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Іван СИДОРОВ:
“ІЗ САНІТАРНИМ ОЧИЩЕННЯМ РАЙОНУ
МИ СПРАВИЛИСЯ НА 80 ВІДСОТКІВ”

Ïîëþâàííÿ íà îòðóòó
Ñòîëèöÿ ïî÷àëà áîðîòüáó ç ðîçïèòòÿì àëêîãîëüíèõ íàïî¿â íà âóëèöÿõ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь а влада же давно бореться з поши-
ренням ал о олізм , зо рема серед молоді
та дітей. Нещодавно ці антиал о ольні зерна
зійшли і на державном рівні. Верховна Рада
пиво та слабоал о ольні напої визнала пов-
ноцінними ал о ольними напоями і заборони-
ла розпивати їх ромадсь их місцях та про-
давати неповнолітнім. Столична міліція вже
"вполювала" майже 11 тисяч пор шни ів.
Пия ам за рож ють штрафи до 150 рн, про-
давцям — понад 6 тис. рн.

Ïèÿöòâó â Óêðà¿í³, ùî çà ð³âíåì ïîøèðåííÿ ë³äèðóº ó
ªâðîï³, ñõîæå, íàðåøò³ îãîëîñèëè ñïðàâæí³é á³é. Íàáðàâ
÷èííîñò³ çàêîí ïðî îáìåæåííÿ ñïîæèâàííÿ ïèâà òà “ñëà-
áîàëêîãîëêè”, à òàêîæ ïðîäàæó öèõ íàïî¿â. Õì³ëüíå çà-
áîðîíèëè ïèòè â á³ëüøîñò³ ì³ñöü ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ, à ïðîäàâöÿì — ðåàë³çîâóâàòè éîãî íåïîâíîë³òí³ì.

Çà ì³ñÿöü ÷èííîñò³ çàêîíó ñòîëè÷íà ì³ë³ö³ÿ óæå “âïîëþ-
âàëà” 11 òèñÿ÷ ïîðóøíèê³â. Ñàìå ñò³ëüêè ñêëàäåíî àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ïðîòîêîë³â ïðî ðîçïèâàííÿ àëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â ó íåäîçâîëåíèõ ì³ñöÿõ. Êð³ì òîãî, ïðàâîîõîðîíö³ çà-
äîêóìåíòóâàëè ³ ïîíàä 2,5 òèñÿ÷³ âèïàäê³â êóð³ííÿ íà çó-
ïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, â ïàðêàõ, ñêâåðàõ. Ñêëà-

äåíî 65 ïðîòîêîë³â ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïðîäàæó íà-
ïî¿â ç ãðàäóñîì.

Íàãàäàºìî, ñïîæèâàòè ïèâî çàáîðîíåíî ó ñêâåðàõ, ïàð-
êàõ, íà âóëèöÿõ, ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðè,
íàâ÷àëüíèõ òà îñâ³òí³õ, ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, íà
éîãî çóïèíêàõ, ó ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ, çàêðèòèõ ñïîðòèâ-
íèõ ñïîðóäàõ, íàâ³òü ó ë³ôòàõ ³ òàêñîôîíàõ, íå êàæó÷è ïðî
äåðæàâí³ óñòàíîâè.

Ïîðóøåííÿ çàêîíó òÿãíå çà ñîáîþ ïîïåðåäæåííÿ àáî
øòðàô 17—85 ãðí. Çà ò³ ñàì³ ä³¿, â÷èíåí³ âäðóãå ïðîòÿãîì
ðîêó, äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè 51—119 ãðí. Çàòðèìàíó òðè÷³
ïðîòÿãîì ðîêó ëþäèíó ïðàâîîõîðîíö³ îøòðàôóþòü íà
102—136 ãðí. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæëèâèé ³ àðåøò íà
òåðì³í äî 15 ä³á. Ïðîäàâöÿì, ùî ïîðóøèëè ïðàâèëà ïðî-
äàæó àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, çàãðîæóº øòðàô äî 6800 ãðí.

Íà ïåðøîìó åòàï³ ðåàë³çàö³¿ àíòèàëêîãîëüíîãî çàêîíó
ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâîäèëè ïåðåâàæíî ïîïåðåäæóâàëüíî-
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó. Ïðîòå, çà ñëîâàìè ðå÷íèêà ñòî-
ëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿ Âîëîäèìèðà Ïîë³ùóêà, ïîðóøíèê³â óæå ³
øòðàôóþòü. “Ïîêè ùî ð³çíèé ï³äõ³ä. ßêùî ëþäèíà àäåê-
âàòíà ³ ï³ñëÿ çàóâàæåííÿ ïðàâîîõîðîíöÿ ïðèïèíÿº äîçâ³ë-
ëÿ ç ïëÿøêîþ, äåìîíñòðóº ðîçóì³ííÿ, òî äîñòàòíüî áóäå
³ óñíîãî ïîïåðåäæåííÿ”,— ïîÿñíèâ ïàí Ïîë³ùóê. “Íå-
ñëóõíÿíèõ” ïèÿê øòðàôóþòü ñòîâ³äñîòêîâî, íå çâàæàþ÷è
íà â³ê. “ßêùî öå íåïîâíîë³òí³, òî àäì³í³ñòðàòèâíà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà ¿õí³õ áàòüê³â. Ïðîòè íèõ
ìîæå áóòè ïîðóøåíî êàðíó ñïðàâó ùîäî íåíàëåæíîãî âè-
õîâàííÿ”,— êàæå ðå÷íèê êè¿âñüêî¿ ì³ë³ö³¿.

Ó âèõ³äí³ òà ñâÿòà ïðàâîîõîðîíö³ ïèëüíóâàòèìóòü ó ãðî-

ìàäñüêèõ ì³ñöÿõ â îñîáëèâîìó ðåæèì³, ïðîòå òîòàëüíèõ
øòðàô³â íå îá³öÿþòü. “Íà ñâÿòà ì³ë³ö³ÿ çàâæäè óâàæíà
îñîáëèâî, àëå öå íå îçíà÷àº, ùî øòðàôóâàòèìóòü óñ³õ. Ãà-
äàþ, ç àëêîãîëüíîþ çàëåæí³ñòþ ñë³ä áîðîòèñÿ íå ëèøå
àäì³í³ñòðàòèâíèìè ìåòîäàìè. Êîðèñíîþ áóäå ³ ðîç’ÿñ-
íþâàëüíà ðîáîòà ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿”,— ñêà-
çàâ Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê.

Ñòîëè÷íà ìîëîäü ïî-ñâîºìó ñïðèéíÿëà íîâ³ ïðàâèëà ³
âèð³øèëà ìàñêóâàòè àëêîãîëüí³ íàïî¿ â óñ³ëÿê³ ïàêåòè, çà-
ìîòóâàòè â ðå÷³. À âò³ì, íàâðÿä ÷è òàêà õèòð³ñòü çì³íèòü
ñóòü ñïðàâè. Â çàêîí³ çàçíà÷åíî, ùî â³äïîâ³äàòè äîâå-
äåòüñÿ çà ïîÿâó â ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³ ó íåòâåðåçîìó ñòà-
í³, àäæå öå “îáðàæàº ëþäñüêó ã³äí³ñòü ³ ãðîìàäñüêó ìî-
ðàëü”.

Äî ñëîâà, îáìåæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ³ òþòþíîêóð³ííÿ. Ïóñ-
êàòè äèì òåæ íå ìîæíà áóäü-äå. Çàáîðîíèëè òîðãóâàòè
ñèãàðåòàìè ³ ïîøòó÷íî
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Алла ШЛАПАК, в. о. заст пни а олови КМДА:
— Нарешті державна влада досл халася та підтримала

ініціативи столиці. Адже ми працюємо над цією проблемою
майже два ро и. Прийнято всі можливі доволі жорст і рі-
шення, щоб по ласти рай спиванню молоді, особливо це
стос ється та званих слабоал о ольних напоїв. Тож ми д -
же сподіваємося, що нова державна влада триматиме проб-
лем під онтролем і забезпечить правоохоронцям можли-
вість ви онання своїх обов’яз ів.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Êèÿí ïðàöåâëàøòóâàëè
Ó ðàìêàõ àêö³¿ "Äîïîìîæè îêðåì³é ñ³ì’¿"

òðîº êèÿí çíàéøëè ðîáîòó, ùå îäèí íèí³
â³äâ³äóº êóðñè "Ä³ëîâà àíãë³éñüêà ìîâà". Òà-
êó äîïîìîãó ¿ì íàäàëà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæ-
áà çàéíÿòîñò³. Òàê, ï³äâèùèòü ð³âåíü ñâîº¿
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà ðèíêó ïðàö³, îñ-
âî¿âøè íàâèêè ñï³ëêóâàííÿ ³íîçåìíîþ ìî-
âîþ, âèïóñêíèê âèøó Âëàäèñëàâ Ñòåïàíîâ.
Âîäíî÷àñ îäèíîê³ ìàòåð³ Îëåíà Áðîäñüêà òà
Êàð³íå Áîðîâ³êîâà íèí³ ïðàöþþòü êàñèðîì
³ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì â³äïîâ³äíî. ² ùå îä-
íà êèÿíêà, ãðîìàäÿíêà ïåðåäïåíñ³éíîãî â³-
êó, Ëþáîâ Ãàâðèëþê ïðàöåâëàøòîâàíà ñîö³-
àëüíèì ïðàö³âíèêîì â Óïðàâë³íí³ ïðàö³ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó

Ó ïàðêàõ âñòàíîâëÿòü 
ñó÷àñí³ àòðàêö³îíè

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó øåñòè êè¿âñüêèõ
ïàðêàõ â³äïî÷èíêó çàïðàöþþòü íîâ³ êàðó-
ñåë³. Ðîçâàæèòèñÿ íà ñó÷àñíèõ àòðàêö³îíàõ
íåâäîâç³ ìîæíà áóäå â ïàðêàõ "Ïåðåìîãà",
Ã³äðîïàðêó, "Â³äðàäíèé", "Õðåùàòèé", "Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé" òà Ïàðêó äðóæáè íàðîä³â. "Ó
áàãàòüîõ çîíàõ â³äïî÷èíêó àòðàêö³îíàì óæå
äî òðèäöÿòè ðîê³â. Òîìó öüîãîð³÷ ìè ïëà-
íóºìî ÷àñòêîâî çàì³íèòè ¿õ, à âæå çà äâà
ðîêè çðîáèìî âñå ìîæëèâå äëÿ ïîâíîãî
â³äíîâëåííÿ",— ïîâ³äîìèâ âèêîíóâà÷ îáî-
â'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîá-
ðóöüêèé. Ï³äïðèºìö³â, çàö³êàâëåíèõ ó ðîç-
ì³ùåíí³ ñâî¿õ àòðàêö³îí³â íà òåðèòîð³¿ ñòî-
ëè÷íèõ ïàðê³â, ì³ñüêà âëàäà ïðîñèòü çâåð-
òàòèñÿ äî ìåð³¿

Ìîëîêî é ñìåòàíà ó ñòîëèö³
íàéäåøåâø³

Ïîð³âíÿíî ç ïî÷àòêîì ðîêó ðîçäð³áí³ ö³-
íè â Êèºâ³ íà ìàííó êðóïó òà ñàëî çìåí-
øèëèñÿ íà ê³ëüêà â³äñîòê³â, ïîâ³äîìëÿº ÃÓ
òîðã³âë³ é ïîáóòó. Âîäíî÷àñ íà ðèñ, áîðîø-
íî òà ìàêàðîíí³ âèðîáè âîíè íå çì³íèëè-
ñÿ. Çã³äíî ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, òåì-
ïè çðîñòàííÿ ðîçäð³áíèõ ö³í ó ñòîëèö³ º
îäíèìè ç íàéíèæ÷èõ ïî Óêðà¿í³, òîä³ ÿê
ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðïëàòà çàëèøàºòüñÿ íà
65 â³äñîòê³â âèùîþ. Äî ñëîâà, äåøåâî êó-
ïèòè ïðîäóêò³â ïðîïîíóþòü íà ÿðìàðêàõ.
Ñüîãîäí³ îäèí ³ç íèõ â³äáóäåòüñÿ ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Íîâîïèðîã³â-
ñüê³é, 25, à çàâòðà â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ — íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 23-43, ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 5-11, ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó — íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñ-
òîïîëÿ, 42

Áëàãîóñòð³é çà íîâèìè 
ïðàâèëàìè

ÃÓ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà
ÊÏ "Êè¿âáëàãîóñòð³é" ðîçðîáèëè ïðîåêò
çì³í ³ äîïîâíåíü äî ÷èííèõ "Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîþ Êèºâà". Â³äïîâ³äíî äî íîâî¿ ðå-
äàêö³¿, ÃÓ âæèâàòèìå çàõîä³â ùîäî ñàìî-
â³ëüíîãî çâåäåííÿ áóäèíê³â àáî ñïîðóä, à
òàêîæ ñàìîâ³ëüíî¿ çì³íè àðõ³òåêòóðíîãî âè-
ãëÿäó. Òàêîæ óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþâàòèìå,
ÿê óòðèìóþòü æèòëîâ³ áóäèíêè òà ïðèáó-
äèíêîâ³ òåðèòîð³¿, î÷èùóâàòèìå îá'ºêòè
áëàãîóñòðîþ â³ä ñàìîâ³ëüíî íàêëåºíî¿ ðåê-
ëàìè

Ï³äçåìêà 
ñòàíå äîñòóïíîþ 
äëÿ ³íâàë³ä³â

Äëÿ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ëþ-
äåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè ïðîòÿãîì ïåðøîãî êâàðòàëó ïîòî÷íîãî
ðîêó â ñòîëè÷íîìó ìåòðîïîë³òåí³ îáëàøòî-
âàíî 8 äîäàòêîâèõ ìåòàëåâèõ ïîðó÷í³â ïîðÿä
ç³ ç'¿çäàìè äëÿ êîëÿñîê. Äî ê³íöÿ ðîêó ïëà-
íóþòü âñòàíîâèòè ùå òðè òàêèõ. Òàêîæ ó ÊÏ
"Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ïîâ³äîìèëè, ùî
äî ê³íöÿ ðîêó â³äåî³íôîðìàö³éíèìè ñèñòå-
ìàìè îáëàøòóþòü 135 âàãîí³â òà 11 ñòàíö³é
ìåòðîïîë³òåíó, ïðèäáàþòü 10 ñó÷àñíèõ âà-
ãîí³â, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ³íâà-
ë³ä³â, çðîáëÿòü 173 ïîïåðåäæóâàëüí³ ðåëüºô-
í³ ñìóãè íà ñõîäèíêàõ ñòàíö³é òà ï³äçåìíèõ
ïåðåõîä³â

Â³äêðèò³ îáëè÷÷ÿ âëàäè
Îëåñü Äîâãèé çàêëèêàâ äî ïîâåðíåííÿ ìàæîðèòàðíî¿ 
ñèñòåìè âèáîð³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Ó÷îðà â Ì³æíàðîäíîìó öåíòð³ ïåðñïåê-
òèâíèõ äîñë³äæåíü çà ï³äòðèìêè ²íñòèòó-
òó ì³ñòà òà Ôîíäó Ôð³äð³õà Íàóìàíà â³ä-
áóâñÿ êðóãëèé ñò³ë ç ïèòàíü ðåôîðìóâàí-
íÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ðåã³îíàëüíîãî
ð³âíÿ.

Ïîçèö³þ ñòîëèö³ ïðåäñòàâëÿâ çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé. Â³í ââàæàº, ùî íèí³ íàøà
äåðæàâà ñòî¿òü íà ïîðîç³ çä³éñíåííÿ âêðàé
ïîòð³áíèõ ðåôîðì.

"² íå ëèøå òèõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ âäîñêî-
íàëåííÿ óïðàâë³íñüêî¿ âåðòèêàë³, à é ó ãà-
ëóç³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
åêîíîì³êè,— ïåðåêîíàíèé ïàí Äîâãèé.—
Áåçóìîâíî, éäåòüñÿ ³ ïðî äåïîë³òèçàö³þ
æèòòºä³ÿëüíîñò³ âëàäè".

Íà äóìêó ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè, ïîòð³áíî
ïîâåðíóòèñÿ äî ìàæîðèòàðíî¿ âèáîðíî¿
ñèñòåìè. "Ìàº áóòè ïåðñîí³ô³êîâàíà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü äåïóòàòà ïåðåä ãðîìàäîþ,—
çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé.— Ùîá êîæåí íà-
ðîäíèé îáðàíåöü â³äïîâ³äàâ çà çðîáëåíå
ïåðåä ñâî¿ìè âèáîðöÿìè".

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ââàæàº, ùî âàæëè-
âèì º ³ çáåðåæåííÿ çâ'ÿçêó ì³æ îðãàíàìè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà çàêîíîäàâ-
÷èì îðãàíîì — Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà-
¿íè. Çàäëÿ öüîãî äîðå÷íî çàëèøèòè çì³-
øàíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ. Òîáòî, ïîëîâè-
íà âëàäè ì³ñò ìàº áóòè îáðàíà íà ìàæî-
ðèòàðí³é îñíîâ³, ³íøà — ïðåäñòàâëåíà çà
ïàðò³éíèìè ñïèñêàìè, àëå â³äêðèòèìè.

"Ñïîä³âàþñÿ, ö³º¿ äóìêè äîñëóõàþòüñÿ
íå ëèøå åêñïåðòè, à é íàø³ êîëåãè ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³,— ñêàçàâ ïàí Äîâãèé,— òà ðå-
àë³çóþòü óñå öå ó âèãëÿä³ çàêîíîïðîåêò³â,
çà ÿê³ ïðîãîëîñóþòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì"

ЗЗ   ЛЛ ЮЮ ДД ЬЬ ММ ИИ   ІІ   ДД ЛЛ ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Íåçäîðîâèé êàøåëü
Ìîá³ëüí³ ëàáîðàòîð³¿ äîïîìîãëè âèÿâèòè ï³äîçðó 
íà òóáåðêóëüîç ó 53 ëþäåé

Ïðîòÿãîì âîñüìè äí³â ðîáîòè ôëþî-
ðîìîá³ëÿ ó ñòîëèö³, ÿêèé çóïèíÿºòüñÿ â
íàéëþäí³øèõ ì³ñöÿõ, îáñòåæåííÿ ïðîé-
øëè 1337 îñ³á. Íàãàäàºìî, àêö³þ áåçïëàò-
íîãî îáñòåæåííÿ "Çóïèíèìî òóáåðêóëüîç"
ç 25 áåðåçíÿ çà ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ ðîçïî-
÷àâ ôîíä Ð³íàòà Àõìåòîâà "Ðîçâèòîê
Óêðà¿íè". Ñåðåä îáñòåæåíèõ 302 ïðè-
¿æäæèõ. Ó 53 îñ³á ðåíòãåíîëîãè ïîáà÷è-
ëè ïàòîëîã³¿, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º ï³äîçðîþ
íà òóáåðêóëüîç. Âèÿâèëè òàêîæ ê³ëüêà âè-
ïàäê³â îíêîçàõâîðþâàííÿ.

ßê êàæå êîîðäèíàòîð àêö³¿ Òåòÿíà Á³-
ëèê, ãîëîâíà ìåòà àêö³¿ — á³ëüøå ïî³íôîð-
ìóâàòè íàñåëåííÿ ïðî òóáåðêóëüîç, ñïî-
íóêàòè ö³êàâèòèñÿ âëàñíèì çäîðîâ'ÿì, àáè
óáåçïå÷èòè ñåáå â³ä ñêëàäíèõ íàñë³äê³â.
"Ìè çàêëèêàºìî ëþäåé íå áóòè áàéäóæè-
ìè ³ ïåðåâ³ðÿòè ñâ³é ñòàí ïåð³îäè÷íî, íå
ëèøå ï³ä ÷àñ àêö³¿. Öå íå òàê ñêëàäíî, çà-
òå áóäå âïåâíåí³ñòü ó ñâîºìó çäîðîâ'¿ àáî
æ ìîæëèâ³ñòü â÷àñíîãî, à îòæå, åôåêòèâ-
íîãî ë³êóâàííÿ",— êàæå ïàí³ Á³ëèê.

Õî÷à á êóäè ïðè¿õàâ ôëþîðîìîá³ëü, äî
íüîãî îäðàçó ëàøòóþòüñÿ ÷åðãè. Ëþäåé
ïðèâàáëþº çðó÷í³ñòü: íå òðåáà éòè äî ïî-
ë³êë³í³êè, îáñòåæåííÿ áåçïëàòíå, à ðå-
çóëüòàò ãîòîâèé çà ê³ëüêà õâèëèí. Ðåíò-
ãåí ó ïåðåñóâí³é ëàáîðàòîð³¿ ìàº ó 20 ðà-
ç³â ìåíø øê³äëèâå îïðîì³íåííÿ. À çàâäÿ-
êè öèôðîâèì òåõíîëîã³ÿì ë³êàð³ îòðèìó-
þòü çí³ìîê ùîíàéâèùî¿ ÷³òêîñò³. Âèäíî
íàâ³òü ñë³äè çèìîâî¿ çàñòóäè. Îáñòåæå-
íèì çà ¿õí³ì áàæàííÿì ðîçäðóêîâóþòü
çí³ìîê.

ßê êàæå ãîëîâíèé ôòèç³àòð Êèºâà Âà-
ñèëü Ïåòðåíêî, àáè çóïèíèòè ïîøèðåí-
íÿ ñóõîò, íå çàâàäèëî á ïðîâåñòè ìàñî-
â³ ôëþîðîãðàô³÷í³ îáñòåæåííÿ. "Ð³÷ ó
ò³ì, ùî ïî÷àòîê ³ íàâ³òü ïåðåá³ã õâîðî-
áè çàçâè÷àé áåçñèìïòîìí³, àáî æ ìîæóòü
íàãàäóâàòè çâè÷í³ íåäóãè, ÿê³ äåõòî ë³-
êóº ñàìîòóæêè. Íàâ³òü ï³ñëÿ ôëþîðîãðà-
ô³¿, àáè çíàòè íàïåâíå, õâîðà ëþäèíà ÷è
í³, ïîòð³áíà ùå ì³êðîñêîï³ÿ ìàçêà",—
ïîÿñíþº ôàõ³âåöü. Öå äîñë³äæåííÿ âè-

êîíóþòü óæå â ìåäè÷íîìó çàêëàä³, à ó
ôëþîðîìîá³ë³ ëèøå êîíñòàòóþòü ï³äî-
çðó íà òóáåðêóëüîç ³ íå âñòàíîâëþþòü
îñòàòî÷íîãî ä³àãíîçó. Ì³ñüêà âëàäà äî-
ëó÷èëà äî àêö³¿ â³ñ³ì ïðîòèòóáåðêóëüîç-
íèõ çàêëàä³â. Òàì ôàõ³âö³ ãîòîâ³ äîïî-
ìîãòè êîæíîìó, â êîãî âèÿâëåíî ïàòî-
ëîã³þ.

Ñüîãîäí³ ôëþîðîìîá³ëü ïðàöþº á³ëÿ
ñòàíö³¿ ìåòðî "Ëóê'ÿí³âñüêà". Íàãàäàºìî,
ç ³í³ö³àòèâè ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî â áþäæåò³ öüîãî ðîêó çàïðîïîíîâàíî
çàêëàñòè 2,2 ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ äâîõ
òàêèõ ïåðåñóâíèõ ëàáîðàòîð³é, ÿê³ çóïè-
íÿòèìóòüñÿ ó íàéëþäí³øèõ ì³ñöÿõ, çîê-
ðåìà ³ íà ì³ñüêèõ ðèíêàõ

На вихідних о лядатим ть
меш анців Троєщини
Роз лад роботи флюромобіля

(б дні та вихідні дни з 09:00 - 19:00,
перерва - 14:00-15:00;
понеділо - вихідний)

дата місце

9 вітня ст. метро "Л 'янів а"

10-11 вітня рино "Троєщина"

13-15 вітня ст. метро "Либідсь а"

16-18 вітня ст. метро "Контра това площа"

20-22 вітня в л. Печенізь а, 16 ( Татар а)

23-25 вітня в л. Петра Запорожця, 26

27-28 вітня ст. метро "Лісова"

29-30 вітня Дарниць ий во зал

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèêà"

Т бер льоз — нед а смертельно небезпечна, але вилі овна. Го-
ловне — вчасно виявити її та розпочати лі вання. Аби спон ати
иян ці авитися власним здоров'ям, же др ий тиждень в рам ах
а ції місь ої влади "З пинимо т бер льоз" містом їздить флюоро-
мобіль доброчинно о фонд Ріната Ахметова "Розвито У раїни".
Лише за вісім днів обстежили майже 1,4 тисячі осіб. У півсотні ви-
явили підозри на с хоти. Перес вна лабораторія працюватиме до
інця вітня. Подальші онс льтацію і лі вання надають восьми
медичних за ладах столиці.
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Столичні райони а тивно
от ються до весни. Пи-
танням номер один на
онтролі сьо одні для сіх
них є бла о стрій. Що
вдалося ви онати, а я і
роботи на часі, з "Хреща-
ти ом" поділився олова
Солом'янсь о о район
Іван Сидоров. Він та ож
о реслив можливі меха-
нізми нала одження
ефе тивнішої співпраці з
центральною місь ою
владою.

— Íàéàêòóàëüí³øå ïèòàííÿ íà
÷àñ³ ç ïîòåïë³ííÿì — áëàãîóñòð³é
ðàéîí³â? Ðîçêàæ³òü áóäü-ëàñêà,
ùî âäàëîñÿ âèêîíàòè äî ñâÿò, à
ÿê³ ðîáîòè ïðîâàäÿòüñÿ â ìåæàõ
âåñíÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà?

— Ç ñàí³òàðíèì î÷èùåííÿì
ðàéîíó ìè ñïðàâèëèñÿ íà 80
â³äñîòê³â. Ìóøó âèçíàòè, ùî
òðîõè çàï³çíèëèñÿ ç ðîáîòàìè
ïî àâàð³éíèõ äåðåâàõ, çîêðåìà
íå ïîçí³ìàëè îìåëè. Òà äî ê³í-
öÿ òèæíÿ ³ öå âèêîíàºìî. Óæå
ïðàöþþòü äîäàòêîâ³ âèøêè.
Äîïîìîãòè íàì ïîîá³öÿëè ³ â³é-
ñüêîâ³, ³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëà-
äè, ³ ï³äïðèºìñòâà ðàéîíó. Õî-
÷ó íàãîëîñèòè, ùî ìè çîñåðåäè-
ëèñÿ íà ðåçóëüòàò³. Çíà÷íî ëåã-
øå çàâòðà âèâåñòè ëþäåé íà ñó-
áîòíèê, àëå æ âîíè ïîâèíí³, äà-
ðóéòå, íå ïðîñòî “ïîòèíÿòè-
ñÿ” — ¿õ òðåáà çàáåçïå÷èòè âñ³ì,
ùî ïîòð³áíî äëÿ ðîáîòè. Òîìó
ìè ñêëàëè ÷³òê³ ãðàô³êè, ùîá ó
ì³ñöÿõ áëàãîóñòðîþ âèñòà÷àëî
³íâåíòàðÿ ³ òåõí³êè äëÿ âèâå-
çåííÿ íåïîòðåáó.

— Îêð³ì âëàñíå ïðèáèðàííÿ
âóëèöü, ÿê³ ùå ïðîãðàìè ðåàë³çî-
âóº ðàéîí?

— Íèí³, êîëè ïîòåïë³ëî, ïî-
÷àëè çàâîçèòè ñâ³æèé ï³ñîê íà
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. ¯õ ó ðàéîí³
á³ëüø ÿê 1000. Ïîãîäà ÷óäîâà,
òîæ áàòüêè ìîæóòü ïðîâîäèòè
÷àñ ç ä³òüìè íà ñâ³æîìó ïîâ³ò-
ð³, àëå ìàëå÷³ íåìàº äå ãðàòèñÿ.
Ï³ñëÿ çèìè ï³ñîê ïî÷îðí³â,
õòîñü âèãóëÿâ ñîáàêó, õòîñü êè-
íóâ íåäîêóðîê. Òàêîãî íå ïî-
âèííî áóòè. Òîìó ìè ïîñòàâè-
ëè çàâäàííÿ äî Äíÿ äîâê³ëëÿ
(öüîãî ðîêó 17 êâ³òíÿ. — “Õðå-
ùàòèê”) çàáåçïå÷èòè ä³òÿì íà-
ëåæí³ ³ãðîâ³ ìàéäàí÷èêè.

— Êèÿíè ïîñò³éíî ñêàðæàòüñÿ
íà ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëèùà, ÿê âè
ç íèìè áîðåòåñü ç îãëÿäó íà òå,
ùî çíà÷íà ÷àñòèíà ðàéîíó — ïðè-
âàòíèé ñåêòîð?

— Ñòèõ³éí³ çâàëèùà — ñïðàâ-
ä³ ïðîáëåìà. Îñòàííº âèÿâèëè
ï³ä ÷àñ îá’¿çäó íà âóëèö³ Êàìå-
íÿð³â. Çà äåíü íàø³ êîìóíàëüíè-
êè éîãî ë³êâ³äóþòü. Îäíàê ÿ
çâåðíóâñÿ ç ïðîõàííÿì äî ÄÀ²,
àáè íàì íàäàëè íà ÷åðãóâàííÿ
³íñïåêòîð³â. Ìè õî÷åìî âèÿâè-
òè, õòî æ íàáðàâñÿ íàõàáñòâà,
âèð³øèâ “åêîíîìèòè” é âëàø-
òîâóº çâàëèùà ó ðàéîí³, äå, ñêî-
ð³øå çà âñå, ñàì æå ³ æèâå. Ïðî-
âåäåìî ç òàêèìè ïðîô³ëàêòè÷íó
ðîáîòó ³ âæèâåìî çàõîä³â. Ùîäî
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, òî ñïðàâä³
ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó ìàëè òàì
áàãàòî êëîïîò³â. Îäíàê ðîçðî-

áèëè ïðîãðàìó, ï³äêëþ÷èëè êî-
ìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, ³íñïåê-
òîð³â. Ôîòîãðàôóâàëè ëþäåé, ÿê³
âèêèäàëè ñì³òòÿ, çàêëèêàëè ñà-
ìèì ñîá³ íàâåñòè ÷èñòîòó. Íà
ñüîãîäí³ ìàéæå 90 â³äñîòê³â æè-
òåë³â ïðèâàòíîãî ñåêòîðó óêëà-
ëè óãîäè íà âèâåçåííÿ â³äõîä³â.
Ñì³òíèêè çíèêëè.

— Ìåøêàíö³â âèñîòíî¿ çàáóäî-
âè, çà äàíèìè ì³ñüêîãî ñall-öåí-
òðó, íàéá³ëüøå íåïîêîÿòü ïîëà-
ìàí³ ë³ôòè...

— Äëÿ âñüîãî ì³ñòà öå âæå íå
ïðîáëåìà, à á³äà. Çíîøåí³ñòü
ë³ôòîâîãî ãîñïîäàðñòâà êàòàñ-
òðîô³÷íà. Îäíàê âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ìîæíà ò³ëüêè, ðåàë³çóâàâ-
øè çàãàëüíîì³ñüêó ïðîãðàìó
“Ë³ôò”. Ïðî íàãàëüíó ïîòðåáó
ðåôîðìóâàííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÷óëè
âæå, ìàáóòü, óñ³, â³ä ïëàí³â òà
ðîçìîâ ÷àñ ïåðåõîäèòè äî ðå-
àëüíî¿ ðîáîòè. Ñàì³ ðàéîíè ç
ö³ºþ ïðîáëåìîþ íå âïîðàþòüñÿ,
òèì ïà÷å, ùî íàñ ïîçáàâèëè
äåÿêèõ íàøèõ ïîâíîâàæåíü.
Êîíêðåòíî ìè ïðîéøëè âñ³ ï³ä-
ãîòîâ÷³ åòàïè — îáë³ê ë³ôò³â, ùî
ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, º, ìè òà-
êîæ çáåðåãëè ÿê³ñí³ êàäðè. ßê
ìîæåìî, áîðåìîñÿ ç ðîçêðàäàí-
íÿì ë³ôòîâîãî îáëàäíàííÿ íà
áðóõò. Òàêà ñèòóàö³ÿ ³ ç³ çíîøå-
íèìè ìåðåæàìè.

— Á³äêàþòüñÿ êèÿíè ³ íà äîðî-
ãè ï³ñëÿ çèìè...

— Ó ðàéîí³ ðîáèìî âñå, ùî
ìîæåìî. Çâ³ñíî, íàñàìïåðåä ðå-
ìîíòóºìî öåíòðàëüí³ ìàã³ñòðà-
ë³. Àëå æ ¿çäÿòü íå ò³ëüêè íèìè.
ª âóëèö³, äå ï³ñëÿ äîùó ëþäÿì
äî ðîáîòè äîâîäèòüñÿ ä³ñòàâà-
òèñÿ ëèøå â ãóìîâèõ ÷îáîòÿõ,
ìè íå ìîæåìî îìèíàòè ¿õ óâà-
ãîþ. Ïîòð³áíî áóäóâàòè äîðîãè
³ òðîòóàðí³ äîð³æêè â ì³êðî-
ðàéîí³ Æóëÿíè. Ùîá âè ðîçóì³-
ëè, öÿ ÷àñòèíêà Êèºâà — êî-
ëèøíº ñåëî, ñüîãîäí³ öå ì³êðî-
ðàéîí ïðèâàòíî¿ çàáóäîâè. Äî-
ðîãà îäíà ³ ïî öåíòðó. Ç ðîêà-
ìè òðàíñïîðòíèé ïîò³ê âóçåíü-
êèìè âóëè÷êàìè çá³ëüøèâñÿ â
ðàçè âíàñë³äîê çàòîð³â íà Æó-
ëÿíñüêîìó øëÿõîïðîâîä³, à òðî-
òóàð³â íåìàº. Ëþäè ïîñò³éíî
ðèçèêóþòü ñâî¿ì æèòòÿì. Îäíàê
óñå âïèðàºòüñÿ â êîøòè. Íàâ³òü
ãîòîâ³ ïðîåêòè ÷åðåç êðèçó íå
ìîæåìî ðåàë³çóâàòè.

— Íàïðèêëàä, ÿê³?
— Ò³ æ òàêè ðåêîíñòðóêö³¿ ïàð-

ê³â ³ ñêâåð³â. Íàøà ãîðä³ñòü —
ïàðê “Â³äðàäíèé” òà ñêâåð Îñ-
òðîâñüêîãî. Öå ì³ñöÿ â³äïî÷èí-
êó ºâðîïåéñüêîãî òèïó. Âîäíî-
÷àñ “Îðëÿòêî” — ëåæèòü íà ïà-
ïåð³, òàê ñàìî ÿê ³ Ëàíäøàôòíèé
ïàðê.

— À ÿê òðèâàº ðîáîòà ç ï³äãî-
òîâêè äî ªâðî-2012? Ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ðîçòàøîâàíèé
îäèí ³ç êëþ÷îâèõ îá’ºêò³â —
àåðîïîðò “Æóëÿíè”...

— Ïëàñò ðîáîòè — íåï³äéîì-
íèé. Îíîâëåííÿ àåðîïîðòó
âêëþ÷åíî äî äåðæàâíî¿ ïðîãðà-
ìè, òàì óæå ïðåäìåòíà ðîáîòà.
Îäíàê íåïîäàë³ê, íàïðèêëàä,

Æóëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä. Ïðî
éîãî ðåêîíñòðóêö³þ ãîâîðÿòü íå
îäèí ð³ê, îäíàê êîøò³â íåìàº
íàâ³òü íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿. Âîäíî÷àñ ïî-
ðÿä, ïðàêòè÷íî ï³ä ìîñòîì, íå
ïîðàäèâøèñÿ ç ðàéîíîì, ì³ñòî
äàº äîçâ³ë ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìöþ áóäóâàòè àâòîçàïðàâêó.
Ñêàæ³òü ìåí³, õòî ç íèì äîìî-
âëÿòèìåòüñÿ? ßê òóäè ï³ä’¿äóòü
áóä³âåëüíèêè? ² òàêèõ ïèòàíü
ñîòí³.

— Òîáòî º ïðîáëåìà íàëàãî-
äæåííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ ðàéîíàìè
òà öåíòðàëüíîþ âëàäîþ?

— Âåëè÷åçíà. Íà ñüîãîäí³
ðàéîíè ïîçáàâëåí³ áàãàòüîõ ñâî-
¿õ ïîâíîâàæåíü, çîêðåìà ç âèäà-
÷³ îðäåð³â íà àâàð³éíå ðîçðèòòÿ
÷è ââåäåííÿ ãîòîâèõ îá’ºêò³â ó
åêñïëóàòàö³þ. Á³çíåñìåíè ãîòó-
þòü ñîá³ äîêóìåíòè ÷åðåç òàê
çâàíå ºäèíå â³êíî. Í³õòî ç íèõ
íå çàö³êàâëåíèé ó âïîðÿäêóâàí-
í³ òåðèòîð³¿ á³ëÿ ñâî¿õ îá’ºêò³â.
Âîíè çàâåçëè äîêóìåíòè — ïî-
êàçàëè êàðòèíêè, ¿ì ï³äïèñàëè.
Íàø³ êîìóíàëüíèêè çà ñêàðãà-
ìè æèòåë³â ïðè¿çäÿòü íà ì³ñ-
öå — êàòàñòðîôà. Îñîáëèâî ñüî-
ãîäí³ íå éäóòü íà ä³àëîã âëàñíè-
êè ÌÀÔ³â. Ê³îñêè ñòàâëÿòü óíî-
÷³, íà çåëåíèõ çîíàõ... Âñå öå
íàãàäóº áîðîòüáó Äîí Ê³õîòà ç
â³òðÿêàìè.

— ßêèì ìîæå áóòè âèõ³ä?
— Ìàº áóòè êîíñòðóêòèâíèé

ä³àëîã. Ðàäèé, ùî  ó íàñ ðîçïî-
÷àëèñÿ ðåãóëÿðí³ çóñòð³÷³ ç ìå-
ðîì Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì,
éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì Àíà-
òîë³ºì Ãîëóá÷åíêîì, Â³êòîðîì
Ñ³âöåì, Àëëîþ Øëàïàê, ²ãîðåì
Äîáðóöüêèì. ß áà÷ó â íèõ ðî-
çóì³ííÿ ïðîáëåì, ãîòîâí³ñòü âè-
ïðàâëÿòè ïîìèëêè òà ðîçâèâàòè
ñòîëèöþ

Спіл валася
Натал а МАКОГОН,

“Хрещати ”

²âàí ÑÈÄÎÐÎÂ: “²ç ñàí³òàðíèì 
î÷èùåííÿì ðàéîíó 
ìè ñïðàâèëèñÿ íà 80 â³äñîòê³â”

Головне правління з питань взаємодії
з засобами масової

інформації та зв’яз ів з ромадсь істю
ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення ва антної посади

державно о сл жбовця:

1. Провідно о спеціаліста відділ взаємодії з засобами масової інфор-
мації та видавничої справи правління засобів масової інформації та ви-
давничої справи.

Вимо и до андидатів:
— вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціа-

ліста;
— знання раїнсь ої мови;
— досвід роботи в ор анах державної влади не менше 3 ро ів;
— вільне володіння офісною техні ою, робота на ПЕОМ на рівні о-

рист вача.

До менти для часті он рсі приймаються протя ом місяця з дня
оп блі вання о олошення за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 44,
онта тний телефон: 278-38-77; 278-35-53.
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Ó ãîñò³ äî ïàì’ÿò³
Ñòîëè÷í³ êëàäîâèùà ï³äãîòóâàëè äî ïîìèíàëüíèõ äí³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У Києві за інч ється під отов а до
поминальних днів, що відб д ться
з 11 вітня до 9 травня. Працівни-
и столичних ладовищ прибира-
ють території від сміття, іло та
с хостою, ремонт ють о орожі.
Під час масових відвідин на цвин-
тарях чер ватим ть меди и та
правоохоронці. Аби всі охочі мо -
ли пом'ян ти своїх родичів, до
ладовищ ре лярно рс вати-
м ть додат ові маршр ти.

Ç íåä³ë³ ó ñòîëèö³ ðîçïî÷íóòüñÿ ïîìè-
íàëüí³ äí³, ÿê³ òðèâàòèìóòü äî 9 òðàâíÿ.
Íàéá³ëüø íàïðóæåíèìè áóäóòü 11—14
êâ³òíÿ. Çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ì³ñüê³ êëàäîâèùà
äî ìàñîâèõ â³äâ³äèí ï³äãîòóâàëè çàçäàëå-
ã³äü. Íàðàç³ âæå çàïóùåíî âîäîïðîâîäè íà
êëàäîâèùàõ Ï³âí³÷íå, Ïóùà-Âîäèöüêå,
Ïèðîã³âñüêå, Øóëÿâñüêå, Á³ëè÷àíñüêå,
Ñâÿòîøèíñüêå, Çâ³ðèíåöüêå, Áîðòíèöüêå,
Äàðíèöüêå.

"Êîìóíàëüíèêè çàê³í÷óþòü ïðèáèðàòè
ã³ëëÿ, çð³çàòè ïîøêîäæåí³ äåðåâà,— ðîç-
ïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ðèòóàëü-

íèõ ïîñëóã ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ñåâåðèí. —
Ó íàéêðèòè÷í³øîìó ñòàí³ öüîãîð³÷ áóëè
êëàäîâèùà Ë³ñîâå, Ì³ñüêå òà Áåðêîâåöü-

êå". Îäíàê, çà ñëîâàìè ïàíà Ñåâåðèíà, òå-
ðèòîð³¿ âäàëîñÿ ïðèáðàòè. Äî 10 êâ³òíÿ óñ³
ðîáîòè áóäå çàâåðøåíî.

Óæå ïðî÷èùåíî êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó
íà Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³, äîôàðáîâóþòü àð-
êè, ôàñàäè é îãîðîæ³, ïðèâîäÿòü äî íàëåæ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ñòàíó ãðîìàäñüê³ âáè-
ðàëüí³, çàïëàíîâàíî âñòàíîâèòè á³îòóàëå-
òè. Çà çâåðíåííÿì êèÿí êîìóíàëüíèêè
ïðèáèðàþòü îêðåì³ ìîãèëè, ñàäÿòü êâ³òè
÷è íàâ³òü äîãëÿäàþòü ö³ëèé ð³ê.

Ï³ä ÷àñ ïîìèíàëüíèõ äí³â íà ì³ñüêèõ
êëàäîâèùàõ ïðàöþâàòèìóòü ïîñèëåí³ íà-
ðÿäè ì³ë³ö³¿, áóäå îðãàí³çîâàíî ïîñò³éíå
÷åðãóâàííÿ ìåäèê³â. ßê ³ òîð³ê, àáè íå
ñòâîðþâàòè íàïðóæåííÿ, â³äâ³äóâà÷àì çà-
áîðîíÿòü çà¿æäæàòè íà öâèíòàð³ àâò³âêà-
ìè.

Îêð³ì êîìóíàëüíèê³â, äîëó÷àòüñÿ äî îð-
ãàí³çàö³¿ ïîìèíàëüíèõ äí³â ³ ñòîëè÷í³ ïå-
ðåâ³çíèêè. ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà "Õðåùàòèêó"
çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÏ
"Êè¿âïàñòðàíñ" Ñåðã³é Ëèòâèíîâ, çîêðåìà
11—14 êâ³òíÿ òà 9 òðàâíÿ ï³äïðèºìñòâî
äîäàòêîâî ïîñòàâèòü íà ìàðøðóòè 257 àâ-
òîáóñ³â, 52 òðîëåéáóñè, 28 òðàìâà¿â, 178
ìàðøðóòíèõ òàêñ³.

"Ïåðåäáà÷åíî òàêîæ ðåçåðâ ðóõîìîãî
ñêëàäó íà âèïàäîê çá³ëüøåííÿ ïàñàæèðî-
ïîòîêó",— çàïåâíèâ ïàí Ëèòâèíîâ.

Çàãàëîì ó Êèºâ³ íà ñüîãîäí³ º 29 êëàäî-
âèù, ùî çàéìàþòü 560 ãà. Îäíàê äëÿ çà-
õîðîíåííÿ â³äêðèòî ëèøå îäíå — Ï³âí³÷-
íå. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïîõîâàíü ó ñòîëèö³
ïåðåâèùóº 830 òèñÿ÷

Автоб с Трамвай Тролейб с Назва маршр т Час роботи

258

740

77

81

Дод.

Е с.

69

14

32

90

90

52

43

27

19

20

30

8

28

29

35

22

28

33

35

7

12

9

2

3

4

2

43

16

23

23

19

37

25

27

3

8

19

40

23

23

26

25

11 вітня 2010 р.

Північне ладовище

ст.м. "Лісова" - Північне ладовище

Ст. м. "Позня и" -ст.м. "Лісова"

в л. Милославсь а -ст.м. "Лісова"

Червоний х тір -ст.м. "Лісова"

в л. Саб рова -ст.м."Лісова"

Південне ладовище

Одесь а площа - Південне ладовище

ст.м. "Либідсь а" - Кібцентр

"Залізн. масив - Палац спорт "

"в л. Смолича - ст.м. "Либідсь а"

Одесь а площа - ст. м. "Либідсь а"

в л. Сосюри - ст. м. "Либідсь а"

Л 'янівсь е ладовище

в л. Щ сєва - майдан Незалежності

в л. Т полєва-ст.м. "Доро ожичі"

в л. Т полєва - Л 'янівсь а площа

пл. Космонавтів - ст. м. "Доро ожичі"

Лісове ладовище

в л. К рнатовсь о о - Лісове ладовище

ст.м. "Лісова" - масив Лісовий

ніверсам "Позня и"-Лісове ладовище

ст. м. "Черні івсь а" - Лісове ладовище

ст.м. "Оболонь" - Лісове ладовище

ст.м. "Петрів а" - Лісове ладовище

б льв. Перова - ЗЗБК

в л. Милославсь а -ст.м."Лісова"

в л. Кибальчича - ДРВЗ

в л. Саб рова - ст. м. "Лісова"

ст. м. "Лісова" - в л. Милославсь а

пр. Свободи - ст.м. "Петрів а"

ДСК - ст. м. "Петрів а"

Солом’янсь е ладовище

Палац Спорт - в л. Литвинен о- Воль ем т

Залізн. м-в - Палац Спорт

пл. Толсто о- в л. Смілянсь а

пл. Космонавтів - ст. м. "Доро ожичі"

Кадетсь ий Гай - в л. Жилянсь а

Місь е ладовище

ст.м. "Нив и"- Лісорозсадни

Ст.м. "Нив и" - Мінсь ій ж/м

Інтернац. пл. - в л. Гри .-Барсь .

Інтернац. пл. - ст. м. "Святошин"

в л. Т полєва - Л 'янівсь а пл.

в л. Т полєва - ст.м." Доро ожичі"

пр. Свободи - ст.м. "Нив и"

пр. Свободи - ст.м. "Петрів а"

Мишоловсь е ладовище

ст. м. "Либідсь а" - в л. За арпатсь а

Чапаєвсь е ладовище

ст.м. "Вид бичі" - с.Козин

Пиро івсь е ладовище

ст.м. "Либідсь а" - с. Пиро ово

Совсь е ладовище

в л. Ізюмсь а - в л. Охтирс. (до ладовища)

7-00-19-00

6-30-19-00

7-30-19-00

8-00-19-00

7-30-20-00

8-00-22-00

7-00-21-00

7-30-19-00

9-00-21-00

10-00-20-00

9-00-20-00

7-30-19-00

8-00-19-00

8-00-19-00

7-00-19-00

6-30-22-30

7-30-19-00

7-30-21-00

10-00-20-00

8-00-19-00

10-00-20-00

8-00-19-00

9-00-20-00

10-00-21-00

10-00-20-00

8-00-19-00

8-00-19-00

8-00-19-00

8-00-19-00

8-00-19-00

9-00-21-00

Автоб с Трамвай Тролейб с Назва маршр т Час роботи

5

12

5

104

6

42

45

11

5

5

12

12

29

29

14

30е

32

90

90

4

43

40

8

22

29

43

12

43

40

23

23

25

26

35

23

16

19

Корч ватсь е ладовище

ст. м. "Либідсь а"- с. Корч вате

П ща-Водиць е ладовище

ст.м. "А адеммістеч о" - Сан. "Лісова поляна"

П ща-Водиця - пл. Шевчен а

П ща-Водиця - Контра това пл.

Контра това пл. - пл. Шевчен а

Бай ове ладовище

в л. Ізюмсь а - Залізничний во зал

Т бінстит т - в л. Ізюмсь а

в л. Ізюмсь а - в л. Бай ова

"в л. Смолича - ст.м. "Либідсь а"

в л. Сосюри - ст.м. "Либідсь а"

Кадетсь ий ай - в л. Жилянсь а

12 вітня 2010р.

Бортничансь е ладовище

ст. м. "Бориспільсь а" - с. Бортничі

Ви рівсь е-Троєщинсь е ладовища

в л. Сосюри - с. Троєщина

Позня івсь е, Дарниць е ладовища

в л. Панельна - ст.м. "Осо ор и"

ст.м. "Хар івсь а" - ст.м. "Дарниця"

ж/м Позня и - ст.м. "Лісова"

ж/м Позня и - ст.м. "Лісова"

б льв. Перова - ЗЗБК

ст.м. "Лісова" - Червоний Х тір

Звіринець е ладовище

в л. Сосюри - ст.м. "Либідсь а"

13 вітня 2010р.

Би івнянсь е ладовище

ст.м. "Лісова" - с. Би івня

Бай ове ладовище

в л. Ізюмсь а - Залізничний во зал

в л. Ізюмсь а - в л. Бай ова

в л. Ізюмс а - Т бінстит т

в л. Оле сіївсь а - в л. Ізюмсь а

в л. Бай ова - ст. м. "Печерсь а"

в л. Бай ова - Володимирсь ий р-

в л. Тр тен а - в л. Жилянсь а

в л. Сосюри - ст.м. "Либідсь а"

Кадетсь ий ай - в л. Жилянсь а

14 вітня 2009 р.

Місь е ладовище

ст.м. "Нив и" - Лісорозсадни

cт.м. "Нив и" - Місь е ладововище

cт.м. "Нив и" - Мінсь ий ж/м

Інтернац. пл. - в л. Гри .-Барсь о о

ст.м. "Святошино" - Інтернац. пл.

в л. Т полєва - Л 'янівсь а пл.

в л. Т полєва - м.Доро ожичі

пр. Свободи - ст.м. "Петрів а"

пр. Свободи - ст.м. "Нив и"

ст.м. "Доро ожичі" - в л. Іаш евича

09 травня 2009 р.

Л 'янівсь е війсь ове ладовище

в л. Т полєва - Л 'янівсь а пл.

в л. Щ сєва - Майдан Незалежності

пл. Космонавтів - ст. м. "Доро ожичі"

8-30-19-00

9-00-21-00

8-00-19-00

8-00-19-00

8-00-19-00

9-00-18-00

8-30-19-00

9-00-21-00

11-00-19-00

9-00-21-00

10-00-20-00

9-00-19-00

Місь і ладовища до масових відвідин під от вали заздале ідь

Найбільше транспорт рс ватиме на Лісове ладовище
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органів 
державної влади 
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 03.07.2006 № 995

Розпорядження № 187 від 29 березня 2010 року

Відповідно до Конституції України, статті 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статті 11 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, статті 13 Статуту територіальної громади міс�
та Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого
наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5 (зі змінами і доповненнями), Порядку фор�
мування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529, враховуючи Методичні рекомендації щодо по�
рядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства з питань жит�
лово�комунального господарства України від 16.11.2009 № 359, та в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 03.07.2006 № 995 “Про проведен�
ня у м. Києві загальноміських громадських слухань”(зі змі�
нами і доповненнями), виклавши додаток 6 в редакції, що
додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної ад�

міністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток 6
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 03.07.2006 № 995
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 29 березня 2010 року № 187

ПОРЯДОК 
проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві
1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення громадських слухань щодо тари�
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко�
вих територій в м. Києві (далі — Порядок) розроблений відпо�
відно до Конституції України, статті 13 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 11 Закону України “Про
житлово�комунальні послуги”, статті 13 Статуту територіаль�
ної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого на�
казом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5(зі
змінами і доповненнями), Порядку формування тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери�
торій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 № 529 (зі змінами і доповненнями), та Методич�
них рекомендацій щодо порядку організації та проведення гро�
мадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
затверджених наказом Міністерства з питань житлово�кому�
нального господарства України від 16.11.2009 № 359 (далі —
Методичні рекомендації).

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються
в такому значенні:

виконавець послуг — суб’єкт господарювання, предметом
діяльності якого є надання послуг з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій споживачу відповідно до умов
договору;

власник приміщення, будинку, споруди, житлового ком�
плексу або комплексу будинків і споруд (далі — власник) — фі�
зична або юридична особа, якій належить право володіння,
користування та розпорядження приміщенням, будинком, спо�
рудою, житловим комплексом або комплексом будинків і спо�
руд, зареєстроване у встановленому законом порядку;

організатор — виконавчі органи районних у м. Києві рад
(районні у м. Києві державні адміністрації). Організатор відпо�
відає за дотримання порядку проведення громадських слухань
та оформлення і зберігання відловідного протоколу;

споживач — фізична або юридична особа, яка отримує або
має намір отримувати послугу з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій (наприклад, повнолітня фізична
особа, яка є користувачем або власником квартири, власни�
ком житлового приміщення у гуртожитку, власником нежитло�
вого приміщення у житловому будинку (гуртожитку) тощо);

утримання будинків і прибудинкових територій — господар�
ська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної
чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ре�
монту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, ком�
плексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них
(прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів,
норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

1.3. Громадські слухання щодо тарифів на послуги з утри�
мання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Ки�
єві (далі — громадські слухання) проводяться щодо кожного
житлового будинку з метою врахування інтересів споживачів
при встановленні тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій (далі — послуги) та дове�

дення результатів розрахунку тарифів на послуги до відома
споживачів.

1.4. Порядок визначає процедуру підготовки та проведен�
ня громадських слухань.

2. Організація громадських слухань
2.1. Громадські слухання здійснюються шляхом скликання

загальних зборів споживачів за місцем проживання.
2.2. До участі у громадських слуханнях крім споживачів мо�

жуть запрошуватися депутати місцевих рад, представники ор�
ганів самоорганізації населення, міських осередків політичних
партій та громадських організацій, а також керівники підпри�
ємств і організацій, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями,
що обговорюються.

2.3. Виконавець послуг після розрахунку розміру тарифу на
послуги, розробленого залежно від запланованих кількісних
показників фактичного надання послуг з урахуванням забез�
печення належного санітарно�гігієнічного, протипожежного,
технічного стану будинків і споруд та прибудинкових терито�
рій для відповідного будинку згідно з типовим переліком по�
слуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових терито�
рій, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі — типовий
перелік), звертається до організатора з пропозицією про про�
ведення відповідних громадських слухань, а також визначен�
ня графіка їх проведення по кожному будинку і відповідальних
посадових осіб.

2.4. Для проведення громадських слухань організатор ви�
значає час і місце проведення громадських слухань, коло за�
прошених осіб, основні питання для обговорення, готує інфор�
маційні матеріали, необхідні для проведення громадських слу�
хань.

2.5. До проведення громадських слухань організатор не піз�
ніше ніж за 7 днів до їх проведення забезпечує інформування
споживачів шляхом розміщення оголошень про проведення
громадських слухань на інформаційних стендах у під’їздах та
біля будинків, письмових повідомлень споживачів через пошто�
ві скриньки тощо, які повинні містити:

2.5.1. Інформацію про мету громадських слухань.
2.5.2. Розрахунок тарифу на послуги по кожній складовій,

розроблений залежно від запланованих кількісних показників
фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення на�
лежного санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного
стану будинків і споруд та прибудинкових територій для від�
повідного будинку згідно з типовим переліком.

2.5.3. Інформацію про перелік послуг, необхідних для за�
безпечення належного санітарно�гігієнічного, протипожежно�
го, технічного стану відповідного будинку та його прибудинко�
вої території (далі — перелік послуг, мінімально необхідних для
відповідного будинку).

2.5.4. Інформацію про місце, дату і час проведення громад�
ських слухань.

2.5.5. Інформацію про порядок та терміни надання офіцій�
них пропозицій та зауважень.

2.5.6. Контактну інформацію виконавця послуг та організа�

тора (адреса, контактні телефони, реквізити), якою можуть
скористатися споживачі для отримання більш детальної інфор�
мації про результати розрахунку тарифу та надання пропози�
цій і зауважень до запропонованого розрахунку.

2.5.7. Попередження споживачів про те, що громадські слу�
хання вважаються такими, що відбулися, незалежно від кіль�
кості присутніх осіб.

2.6. Громадські слухання мають відкритий характер і про�
водяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та
свободи висловлювань.

2.7. Громадські слухання вважаються такими, що відбули�
ся, незалежно від кількості присутніх осіб.

2.8. Рішення про результати громадських слухань прийма�
ється простою більшістю голосів присутніх споживачів відпо�
відного будинку.

2.9. Під час проведення громадських слухань організатор:
2.9.1. Забезпечує реєстрацію учасників слухань за формою

згідно із додатком 1 до цього Порядку.
2.9.2. Забезпечує обрання для проведення громадських

слухань секретаря, відповідального за ведення протоколу, та
головуючого, який ознайомлює присутніх з регламентом слу�
хань, оголошує список та черговість виступаючих, координує
проведення громадських слухань.

2.9.3. Висвітлює завдання і результати розрахунку тарифу
на послуги, а також доводить до відома споживачів інформа�
цію, зазначену у підпункті 2.6 пункту 2 Методичних рекомен�
дацій.

2.9.4. Забезпечує надання можливості споживачам та пред�
ставникам громадськості ставити запитання та висловлювати
свої побажання в усній або письмовій формі.

2.9.5. Забезпечує складання протоколу громадських слухань
за формою згідно із додатком 2 до цього Порядку.

2.9.6. Забезпечує обов’язкове вивчення та врахування про�
позицій споживачів та представників громадськості.

2.10. Організатор має протягом трьох днів з дня проведен�
ня громадських слухань оприлюднити їх протокол для ознайом�
лення всіх споживачів відповідного будинку шляхом розміщен�
ня його копії на інформаційних стендах у під’їздах та біля бу�
динків.

2.11. Протокол громадських слухань організатор подає ра�
зом із розрахунком тарифів на послуги до Головного управ�
ління з питань цінової політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для під�
готовки необхідних розпорядчих документів про затверджен�
ня тарифів на послуги.

2.12. За результатами громадських слухань споживачі мо�
жуть прийняти рішення про відмову, за виключенням перелі�
ку послуг, мінімально необхідних для відповідного будинку, від
деяких послуг із запропонованого виконавцем послуг перелі�
ку для відповідного будинку, розробленого згідно з типовим
переліком.

2.13. Рішення про відмову від деяких послуг із запропоно�
ваного виконавцем послуг переліку із зазначенням способу за�
безпечення надання послуг, від яких відмовилися, має бути
оформлене письмово за формою згідно із додатком 3 до цьо�
го Порядку, підтверджено підписами 100 відсотків споживачів
відповідного будинку та представника органу місцевого само�
врядування (у разі наявності у будинку приміщень, що пере�
бувають у власності територіальної громади), і подано органі�
затору протягом 30 днів з дати проведення громадських слу�
хань.

2.14. У разі, коли перелік послуг зменшується, виконавець
послуг перераховує тарифи на послуги і подає новий розра�
хунок організатору, який разом із протоколом громадських
слухань передає його до Головного управління з питань ціно�
вої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) для підготовки необхід�
них розпорядчих документів про затвердження тарифів на по�
слуги.

2.15. Після затвердження тарифу органом місцевого само�

врядування відповідний виконавець послуг має укласти із спо�
живачами договори про надання послуг, складені згідно з ти�
повим договором про надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, затвердженим Кабінетом
Міністрів України, із умовою дотримання запланованих під час
розрахунку розміру тарифів періодичності, строків їх надання
та структури тарифу.

Невід’ємною частиною договору має бути копія рішення
органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів
на послуги та про структуру тарифів, періодичність та строки
виконання робіт, відповідно до вимог якого виконавець послуг
надає відповідні послуги.

3. Інші питання організації процедури 
проведення слухань

3.1. Для систематизації та контролю заходів щодо органі�
зації та проведення слухань організатор повинен забезпечи�
ти:

3.1.1. Ведення журналу обліку проведення слухань, в яко�
му реєструються дати оприлюднення інформації щодо прове�
дення слухань:

— дата, назва та номер офіційного видання, в якому ви�
йшло оголошення;

— дати (окремо по будинках) розміщення у під’їздах на ін�
формаційних стендах відповідних оголошень про проведення
слухань;

— дати (окремо по будинках) письмового повідомлення
власників приміщень через поштові скриньки.

3.1.2. Розгляд письмових звернень споживачів щодо зміни
переліку послуг, періодичності та строків їх надання, розрахо�
ваних тарифів, які обов’язково реєструються в журналі реєс�
трації вхідної кореспонденції. При цьому зазначається дата по�
дання такого звернення, а також відповідність його оформлен�
ня вимогам цього Порядку.

3.2. Організаційні документи та листування з питань гро�
мадських слухань долучаються до окремої справи (номенкла�
турна справа).

3.3. Копії протоколів громадських слухань зберігаються про�
тягом всього строку дії тарифу, який було затверджено (пого�
джено) на підставі проведених громадських слухань.

4. Координація проведення 
громадських слухань

4.1. Координацію проведення громадських слухань здійс�
нює заступник голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків, а також Головне управлін�
ня житлового господарства виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

4.2. Головне управління житлового господарства виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації):

4.2.1. До 25 числа поточного місяця готує на підставі про�
позицій виконавців послуг план проведення громадських слу�
хань на місяць для затвердження заступником голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків.

4.2.2. Щомісячно, до 5 числа місяця, наступного за звітним,
подає заступнику голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків узагальнену інформацію
про проведення громадських слухань у м. Києві за встановле�
ною формою згідно із додатком 4 до цього Порядку.

5. Прикінцеві положення
5.1. Спірні питання щодо врахування виконавцем послуг та

організатором законних громадських і приватних інтересів спо�
живачів оскаржуються і розглядаються у встановленому по�
рядку.

5.2. Виконавці послуг та організатор несуть відповідаль�
ність за недотримання вимог цього Порядку відповідно до за�
конодавства.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Додаток 1
До Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій в м. Києві

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ 
учасників громадських слухань щодо тарифів 

на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
за адресою: м. Київ, вул. ____________________________________буд. №____

№№ з\п №
вартири

П.І.Б.
споживача

П.І.Б. прис тньо о
представни а

Паспортні дані споживача
або йо о представни а

Особистий
підпис

1.

2.

3.

За альна іль ість прис тніх осіб
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Додаток 2
До Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій в м. Києві
Затверджено
Організатор

__________________________________
“______”__________________20_______

ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинку,

споруд та прибудинкової території за адресою
м. Київ, вул. _______________________________________________________буд. №. _____________
дата та час проведення ________________________________________________________________
місце проведення_______________________________________________________________________
Загальна кількість споживачів, зареєстрованих у будинку_________________________осіб
Загальна кількість присутніх споживачів або їх представників_____________________осіб

Запрошені:
П. І. Б. ______________________________________________________________ місце роботи_______________________________________

№ з/п Пропозиції часни ів ромадсь их сл хань Шляхи вирішення

1 2 3

№
вартири

П.І.Б. споживачів (або їх
представни ів)

Прийняте рішення
(за, проти, тримався)

Підпис

Місце
для відміт и

Зміст прийнято о рішення Відповідальний
за ви онання

По одитись із запропонованим ви онавцем посл розрах н ом тарифів
на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
розробленим відповідно до Типово о перелі , та подати розрах но
разом з цим прото олом до Головно о правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) для під отов и необхідних розпорядчих
до ментів.

Ви онавець посл

Не по одитись із запропонованим ви онавцем посл розрах н ом
тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій, розробленим відповідно до Типово о перелі , зв'яз з чим:
- Оформити встановленом поряд звернення про відмов від дея их
посл із запропоновано о ви онавцем посл перелі , розроблено о
відповідно до Типово о перелі ;
- Провести ори вання запропоновано о ви онавцем посл розрах н
тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій, розроблено о відповідно до Типово о перелі , та подати
с ори ований розрах но разом з цим прото олом до Головно о
правління з питань цінової політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) для під отов и необхідних
розпорядчих до ментів.

Ініціатори
(споживачі)

Ви онавець посл

Інше

Результати голосування:

Всього:
“за”__________осіб; “проти”__________осіб; “утрималися”:_________осіб

Вирішили (необхідне відзначити):

Додаток З
До Порядку проведення громадських слухань 

щодо тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій в м. Києві

Звернення щодо врахування рішення 
про відмову від деяких послуг 

із запропонованого виконавцем послуг переліку, 
розробленого відповідно 

до Типового переліку

За результатами громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій
за адресою м. Київ, вул. __________________________________________________________________________________ буд. №_______,
яке проводилось:__________________________________________________________________________________________________________

(дата, час та місце проведення)

Споживачами прийнято рішення про відмову від запропонованих послуг:

Головуючий
Секретар
Відмітки організатора:

Додаток 4
До Порядку проведення громадських слухань 

щодо тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій в м. Києві

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення громадських слухань

станом на “_____”_____________________20_____р.

N
з/п

Дата, час
та місце

проведення

Учасни и ромадсь их
сл хань ( іль ість за альна
та часть представни ів

цільових р п)

Зміст питання
ромадсь их
сл хань

Прийняті на
ромадсь их
сл ханнях
рішення

Пропозиції часни ів
ромадсь их сл хань,
що потреб ють

роз ляд

1 2 3 4 5 6

Характерні приклади позитивного вирішення проблеми:

Начальник Головного управління 
житлового господарства виконавчого органу П. І. Б.
Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

№ вартири П.І.Б. споживачів (або їх представни ів) Підпис

Посл а Обґр нт вання Спосіб забезпечення надання посл и, від я ої відмовилися

Рішення підтримали:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Київський міський голова

Л. М. Черновецький
23 березня 2010 р.

ПРОТОКОЛ ДОРУЧЕНЬ № 6, 
напрацьованих під час наради 23 березня 2010 року на виконання 

ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ наради у Прем’єрHміністра України 
Азарова М. Я. від 20 березня 2010 року

1. Попередити посадових осіб — начальників підпоряд�
кованих головних управлінь, управлінь, відділів Київської
міської державної адміністрації, керівників райдержадмініс�
трацій, керівників комунальних підприємств — про персо�
нальну відповідальність за виконання покладених на них
обов’язків та реалізацію державної політики з питань соці�
ально�економічного розвитку міста. 

Виконавці: Перші заступники і заступники голови 
Київської міської державної адміністрації,
голови районних у м. Києві державних 
адміністрацій

Термін:     терміново
2. Підготувати пропозиції Київському міському голові що�

до оптимізації чисельності заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації та чіткого визначення їх функціо�
нальних обов’язків.

Виконавці: Стичинський Б. С., Стекленьова Т. А.
Термін: терміново
3. Підготувати пропозиції Київському міському голові що�

до удосконалення структури та чисельності працівників
міськдержадміністрації, усунувши наявні дублювання функ�
цій як між структурними підрозділами міськдержадміністра�
ції, так і територіальними органами центральних органів ви�
конавчої влади.

Виконавці: Стичинський Б. С., Стекленьова Т. А.
Термін: терміново
4. Підготувати проект доручення Київського міського го�

лови головам районних у м. Києві державних адміністрацій
щодо удосконалення структури та чисельності працівників
райдержадміністрацій шляхом оптимізації їх чисельного скла�
ду і вдосконалення системи управління на рівні районів.

Виконавці: Стичинський Б. С., Стекленьова Т. А.
Термін:      терміново
5. Підготувати проект листа до Кабінету Міністрів Укра�

їни про розгляд питання щодо доцільності перебування на
посаді начальника Головного управління з питань цінової
політики Яструбинського В. І.

Виконавець: Стичинський Б. С. 
Термін:        24.03.2010 р.
6. Спільно з Головдержслужбою проаналізувати освітній

і професійно�кваліфікаційний рівень керівників структурних
підрозділів Київської міської державної адміністрації на від�
повідність встановленим законодавством вимогам та підго�
тувати відповідні пропозиції Київському міському голові.

Виконавці: Стичинський Б. С., Стекленьова Т. А. 
Термін:      09.04.2010 р.
7. Підготувати пропозиції Віце�прем’єр�міністрові Укра�

їни Тихонову В. М. щодо персонального складу міжвідомчої

робочої групи з питань забезпечення розв’язання проблем
соціально�економічного розвитку м. Києва.

Виконавці: Голубченко А. К. 
Термін:     25.03.2010 р.
8. Надати до Головного управління економіки та інвес�

тицій попередньо погоджений з профільними міністерства�
ми перелік об’єктів для включення до плану заходів, спря�
мованих на розв’язання комплексу проблем соціально�еко�
номічного розвитку, підвищення ефективності діяльності
місцевих органів виконавчої влади та реалізації важливих
інфраструктурних проектів столиці.

Виконавці: Погібко М. В.— узагальнення, начальники го�
ловних управлінь, голови районних у м. Києві
державних адміністрацій 

Термін:      терміново
9. Підготувати відповідні матеріали та погодити з Мінеко�

номіки, Мінжитлокомунгоспом, Мін’юстом, Антимонополь�
ним комітетом поетапне приведення тарифів на житлово�
комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

Виконавці: Падалка В. М., Яструбинський В. І., 
Стороженко В. С., Вітт Ф. А., Демидов О. Д 

Термін:      терміново
10. Надати пропозиції Мінфіну, Мінекономіки щодо об�

сягу коштів, необхідних Київській міськдержадміністрації для
забезпечення виконання м. Києвом функцій столиці, здійс�
нення заходів з підготовки та проведення фінальної части�
ни чемпіонату Європи 20120 року з футболу та виконання
комплексного плану заходів соціально�економічного роз�
витку м. Києва. 

Виконавці: Падалка В. М., Погібко М. В. 
Термін:      терміново
11. Забезпечити погашення заборгованості із виплати

заробітної плати на підприємствах комунальної форми влас�
ності у повному обсязі до 20.04.2010 р. 

Виконавці: Перші заступники і заступники голови 

Київської міської державної адміністрації
(Падалка В. М., Кисельова Т. М.— 
інформування КМУ), начальники головних
управлінь КМДА, голови районних 
у м. Києві державних адміністрацій, 
керівники комунальних підприємств 

Термін:      до 20.04.2010 р.
12. Забезпечити завершення будівництва у м. Києві Цен�

тру із застосуванням ПЕТ�технологій для раннього виявлен�
ня онкологічних захворювань та встановити суворий кон�
троль за цільовим використанням коштів Стабілізаційного
фонду, що виділені на зазначені цілі.

Виконавці: Кільчицька І. Р., Качурова Л. В.
Термін:      липень 2010 р.
13. Підготувати необхідні матеріали для розгляду у квіт�

ні ц. р. на спільних засіданнях колегій профільних мініс�
терств і держкомітетів проблемних питань соціально�еконо�
мічного і культурного розвитку м. Києва.

Виконавці: Перші заступники і заступники голови Київ�
ської міської державної адміністрації, началь�
ники головних управлінь КМДА 

Термін:      до 01.04.2010 р.
14. Надати Київському міському голові пропозиції щодо під�

вищення ефективності діяльності Київської міської і районних
у м. Києві державних адміністрацій, у т. ч. і у сфері розмежу�
вання повноважень і відповідальності за виконання покладе�
них на них обов’язків та реалізацію державної політики з пи�
тань соціально�економічного і культурного розвитку міста.

Виконавці: Голубченко А. К.— узагальнення, 
перші заступники і заступники голови Київ�
ської міської державної адміністрації, 
начальники головних управлінь КМДА, 
голови районних у м. Києві державних 
адміністрацій 

Термін:     до 23.04.2010 р.
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ОВНИ
Я що

майб т-
нє вима-
льов є-
ться в
песиміс-
т и ч ни х
барвах,
то зна ,
що вам слід переформат ватися на
вн трішньом рівні, пост пово по-
прощатися з ілюзорними ідеями,
оманливими захопленнями (це вчо-
рашній день). Визначайтеся, до чо-
о лежить серце, взявши на озбро-
єння позитивний досвід мин ло о, а
те, що віджило себе, залиште в ар-
хіві пам’яті. Тиждень стане доленос-
ною точ ою поворот , тож тримай-
теся ідно на п бліці. Ваші манери
мають б ти взірцем висо ої льт -
ри, а ардероб — стилі останньої
моди.

ТЕЛЬЦІ
Заляжте

на дно і на-
лашт йте
д шевний
амертон

на хвилю
с п о о ю .
Тіль и на
самоті вам
вдасться переосмислити помил и і
змоделювати плани. Більше мрійте,
б д йте рожеві зам и і вірте, що
все вас с ладеться я най раще.
Вдаватися до детальних прорах н-
ів не варто, це зробите в ході
справ. Др жня підтрим а не підве-
де, Творець потрібн мить пошле
винахідливих милосердних товари-
шів.

БЛИЗНЯТА
Я іде-

а л і с т и -
романти-
и ви хап-
н ли зай-
в о о .
Сприйма-
ючи світ
рожевих
тонах, зо-
середж ючись на яс равих мріях, ви
затя єте зашмор на власній шиї,
чим параліз єте пост п перед. По-
др жні обранці с лад ть ч дов па-
р , я що вас з’явиться новий ра-
рс спільних д ховних, творчих ін-

тересів. Тож оли хочете роз ош -
вати шлюбі, єднайтеся серцями і
з силлями та разом ро йте світ-
ле завтра.

РАКИ
Кар’-

є р н и й
демарш
розпа-

лі, вина-
ороди
д о л і
з н а й -
д т ь
с в о ї х
ероїв, я і на роботі ви ладали
весь ент зіазм, таланти й серце.
А ті, хто збочив зі шлях фахово о
по ли ання, нехай не нарі ають на
безробіття. Доведеться пере валі-
фі ватися чи знайти справ , де
можна оптимально творчо саморе-
аліз ватися. За алом сіх Ра ів очі-
ють адрові ротації. Головне —

не вис вати претензій, прибор ати
ординю.

ЛЕВИ
Старайте-

ся армоній-
но поєднати
в собі пориви
роз м та
серця. Це
піднесе вас
на вершини
висо ої м дрості. Філософія світоба-
чення наб де нових райд жних барв.
Бажання о ось рити вати, настав-
ляти зни не. За спиною вирост ть
рила, з я ими ви зможете ося ати
те, що донині б ло за сімома зам а-
ми. Від риються ори інальні форми
співпраці, надійде потрібна інформа-
ція. З’явиться на ода розре лам ва-
ти свої таланти і здоб т и.

ДІВИ
Проженіть

заячий д х,
адже е с-
трим — ваш
др . Саме
стресов ій
с и т а ц і ї
шла и не а-
тивних емо-
цій переплавляться на золото, і ви
з мієте вн трішньо трансформ ва-
тися, знищити на шлях все, що за-
важає пост п вперед. Я що затіва-
єте новий бізнес, се прорах йте,
можливо не всі ті др зі, на я их ро-
били став , здатні з вами співпра-
цювати. Тиждень а тивіз є пере-
ломні сит ації, сприяючи виход із
застою. Орієнт йтеся на партнерів
по шлюб , роботі, беріть з них при-
лад, ліпіться д шею і охайте. Ком-
пле с вати, впадати відчай не
слід, бо та им чином ви створюєте
дов ола себе льодов а р та від-
ля єте тих, хто до вас тя неться.

ТЕРЕЗИ
Сп стіть-

ся на зем-
лю і при-
с і п л и в о
проаналі-
з йте свій
шлюб: що
вас тримає
разом, а
що роз’єдн є, запитайте власно-
о серця, чи достатньо в ньом лю-
бові для порят н союз . Я що
з’явилася нова пасія, то чи не на-
ст пите ви знов на ті самі раблі?..
За ладається ф ндамент шлюбних
та ділових стос н ів на майб тній
рі , тож оли не хочете залишити-
ся біля розбито о орита, змініть
та ти і єднайтеся спільних д -
ховних ідеалах, по лядах, інтересах,
др жніх поч ттях.

СКОРПІОНИ
Сл жбо-

вий мара-
фон фіні-
ш є, ви до-
вели ерів-
н и ц т в
свою ад-
ров цін-
ність, на-
віть на збито здоров’ю. Відтепер
на та і пол м’яні подви и слід іти
лише за добр плат , не варто н -
ти спин за опій и. Тож оли фі-
нансовом плані вас обділять, ш -
айте ращо о місця роботи або по-
одьтеся на нові сл жбові повнова-
ження за мови хоча б пристойної
плати і особистої творчої заці ав-
леності.

СТРІЛЬЦІ
Я взірце-

вий сім’янин
ви вже себе
добре заре о-
менд вали. І
оли набрид-
ло сидіти в о-
лі сім’ї (хоча
там д же затишно), хочеться роз-
ва — виходьте на романтичне по-
лювання. Зачаров йте вродою, бла-
ородством, ерой- оханець та ма-
сови -затійни з вас преч довий!
Одна не розпалюйте ревнощів по-
ловин и. Я що власний аманець х -
дий, забави за ч жий рах но мо-
ж ть від н тися не араздами. На
сл жбі поперед чотири місяці про-
фесійно о іспит долі, а потім мож-
на сподіватися на ар’єрний реванш.

КОЗОРОГИ
Годі б ти

під абл ч-
н и о м ,
станьте са-
мі собою,
роз ірв і т ь
п та емо-
ційної при-
в’язливо-
сті. Я що самі не дозріли на цей е-
ройсь ий вчино , доля по лопо-
четься і все влашт є, тиліз вавши
відпрацьовані про рами партнер-
сь их стос н ів. Вам слід цьо о ро-

звільнитися від стороньо о іп-
нотично о вплив , розпростерти
рила творчої самореалізації та вті-
лювати пра матичні зад ми. Домо-
чадців любіть, шан йте, в хатніх сті-
нах ваш ент зіазм роз вітне.

ВОДОЛІЇ
Проб діть-

ся! Свіжі вра-
женнядляба-
дьорості д х
вам потрібні,
я весняне
сонце. Подо-
рож йте, роз-
ширюйте о-
ло знайомств, спіл йтеся з творчими
людьми.Цедаєвели і “плюси” сфе-
рі партнерсь ої співпраці, де потрібно
по азати себе з най ращо обо , за-
ре оменд вати ініціативним профе-
сіоналом. Перспе тивних ідей — мо-
ре, засівайте ними ділові поля, неза-
баром вони щедро зійд ть. Бажання і
можливості (моральні, романтичні,
се с альні,матеріальні) армоніз йте,
щоб ни н ти неприємностей, т т
встановлені долею “запобіжни и”.

РИБИ
З фінанса-

ми вам по и
що таланить,
розбещ ючи
ненаситне “хо-
ч ”. Том зро-
біть ревізію в
приб т овій
сфері, визначтеся з першочер овими
по п ами.Я щонадійд тьділові про-
позиції, з пиніться на д же ви ідних.
Їхня раціональність поля ає не лише
рошах, а й фізичном і творчом

е віваленті. Перевантаж вати себе
н дноюроботоюзарадиба атства не
слід, це за рож є втратою здоров’я.
Подальший спіх залежить від міння
роз мно ви ористов вати фізичні,
творчі, д ховні джерела.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

íà òèæäåíü (11—17 êâ³òíÿ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ЗАТ “Дослідний завод зварювально о стат вання

Інстит т еле трозварювання ім.Є.О. Патона”
( од ЄДРПОУ 05417733)

повідомляє про с ли ання чер ових
За альних зборів а ціонерів.

За альні збори а ціонерів ЗАТ “ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є.О. Патона” відб д ться
25 травня 2010 ро за адресою: м. Київ, в л. Івана К дрі, 5, аб. 301.
Почато зборів об 11.00.

Порядо денний:
1. Про вибори олови, се ретаря та лічильної омісії За альних зборів а ціонерів.
2. Звіт правління про підс м и фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства за

2009 рі .
3. Звіт На лядової ради Товариства.
4. Звіт та виснов и ревізійної омісії про фінансово- осподарсь діяльність

Товариства за 2009 рі .
5. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2009 рі .
6. Про розподіл приб т , отримано о Товариством 2009 році.
7. Про визначення основних напрям ів діяльності Товариства на 2010 рі та

затвердження заходів щодо по ращення фінансово-е ономічно о стан
Товариства.

8. Про від ли ання та обрання членів Правління Товариства.
9. Про від ли ання та обрання членів Ревізійної омісії Товариства.
10.Прийняття рішення про змін реєстратора, я ий здійснюватиме ведення реєстр

власни ів іменних цінних паперів Товариства.
11.Про затвердження мов до овор на ведення реєстр власни ів іменних цінних

паперів Товариства з новим реєстратором Товариства.

Для часті За альних зборах повноваженим представни ам а ціонерів
необхідно мати довіреність на право часті та олос вання на За альних зборах
а ціонерів та до мент, що посвідч є особ .

Реєстрація а ціонерів та їх представни ів для часті За альних зборах
а ціонерів проводиться 25.05.2010р. з 10.30 до 10.50 за місцем проведення
За альних зборів а ціонерів.

З матеріалами щодо питань поряд денно о можна ознайомитися за адресою:
м. Київ, в л. Івана К дрі, 5. Довід и за телефоном: (44) 529-20-84.

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

ВАТ “Київеле тромонтаж”
повідомляє про зміни в поряд денном за альних зборів а ціонерів
ВАТ “Київеле тромонтаж”, що відб д ться 22.04.2010 ро о 15.00
за адресою: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 67. Почато реєстрації о
13.30. За інчення реєстрації о 14.45. Дата с ладання перелі
а ціонерів (реєстр а ціонерів), я і мають право на часть
за альних зборах, 22 вітня 2010 ро .

Порядо денний:
1. Обрання Голови та се ретаря за альних зборів а ціонерів.
2. Обрання лічильної омісії за альних зборів а ціонерів.
3. Затвердження ре ламент проведення за альних зборів а ціонерів.
4. Про затвердження звіт Правління Товариства про рез льтати фінансово-

осподарсь ої діяльності Товариства за 2009 рі та основні напрям и роботи
2010 році.

5. Про затвердження звіт На лядової ради Товариства за 2009 рі .
6. Про затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісій Товариства, річних звітів

та баланс Товариства за 2009 рі .
7. Про розподіл приб т (по риття збит ів) Товариства за 2009 рі .
8. Про затвердження фінансово о план Товариства на 2010 рі .
9. Про припинення повноважень членів На лядової ради Товариства.
10.Про обрання членів На лядової ради Товариства.

З матеріалами щодо питань поряд денно о можна ознайомитися за адресою:
м. Київ, в л. Са са ансь о о, 67.

Кредитна спіл а “Моя С арбниця”
(ідентифі аційний од 25943180)

повідомляє про с ли ання За альних зборів членів спіл и, я і відб д ться
16 травня 2010 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Народна, 29.

Порядо денний:
1. Звіт Спостережної ради за звітний період.
2. Звіт Правління за звітний період.
3. Звіт Кредитно о омітет за звітний період.

4. Затвердження річних рез льтатів діяльності
Кредитної спіл и.

5. Різне.

Для часті за альних зборах необхідно мати до мент, що посвідч є особ , або довіреність
на право часті зборах.

В провадженні О р жно о адміністративно о с д міста Києва
знаходиться справа№ 2а-11556/09/2670 за позовом Повар Н. М., с ддя
Кочан В. М., до Київсь ої місь ої державної адміністрації про ос арження
нормативно-правово о а т , а саме: визнання протиправними дій щодо
віднесення земельної ділян и до зон охоронювано о ландшафт та
визнання част ово нечинним розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації № 979 від 17.05.2002р.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви -
ли ає відповідачів Запе Ларис Михайлівн ,
Запе Романа Ми олайовича, місце прожи-
вання я их невідоме, я е відб деться 30 вітня
2010 ро о 8.30 за адресою: м. Київ, в л. Ко-
шиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз-
ляді цивільної справи за позовом Олеш о Ми-
хайла Івановича до Запе и Лариси Михайлівни,
Запе и Романа Ми олайовича про визнання
особи та ою, що втратила право орист вати-
ся майном. При собі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомлений про день,
час та місце роз ляд справи і в разі неяв и
йо о до с д справа може б ти роз лян та за
йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове
засідання зобов’язаний повідомити с д про
поважність причини неяв и.

С ддя О. М. Колесни .

ЗАТ “Тор овий дім Моро-
зівсь ий” повідомляє, що втра-
чені Свідоцтво про право влас-
ності серії НП № 010004187, ви-
дане Головним правлінням з пи-
тань майна 17.07.2001 р. на не-
жиле приміщення — астроном
за адресою: м. Київ, в л. Л. Тол-
сто о / Володимирсь а, 11/61,
літера А, площею 333,4 в. м
та д блі ат Свідоцтва, виданий
2007 р., вважати недійсними.

Правління ЗАТ “ДЗЗУ ІЕЗ ім.Є.О. Патона”

Наймен вання по азни а
Період

01.01.2010 01.01.2009
Усьо о а тивів 48094,0 44804,0
Основні засоби 38467,0 38155,0
Дов остро ові фінансові інвестиції - -
Запаси 27870,0 24534,3
С марна дебіторсь а забор ованість 16284,0 12401,0
Грошові ошти та їх е віваленти 16 14,5
Нерозподілений приб то -4350 -4373
Власний апітал - -
Стат тний апітал 15650,1 15650,1
Дов остро ові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 29212,0 21669,0
Чистий приб то (збито ) 43 23,5
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 15650064 15650064
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) 290 258
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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
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Æàãà äî çíàíü
Óêðà¿íñüêó Â³ê³ïåä³þ ùîì³ñÿöÿ ïåðåãëÿäàþòü
ìàéæå 200 ìëí êîðèñòóâà÷³â ²íòåðíåòó

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Кіль ість статей раїн-
сь о о розділ інтернет-
енци лопедії Ві іпедія пе-
ревищила двісті тисяч.
Нині він на шістнадцятом
місці з-поміж 271 Ві іпе-
дій різними мовами. Вод-
ночас, за динамі ою
зростання іль ості відвід-
вачів, вітчизняна Ві іпе-
дія займає др е місце
світі. Щомісяця її сторін и
пере лядають майже 200
мільйонів орист вачів Ін-
тернет . Водночас щодо-
би вони створюють близь-
о двохсот нових статей.

Â³ò÷èçíÿíà Â³ê³ïåä³ÿ ïåðåñòó-
ïèëà ðóá³æ ó äâ³ñò³ òèñÿ÷ ñòàòåé.
Þâ³ëåéíîþ ñòàëà ñòàòòÿ “Ñïèñîê
êðà¿í çà âèðîáíèöòâîì âóã³ëëÿ”.
Öþ äàòó â³äñâÿòêóâàëè ó÷îðà â

ìóí³öèïàëüí³é ãàëåðå¿ “Ëàâðà”.
Óêðà¿íñüêèé ñåãìåíò âñåñâ³ò-

íüî¿ ³íòåðíåò-åíöèêëîïåä³¿ çà
ê³ëüê³ñòþ ñòàòåé ïîñ³äàº ø³ñò-
íàäöÿòå ì³ñöå. Çàãàëîì òàêèõ
áàç çíàíü ð³çíèìè ìîâàìè íàë³-
÷óºòüñÿ 271.

“Â³ê³ïåä³ÿ — íàéá³ëüøà áàçà
çíàíü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Íè-
í³ â í³é á³ëüøå ñòàòåé, í³æ ó ïà-
ïåðîâèõ åíöèêëîïåäè÷íèõ âè-
äàííÿõ, ùî º â Óêðà¿í³”,— ïå-
ðåêîíàíèé Þð³é Ïåðîãàíè÷,
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Â³ê³ìåä³à
Óêðà¿íà”, ÿêà ðîçâèâàº â³ò÷èç-
íÿíó åíöèêëîïåä³þ. Íà äóìêó
ïàíà Ïåðîãàíè÷à, Â³ê³ïåä³ÿ ïå-
ðåâåðøóº ïàïåðîâ³ åíöèêëîïå-
ä³¿ çà ê³ëüê³ñòþ ³ëþñòðàö³é òà
ìîæëèâ³ñòþ ä³ñòàâàòè ³íôîðìà-
ö³þ ç ïîòð³áíîãî ïèòàííÿ îäíî-
÷àñíî ê³ëüêîìà ìîâàìè.

Òàê³ ïåðåâàãè â äîâîë³ ñòèñëèé
÷àñ âèâåëè óêðà¿íîìîâíó Â³ê³ïå-
ä³þ íà äðóãå ì³ñöå çà äèíàì³êîþ
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ â³äâ³äóâà÷³â
ñåðåä òðèäöÿòè íàéïîïóëÿðí³-
øèõ. Ùîì³ñÿöÿ ¿¿ ñòîð³íêè ïåðå-

ãëÿäàþòü äî äâàäöÿòè ì³ëüéîí³â
êîðèñòóâà÷³â ²íòåðíåòó. À ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â âîíè ùîäî-
áè ñòâîðþþòü ïðèáëèçíî äâ³ñò³
íîâèõ ñòàòåé òà ðîáëÿòü ïîíàä
ï’ÿòü òèñÿ÷ ðåäàãóâàíü.

“Â³ê³ïåä³ÿ — öå íå ëèøå ìàñø-
òàáíà áàçà ³íôîðìàö³¿, à é ñï³ëü-
íîòà òèõ, õòî ¿¿ ñòâîðþº, äå ìîæ-
íà çíàéòè îäíîäóìö³â, ïîä³ëèòè-
ñÿ çíàííÿìè ÷è çäîáóòè íîâ³”, —
êàæå Þð³é Ïåðîãàíè÷. Ñòâîðþ-
âàòè íîâ³ ñòàòò³ ÷è âäîñêîíàëþ-
âàòè ò³, ùî âæå º, ìîæå áóäü-õòî
ç êîðèñòóâà÷³â.

Íàãàäàºìî, íåùîäàâíî åêñ-ì³-
í³ñòð îñâ³òè é íàóêè ²âàí Âàêàð-
÷óê çàêëèêàâ êîæíîãî óêðà¿í-
ñüêîãî íàóêîâöÿ íàïèñàòè 2—3
ñòàòò³ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ðîçä³ëó
Â³ê³ïåä³¿. Òàêèì ÷èíîì, ôîðìó-
âàííÿ óêðà¿íîìîâíî¿ ³íòåðíåò-åí-
öèêëîïåä³¿ íàáóëî íàö³îíàëüíî-
ãî çíà÷åííÿ.

Äî ñëîâà, äî ïåðøî¿ òð³éêè çà
ê³ëüê³ñòþ ñòàòåé âõîäÿòü Â³ê³ïåä³¿:
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ — 3,23 ì³ëü-
éîíà, í³ìåöüêîþ — 1,05 ì³ëüéîíà
³ ôðàíöóçüêîþ — 930 òèñÿ÷

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ îïàäè.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+9...+12°Ñ, âíî÷³ +5...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +10...+13°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+7...+11°Ñ, âíî÷³ +5...+6°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+7...+8°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+16°Ñ, âíî÷³ +7...+8°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ Äåíü Ìàòðîíè-íàñòàâíèö³.

Öüîãî äíÿ ñõîäèòü îñòàíí³é ñí³ã. Íà Ðóñ³ ðîçïî÷èíàâñÿ îñòàíí³é
òèæäåíü, êîëè á³ëèëè ïîëîòíà. Öåé æå äåíü ââàæàëè äíåì ðîçãóëó
äîìîâèê³â. 

²ìåíèííèêè: Ìàòðîíà, ²âàí, Áîãîäàð, Ìàðöåëié, Ôåîäîñ³é
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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.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 8 êâ³òíÿ

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
Прем’єра вистави “Shakespeare vs Ionesko. Ма бет”
“Shakespeare vs Ionesko. Ма бет” — це с ладна онстр ція з тра е-

дії ВільямаШе спіра та її абс рдистсь ої авер-версії, я прид мав Ежен
Іонес о. Поставив спе та ль Києві Іван Орлен о. Дві р пи а торів пра-
цюватим ть спільном просторі, але в абсолютно різних театральних
манерах. Робочі мови — ан лійсь а, російсь а, раїнсь а та німець а.
У “... Ма беті” ви ористано та і вже звичні атриб ти с часної театраль-
ної постанов и, я відеоарт і ненормативн ле си ( зв’яз з чим спе -
та ль заборонили дивитися особам до вісімнадцяти ро ів).
11 вітня, Театральний центр
Києво-Мо илянсь ої а адемії (в л. Іллінсь а, 9)

Прем’єра моновистави “Проста и за ордоном”
Мар а Твена можна б де побачити в Києві. До сторіччя смерті знаме-

нито о письменни а Мар а Твена амери ансь ий а тор Кен Ріхтерс по-
аже прем’єр своєї моновистави “Проста и за ордоном”. Вона відтво-
рює подорож Мар а Твена до Одеси, Севастополя і Ялти, про я розпо-
відається в йо о першій низі “Проста и за ордоном”. Уперше в ролі
Мар а Твена а тор Кен Ріхардс вист пив 1981 ро , понад тисяч разів
рав її США, Канаді та Європі, а та ож озв ч вав Мар а Твена в пере-
дачі теле анал PBS “К льт рний шо — мистецтво ви ли ”. Вистава в
Києві відб деться за підтрим и Посольства США в У раїні. Спе та ль ан -
лійсь ою мовою з пере ладом. Вхід вільний.
13 вітня, 19:00,
Центральний б дино х дожни а (в л. Артема, 1-5)

“Ри ошет” Національній спілці омпозиторів
“Ри ошет” — це иївсь ий амерний ансамбль, я ий спеціаліз ється на

с часній а адемічній м зиці. У про рамі майб тньо о онцерт — м зи а
Валентина Сильвестрова, Оле сандра Щетинсь о о, Ві торії Польової,
Івана Таранен а, Сер ія Пілюти ова, Золтана Алмаші, Оле сія Войтен а.
11 вітня, 19.00, Концертний зал Національної
спіл и омпозиторів (в л. П ш інсь а, 32)

Ве с лярсь ий Birthday Party 50
Анатолій Ве с лярсь ий, більше відомий я dj Толя, відзначить свій день

народження олі др зів та оле . Ле енд раїнсь о о шо -бізнес і ра-
діоефір на сцені привітають майже двадцять р п, серед я их GREEN
GRЕY, ТНМК, Gorchitza live project, PianoBoy, Юлія Лорд, “Димна с міш”,
“№ 482”, Катя Чилі, Даха Браха, Tomato Jaws, DJ’s Дербастлер, Со олов,
Раче , Бєлий. Вед чі вечора — Василіса Фролова і Ярослав Рево.
11 вітня, 19:00, Crystal Hall.
Ціна вит а — 150 рн, в день онцерт — 250 рн

Королева епатаж Жанна А зарова
Співач Жанн А заров пам’ятають за її частю р пі “Браво”

(до 1988 ро ). З одом вона розпочала сольн ар’єр , вип стила
“Р сс ий альбом”, працювала співач ою, діджеєм і водієм Лос-Ан-
джелесі. Тепер А зарова знов на бать івщині, періодично бере
часть астрольних т рах р пи “Браво” і дає л бні онцерти. Її
е страва антність, енер ійність і щирість, я завжди, поза он рен-
цією. У Києві оролева епатаж ви онає про рам з нових пісень і
старих хітів.
10 вітня, 20.00, Crystal Hall. Вхід: від 370 рн

У Києві відб деться жіночий фестиваль
Ó Êèºâ³ 10—11 êâ³òíÿ â Áóäèíêó ê³íî â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé æ³-

íî÷èé ôåñòèâàëü “Àí³ìà”. Éîãî ìåòà — ïðèâåðíóòè óâàãó äî
ïðîáëåìè ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî ñâ³òó æ³íêè ÿê äî÷êè, ìàòåð³,
áàáóñ³, äðóæèíè, ë³äåðà, êåð³âíèêà, ïðàö³âíèêà. Îðãàí³çàòîðè
ôåñòèâàëþ “Àí³ìà” çàïðîøóþòü äî ó÷àñò³ âñ³õ, õòî ïðàãíå âñå-
á³÷íî ðîçâèâàòèñÿ. Ó ïðîãðàì³ ôåñòèâàëþ: ôåøí-ïîêàçè, ìàéñòåð-
êëàñè â³ä â³äîìèõ ³ óñï³øíèõ æ³íîê, ïñèõîëîã³÷í³ òà á³çíåñ-òðå-
í³íãè, êîíêóðñ, êîíöåðò íà ÷åñòü ïåðåìîæö³â êîíêóðñó, âèñòàâ-
êà-ïðîäàæ, áåçë³÷ ñþðïðèç³â ³ ïîäàðóíê³â. Ñåðåä ñïåö³àëüíèõ ãîñ-
òåé — àâòîð áåñòñåëåðà äëÿ æ³íîê “Êðóã æ³íî÷î¿ ñèëè” Ëàðèñà
Ðåíàð, ÿêà ïðîâåäå çóñòð³÷ ç ÷èòà÷àìè ³ òðåí³íã “ßê çðîáèòè ÷î-
ëîâ³êà ì³ëüéîíåðîì”.

Під от вали Марія БЄЛЯЄВА,
Оль а ОСТРОВЕРХ, Олеся НАЙДЮК
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Адміністратор раїнсь ої "Ві іпедії" Катерина Р дчен о не по ладаючи р працює над поп ляризацією вітчизняно о
се мент найбільшої світі енци лопедії


