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Роман ГЛАДУНЯК:

“ПОЗИЦІЯ МІСТА Є НЕПОРУШНОЮ —
БІЗНЕС МАЄ БУТИ ЗАКОННИМ,
А КИЇВ — ЧИСТИМ ТА ГАРНИМ”

Ó ñòîëè÷íîìó ìåòðî — ïîïîâíåííÿ
Äî ê³íöÿ ðîêó â ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ ïîíàä ñòî ñó÷àñíèõ âàãîí³â

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Від чора на Сирець о-Печер-
сь ій лінії столично о метрополіт-
ен рс є “новачо ”. Новий по-
їзд пра тично не відрізняється
від своїх побратимів зовнішньо,
проте всередині чимало ново о.
Поліпшено о лядовість та еле -
тронн систем правління для
машиніста. Для пасажирів —
о ремі сидіння, відс тність ш м
та чисте повітря. Придбання
ошт вало міст приблизно 22
млн рн. До інця ро в т нелі
обіцяють зап стити ще сто більш
с часних ва онів.

Ó÷îðà íà Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêó ë³í³þ
ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó çàïóñòèëè íî-
âèé ïî¿çä. Éîãî ïðèäáàëè â ðàìêàõ ïðî-
ãðàìè îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó ìåòðî.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óçÿâ
ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ çàïóñêó ïî¿çäà ³ ñòàâ
îäíèì ³ç ïåðøèõ éîãî ïàñàæèð³â. “Ñüîãî-
äí³ ó íàñ õîðîøà íîâèíà äëÿ êèÿí — ìè
çàïóñêàºìî íà ë³í³þ íîâèé êîìôîðòíèé
ïî¿çä. Â³í äîïîìîæå ðîçâàíòàæèòè ïîïó-
ëÿðíó ñåðåä êèÿí Ïå÷åðñüêî-Ñèðåöüêó ë³-
í³þ, ÿêîþ ùîäíÿ êîðèñòóþòüñÿ ïîíàä 300
òèñÿ÷ ïàñàæèð³â”, — çàçíà÷èâ ìåð.

Íîâèé ïî¿çä êóïèëè â Ðîñ³¿. Ãîëîâíèé
âàãîí âèãîòîâèëè ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, ðåø-
òó — ó Ìîñêâ³. Çîâí³ â³í àáñîëþòíî ³äåí-
òè÷íèé äî òèõ, ÿê³ íèí³ êóðñóþòü êè¿âñüêèì
ìåòðî. Ïðîòå âñåðåäèí³ ïðèõîâàíî ÷èìàëî
íîâàö³é. Ïîá³ëüøàëî çðó÷íîñòåé äëÿ ìà-
øèí³ñò³â. “ßêùî â ïî¿çäàõ, âèïóùåíèõ ðà-
í³øå, ëîáîâå ñêëî ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñ-
òèí, òî òóò âîíî ñóö³ëüíå. Öå ïîêðàùóº îã-
ëÿäîâ³ñòü äëÿ ìàøèí³ñòà, ³ â³í ìîæå îïå-
ðàòèâí³øå çðåàãóâàòè íà íåñòàíäàðòíó ñè-
òóàö³þ òà çóïèíèòè ïîòÿã, ÿêùî, íàïðè-
êëàä, ïîïåðåäó ïàñàæèð óïàâ ³ç ïëàòôîð-
ìè”, — ïîÿñíþº ìàøèí³ñò ïåðøîãî êëàñó
ªâãåí Ì³ðîøíè÷åíêî. Êð³ì òîãî, óäîñêî-
íàëåíî óïðàâë³ííÿ, ÿêå òåïåð “íàøïèãîâà-
íå” áåçâ³äìîâíîþ ñó÷àñíîþ åëåêòðîí³êîþ,

à êåðóº ìàøèí³ñò çà äîïîìîãîþ äæîéñòè-
êà. Íå ìåíøå ïåðåâàã ³ äëÿ ïàñàæèð³â. Ñè-
ä³ííÿ äëÿ êîæíîãî â³äîêðåìëåíî. Äî ñëî-
âà, ó êîæíîìó âàãîí³ 40—44 ñèäÿ÷èõ ì³ñöü.
Ðàçîì ç³ “ñòîÿ÷èìè ì³ñöÿìè” íîâèé ïî¿çä
ìîæå ïåðåâåçòè 330 ïàñàæèð³â. Ñèä³ííÿ ó
âàãîíàõ îáòÿãíóò³ ãëàäåíüêèì, àëå öóïêèì
ìàòåð³àëîì. Ï³äëîãó âñòåëåíî çíîñîñò³éêèì
ïîêðèòòÿì ³ç â³çåðóíêîì. Ñàì êîðïóñ âàãî-
íà òàêîæ íå áåç íîâàö³é. Â³êíà ç òîâñòîãî
ãàðòîâàíîãî ñêëà, ñò³íè îáðîáëåí³ øóìî-
³çîëþþ÷îþ ìàñòèêîþ. Íîâèé ïîòÿã òàêîæ
îñíàùåíî ñèñòåìîþ ïðèìóñîâî¿ âåíòèëÿö³¿.
Âîíà ä³ÿòèìå íàâ³òü ó àâàð³éíîìó ðåæèì³,
êîëè ïî¿çä âòðàòèòü êîíòàêò ³ç ðåëüñàìè,
âåíòèëÿö³ÿ ïåðåõîäèòü íà æèâëåííÿ â³ä
àêóìóëÿòîð³â.

ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ, íîâèé
ïî¿çä ìàéæå äâà ðîêè ÷åêàâ ñâîãî çàïóñêó
â ìåòðî. “Áóëè ïðîáëåìè ç ïðîïëàòîþ. Íå-
ùîäàâíî ìåð ñâî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì âè-
ä³ëèâ 6,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ìè çìîãëè
çä³éñíèòè îñòàíí³é ïëàò³æ çàãàëüíîþ
âàðò³ñòþ 22 ì³ëüéîíè ãðèâåíü òà îñòàòî÷-
íî ðîçðàõóâàòèñÿ çà ïðèäáàííÿ ïî¿çäà”, —

ïîÿñíèâ êåð³âíèê ï³äçåìêè. Äî ñëîâà, äî-
êè ïî¿çä ÷åêàâ çàïóñêó, â³í â³äêàòàâ êîí-
òðîëüí³ 200 êì. Ñåðéîçíèõ çáî¿â íå áóëî.

Ó öüîìó ðîö³, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Âàëåð³ÿ Ì³ðîíîâà, äëÿ êè¿â-
ñüêîãî ìåòðî ïëàíóþòü çàêóïèòè ùå ïîíàä
ñòî íîâèõ âàãîí³â. “Öå áóäóòü âàãîíè íî-
âîãî ïîêîë³ííÿ. Ç ïîòóæí³øèìè äâèãóíà-
ìè, ïîë³ïøåíîþ øóìî³çîëÿö³ºþ, âåíòèëÿ-
ö³ºþ ³ êîíäèö³þâàííÿì. Áóäå ïîë³ïøåíèì
àíòèâàíäàëüíå ïîêðèòòÿ ÿê ñèä³íü, òàê ³
ï³äëîãè. Òà é çîâí³øíüî âîíè ìàòèìóòü
êðàùèé âèãëÿä”, — ïîÿñíèâ ïàí Ì³ðîíîâ.
Íîâ³ âàãîíè çàêóïëÿòü ó äâîõ ðîñ³éñüêèõ
òà îäíîãî óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèêà
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Я ість ново о ва она вчора перевірив особисто мер Києва Леонід Черновець ий

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ:
— У 2010 році ми вип стимо на лінії більш

ніж сто нових, с часніших ва онів. Це б де
ре ордна іль ість, адже попередні ро и
йшлося про постачання 10—20 ва онів що-
річно. Ми свідомлюємо, нас іль и важли-
вим є метро для звичайно о иянина.

ВВІІДД  ППЕЕРРШШООЇЇ  ООССООББИИ
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ñòîëè÷í³ ñàíåï³äåì³îëîãè 
ïåðåâ³ðÿòü ï³äâàëè

Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ-êâ³òíÿ òà æîâòíÿ-ëèñòî-
ïàäà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëî-
ã³÷íà ñòàíö³ÿ ïåðåâ³ðèòü òåõí³÷íèé ñòàí ï³ä-
âàëüíèõ ïðèì³ùåíü æèòëîâîãî ôîíäó ñòîëè-
ö³. Ïåðåâ³ðêè çä³éñíþâàòèìóòü ðàéîíí³ ÑÅÑ
ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó ï³äâà-
ë³â, çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîìó ï³äòîïëåííþ ³
ðîçìíîæåííþ êîìàð³â òà ³íøèõ ïåðåíîñíè-
ê³â ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü. ²íñïåêòóâàòè-
ìóòü ÿê áóäèíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, òàê
³ æèòëîâî-áóä³âåëüí³ êîîïåðàòèâè òà â³äîì÷³.

Ùîäî ïåðåâ³ðêè, òî ðàéîíí³ ÑÅÑ ïîâèí-
í³ ïîïåðåäèòè áàëàíñîóòðèìóâà÷³â áóäèíê³â
ùîíàéìåíøå çà 10 äí³â äî ¿¿ ïî÷àòêó.

Óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàòè ³í-
ñïåêö³é ì³ñüêà ÑÅÑ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè äî
Äåðæàâíî¿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íñïåêö³¿

Ïî¿çäêè â ìåòðî ñòàíóòü
çðó÷í³øèìè

Öüîãî ðîêó ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
ìàº íàì³ð çàêóïèòè ïðèáëèçíî 100 âàãîí³â ðî-
ñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà. Âîíè íàáàãàòî çðó÷í³-
ø³ é êîøòóþòü íå äîðîæ÷å çà óêðà¿íñüê³. Îð³-
ºíòîâíà âàðò³ñòü âàãîíà — 4 ìëí ãðí. Ñèäÿ-
÷èõ ì³ñöü ó íîâèõ ðîñ³éñüêèõ âàãîíàõ ñò³ëüêè
æ, ÿê ³ â ñòàðèõ — ñîðîê ÷îòèðè. Âîäíî÷àñ
ñòîÿ÷èõ ïàñàæèð³â óì³ñòèòüñÿ íà ñîòíþ á³ëü-
øå. Ëþì³íåñöåíòíå îñâ³òëåííÿ íå øêîäèòü
î÷àì, à çà ðàõóíîê îáðîáêè êóçîâà ñïåö³àëü-
íîþ ìàñòèêîþ, ïàñàæèðàì çíà÷íî ìåíøå äîø-
êóëÿòèìå øóì. Äâåð³ îñíàùåí³ ñèñòåìîþ ïíåâ-
ìàòè÷íèõ ïðèâîä³â, çàâäÿêè ÷îìó çàêðèâàþòü-
ñÿ ïîâ³ëüí³øå. Ïðåñ-ñåêðåòàð ï³äïðèºìñòâà
Íàä³ÿ Øóìàê äîäàëà, ùî ñòîëè÷íå ìåòðî é
íàäàë³ êóïóâàòèìå óêðà¿íñüê³ ïî¿çäè, àëå â ìåí-
ø³é ê³ëüêîñò³ — íå á³ëüøå 25, îñê³ëüêè ¿õíÿ
ö³íà ìàéæå òàêà ñàìà ÿê ó ðîñ³éñüêèõ. “Î÷³-
êóâàíèé ðóõîìèé ñêëàä ³ç ï³âñîòí³ âàãîí³â
äàñòü çìîãó íàì â³äíîâèòè ïàðí³ñòü ðóõó (îä-
íàêîâà ê³ëüê³ñòü ïîòÿã³â, ùî ðóõàþòüñÿ â ð³ç-
íèõ íàïðÿìêàõ) íà Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüê³é
ë³í³¿. ²íø³ 50 âàãîí³â, ùî ç’ÿâëÿòüñÿ íàïðèê³í-
ö³ ðîêó, ïîòð³áí³ äëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
òðüîõ íîâèõ ñòàíö³é íà Êóðåí³âñüêî-×åðâîíî-
àðì³éñüê³é ã³ëö³”,— çàÿâèâ íà÷àëüíèê ñòîëè÷-
íî¿ ï³äçåìêè Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ

Àâòîáóñíèé òà äâà 
òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóòè 
çì³íÿòü ñõåìó ðóõó

Ó çâ’ÿçêó ç çàêðèòòÿì ðóõó íà âóëèö³ Òàëü-
í³âñüê³é (íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Óðë³âñüêî¿ äî
ïðîñïåêòó Ãðèãîðåíêà) ç 15 áåðåçíÿ 2010 ðîêó
î÷³êóþòüñÿ çì³íè â ðóñ³ àâòîáóñíîãî ìàðøðóòó
¹ 42. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ”. Â³äòàê ³ç ïîíåä³ëêà àâòîáóñè
êóðñóâàòèìóòü çà ìàðøðóòîì: ñòàíö³ÿ ìåòðî
“Îñîêîðêè” — Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà — âóë.
Êíÿæèé çàòîí — âóë. Óðë³âñüêà — âóë. Àííè
Àõìàòîâî¿ — ïðîñï. Ãðèãîðåíêà — âóë. Òàëü-
í³âñüêà — âóë. Òåïëîâîçíà ³ äàë³ çà ñõåìîþ.

Îêð³ì öüîãî, ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì âî-
äîïðîâ³äíî¿ êàìåðè íà ïåðåòèí³ âóëèöü Øîòà
Ðóñòàâåë³ òà Ñàêñàãàíñüêîãî ðóõ òðîëåéáóñ³â
¹¹ 12 òà 40 ç 12 äî 15 áåðåçíÿ 2010 ðîêó òèì-
÷àñîâî îðãàí³çîâàíî çà òàêèì ìàðøðóòîì: âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà — âóë. Æèëÿíñüêà — âóë.
Øîòà Ðóñòàâåë³ — âóë. Ðîãí³äèíñüêà — âóë.
Åñïëàíàäíà — âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî — âóë.
Ãîðüêîãî — äàë³ çà ³ñíóþ÷èìè ìàðøðóòàìè

Ñüîãîäí³ ïî÷íóòü 
ÿðìàðêóâàòè

Öèìè äíÿìè ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ òðàäè-
ö³éí³ ÿðìàðêè ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòàõ ¿õ
â³äáóäåòüñÿ àæ ñ³ì. Ïåðøèé â³äáóäåòüñÿ âæå
ñüîãîäí³ íà ïðîñïåêò³ Ïàëëàä³íà, 13 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³. Âñ³ ðåøòà ïðîéäóòü çàâ-
òðà. Çîêðåìà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó òîðãóâàòèìóòü
íà âóëèö³ Áóðìèñòåíêà, ó Äåñíÿíñüêîìó — íà
âóëèö³ Ñàáóðîâà. Ìåøêàíö³ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó çìîæóòü ïîíîâèòè çàïàñè õàð÷³â íà
Ðóñàí³âñüêîìó áóëüâàð³. Â³äáóäåòüñÿ ÿðìàðîê
³ íà ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêîìó, 23—43. Ìåø-
êàíö³â Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó çàïðîøóþòü çà
ïðîäóêòàìè íà ïðîñïåêò Ïðàâäè, 5—11. Ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó òîðãóâàòèìóòü íà ïðîñïåêò³ Êî-
ìàðîâà, 28. ßê çàâæäè, íà ÿðìàðêàõ òîðãóâà-
òèìóòü áåçïîñåðåäíüî âèðîáíèêè ïðîäóêò³â,
òîæ ö³íè áóäóòü íà 15—20 â³äñîòê³â íèæ÷èìè
â³ä ðèíêîâèõ

Ïåðøèé ï³øîâ
Íà “Îë³ìï³éñüêîìó” ïî÷àëè ìîíòóâàòè êîëîíè 
ï³ä íàâ³ñ íàä òðèáóíàìè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Перш з вісімдесяти
олон розпочали мон-
т вати на НСК "Олім-
пійсь ий". Це почато
найс ладнішо о етап
ре онстр ції стадіо-
н — встановлення на-
віс над триб нами. Всі
олони мають стояти
до дев'ято о липня.
Відповідність стандар-
там та вимо ам УЄФА
цих онстр цій під-
твердили німець і фа-
хівці. За алом на ви о-
товлення та встанов-
лення олон, з ідно з
до овором, витратять
понад 700 млн рн.

Ó ñåðåäó íà ñòàä³îí³ ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé” ðîçïî÷àëè
ìîíòóâàòè ïåðøó êîëîíó. Â³-
ñ³ìäåñÿò òàêèõ êîíñòðóêö³é
óòðèìóâàòèìóòü íàâ³ñ íàä òðè-
áóíàìè ñòàä³îíó. Âñòàíîâèòè
âñ³ êîëîíè ïëàíóþòü äî äåâ’-
ÿòîãî ëèïíÿ.

Ïðîöåñ ìîíòóâàííÿ ïåðøî¿
êîëîíè òðèâàòèìå òðèäöÿòü
÷îòèðè ãîäèíè. Äàë³ ñòàâèòè-
ìóòü íàñòóïí³. Ùå äâ³ êîëîíè
íåçàáàðîì ïðèáóäóòü íà êè¿â-
ñüêèé ñòàä³îí ³ç äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêîãî çàâîäó “Ìàéñòåð-Ïðî-
ô³-Óêðà¿íà”. Ïëàíóºòüñÿ, ùî
ç íàéáëèæ÷î¿ ñóáîòè öåé ïðî-
öåñ áóäå áåçïåðåðâíèì. ² õî-
÷à ïåðøó êîëîíó ìàëè ïîñòà-
âèòè ùå íà ïî÷àòêó ðîêó, ôà-
õ³âö³ îá³öÿþòü, ùî ïîäàëüø³
ðîáîòè òðèâàòèìóòü çã³äíî ç

ãðàô³êîì. “Ïåðåäáà÷àëè, ùî
îäíó êîëîíó ñòàâèòèìóòü ïðî-
òÿãîì ê³ëüêîõ ä³á. Àëå çà ðà-
õóíîê òîãî, ùî ïàðàëåëüíî
ïðàöþâàòèìå ÷îòèðè áðèãàäè,
ìîæíà áóäå öå ðîáèòè çà
äåíü”,— ïîÿñíèâ ãîëîâíèé ³í-
æåíåð “Êè¿âì³ñüêáóäó” Îëåê-
ñàíäð Ãàëèöüêèé. Çà éîãî ñëî-
âàìè, íà ÿêîñò³ öå àæ í³ÿê íå
ïîçíà÷èòüñÿ. Äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ â³äïîâ³äíîñò³ êîíñòðóêö³é
ñòàíäàðòàì ÿêîñò³, 7 áåðåçíÿ
íà çàâîä³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó
áóëî âèêîíàíî ïåðøå òåñòîâå
ñêëàäàííÿ øåñòè êîëîí. Çà
ï³äñóìêàìè êîíòðîëüíèõ çà-
ì³ð³â í³ìåöüê³ ñïåö³àë³ñòè ç
êîìïàí³¿ GMP ï³äòâåðäèëè
ïðàâèëüí³ñòü âèãîòîâëåííÿ òà
ñêëàäàííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é.

Êîëîíà  òðèìàòèìå âåðõí³

é íèæí³ ñòèñíóò³ ê³ëüöÿ, íà
ÿê³ áóäå âìîíòîâàíî âàíòîâ³
ñèñòåìè ç ìåìáðàíîþ. Êîëè
òåìïåðàòóðà âèñîêà, ê³ëüöÿ, à
ç íèìè ³ êîëîíè, ðîçøèðþþ-
òüñÿ, à ïðè íèçüê³é — çâóæóþ-
òüñÿ ³ ñêëàäàþòüñÿ. Òàêî¿
êîíñòðóêö³¿ â Óêðà¿í³ ùå íå
âèãîòîâëÿëè. Â³ò÷èçíÿíèì
ñïåö³àë³ñòàì ðàçîì ç ³íîçåì-
íèìè âäàëîñÿ ñòâîðèòè óí³-
êàëüíèé ïðîåêò, ÿêèé ïîâí³-
ñòþ â³äïîâ³äàº âèìîãàì ÓªÔÀ
³ âðàõîâóº âñ³ îñîáëèâîñò³
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”.

Íàðàç³, çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â,
ãîëîâíîþ óìîâîþ åôåêòèâíî¿
ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàä³îíó º ñòà-
á³ëüíå ô³íàíñóâàííÿ áóä³âåëü-
íî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò. Âàðò³ñòü
ìîíòàæó âñ³õ â³ñ³ìäåñÿòè êî-
ëîí ñòàíîâèòü 727,2 ìëí ãðí.

Ùîá ó ñòîëèö³ ã³äíî ïðîâåñ-
òè ô³íàëüíó ÷àñòèíó ôóòáîëü-
íîãî ÷åìï³îíàòó, âñå ìîæëèâå
ðîáèòü ³ ì³ñüêà âëàäà. “ß ïå-
ðåêîíàíèé, ùî êè¿âñüêà âäàäà
íà íàéâèùîìó ð³âí³ ï³äãîòóº
ñòîëèöþ Óêðà¿íè äî ªâðî-
2012. Äëÿ öüîãî â íàñ º âñ³ ðå-
ñóðñè”,— íàãîëîøóº ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Îäíàê, çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ
âèêîíàííÿ âñ³õ ïîñòàâëåíèõ
çàâäàíü ïîòð³áíî, ùîá ³ óðÿä
ñïîâíà âèêîíóâàâ ñâî¿ çîáîâ’-
ÿçàííÿ ùîäî â÷àñíîãî ö³ëüîâî-
ãî ô³íàíñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ
ïðîãðàì. “Ó íèí³øí³õ óìîâàõ,
ÿê³ º íàéñêëàäí³øèìè çà
îñòàíí³õ äâàäöÿòü ðîê³â, ñòî-
ëè÷íà âëàäà ðåãóëÿðíî âèä³ëÿº
ãðîø³ äëÿ ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî
ªâðî-2012”,— çàçíà÷èâ ìåð

Æèòëîâî-êîìóíàëüíó
ãàëóçü ðåôîðìóþòü
Ó ì³ñò³ çàïðîâàäÿòü ê³ëüêà âêðàé âàæëèâèõ ïðîãðàì
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столиця на порозі ради альних
змін. Йдеться про запроваджен-
ня в місті за альнодержавної
про рами реформ вання однієї з
найважливіших ал зей життєді-
яльності — ЖКГ. Розпоряджен-
ням мера Києва передбачено ре-
алізацію в місті про рами "Питна
вода", Правил тримання приб -
дин ових та приле лих терито-
рій, а ще створення бази заста-
ріло о та аварійно о житла та
омпле сн ре онстр цію та их
б дівель. О рім цьо о, заплано-
вано збільшити обся и фінанс -
вання б дівництва соціально о
житла, нарах вання плати за хо-
лодн , аряч вод й тепло лише
за по азани ами лічильни ів.

Ó ñòîëèö³ çàïðîâàäæóâàòèìóòü çàãàëüíî-
äåðæàâíó ïðîãðàìó ðåôîðìóâàííÿ ³ ðîç-
âèòêó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-

êèé. Ïëàí ì³ñüêèõ çàõîä³â ñêëàäåíî â³äïî-
â³äíî äî ãîëîâíèõ çàâäàíü, çàòâåðäæåíèõ
Ì³í³ñòåðñòâîì ç ïèòàíü ÆÊÃ òà ïåðåäáà-
÷åíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿
ïðîãðàìè. Çîêðåìà, ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº
çàáåçïå÷èòè ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ³
ñïîæèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â, çàïðîâàäèòè
ïðîãðàìó “Ïèòíà âîäà”, âäîñêîíàëèòè ïðî-
öåäóðó îáë³êó ãðîìàäÿí, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ
ïðàâîì íà ñîö³àëüíå æèòëî ³ ïåðåáóâàþòü
ó ÷åðç³ íà éîãî îòðèìàííÿ.

Òàêîæ ìàþòü íàì³ð ñòâîðèòè áàçó çàñòà-
ð³ëîãî òà àâàð³éíîãî æèòëà, ðîçïî÷àòè êîì-
ïëåêñíó ðåêîíñòðóêö³þ ì³êðîðàéîí³â çà-
ñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîíäó, âèçíà÷èòè
æèòëîâ³ êâàðòàëè ì³ñòà, ùî ïîòðåáóþòü
ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿.

Êð³ì òîãî, ó ñòîëèö³ õî÷óòü ñòâîðèòè
ñïåöôîíä äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü ïåðåñå-
ëåííÿ ãðîìàäÿí ç æèòëîâîãî ôîíäó, ùî
ïîòðåáóº ðåêîíñòðóêö³¿, çàïðîâàäèòè ³íñòè-
òóò óïðàâèòåë³â ìàéíîì æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó, âèçíà÷èòè âèðîáíèê³â ³ âèêîíàâ-
ö³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, îðãàí³çóâàòè íà-
â÷àííÿ ç ïèòàíü óòâîðåííÿ ÎÑÁÁ ³ óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâèì ôîíäîì.

Ñåðåä ³íøèõ çàâäàíü ïðîãðàìè — çàòâåð-
äæåííÿ Ïðàâèë óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ
òà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é, çá³ëüøåííÿ îáñÿ-
ã³â ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ñîöæèòëà,
çàïðîâàäæåííÿ íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà õî-

ëîäíó, ãàðÿ÷ó âîäó ³ òåïëî ëèøå çà ïîêàç-
íèêàìè ë³÷èëüíèê³â, à òàêîæ ìîí³òîðèíãó
òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ³
¿õí³õ ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ ïàðàìåòð³â, çà-
âåðøåííÿ îáëàäíàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â
ë³÷èëüíèêàìè, çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äëÿ
âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåò³â ðåôîðìóâàííÿ
ÆÊÃ.

Îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ âñ³õ çàõîä³â
ó Êèºâ³ ïîêëàäåíî íà ãîëîâí³ óïðàâë³ííÿ,
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðîô³ëüí³ ñëóæáè
ñòîëèö³. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çãàäàíî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàäåíî íà çàñòóïíè-
ê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáî-
â’ÿçê³â.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ Þð³é Áîíäàð ó÷îðà ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî ïîòðåáà â ðåôîð-
ìóâàíí³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ñòîëèö³ íàçð³ëà äàâíî. “Á³ëüø³ñòü ïðî-
ãðàì ìè îáãîâîðþâàëè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
òðüîõ ðîê³â,— çàçíà÷èâ â³í. — Òîìó ÿ îáî-
ìà ðóêàìè ï³äòðèìóþ ðåôîðìóâàííÿ ãàëó-
ç³”. Þð³é Áîíäàð ïåðåêîíàíèé, ùî çâîë³-
êàííÿ ³ç çàïðîâàäæåííÿì áàãàòüîõ ïðîãðàì
ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîâíîãî êðàõó. Çîêðå-
ìà, íåðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè “Ïèòíà âîäà”
ãàëüìóº ðîçâèòîê ³íøèõ ïðîãðàì. “Óñå öå
ïîòð³áíî áóëî ïî÷èíàòè çíà÷íî ðàí³øå, àëå
ë³ïøå ï³çí³øå, í³æ í³êîëè”,— ââàæàº Þð³é
Áîíäàð

Встановити всі олони план ють до дев’ято о липня
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Ðîìàí ÃËÀÄÓÍßÊ: “Ïîçèö³ÿ ì³ñòà º 
íåïîðóøíîþ — á³çíåñ ìàº áóòè 
çàêîííèì, à Êè¿â — ÷èñòèì òà ãàðíèì”

— Âàøå óïðàâë³ííÿ àêòèâíî
çàéìàºòüñÿ áîðîòüáîþ ç íåçàêîí-
íèìè ÌÀÔàìè. ßê³ âæå º óñï³-
õè?

— Óñï³õè º. Çà îñòàíí³õ ï³âðî-
êó ìè çíÿëè âæå á³ëüø í³æ 500
íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â. Öå â³äáó-
âàºòüñÿ ðåãóëÿðíî, àëå ãîëîâíà
ïðîáëåìà â òîìó, ùî ñòàâëÿòü
òàêèõ îá’ºêò³â íàáàãàòî á³ëüøå.
Ìè ëåäü âñòèãàºìî çí³ìàòè ¿õ ³ç
òèìè ñàìèìè òåìïàìè, ç ÿêèìè
âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ.

Òîìó ïåðøî÷åðãîâî çâåðòàºìî
óâàãó íà ñêàðãè, ÿê³ íàäõîäÿòü
äî Ñall-öåíòðó â³ä êèÿí. Íàâ³òü
ââåëè çà ïðàâèëî: ïåðåä òèì, ÿê
âè¿õàòè íà îá’ºêò, òåëåôîíóºìî
ìåøêàíöÿì, â³ä ÿêèõ íàä³éøëà
ñêàðãà, ùîá âîíè íà âëàñí³ î÷³
ïîáà÷èëè — ¿õí³ ñêàðãè íå çà-
ëèøèëèñÿ áåç â³äïîâ³ä³. Äî òî-
ãî æ æèòåë³ ìîæóòü íàäàòè ñóò-
òºâó ï³äòðèìêó ï³ä ÷àñ äåìîíòà-
æó, àäæå âëàñíèêè íåçàêîííèõ
ê³îñê³â óñ³ëÿêî íàìàãàþòüñÿ çà-
âàäèòè ïðîöåäóð³, ³íêîëè âèñó-
âàþ÷è íàâ³òü ïîë³òè÷í³ îáâèíó-
âà÷åííÿ. Òà íàñïðàâä³ í³õòî íå
ìàº ïðàâà ââàæàòè ñåáå çàêîíî-
ñëóõíÿíèì ï³äïðèºìöåì, ÿêùî
éîãî ÿòêà òîðãóº àëêîãîëåì ïî-
áëèçó øêîëè ÷è äèòñàäêà.

— Íà ùî á³ëüøå ñêàðæàòüñÿ
êèÿíè?

— ª íîðìàëüí³ ï³äïðèºìö³,
ÿê³ íå ñòâîðþþòü ïðîáëåì äëÿ
ìåøêàíö³â. Íàïðèêëàä, í³õòî íå
ñêàðæèòüñÿ íà ïðîäóêòîâ³ ïà-
â³ëüéîíè, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ á³ëÿ
íîâîáóäîâ,— àäæå ÷àñòî òðàï-
ëÿºòüñÿ òàê, ùî òàêèé ïàâ³ëü-
éîí ìîæå áóòè ºäèíèì íàé-
áëèæ÷èì ì³ñöåì, äå ìîæíà êó-
ïèòè ïðîäóêòè. Íàéá³ëüøå íà-
ð³êàíü òà íåâäîâîëåííÿ ñïðè÷è-
íÿþòü ê³îñêè ïîáëèçó ñòàíö³é
ìåòðî — ³íîä³ ïðîñòî íåìîæëè-
âî ïðîéòè! Íåùîäàâíî ó â³äïî-
â³äü íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñêàðã
ìè äîðó÷èëè ÊÏ “Êè¿âáëàãî-
óñòð³é” çíÿòè íèçêó ÿòîê á³ëÿ
âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ë³âîáå-
ðåæíà”. Öå ìàëî âåëè÷åçíèé
ïîçèòèâíèé ðåçîíàíñ ñåðåä êè-
ÿí. Àäæå òåïåð âîíè ìîæóòü
áåçïåðåøêîäíî ä³ñòàâàòèñÿ äî
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó. Òàêîæ êèÿíàì íå ïîäî-
áàºòüñÿ, êîëè âëàñíèê ÌÀÔó íå
ïðèáèðàº ââ³ðåíó éîìó òåðèòî-
ð³þ àáî òîðãóº àëêîãîëåì ïî-
áëèçó äèòÿ÷èõ çàêëàä³â ÷è òî ïå-
ðåòâîðþº ê³îñê íà “ãàíäåëèê”,
íàâêîëî ÿêîãî ïîñò³éíî çáèðàþ-
òüñÿ àíòèñîö³àëüí³ åëåìåíòè.

Òîáòî ñêàðæàòüñÿ íàâ³òü íå íà
ñàì ÌÀÔ, à íà íàñë³äêè éîãî
³ñíóâàííÿ.

— ×àñòî íà äåìîíòàæàõ ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ ëþäè, ÿê³ âñ³ëÿêî çàâà-
æàþòü ïðàö³âíèêàì “Êè¿âáëàãî-
óñòðîþ”, áëîêóþ÷è òîðãîâó òî÷-
êó àâòîìîá³ëÿìè. Ïðè öüîìó âî-
íè ïðåäñòàâëÿþòüñÿ ÷ëåíàìè
ÿêèõîñü àñîö³àö³é ³ç çàõèñòó ï³ä-
ïðèºìö³â. Ùî öå çà îðãàí³çàö³¿, ³
ÿê âè ç íèìè ìîæåòå áîðîòèñÿ?

— Ìè íå ìîæåìî ïîðóøóâàòè
çàêîí ³ ä³ÿòè òèìè ñàìèìè áàí-
äèòñüêèìè ìåòîäàìè, ùî é âî-
íè. Òîìó íà öüîìó åòàï³ ìîæå-
ìî ëèøå ä³ÿòè øâèäøå: ðàí³øå
âè¿õàòè, øâèäøå ïðîâåñòè äå-
ìîíòàæ. Àäæå ïîêè ùî ï³äòðèì-

êè ç áîêó ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â ìè íå ìàºìî. À êîëè äå-
ìîíòóºìî íîâîâñòàíîâëåíèé
ê³îñê ÷è ðîëåò, âëàñíèêè ÿêîãî
ùå íå âñòèãëè çàïëàòèòè ä³ëêàì
³ç öèõ îðãàí³çàö³é, îïîðó â³ä íèõ
íåìàº. Íàø³ ï³äïðèºìö³ çâèêëè
÷îìóñü “âèð³øóâàòè ïèòàííÿ” ç
ÿêèìèñü ä³ëêàìè, à íå éòè çà-
êîííèì øëÿõîì. Ïîçèö³ÿ ì³ñòà
â öüîìó º íåïîðóøíîþ — á³ç-
íåñ ìàº áóòè çàêîííèì òà íå
ñïðè÷èíÿòè íåçðó÷íîñòåé êè-
ÿíàì.

— ×è çâ’ÿçóâàëîñÿ óïðàâë³ííÿ
ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ç
ïðèâîäó ñï³âïðàö³? ßêîþ âîíà º
íèí³?

— Íà ñüîãîäí³ íàì äîâîäèòü-

ñÿ ðîçðàõîâóâàòè ëèøå íà âëàñ-
í³ ñèëè. Òà ÿêùî ìè ïîïåðåäæà-
ºìî ãîë³â ðàéîí³â, à ò³, ó ñâîþ
÷åðãó, ïðîñÿòü ì³ë³ö³îíåð³â ïðî
äîïîìîãó, âñå â³äáóâàºòüñÿ
åôåêòèâíî ³ ñïîê³éíî. Ì³ë³ö³ÿ
íå äàº çàáëîêóâàòè ê³îñêè, à â
ï³äïðèºìö³â ³ç îãëÿäó íà òàêó
ï³äòðèìêó, çíèêàº áàæàííÿ ÷è-
íèòè ïðîòèïðàâí³ ä³¿.

— ×è ãîòîâ³ ï³äïðèºìö³ äî ñï³â-
ïðàö³ ç âàìè, ÷è ïðîñÿòü äàòè ¿ì
÷àñ íà íàëåæíå îôîðìëåííÿ ïà-
ïåð³â?

— Ïðîñÿòü, çâè÷àéíî. Òà ÷î-
ìóñü ïèòàííÿì çàêîííîñò³ ñâî-
ãî á³çíåñó âîíè ïåðåéìàþòüñÿ
ëèøå òîä³, êîëè äî ÌÀÔó âæå
ï³ä’¿õàâ âàíòàæíèé êðàí. Àäæå
á³çíåñìåíè, ïî÷èíàþ÷è òîðã³â-
ëþ áåç îôîðìëåííÿ, ãîòîâ³ äî
öèõ ðèçèê³â. Íàïðèêëàä, ïîñòà-
âèâøè 10 ê³îñê³â ó ð³çíèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà, âîíè ñïîä³âàþòüñÿ,
ùî âñ³ ¿õí³ òî÷êè âñå îäíî íå
çàêðèþòü. Òîìó äåìîíòàæ îä-
í³º¿-äâîõ ÿòîê öå ïðèêð³ñòü, àëå
íå ê³íåöü á³çíåñó. ²íêîëè, êî-
ëè äåìîíòóºìî íîâîâñòàíîâëå-
í³ ê³îñêè ÷è ðîëåòè, â ÿêèõ ùå
íåìàº óñòàòêóâàííÿ ³ òîâàðó, í³-
õòî ç âëàñíèê³â íàâ³òü íå ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ íà äåìîíòàæ. Íå çâåð-
òàþòüñÿ çà íèìè ³ íà øòðàô-
ìàéäàí÷èê.

— Äî ñëîâà, ÷è ïðàãíóòü ïî-
âåðíóòè ñâîþ âëàñí³ñòü ï³ñëÿ äå-
ìîíòàæó?

— Ëèøå îäèíèö³. Áî, ÿê ÿ êà-
çàâ, á³çíåñìåíè ãîòîâ³ äî öèõ
ðèçèê³â. À äëÿ Óïðàâë³ííÿ áëà-
ãîóñòðîþ öå º ïðîáëåìîþ. Àäæå
íàâ³òü äåìîíòîâàí³ ÌÀÔè — öå
ïðèâàòíà âëàñí³ñòü, ÿêó ìè
ïðèéìàºìî ëèøå íà òèì÷àñîâå
çáåð³ãàííÿ. Îäíàê ïëîùà
øòðàôìàéäàí÷èê³â íå áåçìåæ-
íà. Íàðàç³ çàêîíîäàâ÷î ðîçðîá-
ëÿþòü ïëàí âèõîäó ç öüîãî ñòà-
íîâèùà.

— ßê³ ñüîãîäí³ øòðàôè äëÿ
âëàñíèê³â íåëåãàëüíèõ ê³îñê³â òà
³íøèõ ïîðóøíèê³â áëàãîóñòðîþ?

— ²ç ëþòîãî 2010 ðîêó àäì³-
í³ñòðàòèâíèé øòðàô ñòàíîâèòü
1300 ãðèâåíü äëÿ ô³çè÷íî¿ îñî-
áè, 1800 ãðèâåíü — äëÿ þðèäè÷-
íî¿. Àëå äëÿ íàñ øòðàôè íå º
ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì. Ãî-
ëîâíå — öå áëàãîóñòð³é ì³ñòà.
Òîìó ìè ìàºìî íà ìåò³ ïðèâ÷è-
òè ï³äïðèºìö³â çàêîííèìè ìå-
òîäàìè âåñòè âëàñíèé á³çíåñ òà
ïîâàæàòè ð³äíå ì³ñòî.

— À ÿêà ñèòóàö³ÿ â ì³ñò³ ç íå-
çàêîííîþ ðåêëàìîþ?

— Ñèòóàö³ÿ ç íåçàêîííîþ
ðåêëàìîþ ïðîñò³øà ó ïèòàíí³
äåìîíòàæó, ïðîòå ñêëàäí³øà ó
ïëàí³ ðîçì³ùåííÿ — ùîá âîíà
íå ñïðè÷èíÿëà äèñêîìôîðòó äëÿ
æèòåë³â òà ãîñòåé ñòîëèö³. Áàçà
äàíèõ ðåêëàìîíîñ³¿â º îðãàí³çî-
âàí³øîþ, òà é çàêîííî¿ ðåêëà-
ìè á³ëüøå, í³æ ñàìîâ³ëüíî âñòà-
íîâëåíèõ íîñ³¿â. Òîìó ò³ îäèíè-
ö³ íåçàêîííî¿ ðåêëàìè, ÿê³ ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ, íàì ïðîñò³øå â³äñòå-
æèòè ³ äåìîíòóâàòè. ªäèíà
ïðîáëåìà — íàäòî âåëèê³ êîíñ-
òðóêö³¿, ÿê³ ³íêîëè íàøîþ òåõ-
í³êîþ çíÿòè äóæå âàæêî.

— Ñê³ëüêè ÷àñó ïîòð³áíî äëÿ
îôîðìëåííÿ ÌÀÔó àáî ðåêëàìî-
íîñ³ÿ?

— Ïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ ïî-
òð³áíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàáèðàº
ìàéæå ì³ñÿöü. Óñ³ äîçâ³ëüí³ äî-
êóìåíòè âèäàþòü áåçïëàòíî.
Âàðò³ñòü ïàêåòà äîêóìåíò³â, ÿê³
ïîòð³áí³ ï³äïðèºìöþ äëÿ îòðè-
ìàííÿ äîçâîë³â, çàëåæèòü â³ä
îðãàí³çàö³¿, äî ÿêî¿ çâåðòàºòüñÿ
ï³äïðèºìåöü.

— À ÿê áîðþòüñÿ ç òàêèìè ÿâè-
ùàìè ó ñâ³ò³? Íàïðèêëàä, ó ñó-
ñ³äí³é Ðîñ³¿?

— Ó Ìîñêâ³ öÿ ïðîáëåìà òà-
êîæ º äîâîë³ àêòóàëüíîþ. Êîëè
ê³ëüê³ñòü òàêèõ òîðãîâåëüíèõ òî-
÷îê ïåðåâèùèëà ïåâíó ìåæó, áó-
ëî ïðîâåäåíî ñóö³ëüíèé äå-
ìîíòàæ ó ñòîëèö³. Àëå ç îãëÿäó
íà ñêëàäíå åêîíîì³÷íå ñòàíîâè-
ùå âëàäà ì³ñòà âèð³øèëà äàòè
øàíñ ðîçâèòêó ìàëîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà. Òîìó ê³îñêè º é ó
Ìîñêâ³. Ùîäî ðåêëàìè — òàì
÷èíÿòü æîðñòê³øå. Íàðàç³ ó
Ìîñêâ³ òðèâàº êàìïàí³ÿ ùîäî
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè.

Äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ ç
ÌÀÔàìè íàñïðàâä³ íå ïîòð³áíî
âèãàäóâàòè í³÷îãî ñêëàäíîãî.
Òðåáà ò³ëüêè ñêîîðäèíóâàòè íàñ
³ç ñàíåï³äåìñòàíö³ºþ, ì³ë³ö³ºþ,
ïîäàòêîâîþ. Ìè ïðîïîíóºìî ¿ì
ñï³âïðàöþ ïîñò³éíî, àëå ïîêè ùî
ºäèíî¿ ñõåìè ä³ÿëüíîñò³ íåìàº.
Àäæå, íàïðèêëàä, ïåðåâ³ðÿòè, ÷è
ìàº ïðàâî ï³äïðèºìåöü íà òîðã³â-
ëþ àëêîãîëåì, ìàº ïðàâî ëèøå
ïîäàòêîâà. Òîìó ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî òàêó ÷³òêó ñõåìó ñï³âïðàö³ òà
êîîðäèíàö³¿ ä³é ó ìàéáóòíüîìó
áóäå ðîçðîáëåíî ³ âîíà ä³ÿòèìå

Під от вали
Оле сандра КОЧУБЕЙ,

Натал а МАКОГОН

Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Àêòèâ³çàö³ÿ áîðîòüáè ì³ñòà ç íåçàêîí-
íèìè ÌÀÔàìè ñïðè÷èíèëà íå ìåíø ïî-
òóæíó ïðîòèä³þ. Ï³äïðèºìö³, ÿêèì Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ç êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì âèäàëî ïðèïèñè íà äåìîíòàæ,
äóæå ð³äêî àäåêâàòíî ðåàãóþòü íà öþ çà-
êîííó ä³þ. Íàâ³òü êîëè ïîðóøåííÿ î÷å-

âèäí³, âëàñíèêè ï³ä ãàñëîì çàõèñòó ïðàâ
ï³äïðèºìö³â òà ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ãî-
òîâ³ ñòîÿòè äî ê³íöÿ. Òàê, óñ³ òðè äå-
ìîíòàæ³, ùî ¿õ áóëî çàïëàíîâàíî ÊÏ
“Êè¿âáëàãîóñòð³é” íà â³âòîðîê, äîâåëî-
ñÿ ïåðåíåñòè. Ïðåòåíç³¿ ìåøêàíö³â Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó äî äâîõ ê³îñê³â íà
ïðîñïåêò³ Ìèðó, 2/3, º ö³ëêîì çðîçóì³-
ëèìè. Ö³ ÿòêè òîðãóâàëè àëêîãîëåì ³ òþ-
òþíîâèìè âèðîáàìè íà ïðèáóäèíêîâ³é

òåðèòîð³¿. Íàâêîëî ê³îñê³â ÷àñòî äî ñà-
ìî¿ íî÷³ çáèðàëèñÿ îõî÷³ õèëüíóòè çàé-
âîãî. Äî òîãî æ ïîðó÷ ðîçòàøîâàíèé äè-
òÿ÷èé ñàäî÷îê, ³ òàêå ñóñ³äñòâî — º íå
íàéêðàùèì. Ïðîòå ñïåöòåõí³ö³, ÿêà ï³ä’-
¿õàëà äî ÿòîê, ùîá ¿õ äåìîíòóâàòè, äîâå-
ëîñÿ ðîçâåðòàòèñÿ — âëàñíèêè çàáëîêó-
âàëè ¿õ àâòîìîá³ëÿìè.

Ùå ïðèêð³øà ïîä³ÿ ñòàëàñÿ ï³ä ÷àñ äå-
ìîíòàæó òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó íà

âóëèö³ Âåðõí³é Âàë, 30-à (Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó). Òóò íåâ³äîìèé âëàñíèê íå ëè-
øå âèêîðèñòàâ â³äïðàöüîâàíó ìåòîäèêó
áëîêóâàííÿ àâòîìîá³ëÿìè, à ùå é çàëó-
÷èâ íà ñâ³é á³ê ì³ë³ö³þ. ¯¿ ñï³âðîá³òíè-
êè çàáîðîíèëè ïðàö³âíèêàì ÊÏ “Êè¿â-
áëàãîóñòð³é” ðîçïî÷àòè ðîáîòè. Òîæ äå-
ìîíòàæ óñ³õ òðüîõ îá’ºêò³â ïåðåíåñëè.
Àëå çàâåðøåííÿ éîãî — öå ëèøå ñïðàâà
÷àñó

ÌÀÔ³ÿ ïðó÷àºòüñÿ äî îñòàííüîãî

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ñòîëèö³ ðîçïîâ³â 
ïðî òå, õòî ³ ÷îìó çàâàæàº äåìîíòóâàòè íåçàêîíí³ ÌÀÔè òà ðåêëàìó 
òà ùî ïîòð³áíî ðîáèòè äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ó ñòîëèö³

Âëàñíèêè íåëåãàëüíèõ ê³îñê³â íå õî÷óòü êîðèòèñÿ çàêîíó
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про посилення контролю за станом обов'язкового
укладання та виконання договорів на надання житлово�

комунальних послуг між виробниками та/або
виконавцями житлово�комунальних послуг 

і споживачами
Рішення Київської міської ради № 12/2081 від 17 вересня 2009 року

Відповідно до Законів України "Про захист прав споживачів", "Про житлово�комунальні послуги", "Про
Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово�комунального господарства на 2004—2010
роки", рішення Київської міської ради від 10.07.03 № 592/752 "Про затвердження Комплексної програми
реформування та розвитку житлового господарства міста Києва на 2003—2005 роки та на період до 2010
року", з метою поліпшення якості надання житлово�комунальних послуг та приведення їх у відповідність
до встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити Головному управлінню житлового госпо�
дарства виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) в строк до 1 вересня 2009 року
розробити план заходів щодо посилення контролю за ста�
ном обов'язкового укладання та виконання договорів на
надання житлово�комунальних послуг між виробниками
та/або виконавцями житлово�комунальних послуг і спо�
живачами.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) підготувати звер�
нення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів Укра�

їни щодо законодавчого врегулювання питання визначення
сторін договорів на надання житлово�комунальних послуг та
питання розмежування відповідальності за договорами на
надання житлово�комунальних послуг між виробниками та
виконавцями житлово�комунальних послуг.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення клубів дозвілля при територіальних
центрах соціального обслуговування пенсіонерів,

одиноких непрацездатних та інших малозабезпечених
громадян у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 13/2082 від 17 вересня 2009 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.07 № 790 "Про затвердження типових по�
ложень про Головне управління праці та соціального захисту обласної, Київської міської, управління пра�
ці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захис�
ту населення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації", Наказу Міністер�
ства соціального захисту України від 01.04.97 № 44 "Про затвердження типових положень про територі�
альний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і про відділення соціаль�
ної допомоги вдома" та з метою створення умов для повноцінного дозвілля Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити клуби дозвілля для пенсіонерів, малоза�
безпечених та одиноких непрацездатних громадян при те�
риторіальних центрах соціального обслуговування пенсіо�
нерів, одиноких непрацездатних та інших малозабезпече�
них громадян у місті Києві.

2. Начальникам районних у місті Києві управлінь праці та
соціального захисту населення забезпечити:

2.1. Виділення приміщень для засідання клубів дозвілля
при територіальних центрах соціального обслуговування
пенсіонерів, одиноких непрацездатних та інших малозабез�
печених громадян.

2.2. Розробку графіків засідань клубів дозвілля.
23. Участь фахівця�культорганізатора в засіданнях клубів

дозвілля.

2.4. Виділення аудіо� та відеоприладів на час засідань клу�
бів дозвілля.

2.5. Інформування громадян, які знаходяться на облі�
ку в територіальних центрах соціального обслуговування
пенсіонерів, одиноких непрацездатних та інших малоза�
безпечених громадян про початок діяльності клубів до�
звілля.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 18.06.09
№ 623/1679 "Про створення комісії Київської міської
ради із забезпечення реалізації житлових проблем

мешканців гуртожитків"
Рішення Київської міської ради № 8/3446 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до пункту 2 статті 26, пункту 6 прикінцевих положень Закону України "Про забезпечення ре�
алізації житлових прав мешканців гуртожитків", пункту 5 Указу Президента України від 24.11.08 № 1073/2008
"Про заходи щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" та з метою забезпечен�
ня реалізації конституційних прав мешканців гуртожитків міста Києва на житло Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести в рішення Київради від 18.06.09 № 623/1679 "Про
створення комісії Київської міської ради із забезпечення реалі�
зації житлових проблем мешканців гуртожитків" такі зміни:

1.1. Вивести зі складу комісії Київської міської ради із за�
безпечення реалізації житлових проблем мешканців гурто�
житків, затвердженої рішенням Київради від 18.06.09
№ 623/1679, Валентюк Людмилу Іванівну — начальника від�
ділу експлуатації житлового фонду Головного управління
житлового господарства виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), секре�
таря комісії.

1.2. Доповнити склад комісії Київської міської ради із за�
безпечення реалізації житлових проблем мешканців гурто�
житків, затвердженої рішенням Київради від 18.06.09
№ 623/1679, такими кандидатурами:

Яструбинський Василь Іванович — начальник Головного
управління з питань цінової політики виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Будай Ігор Михайлович — головний спеціаліст відділу
житлової політики та реформ житлового господарства Го�
ловного управління житлового господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), секретар комісії;

Палаш Микола Петрович — член Київської міської гро�
мадської спілки захисту конституційних прав мешканців

гуртожитків та багатоквартирних будинків відомчого під�
порядкування Спілка "Столичні гуртожитки" (за згодою);

Міщенко Олексій Миколайович — юрист Київської місь�
кої громадської спілки захисту конституційних прав меш�
канців гуртожитків та багатоквартирних будинків відом�
чого підпорядкування Спілка "Столичні гуртожитки" (за
згодою).

1.3. Доповнити пункт 2 рішення Київради від 18.06.09
№ 623/1679 підпунктом 2.1 такого змісту:

"2.1. Залучити до роботи комісії Київської міської ра�
ди із забезпечення реалізації житлових проблем мешкан�
ців гуртожитків представників 222�х гуртожитків, на які по�
ширюється сфера дії Закону України "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

2. Підпункт 3.1 пункту 3 рішення Київської міської ра�
ди від 26.11.09 № 685/2754 "Про заходи, спрямовані на
захист конституційних прав мешканців гуртожитків м. Ки�
єва" визнати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань житлово�комунально�
го господарства та паливно�енергетичного комплексу та
постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

3. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
28.08.08 № 78/78 "Про затвердження Міської програми ре�
конструкції систем протипожежного та техногенного захис�
ту висотних будинків та будинків підвищеної поверховості
міста Києва "Безпечне житло" (далі — рішення), а саме:

3.1. У пунктах 1—6 додатка 1 до рішення слова "Голов�
не управління житлового господарства виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)" у всіх
відмінках доповнити словами "Головне управління зв'язку,
інформатизації та захисту інформації виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)".

3.2. У пункті 7 рішення слова "Головне управління жит�
лового господарства виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)" у всіх відмінках доповнити
словами "Головне управління зв'язку, інформатизації та за�

хисту інформації виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)" в підпунктах 1, 2, 3, 4, 5,
6, 11, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 17.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

4.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо реалі�
зації цього рішення.

4.2. Привести свої правові акти у відповідність із цим рі�
шенням.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку та виконавчий орган Ки�
ївської міської ради (Київську міську державну адміністра�
цію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про доповнення виконавців програм щодо створення
інформаційних систем реагування на тривожні виклики

та надзвичайні події у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 910/2979 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону Укра�
їни "Про столицю України — місто�герой Київ", статей 4, 32 Закону України "Про захист населення і тери�
торій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", статей 3, 4, 31 Закону України
"Про правові засади цивільного захисту", статті 5 Закону України "Про Цивільну оборону України", рішен�
ня Київської міської ради від 28.11.02 № 140/300 "Про Міську програму забезпечення пожежної безпеки
у м. Києві на 2003—2010 роки" (із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 19.02.09
№ 121/1176 "Про створення комунального підприємства "Загальноміський Інформаційний центр реагу�
вання на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — "Київ�112" та з метою створення сприятли�
вих умов для забезпечення належного рівня безпеки мешканців та гостей столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити перелік виконавців Міської програми забез�
печення пожежної безпеки у м. Києві на 2003—2010 роки (із
змінами і доповненнями), затвердженої рішенням Київської
міської ради від 28.11.02 № 140/300, та Міської програми
реконструкції систем протипожежного та техногенного за�
хисту висотних будинків та будинків підвищеної поверхово�
сті міста Києва "Безпечне житло", затвердженої рішенням
Київської міської ради від 28.08.08 № 78/78, такими вико�
навцями: Головне управління зв'язку, інформатизації та за�
хисту інформації виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), комунальне під�

приємство виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) "Загальноміський Ін�
формаційний центр реагування на тривожні виклики та над�
звичайні події в м. Києві — "Київ�112", комунальне підпри�
ємство "Київінформатика".

2. Доповнити список виконавців у п. п. 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6 Міської програми забезпечення пожежної
безпеки у м. Києві на 2003—2010 роки, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 28.11.02 № 140/300,
(із змінами і доповненнями) виконавцем Головне управ�
ління зв'язку, інформатизації та захисту інформації вико�

Про деякі питання 
діяльності комунальних підприємств "Житній ринок" 

та "Володимирський ринок"

Рішення Київської міської ради № 429/3867 від 2 березня 2010 року

З метою зняття суспільного резонансу, соціальної напруги та забезпечення публічного розгляду питан�
ня щодо ситуації, яка склалася навколо діяльності комунальних підприємств "Житній ринок" та "Володи�
мирський ринок", враховуючи позицію профспілкових організацій трудових колективів та відповідно до стат�
ті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України — міс�
то�герой Київ", Закону України "Про приватизацію державного майна" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 29.10.2009
№ 541/2610 "Про внесення змін до рішення Київради від
08.02.2007 № 62/723 "Про Програму приватизації комуналь�
ного майна територіальної громади міста Києва на 2007—
2010 роки" такі зміни:

— скасувати позицію 705 розділу "Перелік об'єктів, що пе�
ребувають у комунальній власності територіальної громади
міста Києва та підлягають приватизації"

— скасувати позицію 706 розділу "Перелік об'єктів, що
перебувають у комунальній власності територіальної грома�
ди міста Києва та підлягають приватизації"

2. Накласти мораторій на вчинення будь�яких дій, спря�
мованих на відчуження майна територіальної громади міс�
та, що знаходиться на балансі комунальних підприємств
"Житній ринок" та "Володимирський ринок", та зміну про�
філю їх діяльності.

3. Доручити Головному управлінню внутрішнього фінан�
сового контролю та аудиту виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) спільно з Голов�
ним управлінням комунальної власності міста Києва вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) протягом 30 календарних днів провести перевір�
ку фінансово�господарської діяльності комунальних підпри�

705 Нежилий
б дино

м. Київ,
в л. Горь-
о о, 115

4 Площа відповід-
но до даних БТІ

706 Нежилий
б дино

м. Київ,
в л. Верх-
ній Вал, 16

4 Площа відповід-
но до даних БТІ
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ємств "Житній ринок", "Володимирський ринок" та ефектив�
ності використання майна територіальної громади міста Ки�
єва.

4. Заслухати звіти керівників комунальних підприємств
"Житній ринок" та "Володимирський ринок" з метою про�
ведення всебічного аналізу діяльності зазначених комуналь�
них підприємств та надання рекомендацій щодо подальшо�
го функціонування та експлуатації цілісних майнових ком�
плексів цих підприємств.

5. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті міста Києва виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) здійснити організаційно�право�
ві заходи щодо виконання цього рішення.

6. Задовольнити протест прокуратури міста Києва від
18.02.2010 № 07/1�57вих�10 на рішення Київради від
29.10.2009 № 541/2610 "Про внесення змін до рішення Ки�
ївради" від 08.02.2007 № 62/723 "Про Програму привати�
зації комунального майна територіальної громади міста Ки�
єва на 2007�2010 роки" в частині приватизації шляхом про�
дажу на аукціоні нежитлових будинків на вул. Горького, 115
та на вул. Верхній Вал, 16.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київради (Київську міську державну адмініс�
трацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення комунальної соціальної установи
"Київський міський комплекс соціальної адаптації

інвалідів з розумовою відсталістю"
Рішення Київської міської ради № 324/1380 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, статей 135 та 137 Господарського кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону Укра�
їни "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні", з метою подальшого соціального захисту інвалідів з розумовою відсталістю Київська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну соціальну установу "Київський
міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою
відсталістю" та підпорядкувати його Головному управлінню
соціального захисту населення виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити відповідні організаційно�правові заходи
щодо виконання пункту 1 цього рішення.

2.2. Затвердити Положення про комунальну соціальну
установу "Київський міський комплекс соціальної адаптації
інвалідів з розумовою відсталістю".

2.3. Закріпити за комунальною соціальною установою
"Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів
з розумовою відсталістю", створеною у відповідності до
пункту 1 цього рішення, на праві оперативного управління
майно, розташоване на вул. Сиваській, 16 та вул. Сиваській,
12/1.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) у тримісячний термін забезпечити
комунальну соціальну установу "Київський міський комплекс
соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" від�
повідним приміщенням.

4. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) при складанні бюджетних запитів враховувати ви�
датки, пов'язані з утриманням комунальної соціальної уста�
нови "Київський міський комплекс соціальної адаптації ін�
валідів з розумовою відсталістю".

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постій�
ну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціаль�
ного захисту і постійну комісію Київради з питань власно�
сті. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Ходаковському Володимиру
Васильовичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Липовій, 8 

у Дарницькому районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 389/1445 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Ходаковському Володимиру
Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Липовій,
8 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Ходаковському Володимиру
Васильовичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення,
у приватну власність земельну ділянку площею 0,08 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у на вул. Липовій, 8 у Дарниць�
кому районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

3. Громадянину Ходаковському Володимиру Васильовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

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

3.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки
території по захисту її від підтоплення та затоплення пове�
невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

3.4. У місячний термін звернутись 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.

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

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 14.03.2007 № 19�2232, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 29.11.2005
№ 071/04�4�19/5282, головного державного санітарного лі�
каря м. Києва від 17.11.2005 № 8432.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Колісниченку Ігорю
Анатолійовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Липовій, 4 
у Дарницькому районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 390/1446 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Колісниченку Ігорю Анатолійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�

подарських будівель і споруд на вул. Липовій, 4 у Дарницько�
му районі м. Києва.

2. Передати громадянину Колісниченку Ігорю Анатолійови�

чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,08 га для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Липовій, 4 у Дарницькому районі м. Києва за ра�
хунок міських земель, не наданих у власність чи користуван�
ня.

3. Громадянину Колісниченку Ігорю Анатолійовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на виконан�
ня будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.3. У місячний термін звернутись до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�

конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009 № 124/1179
"Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 14.03.2007 № 19�2231, управління охорони нав�
колишнього природного середовища від 29.11.2005 № 071/04�
4�19/5094, головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 17.10.2005 № 7653, Головного управління земельних ре�
сурсів від 31.05.2007 № ОЗ�0600.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постій�
ну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудуван�
ня та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельних ділянок дочірньому підприємству
"КУРЕНІ" для реконструкції ресторану під готельно�

ресторанний комплекс з гостьовою автостоянкою з його
подальшими експлуатацією та обслуговуванням 

на Парковій дорозі, 4 у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 342/1398 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішень Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві", від 02.04.2009
№ 177/1233 "Про окремі заходи щодо запобігання впливу фінансової кризи" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіти про експертну грошову оцінку земельних
ділянок на Парковій дорозі, 4 у Печерському районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельних ділянок у розмірі
12 297 505,00 грн. (дванадцять мільйонів двісті дев'яносто
сім тисяч п'ятсот п'ять гривень 00 копійок) та 887 788,00
грн. (вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят вісім
гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки
(висновок оцінювача про ринкову вартість земельних діля�
нок від 24.09.2008).

3. Продати дочірньому підприємству "КУРЕНІ" земель�
ні ділянки площею 0,4862 га за 12 297 505,00 грн. (два�
надцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч п'ятсот п'ять
гривень 00 копійок) та площею 0,0351 га за 887 788,00
грн. (вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят ві�
сім гривень 00 копійок) для реконструкції ресторану під
готельно�ресторанний комплекс з гостьовою автостоян�
кою з його подальшими експлуатацією та обслуговуван�
ням на Парковій дорозі, 4 у Печерському районі м. Ки�
єва, які перебувають в оренді у дочірнього підприємства
"КУРЕНІ" згідно з договорами оренди, зареєстрованими
у книзі записів державної реєстрації договорів від
26.03.2008 № 82�6�00488, № 82�6�00489.

4. Затвердити умови продажу дочірньому підприємству "КУ�

РЕНІ" земельних ділянок на Парковій дорозі, 4 у Печерському
районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін дого�
вору купівлі�продажу земельних ділянок площами 0,4862 га та
0,0351 га на Парковій дорозі, 4 у Печерському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельних ділянок офор�
мити та видати дочірньому підприємству "КУРЕНІ" в установ�
леному порядку державні акти на право власності на земель�
ні ділянки.

6. Дочірньому підприємству "КУРЕНІ":
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�продажу

земельних ділянок.
6.2. Виконувати обов'язки власника земельних ділянок згід�

но з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "ПРЕСТИЖБУДСЕРВІС" 

для будівництва, експлуатації та обслуговування
підземного багатоповерхового паркінгу з вбудованими
та прибудованими приміщеннями адміністративного,

торговельного та громадського призначення 
на вул. Архітектора Городецького, 6�а 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 343/1399 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішень Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві", від 02.04.2009
№ 177/1233 "Про окремі заходи щодо запобігання впливу фінансової кризи" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Архітектора Городецького, 6�а у Печер�
ському районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
15 974 709,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімде�
сят чотири тисячі сімсот дев'ять гривень 00 копійок) на під�
ставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про
ринкову вартість земельної ділянки від 29.07.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
"ПРЕСТИЖБУДСЕРВІС" земельну ділянку площею 0,5237
га за 15 974 709,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів дев'ят�
сот сімдесят чотири тисячі сімсот дев'ять гривень 00 ко�
пійок) для будівництва, експлуатації та обслуговування
підземного багатоповерхового паркінгу з вбудованими та
прибудованими приміщеннями адміністративного, тор�
говельного та громадського призначення на вул. Архітек�
тора Городецького, 6�а у Печерському районі м. Києва,
яка перебуває в оренді у товариства з обмеженою відпо�
відальністю "ПРЕСТИЖБУДСЕРВІС" згідно з договором
оренди від 18.08.2008 № 82�6�00510.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю "ПРЕСТИЖБУДСЕРВІС" земельної ділянки

на вул. Архітектора Городецького, 6�а у Печерському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін дого�
вору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,5237 га на
вул. Архітектора Городецького, 6�а у Печерському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
"ПРЕСТИЖБУДСЕРВІС" в установленому порядку державний
акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ�
БУДСЕРВІС":

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�продажу
земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згід�
но з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постій�
ну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудуван�
ня та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ñïèñîê ïðåòåíäåíò³â 
íà çäîáóòòÿ ìèñòåöüêî¿
ïðåì³¿ “Êè¿â”

2010 ð³ê
У ал зі літерат ри —
мистець а премія “Київ” ім. Єв ена Пл жни а

Гаврилю Ярослав Дмитрович — член Національної спіл и театральних діячів У ра-
їни, Національної спіл и інемато рафістів У раїни, народний артист У раїни — за ни
"Кр ти. Січень 1918 ро ". Подання Все раїнсь о о товариства "Просвіта" імені Тараса
Шевчен а.
Данилен о Володимир Гри орович — член Національної спіл и письменни ів У ра-

їни — за ни "Кохання в стилі баро о". Подання Творчо о об'єднання прозаї ів Київ-
сь ої ор анізації Національної спіл и письменни ів У раїни.
Коронен о Світлана Анатоліївна — член Національної спіл и письменни ів У ра-

їни — за збір віршів "Нічний політ". Подання видавництва "Ярославів Вал".

У ал зі іномистецтва —
мистець а премія “Київ” ім. Івана Ми олайч а
Балаян Роман Г р енович— член Національної спіл и інемато рафістів У раїни, ре-

жисер-постановни — за х дожній повнометражний фільм "Райсь і птахи". Подання ТОВ
"СОТА Сінема Гр п".
Васянович Ма сим Ми олайович — інорежисер — за повнометражн до мен-

тальн стріч "Мама померла в с бот на хні...". Подання Національної спіл и інема-
то рафістів У раїни.

За відеофільм "Реальний майстер- лас"
Творча р па с ладі:
Чепели О сани Ві торівни — члена Національної спіл и інемато рафістів
У раїни, автора сценарію і інорежисера,
Гончарен а Ми оли Ми олайовича — інооператора та
Кожина І оря Анатолійовича — х дожни а.
Подання Інстит т проблем с часно о мистецтва.

У ал зі м зичної омпозиції —
мистець а премія “Київ” ім. Артемія Веделя
Сась о Геннадій Михайлович — член Національної спіл и омпозиторів У раїни, за-

сл жений діяч мистецтв У раїни — за створення висо ох дожніх масштабних во альних,
ор естрових та фортепіанних творів (2007—2009 ро и). Подання Національної спіл и
омпозиторів У раїни.
Ш х Михайло Ар адійович — член Національної спіл и омпозиторів У раїни, за-

сл жений діяч мистецтв У раїни — за створення мон ментально о твор "Літ р ічні
славослів'я" на анонічні православні, цер овні те сти для вели о о мішано о хор а
capella (2007—2009 ро и). Подання Київсь ої ор анізації Національної спіл и омпо-
зиторів У раїни.

У ал зі театрально о мистецтва —
мистець а премія “Київ” їм. Амвросія Б чми
К жельний Оле сій Павлович — член Національної спіл и театральних діячів У ра-

їни, народний артист У раїни — за ва омий особистий внесо розвито раїнсь о о
театрально о мистецтва. Подання Національної спіл и театральних діячів У раїни.

У ал зі образотворчо о мистецтва —
мистець а премія “Київ” ім. Сер ія Шиш а

Реп а Сер ій Ни анорович — член Національної спіл и х дожни ів У раїни, засл -
жений х дожни У раїни — за серію живописних творів. Подання Національної спіл и х -
дожни ів У раїни.

У ал зі ж рналісти и —
мистець а премія “Київ” ім. Анатолія Мос ален а
Жадь о Ві тор Оле сійович — член Національної спіл и ж рналістів У раїни, Націо-

нальної спіл и письменни ів У раїни, засл жений працівни освіти У раїни — за ни
"Не рополь на Бай овій орі" та двотомне видання "Ми ола Ар ас". Подання У раїнсь ої
ре ламно-інформаційної азети "Е спрес-Об'ява", Національно о педа о ічно о нівер-
ситет ім. М. П. Дра оманова
Махінч Ми ола Гаврилович — член Національної спіл и ж рналістів У раїни —

за висо ж рналістсь майстерність та ба аторічне висвітлення п бліцистиці ль-
т рно о і соціально о розвит м. Києва та подвижниць часть в літерат рно-мис-
тець ом і ромадсь ом житті. Подання Київсь ої ор анізації Національної спіл и ж р-
налістів У раїни.

У ал зі народно о де оративно о мистецтва —
мистець а премія “Київ” імені Сер ія Колоса
Осташинсь ий Йосип Борисович — член Національної спіл и х дожни ів У раїни —

за серію творів (2007 рі ). Подання Народної а адемії творчості інвалідів У раїни.
Сташ Зоя Ві торівна — член Національної спіл и майстрів народно о мистец-

тва У раїни, засл жений майстер народної творчості У раїни — за серію мистець их
писано за мотивами трипільсь ої ерамі и та серію "Писан и Галиць ої Волині"
(2007—2009 ро и). Подання Національної спіл и майстрів народно о мистецтва У ра-
їни.

Про передачу 
громадянці Скульській Ірині Петрівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у 2�му пров. Червоноармійському, 2�б 

у Дарницькому районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 394/1450 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених
насаджень в центральній частині міста", затверджених рі�
шенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381,
виключивши з переліку озеленених територій, що резер�
вуються для розвитку мережі зелених насаджень загаль�
ного користування на період після 2010 року (таблиця
№ 17), земельну ділянку площею 0,10 га у 2�му пров. Чер�
воноармійському, 2�б у Дарницькому районі м. Києва (мік�
рорайон Бортничі).

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Скульській Ірині Петрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 2�му пров. Червоноармій�
ському, 2�б у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Скульській Ірині Петрівні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд у 2�му пров. Червоноармійському, 2�б у Дар�
ницькому районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

4. Громадянці Скульській Ірині Петрівні:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни. 

4.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. 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.

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 20.08.2008 № 19�10456, Київської
міської санепідстанції від 16.12.2008 № 10294, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
17.11.2008 № 071/04�4�22/5127, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 10.04.2009 № 05�4427.

4.6. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки
території по захисту її від підтоплення та затоплення пове�
невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

4.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

5. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ОВНИ
Тиждень підіб’є підс м и за мин лий

рі , трансформаційний процес перехо-
дить завершальн фаз . Ба ато хто вас
може сприймати за дива ів (адже стря-
х ванняна опичено омотлох —хвороб-
ливийд шевнийпроцес), але то їхній ло-
піт. Не перевантаж йте себе роботою,
більше відпочивайте, аналіз йте мин ле,
айтеся, моліться та наводьте лад пси-
холо ічном храмі. Поперед — вели і
справи. Доброчинність, т рбота про ро-
дин є най ращимспособом спо т ван-
ня ріхів.

ТЕЛЬЦІ
Знайомтеся, нала одж йте онта ти з

ці авими людьми. Принаймніщедрих по-
ровителів знайдете саме серед др зів,
вони цьо оріч є “транслятором” бла ода-
ті для вас. Че айте на приємні сюрпризи.
Романти ам слід остері атися ач а спо-
с. Є ймовірність “вполювати” принца,

що не відповідає ідеалам. Кохайтеся з
шлюбними обранцями ( отрі ладні вам
зорі з неба дістати) та зміцнюйте союз. А
ще подбайте за зовнішність, чарівність і
модний ардероб зроблять вас непере-
вершеними!

БЛИЗНЯТА
Настає переломний момент вашо-

м розвит . Д ховна с арбниця напов-
нена яс равим досвідом. Амбіційна ме-
та, я ою вимарили, нині стане реальніс-
тю. Несподівано шлях до неї вималює-
ться орот ий і нетрадиційний. Тож мо-
біліз йтеся і б дьте отові до спонтанних
поворотів (насамперед ар’єрі, роди-
ні). Зміцнюйте приятельсь і зи, вас ото-
ч ють бла ородні др зі, шлюбні с п тни-
и пест ють, начальство симпатиз є
(просто та !), тож і ви не “спочивайте на
лаврах”, а реаліз йте даровані приро-
дою таланти.

РАКИ
Я що не таланить рідних раях, не-

має пороз міння з домочадцями, не си-
л йте долю, ліпше зробіть став на за-
р біжжя. Воістин “немає проро а Віт-
чизні”, нині вас ідно оцінять лише дале-
о від домів и. Тож не чіпляйтеся за на-
сиджене місце, а мандр йте, ладайте
оди в інших ре іонах. Люди іншо омен-

талітетет , льт ри, віросповідання ста-
н ть вам ближчими, сприятим ть д хов-
ном розвит .Винелише омпетентний
фахівець, а й за охані по в ха в робот (а
дехто ще й шефа!), я а перетворилася
на М з . Головне, аби спо сниця зали-
шила місце в серці для шлюбних обран-

ців — без армонії в парі вам аж нія не
можна!

ЛЕВИ
Ваше б ття схоже на р ота з миш-

ою. Пильн йте! Адже по ровителі, я им
щиро вірите, виявляться авантюристами,
а “ненадійні хитр ни” — відданими одно-
д мцями. Потрапивши під по ров таєм-
ниць, нес рмітьдов ола. Тобезпро раш-
на зброя, я оюможнам дро с ористати-
ся в ритичн мить, а їх вас б де чима-
ло. Влаштов йте особисте життя, психо-
ло ічна “диф зія” ч дова, се с альнийпо-
тенціал та ожвисо ий.Одна б д йтевза-
ємини з милим на бла ородних принци-
пах, д ховна с ладова має домін вати.

ДІВИ
Ви під іпнозом ділових союзни ів

(шлюбнихобранців), а вонисхильні дона-
віжених вибри ів. Д м и змінюються на
діаметрально протилежні. Коли постане
питання вибор : розірвати д же приваб-
лив нещодавню од чивсежта испро-
б вати її змінити (поставити на нові рей-
и, підпоряд ватиновимправилам),май-
те на вазі, що самот ж и не впораєтеся.
Потрібен онстр тивний (приправлений
зливоюемоцій) діало з іншоюстороною.
Стреси протипо азані армічно, бо зава-
жають перевтілюватися в потрібн роль
потрібном місці, р йн ються адаптивні
я ості, а це бло є щасливі шанси...

ТЕРЕЗИ
Я що в олові ніздилася д м а про

незадоволення професійною самореалі-
зацією, женіть її еть. Цьо оріч вам визна-
чено рости “по оризонталі”. Ви он йте
поточні сл жбові обов’яз и (творчо ое с-
промт вам не позичати), оловне, вчас-
но та фахово ви он вати завдання робо-
тодавців і дбати про добрий мі ро лімат
оле тиві. На особистом фронті н дно

не б де. Орієнт йтеся не на апризи об-
ранців, а на бла опол ччя в родині, в ла-
дайте і моральні, і матеріальні рес рси.

СКОРПІОНИ
Нині вас романтичний трі мф. Га-

ласливі омпанії небажані, омфорт знай-
дете в інтимній, емоційно насиченій ат-
мосфері, де ваша ба ато ранна се с -
альна ява знайде правильний вихід.
Б дьте отові до е спромтів, несподіва-
них захоплень, одна т т слід тримати
р на п льсі здорово о ґл зд . На ро-
боті розпочався спішний прорив, де з
притаманною вамрозс дливістю потріб-
но зала одж вати розбіжності, зав’яз ва-
ти плідні онта ти.

СТРІЛЬЦІ
Насімейном небосхилі то ясне сонце,

то розові хмари.Одна ті ати ні ди. Са-
ме т т відб ваються лючові події, і до ро-
динно о во нища ви маєте б ти при ті
всім серцем. Доля з вас (а не з с п тни-
а) спитає: я внесли лепт в сімейний
бюджет?.. Кар’єра ж ні ди не подінеть-
ся, а то й зр йн ється, я що проіґнор єте
проблемисім’ї. Романтичниммисливцям
п с ати ам рні стріли небеса не радять,
втім, оли припе ло, помір йте: чи вар-
та ш р а вичин и.

КОЗОРОГИ
Знайомства таспіл ваннязори іналь-

ними людьми для вас стан ть я бальзам
насерце (можливийнавіть спалах любов-
ної пристрасті під ма ією вашо о расно-
мовства). Б дьтев рсі всіх новин, читай-
те літерат р , мандр йте інформаційним
простором, наповнюйте інтеле т альн
риницю свіжими знаннями, вчіться но-
вом . І не омпле с йте з привод вн т-
рішніх потреб, хочеться— робіть те, чо о
вима аєвн трішній імп льс. Хібащовро-
дині найде осана амінь, т тможлива о-
лізія: хотів зробития най раще, а вийшло
я най ірше.

ВОДОЛІЇ
Вам слід по-новом зробити ревізію

фінансової політи и, етичних цінностей
з рах ванням життєво о досвід . Задо-
вольняйте власні примхи. Не бійтеся, в
злиднях не опинитеся (ви тр дя а нівро-
!), роші мають інтенсивно “працюва-

ти”, а не лежати в панчосі на чорний
день, іна ше він справді наст пить... Со -
ровенним діліться лише з довіреними
особами. А я що д ша нарозхрист і хо-
четься ом сь зі знайомих розповісти
про своє щастя (чи вас прово ють пе-
ремити ч жі істоч и), не айно при сіть
язи .

РИБИ
Вам потрібно перейти на інший режим

життєвих вібрацій, аби не пере оріли “за-
побіжни и”.Нині васобранопровідни ом
висо ої пот жної енер ії, що є си налом
із майб тньо о. А дов ола — онсерва-
тивне, до матичне оточення, я е ставить
палиці в олеса, бо не дозріло ще лови-
ти ті “позивні”, тожсприймаєваші ініціати-
вия божевілля. Товариші, я імаютьпра -
тичний хист, тверезо дивляться на життя,
вас підтримають, зроз міють. Цьо оріч
Всевишнійбла ословляєвсі ваші найфан-
тастичніші почини!

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (14—20 áåðåçíÿ)

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

ВАТ “БЛОКБАСТЕР-КИЇВ”
повідомляє про проведення щочер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться об 11.00 26 вітня 2010 ро
за адресою: м. Київ, 04655, проспе т Мос овсь ий, 34-в,
в приміщенні зал засідань.

Реєстрація а ціонерів та довірених осіб а ціонерів б де
проходити з 10.00 до 10.45 день с ли ання та за місцем
проведення за альних зборів.

Порядо денний:

1. Звіт Голови Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої
діяльності Товариства 2009 році.

2. Звіт На лядової Ради Товариства.

3. Звіт Ревізійної омісії Товариства.

4. Про затвердження річно о фінансово о звіт за 2009 р.

5. Від ли ання та обрання Голови та членів На лядової ради.

6. Від ли ання та обрання Голови та членів Ревізійної омісії.

7. Про розподіл приб т та по риття збит ів за 2009 рі .

8. Прийняття рішення про змін наймен вання Товариства з від рито о
а ціонерно о товариства на п блічне а ціонерне товариство
відповідності з вимо ами За он У раїни “Про а ціонерні
товариства”.

9. Про внесення змін до Стат т Товариства шляхом ви ладення йо о
новій реда ції, зв’яз зі зміною наймен вання бан та

приведення відповідність з вимо ами За он У раїни “Про
а ціонерні товариства”.

10. Про переведення вип с іменних а цій до ментарної форми
існ вання бездо ментарн форм існ вання (рішення про
дематеріалізацію).

11. Про визначення термінів переход на бездо ментарн форм
існ вання а цій Товариства.

12. Про передач ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів та
затвердження до овор з новим реєстратором Товариства.

При здійсненні процед ри реєстрації часни ів За альних Зборів
а ціонерів ожний а ціонер повинен при собі мати до менти, що
посвідч ють особ (паспорт). Для довіреної особи (представни а)
а ціонера додат ово до цьо о мати довіреність на право представляти
а ціонера на За альних Зборах, я а оформлена з ідно з чинним
за онодавством.

Довід и можна отримати за телефоном (044) 499-32-40.

Правління ВАТ “БЛОКБАСТЕР-КИЇВ”

ЗАТ “У рзернопром”
повідомляє про проведення щочер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться о 13.00 26 вітня 2010 ро
за адресою: м. Киів, 04655, проспе т Мос овсь ий, 34-в,
в приміщенні зал засідань.

Реєстрація а ціонерів та довірених осіб а ціонерів б де
проходити з 12.00 до 12.45 день с ли ання та за місцем
проведення за альних зборів.

Порядо денний:

1. Звіт Голови Правління про рез льтати фінансово-
осподарсь ої діяльності Товариства 2009 році.

2. Звіт На лядової Ради Товариства.

3. Звіт Ревізійної омісії Товариства.

4. Про затвердження річно о фінансово о звіт за 2009 р.

5. Від ли ання та обрання Голови та членів На лядової ради.

6. Від ли ання та обрання Голови та членів Ревізійної омісії.

7. Про розподіл приб т та по риття збит ів за 2009 рі .

8. Про затвердження Стат т Товариства в новій реда ції.

9. Про затвердження до оворів ладених правлінням
товариства в період між зборами а ціонерів.

10.Про часть Товариства в створенні інших осподарсь их
товариств.

11.Про основні напрям и діяльності товариства.

При здійсненні процед ри реєстрації часни ів За альних
Зборів а ціонерів ожний а ціонер повинен при собі мати
до менти, що посвідч ють особ (паспорт). Для довіреної особи
(представни а) а ціонера додат ово до цьо о мати довіреність
на право представляти а ціонера на За альних Зборах, я а
оформлена з ідно з чинним за онодавством.

Довід и можна отримати за телефоном: (044) 499-32-40.

Голова Правління ЗАТ “У рзернопром”

Втрачені реєстраційне по-
свідчення №897-з 2003 ро
та перелі нер хомо о май-
на лист № 30-03/926 від
08.02.2002 ро , видане на
ВАТ “ДОК-3”, вважати недійс-
ними.

Втрачене свідоцтво приват-
но о підприємця Б ря Ана-
толія Борисовича №4435 від
25.09.2000 ро , видане Пе-
черсь ою державною адміні-
страцією м. Києва, вважати
недійсним.

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 396
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Ä³àëîã ³ç ôðàíêîìîâíîþ
êóëüòóðîþ
Ðîçïî÷èíàºòüñÿ Òèæäåíü Ôðàíêîôîí³¿

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З 13 до 20 березня трива-
тиме Тиждень Фран офо-
нії в У раїні під аслом
"Різноманіття заради ми-
р ", обличчям я о о стала
співач а Гайтана. В рам-
ах фестивалю всі заці-
авлені ияни матим ть
змо дол читися до ль-
т ри фран омовних ра-
їн — пере лян ти фото ра-
фії, іностріч и та виста-
ви, придбати ниж и, з -
стрітися з письменни ами,
посл хати м зи .

Òèæäåíü ôðàíêîìîâíî¿ êóëüòó-
ðè ïðîéäå â Óêðà¿í³ âæå âòðåòº.
Íà â³äì³íó â³ä ùîð³÷íîãî ôåñòè-
âàëþ “Ôðàíöóçüêà âåñíà”, ó ïî-
ä³¿ áåðóòü ó÷àñòü íå ëèøå Ôðàí-
ö³ÿ, à é ³íø³ ôðàíêîìîâí³ êðà-
¿íè — Áåëüã³ÿ, Êàíàäà, Ðóìóí³ÿ,
Øâåéöàð³ÿ, Ë³âàí, Ìàðîêêî òà
ªãèïåò. Îáëè÷÷ÿì öüîãîð³÷íîãî
ôåñòèâàëþ ñòàëà ñï³âà÷êà Ãàéòà-
íà, äëÿ ÿêî¿ ôðàíöóçüêà ìîâà ìàº
îñîáëèâå çíà÷åííÿ. “Â äèòèíñòâ³,
äî òîãî, ÿê ìî¿ áàòüêè ðîçëó÷è-
ëèñÿ, ÿ ìåøêàëà â Áðàççàâ³ë³ òà

ñï³ëêóâàëàñÿ ôðàíöóçüêîþ,—
ðîçïîâ³äàº Ãàéòàíà.— Íèí³ ôðàí-
öóçüêà ìîâà — öå çâ’ÿçîê ç ìîºþ
Áàòüê³âùèíîþ òà áàòüêîì”.

Íàçâà ôåñòèâàëþ ìàº âëàñíó ³ñ-
òîð³þ. Ñàì òåðì³í “ôðàíêîôî-
í³ÿ” ïðèäóìàâ ôðàíöóçüêèé ãåî-
ãðàô Îíåç³ì Ðåêëþ äëÿ ïîçíà-
÷åííÿ ñóêóïíîñò³ ëþäåé ³ êðà¿í
ñâ³òó, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ôðàí-
öóçüêó ìîâó äëÿ ñâî¿õ ïîòðåá.
Ñüîãîäí³ Ôðàíêîôîí³ÿ — öå äåð-
æàâè, ÿê³ âõîäÿòü äî Ì³æíàðîä-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ Ôðàíêîôîí³¿ (56
äåðæàâ-÷ëåí³â òà 14 êðà¿í-ñïîñ-
òåð³ãà÷³â, â òîìó ÷èñë³ é Óêðà¿íà).

Ïîä³¿ Òèæíÿ Ôðàíêîôîí³¿ ïðî-
éäóòü ó ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè,
ïðîòå íàéá³ëüøå ¿õ â³äáóäåòüñÿ ó
ñòîëèö³. Ç 13 äî 20 áåðåçíÿ âè-
ñòàâêó ñâ³òëèí “Ìîòþñ” áåëüã³é-
ñüêîãî ôîòîðåïîðòåðà-ìàíäð³âíè-
êà Äæèìà Ñóìêåÿ ìîæíà áóäå ïî-
áà÷èòè ïðîñòî íåáà â ïàðêó ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Íà øàíóâàëü-
íèê³â ìóçèêè â Íàö³îíàëüí³é ô³-
ëàðìîí³¿ ÷åêàº êîíöåðò ñï³âà÷êè
²çàáåëëü Âàæðà “Áàðáàðà, ïðè-
ñòðàñòü” (13 áåðåçíÿ), ñïåêòàêëü
“Îðãàí, ïðåäñòàâëåíèé ä³òÿì â³ä
0 äî 99 ðîê³â” (15 áåðåçíÿ), êîí-
öåðò Ïåòðà ²ëë³÷à ×àéêîâñüêîãî ó
âèêîíàíí³ ñêðèïàëÿ Íåìàíü¿ Ðà-
äóëîâè÷ ³ ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó
Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿. Òåàòðà-
ëàì Ôðàíêîôîí³ÿ ïðîïîíóº ïåðå-

ãëÿíóòè âèñòàâó “Âîíè êîõàþòü”
â³ä òåàòðàëüíî¿ êîìïàí³¿
TracÒNÒArt (16 áåðåçíÿ, Ìîëîäèé
òåàòð), à á³áë³îô³ëàì — çàïàñòèñÿ
ôðàíêîìîâíèìè êíèæêàìè ³ ï³ä-
ðó÷íèêàìè (15 òà 16 áåðåçíÿ,
Ôðàíöóçüêèé êóëüòóðíèé öåíòð).
Ó ðàìêàõ Òèæíÿ Ôðàíêîôîí³¿ â³ä-
áóäóòüñÿ çóñòð³÷ ³ç êàìåðóíñüêèì
ïèñüìåííèêîì Ãàñòîíîì-Ïîëåì
Åôôîþ (15 áåðåçíÿ, êíèãàðíÿ
“ª”), ïðàêòè÷í³ ìàéñòåðí³ ç âè-
â÷åííÿ ôðàíöóçüêî¿ ìîâè (18 òà 19
áåðåçíÿ, ÔÊÖ), êîíêóðñ ïîåç³¿ (17
áåðåçíÿ, Íàö³îíàëüíèé ë³íãâ³ñ-
òè÷íèé óí³âåðñèòåò), ìàéñòåðí³ ç
ïåðåêëàäó ç ôðàíöóçüêî¿ íà óêðà-
¿íñüêó (18 áåðåçíÿ, Íàö³îíàëüíèé
ë³íãâ³ñòè÷íèé óí³âåðñèòåò), êîí-
êóðñ ïåðåêëàäó òâîð³â ôðàíêîìîâ-
íîãî êàíàä³éñüêîãî ïîåòà Íåðå
Áîøìåíà (19 áåðåçíÿ, ÊÍÓ),
êðóãëèé ñò³ë “Ôðàíêîìîâí³ ö³í-
íîñò³ â Óêðà¿í³” (19 áåðåçíÿ,
ÊÍÓ), ôîðóì ï³äïðèºìñòâ ôðàí-
êîìîâíîãî ïðîñòîðó â Óêðà¿í³ (20
áåðåçíÿ, ãîòåëü Radisson SAS). Íà-
ñè÷åíó ïðîãðàìó ï³äãîòóâàëè äëÿ
øàíóâàëüíèê³â ê³íî. 20 áåðåçíÿ â
ê³íîòåàòð³ “Êè¿â” â³äáóäåòüñÿ êîí-
êóðñ “Ô³ëüì êèøåíüêîâîãî ôîð-
ìàòó”, ÿê³ çí³ìàëè ìîá³ëêàìè òà
öèôðîâèìè êàìåðàìè. Ç 14 äî 20
áåðåçíÿ ó öüîìó ñàìîìó ê³íîòåàò-
ð³ òðèâàòèìå ôåñòèâàëü ôðàíêî-
ìîâíèõ ô³ëüì³â “Ñâ³ò ê³íî”

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ îá-

ëàñòÿõ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+1…+4°Ñ, âíî÷³ 0…—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùè-
í³ +3...+4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +2…+3°Ñ, âíî÷³ 0…+1°Ñ; ó çàõ³äíèõ
îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0…+1°Ñ, âíî÷³ —1…—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. ×àñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³-
òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+2°Ñ, âíî÷³ 0…—1°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Äåíü ä³â÷àò-ñêàóò³â. Ñêàóòèíã – ì³æíàðîäíèé íåïîë³òè÷íèé ìîëî-

ä³æíèé ðóõ, ÿêèé ñòàâèòü çà ìåòó ï³äòðèìàííÿ ìîëîä³ â ¿¿ ô³çè÷íîìó,
ðîçóìîâîìó òà äóõîâíîìó ðîçâèòêó òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíà ìîãëà â³-
ä³ãðàâàòè âàæëèâó ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³.  Â Óêðà¿í³ íàéá³ëüøîþ ñêàóòñüêîþ
îðãàí³çàö³ºþ º Íàö³îíàëüíà ñêàóòñüêà îðãàí³çàö³ÿ – Ïëàñò. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, öüîãî äíÿ â÷àñíèé ïðèë³ò ïòàõ³â îá³öÿº ãàð-
íèé óðîæàé õë³áà. Ñèíèöÿ çàñï³âàëà – íà òåïëî.  

²ìåíèííèêè: 
Ïðîê³ï, Ïåòðî, Òèò, Òâîðèìèð, Àëî¿ñ, Áåðíàðä 
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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.

3 4 9 2 6 1 7 8 5

2 1 6 8 5 7 3 4 9

5 7 8 3 9 4 6 2 1

7 2 4 1 8 3 5 9 6

9 5 3 7 2 6 4 1 8

8 6 1 5 4 9 2 7 3

6 3 2 9 7 8 1 5 4

4 9 5 6 1 2 8 3 7

1 8 7 4 3 5 9 6 2

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 11 áåðåçíÿ

До ювілею Шопена

Київ стане третім містом астрольном т рне польсь их м зи ан-
тів, ор анізованом до ювілею Шопена Інстит том Адама Міц евича.
У столиці відб деться два онцерти за частю піаніста Яна Кшиштофа
Бройї та дири ента Романа Рева овича.
Про Рева овича ми трохи ч ли: він стояв вито ів знаменито о львів-

сь о о м зично о фестивалю “Контрасти”, неодноразово вист пав в
У раїні. Мин ло о ро він астролював в У раїні з ор естром Sinfonia
Iuventus, пропа ючи м зи молодих раїнсь их омпозиторів.
Менш відоме нас ім’я Яна Кшиштофа Бройї. Це 38-річний піаніст

із хорошою ш олою: він здоб в дві вищі м зичні освіти — в Німеччині
та Польщі, й спішно вист пає на Заході з відомими дири ентами і со-
лістами. А йо о запис Четвертої симфонії КароляШимановсь о о з сим-
фонічним ор естром Національної філармонії Варшаві номіновано на
премію Grammy. Кіноманам, напевно, б де ці авим той фа т, що Бро-
йя працював м зичним онс льтантом процесі зйомо фільм Рома-
на Полансь о о “Піаніст”.
На иївсь ій сцені Ян Кшиштоф Бройя з’явиться двічі: в рам ах сво-

о сольно о онцерт він ви онає всі двадцять чотири прелюдії Шопе-
на, а спільно з Національним симфонічним ор естром У раїни і Рома-
ном Рева овичем зі рає два онцерти Шопена — фа-мінорний і мі-мі-
норний.
14, 16 березня, 19.00
Національна філармонія У раїни
В л. Володимирсь ий звіз

У Києві “дад ть жар ”
амери ансь і джазмени

Сьо одні відб деться онцерт амери ансь ої джазової р пи Sex
Mob. Квартет, лідером я о о є один із видних представни ів нью-йор -
сь ої е спериментальної сцени слайд-с рмач Стівен Бернстін, вист -
пить Києві з про рамою Sexotica (2006) — останній на сьо одні ст -
дійний дис Sex Mob. Запис б ло номіновано на премію Grammy в а-
те орії “Кращий с часний джазовий альбом”. Разом із постійними час-
ни ами бенда, а це — са софоніст Брі ан Кра сс, онтрабасист То-
ні Шерр і барабанни Кенні Уоллесен — астролює DJ Olive (лептоп,
верт ш и). На онцерті прол нають і омпозиції більш ранніх альбомів
Sex Mob ( сьо о в дис о рафії оманди 7 дис ів, вип щених із 1998-
о до 2009 ро ). У том числі й дея і з їхніх знаменитих “х лі ансь их”
аранж вань хітів Los del Rio (Macarena), К рта Кобейна (About а Girl),
Пола Ма Картні (Live and Let Die), Мі а Джа ера й Кіта Річардса (Ru-
by Tuesday), мелодій з фільмів про Джеймса Бонда й джазових стан-
дартів Дю а Елін тона.
12 березня, 20.00
Національна м зична а адемія У раїни

імені П. І. Чай овсь о о (Консерваторія)

Юні м зи анти на професіональній сцені

У Національній філармонії У раїни із звітним онцертом вист плять
чні Дитячої м зичної ш оли № 28. М зичний за лад представить но-
мери всіх напрям ах діяльності. Зі своєю про амою вист плять хор,
народні інстр ментальні ансамблі, во альні ансамблі, ансамблі д хо-
вих та дарних інстр ментів. У звітном онцерті м зичної ш оли ра-
зом з юними ви онавцями візьм ть часть і професіонали. Державний
А адемічний естрадно-симфонічний ор естр У раїни, дири ент Ми о-
ла Лисен о, ви онає фортепіанний онцерт з чнями ш оли.
13 березня, 14.00
Національна філармонія У раїни, Володимирсь ий звіз, 2

(Європейсь а площа, метро “Майдан Незалежності”)
Вхід — 7—40 рн

Àô³øà “Õðåùàòèêà”

Театралам Фран офонія пропон є пере лян ти вистав “Вони охають” від театральної омпанії TracТNТArt


