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НАЙКРАЩЕ ГОТУЄТЬСЯ
«ОЛІМПІЙСЬКИЙ»
Львів і Донець не всти ають ви онати
всі роботи до Євро-2012

Ïàðêóâàííÿ â çàêîí³
Ðîçðîáëåí³ ó ñòîëèö³ ïðàâèëà çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ óðÿäó

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У столиці, з ідно з постановою
Кабмін , діють нові правила пар-
вання. Уряд за онив ініціативи
иївсь ої влади цій сфері. Я і
раніше, за несплачене пар ван-
ня автомобілі пор шни ів бло -
ватим ть. Правила за ріпили
"недотор анність" пар омісць
для інвалідів та 10 безплатних
хвилин після проплачено о час .
До 2012 ро на більшості
пар майданчи ів міста мають
з'явитися пар омати і термінали
на в'їзді-виїзді.

Â³äó÷îðà ó ñòîëèö³ çàïðàöþâàëè íîâ³
ïðàâèëà ïàðêóâàííÿ. Ôàêòè÷íî êàðäèíàëü-
íèõ çì³í íå ñòàëîñÿ. Ïðîñòî Êàáì³í ñâîºþ

ïîñòàíîâîþ â³ä 3 ãðóäíÿ 2009 ðîêó çàòâåð-
äèâ íàïðàöþâàííÿ, ùî ¿õ äî öüîãî çàïðî-
âàäèëà êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà.

“Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ï³ñëÿ ïîñòàíîâêè
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó íà ïàðêóâàëüíèé
ìàéäàí÷èê â³äïîâ³äíî äî äîðîæí³õ çíàê³â
³ ðîçì³òêè âîä³é çîáîâ’ÿçàíèé ñïëàòèòè çà
ïàðêóâàííÿ øëÿõîì ïðèäáàííÿ àáîíå-
ìåíòíîãî òàëîíà, ïàðêóâàëüíîãî òàëîíà
ïàðêîìàòó àáî çà äîïîìîãîþ ïîñëóãè “Ìî-
á³ëüíå ïàðêóâàííÿ”. Âîä³þ ïîòð³áíî òà-
êîæ çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ
ïåðåâ³ðêè ïëàò³æíîãî äîêóìåíòà, ðîçòà-
øóâàâøè éîãî â ë³âîìó íèæíüîìó êóò³ ëî-
áîâîãî ñêëà òðàíñïîðòíîãî çàñîáó”,— ïî-
ÿñíèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ìàøèíè áåç ïëàò³æîê ôîòîãðàôóâàòèìå
ïðàö³âíèê ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”.
Ï³ñëÿ öüîãî íà àâòîìîá³ëü âñòàíîâëÿòü
áëîêóâàëüíèé ïðèñòð³é. Çí³ìóòü éîãî ò³ëü-
êè ï³ñëÿ îïëàòè çà ïàðêóâàííÿ, à òàêîæ
áëîêóâàííÿ, ùî îá³éäåòüñÿ â³ä 150 äî 300
ãðí çàëåæíî â³ä çîíè. Íàãàäàºìî, ¿õ ó ì³ñ-

ò³ íà ñüîãîäí³ òðè. Âàðò³ñòü ãîäèíè ïàðêó-
âàííÿ ñòàíîâèòü 5,7 òà 10 ãðí, ö³íà çðîñ-
òàº áëèæ÷å äî öåíòðó.

Òèì, õòî ñïëà÷óâàòèìå çà ïàðêóâàííÿ
÷åðåç ìîá³ëüíèé, íå ïîòð³áåí áóäå “ïàïå-
ðîâèé äîêàç” ï³ä ëîáîâèì ñêëîì. Ñëóæáà
êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë ïàðêó-
âàííÿ çíàòèìå ïðî âñ³ ïðîïëàòè.

“Êîíòðîëåð ó ñïåö³àëüíèé òåëåôîí-òåð-
ì³íàë ââîäèòü íîìåð àâòîìîá³ëÿ ³ îòðèìóº
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ÷è îïëà÷åíî ïàðêó-
âàííÿ”, — ïîÿñíèëà äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ” Îëåíà Ïîë³ùóê.

Íîâ³ ïðàâèëà ïðîïèñóþòü çáåðåæåííÿ
çðó÷íîñòåé äëÿ âîä³¿â. Òàê, íå ìîæíà îá-
ëàäíóâàòè ïàðêóâàëüí³ ì³ñöÿ óçäîâæ äî-
ðîãè ç äâîìà ñìóãàìè ðóõó øèðèíîþ ìåí-
øå ÿê 7,5 ìåòðà. Ùå îäèí ìîìåíò: ï³ñëÿ
òîãî, ÿê îïëà÷åíèé ÷àñ çá³ã, âîä³é ìàº ïðà-
âî ùå íà 10 áåçïëàòíèõ õâèëèí.

ª ³ íîâ³ ï³ëüãîâ³ ìîìåíòè. Çã³äíî ç ïðà-
âèëàìè, íà ìàéäàí÷èêàõ ìàº áóòè ïåðåä-
áà÷åíî 10 â³äñîòê³â ì³ñöü äëÿ àâòîìîá³ë³â
³íâàë³ä³â. Òàì áóäóòü ñïåö³àëüí³ çíàêè.

Ïàðêóâàòèñÿ ³íøèì âîä³ÿì â òàêèõ ì³ñöÿõ
çàáîðîíåíî.

Íîâ³ ïðàâèëà òàêîæ âñòàíîâëþþòü òàê
çâàíèé äâîð³÷íèé ïåðåõ³äíèé ïåð³îä, ïðî-
òÿãîì ÿêîãî âñ³ ïàðêìàéäà÷íèêè ìàþòü
áóòè òåõí³÷íî óêîìïëåêòîâàí³. Äî 1 ñ³÷íÿ
2012 íà êîæíîìó âñòàíîâëÿòü ïàðêîìàò, à
òàêîæ â’¿çí³ òà âè¿çí³ òåðì³íàëè.

Íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ïðàöþº á³ëüøå, ÿê
ï³âñîòí³ ïàðêîìàò³â. Îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü 
àâò³âîê ó ì³ñò³ çðîñòàº, ÊÏ “Êè¿âòðàíñ-
ïðàêñåðâ³ñ” ïðîäîâæóº â³äêðèâàòè íîâ³
ïàðêìàéäàí÷èêè. Îñòàíí³ì ÷àñîì ê³ëü-
ê³ñòü ìàøèíîì³ñöü âäàëîñÿ çá³ëüøèòè äî
áëèçüêî 7,5 òèñ.

Äëÿ Êèºâà, äå, çà äàíèìè ÄÀ², ùîäíÿ
êóðñóº 1,5 ìëí îäèíèöü ÿê ì³ñöåâîãî, òàê
³ òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó, öüîãî îäíàê çà-
ìàëî. Òîæ ó ïåðñïåêòèâ³ â³äêðèòòÿ áàãà-
òîð³âíåâèõ ï³äçåìíèõ òà ïðèáóäèíêîâèõ
ïàðê³íã³â. Âåëèê³ ìåõàí³çîâàí³ ïàðê³íãè
“ïåðåõâàòó” ïëàíóþòü çâåñòè íà ï³ä’¿çä³ äî
ñòîëèö³, àáè çìåíøèòè íàâàíòàæåííÿ íà
ì³ñüê³ âóëèö³
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Êè¿âðàäà çáåðåòüñÿ
íà çàñ³äàííÿ

Ñüîãîäí³ Êè¿âðàäà çáèðàºòüñÿ ïðîäîâ-
æèòè ñâîº çàñ³äàííÿ. Ãîëîâíèì ïèòàííÿì
äî ðîçãëÿäó ìàº ñòàòè ñèòóàö³ÿ ç Æèòí³ì
òà Âîëîäèìèðñüêèì ðèíêàìè. Ó ï’ÿòíè-
öþ çàáîðîíèòè ïðèâàòèçàö³þ öèõ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ âèìàãàëè ïðîôñï³ë-
êè çà ï³äòðèìêè ôðàêö³é Áëîêó Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà òà ÁÞÒ. Îäíàê, êîëè ñïðàâà
ä³éøëà äî óõâàëåííÿ ð³øåííÿ, âèÿâèëî-
ñÿ, ùî ïðîåêò ð³øåííÿ îïîçèö³éí³ äåïó-
òàòè òàê ³ íå ï³äãîòóâàëè. Òîä³ á³ëüø³ñòü
äåïóòàò³â ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ ñåêðå-
òàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî ïðî ïåðå-
íåñåííÿ çàñ³äàííÿ. Ï³ä ÷àñ ï’ÿòíè÷íîãî
çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäà âñòèãëà çá³ëüøèòè ñòà-
òóòí³ ôîíäè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
“Êè¿âïàñòðàíñ”, àåðîïîðòó “Æóëÿíè” òà
“Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó”. Öå äàñòü ¿ì
çìîãó âåñòè åôåêòèâí³øó ðîáîòó òà çàêó-
ïîâóâàòè íîâó òåõí³êó. Òàêîæ ó ñòîëèö³
áóëî ñòâîðåíî íîâå ÊÏ “Êè¿ââîäôîíä”.
ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”, âîíî çàéìà-
òèìåòüñÿ óòðèìàííÿì òà ïîë³ïøåííÿì ñà-
í³òàðíîãî ñòàíó ñòîëè÷íèõ âîäîéì, à òà-
êîæ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó

Ä³òè ç îñîáëèâèìè
ô³çè÷íèìè 
ïîòðåáàìè 
â³äâ³äàþòü Êóáó

Äâàäöÿòü ïåðåìîæö³â Ì³æíàðîäíîãî
ôåñòèâàëþ “Ìè — ÷àñòèíà ñâ³òó!” îòðè-
ìàëè ñåðòèô³êàòè íà îçäîðîâëåííÿ â ë³-
êóâàëüíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³ “Òàðàðà”
íà Êóá³. Íåùîäàâíî â Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ â³äáóâñÿ ô³íàë êîíêóðñó òâîð÷èõ
ðîá³ò äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ô³çè÷íè-
ìè ïîòðåáàìè. Ñâÿòêîâå ä³éñòâî áóëî ç
íàãîäè 20-ð³÷÷ÿ ñï³ëüíî¿ îçäîðîâ÷î¿ ïðî-
ãðàìè ä³òåé Óêðà¿íè â Ðåñïóáë³ö³ Êóáà.
Â óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè ó÷àñòü ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà, Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé Ïî-
ñîë Ðåñïóáë³êè Êóáà â Óêðà¿í³ Ôåë³êñ
Ëåîí Êàðáàëüî, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ â
ñïðàâàõ ³íâàë³ä³â, æ³íîê, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³ ÊÌÄÀ ²ðèíà Ãîëóáºâà òà
ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
ä³òåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. “Çà
äâàäöÿòü ðîê³â ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ îçäî-
ðîâ÷³ öåíòðè íà Êóá³ â³äâ³äàëè 22 òèñÿ-
÷³ óêðà¿íñüêèõ ä³òåé-³íâàë³ä³â òà ä³òåé,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ. Ðåñïóáë³êà Êóáà çà
öåé ÷àñ âèòðàòèëà íà îçäîðîâëåííÿ íà-
øèõ ä³òåé 350 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”,— çà-
çíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà

Ó ñòîëèö³ 
çàéìóòüñÿ 
âîäîñòîêàìè

Êàáì³í âèä³ëèâ Êèºâó ï’ÿòñîò ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü íà ðåìîíò êàíàë³çàö³¿ òà êî-
ëåêòîð³â. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ç’ÿâèëàñÿ íà
îô³ö³éíîìó ñàéò³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà-
¿íè Þë³¿ Òèìîøåíêî. Çîêðåìà, 9,8 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü Êàáì³í ïåðåäáà÷èâ äëÿ óäî-
ñêîíàëåííÿ ïðîöåñó âèäàëåííÿ îðãàí³÷-
íèõ ñïîëóê ³ ï³äâèùåííÿ åíåðãåòè÷íî¿
åôåêòèâíîñò³ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Á³ëüø í³æ
ø³ñòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ïåðåäáà÷åíî íà
ðåêîíñòðóêö³þ ñïîðóä î÷èñòêè ñò³÷íèõ
êàíàë³çàö³éíèõ âîä ³ áóä³âíèöòâà òåõíî-
ëîã³÷íî¿ ë³í³¿ ç îáðîáêè òà óòèë³çàö³¿ îñà-
ä³â Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿, 23,6 ì³ëü-
éîíà — íà ðåêîíñòðóêö³þ äàìá ìóëîâèõ
ïîë³â ñòàíö³¿. Êð³ì òîãî, 75,6 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü âèä³ëåíî íà êîìïëåêñíó ðåêîí-
ñòðóêö³þ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä
âóëèö³ Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ ê³ëü-
öåâî¿ äîðîãè

“Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”
ïîêàçàëî ïðèêëàä
Óðÿä ïåðåéìàòèìå äîñâ³ä ïðèâàòíèõ çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Міністр справах сім'ї, молоді
та спорт Юрій Павлен о відві-
дав центр "Місто щасливих ді-
тей". С проводж вав йо о засно-
вни за лад , перший заст пни
олови КМДА Денис Басс. Для
вихованців візит перетворили на
свято. Вони співали, де лам ва-
ли вірші, а та ож отрим вали та
вр чали подар н и. Водночас
ості по оворили і про свої "до-
рослі" справи. Міністр пообіцяв
ініціювати відповідні за онодавчі
зміни до поряд діяльності бла-
одійних приватних центрів, я і
опі ються сиротами.

Êîæíèé ïðèõ³ä ãîñòåé äëÿ öèõ ä³òåé —
ñâÿòî. Îáä³ëåí³ ìàòåðèíñüêîþ ëþáîâ’þ ³
ðîäèííèì òåïëîì, âèõîâàíö³ öåíòðó
“Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé” ðàä³ óñ³ì. Òîìó
é â³çèò ì³í³ñòðà ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Þð³ÿ Ïàâëåíêà ðàçîì ç ïåðøèì
çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ, çàñíîâíèêîì
öåíòðó Äåíèñîì Áàññîì ñòàâ äëÿ õëîï÷è-
ê³â ³ ä³â÷àòîê ñïðàâæí³ì ñâÿòîì ç ðîçâà-
ãàìè òà ïîäàðóíêàìè. Äî íüîãî ñïåö³àëü-
íî ãîòóâàëèñÿ — â÷èëè â³ðø³ òà ï³ñí³. À
òàêîæ âëàñíîðó÷ íàìàëþâàëè êàðòèíó, ÿêó
ïîäàðóâàëè ì³í³ñòðîâ³. Ñâîºþ ÷åðãîþ â³í
òàêîæ íå ëèøèâñÿ ó áîðãó — ä³òè îòðè-
ìàëè ³ãðàøêè òà ðå÷³.

“ß äóìàþ, ùî çà ï³äñóìêàìè ñüîãîäí³-
øíüî¿ çóñòð³÷³, çîêðåìà ç êåð³âíèöòâîì
ÊÌÄÀ, áóäå âíåñåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò
ð³øåííÿ äî Êàáì³íó, à òàêîæ ³í³ö³éîâàíî
â³äïîâ³äí³ çàêîíîäàâ÷³ çì³íè ùîäî ïîðÿä-
êó ä³ÿëüíîñò³ ïðèâàòíèõ áëàãîä³éíèõ öåí-
òð³â, ÿê³ îï³êóþòüñÿ áåçïðèòóëüíèìè ä³òü-
ìè, ñèðîòàìè òà ä³òüìè, ïîçáàâëåíèìè
áàòüê³âñüêî¿ îï³êè”,— ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð.
Â³í çàïåâíèâ, ùî â öüîìó çàêëàä³ çì³ã ïå-
ðåêîíàòèñÿ, ùî “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³-

òåé” — öå “ãàðíèé ïðèêëàä îðãàí³çàö³¿
ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí äåðæàâè, áëàãî-
ä³éíèõ îðãàí³çàö³é òà ïðèâàòíîãî á³çíåñó,
îá’ºäíàííÿ çóñèëü â ³íòåðåñàõ êîæíî¿ äè-
òèíè”.

Äåíèñ Áàññ çàçíà÷èâ, ùî çà äâà ðîêè
³ñíóâàííÿ öåíòð ïîêàçàâ äîñèòü âèñîêèé
ðåçóëüòàò. Çà öåé ÷àñ òóò ïîáóâàëî ïîíàä
ñòî ä³òîê. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ óæå ìàþòü
áàòüê³â. Íèí³ ó ñòîëèö³ ìàéæå òðè òèñÿ-
÷³ ä³òåé çàëèøèëèñÿ íà âóëèö³ ÷è íå ìà-
þòü íîðìàëüíî¿ ðîäèíè. Âîäíî÷àñ º áà-
ãàòî çàáåçïå÷åíèõ ëþäåé, ÿê³ ãîòîâ³ ñïðÿ-
ìóâàòè âëàñí³ êîøòè íà ïîòðåáè çíåäî-

ëåíèõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. “Òîìó íàì
áè õîò³ëîñÿ â³äêðèòè ÿêîìîãà á³ëüøå òà-
êèõ öåíòð³â. À äëÿ öüîãî ìàº áóòè â³äïî-
â³äíå çàêîíîäàâ÷å ïîëå — ìè ï³äãîòóâà-
ëè ñïåö³àëüíèé çàêîíîïðîåêò, ÿêèé ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîäàâ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ïàðàëåëüíî ñïîä³âàºìî-
ñÿ íà â³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè”,— ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ.

Çàãàëîì â Óêðà¿í³ ä³º ø³ñòäåñÿò òðè çà-
êëàäè, ÿê³ ñòâîðèëè ïðèâàòí³ áëàãîä³éí³
îðãàí³çàö³¿. Òàì ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó
çíàéøëè ïðèõèñòîê ³ òåïëî á³ëüø ÿê 1800
ä³òåé

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³
íà ãðèï òà ÃÐÂ² ó Êèºâ³ º âäâ³-
÷³ íèæ÷èìè çà åï³äåì³÷íèé ïî-
ð³ã. Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ óñêëàä-
íåííÿ åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ íå
ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
Ñâîºþ ÷åðãîþ ãîëîâíèé äåð-
æàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð Êè-
ºâà Àíàòîë³é Ïîíîìàðåíêî çà-
çíà÷èâ, ùî çà ïåðø³ ñ³ì òèæ-
í³â íèí³øíüîãî ðîêó ð³âåíü çà-
õâîðþâàíîñò³ íå çì³íþâàâñÿ ³
â³äïîâ³äàâ ñåçîííèì íîðìàì —
â³ä 19 äî 23 òèñÿ÷ õâîðèõ. Çà
éîãî ñëîâàìè, íà 44-ìó òèæí³
çàõâîðþâàí³ñòü çðîñëà íà 43,3
â³äñîòêà, íà ãðèï õâîð³ëè ìàé-
æå äâàäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ êèÿí,
åï³äïîð³ã áóëî ïåðåâèùåíî íà
13,9 â³äñîòêà. Çà ïîêàçíèêàìè,
åï³äåì³÷íèé ï³äéîì ó ñòîëèö³
òðèâàâ ÷îòèðè òèæí³. Íàãàäà-
ºìî, 2009 ðîêó â Êèºâ³ áóëî
çàðåºñòðîâàíî åï³äåì³þ â³ðóñó
ãðèïó À(H1N1), ùî áóâ íîâèì
äëÿ ì³ñòà òà äåðæàâè, òîæ ñïå-
öèô³÷íîãî ³ìóí³òåòó íàñåëåííÿ

íå ìàëî. Ñàìå öå çóìîâèëî
çíà÷íó ê³ëüê³ñòü çàõâîðþâàíü
³ç òÿæêèì ïåðåá³ãîì òà óñêëàä-

íåííÿìè. Îñîáëèâî öå ñòîñóº-
òüñÿ îñ³á ³ç çàéâîþ âàãîþ, öóê-
ðîâèì ä³àáåòîì òà ³íøèìè åí-

äîêðèííèìè õâîðîáàìè, õðî-
í³÷íèìè íåäóãàìè îðãàí³â äè-
õàííÿ òà âàã³òíèõ

Перший заст пни олови КМДА Денис Басс певнений, що за підтрим и держави анало и
"Міста щасливих дітей" з’являться в сіх областях раїни

Місь а влада запевняє, що марлеві пов’яз и иянам більше не знадобляться

Ãðèï â³äñòóïàº
Íîâà åï³äåì³ÿ õâîðîáè ñòîëèö³ íå çàãðîæóº
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Íàéêðàùå 
ãîòóºòüñÿ 
“Îë³ìï³éñüêèé”
Ëüâ³â ³ Äîíåöüê íå âñòèãàþòü âèêîíàòè 
âñ³ ðîáîòè äî ªâðî-2012
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фінансові тр днощі приз пинили
процес під отов и міст до Євро-
2012. Роботи тривають, одна
терміни не в ладаються. Найліп-
ше справи прос ваються в сто-
лиці. На НСК "Олімпійсь ом "
же за інчили монтаж с пер ра-
на Demag СС2800-1 ва ою 600
тонн. Останнім етапом стало під-
няття 114-метрової стріли над
стадіоном Києві. Пот жний а -
ре ат встановлюватиме 80 о-
лон, я і трим ватим ть ар ас
ре онстр йованої спортивної
арени. Непо ані темпи під отов и
і в Хар ові. Найбільше відстають
Донець та Львів.

Роботи
на “Олімпійсь ом ”
фінанс ють без затримо

Íà ãîëîâí³é ñïîðòèâí³é àðåí³ Óêðà¿íè çà-
âåðøèëè ìîíòàæ ï³äéîìíîãî êðàíà òèïó
“á³´ë³ôò” Demag 2800-1. Ïîòóæíèé àãðåãàò
îðåíäóþòü ó áåëüã³éñüêî¿ êîìïàí³¿. Éîãî
îñîáëèâ³ñòü ó òîìó, ùî â³í ºäèíèé â Óêðà-
¿í³ òà îäèí ³ç òðüîõ ó ñâ³ò³. Äî òîãî æ çäàò-
íèé ï³äíÿòè âàíòàæ äî 600 òîíí, à äîâæè-
íà ñòð³ëè ñÿãàº 114 ìåòð³â.

Ï³ñëÿ òèæíåâî¿ ï³äãîòîâêè êðàí ðîçïî÷-

íå ìîíòóâàòè êîëîíè, ùî ñòàíóòü îïîðíèì
êàðêàñîì òà óòðèìóâàòèìóòü âàíòîâî-ìåì-
áðàííó êîíñòðóêö³þ íàêðèòòÿ ñòàä³îíó. Çà-
ãàëîì ìàþòü âñòàíîâèòè â³ñ³ìäåñÿò òàêèõ
êîëîí. Íà öå ïîòð³áíî ïðèáëèçíî ÷îòèðè ì³-
ñÿö³, ïîâ³äîìèâ âèêîíðîá áóä³âåëüíî-ìîí-
òàæíèõ ðîá³ò íà ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêîìó” Â³ê-
òîð Êóçüìåíêî.

“Ïëàíóâàëè âñòàíîâëþâàòè 15 êîëîí ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ, îäíàê çãîäîì âèð³øèëè ìîí-
òóâàòè 20 êîëîí çà òðèäöÿòü äí³â”,— çàçíà-
÷èâ ì³í³ñòð ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó Þð³é Ïàâëåíêî.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî âñ³ 80 êîëîí, ÿê³ ìàþòü
ï³äòðèìóâàòè êàðêàñ ìàéáóòíüî¿ ñïîðòèâíî¿
àðåíè, óí³êàëüí³. Êîæíà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ
÷àñòèí äîâæèíîþ â³ä 23 äî 25,5 ìåòðà òà âà-
ãîþ â³ä 25 äî 30 òîíí. Êîëîíè âèãîòîâëåíî
ç âèñîêîì³öíèõ ñòàëåâèõ ëèñò³â òîâùèíîþ
â³ä 60 äî 90 ìì íà çàâîä³ “Ìàéñòåð-Ïðîô³
Óêðà¿íà” ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ìîíòàæíîãî êîì-
ïëåêñó çàâîäó Áîðèñà Ïåòðåíêà, äîïðàâëå-
í³ íà “Îë³ìï³éñüêèé” êîëîíè ðîçì³ñòÿòü
ïîçà ñòàä³îíîì, à êðàí ïðàöþâàòèìå ïîñå-
ðåäèí³ ñïîðòèâíî¿ àðåíè. Âèêîðèñòàííÿ
áåëüã³éñüêîãî îáëàäíàííÿ îá³éäåòüñÿ äåð-
æàâíîìó áþäæåòó â 700 ºâðî çà ãîäèíó, àáî
100 òèñ. ãðí çà äåíü. Demag 2800-1 ïðàöþ-
âàòèìå â³ä 8 äî 12 ãîäèí íà äîáó.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ðîáîòè íà ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêîìó” ó ïåðøîìó êâàðòàë³ íèí³øíüîãî ðî-
êó ìàþòü ïðîô³íàíñóâàòè íà 250 ìëí ãðí.
Ïðî öå çàÿâèâ ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè ²âàí Âàñþíèê. Çà éîãî ñëîâàìè, íà-
ðàç³ êîøòè âèä³ëÿþòü â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá
³ â÷àñíî. “Íàðàç³ âæå ïðîô³íàíñîâàíî ðîá³ò
íà ìàéæå 150 ìëí ãðí, ³ äî ïî÷àòêó áåðåçíÿ

ïîòðåáè íà ïåðøèõ òðè ì³ñÿö³ áóäå çàäîâî-
ëåíî”, — çàÿâèâ ÷èíîâíèê. Â³äîìî, ùî ââåñ-
òè â åêñïëóàòàö³þ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” ïëà-
íóþòü ó ÷åðâí³-ëèïí³ 2011 ðîêó.

Донець відстає
на два місяці

Ìåð Äîíåöüêà Îëåêñàíäð Ëóê’ÿí÷åíêî íå
çàïåðå÷óº òîãî ôàêòó, ùî ì³ñòî â³äñòàº ç äå-
ÿêèõ ïóíêò³â ï³äãîòîâêè äî ôóòáîëüíîãî
÷åìï³îíàòó. Çîêðåìà ãàëüìóºòüñÿ ïðîöåñ
êîìïëåêòàö³¿ óñòàòêóâàííÿ çë³òíî-ïîñàäî÷-
íî¿ ñìóãè òà ñïîðóäæåííÿ êîìïëåêñó íîâî-
ãî òåðì³íàëó.

“Íèí³ â³ää³ë, ÿêèé îï³êóºòüñÿ ï³äãîòîâ-
êîþ äî ªâðî-2012, çàâåðøóº êîðèãóâàííÿ
äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè,— ñêàçàâ ïàí
Ëóê’ÿí÷åíêî.— Íåäîô³íàíñóâàííÿ çà ìèíó-
ëèé ð³ê çìóøóº çì³íþâàòè ãðàô³êè, àäæå ÷å-
ðåç çàòðèìêó êîøò³â º â³äñòàâàííÿ íà äå-
ÿêèõ îá’ºêòàõ”.

Ìåð Äîíåöüêà ââàæàº, ùî çà óìîâ ñòàá³ëü-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ º âñ³ øàíñè çìåíøèòè ³
çîâñ³ì óñóíóòè â³äñòàâàííÿ â³ä ãðàô³ê³â, ÿêå
íàðàç³ â ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü äâà ì³ñÿö³.
Â³í äîäàâ, ùî íà ñüîãîäí³ ç îäíèì ³ç âëàñ-
íèê³â ãîòåëþ “Óêðà¿íà” íå äîñÿãíóòî äîìî-
âëåíîñò³, òîìó òåðì³í³â ïî÷àòêó òà çàê³í÷åí-
íÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïîêè ùî íå âèçíà÷åíî.
“Ùîäî âñ³õ ³íøèõ îá’ºêò³â âíîñÿòü êîðåê-
òèâè òà äîïîâíåííÿ äî Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿
ïðîãðàìè ç ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 íà 2010
ð³ê”, — ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð Ëóê’ÿí÷åíêî.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â äîíåöüêîìó ÍÄ² òðàâ-
ìàòîëîã³¿ òà îðòîïåä³¿ â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè
äî ªâðî-2012, ìîæëèâî, áóäå â³äêðèòî â³ä-
ä³ëåííÿ ñïîðòèâíî¿ òðàâìè. “Ó íàñ äàâíî
º ìð³ÿ çðîáèòè òàêå â³ää³ëåííÿ, — ñêàçàâ
äèðåêòîð ÍÄ² Âîëîäèìèð Êëèìîâèöüêèé.
— Ôàõ³âö³ ó íàñ ï³äãîòîâàí³, ìè ãîòîâ³ äî
ïðèéíÿòòÿ ñïîðòñìåí³â ³ óáîë³âàëüíèê³â,
íàðàç³ íàì âèä³ëÿþòü êîøòè íà äîîñíà-
ùåííÿ. Ïåðåêîíàíèé, ùî äî 2012 ðîêó ìè
áóäåìî ãîòîâ³”.

Хар ів під от є
п’ять тисяч волонтерів

Äî ïî÷àòêó ªâðî-2012 ó Õàðêîâ³ ïëàíó-
þòü ï³äãîòóâàòè ìàéæå ï’ÿòü òèñÿ÷ âîëîí-
òåð³â ð³çíèõ ïðîô³ë³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè

ó ïðåñ-ñëóæá³ Õàðê³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè ç ïî-
ñèëàííÿì íà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Àíàòîë³ÿ Õèæíÿ-
êà. Çà éîãî ñëîâàìè, âæå òåïåð ó ì³ñò³ òðè-
âàº ðîáîòà ç ïîæâàâëåííÿ âîëîíòåðñüêî-
ãî ðóõó.

“Ñüîãîäí³ ó íàñ íàë³÷óºòüñÿ 14 âîëîíòåð-
ñüêèõ çàãîí³â, ÿê³ îá’ºäíóþòü ïîíàä 1,5 òè-
ñÿ÷³ ìîëîäèõ ëþäåé”,— ïîâ³äîìèâ ïàí
Õèæíÿê. Â³í äîäàâ, ùî ãîòóâàòèìóòü âî-
ëîíòåð³â äî ªâðî-2012 çà á³ëüø ÿê äåñÿòü-
ìà ð³çíèìè ïðîô³ëÿìè, çîêðåìà ñòþàðä³â,
ïîì³÷íèê³â ñï³âðîá³òíèê³â ì³ë³ö³¿, ïîì³÷-
íèê³â äëÿ ³íâàë³ä³â. Ïðè öüîìó àêòèâíó
ó÷àñòü ó ¿õ ï³äãîòîâö³ áðàòèìóòü ôàõ³âö³
ÓªÔÀ.

Àíàòîë³é Õèæíÿê íàãîëîñèâ, ùî âîëîí-
òåðè íàâ÷àòèìóòüñÿ çà îêðåìèìè ïðîãðàìà-
ìè äëÿ êîæíîãî íàïðÿìêó ðîáîòè.

Львів відновив
б дівництво стадіон

Ãåíåðàëüíèé ï³äðÿäíèê êîìïàí³ÿ
“Àçîâ³íòåêñ” ïðîäîâæèëà ñïîðóäæåííÿ
ñòàä³îíó ó Ëüâîâ³. Ï³ä ÷àñ â³äâ³äèí îá’-
ºêòà â³öå-ïðåì’ºð Óêðà¿íè ²âàí Âàñþíèê
çàçíà÷èâ, ùî íà ÷àñ³ òðåòº çàñ³äàííÿ ì³æ-
â³äîì÷î¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü öüîãî áóä³â-
íèöòâà. Çà éîãî ñëîâàìè, âñ³ êîíôë³êò-
í³ ïèòàííÿ ì³æ çàìîâíèêîì ³ ãåíï³äðÿä-
íèêîì áóä³âíèöòâà ëüâ³âñüêîãî ñòàä³îíó
âèð³øåíî.

“Çà ³íôîðìàö³ºþ çàìîâíèêà, ÿêèì º
Ëüâ³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, à òàêîæ ãåíï³äðÿä-
íèêà, âñ³ êîíôë³êòí³ ïèòàííÿ ó â³äíîñèíàõ
ì³æ öèìè äâîìà ñòðóêòóðàìè íà ñüîãîäí³
çíÿòî”, — çàïåâíèâ ïàí Âàñþíèê. Â³í òà-
êîæ ïîâ³äîìèâ, ùî óðÿä äîðó÷èâ Ì³í³ñòåð-
ñòâó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ³
Ëüâ³âñüê³é ÎÄÀ çä³éñíþâàòè ïîñò³éíèé ìî-
í³òîðèíã áóä³âíèöòâà ñòàä³îíó.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ïðåçèäåíò ÓªÔÀ
Ì³øåëü Ïëàò³í³ çàÿâëÿâ íà ïî÷àòêó ëþòî-
ãî, ùî íàïåâíî íå ìîæíà ñêàçàòè, ÷è
ïðèéìàòèìå Ëüâ³â ìàò÷³ ªâðî-2012, îñ-
ê³ëüêè ñèòóàö³ÿ ç ï³äãîòîâêîþ ì³ñòà çàëè-
øàºòüñÿ íåÿñíîþ

Заматеріалами інформаційних а енцій УНІАН,
РБК “У раїна”, ІнтерМедіаКонсалтин , інформ-
центр “У раїна-2012”, STADION. LVIV. UA

Уні альний бель ійсь ий ран Demag 2800-1 допоможе змонт вати на риття оловно о стадіон для
ф тбольно о чемпіонат 2012
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хрещатик

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Київського міського голови 

від 17.09.2008 № 373

Розпорядження № 82 від 15 лютого 2010 року

З метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами в м. Києві та у зв’язку з розробкою схеми роз�
міщення зовнішньої реклами в м. Києві:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київського міського голови від 17.09.2008 № 373 “Про
питання зовнішньої реклами у м. Києві”.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я забезпечити висвітлення в за�
собах 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.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови від 09.02.10 № 63 

“Про скликання V сесії Київської міської ради VI скликання”

Розпорядження № 83 від 16 лютого 2010 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин четвертої і дев’ятої статті 46 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи пропозиції депутатських фракцій у Київській
міській раді, оголошені на Президії Київради 16 лютого 2010 року:

1. Внести зміни до розпорядження Київського міського
голови від 09.02.10 № 63 “Про скликання V сесії Київської
міської ради VI скликання”, а саме:

— у першому пункті слова та цифри “о 10�00 годині” за�
мінити словами та цифрами “о 12�00 годині”.

2. Секретаріату Київської міської ради дане розпоряджен�

ня довести до відома населення міста Києва, депутатів Київ�
ради, голів депутатських фракцій Київради, керівників струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київради, працівників
секретаріату Київської міської ради у встановленому порядку.

Голова Л. Черновець ий

Про протиаварійні роботи із укріплення 
зсувонебезпечного схилу Совської балки біля 
вул. Петра Радченка в Солом’янському районі

Розпорядження № 47 від 9 лютого 2010 року

Відповідно до законів України “Про столицю України�місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування
в Україні”, “Про планування і забудову територій”, “Про основи містобудування”, “Про захист населення
і територій від надзвичайних “ситуацій техногенного та природного характеру”, постанови Кабінету Мініс�
трів України від 08.11.1996 № 1369 “Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів” (із
змінами і доповненнями), протоколу Постійної комісії з питань техногенно�екологічної безпеки та надзви�
чайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
16.07.2009 № 70 “Про зсувонебезпечний стан схилу в районі вул. Зеленогірської у Солом’янському райо�
ні м. Києва”, з метою виконання протиаварійних робіт із забезпечення стійкості схилу Совської балки бі�
ля вул. Петра Радченка у Солом’янському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити відкритому акціонерному товариству “Спе�
ціалізоване управління протизсувних підземних робіт” (да�
лі — ВАТ “СУППР”) виконати протиаварійні роботи із укріп�
лення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул.
Петра Радченка в Солом’янському районі.

2. ВАТ “СУППР”:
2.1. Розробити та затвердити в установленому порядку

проектно�кошторисну документацію.
2.2. Генеральну проектну і підрядну організації на вико�

нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, ви�
значити на тендерній основі у встановленому порядку.

2.3. До початку виконання робіт одержати в установле�
ному порядку в інспекції державного архітектурно�будівель�
ного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт. 

2.4. Роботи виконувати згідно Правил благоустрою міс�
та Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051.

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

3. Головному управлінню комунального господарства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) подати у встановленому порядку
до Головного управління економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо
включення об’єкта “Протиаварійні роботи із укріплення зсу�
вонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Рад�
ченка” до проекту Програми соціально�економічного розвит�
ку м. Києва на 2010 рік.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про організацію та проведення заходів 
щодо безпечного проходження паводку, 

льодоходу та повені в 2010 році 
Розпорядження № 85 від 18 лютого 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адмініс�
трації”, “Про захист населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характе�
ру” та з метою забезпечення життєдіяльності міста, зменшення збитків та негативних наслідків проходжен�
ня паводку, льодоходу та повені в м. Києві:

1. Утворити міський штаб з організації та проведення за�
ходів безпечного проходження паводку, льодоходу та пове�
ні і затвердити його склад, що додається.

2. Головам районних у м. Києві державних адміністрацій
створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи
для організації та проведення заходів безпечного прохо�
дження паводку, льодоходу та повені.

3. Міському штабу з організації та проведення заходів
безпечного проходження паводку, льодоходу та повені:

3.1. Забезпечити взаємодію та обмін інформацією про
гідрометеорологічну ситуацію з МНС України, МВС України,
Державним комітетом України по водному господарству,
Українським гідрометеорологічним центром, районними опе�
ративними штабами з організації та проведення заходів без�

печного проходження паводку, льодоходу та повені.
3.2. Організувати збір та аналіз інформації для прогно�

зування можливої  гідрометеорологічної обстановки з прий�
няттям рішень щодо мінімізації наслідків негативного впли�
ву підвищення води в річках та водогосподарських систе�
мах м. Києва.

3.3. Дозволити залучати у встановленому порядку спе�
ціалістів різного фаху, виходячи з характеру та складності
вирішуваних питань.

3.4. Здійснювати інформування населення про правила
поведінки під час проходження весняного водопілля.

4. Головам районних у місті Києві державних адміністра�
цій, ВАТ АК “Київводоканал”, АК “Київенерго”, ВАТ “Київгаз”,
КК “Київавтодор”, Київській філії ВАТ “Укртелеком”, КП “Ки�
ївський метрополітен”, КП “Плесо”, ВАТ “Київпастранс”, КП
“Київзеленбуд”, ВАТ “СУППР”, ВАТ “Київський річковий порт”,
головним управлінням та управлінням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) в межах своїх повноважень:

4.1. Визначити об’єкти, які можуть зазнати негативного
впливу паводку, льодоходу та повені, розробити заходи що�
до забезпечення їх функціонування.

4.2. Забезпечити стале функціонування об’єктів життє�
забезпечення міста, готовність сил та засобів, необхідних
для проведення комплексу заходів із попередження та лік�
відації можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних з під�
топленням територій під час проходження повені.

4.3. Передбачити в установленому порядку залучення на�
явних плавзасобів, незалежно від форм власності, для про�
ведення можливих аварійно�рятувальних робіт.

4.4. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 29.03.2001 № 308 “Про Порядок створення і ви�
користання матеріальних резервів для запобігання, ліквіда�
ції надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак�
теру та їх наслідків” поповнити запаси матеріальних резер�
вів (пально�мастильних, будівельних та сипучих матеріалів,
мішків, ремонтних матеріалів тепло�, водо�, енергозабезпе�

чення, шанцевого інструменту та інше).
4.5. Забезпечити готовність інженерної та автомобільної

техніки, автономних електростанцій, насосного та іншого
обладнання до використання при проведенні рятувальних та
аварійно�відновлювальних робіт.

4.6. Уточнити плани евакуації населення та персоналу
суб’єктів господарювання з територій, які можуть бути під�
топлені, і спланувати заходи щодо життєзабезпечення на�
селення і створення необхідних побутових умов у місцях
тимчасового розміщення.

5. Балансоутримувачам водогосподарських систем, гід�
ротехнічних споруд, малих річок та струмків, перепускних
каналів і зливової каналізації провести обстеження їх техніч�
ного стану та розчистку від сміття для забезпечення віль�
ного збігання повеневих вод.

6. ВАТ АК “Київводоканал” забезпечити нормативні запа�
си реагентів для підготовки та обеззараження води на об’�
єктах водопостачання міста, посилити контроль за якістю
питної води у водопровідній мережі, підготувати до роботи
насосну станцію “Роса�300”.

7. Головним розпорядникам коштів бюджету м. Києва
видатки на організацію та проведення заходів безпечного
проходження паводку, льодоходу та повені здійснювати від�
повідно до вимог Бюджетного кодексу України.

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

9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків та голів районних у
місті Києві державних адміністрацій.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

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)

П Е Р Е Д П Л АТ А  Н А 2 0 1 0 Р І К

2209461308
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Хрещатик  2 березня 2010 ДДООККУУММЕЕННТТ 55

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНШІ ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ 
засідання керівного складу цивільного захисту м. Києва 

з питання “Про вжиття необхідних заходів щодо забезпечення 
безпечної життєдіяльності населення, функціонування міського 

господарства у зв’язку з ускладненням погодних умов”

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Голубченко А. К., Падалка В. М., Басс Д. Я., Журавський В. С., Голиця М. М., Денисюк Л. В., Сти�
чинський Б. С., Шовкун І. В., Міронов В. Є., Луцький О. Ю., Головач В. В., Рудик С. Я., Добруцький І. І., Шухман В. Ф., Са�
довий С. М., Мисовська О. Ю., Романенко Є. О., Незнал О. Г., Вітковський С. І., Булгаков Ю. К., Фредюк М. М., Щерба�
шов С. О., Сазонов Г. А., Матвієнко П. В., Сандрацький В. Г., Лук’янюк М. В., Ціник П. О., Шкуро М. Ю., Пантелєєв П. О.,
Пшеничний В. Н., Гладуняк Р. М., Стороженко В. С., Ламбуцький М. М., Симонов С. А., Бархатов О. І., Монастирний П. О.,
Федосов Ю. О., Писаренко Г. П., Баринов М. О., Пилявоз В. П., Пастушенко С. Г., Крижний О. В., Ковалишин А. В., Сте�
панов Ю. В., Герасименко В. М., Загородній В. В., Вознюк М. П., Поліщук О. М., Онищенко М. І., Качан М. А., Бєлан В. Д.,
Ткаченко М. В., Мартиняк Р. І., Гаркавий О. М., Піддубна З. Г., Синявська О. П., Чупілко В. В.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв’язку з ускладненням погодних умов (зниження темпе�
ратури, сильна ожеледиця на дорогах, сніг) та з метою попере�
дження виникнення надзвичайних ситуацій на території м. Києва:

1.1. районним у м. Києві державним адміністраціям підготу�
вати проекти розпоряджень районних у м. Києві державних ад�
міністрацій щодо призначення перших заступників, заступників го�
лів районних у м. Києві державних адміністрацій відповідальни�
ми за проведенням робіт з забезпечення безпечної життєдіяль�
ності населення та функціонування міського господарства (копії
розпоряджень надати до Головного управління з питань надзви�
чайних ситуацій);

Термін: 02.02.2010
Виконавці: районні у м. Києві державні адміністрації
1.2. районним у м. Києві державним адміністраціям, Головно�

му управлінню контролю за благоустроєм міста щоденно о 10�00
та 17�00 надавати оперативному черговому Головного управлін�
ня з питань надзвичайних ситуацій інформацію щодо кількості за�
лученої спеціальної техніки та людей для прибирання територій
м. Києва від снігу і накриження відповідно до встановленої фор�
ми звітності.

Термін: на час ускладнення погодних умов
Виконавці: районні у м. Києві державні адміністрації, Гладуняк

Р. М.
2. Відповідно до розподілу повноважень щодо координації ді�

яльності виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у
м. Києві державних адміністрацій) між заступниками голови Ки�
ївської міської державної адміністрації, затвердженого розпоря�
дженням Київського міського голови від 10.08.2009 забезпечити
щоденний контроль за роботою районних у м. Києві державних
адміністрацій з прибирання територій районів від снігу і накри�
ження.

Виконавці: заступники голови Київської міської державної ад�
міністрації 

Термін: на час проведення робіт
3. Головному управлінню контролю за благоустроєм міста, Го�

ловному Управлінню житлового господарства, Головному управ�
лінню комунального господарства, Головному управлінню транс�
порту, Головному управлінню охорони здоров’я та медичного за�
безпечення, Головному управлінню освіти та науки, районним у
м. Києві державним адміністраціям, КП “Київпастранс”:

3.1. у цілодобовому режимі забезпечити контроль та приби�
рання територій, незалежно від форм власності та відомчої на�
лежності, від снігу і накриження, очищення тротуарів, зупинок

міського пасажирського транспорту та особливо сходових мар�
шів у підземні переходи в місцях інтенсивного руху пішоходів,
входів на станції метрополітену, організувати роботу щодо очи�
щення закріплених та прилеглих територій автостоянок, накопи�
чення снігу на перехрестях вулиць біля пішохідних переходів, під’�
їздів до лікарень, навчальних закладів, магазинів та кладовищ.

3.2. забезпечити огородження небезпечних місць біля будівель
і споруд та проводити своєчасне очищення покрівель будинків від
снігу та буруль.

Виконавці: Гладуняк Р. М., районні у м. Києві державні адмі�
ністрації, Стороженко В. С., Вітт Ф. А., Бархатов О. І., Качурова
Л. В., Горюнова В. З., Ламбуцький М. М., Мірошніков П. В., ке�
рівники підприємств, установ та організацій м. Києва

Термін: на час ускладнення погодних умов
4. КК “Київавтодор”, районним у м. Києві державним адмініс�

траціям:
4.1. організувати цілодобове чергування та роботу спеціаль�

них машин і механізмів в районних ШЕУ;
4.2. забезпечити виконання технології комплексного застосу�

вання засобів механізації для своєчасного запобігання аварійним
ситуаціям на вулично�шляховій мережі міста та безперебійного
руху транспорту в період прибирання снігу;

4.3. першочергово в період снігопаду та ожеледиці прибира�
ти проїзну частину вулиць з важкими умовами руху, головних ма�
гістралей та вулиць;

4.4. на час проведення очищення проїзної частини вулиць вста�
новлювати огороджувальні бар’єри;

4.5. забезпечити очищення всіх зливоприймачів та комплек�
тування їх решітками, а також отворів оглядових колодязів інже�
нерних мереж;

4.6. дозволити відпускати посипальні матеріали для посипан�
ня внутрішньоквартальних проїздів та дворових територій, а та�
кож машини і механізми за замовленням районних у м. Києві дер�
жавних адміністрацій.

Виконавці: Глінський Г. Я., районні у м. Києві державні адмі�
ністрації.

Термін: на час ускладнення погодних умов
5. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
5.1. терміново провести роботу з посипання піскосоляною су�

мішю міждворові проїзди та тротуари;
5.2. залучати працівників установ та підприємств до прибиран�

ня територій від снігу і накрижень, очищення тротуарів та під’їз�
дів до підприємств.

Затверджую
Київський міський голова — начальник цивільного захисту м. Києва

Л. Черновецький

Виконавці: районні у м. Києві державні адміністрації 
Термін: на час ускладнення погодних умов
6. Головному управлінню контролю за благоустроєм м. Ки�

єва керуючись рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 “Про Правила благоустрою м. Києва” надавати
приписи та складати протоколи про адміністративні правопо�
рушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення керівникам установ та підприємств з вимогою
усунення порушень щодо благоустрою м. Києва.

Виконавець: Гладуняк Р. М.
Термін: на час ускладнення погодних умов
7. Головному управлінню транспорту, ДАІ ГУ МВС України в

м. Києві:
7.1. визначити дільниці вулично�шляхової мережі, на яких рух

транспорту і пішоходів внаслідок виникнення надзвичайної ситу�
ації природного характеру, став неможливим або небезпечним;

7.2. вжити заходів по забороні (обмеженню) руху транспорту
та пішоходів на небезпечних ділянках вулично�шляхової мережі;

7.3 організувати службу нарядів ДПС підрозділів ДАІ на мар�
шрутах відводу транспорту, створити безпечні умови для безпе�
решкодного пересування аварійних бригад і спеціалізованих фор�
мувань, задіяних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
шляхом виставлення постів регулювання та виділення нарядів су�
проводження;

7.4. забезпечити безумовне виконання розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 23.03.98 № 600 “Про по�
рядок паркування транспорту на окремих вулицях міста” в части�
ні організації функціонування зон паркування на вулицях централь�
ного ядра міста по парних чи непарних днях відповідно на пар�
ному чи непарному боці вулиці, а також заборони паркування ав�
тотранспорту на цих вулицях в нічний період доби;

7.5. визначити порядок організації місць зупинок та відстою
маршрутних таксі біля станцій метрополітену, пересадочних транс�
портних вузлів та інших об’єктів, де створюються значні усклад�
нення для роботи шляхово�експлуатаційних підприємств в разі ус�
кладнення погодних умов.

Виконавці: Бархатов О. І., Сіренко А. П.
Термін: на час ускладнення погодних умов
8. КП “Київміськсвітло” забезпечити виконання робіт з віднов�

лення мереж освітлення міста.
Виконавець: Швець А. В. 
Термін: 20.02.2010
9. Головному фінансовому управлінню виділити кошти в роз�

мірі 1,5 млн грн. Головному управлінню охорони здоров’я та ме�
дичного забезпечення для проведення заходів надання медичної
допомоги особам, які постраждали внаслідок ускладнення погод�
них умов.

Виконавець: Падалка В. М. 
Термін: 12.02.2010
10. Головному управлінню охорони здоров’я та медичного за�

безпечення забезпечити надання медичної допомоги особам, які
постраждали внаслідок ускладнення погодних умов.

Виконавець: Качурова Л. В. 
Термін: постійно
11. Першому заступнику голови Київської міської державної ад�

міністрації Кільчицькій І. Р. підготувати перелік районів, в яких ви�
никла найбільша кількість нещасних випадків, внаслідок несвоє�
часного прибирання територій від снігу та накрижень, з метою
притягнення до відповідальності голів районних у м. Києві дер�
жавних адміністрацій.

Виконавець: Кільчицька І. Р. 
Термін: 20.02.2010
12. КП “Київтранспарксервіс” забезпечити прибирання місць

паркування автомобілів.

Виконавець: Поліщук О. М.
Термін: на час ускладнення погодних умов
13. КП “Київський метрополітен”, районним у м. Києві дер�

жавним адміністраціям забезпечити прибирання територій
станцій метрополітену.

Виконавець: Мірошніков П. В.
Термін: на час ускладнення погодних умов
14. Головному управлінню контролю за благоустроєм 

м. Києва, Головному Управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій, КК “Київавтодор”, районним у м. Києві державним адмі�
ністраціям щоденно проводити об’їзд територій районів для пе�
ревірки виконання робіт з прибирання доріг та міжкварталь�
них проїздів.

Виконавці: Гладуняк Р. М., Пшеничний В. Н., Глінський Г. Я.,
районні у м. Києві державні адміністрації

Термін: на час ускладнення погодних умов
15. Головному управлінню житлового господарства надати пе�

реліки комунальних підприємств з утримання будинків та прибу�
динкової території (ЖЕК), які своєчасно та якісно провели роботу
з прибирання територій від снігу та накрижень і перелік комуналь�
них підприємств, які не забезпечили своєчасне прибирання те�
риторій, що призвело до виникнення нещасних випадків.

Виконавець: Стороженко В. С. 
Термін: 04.02.2010
16. Першому заступнику голови Київської міської державної ад�

міністрації Голубченко А. К. підготувати проект рішення Київради
щодо передачі комунальних підприємств з утримання будинків та
прибудинкової території (ЖЕК), які не забезпечили своєчасне при�
бирання територій від снігу та накрижень, з комунальної власно�
сті районів до комунальної власності громади м. Києва.

Виконавець: Голубченко А. К. 
Термін: 20.02.2010
17. Головному управлінню земельних ресурсів надати Дар�

ницькій районній у м. Києві державній адміністрації витяг з бази
даних Державного земельного кадастру щодо балансоутримува�
ча земельної ділянки, на якій розташовано ТЦ “Материк” та пар�
кувальний майданчик біля нього.

Виконавець: Кулаковський Ю. П. 
Термін: 05.02.2010
18. Дарницькій районній у м. Києві державній адміністрації, Го�

ловному управлінню контролю за благоустроєм м. Києва, Голов�
ному управлінню торгівлі та побуту, Головному управлінню транс�
порту, ДАІ ГУ МВС України в м. Києві вжити заходів по забороні
(обмеженню) руху транспорту та пішоходів на неприбраному пар�
кувальному майданчику біля ТЦ “Материк”.

Виконавці: Вітковський С. І., Гладуняк Р. М., Щербенко В. П.,
Бархатов О. І., Сіренко А. П. 

Термін: 03.02.2010
19. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами ма�

сової інформації своєчасно інформувати населення через засо�
би масової інформації щодо можливого ускладнення погодних
умов, а також звернутись до людей похилого віку з проханням
при ускладненні погодних умов, по можливості, не виходити на
вулицю.

Виконавець: Матіко�Бубнова Г. В.
Термін: на час ускладнення погодних умов
20. Контроль за виконанням протокольних доручень поклас�

ти на Головне управління з питань надзвичайних ситуацій ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

Начальни Головно о правління
з питань надзвичайних сит ацій

В. Пшеничний

Про внесення змін 
до рішення Київради від 18.09.08 № 253/253 

“Про згоду на передачу жилих будинків, 
службового житла комунальної власності 

територіальної громади міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 169/1225 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення акціонерного товариства холдингової компанії “Ки�
ївміськбуд” від 20.11.08 № 1087, з метою уточнення балансової вартості будинку, що підлягає прийнят�
тю до комунальної власності територіальної громади Солом’янського району міста Києва, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 18.09.08 № 253/253 “Про згоду на передачу жилих будинків, службового житла кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва” зміни згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

газопровідних мереж

Рішення Київської міської ради № 172/1228 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання ос�
новних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва”, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого на�
казом Міністерства фінансів України від 27.04.00 № 92, та враховуючи клопотання відкритого акціонер�
ного товариства “Київгаз” (листи від 14.08.08 № 2002/39, від 20.10.08 № 2583/16�1 та від 02.12.08
№ 3026/16�1), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва газопровідні мережі згідно з додатком 1.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) передати у володіння та користу�
вання відкритому акціонерному товариству “Київгаз” газо�
провідні мережі, зазначені у пункті 1 цього рішення, на умо�
вах, визначених угодою.

3. Надати дозвіл відкритому акціонерному товариству “Ки�
ївгаз” на списання, шляхом ліквідації у встановленому поряд�

ку основних засобів, які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва згідно з додатком 2.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради



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

ЗАТ�“Компле�сне�підприємство�широ�опрофільно�о�б�дівництва�-�2”
повідомляє�про�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�16��вітня�2010�ро���о

18.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тампере�13-Б.�Реєстрація�з�17.00�до�17.45.

Порядо��денний:

1. Звіт�Голови�правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�за�2009�рі�.

2. Звіт�Спостережної�ради�за�звітний�період.

3. Звіт�Ревізійної��омісії�за�звітний�період.

4. Затвердження�річно�о�фінансово�о�звіт��за�2009�рі�.

5. Затвердження�поряд���розподілення�приб�т�ів�та�виплати�дивідендів�за�2009�рі�.

6. Про�зміни���с�ладі�ор�анів��правління�ЗАТ.

7. Про�реор�анізацію�ЗАТ�шляхом�перетворення���товариство�з�обмеженою�відповідальністю.

Для��часті���за�альних�зборах�необхідно�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�а��повноваженим�представни�ам�а�ціонерів,��рім�то�о,

довіреність�на�право��часті���зборах.�

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.��рн)

ОБ’ЯВА

ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”

доводить�до�відома�своїх�а�ціонерів,�

що�17��вітня�2010�ро���о�10.00�відб�д�ться�

за�альні�збори�а�ціонерів�ВАТ,�за�адресою:�

м.�Київ-105,�в�л.�Тампере,�13-б.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1.Звіт�Голови�правління�про�діяльність�Товариства���2009�році.

2.Звіт��олови�Ревізійної��омісії�за�2009�рі�.

3. Звіт��олови�На�лядової�ради�за�2009�рі�.

4.Затвердження�річно�о�фінансово�о�звіт��за�2009�рі�.

5. Затвердження� поряд��� розподіл�� приб�т��� та� виплати� дивідендів

за 2009�рі�.

6.Про�від�ли�ання�та�обрання�членів�правління,�о�рім�Голови�правління.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”�за�2009�рі�

Для��часті���за�альних�зборах�а�ціонерів�ВАТ�при�собі�необхідно�мати

до��мент,� що� посвідч�є� особ�,� а� �повноваженим� представни�ам

а�ціонерів,��рім�то�о,�довіреність�на�право��часті���зборах.

Реєстрація� а�ціонерів� та� їх� представни�ів�проводиться� в�день� та� за

місцем�проведення�зборів�а�ціонерів�з�9.00�до�9.45.�

Додат�ова� інформація� та� довід�и� за� телефонами:� (044)� 558-27-00,

(044)�573-38-01.

Правління�ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”

Наймен�вання�по�азни�ів

Період�(в�тис.��рн)

Звітний

2009�рі�

Попередній

2008�рі�

Усьо�о�а�тивів 243151� 140452�

Основні�засоби�(залиш�ова�вартість) 15606 18847

Достро�ові�фінансові�інвестиції 44523 6702

Запаси 16146 13097

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 94955 99157

Грошові��ошти�та�е�віваленти 1372 156

Власний��апітал 67413 65362

Стат�тний��апітал 1692 1692

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 175491 72476

Чистий�приб�то��(збито�) 2734 2159

Середньомісячна��іль�ість�а�цій�(шт.) 241650 241650

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) 811 822

До��ва�и�членів�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”

Час�та�місце�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�членів

Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”:

9��вітня�2010�ро���о�16.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�П.�Л�м�мби,�17,

а�товий�зал�Київсь�о�о�техні��м��еле�тронних�приладів.

Почато��реєстрації��часни�ів�о�16.00,��інець�реєстрації�о�16.30.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1. Затвердження�поряд���денно�о�в�остаточній�реда�ції.

2. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт��спостережної�ради�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”.

3. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт��правління�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”.

4. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт���редитно�о��омітет��Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”.

5. Засл�хов�вання�та�затвердження�виснов���ревізійної��омісії�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”.

6. Засл�хов�вання�а�диторсь�о�о�виснов��,�я�им�підтверджена�річна�звітність�Кредитної�спіл�и

“ФІН�-�ЕКО”�(річна�фінансова�звітність�та�звітні�дані�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”�за�2009

рі�)�та�затвердження�річної�звітності�та�рез�льтатів�діяльності�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”

за�2009�рі�.

7. Про�визначення�незалежно�о�а�дитора,�а�диторсь�ої�фірми�для�підтвердження�повноти�та

достовірності�річної�звітності�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”�за�2010�рі�.

8. Ознайомлення�з�бюджетом�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”�на�2010�фінансовий�рі�.

9. Обрання�членів�спостережної�ради�та�ревізійної��омісії�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”.

10. Про� розподіл� нерозподілено�о� доход�,�що� залишився� �� розпорядженні� Кредитної� спіл�и�

“ФІН�-�ЕКО”�за�підс�м�ами�2009�фінансово�о�ро��.

11. Ви�лючення�членів�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”���разі�пор�шення�ними�Стат�т�.

Стро��подачі�пропозицій�та�за�важень�до�поряд���денно�о�—�не�пізніше�25�березня�2010�ро��.

З�пова�ою,�спостережна�рада�Кредитної�спіл�и�“ФІН�-�ЕКО”

Здаються�в�оренд�

приміщення�ІСЕМВ

площею�118,2��в.�м;

34,6��в.�м�;�23��в.�м

за адресою:

в�л. Леонтовича,�5.

Тел.�(097)�797-65-24.

Втрачений� диплом� ТВ-І

№ 144618� Київсь�о�о� тор�о-

вельно-е�ономічно�о� інстит�т�

за� спеціальністю� “Товарознав-

ство� і� ор�анізація� тор�івлі�про-

довольчими�товарами”�та�дода-

то�� до� диплом�� від� 23� червня

1988�ро���на�ім’я�Гончара�Сер�ія

І�оровича�вважати�недійсним.
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Довід�и�за�телефоном�(044)�573-33-74

Правління�ЗАТ

Наймен�вання�по�азни�ів
Період�(тис.��рн)

Звітний�2009�р. Попередній�2008�р.

Усьо�о�а�тивів 89808 64137

Основні�засоби�(залиш�ова�варт.) 14025 14099

Достро�ові�фінансові�інвестиції 1031 1031

Запаси 190 227

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 10419 19632

Грошові��ошти�та�е�віваленти 73 79

Нерозподілений�приб�то��(збито�) 26749 23463

Власний��апітал 27674 24388

Стат�тний��апітал 740 740

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 30086 15990

Чистий�приб�то��(збито�) 4381 18005

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 7400 4067

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) 75 73

За цивілізовану забудову
У�вихідні�в�329-й�спеціалізованій

ш�олі� відб�лися� �ромадсь�і� сл�хан-

ня� з� об�оворення� прое�т�� місто-

б�дівної�до��ментації�зведення�пер-

шо�о� в� столиці� а�вапар��� —� на

Дніпровсь�ій� набережній.�Ор�аніза-

тор� цьо�о� п�блічно�о� заход�,� �ро-

мадсь�а�ор�анізація�Ф�ндація�спри-

яння�розвит���місцево�о�самовряд�-

вання�в�м.�Києві�“Європейсь�ий�Київ”,

влашт�вала� з�стріч� замовни�а

б�дівництва� об`є�т�� і� йо�о� прое�-

тантів�з�меш�анцями�мі�рорайон��на

Осо�ор�ах.�Це�б�ла�остання�на�ода

�иянам� і� заці�авленим� ор�анізаціям

висловити� свої� за�важення� щодо

прое�т�,�об�оворення�я�о�о�тривало

з� �р�дня�мин�ло�о� ро��,� від�оли� в

“Хрещати��”� з`явилося� відповідне

о�олошення.� Відтоді� меш�анці

с�міжних�територій,�що�прими�ають

до�б�дмайданчи�а,�мо�ли�с�ориста-

тися�своїм��онстит�ційним�правом�і

надіслати�пропозиції� та� за�важення

на�своїх�реєстраційних�листах,�що�б�-

ли�в�інформаційних�па�етах,�надісла-

них�Ф�ндацією�на�адреси�понад�двох

тисяч� �вартир� і� півсотні�юридичних

осіб.

За� словами�Ві�тора�Єрмолен�а,

я�ий�представляв�інтереси�замовни-

�а�б�дівництва�—�ТОВ�“Інформаційне

а�ентство�“Вільна�У�раїна”�—�до�2013

ро���на�Дніпровсь�ій�набережній�пла-

н�ється� від�рити� перший� �� Києві� і

найбільший�в�У�раїні�а�вапар��я��за-

�рито�о,� та�� і� від�рито�о� тип�:� під

с�ляним� дахом� відпочиватим�ть

близь�о�900�відвід�вачів,�а�на�літніх

майданчи�ах�—�ще�300.�До���льт�р-

но-оздоровчо�о�центр�,��рім�само�о

а�вапар��,� входитим�ть�ма�азини,

с�пермар�ет,�офіси,��ав`ярні,�ресто-

рани�швид�о�о�і�“повільно�о”�при�о-

т�вання�їжі,�6��інотеатрів�(один�з�я�их

��форматі� 3D),� дитячий� розважаль-

ний� центр,� бо�лін�-�л�б� на� 16

доріжо�,� фітнес-центр� і� СПА-�ом-

пле�с� з� басейнами� �ідротерапії,

фінсь�ими,�російсь�ими�і�т�рець�ими

са�нами.

На� сьо�одні� існ�є� вісім� прое�тів

поб�дови�а�вапар�ів���Києві,�але�жо-

ден�не�підійшов�до�стадії�реалізації.

А�от�а�вапар��на�Дніпровсь�ій�набе-

режній —�ціл�ом�реальна�перспе�ти-

ва,� адже� інвесторами� “Вільної� У�-

раїни”� здійснено� ба�ато� �спішних

бізнес-прое�тів:�бан�и�“Аваль”�і�“Пре-

стиж”,� страхова� �омпанія� “Еталон”,

�іно�омпанія�“Трі�мф”�(зо�рема,�во-

на�розвиває�в�У�раїні�мереж���іноте-

атрів���форматі�3D),�столичний�роз-

важально-тор�овельний�центр�“Бло�-

бастер”,�фірма� “Молочний� альянс”

(вип�с�ає�близь�о�6�відсот�ів�молоч-

ної�прод��ції�в�У�раїні).�Над�втіленням

ідеї� а�вапар��� �іль�а� останніх� ро�ів

працюють�25�прое�тних�ор�анізацій,

я�� вітчизняних,� та�� і� зар�біжних.

С�ажімо,�за�постав��,�монтаж�облад-

нання� і� обсл��ов�вання� а�вапар��

відповідатиме�відома�іспанс�ая��ом-

панія�“Amusement�Logiс,�S.L”,�я�а�зво-

дить�а�вапар�и�по�всьом��світ�.�Го-

ловний�прое�тант�—�творча�майстер-

ня�Андрія�Пашень�а.

Замовни��поставив�перед�собою

завдання� звести� найбільший� не

тіль�и� в� У�раїні,� а� й� на� території

всьо�о� СНГ� і� один� з� найбільших� в

Європі� а�вапар�,� —� за�важив

�ерівни�� архіте�т�рної� майстерні

Андрій� Пашень�о.� Йо�о� площа�—

близь�о� 15� тисяч�метрів.� За�алом,

а�вапар�и�—�д�же�доро�і� спор�ди.

Їх� мож�ть� дозволити� собі

с�спільства,�я�і�переб�вають�на�нор-

мальном�� людсь�ом�� розвит��.� Бо

тор�ові� центри� “відбивають”� себе

вже�за�3-4�ро�и,�а�а�вапар�и�—�ли-

ше�за�15-16�ро�ів.

Майстерня�Андрія�Пашень�а,��рім

з�аданої�роботи,�відпрацювала�про-

е�т�створення�офісно�о�центр��нав-

проти� а�вапар��,� через� зато��

Дніпра,�—�”Княжий�затон”.�Вони�б�-

д�ть�об`єднані�спільною�набережною,

я�а�може� простя�н�тися�ще� далі:� з

одно�о�бо���до�майб�тньо�о�офісно-

�онцертно�о� �омпле�с��Дмитра� Та-

бачни�а�і�Південно�о�мост�,�а�з�іншо-

�о�—�до�метро� “Слав�тич”�повз�за-

прое�тований�мі�рорайон�“Весна�на

Зарічній”.�Та�им�чином�це�б�де�пре-

�расна�про��лян�ова�зона.�До�то�о�ж

набережна�ви�он�ватиме�й�природо-

охоронн��ф�н�цію�—� стрим�ватиме

подальше�забр�днення�зато�и�різни-

ми�сто�ами.

Натомість� незначна� �іль�ість

місцевих�меш�анців�не�в�захваті�від

та�их�планів� і�в�цілом��протест�ють

проти�них.�Чом�?�Побоювань�ба�ато.

Щільність� заб�дови� в� цьом�� районі

вже� не� витрим�є� �рити�и:� замість

400-450� чолові�� на� �е�тар� т�т� �же

проживають�понад�700.�І�зелені�ма-

ло�—�менше� нормативних� 6�метрів

�вадратних�на�чолові�а.�В�лиця�Ан-

ни�Ахматової�і�с�міжні�з�нею�д�блю-

ють�запр�джений�автомобілями�про-

спе�т�Бажана,�а�до�а�вапар���щодня

під`їжджатим�ть� сотні� чи� навіть� по-

над�тисяч��машин.�Та��оловне�—�не

б�де�дост�п��до�води,�бо�всю�зато-

���оточить�бетонна�набережна.

Втім,� державне� �ом�нальне

підприємство�“Плесо”�ось��же�ро�ів

п`ять� я�� не� ре�оменд�є� ��патися� в

затоці�“Княжий�затон”.�Йо�о�вода�за-

бр�днена�нафтопрод��тами,�важ�ими

металами,� радіон��лідами,� фе-

�аліями.� За� словами� на��ово�о

�ерівни�а� прое�тів� ТОВ� “Е�обере�”

Сер�ія�Д�бня�а,�за�20-30�ро�ів���Кня-

жом�� затоні,� звід�и� вибирали� пісо�

для�намив��нав�олишніх�територій� і

��ди�с�идали�зливневі�й� інші�сто�и,

на�опичилося�до�12�метрів�небезпеч-

них�м�лів.�На� запитання� “Хрещати-

�а”,�чи�існ�ють�вза�алі�плани�по�очи-

щенню�м�лів,�оздоровлення�зато�и,

Сер�ій� Андрійович� відповів:� ні.�Де

взяти��ошти?�І���ди�подіти��весь�той

м�л?�Том��про���пання�в�Княжом��за-

тоні�треба�заб�ти.

В� цілом�� �ромадсь�і� сл�хання

пройшли�спо�ійно�й��онстр��тивно.

Після�їх�за�риття,��олов�ючий�Михай-

ло�Пінч���повідомив�“Хрещати��”�про

те,�що�для�ор�анізації�інформ�вання

населення� й� заці�авлених� ор-

�анізацій,�що�мають� відношення� до

місця�майб�тньо�о�б�дівництва,�Ф�н-

дація�розробила�спеціальний�Інфор-

маційний�па�ет,�забезпечила�йо�о�ти-

раж�вання� в� необхідній� �іль�ості� та

надіслання� поштою� меш�анцям

с�міжних�територій.�А�це�не�менше

3100�повнолітніх��иян.�Ф�ндацією�б�-

ло�забезпечено�можливість�всім�ба-

жаючим�с�ористатися�своїм��онсти-

т�ційним� правом� щодо� прийняття

�часті�в��ромадсь�их�сл�ханнях�з�об-

�оворення�прое�т��містоб�дівної�до-

��ментації.� Прото�ол� �ромадсь�их

сл�хань� б�де� с�ладатися� се�ре-

таріатом�за��частю�членів�по�одж�-

вальної� �омісії,�що� б�ли� обрані� на

сл�ханнях�та�підпишеться�ними.�Про-

то�ол� б�де� ви�отовлятися� ��шести

ори�інальних�примірни�ах.�Ф�ндація

передасть�се�ретаріат��всі�отримані

нею� від� �ромадсь�ості� їх� особисті

Реєстраційні� листи� із� пропозиціями

та� за�важеннями� щодо� прое�т�

містоб�дівної�до��ментації.�Зазначені

листи�б�д�ть�приєднані�до�першо�о

прото�ол���ромадсь�их�сл�хань,�я�ий

надається�замовни���б�дівництва�для

то�о,�щоб�замовни�,�при�проведенні

містоб�дівної� діяльності� на� Дні-

провсь�ій�набережній,�мі��врах�вати

пропозиції,� за�важення� та� інтереси

�ромадсь�ості,�що� прийняла� �часть

в� �ромадсь�их� сл�ханнях� з� об�ово-

рення�прое�т��містоб�дівної�до��мен-

тації� об’є�та� б�дівництва.�До� речі,

відповідна� ре�омендація� замовни��

б�дівництва�б�де�занесена�до�прото-

�ол���ромадсь�их�сл�хань.

Валерій�НОВОСВІТНІЙ

Р

Голов�ючий�на��ромадсь�их�сл�ханнях�Михайло�Пінч���—��ерівни�

�ромадсь�ої�ор�анізації�Ф�ндація�“Європейсь�ий�Київ”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Сердючен�о�Оле-

н��Ми�олаївн�� та� Кхала�а�Монвара

Алі�в�с�дове�засідання�по�цивільній

справі�за�позовом�ВАТ�“Кредитпром-

бан�”�про�стя$нення�забор$ованості

за��редитним�до$овором,�я�е�відб�-

деться� 16.03.2010� о� 10.00� в� при-

міщенні�Печерсь�о$о�районно$о�с�-

д�� м. Києва� за� адресою:� 01001,

м. Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб. 34.

Водночас�повідомляємо,�що���ви-

пад���вашої�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня�та�неповідомлення�с�д�про�при-

чини�неяв�и,�справ��б�де�роз$лян�-

то���ваш��відс�тність�на�підставі�наяв-

них�в�ній�матеріалів.

С�ддя�М.�К.�Пилаєва.

Холдин�ова��омпанія�

“Київмісь�б�д”�ДП�“ЕКОС”�

ПРОДАЄ�ПІНОБЛОКИ

Достав�а�по�Києв��та�до�30-ти��ілометрів�за�місто

без�оштовна.�

Звертатись�за�адресою:�Київ,�в�л.�Мира,�3,�

тел.�(044)�406-92-83;�(050)�332-96-63;�(050)�352-90-89.

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“КАФЕ�“МИСЛИВЕЦЬ”�
(ідентифі�аційний��од�24091272)�

повідомляє,�що�до�поряд���денно�о�чер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів,�що�відб�д�ться�11�березня�2010�ро���о�15.00�за

адресою:�м.�Киів,�в�л.�Верховинна,�б�д.�36-А,�на�вимо��

а�ціонера,�що�володіє�більш�ніж�10�%�стат�тно�о��апітал�

Товариства,�внесено�додат�ові�питання:

10. Прийняття� рішення� про� збільшення� стат�тно$о�фонд�/стат�тно$о� �апітал�

Товариства�шляхом�додат�ової� емісії� цінних� паперів� Товариства� на� с�м�

999 600,00�(дев’ятсот�дев’яносто�дев’ять�тисяч�шістсот�$рн�00��оп.)�$ривень�в

�іль�ості� 1� 400� (одна� тисяча� чотириста)� шт��� простих� іменних� а�цій

до��ментарної�форми� вип�с��,�шо� додат�ово� вип�с�аються,� номінальною

вартістю�714,00�(сімсот�чотирнадцять�$рн�00��оп.)�$ривень��ожна.

11. Про�розміщення�а�цій�Товариства�додат�ово$о�вип�с��.

12. Від�ли�ання�Ви�онавчо$о�ор$ан��(Дире�тора)�Товариства.

13. Обрання� Голови�Ви�онавчо$о� ор$ан�� Товариства� (з� наймен�ванням/назвою

Ви�онавчо$о�ор$ан��та�Голови�Ви�онавчо$о�ор$ан��з$ідно�нової�реда�ції�Стат�т�

Товариства).

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства���2009�р.�(тис.��рн)

Додат�ова�інформація�по�п.�10�поряд���денно�о�зборів�з�ідно�зі

ст.�40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”:

Мотиви� збільшення� стат�тно�о�фонд�/�апітал�:� збільшення� стат�тно$о

фонд�/�апітал�� відб�вається� для� зал�чення� додат�ових� �оштів,� необхідних� для

розвит���стат�тної�діяльності�та�реалізації�нових�прое�тів�Товариства.

Спосіб�збільшення�стат�тно�о�фонд�:�проведення�додат�ово$о�вип�с���а�цій.

Мінімальний� розмір� збільшення� стат�тно�о�фонд�/�апітал�:� 999� 600,00

(дев’ятсот�дев’яносто�дев’ять�тисяч�шістсот�$рн�00��оп.)�$ривень.

Прое�т�змін�до�стат�т�,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о�фонд�:

Статтю� “СТАТУТНИЙ�КАПІТАЛ� ТОВАРИСТВА”� стат�т�� товариства� ви�ласти� в

наст�пній�реда�ції:

“Розмір�Стат�тно$о��апітал��Товариства�(далі�—�“Стат�тний��апітал”)�становить

1�001�000�00�(один�мільйон�одна�тисяча�$рн�00��оп.)�$ривень.

Стат�тний��апітал�Товариства,�поділений�на�1�500�(одна�тисяча�п’ятсот)�простих

іменних� а�цій� Товариства� (далі�—� “А�ції”)� номінальною� вартістю� 714,00� (сімсот

чотирнадцять�$рн�00��оп.)�$ривні��ожна.”

Дані� про� �іль�ість� а�цій,�що� вип�с�аються� додат�ово,� та� їх� за�альна

вартість:� додат�ово� вип�с�аються� 1� 400� (одна� тисяча� чотириста)�шт��� а�цій

за$альною�номінальною�вартістю�999 600,00�(дев’ятсот�дев’яносто�дев’ять�тисяч

шістсот�$рн�00��оп.)�$ривень.

Відомості�про�нов��номінальн��вартість�а�цій:�номінальна�вартість��ожної

а�ції�не�змінюється�і�становить�714,00�$ривень.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:�а�ціонери�збері$ають�всі

права,� $арантовані� за�онодавством�та�стат�том,� зо�рема,�а�ціонери� товариства

мають�право:

- в�поряд��,�встановленом��чинним�за�онодавством�і�стат�том,�безпосередньо

або�через�своїх�представни�ів,�брати��часть�в��правлінні�справами�товариства,

в� том�� числі� брати� �часть� в� За$альних� зборах� а�ціонерів,� обирати� і� б�ти

обраними�до�ор$анів��правління�товариства;

- брати� �часть� в� розподілі� приб�т��� товариства� і� отрим�вати� йо$о� частин�

(дивіденди)�в�розмірі,�пропорційном���іль�ості�належних�їм�а�цій;

- �орист�ватися�переважним�правом�на�придбання�а�цій�додат�ових�вип�с�ів;

- �� разі� лі�відації� товариства� отримати� частин��майна� (в� $рошовій� або� іншій

формі),�вартість�я�о$о�пропорційна�номінальної�вартості�належних�їм�а�цій;

- отрим�вати�інформацію�відносно�діяльності�товариства�шляхом�ознайомлення

з��опіями�річних�балансів�і�звітів�товариства,�а�та�ож�з�прото�олами�засідань

ор$анів��правління�та��онтролю�товариства;

- відповідно�до�чинно$о�за�онодавства�та�цьо$о�стат�т��володіти,��орист�ватися

і�розпоряджатися�а�ціями,�належними�їм,�відповідно�до�вимо$�за�онодавства,

що�ре$�лює�обі$�а�цій�за�ритих�а�ціонерних�товариств.

Дата�почат���і�за�інчення�підпис�и�на�а�ції,�що�додат�ово�вип�с�аються:

підпис�а�на�а�ції,�що�вип�с�аються�додат�ово,�не�провадиться,�ос�іль�и�а�ції�б�д�ть

розміщені�серед�наперед�визначено$о��ола�осіб�шляхом�за�рито$о�(приватно$о)

розміщення.

Порядо��відш�од�вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�із�змінами

стат�тно�о�фонд�:�товариство�відш�одов�є�власни�ам�а�цій�збит�и,�що�мож�ть

вини�н�ти� �� зв’яз��� із� збільшенням� стат�тно$о�фонд�� �� розмірі� та� �� поряд��,

встановленом��за�онодавством.

ЗАТ�“КАФЕ�“МИСЛИВЕЦЬ”

Наймен�вання�по�азни�а

період�

звітний

2009

попередній

2008

Усьо$о�а�тивів 264 286

Основні�засоби 222 258

Дов$остро�ові�фінансові�інвестиції

Запаси

С�марна�дебіторсь�а�забор$ованість 42 11

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 17

Нерозподілений�приб�то� 152 142

Власний��апітал 223� 213

Стат�тний��апітал 71 71

Дов$остро�ові�зобов’язання

Поточні�зобов’язання 46 176

Чистий�приб�то��(збито�) 10 6

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 100 100

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) 1 1

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате$орія�2, серія�А, № 342416�на�ім’я

Дзюби�Оле�сандра�Михайловича�вважати�недійсним.

Інформація�Фонд��

приватизації��ом�нально�о

майна�Голосіївсь�о�о�р-н�

м. Києва

Приватизовані�шляхом

ви��п�.

Нежилі�приміщення�за�адресою:

м.� Київ� в�л.� Тарасівсь�а,� 2/21

(літ. А).�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��82�008,00�$ривень

в�т.ч.�ПДВ�13�668,00�$ривень.

Нежилі�приміщення�за�адресою:

м.� Київ� в�л.� Тарасівсь�а,� 40/52

(літ. А).�Приватизовано�юридичною

особою�за�цін��146�232,00�$ривень

в�т.ч.�ПДВ�24�372,00�$ривень.�

Нежилі�приміщення�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Заболотно$о�А�адемі�а,

20-а� (літ.�В).�Приватизовано�юри-

дичною�особою�за�цін��210�984,00

$ривень�в�т.ч.�ПДВ�35�164,00�$ри-

вень.

Ре�іональне� відділення

Фонд�� державно�о�май-

на� У�раїни� по�м.� Києв�

повідомляє�про�підс�м�и

приватизації�шляхом�ви-

��п��об’є�та��ом�нальної

власності��р�пи�А:

- нежилі�приміщення�за$аль-

ною�площею�337,00 �в.�м,

за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Довнар-Запольсь�о$о,

5,� літ.� А.� Приватизовані

юридичною� особою� за

2 682 828,00� $рн,� в� том�

числі�ПДВ�447�138,00�$рн.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З$ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер$ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�23.02.2010�№�155�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер$ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням�$раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���березні�2010�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�березня�2010�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о$о�еле�трично$о�транспорт�,��оп./�Вт$од
48,50 9,70 58,20 64,28 12,86 77,14

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

Плата� за� перевищення� до$овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з$ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер$ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�1262�від�04.11.2009,

$рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�04.11.2009):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр�$азети�«Хрещати�».

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 356
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Ñí³ãîâà êîðîëåâà
Àâòîð íàéêðàùî¿ óêðà¿íñüêî¿ íîâîð³÷íî¿ êàçêè
æèâå ó Ñòîêãîëüì³

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

У п'ятницю в М зеї ни и і
др арства У раїни відб -
лося підбиття підс м ів
он рс на най ращ но-
ворічн аз . Йо о пере-
можницею стала Надія
Репета, молода раїн-
сь а письменниця, я а
останніми ро ами прожи-
ває і навчається Сто -
ольмі.

Óñ³ 17 ó÷àñíèê³â êîíêóðñó — â³ä
ñåìèð³÷íèõ øêîëÿð³â äî ïîâàæíèõ
ïèñüìåííèê³â — ó íàãîðîäó îòðè-
ìàëè äèïëîìè òà äèòÿ÷³ êíèæêè
â³ä âèäàâíèöòâà "ßðîñëàâ³â Âàë"
òà "Âåñåëêà". Äî ñïèñê³â äèïëîìà-
ò³â òàêîæ ïîòðàïèâ ³ âèêîíóâà÷
îáîâ'ÿçê³â ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãà-
çåòè "Õðåùàòèê" Äåíèñ Æàðêèõ,
êîòðèé ñòâîðèâ ñâîþ íîâîð³÷íó
êàçêó ðàçîì ³ç äðóæèíîþ. Çìàãà-
ëèñÿ ó÷àñíèêè çà ãîëîâíèé ïðèç
äëÿ íàéêðàùîãî êàçêàðÿ — áåç-

ïëàòíå âèäàííÿ êàçêè âèäàâíèö-
òâîì "ßðîñëàâ³â Âàë". Êàçêó ïðî-
³ëþñòðóþòü ó÷í³ ñòîëè÷íî¿ äèòÿ-
÷î¿ õóäîæíüî¿ øêîëè. Íà äóìêó êå-
ð³âíèöòâà ìóçåþ òà âèäàâö³â, öÿ
âïåðøå çàïî÷àòêîâàíà ñï³âïðàöÿ
ïèñüìåííèê³â ³ ä³òåé ìàº íàäàë³
ñòàòè ãàðíîþ òðàäèö³ºþ.

Ïåðåìîãó â êîíêóðñ³ íà íàéêðà-
ùó íîâîð³÷íó êàçêó çäîáóëà Íàä³ÿ
Ðåïåòà, ÿêà îñòàíí³ì ÷àñîì ìåø-
êàº â Êîðîë³âñòâ³ Øâåö³ÿ, Ñòîê-
ãîëüì³, àëå çàëèøàºòüñÿ íåáàéäó-
æîþ äî ñâîº¿ áàòüê³âùèíè. Äëÿ ïà-
í³ Ðåïåòè öÿ íîâîð³÷íà êàçêà âæå
íå ïåðøà ïðîáà ïåðà. Ê³ëüêà ðîê³â
òîìó âîíà âèäàëà çá³ðêó êàçîê, é
äàâíî çàéìàºòüñÿ ë³òåðàòóðíîþ
ñïðàâîþ: ç äèòèíñòâà ïèøå â³ðø³.
Êð³ì òîãî, ïàí³ Ðåïåòà ïðè ïîñîëü-
ñòâ³ Óêðà¿íè â Øâåö³¿ îðãàí³çóâà-
ëà Íåä³ëüíó øêîëó äëÿ ä³òåé, äå
íàâ÷àº ¿õ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Â ìàé-
áóòíüîìó ìîëîäà ïèñüìåííèöÿ
ìð³º íàïèñàòè òà âèäàòè äèòÿ÷ó
êíèæêó ïðî çàõîïëþþ÷³ ïðèãîäè
ìàëåíüêî¿ ä³â÷èíêè.

"ß àâòîð ³äå¿ ñòâîðåííÿ íàéêðà-
ùî¿ íîâîð³÷íî¿ êàçêè. Õîò³ëà,
ùîá êîæåí çì³ã ïîáà÷èòè ñåáå

äèòèíîþ, íåçàëåæíî â³ä â³êó,
ñïðîáóâàâ ïîìð³ÿòè, ³ öåé ñâ³ò,
ÿêèé íå çàâæäè òàêèé äîáðèé äî
íàñ, ñïðîáóâàâ ïåðåòâîðèòè âëàñ-
íèìè ìð³ÿìè. Áî òàê áóâàº ÷àñ-
òî: ñïî÷àòêó ìð³ºø, ïîò³ì ïî÷è-
íàºø ä³ÿòè — ³ âñå çì³íþºòüñÿ íà
êðàùå", — ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð
Ìóçåþ êíèãè ³ äðóêàðñòâà Óêðà-
¿íè Âàëåíòèíà Áî÷êîâñüêà. Îðãà-
í³çàòîðè òà êîîðäèíàòîðè ïðîåê-
òó çàëèøèëèñÿ äóæå çàäîâîëåí³
ðåçóëüòàòîì êîíêóðñó. Âîíè íå
î÷³êóâàëè òàêî¿ ðåàêö³¿ ïèñüìåí-
íèê³â òà ä³òåé íà öåé çàõ³ä. "Äó-
æå øâèäêî çà êîðîòêèé òåðì³í
íàì íàä³ñëàëè 17 òâîð³â ³ íå ëè-
øå ç Óêðà¿íè, à é ç-çà êîðäîíó.
Àëå íàéãîëîâí³øå òå, ùî òâîðè
íàïèñàëè ëþäè ð³çíî¿ â³êîâî¿ êà-
òåãîð³¿",— çàçíà÷èëà ïðîâ³äíèé
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ,
êîîðäèíàòîð êîíêóðñó Ëþäìèëà
Êîçåêî. Ñï³âðîá³òíèêè ìóçåþ
ñïîä³âàþòüñÿ, ùî êîíêóðñ òðèâà-
òèìå é íàäàë³. Íà Çàõîä³ âîíè
îãîëîñèëè ïðî ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó äî Äíÿ ìóçå¿â, ÿêèé ïåðåä-
áà÷àº ñòâîðåííÿ íàéêðàùî¿ êàç-
êè ïðî ìóçåé

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 2 áåðåçíÿ
Сьо одні маємо засівати д ш зернами пре расно о.
Творіть, охайтеся, розважайтеся, насолодж йтеся
витворами митців-х дожни ів. Нині л нає м зи а ос-
мічної армонії, підносячи вас до вершин блаженства.

ОВНИ, б дете зводити дипломатичні мости. Годі воювати на шлюб-
ном (діловом ) фронті. Помиріться, охайтеся, б дьте я ол б із о-
л б ою! Серйозно ставтеся до вимо вашої половин и. Я що принципо-
вість с п тни ів драт є, знайте: то віддзер алення ваших вн трішніх е о-
їстичних станово : я ий ішов, та й здибав!
ТЕЛЬЦІ, несіть с млінно тр дов вахт . Шан йтеся начальства та рід-

них — матимете засл жен матеріальн вина ород . Головне — не пе-
ревтомлюватися, здоров'я потреб є невід ланих т рбот. Я що лейтмо-
тивом в робочом процесі б де раса, тоді нія і боляч и вас не здола-
ють.
БЛИЗНЯТАМ сі арти в р и. Доведіть, що ви в оханні не жовторо-

те пташеня, а стріляний оробець, знаєте, я підібрати люч до серця
прихильни а. Це стос ється давніх романів. Саме т т варто надол ж -
вати доп щені раніше помил и. З новими захопленнями е сперимент -
вати ще не час.
РАКИ, філософія вашо о б ття набирає ори інальних модних форм,

ідеали еволюціон ють, залишаючи позад те, що себе вичерпало. Тіль-
и в домашніх стінах не зовсім затишно, ди тат домочаців д шить, я
зашмор , заважає розпростерти рила... Одна терпіть (то іспит долі) і
мирно співісн йте з родиною.
ЛЕВИ випромінюють се с альні флюїди. Від прихильни ів немає від-

бою... Втім, серед них може випад ово потрапити хтось із нейтральних
давніх знайомих, і тоді ваші стос н и наб д ть зовсім не платонічно о
хара тер ...
ДІВИ, з січня до вітня ви "сіли" на фінансов мілин , поч ваєтеся бід-

ними та за омпле сованими, а даремно! Бо та им песимізмом тіль и
привабите злидні (матеріальні). Насправді — то доля привчає до с ром-
ності, вил чаючи надлиш и бла , отриманих в мин лі ро и. Тож задо-
вольняйтеся та радійте том , що маєте!
ТЕРЕЗИ, вас шт рм ватим ть ч жі проблеми, том пра тично підходь-

те до їх розв'язання та дозовано розподіляйте сили. Ваші енер орес р-
си не бездонні, а в імп льсивном пориві допомо и перевантажите се-
бе і наш одите здоров'ю.
СКОРПІОНИ, хочеться вте ти від реальності?.. Космічної заборони не

існ є, оловне — аби на д ші стало затишно. Цьо о ро всі тис и та
обмеження спрямовані долею на прибор ання ордині. Є речі, ди вам
вхід заборонено. Усвідомте це і не рвіться в зачинені двері.
СТРІЛЬЦІ, тримайтеся тих др зів та приятелів, з я ими сво о час п д

солі з'їли. Принаймні б ти з ними в одній пряжці (цьо о ро ) є припи-
сом небес! Аж до и не свідомите, що ваші матеріальні приб т и, реалі-
зація бажань здебільшо о залежать від братерсь ої взаємопідтрим и.
КОЗОРОГИ, ар'єрне сходження йде важ им пост пом. Відповідаль-

ність, професіоналізм, творчий хист, люб'язність — ось за що вас цін -
ватим ть, а на симпатії та привілеї шефа не розрахов йте. Найменший
недолі стане сл жбовою тра едією з відповідними наслід ами...
ВОДОЛІЇ, я що розба атіли і т рб єтеся про те, ди рентабельно

в ласти роші, можна щось дома підремонт вати, а точніше — зайня-
тися поб товою модернізацією, я а б ла олись від ладена через бра
фінансів. Звіст а здале , можливо, спричинить с м. Одна це зна , що
саме від вас потреб ють допомо и там.
РИБИ нині є д же чарівними. Тож оли хтось запропон є віддатися

інтимним тіхам, не вважайте йо о за розп сни а чи божевільно о... То
здоровий по ли природи. Одна варто віддати перева (а точніше —
армічний бор ) давнім се с альним партнерам

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè íåâåëèê³ îïàäè.

Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+4°Ñ,
âíî÷³ 0...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè 0...+2°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +2...+3°Ñ, âíî÷³ 0...
—2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð çàõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ïåðøèé ðàç ó ðîö³ âèäíî êóï÷àñò³

õìàðè. Âîðîíè â êàëþæàõ êóïàþòüñÿ ðàííüîþ âåñíîþ — äî òåï-
ëà.

²ìåíèííèêè: 
Òåîäîð, Ìàð’ÿíà, Êóçüìà, Âîëåñëàâ, Ãåëåíà, Ïàâëî, Ôåä³ð, Ãåð-

ìîãåí, Ì³íà

3 6

5 4

2 1 9 8 3

3 5 2

5 9

1 7 5

6 4 7 3

3 7 1

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

2 8 7 1 5 9 6 3 4

4 1 3 2 6 7 9 8 5

6 9 5 4 8 3 1 2 7

5 7 4 6 9 8 3 1 2

1 3 8 5 7 2 4 6 9

9 2 6 3 4 1 7 5 8

7 6 2 9 3 5 8 4 1

8 4 1 7 2 6 5 9 3

3 5 9 8 1 4 2 7 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 26 ëþòîãî

Надія Репета (правор ч) отримала подар но дитячі ниж и раїнсь их видавництв
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