïî÷èíó “Á³ëè÷³”.

— Ùî êîíêðåòíî ïîòð³áíî äëÿ ñòâîðåí-
íÿ òàêîãî ïàðêó?

— Íàøà îðãàí³çàö³ÿ “Êè¿âçåëåíáóä”
âèçíà÷àº êîðäîíè öèõ ïàðê³â, çàìîâëÿº
âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿,
îãîëîøóºìî òåíäåð íà âèêîíàííÿ ö³º¿ ðî-
áîòè. Ïîò³ì âèïóñêàºìî ì³ñüêå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ
öüîãî ïðîåêòó ³ ðåêîíñòðóêö³¿ òåðèòîð³¿.
Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ çàìîâíèêà ïðîåêòó,
éîãî ìàþòü âíåñòè äî ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà. Ïðîåêò
áóäå çä³éñíåíî, ÿê ò³ëüêè ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó íà íüîãî âèä³ëÿòü êîøòè. Äîêó-
ìåíòè ìè âæå ïîäàëè

Спіл вався
Сидір ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”
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Îáåðåæíî: ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
Êèÿíè âñå ÷àñò³øå ñêàðæàòüñÿ íà íåÿê³ñí³ òîâàðè ó âåëèêèõ ñóïåðìàðêåòàõ
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Я запевняють фахівці, на сьо о-
дні столиця не може похвалитися
зраз овими по азни ами я ості
прод тових товарів. Мар етин-
овий хід для виробни ів та ре-
алізаторів зазвичай є важливі-
шим за справжню я ість товарів.
"Хрещати " з’яс вав, що пор -
шення прав споживачів охоплю-
ють ледь не всі р пи продтова-
рів. Е сперти наразі мож ть за-
певнити по пців я ості лише
о овитої, інші ж прод ти дове-
деться вибирати на свій страх і
ризи .

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê â³ää³ëîì êîí-
òðîëþ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â ñòîëèö³ íà äîòðèìàííÿ ñóá’ºêòàìè
ãîñïîäàðþâàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî-
òÿãîì 2009 ðîêó áóëî âèÿâëåíî ïîðóøåí-
íÿ ó 79 â³äñîòê³â ïåðåâ³ðåíèõ. Ïðåòåíç³¿ º
ìàëî íå äî êîæíîãî ç îñíîâíèõ âèä³â ïðî-
äîâîëü÷î¿ ïðîäóêö³¿. Àëå íàéá³ëüøå ïðè-
çóïèíåíî òà ïðèïèíåíî ðåàë³çàö³þ ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â ñåðåä ïëîäîâî-îâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿ (16,7 òîííè), ðèáè (12,7 òîííè)
òà ì’ÿñíèõ âèðîá³â (7,9 òîííè). Ñåðåä êîí-
ô³ñêàòó îïèíèâñÿ òàêîæ öóêîð (5,4 òîííè),
ìîëî÷í³ òîâàðè (3,8 òîííè), ìàêàðîíè (2,1
òîííè) òà õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè (1,4 òîííè).
Íàé÷àñò³øå êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà íåÿê³ñ-
íó ïðîäóêö³þ ó âåëèêèõ òîðãîâåëüíèõ ìå-
ðåæàõ, òàêèõ ÿê “Àøàí-Ïåòð³âêà”, “Åêî”,
“Ñ³ëüïî”, “Á³ëëà”, “Âåëèêà êèøåíÿ”,
“Ïåðåõðåñòÿ”.

Îäíà ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì — ôàëüñèô³-
êàö³ÿ òîâàðó, òîáòî ï³äì³íà îñíîâíî¿ ñè-
ðîâèíè äåøåâèìè çàì³ííèêàìè. Öå çìåí-
øóº ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ ³ çá³ëüøóº ïðè-
áóòêè. Ë³äèðóþòü ó òàê³é êàòåãîð³¿ ïîðó-
øåíü ìîëî÷í³ ïðîäóêòè òà ì’ÿñí³ âèðîáè.
Ó ïåðøèõ ìîëî÷í³ æèðè ï³äì³íþþòü ðîñ-
ëèííèìè, à ó äðóãèõ — âèðîáè íà÷èíÿþòü
ñîºþ, ÷îãî íà åòèêåòö³ íå çàçíà÷àþòü.

Çàì³ñòü ñîêó âàì ìîæóòü ïðîäàòè íàï³é ³ç
ñóö³ëüíèõ àðîìàòèçàòîð³â òà áàðâíèê³â. Òà-
ê³ âèïàäêè áóëî âèÿâëåíî íàâ³òü ï³ä ÷àñ ïå-
ðåâ³ðêè äîðîãîãî ãðàíàòîâîãî ñîêó. Öåíòðîì
íåçàëåæíèõ ñïîæèâ÷èõ åêñïåðòèç “ÒÅÑÒ”
áóëî çàô³êñîâàíî çðàçêè, â ÿêèõ âçàãàë³ íå
áóëî àí³ êðàïëèíè ñîêó ç ãðàíàòó, ÷îãî, çâè-
÷àéíî æ, íå áóëî âêàçàíî íà óïàêîâö³.

Лід за ціною риби
ßê ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðî-

ëþ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â
Þë³ÿ Êîâàëåíêî, ó ðèáíèõ ïðîäóêò³â º äó-
æå ñåðéîçíà ïðîáëåìà ç ãëàçóð’þ. Ó ê³ëî-
ãðàì³ ðèáè ñïîæèâà÷ó ïðîäàþòü 50 â³äñîò-
ê³â ëüîäó. “Öþ òåìó äåðæàâí³ îðãàíè íå-
äîîïðàöþâàëè äî ê³íöÿ. Ó íàñ, â³äïîâ³ä-
íî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, âçàãàë³ íå-
ìàº òàêîãî ïîíÿòòÿ ÿê ãëàçóð, à ëèøå çà-

ìîðîæåí³ ïðîäóêòè. Ðèáí³ ïðîäóêòè ïå-
ðåä ðåàë³çàö³ºþ ìàþòü áóòè ï³äãîòîâëåíè-
ìè, çâ³ëüíåíèìè â³ä ëüîäó ³ ïðîäàâàòèñÿ
÷èñòîþ âàãîþ. À ó íàñ íà ïðèëàâêàõ ëå-
æèòü ðèáà, çàëèòà êðèæàíîþ ãëàçóð’þ. Çà-
çâè÷àé ëþäèíà íå çíàº ïðî öå ³ áåðå äå-
øåâøó ïðîäóêö³þ, õî÷à öå íå îçíà÷àº, ùî
¿¿ áóäå á³ëüøå. Òàì áóäå ïîëîâèíà âîäè”,—
çàóâàæóº ïàí³ Êîâàëåíêî.

Що в імені твоєм
Âèðîáíèêè ÷àñòî ñâ³äîìî íåïðàâèëüíî

íàçèâàþòü ïðîäóêò àáî õèòðî îá³ãðóþòü
éîãî íàçâó, çìóøóþ÷è ñïîæèâà÷³â ïîì³ð-
êóâàòè: ÷è ñìåòàíêà ³ ñìåòàíà, êåô³ðíèé
íàï³é ³ êåô³ð îäíå é òå ñàìå. “Íàïðèêëàä,
ÿêùî âçÿòè êâàñ, òî éîãî îòðèìóþòü ò³ëü-
êè øëÿõîì áðîä³ííÿ, à ÿêùî íà åòèêåòö³
ç íàïîºì íàïèñàíî êâàñ, à â³í âèãîòîâëå-
íèé íå øëÿõîì áðîä³ííÿ, òî öå, ïðîáà÷-
òå, âæå íå êâàñ. Çà ñõîæèìè ñõåìàìè çà-
ì³ñòü ñìåòàíè ïèøóòü, ùî öå ñìåòàííèé
ïðîäóêò, çàì³ñòü éîãóðòó, êåô³ðó — êåô³ð-
íèé òà éîãóðòîâèé íàï³é. Êîëè íà åòèêåò-
ö³ âêàçàíî, ùî öå êåô³ðíèé íàï³é, òî çà-
çâè÷àé öÿ ñóì³ø í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç êåô³-
ðîì íå ìàº. Ñïîæèâà÷³, ïîãàíî â öüîìó
ðîçáèðàþ÷èñü, êóïóþòü àáñîëþòíî íå â³ä-
ïîâ³äíèé îðèã³íàëüíîìó ïðîäóêòó çàì³í-
íèê”,— êàæå êåð³âíèê â³ää³ëó òåñòóâàíü
Öåíòðó íåçàëåæíèõ ñïîæèâ÷èõ åêñïåðòèç
Í³íà Ê³ëüä³é.

Îêðåìî âèä³ëÿþòü íèçêó íåäîë³ê³â ùî-
äî ìàðêóâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Çà

ñëîâàìè åêñïåðòà, âèðîáíèêè íàâìèñíî
ïèøóòü ñêëàä ïðîäóêö³¿ äð³áíèì øðèô-
òîì, ÿêèé íåìîæëèâî ïðî÷èòàòè, à äàòó
âèãîòîâëåííÿ ëåäü ïîì³òíî âèáèâàþòü íà
ì³ñö³, äå âàæêî íå ëèøå ïðî÷èòàòè, à é
çíàéòè öåé íàïèñ, õî÷à äëÿ ïðîäóêò³â õàð-

÷óâàííÿ äàòà âèãîòîâëåííÿ — íàéâàæëè-
â³øèé ìîìåíò.

Подбаймо про себе самі
Îêð³ì òàê çâàíèõ ñòàíäàðòíèõ ìåòîä³â îá-

ìàíó âèðîáíèêàìè òà ðåàë³çàòîðàìè ñïîæè-
âà÷³â, º é ³íøèé íåãàòèâíèé àñïåêò ãàëóç³
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ,— íåäîñêîíàë³ñòü äåð-
æàâíî¿ íîðìàòèâíî¿ áàçè. ßê ñòâåðäæóº ïà-
í³ Ê³ëüä³é, â³ò÷èçíÿí³ íîðìè â³äñòàþòü â³ä
ºâðîïåéñüêèõ, íàâ³òü ïîïðè òå, ùî ¿õ ïåð³î-
äè÷íî îíîâëþþòü, äåÿê³ âàæëèâ³ ìîìåíòè
îïóñêàþòü. Íàïðèêëàä, îñòàíí³ì ÷àñîì øè-
ðîêîãî ðîçãîëîñó íàáóëà òåìà ÃÌÎ â ïðî-
äóêòàõ õàð÷óâàííÿ, õî÷à øê³äëèâ³ñòü ÃÌÎ
äî ê³íöÿ ùå íå äîâåäåíî. Ó òîé æå ÷àñ ïåâ-
íèé ïåðåë³ê ðå÷îâèí êàíöåðîãåí³â, øê³äëè-
â³ñòü ÿêèõ äîâåäåíà, â Óêðà¿í³ íå ïðîõîäèòü
òåñò³â, æîäíèì ÷èíîì íå ïåðåâ³ðÿºòüñÿ.

Çà äàíèìè åêñïåðò³â, ÿêùî ðîçãëÿäàòè
âñ³ ãðóïè ïðîäóêòîâèõ òîâàð³â, òî ìàéæå â
êîæí³é º ñâî¿ ïðîáëåìè. Òà íàéã³ðøå òå, ùî
äëÿ ëþäèíè, ÿêà ïðèõîäèòü ó òîðãîâåëü-
íèé çàêëàä, íåìàº æîäíîãî 100-â³äñîòêî-
âîãî ïîêàçíèêà, ÿêèé ñâ³ä÷èâ áè ïðî ÿê³ñòü
ïðîäóêö³¿. “ßê ïðàâèëî, â ìàãàçèí³ ìè êó-
ïóºìî ðîçôàñîâàíó ïðîäóêö³þ, ³, íà æàëü,
íàâ³òü ö³íà íå ìîæå áóòè ï³äêàçêîþ. Òîìó
ùî ó íàñ ó òåñòàõ ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ, ùî äî-
ðîãèé ïðîäóêò ìàº ïîãàíó ÷è äóæå ïîãàíó
îö³íêó. ªäèíèé ïðîäóêò, ó ÿêîãî òðàäèö³é-
íî, çà ðåçóëüòàòàìè òåñòóâàíü, íåìàº ïðîá-
ëåì, ÿê íå äèâíî,— öå ãîð³ëêà. Ùå á³ëüø-
ìåíø ìàºìî ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè òåñòó-
âàíü ùîäî êðóï. Ç îë³ºþ, çà â³ò÷èçíÿíèìè
íîðìàìè, âñå ÷óäîâî, à îò çà ºâðîïåéñüêè-
ìè ïîêàçíèêàìè áåçïåêè º ö³ëà íèçêà ïðîá-
ëåì”,— çàçíà÷àº Í³íà Ê³ëüä³é.

Ùîá íå áóòè îáäóðåíèìè ãó÷íîþ ðåêëà-
ìîþ é îá’ºêòèâíî îö³íþâàòè ÿê³ñòü òîâàðó
íà ïðèëàâêàõ ñóïåðìàðêåò³â òà ìàãàçèí³â,
åêñïåðòè ðàäÿòü ñïîæèâà÷ó îð³ºíòóâàòèñÿ
íà êîíêðåòí³ ìàðêè ³ íà ñïåö³àëüí³ äîñë³-
äæåííÿ, íå â³ðèòè ñë³ïî ðåêëàì³

Art Class

Генеральний медіа-партнер Медіа-партнер Медіа-партнер Організаційний партнерІніціатор проекту

Партнери проекту:

Організаційний партнерОрганізаційний партнер Технічний партнерТехнічний партнерОрганізаційний партнер Організаційний партнер

— в жодном разі не п вати з р міс-
цях несан ціонованої тор івлі;
— півля дешево о свіжо о м’яса, птиці,

моло а та моло опрод тів на стихійних рин-
ах пов’язана з підвищеним ризи ом для
здоров’я і життя споживача. (За онодав-
ством не передбачено захист прав спожи-
вачів під час їх пор шення “стихійній тор-
івлі”);
— здійснюючи по п и в ма азинах, по-

трібно зверн ти ва на ярли и цін, я во-
ни оформлені — чи є назва товар , я ий про-
пон ють для продаж , йо о вартість;
— я що вини ають с мніви щодо ва и про-

даних товарів, вима ати перевір на он-
трольних ва ах, я і повинні б ти встановле-
ні в тор овельном залі дост пном місці

з відповідними інформаційними таблич а-
ми;
— під час придбання продовольчих товарів

потрібно обов’яз ово збері ати розрах н о-
вий до мент (че ), а я що с б’є т підприєм-
ниць ої діяльності, відповідно до за онодав-
ства, звільнений від застос вання реєстрато-
рів розрах н ових операцій та розрах н ових
нижо , вима ати від продавця тор овий че ,
що засвідч є фа т півлі, я ом має б ти
зазначено: наймен вання с б’є та оспода-
рювання, наймен вання товар , ціна товар ,
дата продаж , прізвище, ініціали продавця,
йо о підпис. У разі придбання товар неналеж-
ної я ості вимо и по пців роз лядають після
пред’явлення розрах н ово о до мента з по-
знач ою про місце та дат продаж .

ДДООВВІІДДККАА ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ñïåö³àë³ñòè ðåêîìåíäóþòü:

Знайти я існ прод цію столичних с пермар етах нині важ о, навіть відділі дитячо о
харч вання
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ

ТА ДИЗАЙНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

НАКАЗИ

Про затвердження Порядку підготовки дозволів 
на проектування та реконструкцію, реставрацію 

та капітальний ремонт об’єктів, перепланування квартир
та інших вбудовано!прибудованих приміщень, 

опорядження фасадів, встановлення антен стільникового
(мобільного) зв’язку та переведення жилого будинку

(жилого приміщення) до нежитлового фонду у м. Києві.

Наказ № 59 від 30 січня 2010 року

На виконання рішення Київської міської ради “Про внесення змін до Правил забудови міста Києва, за�
тверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587” від 27.11.2009 № 734/2803

НАКАЗУЮ

1. Затвердити Порядок підготовки дозволів на проекту�
вання та реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт
об’єктів (частини споруди, будівлі), перепланування квар�
тир та інших вбудовано�прибудованих приміщень, встанов�
лення антен стільникового (мобільного) зв’язку, опоряджен�
ня фасадів та переведення жилого будинку (жилого примі�
щення) до нежитлового фонду, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника начальника Головного управління з питань
економіки та розвитку будівельної діяльності Дмитри�
шину Л. М.

В. о. начальни а
С. Броневиць ий

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Головного управління містобудування, 

архітектури та дизайну міського середовища
від 30 січня 2010 року № 59

Порядок підготовки
дозволів на проектування та реконструкцію, реставрацію

та капітальний ремонт об’єктів, перепланування квартир та нежилих
приміщень, інших вбудовано!прибудованих приміщень, опорядження

фасадів, встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку 
та переведення жилого будинку (житлового приміщення) 

до нежитлового фонду у місті Києві

І. Загальні положення
1.1. Даний порядок розроблено відповідно до законів

України “Про столицю України — місто — герой Київ”, “Про
звернення громадян”, “рішення Київської міської ради “Про
внесення змін до Правил забудови міста Києва, затвердже�
них рішенням Київської міської ради від 27.01.2005” від
27.11.2009 № 734/2803.

1.2. До документів, на які поширюється даний Порядок,
відноситься:

1.2.1. Проект розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) про надання дозволу на проектування та реконструкцію
окремих частин будівлі, споруди (у разі зміни функцій жит�
лового приміщення на нежитлові, виробничі та навпаки, змі�
ни техніко�економічних показників), в тому числі на рекон�
струкцію горищ з влаштуванням мансард, технічного повер�
ху, реконструкцію цокольного, першого поверху, підвалу,
влаштування окремого власного входу з вулиці до нежитло�
вого приміщення.

1.2.2. Проект розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) про надання дозволу на ремонт, реставрацію з присто�
суванням пам’яток культурної спадщини національного міс�
цевого значення.

1.2.3. Проект розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) про надання дозволу на капітальний ремонт окремих
частин будинків, споруд (фасадів, покрівель, горищ, балко�
нів, лоджій, цокольних і перших поверхів, підвалів).

1.2.4. Проект розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) про надання дозволу на опорядження фасадів.

1.2.5. Проект розпорядження виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) про надання дозволу на переведення жилого будинку,
жилого приміщення у нежилі з одночасним влаштуванням
окремого власного входу з вулиці до нежилих приміщень.

1.2.6. Дозвіл Головного управління містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) на перепланування квартир та нежилих примі�
щень (додаток № 1 до Порядку).

1.2.7. Дозвіл Головного управління містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) на встановлення антен стільникового (мобільно�
го) зв’язку (додаток № 2 до Порядку).

II. Перелік документів, що подаються замовником до Го�
ловного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища, необхідних для отримання відповід�
них дозволів.

2.1. Замовник звертається до Головного управління міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) із заявою до відділу докумен�
тального забезпечення з одночасним наданням наступних
документів, завірених належним чином:

2.2. Для отримання дозволу на проектування та рекон�
струкцію окремих частин будівлі, споруди (у разі зміни функ�
цій житлового приміщення на нежитлові, виробничі або нав�
паки, зміни техніко�економічних показників), в тому числі на
реконструкцію горищ з влаштуванням мансард, технічного
поверху, реконструкцію цокольного, першого поверху, під�
валу, влаштування окремого власного входу з вулиці до не�
житлового приміщення:

— правовстановлюючі документи, зареєстровані у кому�

нальному підприємстві “Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти неру�
хомого майна” (далі — БТІ) та їх посвідчені копії на будинок
(його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстро�
вано на праві власності, та документи про право користу�
вання, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на
праві власності;

— згода балансоутримувача будинку (оригінал);
— згода співвласників будинку на проведення таких ро�

біт;
— відомості про державну реєстрацію (для юридичних

осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з 
ЄДРПОУ, нотаріально засвідчені, та інше);

— паспортні дані (для фізичних осіб);
— копія технічного паспорту БТІ на нерухоме майно;
— перед проекти і пропозиції;
— ситуаційний план (схема розташування об’єкта в сис�

темі міста);
— фотофіксація об’єкта;
— висновок комунальної організації “Центр містобуду�

вання та архітектури”, який містить розрахунок потреби
району в закладах громадського обслуговування (стосуєть�
ся нежитлових приміщень);

— топографо�геодезична зйомка М: 2000, у разі необ�
хідності, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (те�
риторії) з нанесеними червоними лініями, магістральними
мережами, межами історико�культурних заповідників, зона�
ми охорони пам’яток культурної спадщини, природоохорон�
ними зонами, межами земельної ділянки (території), оригі�
нал;

2.2.1. Для підготовки відповідного проекту розпоряджен�
ня Головне управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища, у разі необхідності, може ви�
требувати:

— викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з
бази даних державного земельного кадастру), до якого до�
даються найменування землекористувачів (землевласників)
у межах території проектування та ділянок, що межують з
такою територією, з реквізитами документів, що стосують�
ся земельних відносин;

— викопіювання з топографо�геодезичної зйомки М 1:500
з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною пло�
щею, нанесеними інженерними мережами та спорудами та
їх охоронними зонами;

— висновок Головного управління екології та охорони
природних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно
дотримання умов охорони навколишнього середовища (у
разі необхідності);

— висновок спеціально уповноваженого органу охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно
належності ділянки або об’єкта до переліку пам’яток куль�
турної спадщини, розташування в межах зон охорони пам’�
яток, історичних ареалів та можливості проведення зазна�
чених робіт;

— висновки профільних (галузевих) управлінь виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших
питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єк�
та та інше.

2.2.2. Проектна документація на реконструкцію розроб�
ляється на підставі відповідного розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) про проектування та реконструкцію, вихід�
них даних, наданих відповідно до вимог Правил забудови
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради
від 27.01.2005 № 11/2587.

2.2.3. Проектна документація на реконструкцію об’єктів
погоджується Головним управлінням містобудування архітек�
тури та дизайну міського середовища, іншими службами та
ресурсопостачальними організаціями відповідно до вимог
Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Ки�
ївської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587, підлягає ком�
плексній державній експертизі, крім об’єктів, визначених
Переліком об’єктів, для затвердження яких комплексний

висновок державної експертизи не є обов’язковим, затвер�
джений наказом Міністерства регіонального розвитку та бу�
дівництва України від 08.04.2009 № 145.

2.3. Для отримання дозволу на реставрацію, ремонт з
пристосуванням пам’яток культурної спадщини національ�
ного, місцевого значення:

— правовстановлюючі документи, зареєстровані кому�
нальним підприємством “Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти неру�
хомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його час�
тину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на пра�
ві власності та документи про право користування, якщо
об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві влас�
ності (нотаріально засвідчена); 

— згода балансоутримувача будинку (оригінал);
— згода співвласників будинку на проведення таких ро�

біт, засвідчена у порядку передбаченому чинним законо�
давством України (оригінал);

— відомості про державну реєстрацію (для юридичних
осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з ба�
зи даних ЄДРПОУ, нотаріально посвідчені); паспортні дані
(для фізичних осіб); копія технічного паспорту, виготовле�
ного БТІ; передпроектні пропозиції; фотофіксація об’єкта;

— висновок Міністерства культури і туризму України, вис�
новок спеціально уповноваженого органу охорони культур�
ної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) — стосовно належ�
ності ділянки (території) або об’єкта нерухомого майна до
переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в ме�
жах зон хорони пам’яток, історичного ареалу;

— топографо�геодезична зйомка М: 2000, на якій позна�
чається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними
червоними лініями, магістральними мережами, межами іс�
торико�культурними заповідниками, зонами охорони пам’�
яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, ме�
жами земельної ділянки (території).

2.3.1. Для підготовки відповідного проекту розпоряджен�
ня Головне управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища у разі необхідності може витре�
бувати:

— висновок Головного управління екології та охорони при�
родних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) — стосовно до�
тримання умов охорони навколишнього середовища;

— викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг
з бази даних державного земельного кадастру), до якого до�
даються найменування землекористувачів (землевласників)
у межах території проектування та земельних ділянок, що з
нею межують, реквізитами документів, що регулюють від�
повідні земельні відносини;

— викопіювання з топоірафо�геодезичної зйомки М 1:500
з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною пло�
щею, нанесеними інженерними мережами та спорудами та
їх охоронними зонами;

— висновки профільних (галузевих) управлінь виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших
питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єк�
та та інше.

2.3.2. Проектна документація на реставрацію, ремонт,
пристосування розробляється на підставі відповідного роз�
порядження виконавчого органу Київської міської держав�
ної адміністрації) про проектування та реставрацію, вихід�
них даних, наданих відповідно до вимог Правил забудов
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради
від 27.01.2005 № 11/2587.

2.3.3. Проектна документація на реставрацію, ремонт з
пристосуванням об’єктів погоджується Головним управлін�
ням містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища, Міністерством культури і туризму України, спеці�
ально уповноваженим органом охорони культурної спадщи�
ни виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), іншими службами та ресурсо�
постачальними організаціями відповідно до вимог Правил
забудов міста Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 27.01.2005 № 11/2587, підлягає комплексній
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державній експертизі, крім об’єктів, визначених Переліком
об’єктів для затвердження проектів будівництва яких, ком�
плексний висновок державної експертизи не є обов’язко�
вим, затвердженим наказом Міністерства регіонального роз�
витку та будівництва України від 08.042009 № 145.

2.4. Для отримання дозволу на капітальний ре�
монт окремих частин будинків (фасадів, покрівель,
горищ, балконів, лоджій цокольних і перших повер�
хів, підвалів):

— правовстановлюючі документи, зареєстровані кому�
нальним підприємством “Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти неру�
хомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його час�
тину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на пра�
ві власності та документи про право користування, якщо
об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві влас�
ності (нотаріально засвідчені);

— згода балансоутримувача будинку (оригінал);
— згода співвласників будинку на проведення таких робіт;
— відомості про державну реєстрацію (для юридичних

осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з ба�
зи даних ЄДРПОУ);

— паспортні дані (для фізичних осіб);
— копія технічного паспорту на нерухоме майно, виго�

товленого БТІ;
— коротка характеристика щодо намірів замовника; топо�

графо�геодезична зйомка М 1: 2000, на якій позначається си�
туаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними
лініями, магістральними мережами, межами історико�куль�
турними заповідниками, зонами охорони пам’яток культур�
ної спадщини, природоохоронними зонами, межами земель�
ної ділянки (території) для цокольних поверхів підвалів;

2.4.1. Для підготовки відповідного проекту розпоря�
дження Головне управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища, у разі необхідності, може ви�
требувати:

— висновок спеціально уповноваженого органу культур�
ної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) — стосовно належ�
ності ділянки (території) або об’єкта до переліку пам’яток
культурної спадщини, розташування в межах зон охорони
пам’яток, історичних ареалів;

— викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг
з бази даних державного земельного кадастру), до якого до�
даються найменування землекористувачів (землевласників)
у межах території проектування та ділянок, що межують з
такою територією, з реквізитами документів, що регулюють
земельні відносини;

— викопіювання з топографо�геодезичної зйомки М 1:500
з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною пло�
щею, нанесеними інженерними мережами, спорудами та їх
охоронними зонами для цокольних поверхів підвалів;

— висновки профільних галузевих управлінь виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших
питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єк�
та та інше.

2.4.2. Проектна документація на капітальний ремонт окре�
мих частин будівлі розробляється на підставі відповідного роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) та погоджується спеці�
ально уповноваженим органом містобудування та архітектури
відповідної районної у місті Києві державної адміністрації від�
повідно до повноважень, в термін, що не перевищує одного
місяця з дня надання замовником всіх необхідних документів.

2.5. Для отримання дозволу на опорядження фа�
саду:

— правовстановлюючі документи, зареєстровані кому�
нальним підприємством “Київське міське бюро технічної Ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти неру�
хомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його час�
тину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на пра�
ві власності та документи про право користування, якщо
об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві влас�
ності (нотаріально засвідчена);

— згода балансоутримувача будинку (оригінал);
— згода співвласників будинку на проведення таких ро�

біт, засвідчена у порядку передбаченому чинним законо�
давством України (оригінал);

— відомості про державну реєстрацію (для юридичних
осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з ба�
зи даних ЄДРПОУ);

— паспортні дані (для фізичних осіб);
— копія технічного паспорту виготовленого БТІ;
— фотофіксація об’єкта;
— коротка характеристика щодо намірів замовника;
— передпроектні пропозиції;
— топографо�геодезична зйомка М 1:2000, на якій по�

значається ситуаційна схема розміщення земельної ділян�
ки (території) з нанесеними червоними лініями, магістраль�
ними мережами, межами історико�культурних заповідників,
зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохо�
ронними зонами, межами земельної ділянки (території).

2.5.1. Для підготовки відповідного проекту розпоря�
дження, Головне управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища, у разі необхідності, може ви�
требувати:

— висновок спеціально уповноваженого органу охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно
належності ділянки (території) або об’єкта до переліку
пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон
охорони пам’яток, історичних ареалів та можливості прове�
дення зазначених робіт;

— висновки профільних (галузевих) управлінь виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших
питань пов’язаних з функціональним призначенням об’єк�
та, а також інші відповідні матеріали (документи), що є не�
обхідними для підготовки відповідного розпорядження.

2.5.2. Утримання, ремонт, реконструкція, реставрація
фасадів будинків та споруд на території міста Києва, здій�
снюється відповідно до Порядку, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 27.11.2003 № 220/1094.

2.6. Для отримання дозволу на переведення жи�
лого будинку, жилого приміщення у нежилі з одно�
часною реконструкцією першого поверху та влаш�
туванням окремого власного входу з вулиці до не�
жилих приміщень:

— правовстановлюючі документи, зареєстровані кому�
нальним підприємством “Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти неру�
хомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його час�
тину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на пра�
ві власності та документи про право користування, якщо
об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві влас�
ності (нотаріально посвідчені);

— копія технічного паспорту;
— згода балансоутримувача будинку (оригінал);
— згода співвласників будинку на переведення жилого

приміщення до нежилого фонду;
— фотофіксація об’єкта;
— передпроектні пропозиції щодо влаштування окремо�

го входу;
— довідка форми — 3 (з місця реєстрації власника та за

адресою приміщення, що переводиться до нежитлового
фонду);

— довідка балансоутримувача про відсутність заборго�
ваності по квартирній платі та комунальним послугам;

— відомості про державну реєстрацію (для юридичних
осіб свідоцтво про реєстрацію, статут, витяг з бази даних
ЄДРПОУ);

— паспортні дані (для фізичних осіб);
— висновок комунальної організації “Центр містобуду�

вання та архітектури”, який містить розрахунок потреби
відповідного району в закладах громадського обслугову�
вання;

— топографо�геодезична зйомка М 1: 2000, на якій по�
значається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесе�
ними червоними лініями, магістральними мережами, ме�
жами історико�культурними заповідниками, зонами охоро�
ни пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зо�
нами, межами земельної ділянки (території);

— викопіювання з топографо�геодезичної зйомки М 1:500
з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною пло�
щею, нанесеними інженерними мережами, спорудами та їх
охоронними зонами.

2.6.1. Для підготовки відповідного проекту розпоря�
дження, Головне управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища, у разі необхідності, може ви�
требувати висновки профільних (галузевих) управлінь вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), установ та організацій — стосовно ін�
ших питань, пов’язаних з функціональним призначенням
об’єкта.

2.6.2. У разі переведення жилого будинку (приміщен�
ня) непридатного для проживання до нежилого (ст. 7 Жит�
лового кодексу України), власник жилого будинку (приміщен�
ня) подає додатково Акт міжвідомчої комісії про обстежен�
ня жилого будинку (жилого приміщення).

2.6.3. Обстеження стану жилих будинків з метою вста�
новлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та
визнання жилих будинків, жилих приміщень непридатними
для проживання здійснюється відповідно до Положення, за�
твердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984
№ 189.

2.6.4. Переведення жилого будинку (приміщення) до
нежитлового фонду проводиться у випадках передбачених
чинним законодавством України.

2.6.5. Переведення придатних для проживання жилих
будинків і жилих приміщень у будинках комунальної влас�
ності у нежилі, як правило, не допускається. У виняткових
випадках переведення жилих будинків і жилих приміщень у
нежилі, може здійснюватись за розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації). Не допускається переведення жилого при�
міщення жилого будинку у нежиле для потреб промислово�
го характеру.

2.6.6. Переведення жилих приміщень державної, кому�
нальної, приватної форми власності у нежилі, допускається
у разі, якщо такі приміщення розташовані у цокольних, під�
вальних, напівпідвальних, перших та других поверхах жилих
будинків, які мають окремий вихід, або мають можливість
влаштування окремого входу та за згодою власників жило�
го будинку.

2.7. Для отримання дозволу на перепланування
квартир та нежилих приміщень:

— правовстановлюючі документи, зареєстровані кому�
нальним підприємством “Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти неру�
хомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його час�
тину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на пра�
ві власності та документи про право користування, якщо
об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві влас�
ності (нотаріально посвідчені);

— довідка балансоутримувача будинку про відсутність
заборгованості по квартирній платі замовника (власника,
користувача);

— згода всіх співвласників (власників), а також повноліт�
ніх мешканців квартири (нежилого приміщення), які на пра�
вових підставах, передбачених чинним законодавством Укра�
їни, володіють, користуються, розпоряджаються відповідним
нерухомим майном (житлового чи нежитлового фонду), за�
свідчена у встановленому порядку (нотаріально засвідчена);

— довідка форми — 3;
— копія технічного паспорту виготовленого БТІ;
— згода балансоутримувача будинку;
— фотофіксація фасаду (для влаштування балкону кон�

сольного типу);
— згода сусідів, які проживають на поверсі вище та ниж�

че на один поверх, а для першого та останніх поверхів, зго�
да сусідів, що проживають зліва та справа;

(Примітка: “сусіди” — особи, за якими па праві приват�
ної (спільної, часткової) власності закріплено відповідне не�
рухоме майно, а також особи, що на правових підставах ко�
ристуються (оренда тощо) відповідним нерухомим майном
житлового фонду (нежитлового фонду);

— передпроектні пропозиції;
— висновок (аналіз) комунальної організації “Центр міс�

тобудування та архітектури” щодо можливості реалізації пе�
редпроектних пропозицій перепланування квартир(и) (не�
житлових приміщень) та можливого впливу конструктивних
(архітектурних) рішень по переплануванню на об’єкт місто�
будування (споруду, будівлю).

2.7.1. Головне управління містобудування, архітектури
та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може
витребувати:

— висновки профільних (галузевих) управлінь виконав�
чого органу Київської “міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), установ та організацій — стосовно ін�
ших питань, пов’язаних функціональним призначенням об’�
єкта та інше.

2.7.2. Проектна документація на перепланування квар�
тир(и) (нежилих приміщень) розробляється на підставі до�
зволу Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища (додаток № 1 до Порядку) і
погоджується спеціально уповноваженим місцевим органом
містобудування, архітектури відповідної районної у місті Ки�
єві державною адміністрацією, в установленому порядку.

(Примітка: склад та форма погодження (документа)
районної у місті Києві державної адміністрації, проектної до�
кументації на перепланування квартир(и) (нежитлового при�
міщення) визначається відповідними районними у місті Ки�
єві державними адміністраціями, згідно з чинним законо�
давством України.

2.7.3. Прийняття в експлуатацію квартир та нежитлових
приміщень в багатоквартирних житлових будинках (нежит�
лових будинках) після їх перепланування здійснюється ко�
місіями, які створюються відповідними районними у місті Ки�
єві державними адміністраціями.

2.8. Для отримання дозволу на встановлення ан�
тен стільникового (мобільного) зв’язку:

— правовстановлюючі документи, зареєстровані кому�
нальним підприємством “Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти неру�
хомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його час�
тину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на пра�
ві власності та документи про право користування, якщо
об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві влас�
ності;

— технічний паспорт на відповідне обладнання з виснов�
ком Київської міської санітарно�епідеміологічної станції що�
до можливості його встановлення;

— фотофіксація об’єкта;
— згода балансоутримувача будівлі (оригінал);
— відомості про державну реєстрацію (для юридичних

осіб, свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з
бази даних ЄДРПОУ);

— викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з
бази даних державного земельного кадастру), до якого до�
даються найменування землекористувачів (землевласників)
у межах території проектування та ділянок, що межують з
такою територією, з реквізитами документів, що регулюють
земельні відносини.

2.8.1. Для підготовки відповідного дозволу Головне
управління містобудування, архітектури та дизайну міського
середовища, у разі необхідності, може витребувати виснов�
ки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’яза�
них з функціональним призначенням об’єкта, та інше.

2.8.2. Встановлення зазначеного обладнання здійсню�
ється спеціалізованими організаціями, які мають відповід�
ну ліцензію.

III. Порядок розгляду документів в структурних
підрозділах Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища.

3.1. Відділ документального забезпечення протягом 
3 робочих днів здійснює попередній розгляд документів та
готує пропозиції керівництву щодо складу виконавців згід�
но із Положенням про Головне управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) та цього Порядку.

3.2. Відповідні матеріали направляються для розгляду
та підготовки проекту розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), або дозволу Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) до відділу підготовки розпорядчих документів в
режимі єдиного вікна управління дозвільної документації та
організаційно�правових питань.

3.3. Відділ підготовки розпорядчих документів в режи�
мі єдиного вікна управління дозвільної документації та ор�
ганізаційно�правових питань протягом 14 робочих днів уза�
гальнює матеріали та готує проект відповідного розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) або дозвіл Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації). У разі відсутності не�
обхідних матеріалів для підготовки відповідних дозволів
(проектів розпоряджень) ~ ґрунтовну відповідь та роз’яс�
нення щодо подальшого опрацювання питання.

3.4. Підготовлений проект розпорядження, або дозвіл до
подання на підпис заступнику начальника Головного управ�
ління протягом 10 робочих днів погоджується із структур�
ними підрозділами:

— Управлінням розвитку міста;
— Управлінням інженерного обладнання і підготовки те�

риторії;
— Відділом з юридичних питань.
3.5. Подання проекту розпорядження підписується на�

чальником відділу з юридичних питань та заступником на�
чальника Головного управління. Дозвіл на перепланування
квартир та нежилих приміщень, а також на встановлення
антен стільникового (мобільного) зв’язку підписується за�
ступником начальника Головного управління.

3.6. Після підписання подання проекту розпорядження
заступником начальника Головного управління, він реєстру�
ється та відповідно до Регламенту виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації), затвердже�
ного розпорядженням Київської міської державної адмініс�
трації від 29.01.2002 № 1970, направляється до управління
організаційно�аналітичного та правового забезпечення ді�
яльності Київського міського голови.

3.7. Після підписання відповідного дозволу заступником
начальника Головного управління, він реєструється та ви�
дається замовнику.

3.8. Після підписання розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) або дозволу Головного управління містобуду�
вання, архітектури та дизайну міського середовища, відпо�
відні матеріали зберігаються у відділі підготовки розпоряд�
чих документів в режимі єдиного вікна управління дозвіль�
ної документації та організаційно�правових питань.

Заст пни начальни а
Головно о правління

Л. Дмитришина

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 30 січня 2010 року № 59

______________________________________________________
______________________________________________________
Поштова адреса, назва фізичної (юридичної) особи

Д О З В І Л  №
на перепланування квартири (нежилого приміщення)

Об’єкт: квартира (нежиле приміщення) N
Адреса об’єкта: вул. (інше)__________________________у__________________________________районі м. Києва
Заявник: назва фізичної (юридичної) особи
Умови дозволу на перепланування квартири (нежилого приміщення):
— розробити та погодити проектну документацію в установленому порядку;
— виконати роботи згідно з проектом, розробленим та погодженим в установленому порядку.

Заступник начальника ___________________________________________________
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Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 30 січня 2010 року № 59
______________________________________________________
______________________________________________________

Поштова адреса, назва юридичної особи

Д О З В І Л  №
на встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку

Адреса об’єкта: вул.(інше)_____________у_________районі м. Києва
Заявник: назва юридичної особи
Умови дозволу на встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку:
— розробити та погодити проектну документацію в установленому порядку;
— виконати роботи з встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку згідно з проектом, розробленим та пого�

дженим в установленому порядку;
— ввести в експлуатацію встановлені об’єкти відповідно до вимог законодавства.

Заступник начальника ___________________________________________________

Про втрату чинності 
наказу

Наказ № 52 від 26 січня 2010 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 529/2598 “Про розгляд протесту заступ�
ника прокурора міста Києва від 22.09.2009 № 07/1�449вих�09 на рішення Київської міської ради від
22.01.2009 № 37/1092 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587
“Про правила забудови м. Києва”, яким задоволено зазначений протест

НАКАЗУЮ:

1. Наказ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища “Про затвердження
Порядку підготовки дозволів на проектування та рекон�
струкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів, пе�
репланування квартир та інших вбудовано�прибудованих
приміщень, опорядження фасадів та переведення жилого
будинку (жилого приміщення) до нежитлового фонду у м.

Києві” від 16.03.2009 № 95 визнати таким, що втратив чин�
ність.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за со�
бою.

В. о. начальни а
С. Броневиць ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 257/1313 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. 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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�

ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради
від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 261/1317 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. 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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради

від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради 

Про передачу громадянці Довгулі Ганні Дмитрівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Вешенському, 21 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 302/1358 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Вешенському, 21 (с. Биківня) у Деснян�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�

го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Довгулі Ганні Дмитрівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Вешенському, 21 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Довгулі Ганні Дмитрівні, за умо�
ви виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність

земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров Вешенському, 21 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

5. Громадянці Довгулі Ганні Дмитрівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.09.2008 № 19�11252 та від 28.10.2008
№ 09�13409, Київської міської санепідстанції від 18.09.2008
№ 8187, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3506.

5.4. 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 власності на земельну ділянку.

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

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

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

7. 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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Â Óêðà¿í³ ç’ÿâèâñÿ 
ë³òåðàòóðíèé ïðåçèäåíò
Ìèòö³ â³ääàëè ñâî¿ ãîëîñè çà Êàðèíó Òóìàºâó

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У рам ах прое т "Б ль-
вар Шевчен а" цієї неділі
столиці відб лася літе-

рат рно- льт рна а ція
"Ліричні вибори". Шляхом
таємно о олос вання ви-
значено переможця, най-
ращі твори я о о б де
видано о ремою збір ою
же до інця місяця. Ви-
рала в літерат рних пе-
ре онах поетеса Карина
Т маєва. Насолодж вали-
ся ліри ою, а та ож брали
часть виборах і орес-
понденти "Хрещати а".

Íåâèìóøåíà îáñòàíîâêà, çàïàõ
êàâè, íåãó÷íà ìóçèêà, çàäóìëèâ³
îáëè÷÷ÿ ïðèñóòí³õ (á³ëüøîñò³ ç
íèõ òðîõè çà äâàäöÿòü ðîê³â).
Óâàãó ìîëîäèõ ëþäåé öüîãî äíÿ
ïðèâåðíóëà çîâñ³ì íå ïîë³òèêà,
â³ä ÿêî¿ óæå âñ³ ñòîìèëèñÿ, à ë³-
ðèêà. Ó ïðèì³ùåíí³ ãàëåðå¿ “Õóä-
ãðàô”, ùî íà áóëüâàð³ Øåâ÷åí-
êà, âèòàâ äóõ äåìîêðàò³¿ ³ â³äáó-
âàëèñÿ “Ë³ðè÷í³ âèáîðè”.

Êîæåí “êàíäèäàò” ïðåäñòàâëÿâ
ñâîþ ïðîãðàìó ïåðåä ïóáë³êîþ.
Äîòåïí³, à ÷àñòî êîëþ÷³ äóìêè
ìîëîäèõ êè¿âñüêèõ ïîåò³â, îôîì-

ëåí³ ó â³ðøîâàí³ ðÿäêè, áóêâàëü-
íî ïðîíèçóâàëè ìîçîê ³ íåðâè
ëþáèòåë³â ïîåç³¿. Ó öèõ íåâåëè-
êèõ òâîðàõ ïîñòàëà ä³éñí³ñòü ñüî-
ãîäåííÿ î÷èìà ñó÷àñíî¿ ìîëîä³.
Äóæå ÿñêðàâî, íàâ³òü äåùî àáñò-
ðàêòíî âèñëîâëþâàëà åìîö³¿ ïî-
åòåñà Êàðèíà Òóìàºâà â ñâî¿õ â³ð-
øàõ “Ãåíäåðíà íåñïðàâåäëè-
â³ñòü”, “Ïàðàíî¿ê”, “Â ìåòðî”.

Òîíêî ³ âîäíî÷àñ æîðñòêî ãî-
âîðèëà ïðî ëþáîâ, ïðî æèòòÿ ³
ïðî ïîë³òèêó Àííà Ñàí³íà, ÿêà
ç³ðâàëà øêâàë îïëåñê³â. Çàâìåð
çàë, êîëè ïðî ïðîáëåìè íàðêîìà-
í³¿ ÷èòàâ Àíäð³é Êðèâîøåºâ. Ó
êîæíîãî àâòîðà, áåçóìîâíî, ñâ³é
õàðàêòåð, ñâ³é ñòèëü, ñâîÿ ïîäà-
÷à. Ï³äêóïîâóâàëà íå ëèøå ïðàâ-
äèâ³ñòü ³ ñì³ëèâ³ñòü ó âèñëîâëþ-
âàííÿõ, à é ñâîºð³äíèé ñëåíã, ùî
÷àñîì ïåðåõîäèâ çàãàëüíîïðèé-
íÿò³ ðàìêè. Â îêðåìèõ ïîåç³ÿõ
ìîëîä³ àâòîðè íå íåõòóâàëè ³ ëàé-
êîþ. ×èòàííÿ áóëè äèíàì³÷íè-
ìè, çáåð³ãàëè ³íòåðåñ ïóáë³êè.

Ó “Ë³ðè÷íèõ âèáîðàõ” âçÿëè
ó÷àñòü 15 àâòîð³â — ÿê äîñâ³ä÷å-
íèõ ïîåò³â, òàê ³ “íîâà÷ê³â”, ùî
ïèøóòü óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâàìè. Îðãàí³çàòîðàìè
ïðîåêòó ñòàëè ãðîìàäñüêà ³í³ö³-
àòèâà “Ñï³ëüíå áëàãî” òà ïðîåêò
“Ìîëîäà ë³òåðàòóðà”, ãåíåðàëü-
íèé ïàðòíåð — Êè¿âñüêèé Ìåä³à
Õîëäèíã, ï³äòðèìêà æóðíàëó
“ÒÎÏ 10” ³ “Àðò-ãàëåðå¿-ìàé-
ñòåðí³ “Õóäãðàô”.

Ìîäåðàòîð ³ âåäó÷èé ïðîåêòó
Îëåêñ³é Êóçüìåíêî çàóâàæèâ,
ùî äàòó ïðîâåäåííÿ “Ë³ðè÷íèõ
âèáîð³â” áóëî îáðàíî íåâèïàä-
êîâî: “Öå óñï³øíà ñïðîáà ïðè-
âåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ äî
òîãî ôàêòó, ùî âèáîðè ìîæóòü
áóòè íå ò³ëüêè ïîë³òè÷íèìè, à é
³íøîãî ïëàíó, íàïðèêëàä, ÿê ó
íàñ ñüîãîäí³, ë³ðè÷í³, íå ìåíø
äåìîêðàòè÷í³, í³æ ïðåçèäåíò-
ñüê³, äî òîãî æ ñëóæàòü ùå ³ ðîç-
âàãîþ, ñóäÿ÷è ç âåñåëèõ îáëè÷
ïðèñóòí³õ”. Îêð³ì òîãî, ìè õî-
÷åìî çâåðíóòè óâàãó ìàéáóòíüî-
ãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà òå, ùî
íåìàº äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ï³ä-
òðèìêè ìîëîäèõ ë³òåðàòîð³â.

Àëå ÿê³ âèáîðè áåç óðíè. Ñëó-
õà÷³ êèäàëè áþëåòåí³ ç ³ìåíàìè
âïîäîáàíèõ ïîåò³â. Çà íàéá³ëü-
øîþ ê³ëüê³ñòþ ãîëîñ³â ïåðåìîã-
ëà Êàðèíà Òóìàºâà. Òåïåð ä³â-
÷èíà ìàº çâàííÿ íàéêðàùî¿ ìî-
ëîäî¿ ïîåòåñè ñòîëèö³, à ÿê ïî-
äàðóíîê áóäå âèäàíî çá³ðêó ¿¿
â³ðø³â äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ì³-
ñÿöÿ íàêëàäîì 1000 ïðèì³ðíè-
ê³â.

“Ë³ðè÷í³ âèáîðè” çàïî÷àòêó-
âàëè ñåð³þ ðåãóëÿðíèõ ë³òåðà-
òóðíèõ àêö³é “Áóëüâàð Øåâ÷åí-
êà”. Ìè âïåâíåí³, ùî íàì âäà-
ëîñÿ àêòèâ³çóâàòè óêðà¿íñüêèé
ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ. Íàäàë³ òà-
êèõ çàõîä³â áóäå çíà÷íî á³ëü-
øå”,— ï³äñóìóâàâ ïîä³þ Îëåê-
ñ³é Êóçüìåíêî

Завдя и своїй емоційності й тон ом відч ттю реальності Карина Т маєва стала президентом столичних поетів

хрещатик

Передплатні ціни

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

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

З достав ою азети поштов с ринь

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

До ва и а ціонерів За рито о а ціонерно о
товариства “Страхова омпанія “АЕЛІТА”

( од ЄДРПОУ 31351587)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

За рите а ціонерне товариство “Страхова омпанія “АЕЛІТА”
(далі — Товариство), місцезнаходження Товариства: 01033, м. Київ,
в л. Пань івсь а, б д. 6-Б, повідомляє про проведення річних за альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 30 березня 2010 ро о 17.00. Місце
проведення за альних зборів: 01033, м. Київ, в л. Пань івсь а, б д. 6-Б,
офіс № 1 (перший поверх). Реєстрація а ціонерів (їх повноважених
представни ів) для часті за альних зборах б де здійснюватися
30 березня 2010 ро з 16.00 до 17.00 за місцем проведення за альних
зборів. А ціонерам необхідно при собі мати до мент, що посвідч є
особ , представни ам а ціонерів — до мент, що посвідч є особ та
довіреність, оформлен з ідно з чинним за онодавством У раїни. Дата
с ладання перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних
зборах: 26 січня 2010 ро .

Порядо денний:
1) Обрання олови, се ретаря за альних зборів а ціонерів Товариства

та лічильної омісії.
2) Затвердження поряд денно о, ре ламент роботи за альних зборів

та способ олос вання.
3) Затвердження звіт правління про рез льтати діяльності Товариства

за 2009 рі .
4) Затвердження виснов ів ревізійної омісії Товариства.
5) Про наслід и роз ляд звіт правління, виснов ів ревізійної омісії.
6) Про розподіл приб т Товариства за 2009 рі та виплат дивідендів.
7) Про затвердження змін до Стат т Товариства.
8) Про затвердження Положення про за альні збори а ціонерів

Товариства.
9) Про затвердження Положення про правління Товариства.
10) Про затвердження Положення про ревізора Товариства.
11) Про обрання ревізора та затвердження мов до овор , я ий

ладатиметься з ревізором, надання повноважень особі, я а від
імені Товариства підпис є цей до овір.

12) Про визначення осіб, я им надаються повноваження щодо
здійснення дій, необхідних для державної реєстрації змін до стат т
Товариства.

13) Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятим ться
Товариством, та надання повноважень олові правління Товариства
на ладання значних правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

(тис. рн)

Державна житлово- ом нальна інспе ція в м. Києві
О олош є он рс на заміщення ва антних посад

державних сл жбовців:
- Заст пни начальни а правління Державно о на ляд та онтролю сфері житлово-

ом нально о осподарства — начальни відділ державно о на ляд та онтролю сфері
житлово о осподарства

- Головний державний інспе тор Управління державно о на ляд та онтролю сфері житлово-
ом нально о осподарства

- Заст пни начальни а відділ фінансової звітності, адрової та ор анізаційно-аналітичної
роботи

- Головний спеціаліст відділ фінансової звітності, адрової та ор анізаційно-аналітичної роботи
- Головний спеціаліст — юрис онс льт.
В он рсі мож ть брати часть ромадяни У раїни, я і мають повн вищ освіт та досвід

роботи в сфері ЖКГ не менше 3-х ро ів.

До менти на он рс приймаються протя ом місяця з дня п блі ації о олошення
за адресою: м. Київ, в л. О. Телі и, 43.

До менти, що подаються на часть он рсі:
- заява на часть он рсі;
- особова арт а (форма № П-2 ДС);
- опія до ментів про освіт (на овий ст пінь/вчене звання);
- де ларація про доходи за 2009 рі ;
- опія паспорта та війсь ово о вит а.

Додат ов інформацію про мови он рс та ф н ціональні обов’яз и можна одержати
за тел.: 453-64-70, 453-64-69, за адресою: м. Київ, в л. О. Телі и, 43 або на сайті
Мінжитло ом н осп (www.minjkg.gov.ua).

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2,

серія А, № 375967 на ім’я Кошма Федора

Васильовича вважати недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

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

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

Ознайомитися з до ментами, необхідними для прийняття рішень з
питань поряд денно о за альних зборів, можливо робочі дні, робочий
час, в лючаючи день проведення за альних зборів, за адресою: м. Київ,
в л. Пань івсь а, б д. 6-Б, офіс № 1 (перший поверх). Особа
Товариства, відповідальна за порядо ознайомлення а ціонерів з
до ментами, — Больша ов Володимир Ростиславович. Телефон/фа с
для довідо : (044) 235-70-87, 288-17-96, 288-17-98.

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній
Усьо о а тивів 18528,1 18761,3
Основні засоби 631,2 718,6
Дов остро ові фінансові інвестиції 2980,9 3065,7
Запаси 45,8 51,6
С марна дебіторсь а забор ованість 686,7 949,5
Грошові ошти та їх е вівалент 13980,5 13606,5
Нерозподілений приб то 50,6 493,7
Власний апітал 16948,3 16908,1
Стат тний апітал 9368,7 8885,4
Дов остро ові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 483,4 416,0
Чистий приб то (збито ) 40,2 486,9
Середньорічна іль ість а цій (шт.) - -

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
період (шт.)

- -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 16 17
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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 233
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Ñâÿòî êðàñè 
³ áëàãîä³éíîñò³
Íà “Êàðíàâàë³¿-2010” áóäå àóêö³îí ëîò³â 
ëåãåíäàðíèõ ñïîðòñìåí³â Óêðà¿íè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Бла одійний а ці-
он провед ть с -
бот , тринадцято о
люто о, в стінах
мерії. Там відб -
деться доброчин-
ний бал-мас арад
"Карнавалія-2010".
У рам ах дійства
триватим ть від-
риті тор и. Серед
лотів — власні речі
раїнсь их чемпіо-

нів, в я их вони
здоб вали свої пе-
ремо и. Зібрані
ошти під ть на ви-
дання дитячої
ниж и "Зір ові іс-
торії спіх ". У ній
спортсмени поді-
ляться історіями
своїх дося нень.
Традиційно частин
рошей спрям ють
на поповнення
фондів раїнсь их
бібліоте дитячих
б дин ів та інтер-
натів.

Ñâÿòî êðàñè, ìèñòåöòâà
òà áëàãîä³éíîñò³ â³äáó-
äåòüñÿ ó ñóáîòó, òðèíàä-
öÿòîãî ëþòîãî, â ñò³íàõ
ìåð³¿. Ó Êîëîíí³é çàë³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ïðîéäå ìàñêà-
ðàäíèé áàë “Êàðíàâà-
ë³ÿ — 2010”. Éîãî îðãàí³-
çàòîðè — “Ôîíä ï³äòðèì-
êè ìîëîä³æíîãî òà îë³ì-
ï³éñüêîãî ïëàâàííÿ” Äå-
íèñà Ñèëàíòüºâà ³ ßíè
Êëî÷êîâî¿ òà Ôîíä
“Ìèñòåöüêà Ñêàðáíè-
öÿ” — çàïðîøóþòü ãîñòåé
íàñîëîäèòèñÿ ðîìàíòè÷-

íîþ òà âåñåëîþ àòìîñôå-
ðîþ êàðíàâàëüíî¿ íî÷³,
øîó-ïðîãðàìîþ, ìóçè-
êîþ, òàíöÿìè, ñìà÷íîþ
¿æåþ, âèøóêàíèìè íàïî-
ÿìè. Òà ãîëîâíå, ùî
“Êàðíàâàë³ÿ” óîñîáëþº
íàéøëÿõåòí³øó òðàäèö³þ
áàë³â — áëàãîä³éí³ñòü.

Ï³ä ÷àñ ìàñêàðàäó â³ä-
áóäåòüñÿ àóêö³îí ëîò³â
ëåãåíäàðíèõ ñïîðòñìåí³â
Óêðà¿íè. ×îòèðíàäöÿòü
â³äîìèõ ÷åìï³îí³â âè-
ñòàâëÿòü íà ïðîäàæ ðå÷³,
â ÿêèõ âîíè çäîáóâàëè
ñâî¿ ïåðåìîãè. Çîêðåìà
íà òîðãàõ ìîæíà áóäå
ïðèäáàòè áîêñåðñüê³ ðó-
êàâèö³ áðàò³â Êëè÷ê³â,
ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷ Àíäð³ÿ
Ãóñ³íà, ñòð³÷êó Ãàííè
Áåññîíîâî¿ ÷è ÿäðî äëÿ
øòîâõàííÿ Íàòàë³¿ Äîá-
ðèíñüêî¿. Ç³áðàí³ êîøòè
ï³äóòü íà âèäàííÿ äèòÿ-
÷î¿ êíèæêè “Ç³ðêîâ³ ³ñ-
òîð³¿ óñï³õó”. Ó í³é êî-

æåí ñïîðòñìåí âèñòóïèòü
ó ðîë³ êàçêîâîãî ãåðîÿ ³
ïîä³ëèòüñÿ ñâîºþ ³ñòî-
ð³ºþ óñï³õó ç þíèìè ÷è-
òà÷àìè. Êíèæêó ïîäàðó-
þòü çàãàëüíîîñâ³òí³ì
øêîëàì ³ äèòÿ÷èì áóäèí-
êàì. Òðàäèö³éíî ÷àñòèíó
âèðó÷åíèõ ãðîøåé ñïðÿ-
ìóþòü íà çàêóï³âëþ êíè-
æîê äëÿ ïîïîâíåííÿ
ôîíä³â óêðà¿íñüêèõ á³á-
ë³îòåê äèòÿ÷èõ áóäèíê³â,
³íòåðíàò³â òà ïîïóëÿðè-
çàö³þ óêðà¿íñüêî¿ êíèæ-
êè â Óêðà¿í³.

Ñâÿòî äîáðî÷èííîñò³
òà êðàñè ï³ä íàçâîþ
“Êàðíàâàë³ÿ” âëàøòóþòü
óæå â÷åòâåðòå. Öüîãîð³÷
íà ìàñêàðàäíîìó âå÷îð³
ãîñò³ ìàòèìóòü ÷óäîâó
ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìè-
òèñÿ ç òðàäèö³ÿìè àðãåí-
òèíñüêîãî êàðíàâàëó,
â³äåíñüêîãî áàëó, à òà-
êîæ óêðà¿íñüêîãî Ñòð³-
òåííÿ. ßñêðàâîþ ö³êà-

âèíêîþ ñòàíå óðî÷èñòà
çóñòð³÷ êèòàéñüêîãî Íî-
âîãî ðîêó (Á³ëîãî Òèãðà),
ÿêèé, ÿê ïëàíóþòü, â³ä-
êðèâàòèìå ïîñîë Êèòàþ.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî íà
âå÷³ð ïðèéäóòü ìàéæå
ï’ÿòñîò âïëèâîâèõ ³ âè-
äàòíèõ ëþäåé Óêðà¿íè.

“Äîáðî÷èííèé áàë-
ìàñêàðàä “Êàðíàâàë³ÿ-
2010” — öå ïðåêðàñíà
òðàäèö³ÿ â³äðîäæåííÿ
ñâ³òñüêîãî æèòòÿ ñòîëèö³
é ãîëîâíå — ìîæëèâ³ñòü
ïðîÿâëÿòè ñâîþ áëàãîä³é-
í³ñòü ÿê åëåìåíò äóõîâíî-
ãî âèõîâàííÿ ³ âèñîêèõ
ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé”,—
íàãîëîñèâ ïðåçèäåíò
Ôîíäó ï³äòðèìêè ìîëî-
ä³æíîãî ³ îë³ìï³éñüêîãî
ïëàâàííÿ, ÷åìï³îí ñâ³òó
òà ªâðîïè, ÷îòèðèðàçî-
âèé âîëîäàð Êóáêà ñâ³òó ç
ïëàâàííÿ, ñð³áíèé ïðèçåð
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð Äåíèñ
Ñèëàíòüºâ

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

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —
3...—6°Ñ, âíî÷³ —4...—8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —1...—2°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —
3...—4°Ñ, âíî÷³ —4...—5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —5...—
7°Ñ, âíî÷³ —8...—11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. ×àñîì íåâåëèêèé ñí³ã.
Â³òåð ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—3°Ñ, âíî÷³ —
3...—4°Ñ 

На свят овій "Карнавалії" мерії влашт ють бла одійний а ціон для дітей

День наповнений приємними несподіван ами, я і мотивова-
ні армічно і орієнтовані в майб тнє. Налашт йтеся на пра -
тичн нот . Б дьте онстр тивними під час вирішення діло-
вих питань. Усе добре прорахов йте, нерентабельні прое ти не
повинні вас т рб вати. Матеріальний бі спіх нині в ожно о
з нас роз вітне на повн ! Тож навіть затятим ідеалістам дове-
деться зійти на землю та зайнятися поб том. Те, що “відпра-
цювало” свої рес рси (поб доване на поч ттях та емоціях) поч-
не втрачати свою значимість, а нове пост пово вст патиме
в свої права, наб ваючи обриси пра матичної реальності.

ОВНИ, я що поставили за мет зійти на ар’єрний олімп, дер-
зайте! Форт на з вами. Потовариш йте з шефом, одна афіш ва-
ти це не варто, бо таємні важелі вплив на ньо о ваших р ах.
Тож тим золотим озирем потрібно м дро с ористатися.
ТЕЛЬЦІ, не сидіть сиднем дома. Мандр йте подалі від домів-
и, там з стрінете ці авих, неординарних людей, я і поповнять
др жнє оло, посприяють вашій поп лярності. Гасло “навчатися і
ще раз навчатися” залишається осмічною домінантою ро . Ма-
єте стати висо оосвіченими фахівцями, ся н ти дос оналості в
б дь-я ій справі, за я беретеся.
БЛИЗНЯТА, ч жі аманці для вас від риті. Тож м дро орист й-

теся їхньою щедрістю та робіть добротні по п и для дом . Роз-
війте с мніви оханих щодо вашої без осподарності та доведіть, що
ви е ономіст та осподар нівро !
РАКИ опиняться на сьомом небі від щастя, оли житим ть д -

ша в д ш з обранцями, б д ть із ними, я ол а за нит ою.
Бла овірні цьо о ро є для вас чителями від Бо а, тож при-
бор айте норов і разом розвивайтеся та прям йте на д ховний
олімп.
ЛЕВИ продемонстр ють блис чий сл жбовий виш іл, заробив-

ши на майб тнє бали для ар’єри. Одна не передайте ті мед
працелюбністю, бо через перевантаження виснажитеся і захворі-
єте. Я що в ладені з силля не повертаються е вівалентною плат-
нею, хай їй рець!
ДІВИ променітим ть чарівністю та се с альним ма нетизмом,

тож обранці відч ватим ть себе поряд із вами справжніми пест -
нами долі. Любов зів’є ніздо вашом серці, але за мови, що
обранця є за що охати. А не ідним претендентам раще дати від-
чіпно о!
ТЕРЕЗИ, я професіонал ви “відб лися”. Том не заци люйтеся

на ар’єрних вершинах, облиште мрії про висо посад , це вчо-
рашній день. Задовольняйтеся зростанням не по верти алі, а по
оризонталі (зобовязань побільшає). Цьо о ро ваш армічний
омпас в аз є на дім та сім’ю. Дбайте та т рб йтеся про бла опо-
л ччя родини, бо я що перепл таєте напрямо р х — опинитеся
в тенетах лихої долі.
СКОРПІОНИ, знання — це світло, а не цтво — пітьма. Попов-

нюйте інтеле т альні підвалини, під ов йтеся роз мово. Пам’ять
працює блис че, тож лаври відмінни а навчання в ш олі, що на-
зивається “життям”, вам арантовано.
СТРІЛЬЦІ, з чистою совістю дотрим йтеся за он “бер -даю”. У

Всесвіті дармових енер ій (фізичних, моральних, творчих, інтеле -
т альних, фінансових тощо) немає. Хапнете зайво о, справедлива
доля все одно е спроприює надлиш и, аби прищепити вам ро и
дбайливості. Містичні олізії в матеріальній сфері том підтвер-
дження. Зазіхати на ч же цьо о ро вам протипо азано, тож на-
ма айтеся більше віддавати!
У КОЗОРОГІВ день лобальних змін, я і проди товані вн тріш-

нім перевтіленням. Старт йте з холодною оловою! Ори інальні
особисті ідеї та зад ми плюс широ а поінформованість щодо інди-
від альної сфери діяльності — ваші най ращі с п тни и. І не за-
б дьте арно та модно вбратися! Презентабельність перед сім!
ВОДОЛІЇ мають “ф н ціон вати” в таємном режимі без орис-

ливої самовіддачі, не розрахов ючи на миттєв подя , продемон-
стр вавши вищий пілотаж бла одійності. Діліться всім, чим ба аті,
без фанфаронства. Всевишній се бачить і поверне сторицею.
РИБАМ випаде ори інальне творче заняття: моделювання май-

б тньо о. Одна не поспішайте довіряти со ровенне людям, от-
рих с мніваєтеся. Ви пра матично дивитеся вперед, тож оли хтось
із оточення не пройшов дете тор брехні на порядніть і відданість,
ліпше не ризи вати, а підш ати надійних соратни ів

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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