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Столична влада розробила єдин онцепцію
встановлення щитів

Ïàñàæèðè â áåçïåö³
Çëîä³¿â íà âîêçàë³ â³äñòåæóâàòèìóòü â³äåîêàìåðàìè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Більше я сотня злочинів з почат ро за-
фі совано на Центральном залізничном
во залі. Переважно це радіж и і, за прип -
щеннями правоохоронців, до та их амораль-
них дій вдаються "місцеві" безприт льні. Чиї
р и рад ть, с оро по аж ть амери спосте-
реження, я ими обладнають сі за т и во -
зал . Тим часом соціальних сл жбах певні,
що справжніх безхатчен ів на во залі най-
менше. Та і їх місто отове взяти під опі .

Äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé ïåðøå âðàæåííÿ â³ä Êèºâà ñïðàâ-
ëÿº Öåíòðàëüíèé çàë³çíè÷íèé âîêçàë. Ñàìå â³í º òèìè
âîðîòàìè, ÷åðåç ÿê³ äî ñòîëèö³ ïîòðàïëÿþòü ãîñò³ òà âè-
¿çäÿòü â óñ³ ê³íö³ ñâ³òó êèÿíè. ² òèõ, ³ òèõ, íà æàëü, òàì
÷àòóº íåáåçïåêà.

Óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ÌÂÑ íà Ï³âäåííî-Çà-
õ³äí³é çàë³çíèö³ ïîâ³äîìèëî ïðî 145 çëî÷èí³â, çàô³êñî-
âàíèõ çà ÷îòèðè ì³ñÿö³ íèí³øíüîãî ðîêó. 70 % ç íèõ ñêî-
ºíî íà Öåíòðàëüíîìó ñòîëè÷íîìó âîêçàë³. Ìàéæå âñå öå

êðàä³æêè. Ïðàâîîõîðîíö³ ïðèïóñêàþòü, ùî ãðîø³, ìî-
á³ëüí³ òåëåôîíè òà ³íø³ ö³íí³ ðå÷³ öóïëÿòü ì³ñöåâ³ âîëî-
öþãè. Àáè ïåðåêîíàòèñü ó öüîìó, âîêçàë ïëàíóþòü îñ-
íàñòèòè êàìåðàìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Ì³ñüêó âëàäó òèì
÷àñîì ïîïðîñèëè ïîñïðèÿòè î÷èùåííþ òåðèòîð³¿ â³ä áåç-
ïðèòóëüíèõ.

Ïðîòå â ñîö³àëüíèõ ñëóæáàõ ì³ñòà íå âïåâíåí³, ùî îñ-
íîâíèìè çëîä³ÿìè íà âîêçàë³ º áåçïðèòóëüí³ ãðîìàäÿíè.
“Ó ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ ìè ðîçâîçèëè ãà-
ðÿ÷³ îá³äè, çîêðåìà ³ íà Ñòàðîâîêçàëüíó. Ìîæó ñêàçàòè,
ùî ïðèõîäèëè ³ áåçõàò÷åíêè, àëå ïåðåâàæíî ïðè¿æäæ³ çà-
ðîá³ò÷àíè, ÿê³ àáî íå çìîãëè âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó, àáî
¿õ “êèíóëè” ãîñïîäàð³”,— ðîçïîâ³â âîëîíòåð Ïàâëî Êî-
ðîá÷óê.

Âëàñíå, òàê çâàí³ ãàñòàðáàéòåðè ñòàíîâëÿòü ìàéæå 70%
òèõ, õòî “áëóêàº” âîêçàëîì. Âîíè î÷³êóþòü, ùî ¿ì õòîñü
òàêè çàïðîïîíóº ðîáîòó. Ùå 20% — “ëþäè ñïîðòèâíî¿
çîâí³øíîñò³”, ÿê³ øóêàþòü ó íàòîâï³ ðîççÿâ, ³ êðàä³æêè
ñïðàâä³ º ¿õí³ì ïðîìèñëîì. Ç áåçïðèòóëüíèõ êðàä³¿ âèõî-
äÿòü íå íàäòî âïðàâí³, àäæå ÷åðåç ñìîð³ä íåïîì³òíî ïî-
÷èñòèòè êèøåí³ âîíè íå çäàòí³. Âîêçàë ¿õ ïðèâàáëþº
øâèäøå äàõîì íàä ãîëîâîþ, ³ ÿêðàç ó õîëîäíó ïîðó ðî-
êó. Òåïåð, êîëè òåïëî, íî÷óþòü áåçõàò÷åíêè íàâ³òü ïðîñ-
òî íåáà.

“Ãàäàþ, ñïðàâæí³õ áåçïðèòóëüíèõ íà âîêçàë³ íå á³ëü-

øå ÿê 5 â³äñîòê³â. ² âîíè íå çäàòí³ íà ïîãðàáóâàííÿ. Ìàê-
ñèìóì, ùî ìîæóòü,— ï³ä³áðàòè ùîñü, ùî “íå òàê ëåæèòü”,
ñêàæ³ìî, êàíàë³çàö³éíèé ëþê. À îñü íèøïîðèòè ïî êè-
øåíÿõ — íàâðÿä ÷è”,— êàæå êåð³âíèê áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó “Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî” Àðòåì Ìàêººâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñïðàâæí³ áåçõàò÷åíêè, ÿê³ îïèíèëè-
ñÿ íà âóëèö³ ÷åðåç ëèõó äîëþ, íå âïåâíåí³ ó ñîá³, òîæ êðàñ-
òè íå íàâàæàòüñÿ. Ãðàá³æíèêè, øâèäøå çà âñå, ìàþòü
ïðîïèñêó äåñü ó ðåã³îí³, à äî ñòîëèö³ ïðè¿çäÿòü ñàìå ïî
ëåãêó çäîáè÷.

Áåçïðèòóëüíèõ ç òåðèòîð³¿ âîêçàëó ì³ñüêà âëàäà ãîòî-
âà çàáðàòè. “Ó ì³ñò³ º Áóäèíîê ñîö³àëüíîãî ï³êëóâàííÿ,
äå òàêèì çíåäîëåíèì íàäàþòü ì³ñöå äëÿ íî÷³âë³, ãîäó-
þòü. Ñïåö³àë³ñòè íàäàþòü ¿ì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó ï³ä-
òðèìêó, ìåäè÷íó äîïîìîãó. Òàêîæ ìîæíà â³äíîâèòè äî-
êóìåíòè ³ íàâ³òü âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó. Àëå öå ìîâà
ïðî òèõ, õòî íàñïðàâä³ ïîòðåáóº äîïîìîãè ³ õî÷å çì³íè-
òè æèòòÿ”,— çàçíà÷èëà âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, àäàïòóâà-
òèñÿ áåçïðèòóëüíèì ó Êèºâ³ äîïîìàãàþòü ãðîìàäñüê³, à
òàêîæ öåðêîâí³ îðãàí³çàö³¿. Öåíòðè äîïîìîãè áåçõàò÷åí-
êàì çà äîðó÷åííÿì ìåðà ïðàöþþòü ó êîæíîìó ðàéîí³.
Âîäíî÷àñ, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ, òî òóò, çà
ñëîâàìè ïàí³ Øëàïàê, ìàþòü ä³ÿòè íå ñîö³àëüí³ ñëóæáè,
à ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè
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454 ä³òåé-ñèð³ò îòðèìàëè â ïîäàðóíîê â³ä
ñòîëè÷íî¿ âëàäè âèïóñêíå âáðàííÿ. Ïðèâ³-
òàëà öüîãîð³÷íèõ âèïóñêíèê³â 9-õ òà 11-õ
êëàñ³â ç³ ñâÿòîì îñòàííüîãî äçâîíèêà òà ïî-
áàæàëà ¿ì ùàñëèâî¿ äîë³ âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà
Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, Êè¿âðàäà — ºäèíà
ç ì³ñöåâèõ ðàä â Óêðà¿í³, ÿêà ïðîòÿãîì 19
ðîê³â âèä³ëÿëà áþäæåòí³ êîøòè äëÿ ïðè-
äáàííÿ âèïóñêíèõ êîñòþì³â äëÿ ä³òåé-ñè-
ð³ò. Íàãàäàºìî, ùî ùå 25 áåðåçíÿ ï³ä ÷àñ
÷åðãîâîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çàïðîïîíóâàâ äå-
ïóòàòàì ç³áðàòè êîøòè íà ïðèäáàííÿ âè-
ïóñêíèõ êîñòþì³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò. “Â³äñóò-
í³ñòü áþäæåòó íå ïîâèííà ñòàâàòè íà çàâà-
ä³ ñâÿòà ä³òåé, ÿêèõ ³ áåç òîãî íå äóæå ïåñ-
òèëà äîëÿ. Ïðèºìíî, ùî öÿ äîáðà ñïðàâà
îá’ºäíàëà âåñü äåïóòàòñüêèé êîðïóñ òà ïðî-
äåìîíñòðóâàëà ñïðîìîæí³ñòü äåïóòàò³â
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëå-
ìè êèÿí”, — ïîäÿêóâàâ äåïóòàòàì Îëåñü
Äîâãèé

Âîä³¿â ïîðàäóþòü 
äîâãîâ³÷íîþ 
ðîçì³òêîþ

Çàì³ñòü òîãî, ùîá ôàðáóâàòè êè¿âñüê³ äî-
ðîãè, íà íèõ áóäóòü íàíîñèòè ïëàñòèêîâó
ðîçì³òêó. Çîêðåìà íîâèíêà íåçàáàðîì
ç’ÿâèòüñÿ íà îäí³é ç íàéæâàâ³øèõ ìàã³ñ-
òðàëåé ñòîëèö³ — Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåê-
ò³. Òàêîæ îá³öÿþòü âñòàíîâèòè 70 ïëàñòè-
êîâèõ “çåáð”, ÿê³ çíà÷íî äîâãîâ³÷í³ø³ çà
ôàðáîâàí³. Ïîêè ùî íîâîââåäåííÿ áóäå
ç’ÿâëÿòèñÿ â îñíîâíîìó á³ëÿ øê³ë. Ïëàíóº-
òüñÿ, ùî íà ðîçì³òêó äîð³ã ó ì³ñò³ âèòðà-
òÿòü 17,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. “Áóëî óõâàëå-
íî ð³øåííÿ íàíîñèòè ðîçì³òêó íå ôàðáîþ,
à ðîáèòè ¿¿ ïëàñòèêîâîþ — âîíà äîâãîâ³÷-
í³øà, ñëóæèòü ì³í³ìóì òðè ðîêè”, — çàçíà-
÷àº ãîëîâíèé ³íæåíåð “Êè¿âàâòîäîðó” Âà-
ñèëü Ìåëüíè÷åíêî. Íàðàç³ ïðîâîäÿòü ï³ä-
ãîòîâ÷³ ðîáîòè

Ïîëàìàí³ äåðåâà 
ðîç÷èùàþòü îáëàñí³ 
ôàõ³âö³

Ìàéæå 40 áðèãàä — ñïåö³àë³ñò³â ³ç ðîç-
÷èñòêè ë³ñîâèõ çàâàë³â — ³ç Æèòîìèðñüêî¿,
Âîëèíñüêî¿, Â³ííèöüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, Ð³â-
íåíñüêî¿, Ñóìñüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿,
Õìåëüíèöüêî¿, ×åðêàñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿
îáëàñòåé ïðèáóëè äî ñòîëèö³. Âîíè äîïî-
ìàãàþòü ì³ñòó âïîðàòèñÿ ç çèìîâèìè çà-
âàëàìè. Ñàìîòóæêè ðîç÷èñòèòè òàêó ê³ëü-
ê³ñòü ïîëàìàíèõ äåðåâ ì³ñòî íå â çìîç³. Äî
ñêëàäó áðèãàä âõîäÿòü 5—6 ñïåö³àë³ñò³â êî-
ì³òåòó ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà ³ òåõí³êà —
òðàêòîðè, òðåëþâàëüíà òåõí³êà, âàíòàæ³â-
êè. Íà äàíèé ìîìåíò ðîç÷èùàþòü ë³ñî-
ïàðêîâ³ çîíè Äàðíèö³ ³ Êîí÷³-Çàñïè. “Ðî-
áîòè ðîçïî÷àòî â÷àñíî, — êàæå âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-
òîð Ñ³âåöü. — Íå çà ãîðàìè ë³òíÿ ñïåêà, ³
ÿêùî çàðàç íå ïðèáðàòè òå, ùî íàêî¿â áó-
ðåëîì, à çà öåé ÷àñ äåðåâà âñòèãëè ï³äñîõ-
íóòè ³ ñòâîðþþòü ðåàëüíó ïîæåæíó íåáåç-
ïåêó, òî ìè ñåðéîçíî ðèçèêóºìî ë³ñàìè
íàâêîëî Êèºâà”

Øâèäê³ñíèé 
òðàìâàé ÷åêàº 
ïàñàæèð³â

Ö³º¿ ñóáîòè, 29 òðàâíÿ, ïëàíóºòüñÿ óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ ïåðøî¿ ÷åðãè ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ, äî ÿêî¿ ââ³é-
äóòü ñòàíö³¿ “Ê³ëüöåâà äîðîãà”, “Ðîìåíà Ðî-
ëàíà”, “Ãíàòà Þðè”, “Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ”. Íà-
ãàäàºìî, ùî íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè
ñòàëè íà çàâàä³ ñâîº÷àñíîìó ïóñêó ïåðøî¿
÷åðãè øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ³ ÷åðåç öå ¿¿ â³ä-
êðèòòÿ áóëî ïåðåíåñåíî. Ùîäî ô³íàíñóâàí-
íÿ, ÿê îö³íþâàëîñÿ ðàí³øå, çàãàëüíà âàð-
ò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàÿ êîøòóâàòèìå 422 ì³ëüéîíè ãðèâåíü

Ðóêîòâîðíèé îáåð³ã 
ñòîëèö³

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Місь а влада проаналіз вала 20 об’є тів б фер-
ній зоні Софії Київсь ої, зводити я і дозволило
попереднє ерівництво міста. Аби неможливити
за роз істори о- льт рній спадщині майб т-
ньом , в столиці розширять заповідні зони. Під
охорон потраплять і нові об'є ти. Зо рема, в ли-
ця Костьольна стала омпле сною пам'ят ою міс-
тоб д вання місцево о значення. Своєю чер ою
територію иївсь их ір та долини Дніпра площею
380 а перетворили на пам’ят історично о
ландшафт .

Äåòàëüíèé àíàë³ç óñ³õ ôàêò³â áóä³âíèöòâà ÷è â³äâåäåííÿ çåìë³
ï³ä çàáóäîâó â áóôåðí³é çîí³ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ ïðîâåëè ôàõ³âö³ â³ä
ì³ñüêî¿ âëàäè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ÃÓ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êóõàðåíêî. Îáøèðíà òåðèòîð³ÿ
äîâêîëà ñîáîðó Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ òà Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè íàëåæèòü
äî îõîðîííî¿ çîíè ç³ ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì ìîæëèâî¿ çàáóäîâè.
Ïðàâèëà äîïóñêàþòü òàì áóä³âåëüí³ ðîáîòè, àëå íîâ³ îá’ºêòè íå
ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè 25 ìåòð³â òà ïîðóøóâàòè ³ñòîðè÷íî-àðõ³òåê-
òóðíèé àíñàìáëü.

Ó ÞÍÅÑÊÎ ñòâåðäæóâàëè: ÷èìàëî áóäîâ òàêèì âèìîãàì íå â³ä-
ïîâ³äàº. Ñîô³þ Êè¿âñüêó ïîãðîæóâàëè âèêðåñëèòè ç ïåðåë³êó îá’-
ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ. Ì³ñüêà âëàäà íà-
ë³÷èëà â áóôåðí³é çîí³ 21 ñïîðóäè, ñòîñîâíî ÿêèõ ìîãëè á âèíèê-
íóòè çàïèòàííÿ. Àáñîëþòíó á³ëüø³ñòü äîçâîë³â íà âñ³ ö³ áóä³âíèö-
òâà âèäàíî çà ïîïåðåäíüî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè Êèºâà.

“Ùîäî áàãàòüîõ öèõ ä³ëÿíîê ïèòàííÿ âñå æ òàêè âäàëîñÿ âëàä-
íàòè”, — ñêàçàâ Ðóñëàí Êóõàðåíêî. Íà ñòàä³¿ âèð³øåííÿ ñèòóàö³ÿ

ùîäî çâåäåííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà âóëèö³ Ãîí÷àðà, 17—23.
À âò³ì, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè — íå îáî-

â’ÿçêîâî ô³íàë ñïðàâè. Ñóäè çîáîâ’ÿçóþòü çàáóäîâíèêà ïðîäîâ-
æóâàòè ðîáîòè â ³íòåðåñàõ ³íâåñòîð³â, à âëàä³ çàáîðîíÿþòü âòðó-
÷àòèñÿ. Êð³ì òîãî, íà îõîðîííèõ çîíàõ äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ îñòàí-
íº ñëîâî âñå-òàêè çà äåðæàâíèìè, à íå ì³ñüêèìè ³íñòàíö³ÿìè.

Íàïðèêëàä, ÿêùî “äîáðî äàº” Äåðæàâíà ñëóæáà ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òî â ì³ñòà óæå í³õòî íå ïèòàº.
Òà é ó ÞÍÅÑÊÎ íå çàâæäè ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ. Ïðèì³ðîì,
ÊÌÄÀ íàìàãàëàñÿ çàâàäèòè áóä³âíèöòâó íà ïðîâóëêó Ðèëü-
ñüêîãî, 4, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî öå áóôåðíà çîíà Ñîô³¿, çàáó-
äîâíèê çâ³â ñïîðóäó çàââèøêè 43 ìåòðè. Ç ÞÍÅÑÊÎ íàä³ñëàëè
ëèñò ³ç çàçíà÷åííÿì, ùî áóä³âíèöòâî “íå âèêëèêàº çàóâàæåíü”.

Ïîïðè íåïîðîçóì³ííÿ Êè¿â óñå æ òàêè âèð³øèâ æîðñòê³øå âçÿ-
òèñÿ çà îõîðîíó âëàñíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. “Ñüîãîäí³ ìè ïî-
æèíàºìî ïëîäè ð³øåíü, ÿê³ óõâàëþâàëè ðàí³øå. Òîìó íèí³øí³ íà-
ø³ êðîêè ìàþòü áóòè äîñèòü âèâàæåíèìè, à ¿õí³ ðåçóëüòàòè ìè
ïîáà÷èìî ÷åðåç 4—7 ðîê³â”, — óïåâíåíèé ïàí Êóõàðåíêî.

Ïåðøèì êðîêîì ìàº ñòàòè ðîçøèðåííÿ áóôåðíî¿ çîíè Ñîô³¿
Êè¿âñüêî¿. ¯¿ ìåæ³ îõîïëÿòü äîäàòêîâî Õðåùàòèê, ñõèëè ì³ñüêîãî
ïàðêó, Âîëîäèìèðñüêó ã³ðêó, ñõèëè Ïîäîëó. Íîâ³ áóäîâè íà ö³é
òåðèòîð³¿ çàáîðîíÿòü. Íàñòóïíå ð³øåííÿ: ö³ëó âóëèöþ Êîñòüîëü-
íó ñòîëè÷íà âëàäà âçÿëà íà îáë³ê ÿê êîìïëåêñíó ïàì’ÿòêó àðõ³-
òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñüêîãî çíà÷åííÿ.

² íàðåøò³ îñòàííº: âåëè÷åçíó òåðèòîð³þ ñòîëèö³, ìàéæå 380 ãåê-
òàð³â, îãîëîøåíî ïàì’ÿòêîþ ³ñòîðè÷íîãî ëàíäøàôòó êè¿âñüêèõ ã³ð
³ äîëèíè Äí³ïðà. Ð³øåííÿ ïðî öå ïðèéíÿëî Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòó-
ðè Óêðà¿íè. Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº, ùî çîíà óçäîâæ Äí³ïðà â³ä
ìîñòó Ïàòîíà äî âóëèö³ Ôðóíçå — âåñü Ïîä³ë, ÷àñòèíà Òðóõàíî-
âîãî îñòðîâà, çàïëàâíèõ òåðèòîð³é ë³âîãî áåðåãà Äí³ïðà, áóëüâàð
Äðóæáè íàðîä³â, Áîòàí³÷íèé ñàä ³ìåí³ Ãðèøêà òà Õðåùàòèê —
ñòàíå îõîðîííîþ. Âîíà îá’ºäíàº áóôåðí³ çîíè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ ³
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Íîâèé ñòàòóñ ñóòòºâî îáìåæèòü áóä³âåëü-
í³ ðîáîòè íà âêàçàí³é òåðèòîð³¿
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Êè¿â çàõèñòèòü ³ñòîð³þ
Íîâà îõîðîííà çîíà îõîïèòü 400 ãåêòàð³â

Ñèðîòàì íà âèïóñêíèé 
ïîäàðóâàëè äèçàéíåðñüêå
âáðàííÿ

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві розпочали виши-
вати р шни "Обері раїнсь ої
столиці". Перші стіб и на семи-
метровом полотні зробили ви-
хованці ш оли-інтернат № 11
Голосіївсь о о район разом із
ви он вачем обов’яз ів заст п-
ни а олови КМДА Аллою Шла-
па . Конопляне полотно за-
вширш и 61 сантиметр обійде
всі десять районів столиці. До
йо о створення дол чаться най-
ращі майстри народної вишив-
и. Вони по аж ть різноманіття
нашої льт ри від Трипілля до
сьо одення. Завершити ство-
рення обере а Києва план ють
за рі .

Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêà àêö³ÿ — âèøèâàí-
íÿ ðóøíèêà “Îáåð³ã óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³”
— ñòàðòóâàëà ó Êèºâ³. Âîíà ðîçïî÷àëàñÿ çà
³í³ö³àòèâè Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ÊÌÄÀ,
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ðîáîòè ç æ³í-
êàìè òà Áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Óêðà¿íñüêèé
ðóøíèê”. Âèøèâàòè ïàì’ÿòêó ïî÷àëè â
ñïåö³àë³çîâàí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³-³í-
òåðíàò³ ¹ 11 äëÿ ä³òåé ³ç âàäàìè çîðó òà
ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ïðåäìåò³â õóäîæ-
íüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó. Ðàçîì ³ç âèõîâàí-
öÿìè çàêëàäó ïåðø³ ñò³áêè çðîáèëà ³

âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê.

“Ñüîãîäí³ ìè â³äçíà÷àºìî ÷óäîâå ñâÿ-
òî — äåíü íàðîäæåííÿ îáåðåãà ñòîëèö³. ß
äóìàþ, ùî öåé ðóøíèê ñòàíå ñèìâîëîì
ºäíàííÿ. Îáåð³ãàòèìå íàøå ì³ñòî â³ä óñ³õ
íåãàðàçä³â ³ îá’ºäíàº ìåøêàíö³â óñ³õ ðàéî-
í³â íàâêîëî óêðà¿íñüêèõ òðàäèö³é. Óêðà¿í-
ñüêèé ðóøíèê — öå ñèìâîë Óêðà¿íè, ³ ñòî-
ëèöÿ íå ïîâèííà áóòè âèíÿòêîì”,— íàãî-
ëîñèëà ïàí³ Øëàïàê.

Êîíîïëÿíå ïîëîòíî çàâäîâæêè ñ³ì ìåò-
ð³â òà çàâøèðøêè 61 ñàíòèìåòð ó ïðîöåñ³
âèøèâàííÿ îá³éäå âñ³ äåñÿòü ðàéîí³â ì³ñ-
òà. Ñòàðòóâàëà çàãàëüíîì³ñüêà àêö³ÿ ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. “Ñüîãîäí³ ìè ðîçïî-
÷èíàºìî ñâÿòó ñïðàâó — ñòâîðþºìî îáå-
ð³ã óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³. ² äóæå ñèìâîë³÷-
íî, ùî ïåðøèìè öüîãî ïîëîòíà òîðêíóòü-
ñÿ ðóêè ä³òåé. Àäæå ñàìå âîíè — íàøå
íàéá³ëüøå áàãàòñòâî”, — çàçíà÷èâ ãîëîâà
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é
Ñàäîâîé.

Äî ö³º¿ ñïðàâè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ
äîëó÷àòüñÿ íàéêðàù³ ìàéñòðè íàðîäíî¿ âè-
øèâêè. Îðóäóþ÷è ãîëêîþ òà ð³çíîêîëüî-
ðîâèìè íèòêàìè, âîíè ïîêàæóòü ð³çíîìà-
í³òòÿ íàøî¿ êóëüòóðè â³ä Òðèï³ëëÿ äî ñüî-

ãîäåííÿ. Âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ìàéñòðèí³
ð³çí³ òåõí³êè òà âèäè âèøèâêè. Ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ àêö³¿ íà ïîëîòí³ ç’ÿâëÿòüñÿ äå-
ðåâî æèòòÿ, ãåðá Êèºâà, ñèìâîë Ñîô³¿ Êè-
¿âñüêî¿ — òðè ìàëèõ äåðåâà æèòòÿ, äâàíà-
äöÿòèïðîìåíåâà ç³ðêà òà ñèìâîë ìàãäåáóð-
çüêîãî ïðàâà.

Íàéãîëîâí³øå, ùî ç êîæíèì ñò³áêîì íà
ïîëîòí³ ó÷àñíèêè öüîãî ïðîöåñó çàëèøà-
òèìóòü ÷àñòèíêó ñâîº¿ äóø³ òà åíåðã³¿, ÿêà
çáåð³ãàòèìåòüñÿ â³êàìè òà ïåðåäàâàòèìåòü-
ñÿ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì. “ß áàæàþ, ùîá
êîæåí, õòî çàëèøèòü ñâ³é õðåñòèê íà öüî-
ìó ðóøíèêó, ïîäàðóâàâ íàøîìó ì³ñòó âñå
íàéêðàùå, ùî º â ¿õí³õ äóøàõ, ³ ùîá áà-
æàííÿ òâîðèòè êðàñó îáåð³ãàëî íàøó ñòî-
ëèöþ ³ êðà¿íó”, — çàçíà÷èëà ïàí³ Øëàïàê.
Âîíà äîäàëà, ùî, ìîæëèâî, äî ñòâîðåííÿ
îáåðåãó ñòîëèö³ áåçïîñåðåäíüî äîëó÷èòüñÿ
³ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ âèñëîâè-
ëà ñïîä³âàííÿ, ùî ãîòîâèì îáåð³ã óêðà¿í-
ñüêî¿ ñòîëèö³ ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè âæå çà
ð³ê — äî íàñòóïíîãî Äíÿ ñòîëèö³. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, íàðîäí³ ìàéñòðèí³, êîòð³ ïðàöþâà-
òèìóòü íàä ñòâîðåííÿì ðóøíèêà, ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ðîáîòè îòðèìàþòü ïîäàðóíêè òà
íàãîðîäè
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Ви он вач обов’яз ів заст пни а олови КМДА Алла Шлапа певнена, що вишиваний р шни
стане символом єднання міста

Óñ³ ðàéîíè 
äîëó÷àòüñÿ 
äî âèøèâàííÿ
ºäèíîãî ðóøíèêà
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Ó Êèºâ³ çíèêíå íåçàêîííà ðåêëàìà
Ñòîëè÷íà âëàäà ðîçðîáèëà ºäèíó êîíöåïö³þ âñòàíîâëåííÿ ùèò³â
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

З 30 тисяч ре ламних
онстр цій приблизно 8
тисяч встановлено без до-
ментів. Та і дані озв чи-

ли столичні фахівці, про-
вівши моніторин монтаж
бі -бордів. Водночас
більшості випад ів зов-
нішній ви ляд, розмір та
навіть розміщення щитів
не відповідає норматив-
ним вимо ам. Аби очисти-
ти місто від захаращено-
сті ре ламними щитами,
місь а влада вирішила
провести інвентаризацію
їх. Це допоможе і веден-
ню чесно о бізнес в сто-
лиці, бо всі неза онні щи-
ти фахівці демонт ють.

²íâåíòàðèçàö³ºþ ðåêëàìíèõ
ùèò³â ó ì³ñò³ çàéìóòüñÿ ïðåäñòàâ-
íèêè âëàäè.

Ó ìèíóëó ï'ÿòíèöþ ÊÏ "Êè¿â-
ðåêëàìà" ñï³ëüíî ç Àñîö³àö³ºþ òà
îïåðàòîðàìè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
ïðèñòóïèëè äî ðîáîòè. Ðåéäè
ïðîâîäèòèìóòü ùîòèæíÿ.

Äëÿ öüîãî ì³ñòî ðîçä³ëèëè íà
îêðåì³ ÷àñòèíè. Ïåðøîþ îáñòå-
æèëè âóëèöþ ×åðâîíîàðì³éñüêó,
ïî÷èíàþ÷è ç îêîëèö³ á³ëÿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî "Ëèá³äñüêî¿". "×îòèðè
ùèòè, ÿê³ âè áà÷èòå ïåðåä ñî-
áîþ,— ïîÿñíþº âèêîíóâà÷ îáî-
â'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Äîáðóöüêèé,— ìàþòü â³ñ³ì
ðåêëàìíèõ ïëîù, çà äîêóìåíòà-

ìè çàðåºñòðîâàíî ò³ëüêè ïîëîâè-
íó. Ìàëî òîãî, âîíè ðîçì³ùåí³
íà çåëåí³é çîí³ òà çàâàæàþòü àâ-
òîñòîÿíö³".

Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñòî ðîçðîáè-
ëî ïëàí çàõîä³â, çã³äíî ç ÿêèì ïåð-
øî÷åðãîâî áóäå âñòàíîâëåíî ïîðÿ-
äîê ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìíî¿ ïðîäóêö³¿. Äðóãèì êðîêîì
ñòàíå ìîí³òîðèíã âèäà÷³ äîçâ³ëü-
íèõ äîêóìåíò³â íà ðåêëàìó. Êè-
ºâó ïîòð³áíà ãåíåðàëüíà ñõåìà ðîç-

ì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â. Ïðè
öüîìó ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè ñïå-
öèô³êó àðõ³òåêòóðè. Ôàõ³âö³ ââà-
æàþòü, ùî ï³äïðèºìöÿì ïîòð³áíî
ñïðîñòèòè âèäà÷ó äîçâîë³â íà ³í-
ôîðìàö³éí³ âèâ³ñêè. Íà ñüîãîäí³
æ äîêóìåíò³â âëàñíèêó ìàãàçèíà
äîâîäèòüñÿ çáèðàòè ñò³ëüêè æ, ÿê
³ âëàñíèêó ñ³òêè á³ã-áîðä³â.

ßê ïðîàíàë³çóâàëè íåçàëåæí³
åêñïåðòè, ó Êèºâ³ íèí³ ç 30 òè-
ñÿ÷ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é íà-

ðàõîâóºòüñÿ ìàéæå 8 òèñÿ÷ íåçà-
êîííî âñòàíîâëåíèõ. ²íâåíòàðè-
çàö³ÿ äàñòü çìîãó çâ³ðèòè ç áàçîþ
äàíèõ êîæíó ³ç íèõ. ßêùî ùèò
óñòàíîâëåíî íåçàêîííî — éîãî
äåìîíòóþòü.

"Ìè çà äîáðîñîâ³ñíèé á³çíåñ,—
êàæå ²ãîð Äîáðóöüêèé,— ÿêùî â
öüîìó ïèòàíí³ íàâåñòè ïîðÿäîê,
ñòîëèöÿ îòðèìàº 130 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü íà ð³ê". Ó ñâîþ ÷åðãó ï³ä-
ïðèºìö³ â³äçíà÷àþòü, ùî âçàºìî-

ä³ÿ ì³æ ì³ñüêîþ âëàäîþ òà îïå-
ðàòîðàìè ðèíêó ñïðàâä³ íàëàãî-
äæóºòüñÿ.

"Êëþ÷îâèì ìîìåíòîì ö³º¿
âçàºìîä³¿ º ïèòàííÿ ïðî ïðèâå-
äåííÿ "íàðóæêè" ó â³äïîâ³äí³ñòü
äî Êîíöåïö³¿ ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè â Êèºâ³,— ïåðå-
êîíàíèé Îëåã Íåâåëü÷óê, ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ãðóïè êîìïà-
í³é "ÐÒÌ-Óêðàèíà",— äëÿ äî-
îïðàöþâàííÿ ïðîïîíîâàíî¿ Êîí-
öåïö³¿ ïîòð³áåí ÷àñ, òîìó ëîã³÷-
íèì º ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà âè-
äà÷ó äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â.
Îñòàíí³é ð³ê õàðàêòåðèçóâàëè àá-
ñóðäí³ ïðîöåñè â çîâí³øí³é ðåê-
ëàì³, êîëè ùèòè ñòàâèëè "îäèí
íà ³íø³é", êîëè ³ãíîðóâàëèñÿ íå
ò³ëüêè íîðìàòèâí³ àêòè, ùî ðåã-
ëàìåíòóþòü óñòàíîâêó ðåêëàìíèõ
êîíñòðóêö³é, à é áóëè ïîðóøåí³
ëîã³êà ³ çäîðîâèé ãëóçä".

Ñàì³ ðåêëàì³ñòè â³äçíà÷àþòü
äîö³ëüí³ñòü çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³
ðåêëàìíèõ ïëîù ó ñòîëèö³. Ó òîé
æå ÷àñ äëÿ çàìîâíèê³â âîíè îá³-
öÿþòü íå çì³íþâàòè óìîâ, çîê-
ðåìà âàðòîñò³.

Çà êîìïðîì³ñ òà êîíñòðóêòèâ-
íèé ä³àëîã ³ç ì³ñòîì é ïðåäñòàâ-
íèêè Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëà-
ìè Óêðà¿íè. "Ó ì³ñò³ ä³éñíî º áà-
ãàòî ðåêëàìè, ðîçì³ùåíî¿ õàîòè÷-
íî, ùî íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì. Ìè
³ìïîíóºìî ì³ñüê³é âëàä³, ïîðÿäîê
ïîòð³áåí,— êîìåíòóº Àðòåì Á³äåí-
êî, ãîëîâà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè
Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
Óêðà¿íè,— îäíîçíà÷íî ïîë³ïøè-
òüñÿ âèãëÿä ì³ñüêèõ âóëèöü. ßêùî
äáàòè ïðî àðõ³òåêòóðíèé âèãëÿä
ñòàðîâèííîãî ì³ñòà, íà ìîþ äóì-
êó, â öåíòð³ ðåêëàìà íåäîðå÷íà,
àáî öå ïîâèíí³ áóòè óí³êàëüí³,
îäèíè÷í³ ôîðìè, íîâèé äèçàéí"

Ôàñò-ôóä³âñüê³ 
íåãàðàçäè
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà çàêëàäè 
øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

У п'ятницю Головне
правління з питань за-
хист споживачів здійсни-
ло перевір столичних
фаст-ф дів. Зо рема фа-
хівці о лян ли за лади
швид о о харч вання
"Ма Дональдз". Я з'яс -
валося, на цю мереж и-
яни пос аржилися чотири
рази. Вони об рені несві-
жою мор вою, а та ож
проведенням ремонтних
робіт під час прийом від-
від вачів.

Ñïåö³àë³ñòè ÃÓ ç ïèòàíü çà-
õèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ìèíóëî¿
ï'ÿòíèö³ çàâ³òàëè äî "ÌàêÄî-
íàëüäç" á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî "Äàð-
íèöÿ". Íà çàêëàä íàä³éøëè
ñêàðãè â³ä êèÿí. Ôàõ³âö³ çàñâ³ä-
÷èëè, ùî ìîðêâó, ÿêà íå ñïîäî-
áàëàñü â³äâ³äóâà÷àì, áóëî ïðè-

äáàíî ç âè÷åðïàíèì òåðì³íîì
ïðèäàòíîñò³. Çîêðåìà ìàðêóâàí-
íÿ íà óïàêîâö³ íå â³äïîâ³äàëî
äàíèì, ÿê³ íàäàâ âèðîáíèê ó äî-
êóìåíòàõ ùîäî ÿêîñò³ ö³º¿ ïðî-
äóêö³¿. Òàê, â³äâ³äóâà÷ ïðèäáàâ
ìîðêâó â îñòàíí³é äåíü ñïîæè-
âàííÿ, ³ íà óïàêîâö³ íå áóëî
óòî÷íåííÿ ùîäî âæèâàííÿ ïðî-
äóêö³¿ äî ê³íöÿ äîáè.

Òèì ÷àñîì, ïðåäñòàâíèêè êîì-
ïàí³¿ "ÌàêÄîíàëüäç" çàïåðå÷óþòü
ôàêò ïîðóøåííÿ. Âîíè çàïåâíÿ-
þòü, ùî ìàðêóâàííÿ â³äïîâ³äàº
ïóíêòó 6 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 38
"Âèìîãè äî åòèêåòóâàííÿ õàð÷î-
âèõ ïðîäóêò³â" Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî áåçïå÷í³ñòü ³ ÿê³ñòü õàð÷î-
âèõ ïðîäóêò³â". Çîêðåìà âêàçàíî,
ùî ïðîäóêò ââàæàºòüñÿ íåïðè-
äàòíèì äëÿ ðåàë³çàö³¿ ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ òåðì³íó ñïîæèâàííÿ, à
íå â îñòàíí³é äåíü.

Âîäíî÷àñ êèÿíè íåçàäîâîëåí³
íå ëèøå ïðîäóêö³ºþ çàêëàäó, à é
ïðîâåäåííÿì ðåìîíòíèõ ðîá³ò ï³ä
÷àñ ïðèéîìó â³äâ³äóâà÷³â. Ó ñêàð-
ãàõ çîêðåìà éøëîñÿ ïðî "çàïàìî-
ðî÷ëèâ³ çàïàõè ôàðáè". Ôàõ³âö³
ï³äòâåðäèëè ïîðóøåííÿ.

Çàãàëîì, çà äàíèìè ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ, ñòàí ñïîæèâ÷îãî
ðèíêó Êèºâà íà ñüîãîäí³ º êðè-
òè÷íèì. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ÷î-
òèðüîõ ðîê³â ê³ëüê³ñòü ñêàðã ñïî-
æèâà÷³â çá³ëüøèëàñü óòðè÷³. Ç ïî-
÷àòêó ðîêó â ðîáîò³ 70 â³äñîòê³â
ïåðåâ³ðåíèõ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ âèÿâëåíî ãðóá³ ïîðóøåííÿ.
Ìàéæå ïîëîâèíà íåÿê³ñíîãî ñåð-
â³ñó ÷åêàº íà êèÿí ó ñôåð³ ïîáó-
òó, ïðîñòðî÷åíèé ïðîäóêò òðàï-
ëÿºòüñÿ êîæíîìó òðåòüîìó, à ïî-
áóòîâî¿ òåõí³êè ç ïîëîìêàìè —
÷åòâåðòà ÷àñòèíà ðèíêó.

"Íà æàëü, ñêàðã äåäàë³ á³ëüøàº.
Àëå â öüîìó º ³ ïîçèòèâíèé ìî-
ìåíò, îñê³ëüêè ñïîæèâà÷³ ïî÷è-
íàþòü óñâ³äîìëþâàòè, ùî ¿õí³
ïðàâà ìîæóòü áóòè çàõèùåí³. ßê-
ùî "ÌàêÄîíàëüäç" ðîçóì³òèìå,
ùî ìîæóòü ïðèéòè ³ ïåðåâ³ðèòè
çàêëàä íàâ³òü ÷åðåç òàêèé íåçíà÷-
íèé ïðèâ³ä, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
òàì íàìàãàòèìóòüñÿ äîòðèìóâàòè
àáñîëþòíî âñ³õ âèìîã",— ï³äñó-
ìóâàëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â" Òåòÿíà Øàëüìàí
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З приємними сміш ами працівни и ресторан швид о о харч вання
“Ма Дональдз” поде ди подають прод ти с мнівної я ості
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Після свят вання ювілей-
ної дати Дня Перемо и до
реда ції азети “Хреща-
ти ” надійшов лист вдяч-
ності мерові столиці Лео-
нід Черновець ом від
енерал-лейтенанта тан-
ових війсь відставці,
почесно о олови ради
Київсь ої місь ої ор ані-
зації ветеранів У раїни
Івана Красильни ова.

“Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëî-
âè÷ó! Äîçâîëüòå çà äîðó÷åííÿì
ìî¿õ ôðîíòîâèõ äðóç³â ³ òîâàðèø³â
ïî ãðîìàäñüê³é ðîáîò³ âèñëîâèòè
Âàì ñëîâà ãëèáîêî¿ ïîäÿêè çà âñþ
òó âåëèêó ³ êîï³òêó ðîáîòó, ÿêó
ïðîâåëè Âè, Âàø³ çàñòóïíèêè,
ïðàö³âíèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè ³ ïðàö³ â äí³ ï³ä-
ãîòîâêè ³ ñâÿòêóâàííÿ 65-¿ ð³÷íè-
ö³ ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿ-
í³é â³éí³ 1941—1945 ðîê³â.

Ìè âäÿ÷í³ çà óâàãó ç áîêó ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè äî òèõ, õòî âîþâàâ
çà Áàòüê³âùèíó â ãð³çí³ ðîêè ôà-
øèñòñüêî¿ íàâàëè. Òåïë³ ñëîâà
ïîäÿêè çà ðàòíèé ñîëäàòñüêèé
ïîäâèã, îñîáëèâî 9 òðàâíÿ, çâó-
÷àëè íà àäðåñó âåòåðàí³â â³éíè
íå ò³ëüêè ó âèñòóïàõ êåð³âíèöòâà
êðà¿íè òà ì³ñòà, ç³ ñòîð³íîê ãàçåò,
ïî ðàä³î, ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â, à
é â³ä ïðàö³âíèê³â ìóí³öèïàëüíî-
ãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, Êè-
¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, ÆÅÊ³â,
òèìóð³âö³â, ìîëîä³.

Ôðîíòîâèê³â â³òàëè ïðàêòè÷íî
ïî âñüîìó ì³ñòó. ² â òîìó ìè áà-
÷èëè âàøó óâàãó äî íàñ. Öüîãî
þâ³ëåéíîãî ïåðåìîæíîãî ðîêó,
ÿê í³êîëè, ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â ðà-
äóâàëî íàñ õóäîæí³ì îôîðìëåí-
íÿì. Ùå õîò³ëîñÿ á âèñëîâèòè
ñëîâà ïîäÿêè çà Âàøó îñîáèñòó
ó÷àñòü ó âðó÷åíí³ âåòåðàíàì þâ³-
ëåéíèõ ìåäàëåé “65 ðîê³â Ïåðå-
ìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³é-
í³ 1941—1945 ðîê³â”, ïðèéîì ó
ìåð³¿, çà ñâÿòêîâ³ çàõîäè, ùî â³ä-
áóâàëèñÿ â ö³ äí³ ïî âñ³é òåðèòî-
ð³¿ íàøîãî ïðåêðàñíîãî ì³ñòà.

Ìè çíàºìî, ùî Âàìè âæèòî
âñ³õ çàõîä³â äëÿ òîãî, ùîá áóëî
çàáåçïå÷åíî ô³íàíñîâó ï³äòðèì-
êó ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì âå-
òåðàí³â â³éíè, æåðòâ íàöèñòñüêèõ
ïåðåñë³äóâàíü ³ ä³òåé â³éíè, ìè
îòðèìàëè àäðåñíó ìàòåð³àëüíó
äîïîìîãó äî þâ³ëåþ Ïåðåìîãè,
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîë³êóâàòèñÿ
ó âîäîë³êàðí³ òà ãîñï³òàëüíèõ â³ä-
ä³ëåííÿõ.

Ñïàñèá³ Âàì, øàíîâíèé Ëåî-
í³äå Ìèõàéëîâè÷ó, çà ÷óäîâ³ ãî-
äèíè íàøîãî æèòòÿ, ÿê³ ìè ïðî-
âåëè íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ 
9 òðàâíÿ, êîëè ðàçîì ç â³éñüêî-
âèì ïàðàäîì ä³ñòàëè âåëè÷åçíå
çàäîâîëåííÿ â³ä óðî÷èñòîãî ì³-
òèíãó-êîíöåðòó “Âêëîí³ìîñÿ âå-
ëèêèì òèì ðîêàì!”.

Áàæàºìî Âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ,
äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, ìèðó, ùàñòÿ
Âàì, ïðàö³âíèêàì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
Âàø³é äðóæí³é ñ³ì’¿!”

Від імені всіх ветеранів
Іван КРАСИЛЬНИКОВ

Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà 
ïîäîâæóº ìàðøðóò
Ñòîëèöÿ ãîòóº â³äêðèòòÿ òðüîõ äîäàòêîâèõ ñòàíö³é
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом 2010 ро в Києві об-
лашт ють три станції місь ої еле -
трич и — "Сирець", "Борща ів "
та "Р бежівсь ". На це з бюджет
б де виділено 29,1 мільйона ри-
вень. У перспе тиві заплановано
пост пове подовження маршр т ,
зо рема до станцій "Дарниця" та
"Київ-Пасажирсь ий". Після завер-
шення б дівництва залізнично-ав-
томобільно о мост через Дніпро
місь а еле трич а рс ватиме по
всьом залізничном ільцю.

Ì³ñüêó åëåêòðè÷êó â ñòîëèö³ çàïóñòèëè
òîð³ê. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó ïîòÿãè êóðñóþòü
ó ãîäèíè ï³ê â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïåòð³âêà”
äî ñòàíö³¿ “Òðîºùèíà”. Ùîäíÿ, îêð³ì âè-
õ³äíèõ, ñêîðèñòàòèñÿ íîâèì âèäîì òðàíñ-
ïîðòó ìîæóòü òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â ñòîëèö³, íà-
ñàìïåðåä ³ç æèòëîâîãî ìàñèâó Òðîºùèíà.
Äëÿ çðó÷íîñò³ ïàñàæèð³â ì³ñüêà âëàäà çà-
ïðîâàäèëà òðè àâòîáóñíèõ ìàðøðóòè —
¹ 59, 60, 61, ÿê³ ñïîëó÷àþòü çàë³çíè÷íó
ïëàòôîðìó ç ð³çíèìè ì³êðîðàéîíàìè Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó.

ßê â³äîìî, çàïðîâàäæåííÿ çãàäàíîãî âèäó
ïåðåâåçåíü º ñï³ëüíèì ïðîåêòîì ÊÌÄÀ òà
Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³. Çàâäÿêè íî-
âîââåäåííþ âäàëîñÿ âðàíö³ ³ ââå÷åð³ ñóòòº-
âî çíÿòè íàïðóãó ç äîð³ã, îñîáëèâî â ðàéîí³
ïåðåâàíòàæåíîãî Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíè-
ö³ïîâ³äîìèëè, ùî çàïóñê ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷-
êè ñïîëó÷åííÿì Òðîºùèíà — Êè¿â-Ïåòð³â-
êà º ëèøå ïåðøèì åòàïîì. Íàäàë³ ïëàíóº-
òüñÿ ïîñòóïîâå ïîäîâæåííÿ ìàðøðóòó, çîê-
ðåìà äî ñòàíö³é “Äàðíèöÿ” òà “Êè¿â-Ïàñà-
æèðñüêèé”. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî ìîñòó ÷åðåç
Äí³ïðî ì³ñüêà åëåêòðè÷êà êóðñóâàòèìå ïî
âñüîìó çàë³çíè÷íîìó ê³ëüöþ.

Îêð³ì öüîãî, â óïðàâë³íí³ çàë³çíèö³ “Õðå-
ùàòèêó” ïîâ³äîìèëè, ùî ó 2010 ðîö³ â ñòî-
ëèö³ îáëàøòóþòü òðè íîâèõ ñòàíö³¿ — “Ñè-
ðåöü”, “Áîðùàã³âêó” òà “Ðóáåæ³âñüêó”. Íà

öå ç áþäæåòó Êèºâà áóäå âèä³ëåíî 29,1 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñòàíö³þ “Ñèðåöü” ðîçòà-
øóþòü ì³æ âóëèöÿìè Ùóñºâà òà Ñòåöåíêà,
ïîáëèçó îäíîéìåííî¿ ñòàíö³¿ ìåòðî. Íàðàç³
çâ³äòè äî ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïåòð³âêè”, ç ÿêîþ
åëåêòðè÷êà ìàº ïîºäíàòè öþ ñòàíö³þ, êóð-
ñóº ëèøå ïîñò³éíî ïåðåïîâíåíà ìàðøðóòêà
¹ 410.

²íøà ñòàíö³ÿ — “Áîðùàã³âêà” — çíàõîäè-
òèìåòüñÿ ï³ä àâòîìàã³ñòðàëëþ (ïðîñïåêò Êîñ-

ìîíàâòà Êîìàðîâà), äå íèí³ ñïîðóäæóºòüñÿ
ë³í³ÿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. À îñü ñòàíö³þ
“Ðóáåæ³âñüêó” çâåäóòü ó ïàðêó “Íèâêè”. Ôà-
õ³âö³ ïåðåêîíàí³, ùî çàâäÿêè ââåäåííþ íî-
âèõ ñòàíö³é ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè êèÿíè çìî-
æóòü áåç ïåðåøêîä ïîòðàïèòè â ð³çí³ êóòî÷-
êè ì³ñòà, ñêîðèñòàâøèñü ï³ñëÿ ïåðåñàäêè
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì. Íàãàäàºìî, êâè-
òîê íà ì³ñüêó åëåêòðè÷êó íèí³ êîøòóº 1,7
ãðèâí³. Ö³íà ºäèíîãî êâèòêà íà åëåêòðè÷êó
òà àâòîáóñ ñòàíîâèòü 2 ãðèâí³

Ñòîëè÷íà âëàäà ïîñò³éíî äáàº ïðî ïîë³ï-
øåííÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ì³ñòà. Éäåòüñÿ
íå ëèøå ïðî íàâåäåííÿ ïîðÿäêó, î÷èùåííÿ
òåðèòîð³é â³ä ñì³òòÿ, îçåëåíåííÿ, à é çáàãà-
÷åííÿ àðõ³òåêòóðíî-ïðîñòîðîâîãî ñåðåäîâè-
ùà. Ç ö³ºþ ìåòîþ áóëî îãîëîøåíî êîíêóðñ
íà íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ì³ñüêî¿ ñêóëüïòóðè
“Êè¿â — îáðàç ìàéáóòíüîãî”. Ïðî öå “Õðå-
ùàòèêó” ïîâ³äîìèâ êîîðäèíàòîð çàõîäó, âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Äîáðóöüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, âæå íèí³øíüîãî ë³òà æó-
ð³ âèçíà÷èòü ïåðåìîæö³â ó òðüîõ íîì³íàö³-
ÿõ: “Ì³ñüêà ñêóëüïòóðà”, “Äåêîðàòèâíà
ñêóëüïòóðà â àðõ³òåêòóðíèõ í³øàõ” òà “Ïàð-
êîâà ñêóëüïòóðà”.

“Ðîçòàøóâàííÿ ô³ãóð òàêîæ ïîä³ëÿòü çà òå-
ìàòèêîþ,— ïîâ³äîìèâ ïàí Äîáðóöüêèé.—
Â³äïîâ³äíî äî ïåðøî¿, ñêóëüïòóðè âñòàíîâ-
ëÿòü íà ïî÷àòêó Õðåùàòèêà ïîáëèçó ô³ëàð-
ìîí³¿, íà ïëîù³ á³ëÿ Ïàñàæó òà íà ïåðåõðåñ-
ò³ âóëèöü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ³ Ïóøê³í-
ñüêî¿”. “Í³øàìè” äëÿ äåêîðàòèâíèõ ñêóëüï-
òóð ñòàíóòü ä³ëÿíêè ïîáëèçó ê³íîòåàòðó
“Äðóæáà” (Õðåùàòèê, 25) òà íà ïåðåòèí³ âó-
ëèöü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî òà Õðåùàòèê.
Ïàðêîâà ñêóëüïòóðà ç’ÿâèòüñÿ òàêîæ íà
Ëüâ³âñüê³é ïëîù³.

Ïîñàäîâåöü çàóâàæèâ, ùî ôàõ³âö³ óæå âè-
çíà÷èëè ãîëîâí³ âèìîãè äî åñê³ç³â. Îäíà ç
íèõ — êîìïîçèö³éíà óçãîäæåí³ñòü ç äîâê³ë-
ëÿì. Çîêðåìà, ñõåìà ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñ-

íîãî áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ íàâêîëî ñòàòó¿,
â³äïîâ³äí³ñòü ïðîåêòó ³äå¿ òà ìåò³ êîíêóðñó.
Îêð³ì öüîãî, ó÷àñíèêè êîíêóðñó ìàþòü ïå-
ðåäáà÷èòè ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à òàêîæ íàäàòè ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ äëÿ â³äïî÷èíêó
íà òåðèòîð³ÿõ, äå áóäóòü ðîçòàøîâàí³
ñêóëüïòóðè. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó æó-
ð³ â³äáåðå òðè íàéêðàù³ ïðîåêòí³ ïðîïîçè-
ö³¿ çà êîæíîþ ç íîì³íàö³é. Äî ñëîâà, îö³-
íþâàòèìå êîíêóðñàíò³â êîìïåòåíòíå ïðåä-
ñòàâíèöüêå òîâàðèñòâî, äî ñêëàäó ÿêîãî çà-
ïðîñèëè ðåêòîðà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ îá-
ðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ³ àðõ³òåêòóðè Àí-
äð³ÿ ×åáèê³íà, ãîëîâó Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè
õóäîæíèê³â Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà ×åïåëè-
êà, âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
Ñåðã³ÿ Áðîíåâèöüêîãî. Çàãàëüíèé ïðèçîâèé
ôîíä êîíêóðñó “Êè¿â — îáðàç ìàéáóòíüî-
ãî” ñòàíîâèòü 100 òèñ. ãðí.

²ãîð Äîáðóöüêèé äîäàâ, ùî ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òåðì³íó ïîäà÷³ ïðî-
åêò³â ä³ÿòèìå âèñòàâêà êîíêóðñíèõ ðîá³ò ó
ïðèì³ùåíí³ ÃÓ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, ùî íà Õðå-
ùàòèêó, 32

Ìàéáóòíº ó ñêóëüïòóðàõ
Íîâ³ ìîíóìåíòè ïðèêðàñÿòü Õðåùàòèê òà Ëüâ³âñüêó ïëîùó

До інця ро на місь ій еле тричці ияни змож ть швид о дістатися з Лівобережжя на Сирець,
Борща ів та Нив и
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці відб деться он рс на най ращ місь с льпт р "Київ —
образ майб тньо о". Вліт мають визначити переможців трьох номіна-
ціях: "Місь а с льпт ра", "Де оративна с льпт ра в архіте т рних ні-
шах" та "Пар ова с льпт ра". За рез льтатами он рс ж рі відбере
три ращі прое тні пропозиції за ожною з визначених темати . За аль-
ний призовий фонд он рс становить 100 тис. рн.

Âåòåðàíè 
ïîäÿêóâàëè 
çà ñâÿòî
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про прийняття — передачу 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 
інженерних мереж закритого акціонерного товариства

“ДНІПРОВСЬКА ПРИСТАНЬ”
Розпорядження № 244 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово!
го фонду та інженерних мереж” із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення закритого акціонерного товариства “ДНІПРОВСЬКА
ПРИСТАНЬ” (лист від 29.03.2010 № 63), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інже!
нерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

І. Прийняти безоплатно до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва і передати у володіння та ко�
ристування акціонерної енергопостачальної компанії “Київ�
енерго” зовнішні інженерні мережі закритого акціонерного
товариства “ДНІПРОВСЬКА ПРИСТАНЬ” згідно з додатком,
в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації
проекту управління та реформування енергетичного ком�
плексу м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та доповнення�
ми), яка укладена між АК “Київенерго” та виконавчим орга�
ном Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити приймання — пе�

редачу зовнішніх інженерних мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження на умовах, визначених відповідною
угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. 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 не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про проведення інвентаризації 
радіоактивних відходів 

Розпорядження № 298 від 23 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами”, графіка проведення 4!ї
державної інвентаризації радіоактивних відходів, затвердженого Міністерством України з питань надзви!
чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, від 03.03.2010
року та з метою виявлення радіоактивних відходів, забезпечення контролю за їх накопиченням і переда!
чею на захоронення спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами, в ме!
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Створити тимчасову міську інвентаризаційну комісію
з проведення інвентаризації радіоактивних відходів та за�
твердити її склад, що додається.

2. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
2.1. Створити тимчасові районні інвентаризаційні комісії

з проведення інвентаризації радіоактивних відходів.
2.2. Забезпечити проведення інвентаризації радіоактив�

них відходів на підприємствах, в установах та організаціях
району.

2.3. Матеріали інвентаризації надати тимчасовій міській
інвентаризаційній комісії до 01.07.2010 року.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення з
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження змін до складу конкурсного комітету 
з проведення конкурсів щодо 

визначення перевізників пасажирів 
на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Києві
Розпорядження № 302 від 23 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з переве!
зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами і доповненнями), Умов організації та проведення кон!
курсу на право перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування у 
м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 15.03.2007 № 260/921 (із змінами та допов!
неннями), з метою впорядкування та належної організації перевезень пасажирів в місті Києві, в межах функ!
цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу конкурсного комітету з
проведення конкурсів щодо визначення перевізників паса�
жирів на міських автобусних маршрутах загального корис�
тування у м. Києві, затвердженого розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 02.06.2009 № 641 (із змінами та
доповненнями), виклавши його в новій редакції, що додає�
ться.

2. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�

ня змісту цього розпорядження в засобах масової інфор�
мації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.03.2010 № 194

Розпорядження № 306 від 28 квітня 2010 року

У зв’язку зі змінами персонального складу Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з метою приведення Положення про Комітет з
економічних реформ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) до вимог законодавства:

1. Затвердити зміни до персонального складу Коміте�
ту з економічних реформ виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 30.03.2010 № 194 “Про утворення Комітету з
економічних реформ виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)”, ви�
клавши його в новій редакції, що додається.

2. Затвердити зміни до Положення про Комітет з еко�
номічних реформ виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 30.03.2010 № 194 “Про утворення Комітету з еконо�
мічних реформ виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)”, виклавши
його в новій редакції, що додається.

3. Заступнику голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про прокладання інженерних мереж 
по вул. Тургенєвській, вул. Павлівській, 

вул. Золотоустівській до переходу 
через вул. Тургенєвську, вул. Дмитрівську, 

вул. Золотоустівську 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 312 від 28 квітня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, врахову!
ючи рішення Київської міської ради від 24.10.2002 № 69/229 “Про надання і вилучення земельних діля!
нок та припинення права користування землею”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних пред�
ставництв” згідно з розробленою та затвердженою в ус�
тановленому порядку проектно�кошторисною документа�
цією здійснити прокладання мереж електропостачання з
тимчасовим частковим зайняттям проїзної частини та
тротуарів (ширина розриття 1,6 м) по вул. Золотоустів�
ській, вул. Павлівській, вул. Тургенєвській до переходу
через вул. Тургенєвську, Дмитрівську, Золотоустівську у
Шевченківському районі, за умови виконання пункту 2
цього розпорядження.

Роботи з прокладання електрокабелю через вулицю
Тургенєвську виконати закритим способом, а через ву�
лиці Золотоустівську, Павлівську та Дмитрівську — від�
критим способом, захватками з 24.00 год. п’ятниці до
5.30 год. понеділка, з частковим обмеженням руху транс�
порту, залишаючи проїзд не менше 3,5 м. Роботи вико�
нувати згідно з графіком, що додається.

2. Комунальному підприємству “Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних пред�
ставництв”у встановленому законодавством порядку:

2.1. До початку робіт укласти договір з власником ме�
реж у встановленому чинним законодавством порядку.

2.2. До початку виконання робіт одержати у встанов�
леному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції державного архітектурно�будівельного контро�
лю.

2.3. Забезпечити збереження зелених насаджень.
2.4. Встановити відповідні дорожні знаки, огорожу,

освітлення, сигнальні ліхтарі в місцях виконання робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження, та забезпе�
чити безпечний прохід пішоходів і проїзд транспортних
засобів в місцях виконання робіт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоуст�
рою міста Києва, затвердженими рішенням Київської
міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і
доповненнями), забезпечивши тризмінний режим робо�
ти.

2.6. Розробити та погодити в управлінні Державної ав�
томобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему
встановлення дорожніх знаків в місцях виконання робіт.

2.7. Після завершення робіт відновити покриття про�
їзної частини за типом існуючого на всю ширину та дов�
жину розриття, а тротуарів — на всю ширину тротуару фі�
гурними елементами мощення та передати за актами ко�
мунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�
хів та споруд на них Шевченківського району міста Ки�
єва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне вико�
нання робіт покласти на генерального директора кому�
нального підприємства “Генеральна дирекція Київської
міської ради з обслуговування іноземних представництв”
Кривоноса Павла Олександровича.

4. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу. Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ІІ НН ШШ ІІ   ДД ОО КК УУ ММ ЕЕ НН ТТ ИИ

Графік 
проведення особистого прийому громадян та прямих ("гарячих") телефонних ліній керівництвом Головного управління з питань торгівлі та побуту

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2010 рік

Прізвище, ім'я та по бать ові,
посада

День та час особисто о прийом
ромадян за адресою: м. Київ, в л.

Басейна, 1/2а

День та час особисто о виїзно о
прийом

Місце проведення особисто о
виїзно о прийом

Дата та час проведення прямих (" арячих")
телефонних ліній за телефоном 246-66-32

Шов н І ор Васильович —
начальни Головно о правління

1,3 понеділо ожно о місяця з 15.00 од.
до 18.00 од. ( ім. 6)

З середа ожно о місяця з 15.00 од. Місце прийом визначається відповідно
до звернення, я е роз лядає особисто
начальни Головно о правління

В Головном правлінні постійно працює аряча
телефонна лінія за телефоном 246-66-32, подзвонивши
на я можна отримати онс льтацію та зверн тися за
допомо ою фахівців

Щербен о Василь Про опович —
перший заст пни начальни а
Головно о правління

2,4 вівторо ожно о місяця з 14.00 од.
до 18.00 од. ( ім. 5)

Визначається по мірі надходження звернень,
часть роз ляді я их повинен взяти
перший заст пни начальни а Головно о
правління

Місце прийом визначається відповідно
до звернення, я е роз лядає особисто
перший заст пни начальни а Головно о
правління

В Головном правлінні постійно працює аряча
телефонна лінія за телефоном 246-66-32, подзвонивши
на я можна отримати онс льтацію та зверн тися за
допомо ою фахівців

Шрамчен о О сана Гри орівна —
перший заст пни начальни а
Головно о правління, начальни
Управління рин ів та поб т

1,3 середа ожно о місяця з 14.00 од.
до 18.00 од. ( ім. 15)

Визначається по мірі надходження звернень,
часть роз ляді я их повинен взяти
перший заст пни начальни а Головно о
правління

Місце прийом визначається відповідно
до звернення, я е роз лядає особисто
перший заст пни начальни а Головно о
правління

В Головном правлінні постійно працює аряча
телефонна лінія за телефоном 246-66-32, подзвонивши
на я можна отримати онс льтацію та зверн тися за
допомо ою фахівців

Пілявоз Василь Петрович —
заст пни начальни а Головно о
правління, начальни Управління
тор івлі

2,3 четвер ожно о місяця з 14.00 од.
до 18.00 од. ( ім.7)

Визначається по мірі надходження звернень,
часть роз ляді я их повинен взяти
заст пни начальни а Головно о правління

Місце прийом визначається відповідно
до звернення, я е роз лядає особисто
заст пни начальни а Головно о
правління

В Головном правлінні постійно працює аряча
телефонна лінія за телефоном 246-66-32, подзвонивши
на я можна отримати онс льтацію та зверн тися за
допомо ою фахівців

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження назви 
“провулок Старосільський” у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 586/4024 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са!
моврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити назву “провулок Старосільський” у Дніп�
ровському районі м. Києва.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про найменування безіменного провулку 
між вулицями Олега Кошового та Цимбалів Яр 

у Голосіївському районі м. Києва 
провулком родини Якубовських

Рішення Київської міської ради № 576/4014 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са!
моврядування в Україні”, враховуючи рішення комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати безіменний провулок, що пролягає між
вулицями Олега Кошового та Цимбалів Яр у Голосіївському
районі м. Києва, провулком родини Якубовських.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики та постійну комісію Київради з питань культури та ту�
ризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 1 
рішення Київської міської ради 

від 15.11.07 № 1250/4083 
“Про затвердження статутів дитячоGюнацьких 

спортивних шкіл у новій редакції” 
Рішення Київської міської ради № 575/4013 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто!герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 28 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, постанови Кабінету
Міністрів України від 05.11.08 № 993 “Про затвердження Положення про дитячо!юнацьку спортивну шко!
лу”, наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.07.09 № 2693 “Про затверджен!
ня Положення про надання категорій дитячо!юнацьким спортивним школам”, зареєстрованого в Мініс!
терстві юстиції України від 20.08.09 за № 789/16805, та з метою приведення умов діяльності дитячо!
юнацьких спортивних шкіл міста у відповідність до чинного законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення Київської міської ра�
ди від 15.11.07 № 250/4083 “Про затвердження статутів ди�
тячо�юнацьких спортивних шкіл у новій редакції” щодо но�
вих назв дитячо�юнацьких спортивних шкіл міста згідно з
переліком, що додається.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) у встановленому
порядку здійснити організаційно�правові заходи щодо ви�
конання пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань сім’ї, молоді
та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу нежилого будинку № 12 А 
на вул. Студентській до сфери управління Вищої ради

юстиції України та передачу нежилих будинків 
№ 89 літ. А, АI та № 89 літ. В на вул. Артема 

в оренду прокуратурі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 597/4035 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до статей 327 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, час!
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 5 статті 60 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та ко!
мунального майна”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна
територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май!
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва”, з метою покращення умов діяльності прокуратури міста Києва та Вищої ради юстиції Укра!
їни, враховуючи клопотання прокуратури міста Києва (лист від 09.04.10 № 01!36вих!10 та лист Вищої ра!
ди юстиції від 09.04.10 № 1985/0/!10), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери управління (на баланс, без зміни форми власності) Вищої ради юстиції України нежитлові
приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва у будинку № 12 А па вул. Студентській за�
гальною площею 702,00 кв. м.

2. Встановити, що Вища рада юстиції України має право здійснювати всі дії щодо ефективного використання не�
житлових приміщень, зазначених у пункті 1 цього рішення, крім відчуження та передачі у користування третім осо�
бам.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) разом із комунальним підприємством “Київжитлоспецексплуатація” забезпечити переда�
чу нежитлових приміщень згідно з пунктом 1 цього рішення в установленому порядку.

4. Надати дозвіл комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація” на укладання договору оренди нежи�
лих приміщень загальною площею 1278,00 кв. м у будинку № 89 літ. А, АI на вул. Артема на строк 2 роки 364 дні з
прокуратурою міста Києва та встановити ставку орендної плати в межах витрат на утримання.

5. Надати дозвіл комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація” на укладання договору оренди нежи�
лих приміщень загального площею 241,70 кв. м у будинку № 89 літ. В на вул. Артема на строк 2 роки 364 дні з про�
куратурою міста Києва та встановити ставку орендної плати в межах витрат на утримання.

6. Визнати такими, що втратили чинність:
� позицію 2 додатка 1 до рішення Київради від 14.06.07 № 789/1450 “Про продовження термінів дії договорів орен�

ди та надання дозволів на укладання договорів суборенди” (із змінами, внесеними рішеннями Київради), а саме:

� позиції 1 та 2 додатка 1 до рішення Київської міської ради від 24.01.08 № 21/4493 “Про продовження термінів дії до�
говорів оренди, надання дозволів на укладання договорів суборенди та встановлення пільгових орендних ставок” (із зміна�
ми, внесеними рішеннями Київради), а саме:

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та на виконавчий
орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

2 ВИЩА РАДА
ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Форма власності
- державна
Форма
фінанс вання -
бюджетна

АРТЕМА, №89,ЛІТ. А, А'
Шевчен івсь ий район, НБ -
3-поверховий, адміністративне,
цо оль
Площа, в. м —1278,00

БЮДЖЕТНІ
УСТАНОВИ
1, 2, 3 поверхи,
цо оль
Площа, в. м -
1000,00

У межах
витрат на
тримання

2 ро и
364 дні

По одити

1 ВИЩА РАДА
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Форма власності
- державна
Форма
фінанс вання -
бюджетна

АРТЕМА, №89,
ЛІТ. В
Шевчен івсь ий
район, НБ -
1-поверховий,
араж
Площа, в. м -
240,60

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ,
ІНШІ БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ
1 поверх - 218,20
Підвал - 22,40
Площа, в.м - 240,60

У межах
витрат на
тримання

2 ро и
364 дні

По одити

2 ВИЩА РАДА
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Форма власності
- державна
Форма
фінанс вання -
бюджетна

АРТЕМА, №89,
ЛІТ. А, А'
Шевчен івсь ий
район, НБ -
3-поверховий,
адміністративне,
цо оль
Площа, в. м -
1278,00

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ,
ІНШІ БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ 1 поверх, цо оль
Площа, в. м -278,00

У межах
витрат на
тримання

2 ро и
364 дні

По одити
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Відсвят вати свій 40-річ-
ний ювілей зібрав др зів і
остей Національний па-
лац "У раїна". Привітати
ерівництво за лад і по-
рад вати сл хача прий-
шли засл жені діячі віт-
чизняно о і зар біжно о
шо -бізнес . Хітами зо -
рема порад вали Лайма
Вай ле, Ані Лора і Ва-
лерій Меладзе.

Ñâÿòêîâà ïðîãðàìà, ïðèñâÿ-
÷åíà 40-ð³÷÷þ þâ³ëÿðà, íàçèâà-
ëàñÿ “Äðóç³ â³òàþòü ïàëàö

“Óêðà¿íà”. Ó êîíöåðò³ âçÿëè
ó÷àñòü â³äîì³ êîëåêòèâè — àí-
ñàìáëü òàíöþ ³ìåí³ Ïàâëà Â³ð-
ñüêîãî, Êóáàíñüêèé êîçà÷èé
õîð, õîð ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Âåðüîâ-
êè, á³ëîðóñüêèé àíñàìáëü “Ïºñ-
íÿðè”, à òàêîæ ñîë³ñòè — Íàí³
Áðåãâàäçå, Ëàéìà Âàéêóëå, Âà-
ëåð³é Ìåëàäçå, Ìèêîëà Ìîçãî-
âèé, Àí³ Ëîðàê, Ò³íà Êàðîëü,
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Àíàñ-
òàñ³ÿ Ïðèõîäüêî.

Áåçë³÷ ðàç³â ïàëàö “Óêðà¿íà”
íàäàâàâ ñâ³é åë³òíèé êîíöåðò-
íèé çàë äëÿ âèñòóï³â àðòèñò³â
ñó÷àñíîñò³. Ó 1970-1980-õ ðîêàõ
òóò òàêîæ â³äáóâàëèñÿ ç’¿çäè,
³íàâãóðàö³ÿ ïðåçèäåíòà, âñåñâ³ò-
í³ êîíãðåñè óêðà¿íö³â, à òàêîæ
óñ³ëÿê³ êîíôåðåíö³¿ òà äèòÿ÷³
íîâîð³÷í³ ðàíêè. Ïåâíî, ó êîæ-

íîãî, õòî ïîòðàïëÿâ õî÷ ðàç äî
ö³º¿ áóä³âë³, ëèøèëèñÿ ÿê³ñü
îñîáëèâ³ ñïîãàäè. “Óêðà¿íó” ïî
ïðàâó çàâæäè ââàæàëè íàéñó÷àñ-
í³øèì çàëîì Êèºâà, àäæå çà 
40 ðîê³â æîäíîãî ïîä³áíîãî íå
ïîáóäóâàëè.

Êîëåêòèâó ïàëàöó, à öå ìàé-
æå 300 îñ³á, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ
âåòåðàíè ïðàö³, º ÷èì ãîðäèòè-
ñÿ. “Íàëàãîäæåíà ãîñïðîçðàõóí-
êîâà ä³ÿëüí³ñòü, â÷àñíà ñïëàòà
ïîäàòê³â, à òàêîæ çàðîá³òíà ïëà-
òà — âñå öå íàä³éí³ ïîêàçíèêè
ðîáîòè îðãàí³çàö³¿,— êàæå ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð Íàö³îíàëüíî-
ãî ïàëàöó “Óêðà¿íà” Ìèêîëà
Ìîçãîâèé, — ï’ÿòü ðîê³â òîìó
ñåðåäíÿ çàðïëàòà áóëà 370 ãðè-
âåíü, à ñüîãîäí³ â äåñÿòü ðàç³â
á³ëüøà”.

Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Ìîçãîâî-
ãî, ïàëàö îñíàùåíèé ñó÷àñíèì
óñòàòêóâàííÿì, ñâ³òëîì, çâóêîì.
Ó ïëàíàõ — ñïîðóäæåííÿ îðãàí-
íîãî çàëó ³ îáëàøòóâàííÿ êà-
ìåðíî¿ ñöåíè.

Áàãàòî ïðèºìíèõ âðàæåíü çà-
ëèøèâ þâ³ëåéíèé êîíöåðò ³ â
ãëÿäà÷³â, ³ â àðòèñò³â. Ï³äêîðè-
ëî ñåðöÿ ïðèáóëèõ çíàìåíèòîñ-
òåé âèêîíàííÿ ìîëîäèõ ó÷àñíè-
ê³â — êè¿âñüêîãî äóåòó Êèðèëà
Îõð³ìåíêà ³ Òåòÿíè Òèìîøåíêî
ç ìþçèêëó “Íîòð Äàì äå Ïàð³”.
Öåé íîìåð âèñîêî îö³íèëè Íà-
í³ Áðåãâàäçå ³ Ëàéìà Âàéêóëå.

“Êóáàíñüêèé õîð ó Êèºâ³ ÷àñ-
òèé ã³ñòü, ³ çàâæäè íàñ çóñòð³÷à-
þòü òåïëî é ïðèâ³òíî”, — ðîç-
ïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
òâîð÷îãî êîëåêòèâó Àíàòîë³é
Àðåô’ºâ. Íà çíàê ïîøàíè êî-
ëåêòèâ êóáàíñüêèõ êîçàê³â 
âðó÷èâ Ìèêîë³ Ìîçãîâîìó ïî-
äàðóíîê — àìóí³ö³þ êîçàêà â 
ïîâíîìó êîìïëåêò³.

Íà çàâåðøåííÿ ñâÿòêîâîãî
êîíöåðòó êåð³âíèê ïàëàöó
“Óêðà¿íà” âèêîíàâ ï³ñíþ íà
ñëîâà Â³êòîðà Ñèíºâà ³ âëàñíó
ìóçèêó “Ñîëäàò”. Çàë àïëîäóâàâ
ñòîÿ÷è

40 ðîê³â íàéêðàùèõ
êîíöåðò³â
Ïàëàö “Óêðà¿íà” â³äçíà÷èâ ñâ³é þâ³ëåé

Керівни Національно о палац "У раїна" Ми ола Моз овий подя вав зір ам та иянам за ювілейне свято

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

А диторсь а омпанія “Ле с-А дит”
надає слід ючі посл и:

- а дит фінансової звітності;
- е ономічні е спертизи;
- ведення б х алтерсь о о облі ;
- юридичне с проводження.

Тел. (044) 501-27-80 (098) 120-74-44.

ОГОЛОШЕННЯ
Інформація про надання нер хомо о

майна в оренд в Інстит ті моле лярної
біоло ії та енети и НАН У раїни

Умовами он рс на передач в оренд майна НАН У раїни є:
- Зобов’язання орендаря ласти До овір оренди за типовим зраз ом,
затвердженим постановою Бюро Президії НАН У раїни;

- дотримання вимо е спл атації об’є та;
- страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії до овор
оренди на ористь орендодавця;

- омпенсація переможцем он рс витрат орендодавця на п блі ацію
о олошення про он рс;

- орендар повинен сплатити авансовий платіж за 1 м-ць оренди.

Дата та час проведення он рс :
15 червня 2010 ро о 12.00.

Кінцевий термін прийняття пропозицій часни ів он рс —
14 червня 2010 ро .

З сіх питань звертатись за телефоном: 526-96-22; фа с 526-07-59.

Головне правління апітально о б дівництва
міста Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення наст пних ва антних посад:

- начальни а відділ технічно о онтролю правління технічно о забезпечення б дівництва та
на ляд ;

- оловно о спеціаліста юридично-правово о се тор ;
- оловно о спеціаліста ошторисно-до овірно о відділ планово-е ономічно о правління;
- провідно о спеціаліста ошторисно-до овірно о відділ планово-е ономічно о правління;
- провідно о спеціаліста планово-е ономічно о відділ планово-е ономічно о правління;
- провідно о спеціаліста відділ технічно о онтролю правління технічно о забезпечення

б дівництва та на ляд .

Основні вимо и до:
андидатів- ерівни ів: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр,
спеціаліст), досвід роботи за фахом на державній сл жбі не менше 3 ро ів, або стаж роботи
за фахом на ерівних посадах в інших сферах е ономі и не менше 5 ро ів; аналітичні
здібності, вільне орист вання ПК; висо е поч ття обов’яз , дисциплінованість.
андидатів-спеціалістів: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр,
спеціаліст), досвід роботи за фахом державній сл жбі не менше 3 ро ів, або стаж
роботи за фахом в інших сферах правління не менше 7 ро ів (5 ро ів); вільне орист вання
ПК; висо е поч ття обов’яз , дисциплінованість.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: 04073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113, онт. тел. 200-38-77.

Інформація Фонд приватизації ом нально о
майна Голосіївсь о о р-н м. Києва

Приватизовані шляхом ви п .
Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 6/8 (літ. А).

Приватизовано юридичною особою за цін 618 468,00 ривень в т. ч. ПДВ
103 078,00 ривень.

Нежилі приміщення за адресою:м. Київ, в л. Жилянсь а, 56 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за цін 112 524,00 ривень в т.ч. ПДВ 18 754,00 ривень.

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни “Про обрання на посад та звільнення
з посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни”, повідомляємо про
під отов матеріалів щодо обрання Парінова Андрія Борисовича безстро ово
с ддею Київсь о о апеляційно о адміністративно о с д .

29.04.2010 ро на за альних зборах а ціонерів За рито о
а ціонерно о товариства “Флора-Пар ” прийнято рішення про
припинення За рито о а ціонерно о товариства “Флора-Пар ” шляхом
реор анізації через перетворення Товариство з обмеженою
відповідальністю “Флора-Пар ” (прото ол № 1 від 29.04.2010 р.).
При перетворенні ЗAT “Флора-Пар ” сі йо о майнові права, рошові
ошти, зобов’язання та інші права та обов’яз и, я і йом належать,
переходять до йо о правонаст пни а ТОВ “Флора-Пар ”.
З момент оп блі вання дано о повідомлення протя ом 2-х місяців
редитори мають право на пред’явлення своїх вимо до ЗAT “Флора-
Пар ” шляхом письмово о звернення до олови омісії з припинення
ЗАТ “Флора-Пар ” Федь евича В.Я. за адресою: м. Київ, в л. Тан ова,
8, тел./фа с (044) 458-45-05.

Голова омісії з припинення Федь евич В. Я.

ТОВ “АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ “СУДОВА ЕКСПЕР-
ТИЗА, АУДИТ” повідомляє про втрат печат и ТОВ
“АУ “СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, АУДИТ”, од ЄДРПОУ
33934724.

Зазначен печат просимо вважати недійсною.

Дире тор Шаповалов Ю. І.

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

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.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Назва майна Адреса
За альна
площа,
в. м

Можлива мета
ви ористання
приміщень

Стартова
ціна

1 2 3 4 5

Кімната №164
Лаборатор-
но о орп с

03680 м. Київ,
в л. Заболот-
но о, 150

33,5 Виробництво
64,30
рн/ в. м
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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 844
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Òèòóë ÷åìï³îíà
çàëèøèâñÿ ó ñòîëèö³
Áîêñåðñüêèé ïîºäèíîê çàâåðøèâñÿ 
íà êîðèñòü êèÿíèíà

Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè â íîâî-
ìó ñòîëè÷íîìó ñïîðòêîìïëåêñ³
FreeStyle â³äáóëîñÿ ãðàíä³îçíå
ä³éñòâî ó ñâ³ò³ áîêñó. Ïðîòÿãîì
âå÷îðà âáîë³âàëüíèêè ïîáà÷èëè
òðè áîêñåðñüêèõ ïîºäèíêè. Ãî-
ëîâíèìè ïîä³ÿìè òóðí³ðó ñòàëè
áî¿ çà òèòóë ÷åìï³îíà ªâðîïè çà
âåðñ³ºþ EBA ì³æ Âàëåíòèíîì Êó-
öîì ³ Ñåìîì Ðóêóíäî òà ïîºäè-
íîê çà çâàííÿ ³íòåðêîíòèíåíòàëü-
íîãî ÷åìï³îíà çà âåðñ³ºþ WBA
ì³æ Àâòàíäèëîì Õóðöèäçå òà Ìè-
õàë³ Êîòàºì.

"Öå áóâ ã³äíèé á³é ç ã³äíèì ³
ñèëüíèì ñóïåðíèêîì",— ðåçþìó-
âàâ Àâòàíäèë Õóðöèäçå. 31-ð³÷-
íèé ãðóçèíñüêèé áîêñåð óæå
âøîñòå çàõèñòèâ ñâ³é òèòóë ³íòåð-
êîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà WBA
³ âäðóãå — ïîÿñ EBA. Ó ñâîãî

óãîðñüêîãî ñóïåðíèêà â³í âèáî-
ðîâ ïåðåìîãó òåõí³÷íèì íîêàóòîì
ï³ñëÿ âîñüìîãî ðàóíäó. "Á³ëüø³ñòü
áîêñåð³â ñåðåäíüîâàãîâî¿ êàòåãî-
ð³¿ — âèù³ íà çð³ñò, òîæ, àáè äî
íèõ ä³ñòàòè, äîâîäèòüñÿ äîáðå ïî-
òðóäèòèñÿ. Òà êîëè ìåí³ âäàºòü-
ñÿ âèéòè íà äèñòàíö³þ àòàêè, òî-
ä³ òðèìàéòåñÿ",— ðîçïîâ³äàº ïðî
ñâîþ òàêòèêó áîêñåð.

"Á³é Àâòàíäèëà Õóðöèäçå âè-
ÿâèâñÿ íàñò³ëüêè îäíîñòîðîíí³ì,
ùî, ìîæëèâî, çâè÷àéíîìó ãëÿäà-
÷åâ³ çäàâñÿ äåùî íåö³êàâèì. Ïî-
ïðè òå, ùî ñóïåðíèê äîâîë³ ñåð-
éîçíèé ³ äîñâ³ä÷åíèé, Àâòàíäèë
íå äàâ éîìó æîäíîãî øàíñó. Â³í
ÿê ñïðàâæí³é òîðíàäî (ïð³çâèñüêî
áîêñåðà íà ðèíãó. — "Õðåùàòèê"),
çðîáèâ ñâîþ ðîáîòó íà íàéâèùî-
ìó ð³âí³",— ïðîêîìåíòóâàâ á³é

Âàäèì Áóõêàëîâ, îäèí ç î÷³ëüíè-
ê³â êîìïàí³¿ Elite boxing promo-
tion, ùî îðãàí³çóâàëà òóðí³ð.

Íàéíàïðóæåí³øèì áîºì áîê-
ñåðñüêîãî âå÷îðà ñòàâ ïîºäèíîê
ì³æ êèÿíèíîì Âàëåíòèíîì Êó-
öîì ³ óãàíä³éöåì Ñåìîì Ðóêóí-
äî, ùî ãðàº çà Øâåö³þ. Âîíè âè-
éøëè ïîçìàãàòèñÿ çà âàêàíòíèé
òèòóë ÷åìï³îíà ªâðîïè çà âåð-
ñ³ºþ ÅÂÀ. ²íòðèãà ñóïðîâîäæóâà-
ëà á³é ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ðàóí-
ä³â. Òà âñå æ òàêè ïåðåìîãà, çà ð³-
øåííÿì ñóää³â, ä³ñòàëàñÿ êèÿíè-
íó. Òàêèì ÷èíîì, òîãî âå÷îðà çà-
ïàëàëà íîâà ç³ðêà áîêñó.

"Âàëåíòèí Êóö — íàøà óäàðíà
ñèëà. Ç íèì ³ ç ³íøèìè áîêñåðàìè
íàðàç³ çàéìàþòüñÿ íàéêðàù³ òðåíå-
ðè ñâ³òó. Ñüîãîäí³ ÿ çàäîâîëåíèé
óñ³ì, ùî â³äáóâàëîñÿ. Áîêñåðè äî-
ñòîéíî âèãðàëè ñâî¿ ïîºäèíêè",—
íàãîëîñèâ ñï³ââëàñíèê Elite boxing
promotion Ñòåïàí ×åðíîâåöüêèé.

Íàãàäàºìî, áîêñåðñüêèé òóðí³ð
ïðîâåëà íîâà êîìïàí³ÿ, ÿêà óòâî-
ðèëàñÿ â³ä çëèòòÿ K2 East Promo-
tions òà Elite boxing promotion. ¯¿
êåð³âíèêè çàïåâíÿþòü, ùî íà-
ñòóïíèé á³é â³äáóâàòèìåòüñÿ ïðè
ãëÿäàöüê³é àóäèòîð³¿ ïîíàä ñòî
òèñÿ÷. Ìàñøòàáíå áîêñåðñüêå
ä³éñòâî çàïëàíóâàëè íà ê³íåöü ë³-
òà. ²ìåí ó÷àñíèê³â ïîêè ùî íå
íàçèâàþòü

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 26 òðàâíÿ
Це день підвищеної емоційності та вразливості. По-
ч ття роздрат вання і вимо ливості до оточення є
прое цією власної недос оналості. Я що вам здаєть-
ся, що бра є енер орес рсів,— то омана. Насправді
потрібно вн трішньо реор аніз ватися. Тобто навчити-
ся відрізняти примхи Е о від істинних потреб. Не на-
ма айтеся се тотально онтролювати. Причиною
більшості онфлі тів є се с альна невдоволеність. По-
ставте інстин ти на сл жб вищій меті, й тоді ваша
д шевна а ра наповниться ароматом бла одаті, а за
спиною вирост ть творчі рила.

ОВНИ здатні я имось потойбічним ч ттям розч лити найзатятішо о ци-
ні а. Плачтеся на долю, і вас обдар ють бла одійністю навіть там, де не
сподівалися. А ось інтимні розва и повноцінної насолоди не принес ть.
ТЕЛЬЦІ, пош и др а для серйозних стос н ів вінчаються спіхом.

Генер йте бажання нав олишній простір. Той си нал запелен ється
саме тим серцем, я е ви ш аєте. Зіт н вшись з ч жою а ресією, не від-
повідайте злом, а демонстр йте т рбот та взаємороз міння.
БЛИЗНЯТА, при от йтеся до непередбач ваних на азів шефа, що мо-

ж ть прол нати, я рім серед ясно о неба. То добре для ар’єри. В ла-
даючи д ш в н дн робот , ви зможете під лючити творч інт їцію і ви-
йти на про ресивний вито професіонально о зростання.
РАКИ, вип с айте романтично о джина з пляш и. Дайте волю нере-

алізованій пристрасті. Від ладати охання на потім — йти проти волі
Космос . Одна не ревн йте! Це отр їть расиві стос н и.
ЛЕВИ, дійсність не про нозована, сповнена приємними несподіван-
ами. Мобільно вливайтеся в р сло подій і задовольняйте власниць і ін-
стин ти.
ДІВИ, нині вам відведено роль феї-чарівниці, я а ма ічним словом здат-

на приверн ти на свій бі с перни ів, перетворити воро ів на др зів.
ТЕРЕЗИ, поважатимете та т рб ватиметеся за себе любих,— тоді й

оточення зведе вас на п’єдестал. Вн трішнє самозвеличення діятиме не-
мов іпнотична “ одова” станов а для тих, хто з вами співпрацює.
СКОРПІОНИ, я що ви в ейфорійном стані самоза оханості, нічо о по-

ано о т т немає. Навпа и дефілюйте, дар ючи п бліці відч ття свята та
насолод щастя. В сім’ї ви иди емоцій мають шален інерційн сил , то-
м не заводьте на висо их нотах с перечо із рідними, а завтра повіють
інші вітри.
СТРІЛЬЦІВ очі ють я трі мфи, та і пораз и та при рі втрати. Ціна

дося нень — висо е вн трішнє напр ження. Залишайтеся в тіні, онтро-
люйте д шевні пориви. І не смійте льтив вати в собі злопам'ятність,
ревнощі, мстивість, заздрість, навіть я що вони стали стим лом до а -
тивних дій.
КОЗОРОГИ, ваше завдання — правильно відреа вати на поч ття о-

ханих, стати ори інальним, мітливим режисером сценарію під назвою
“освідчення в оханні”. І менше реа вати на дратівливість оточення, бо
ви схильні, я б а, всмо т вати той не атив.
У ВОДОЛІЇВ творче натхнення ле о трансформ ється фанатизм, е с-

тремізм. Утім, боротьба за правд до добра не приведе. А партнер, на-
чальни , родич, он рент може стати джерелом шаленої а ресії. Я що
вам ин ли ви ли , не розд вайте свар , проявіть холодно ровність і
стриманість. Можливо, саме збі обставин підведе вас до почесної мі-
сії миротворця — з пинити спрово ований онфлі т і не дати йом роз-
орітися.
Для РИБ сильні переживання мож ть стати аталізатором доволі напр -

жених процесів, підштовхн ти до тр дових або творчих звершень. Небес-
ні сили захищатим ть вас. Тож онфлі т ючи заради торжества справед-
ливості, ви інт їтивно відч ватимете, що все с інчиться бла опол чно

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù, ãðîçà. Â³òåð ï³âäåí-

íî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+22°Ñ, âíî-
÷³ +14...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +20...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +17...+21°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +16...+22°Ñ, âíî÷³ +12...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+21°Ñ, âíî÷³ +10...+14°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì öå äåíü Ëèêåð³¿-Êîìàðíèö³. ×àñ ïîÿâè

êîìàð³â — ïðîâ³ñíèê³â òåïëà. "Áàãàòî êîìàð³â — ãîòóé äëÿ ÿãîäè
êîðîá³â, áàãàòî ìîøîê — ãîòóé äëÿ ãðèá³â ëóêîøêà". ßêùî öüîãî
äíÿ ç'ÿâëÿºòüñÿ áàãàòî êîìàð³â, âë³òêó áóäå õîðîøèé âðîæàé. Êî-
ìàð³â ìàëî — â³âñà ³ òðàâ íå áóäå. "Äîù ó òðàâí³ õë³áà ï³äí³ìàº",
"Ìàé õîëîäíèé — ð³ê õë³áîðîäíèé".

²ìåíèííèêè: 
Iñèäîð, Ìàêñèì, Ëåîíòié, Äîáåñëàâ, Þëié

1 7 4 8

4 3 2

5 3 1

8 2 7

4 2 1 5

7 9 4 6

3 2 6 7

4 7 6 2

2 7 5 9

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.

1 9 7 6 5 3 8 2 4

6 4 8 1 2 7 3 5 9

3 5 2 9 8 4 1 6 7

4 2 3 7 6 5 9 1 8

9 8 6 2 4 1 5 7 3

7 1 5 8 3 9 2 4 6

5 6 9 3 7 2 4 8 1

8 3 4 5 1 6 7 9 2

2 7 1 4 9 8 6 3 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 21 òðàâíÿ

Бій інтер онтинентально о чемпіона за версією WBA Автандила Х рцидзе та Михалі Котая за інчився но а том
останньо о восьмом ра нді
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Столичний бо сер поповнив лави чемпіонів Європи. Ки-
янин Валентин К ц здоб в свій перший тит л чемпіона
Європи за версією ЕВА, ви равши бій в андійця Сема
Р ндо, я ий рає за Швецію. Бо серсь ий т рнір від-
б вся п'ятницю в новом спорт омпле сі FreeStyle.
На рин відб лися ще два поєдин и. Масштабне бо -
серсь е дійство ор аніз вала омпанія Elite boxing pro-
motion. Наст пний бій вона влашт є для стотисячної
а диторії вже напри інці літа.


