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ЗЕЛЕНІ ЗОНИ НАБУДУТЬ
НАЛЕЖНОГО ВИГЛЯДУ
Вліт ом нальни и висадять майже
два мільйони вітів

Îïåðàö³ÿ “Àâòîáóñ — 2010”
Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê ñòîëè÷í³ ³íñïåêòîðè ÄÀ² ñêëàëè ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ àäì³íïðîòîêîë³â

Ó ñòîëèö³ òðèâàº êîìïëåêñ ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ çàõîä³â “Àâòîáóñ — 2010”. Ïåðåâ³-
ðÿþòü ì³ñüê³ ìàðøðóòêè ð³çíèõ ôîðì âëàñ-
íîñò³. Îïåðàö³ÿ òðèâàòèìå äî 30 ÷åðâíÿ.
Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-
ñëóæá³ ÄÀ² Êèºâà. Çà ñëîâàìè ïðàâîîõî-
ðîíö³â, ìåòîþ ìàñøòàáíèõ ïåðåâ³ðîê º íà-
ñàìïåðåä ïîïåðåäæåííÿ àâàð³éíîñò³ íà ïà-
ñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ïîñèëåííÿ
òðàíñïîðòíî¿ äèñöèïë³íè ö³º¿ êàòåãîð³¿ âî-
ä³¿â. “Ç íàñòàííÿì ë³òà çðîñòàº îáñÿã ïà-
ñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, îñê³ëüêè ðîçïî-

÷èíàºòüñÿ ñåçîí â³äïóñòîê òà åêñêóðñ³é. À
òîìó ñï³âðîá³òíèêè ÄÀ² îñîáëèâó óâàãó
çâåðòàþòü íà òåõí³÷íèé ñòàí òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî ïåðåâåçåíü
ëþäåé, ïîñèëþþòü êîíòðîëü çà äîòðèìàí-
íÿì Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó âîä³ÿìè ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó,— éäåòüñÿ â ïî-
â³äîìëåíí³.— Çîêðåìà ïðåäñòàâíèêè ÄÀ²
ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿòü ãîòîâí³ñòü àâòîáóñ³â,
ì³êðîàâòîáóñ³â òà ³íøîãî òðàíñïîðòó äî
åêñïëóàòàö³¿ â ë³òí³é ïåð³îä, ñïðàâí³ñòü çà-
ïàñíèõ òà àâàð³éíèõ âèõîä³â, óêîìïëåêòî-

âàí³ñòü âîãíåãàñíèêàìè, â³äïîâ³äí³ñòü ïå-
ðåîáëàäíàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äî çà-
êîíîäàâ÷èõ íîðì”.

ßê ïîâ³äîìèëè â÷îðà “Õðåùàòèêó” â
ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ÄÀ², òàê³ ñïåö-
îïåðàö³¿ â ì³ñò³ çä³éñíþþòüñÿ ïîñò³éíî.
Ò³ëüêè íèí³øíüîãî ðîêó öå âæå äðóãà ïå-
ðåâ³ðêà. Àäæå ï³ñëÿ êâ³òíåâî¿ ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, ùî äî âîä³¿â âèíèêëî ÷èìàëî çàïè-
òàíü. Òîìó íàçð³ëà ïîòðåáà ó ïîâòîðíî-
ìó êîíòðîë³. “Íèí³ æ ò³ëüêè ñïî÷àòêó
ñïåöîïåðàö³¿ áóëî ñêëàäåíî 2122 àäì³í-
ïðîòîêîëè,— ñêàçàëè â ïðåñ-ñëóæá³
ÄÀ².— Çîêðåìà áóëî çàô³êñîâàíî 11 ïî-
ðóøåíü, êîëè âîä³¿ ïðàöþâàëè â ñòàí³
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, 3 — íå ìàëè â³ä-
ïîâ³äíî¿ ë³öåíç³¿ íà ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â, 178 — âçàãàë³ íå ìàëè ïðè ñîá³ âî-
ä³éñüêèõ ïîñâ³ä÷åíü”. Ñåðåä âèïàäê³â,
ÿê³ ³íñïåêòîðè ÄÀ² ô³êñóâàëè, íàé÷àñò³-
øå — ïîðóøåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó (407),
â³äñóòí³ñòü òåõîãëÿäó òðàíñïîðòíîãî çà-
ñîáó (124), ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïåðåâå-
çåííÿ ïàñàæèð³â (183). Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïî-
â³äîìèëè, ùî âñ³õ ïîðóøíèê³â îøòðàôî-

âàíî, çã³äíî ç Êîäåêñîì ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ï³ä ÷àñ ðåéäó ñòîëè÷í³ ³íñïåêòîðè ÄÀ²
òàêîæ çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà äîòðèìàí-
íÿì âîä³ÿìè ðåæèìó ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó,
ïðîõîäæåííÿ íèìè îáîâ’ÿçêîâîãî òåõí³÷-
íîãî îãëÿäó ïåðåä âèõîäîì íà ìàðøðóò.
Îñîáëèâî æîðñòêî ïåðåâ³ðÿòèìóòü ïåðå-
â³çíèê³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ íåñàíêö³îíîâàíè-
ìè ïåðåâåçåííÿìè, çîêðåìà îðãàí³çîâàíèõ
ãðóï ä³òåé.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó ÊÌÄÀ
Îëåêñ³é Áàðõàòîâ, òàê³ ñïåöîïåðàö³¿ ìà-
þòü âàæëèâå çíà÷åííÿ. “Àäæå á³ëüø³ñòü
ïåðåâ³çíèê³â íàñàìïåðåä äáàþòü ïðî äîõî-
äè ³ ÷îìóñü çàáóâàþòü ïðî ÿê³ñòü, à ãîëîâ-
íå — áåçïåêó ïàñàæèð³â,— çàÿâèâ â³í.—
Òîìó òðàïëÿþòüñÿ ùå âèïàäêè êåðóâàííÿ
ìàðøðóòêàìè â íåòâåðåçîìó ñòàí³ àáî êîëè
ìàøèíè ìàþòü íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé
ñòàí”. Íà éîãî äóìêó, òàê³ ðåéäè-ïåðåâ³ð-
êè ïîòð³áíî ïðîâîäèòè ÷àñò³øå. Àäæå âî-
íè ñïðèÿþòü çìåíøåííþ ïðàâîïîðóøåíü
íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ
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Представни и ДАІ ретельно перевіряють отовність автотранспорт до літньо о період
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З почат проведення в місті спецоперації "Автоб с — 2010" інспе -
торами ДАІ Києва с ладено 2122 адмінпрото оли. Серед виявлених
пор шень — ер вання маршр т ою стані ал о ольно о сп'яніння,
відс тність ліцензії на перевезення пасажирів, перевищення швид о-
сті р х та правил перевезення пасажирів. Усіх пор шни ів по арано
відповідно до статей Коде с про адміністративні правопор шення.
У мерії вважають, що та і заходи мають б ти систематичними, адже
завдя и цьом іль ість аварійних випад ів на доро ах зменш ється.
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Óðÿä äîïîìîæå 
ïîãàñèòè áîðãè

Íàðàç³ Êàá³íåò ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ðîçãëÿ-
äàº ïðîåêò ð³øåííÿ Ïîñòàíîâè, ÿêà ïåðåä-
áà÷àº âèïóñê áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü — âåê-
ñåë³â. Ó òàêèé ñïîñ³á ïëàíóþòü ðîçâ’ÿçàòè
ïðîáëåìó íàðîñòàþ÷î¿ çàáîðãîâàíîñò³ Êè-
ºâà ïåðåä åíåðãîïîñòà÷àëüíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè. "Ïðèéíÿòòÿ òàêîãî äîêóìåíòà äàñòü
çìîãó ïðîäîâæóâàòè óòðèìóâàòè òàðèôè íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ó Êèºâ³ íà ³ñíóþ÷îìó
ð³âí³",— íàãîëîñèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ñòàíîì íà
ïåðøå ÷åðâíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ñòîëè÷í³ ñïî-
æèâà÷³ çàáîðãóâàëè 4 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü çà
òåïëîâó åíåðã³þ. Äî ñëîâà, ïðîòÿãîì 2009
ðîêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî òà ïðî-
ô³íàíñîâàíî ñóáâåíö³þ ï³äïðèºìñòâó ÀÊ
"Êè¿âåíåðãî" â ñóì³ 1095,6 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà îïëàòó çà ñïîæè-
òèé ïðèðîäíèé ãàç. Íàãàäàºìî, 2 êâ³òíÿ
2010 ðîêó ÊÌÄÀ ïðîâåëà íàðàäó çà ó÷àñ-
òþ ãîë³â ïðàâë³íü ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" òà ÇÀÒ
"ÅÊ "ÄÀÐòåïëîöåíòðàëü", íà ÿê³é âèçíà÷å-
íî øëÿõè ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïî-
æèòèé ïðèðîäíèé ãàç ³ ñêëàäåíî ãðàô³ê ïî-
ãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³. Ó êâ³òí³ öüîãî ðî-
êó öåé ãðàô³ê âèêîíàíî ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" —
íà 93,6%; ÇÀÒ "ÅÊ "ÄÀÐòåïëîöåíòðàëü" —
íà 18,3%

100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü — 
íà ðåìîíò æèòëîâèõ 
áóäèíê³â

Ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó ì³ñüêà âëà-
äà ïëàíóº íàïðàâèòè ïîíàä ñòî ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü íà ðåìîíò æèòëîâîãî ôîíäó ñòî-
ëèö³. Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà-
òâåðäæåíî ïîàäðåñíèé ðîçïîä³ë êîøò³â äëÿ
âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Íàéá³ëüøå
ãðîøåé îòðèìàº Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí.
Äëÿ ðåìîíòó éîãî æèòëîâèõ áóäèíê³â ì³ñü-
êà âëàäà ñïðÿìóº 10 ì³ëüéîí³â 799 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Çîêðåìà ìàéæå òðè ì³ëüéîíè íà-
ïðàâëÿòü íà ðåìîíò ôàñàä³â, 4 ì³ëüéîíè
451 òèñÿ÷ — íà ðåìîíò ïîêð³âåëü, á³ëüøå
òðîüõ ì³ëüéîí³â — íà ðåìîíò ñõîäîâèõ êë³-
òèí òà 320 òèñÿ÷ ãðèâåíü — íà ³íø³ ðîáî-
òè. Á³ëüøå äåñÿòè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ðå-
ìîíò æèòëîâîãî ôîíäó îòðèìàþòü òàêîæ
Äåñíÿíñüêèé ³ Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîíè
ñòîëèö³

Äåâ’ÿòèêëàñíèêè 
îòðèìàëè ñâ³äîöòâà 
ïðî îñâ³òó

Ó ï’ÿòíèöþ, 18 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó, ó çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà çàâåð-
øèëàñÿ Äåðæàâíà ï³äñóìêîâà àòåñòàö³ÿ äëÿ
âèïóñêíèê³â 9-õ êëàñ³â. "Öüîãî ðîêó ñòîëè÷-
í³ äåâ’ÿòèêëàñíèêè ñêëàäàëè äåðæàâíó ï³ä-
ñóìêîâó àòåñòàö³þ ç ï’ÿòè ïðåäìåò³â: óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè, ìàòåìàòèêè, ãåîãðàô³¿, á³îëî-
ã³¿, à òàêîæ ³íîçåìíî¿ ìîâè ÷è ³íøîãî ãóìà-
í³òàðíîãî ïðåäìåòà çà âèáîðîì íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó. Ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ ïîíàä 27 òè-
ñÿ÷ âèïóñêíèê³â ñòîëè÷íèõ øê³ë, ã³ìíàç³é,
ë³öå¿â îòðèìàëè ñâ³äîöòâà ïðî áàçîâó çàãàëü-
íó ñåðåäíþ îñâ³òó",— çàçíà÷èâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé

Ó òåàòðàõ — 
çàêðèòòÿ ñåçîíó

Öüîãî òèæíÿ á³ëüø³ñòü òåàòðàëüíèõ êî-
ëåêòèâ³â ñòîëèö³ ñâÿòêóâàòèìóòü çàêðèòòÿ
ñåçîíó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Òàêîæ â³í
ðîçïîâ³â, ùî 24 òà 25 ÷åðâíÿ ó Êè¿âñüêî-
ìó Íàö³îíàëüíîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³
îïåðåòè (âóë. ×åðíîâîàðì³éñüêà, 53/3) êè-
ÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü ïîçíàéîìè-
òèñÿ ç âèïóñêíèêàìè Êè¿âñüêî¿ ìóí³öè-
ïàëüíî¿ àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà — âîíè ïðåäñòàâëÿòü øîó-âè-
ñòàâó "È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ".
Êð³ì òîãî, çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ 25 ÷åðâ-
íÿ ó Êè¿âñüêîìó êàìåðíîìó òåàòð³-ñòóä³¿
"Â³ëüíà ñöåíà" â³äáóäåòüñÿ Íåçàëåæíèé ³í-
òåðàêòèâíèé ì³ñòè÷íèé ôåñòèâàëü àâòîð³â
"Í³ìôà"

“Øâèäêà” çàïðàöþº 
ïðîäóêòèâí³øå
Ñëóæáà “103” ïåðåíàïðàâëÿòèìå íåîá´ðóíòîâàí³ âèêëèêè
äî ïóíêò³â íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè òà ä³ëüíè÷íèõ ë³êàð³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Нові правила ви ли швид ої
медичної допомо и затвердили
деп тати Київради на мин лій
сесії. Вони чіт о розмежов ють
ви ли и иян за озв ченими
симптомами. Оператори сл жби
"103", отримавши дзвіно , пере-
направлятим ть ви ли и на
"швид ", невід ладн , психіат-
ричн або ж дільнично о лі аря.
Завдя и та им нововведенням
е стрен медичн допомо от-
рим ватим ть ті, хто дійсно її по-
треб є. Відта робота лі арів за
ви ли ом стане прод тивнішою.

Íåçàáàðîì êèÿíè âèêëèêàòèìóòü
"øâèäêó" çà íîâèìè ïðàâèëàìè. ¯õ äåïó-
òàòè çàòâåðäèëè íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäè. Âîíè ñòîñóþòüñÿ âèêëèêó áðèãàä
"øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè", ñïåö³àë³-
çîâàíî¿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ äîïîìîãè, ïóíêò³â
íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ä³ëü-
íè÷íèõ ë³êàðÿ-òåðàïåâòà, ë³êàðÿ-ïåä³àò-
ðà òà ë³êàðÿ-ñïåö³àë³ñòà àìáóëàòîðíî-ïî-
ë³êë³í³÷íèõ çàêëàä³â. Çã³äíî ç äîêóìåí-
òîì, êàðåòà "øâèäêî¿" âè¿æäæàòèìå çà
òèì ñàìèì íîìåðîì òåëåôîíó 103, îäíàê
ïðè÷èíè äëÿ öüîãî âæå ÷³òêî âèçíà÷åíî
íà ïàïåð³. "Íîâèìè ïðàâèëàìè ìè ìàº-
ìî çà ìåòó çàõèñòèòè ïðàâà ìåäèê³â, ÿê³
íàäàþòü äîïîìîãó, òà ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ³
îïåðàòèâí³ñòü íàäàííÿ äîïîìîãè, çàõèñ-
òèâøè ïðàâà ïàö³ºíò³â. Ôàêòè÷íî äëÿ ëþ-
äåé í³÷îãî íå çì³íþºòüñÿ, êð³ì òîãî, ùî
ï³äâèùóºòüñÿ êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-
íÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè",— íàãî-
ëîñèëà âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àëëà Øëàïàê.

Òîæ ÷åêàòè åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè âàðòî ó âèïàäêàõ âòðàòè ñâ³äîìîñò³, ñó-
äîì, ðàïòîâîãî ðîçëàäó äèõàííÿ, ðàïòîâî-
ãî áîëþ â ä³ëÿíö³ ñåðöÿ, áëþâîòèííþ êðî-
â'þ, ãîñòðîãî áîëþ â æèâîò³, ðÿñíî¿ êðî-
âîòå÷³ âñ³õ âèä³â, òðàâìóâàííÿ, ó âèïàäêàõ
ÄÒÏ, óðàæåííÿõ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì,
áëèñêàâêîþ, ïðè ïîðóøåíí³ íîðìàëüíîãî
ïåðåá³ãó âàã³òíîñò³ òà â ³íøèõ íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³ÿõ, òàêèõ, ÿê óêóñè òâàðèí ³
çì³é, îòðóºííÿ. Â óñ³õ ³íøèõ âèïàäêàõ îïå-
ðàòîðè ñëóæáè "103" ïåðåíàïðàâëÿòèìóòü
äçâ³íêè äî Ñëóæáè íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìî-
ãè ÷è ä³ëüíè÷íîìó ë³êàðþ, à òàêîæ êîí-
òðîëþâàòèìóòü ¿õ âèêîíàííÿ. Äî òàêèõ íà-
ëåæàòü ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè, àðòåð³-
àëüíîãî òèñêó, ëåãê³ òðàâìè, çàãîñòðåííÿ
õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü òîùî.

Ðàí³øå òàêèõ ðîçìåæóâàíü âèêëèê³â íå
áóëî, òîìó ç³ âñ³ìà ïðîáëåìàìè çäîðîâ'ÿ
ëþäè çâèêëè çâåðòàòèñÿ äî "øâèäêî¿".
"Áàãàòî õòî äóìàº, ùî Ñòàíö³ÿ øâèäêî¿
äîïîìîãè — öå ïîë³êë³í³êà íà êîëåñàõ.
Ëþäÿì áóâàº ë³íüêè éòè äî ïîë³êë³í³êè,
à ïðîñò³øå íàáðàòè íîìåð òåëåôîíó ³ âè-
êëèêàòè "øâèäêó äîïîìîãó". Òàê³ ëþäè
íàâ³òü íå ï³äîçðþþòü, ùî â öåé ìîìåíò,
ìîæëèâî, õòîñü ïåðåáóâàº íà ìåæ³ æèò-
òÿ òà ñìåðò³, ³ éîìó öÿ äîïîìîãà çíà÷íî
ïîòð³áí³øà",— íàãîëîñèâ ãîëîâíèé ë³êàð
Ì³ñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè Àíàòîë³é Âåðøèãîðà.

Çàâäÿêè çàïðîâàäæåííþ íîâèõ ïðàâèë
ë³êàð³ "øâèäêî¿" ïðàöþâàòèìóòü çíà÷íî
ïðîäóêòèâí³øå. Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíè-

ìè, ÷îòèðè â³äñîòêè âèêëèê³â — íåîá-
ãðóíòîâàí³. Ó òîé ÷àñ ÿê ó ðîçâèíåíèõ
êðà¿íàõ — öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü ìåí-
øå ï³âòîðà â³äñîòêà. "Ö³ ïðàâèëà ñïðÿìî-
âàíî íà òå, ùîá çìåíøèòè ³ äîâåñòè äî
öèâ³ë³çîâàíî¿ íîðìè íåîáãðóíòîâàí³ âè-
êëèêè. Ïðàâèëà áóäå îïðèëþäíåíî â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà ñàéò³
ÊÌÄÀ, à òàêîæ âèâ³øåíî â ë³êóâàëüíèõ
çàêëàäàõ. Òàêèì ÷èíîì ìè çìîæåìî
ðîç’ÿñíèòè ëþäÿì, ùî òàêå "øâèäêà" ³
åêñòðåíà äîïîìîãà, ³ â ÿêèõ âèïàäêàõ ìàº
ïðàöþâàòè íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ â ïîë³êë³í³÷í³é ìåðå-
æ³",— ñêàçàëà ïàí³ Øëàïàê.

Ó äîêóìåíò³ òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî
"øâèäêó", êð³ì íîìåðà 103, ìîæíà áóäå
âèêëèêàòè ôàêñîì (òåë. 234-53-56), åëåê-
òðîííîþ ïîøòîþ (103@health. kiev. ua) òà
çà äîïîìîãîþ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ (íîìåð
10-003 äëÿ àáîíåíò³â "Êè¿âñòàð" ³
096 561 39 77 äëÿ ðåøòè). Ïðîòÿãîì 3 õâè-
ëèí àáîíåíòó ïîâèííî ïðèéòè ï³äòâåð-
äæåííÿ, ùî âèêëèê ïðèéíÿòî. Òàêå íîâîâ-
âåäåííÿ ïîëåãøèòü ñï³ëêóâàííÿ ëþäÿì ³ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè

Відтепер е стрен медичн допомо отрим ватим ть ті, хто дійсно її потреб є

Лариса МУЖУК, інженер-
б дівельни :
— У

жодном
разі не
варто об-
меж ва-
ти. Лю-
д и н а
п р о с т о
т а
"швид "
ви ли а-
ти не б -
де. Я сти н лася з цим питан-
ням зим , оли в мене фа -
тично вся сім'я перехворіла ри-
пом. Б в випадо , оли ми на-
ма алися ви ли ати "швид ",
а лі арі не хотіли приїжджати на
ви ли . А ще ми цієї зими втра-
тили близь людин , і я роз -
мію, я і атастрофічні наслід и
мож ть б ти, я що "швид а"
приїде запізно.

Ірина ІВАНОВА, працівни
ресторан :
— Д -

маю, що
все-та и
варто об-
меж ва-
ти. Ма-
шин ма-
ло, і в той
час, я
дехто ви-
л и а є

"швид "
через дрібниці, хтось тяж ом
стані не може доче атися допо-
мо и. Хоча іноді трапляються
сит ації, оли люди не ви ли а-
ють "швид ", а треба. А б ває
і навпа и. Для то о, щоб ввес-
ти та і обмеження, треба все
детально обмір вати. Напри-
лад, оптимальним варіантом
б ло б зробити аряч лінію з
онс льтаціями, де меди и-фа-

хівці мо ли б с азати, що роби-
ти та оцінити важ ість стан
здоров'я.

Анатолій МАРКОВСЬКИЙ,
пенсіонер:
— Та ,

я вва-
жаю, що
т р е б а
в в е с т и
о б м е -
ження на
ви ли и
м а ш и н
"швид ої
допомо-
и". За-
боліла олова — і вже він ви-
ли ає "швид ". Це ж ні ди
не одиться. Я ні оли через
дрібниці не ви ли аю "швид ".
Болить олова — зайнявся
спортом і все добре. Але д же
ба ато людей не роз міють, що

ви ли "швид ої" через дрібни-
цю — це зайві витрати і марна
праця лі арів.

Вадим МАРТИНОВ, телере-
жисер:
— Д -

же важ о
відповіс-
ти на це
запитан-
ня, том
що я, на
щ а с т я ,
рід о о-
р и с т -
юся ци-
ми по-
сл ами. Але вважаю, що треба
лобально довести е ономічн
сит ацію в раїні та , щоб люди
мо ли собі дозволити обирати
види посл , я ими вони хоч ть
орист ватися.

Фото Гри орія КУБЛАНОВА

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ’’ ЯЯ   КК ИИ ЯЯ НН

Äóìêè êèÿí ùîäî ââåäåííÿ îáìåæåíü 
íà âèêëèê ìàøèí “øâèäêî¿ äîïîìîãè”
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Íåáåçïå÷íà òîðã³âëÿ
Óë³òêó ÷èìàëî êèÿí ñòðàæäàþòü ÷åðåç íåñàíêö³îíîâàíèé ïðîäàæ ïðîäòîâàð³â

Ó ë³òí³é ïåð³îä äîâîë³ ëåãêî ìîæíà îò-
ðó¿òèñÿ ïðîñòðî÷åíèìè ïðîäóêòàìè õàð-
÷óâàííÿ. Îñîáëèâî ÿêùî ðîáèòè ïîêóïêè
íà ñòèõ³éíèõ ðèíêàõ. Í³õòî íå ãàðàíòóº,
ùî ³ â ìàãàçèíàõ, ³ â ñïåö³àëüíî ïðèçíà-
÷åíèõ òîðãîâåëüíèõ ïàâ³ëüéîíàõ íàì íå
"ï³äñóíóòü" íåÿê³ñíèé òîâàð. "ß ëåäü íå
îòðó¿ëàñÿ ç³ïñîâàíèìè êóðÿ÷èìè ñòåãåí-
öÿìè,— ñêàðæèòüñÿ ìåøêàíêà Ñîëîì'ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó Ãàëèíà Ôåäîð³âíà.— ßê
çàâæäè, ïîêóïêó ðîáèëà íà Ñîëîì'ÿíñüêî-
ìó ðèíêó. Ó ë³òíþ ñïåêó ì'ÿñî â êðèòîìó
ðèíêó çáåð³ãàºòüñÿ íå â ìîðîçèëüíèõ êà-
ìåðàõ, ÿê íàëåæèòü, à â ñêëÿíèõ â³òðèíàõ,
â ÿêèõ íå ï³äòðèìóºòüñÿ ïîòð³áíèé òåìïå-
ðàòóðíèé ðåæèì. Äîâîäèòüñÿ â³ðèòè íà
ñëîâî, êîëè ïðîäàâö³ çàïåâíÿþòü, ùî òî-
âàð ñâ³æèé, çðàíêó çàâåçåíèé. Ïîâ³ðèëà ³
íà öåé ðàç. Ïðèíåñåí³ äîäîìó ñòåãåíöÿ íå-
äîñìàæèëà ³ âèêèíóëà, îñê³ëüêè â ïðîöå-
ñ³ ïðèãîòóâàííÿ ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî âîíè
íåñâ³æ³". ² òàêèõ âèïàäê³â ÷èìàëî. ßê ïî-
â³äîìèëè â÷îðà "Õðåùàòèêó" â ñall-öåíòð³,
çà ï³âòîðà ì³ñÿöÿ ç³ ñêàðãàìè íà íåçàäî-
â³ëüíó ðîáîòó ñòîëè÷íèõ ðèíê³â, à òàêîæ
íà ðåàë³çàö³þ íåÿê³ñíèõ ïðîäóêò³â, çâåð-
íóëîñÿ 37 îñ³á. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü äçâ³í-
ê³â íàä³éøëà ç Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó — 9.
Ìàéæå ñò³ëüêè æ — â³ä ïîêóïö³â Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî, Äåñíÿíñüêîãî, Îáîëîíñüêîãî,
Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîí³â ñòîëèö³.

"Ó òîðãîâåëüíîìó ê³îñêó ç ïðîäàæó ìî-
ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé íà
Õàðê³âñüêîìó øîñå íà òåðèòîð³¿ ðèíêó á³-

ëÿ óí³âåðñàìó "Êè¿â", òîðãóþòü íåÿê³ñíîþ
ïðîäóêö³ºþ, ïîðóøóþòü óìîâè ¿¿ çáåð³ãàí-
íÿ,— ðîçïîâ³äàº ì³ñöåâà ìåøêàíêà Â³êòî-
ð³ÿ Ãàâðèñü.— Äî òîãî æ òåðì³í ïðèäàò-
íîñò³ íå çàâæäè â³äïîâ³äàº íîðìàì. Öå íå-
áåçïå÷íî ó ë³òí³é ïåð³îä. ª çàãðîçà âàæ-
êèõ õàð÷îâèõ îòðóºíü ïîêóïö³â".

Íà ñüîãîäí³ âåòåðèíàðíà ì³ë³ö³ÿ ñï³ëü-
íî ç ÑÅÑ ³ óïðàâë³ííÿì âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè ïðîâîäÿòü ðåãóëÿðí³ ðåéäè òîðãî-
âèìè òî÷êàìè ñòîëèö³. "Íàïðàâëåí³ ö³ ä³¿
â ïåðøó ÷åðãó íà òå,— êàæå íà÷àëüíèê

â³ää³ëó âåòåðèíàðíî¿ ì³ë³ö³¿ ïðè ÓÌÂÑ
Îëåêñàíäð Îâ÷àðåíêî,— ùîá çìóñèòè
ïðîäàâö³â äîòðèìóâàòèñÿ ñàí³òàðíî-âåòå-
ðèíàðíèõ íîðì. ²íàêøå, áåç ñåðòèô³êàòó
ÿêîñò³ íà ì'ÿñî, ìè ìàºìî ïîâíîâàæåííÿ
âèëó÷àòè éîãî áåç åêñïåðòèçè. Ùîá çàõèñ-
òèòè ñåáå â³ä íåÿê³ñíîãî òîâàðó, ïîêóïåöü
òàêîæ ìàº ïðàâî ïîïðîñèòè ïðîäàâöÿ íà-
äàòè éîìó äîêóìåíòè ÷è çðîáèòè åêñïåð-
òèçó òîãî ñàìîãî ì'ÿñà â ëàáîðàòîð³¿".

Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ íåÿê³ñíèõ ïðîäóêò³â
íà ðèíêó àáî â ìàãàçèí³ ìîæíà òàêîæ çâåð-

òàòèñÿ ó ðàéîíí³ ÑÅÑ. Àäðåñè ³ òåëåôî-
íè: Ãîëîñ³¿âñüêà — âóëèöÿ Ëîìîíîñîâà,
10, òåë. 257-51-03, 258-44-35; Äàðíèöüêà —
ïðîñïåêò Áàæàíà, 7, òåë. 563-96-06; Äí³ï-
ðîâñüêà — âóëèöÿ Êðàê³âñüêà, 28-á, òåë.
552-23-85, 552-03-04; Îáîëîíñüêà — âóëè-
öÿ Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 2-ä, òåë. 418-78-
39, 418-23-04; Ïå÷åðñüêà — áóëüâàð Ëåñ³
Óêðà¿íêè, 8, òåë. 287-60-70; Ïîä³ëüñüêà —
âóëèöÿ Âîëîñüêà, 19, òåë. 425-30-28, 425-
53-35; Ñâÿòîøèíñüêà — âóëèöÿ Îëüæè÷à,
10-à, òåë. 453-80-46

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó
ì. Êèºâ³ çä³éñíþº äåðæàâíó ðå-
ºñòðàö³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ¿¿ óïðàâë³íü,
â³ää³ë³â, ³íøèõ ï³äðîçä³ë³â, òåðè-
òîð³àëüíèõ îðãàí³â öåíòðàëüíèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïîëÿãàº â
ïðîâåäåíí³ ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè
íà â³äïîâ³äí³ñòü éîãî Êîíñòèòó-

ö³¿ òà çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè,
Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäè-
íè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950
ðîêó ³ ïðîòîêîëàì äî íå¿, ì³æíà-
ðîäíèì äîãîâîðàì Óêðà¿íè, çãî-
äó íà îáîâ'ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíî
Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, òà ac-
quis communautaire, à òàêîæ ç
óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåé-
ñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, óõâà-
ëåíí³ ð³øåííÿ ïðî äåðæàâíó ðå-
ºñòðàö³þ öüîãî àêòà, ïðèñâîºíí³

éîìó ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà òà
çàíåñåíí³ äî ªäèíîãî äåðæàâíî-
ãî ðåºñòðó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â.

Äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ ï³äëÿãà-
þòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè
áóäü-ÿêîãî âèäó íåçàëåæíî â³ä
ñòðîêó ¿õ ä³¿ (ïîñò³éí³ ÷è îáìåæå-
í³ ïåâíèì ÷àñîì) òà õàðàêòåðó â³-
äîìîñòåé, ùî â íèõ ì³ñòÿòüñÿ, ó
òîìó ÷èñë³ ç ãðèôàìè "Äëÿ ñëóæ-
áîâîãî êîðèñòóâàííÿ", "Îñîáëè-
âî¿ âàæëèâîñò³", "Ö³ëêîì òàºì-
íî", "Òàºìíî" òà ³íøèìè, à òà-
êîæ ïðèéíÿò³ â ïîðÿäêó åêñïåðè-
ìåíòó, ÿêùî â íèõ º îäíà àáî
á³ëüøå íîðì (ïðàâèë ïîâåä³íêè),
ùî:

çà÷³ïàþòü ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³, ïîë³òè÷í³, îñîáèñò³ òà ³í-
ø³ ïðàâà, ñâîáîäè é çàêîíí³ ³í-
òåðåñè ãðîìàäÿí, ïðîãîëîøåí³ é
ãàðàíòîâàí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çà-
êîíàìè Óêðà¿íè, óñòàíîâëþþòü
íîâèé àáî çì³íþþòü, äîïîâíþ-

þòü ÷è ñêàñîâóþòü ÷èííèé îðãà-
í³çàö³éíî-ïðàâîâèé ìåõàí³çì ¿õ
ðåàë³çàö³¿;

ìàþòü ì³æâ³äîì÷èé õàðàê-
òåð, òîáòî º îáîâ'ÿçêîâèìè äëÿ
³íøèõ ì³í³ñòåðñòâ, îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ùî
íå âõîäÿòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
îðãàíó, ÿêèé âèäàâ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèé àêò.

Ïðè öüîìó íà äåðæàâíó ðåºñ-
òðàö³þ ïîäàþòüñÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ àêòè, ÿê³ ìàþòü ÿê îäíó
ç óêàçàíèõ îçíàê, òàê ³ ê³ëüêà.

Çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî çàðåºñ-
òðîâàíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â íåçàëåæíî â³ä òîãî, ì³ñòÿòü
âîíè ïðàâîâ³ íîðìè ÷è í³, à òà-
êîæ àêòè ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ çà-
ðåºñòðîâàíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèõ àêò³â ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é
ðåºñòðàö³¿ â çàãàëüíîâñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, îðãàíàì
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³ñòà Êèºâà íå-
îáõ³äíî íàïðàâëÿòè äëÿ âèêîíàí-
íÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ëè-
øå ï³ñëÿ ¿õ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
òà îïóáë³êóâàííÿ. Ó ðàç³ ïîðóøåí-
íÿ çàçíà÷åíèõ âèìîã íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ àêòè ââàæàþòüñÿ òàêèìè,
ùî íå íàáðàëè ÷èííîñò³, ³ íå ìî-
æóòü áóòè çàñòîñîâàí³.

Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî äåðæàâíà ðåºñòðà-
ö³ÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,
ÿêà ïîëÿãàº ó âñåá³÷í³é ïðàâîâ³é
åêñïåðòèç³ òàêèõ àêò³â, çàáåçïå-
÷èòü çàõèñò ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîí-
íèõ ³íòåðåñ³â êèÿí.

Головний спеціаліст
відділ реєстрації

нормативно-правових а тів,
правової роботи, правової освіти
та систематизації за онодавства

Головно о правління юстиції
м. Києві

КРУЦЮК В. О.

Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â
Державна реєстрація нормативно-правових а тів мініс-
терств, інших ор анів ви онавчої влади, я і вист пають
с б’є тами нормотворення, здійснюється відповідно до
У аз Президента У раїни "Про державн реєстрацію
нормативно-правових а тів міністерств та інших ор а-
нів ви онавчої влади" від 3 жовтня 1992 ро № 493
та Положення про державн реєстрацію нормативно-
правових а тів міністерств, інших ор анів ви онавчої
влади, затверджено о постановою Кабінет Міністрів
У раїни від 28 р дня 1992 ро № 731.

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Через спе значно зросла іль-
ість с ар від ородян на при-
дбання нея існо о товар . З ідно
зі статисти ою, ветеринарною
міліцією з почат ро в тор о-
вій мережі столиці виявлено
більш я 34 тис. та ої прод -
ції, половин її — тилізовано.
Проте, попри ре лярні перевір и
та рейди онтролюючих ор анів,
пор шення правил тор івлі, я і
раніше, мають місце. Найчастіше
їх фі с ють місцях, не перед-
бачених для продаж .

Нея існі прод ти, плені не передбачених для продаж місцях, мож ть ви ли ати харчові отр єння
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Äåïóòàòè çì³íÿòü çàáóäîâíèêà
Óíàñë³äîê çâåäåííÿ âèñîòêè íà âóëèö³ Ìå÷íèêîâà òð³ùèíè ç’ÿâèëèñÿ 
íà ñóñ³äí³é ñïîðóä³

Îêð³ì íèçêè ³íøèõ âàæëèâèõ
ïèòàíü, ÿê³ îáãîâîðþâàëè äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ â ÷åò-
âåð, éøëîñÿ ³ ïðî ïðîáëåìí³ çà-
áóäîâè. Çîêðåìà îáãîâîðþâàëè
ïèòàííÿ ïðî çàì³íó çàáóäîâíèêà,
ÿêèé ïðîâîäèòü áóä³âíèöòâî íà
âóëèö³ Ìå÷íèêîâà, 9-à, ùî â Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Ç'ÿñó-
âàëîñÿ, ùî âíàñë³äîê ïðîâåäåí-
íÿ ðîá³ò ïî÷àâ ðóéíóâàòèñÿ ñóñ³ä-
í³é áóäèíîê. Ç ïðîõàííÿì äîïî-
ìîãòè â ð³çí³ ³íñòàíö³¿ âæå íåîä-
íîðàçîâî çâåðòàëèñÿ ì³ñöåâ³
ìåøêàíö³. ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé,
ñèòóàö³þ ìîæóòü âèð³øèòè ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ. Çà éîãî ñëîâàìè,
ð³øåííÿ ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íà Ìå÷íèêîâà 9-à áó-
ëî óõâàëåíî â 2003 ðîö³. Îäíàê
÷åðåç áóä³âíèöòâî áóëî çàáëîêî-

âàíî ï³äçåìíå ðóñëî ð³÷êè Êëîâ,
ï³ñëÿ ÷îãî ïî÷àâ ðóéíóâàòèñÿ ñó-
ñ³äí³é áóäèíîê, ðîçòàøîâàíèé íà
âóëèö³ Ìàð’ÿíåíêà. Ïîïðè íåîä-
íîðàçîâ³ çâåðíåííÿ çàáóäîâíèê
íå çì³ã ðîçâ'ÿçàòè öþ ïðîáëåìó.
Òîìó ³í³ö³àòèâíà ãðóïà ãðîìàäÿí
çâåðíóëàñÿ ïî äîïîìîãó äî Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. "Öå ïèòàííÿ
äâ³÷³ çàñëóõîâóâàëè íà êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè, ³ çðåøòîþ çàìîâíèê â³ä-
ìîâèâñÿ â³ä ðîá³ò íà ä³ëÿíö³ â
çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ô³íàíñóâàí-
íÿ,— ñêàçàâ Îëåñü Äîâãèé.— Ïè-
òàííÿì áåçïåêè ëþäåé çàéíÿëà-
ñÿ Êè¿âðàäà, ³ â áþäæåò³ Êèºâà íà
íèí³øí³é ð³ê ïåðåäáà÷åíî 5 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü íà óêð³ïëåííÿ
ôóíäàìåíòó áóäèíêó".

Çà ï³äñóìêàìè îáãîâîðåííÿ
ïðîáëåìíîãî ïèòàííÿ Îëåñü Äîâ-
ãèé äàâ ïðîòîêîëüí³ äîðó÷åííÿ.
Çîêðåìà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ

çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ ï³äãî-
òóâàòè ïðîåêò íà ñêàñóâàííÿ ð³-
øåííÿ 2003 ðîêó ïðî â³äâåäåííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàáóäîâíèêó ³
âèíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêî-
íîì³êè ìàº ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç

çàëó÷åííÿì íîâîãî ³íâåñòîðà,
ÿêèé çàêëàäå êîøòè íà óêð³ïëåí-
íÿ áóäèíêó íà âóëèö³ Ìàð’ÿíåí-
êà.

"Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì öþ ïðîá-
ëåìó ïîâèíí³ ðîçâ'ÿçàòè,— çàïåâ-
íèâ Îëåñü Äîâãèé.— Íå âñ³ ïè-

òàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç êîíôë³êòíèìè
çàáóäîâàìè, º â êîìïåòåíö³¿ Êè-
¿âðàäè. Òàì, äå ìè ìîæåìî äîïî-
ìîãòè,— ìè öå ðîáèìî. Â öüîìó
³ ïîëÿãàº ãîëîâíå çàâäàííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü — ðîçâ'ÿçàòè
êîíêðåòí³ ïðîáëåìè ëþäåé"

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Попри с ладн фінансов сит -
ацію, бра оштів, зеленб дівці
нама аються тримати в належно-
м ви ляді столичні пар и і
зелені зони. У цьом їм допома-
ають ромадсь і ор анізації, пе-
ресічні ияни. Тіль и в червні
спільними з силлями вдалося
очистити від сміття 18 оаз, роз-
ташованих десяти столичних
районах. О рім цьо о, вліт о-
м нальни и план ють різних
точ ах Києва висадити на
л мбах понад 1 мільйон 800 ти-
сяч вітів різних порід.

Ó ë³òíþ ñïåêó ÷èìàëî êèÿí â³äïî÷èâà-
þòü ó ì³ñüêèõ ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ. Ùîïðàâ-
äà, íå âñ³ çåëåí³ çîíè ìàþòü íàëåæíèé âè-
ãëÿä. Ó áàãàòüîõ ³ç íèõ ùå ìîæíà ïîáà÷è-
òè êóïè ñì³òòÿ, ïîëàìàí³ ëàâè, â³äñóòíº
îñâ³òëåííÿ. Ïðî âñ³ ö³ íåäîë³êè ìåøêàí-
ö³ ñòîëèö³ ïîâ³äîìëÿþòü äî ñàll-öåíòðó.
Ìàòåð³àëè íà öþ òåìó ïóáë³êóâàëèñÿ ³ â
"Õðåùàòèêó". Êîìóíàëüíèêè íàìàãàþòüñÿ
îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà ñêàðãè ³ ë³êâ³äî-
âóâàòè íåäîë³êè.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä" ßðîñëàâ Ìà-
êàð÷óê, õî÷à íà êîæåí ïàðê ó øòàò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ïðèïàäàº ïî 2 îçåëåíþâà÷³ é

ï³äïðèºìñòâî ùå íå îòðèìàëî ô³íàíñó-
âàííÿ ç ì³ñüêáþäæåòó, ðîáîòè âñå æ òðè-
âàþòü. "Çîêðåìà íàâåñí³ ïðèáðàíî 111
ïàðê³â ³ 503 ñêâåðè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
9 000 ãåêòàð³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Îêð³ì
öüîãî, î÷èùåíî 147 ãåêòàð³â äîð³æîê, âè-
âåçåíî 3156 êóáîìåòð³â ñì³òòÿ òà 1320 êó-
áîìåòð³â ã³ëëÿ". Ïàí Ìàêàð÷óê äîäàâ, ùî

çåëåíáóä³âö³ âæå âèñàäèëè 2585 äåêîðà-
òèâíèõ äåðåâ ³ 5659 êâ³òó÷èõ òà â³÷íîçå-
ëåíèõ êóù³â. Çà éîãî ñëîâàìè, êîìóíàëü-
íèêè-îçåëåíþâà÷³ ùîì³ñÿöÿ ïðîâîäÿòü
àêö³¿ ç ïðèáèðàííÿ ïàðê³â ³ ñêâåð³â ì³ñòà
³ç çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêîñò³. Çîêðåìà 5
÷åðâíÿ íèí³øíüîãî ðîêó ó Âñåñâ³òí³é äåíü
çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â³äáó-

ëîñÿ ìàñøòàáíå ïðèáèðàííÿ ïàðê³â Êè-
ºâà ó âñ³õ 10 ðàéîíàõ ì³ñòà. Ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè âäàëîñÿ íàâåñòè ëàä ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ïàðêó, íà Ëèñ³é ãîð³, Îáîëîí-
ñüê³é íàáåðåæí³é, óçáåðåææ³ Äí³ïðà, â
Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, "Ïåðåìîãà",
Ðóñàí³âñüêîìó ïàðêó, "Äîðîãîæè÷³", Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ëàíäøàôòíîìó ïàðêó, íà ñõè-
ëàõ Äí³ïðà, Çàìêîâ³é ãîð³, íà Òðóõàíîâî-
ìó îñòðîâ³, Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³. "Çàãàëîì
ðàçîì ³ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà
êèÿíàìè ïðèáðàëè 18 íàéá³ëüøèõ ïàðê³â
ñòîëèö³,— çàçíà÷èâ ßðîñëàâ Ìàêàð÷óê.—
Óñüîãî áóëî ç³áðàíî ïðèáëèçíî 400 ê³ëî-
ãðàì³â ïëàñòèêó òà ìàéæå 2,5 òîííè ñêëà,
ìàéæå 7 òîíí ñì³òòÿ". Â³í äîäàâ, ùî àê-
ö³ÿ ìàëà íå ëèøå åêîëîã³÷íèé ³ ñîö³àëü-
íèé, à é åêîíîì³÷íèé åôåêò. Îðãàí³çàòî-
ðè çàõîäó ìàëè íà ìåò³ çðîáèòè ìîäíèì
æèòòÿ â ÷èñò³é ³ êóëüòóðí³é êðà¿í³, ïîäî-
ëàòè ñóòî ñïîæèâàöüêå ñòàâëåííÿ äî äî-
âê³ëëÿ, ñïðèÿòè âïðîâàäæåííþ ñîðòóâàí-
íÿ òà ïåðåðîáêè ñì³òòÿ.

Îêð³ì òîãî, êåð³âíèê "Êè¿âçåëåíáóäó"
ïîâ³äîìèâ, ùî íà ÷åðâåíü-ëèïåíü 2010 ðî-
êó â ì³ñò³ ïåðåäáà÷åíî âèñàäæåííÿ êëóìá
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 105 890 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Íà íèõ ç'ÿâèòüñÿ ïîíàä 1 ì³ëüéîí
800 òèñÿ÷ êâ³ò³â.

"Çåëåíáóä³âö³ ï³êëóþòüñÿ ïðî òå, ùîá
êèÿíè ³ ãîñò³ ñòîëèö³ ïî÷óâàëèñÿ çàòèø-
íî ³ êîìôîðòíî â çåëåíèõ çîíàõ ì³ñòà,—
çàÿâèâ ïàí Ìàêàð÷óê.— Òîæ ³ ìåøêàíö³
ñòîëèö³ òàêîæ ìàþòü ïîï³êëóâàòèñÿ ïðî
òå, ùîá íå çàëèøàòè ï³ñëÿ ñåáå ñì³òòÿ ³ íå
çàõàðàùóâàòè íàø³ ïðåêðàñí³ ïàðêè, ñêâå-
ðè òà ë³ñîïàðêîâ³ çîíè"

Âë³òêó êîìóíàëüíèêè âèñàäÿòü ìàéæå äâà ì³ëüéîíè êâ³ò³â

Çåëåí³ çîíè íàáóäóòü 
íàëåæíîãî âèãëÿäó

А ції з прибирання пар ів і с верів міста проходять із зал ченням ромадсь ості

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Деп тати Київради мають намір змінити заб довни а,
я ий зводить висот на в лиці Мечни ова, 9-а в Пе-
черсь ом районі столиці. Унаслідо ви онання робіт
почали з'являтися тріщини в с сідном житловом б -
дин , розташованом на в лиці Мар'янен а. Місцеві
жителі вже наодноразово зверталися по допомо в
різні інстанції міста. Відповіді че ають і досі. Заст п-
ни Київсь о о місь о о олови — се ретар Київради
Олесь Дов ий запевнив, що проблем можна розв'яза-
ти протя ом місяця.

Проблеми онфлі тних заб дов вима ають втр чання місь ої влади
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про проектування та реставрацію з пристосуванням 

з об’єднанням квартир № 226, № 228, № 229 в будинку
№ 3 на вул. Івана Мазепи у Печерському районі

Розпорядження № 327 від 30 квітня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про охорону
культурної спадщини”, Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
27.01.2005 № 11/2587 (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення Посольства Італійської Рес*
публіки в Україні, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Посольству Італійської Республіки в Україні здійснити
проектування та реставрацію з пристосуванням з об’єднан�
ням квартир № 226, № 228, № 229 в будинку № 3 на вул.
Івана Мазепи у Печерському районі, за умови виконання
пункту 2 цього розпорядження.

2. Посольству Італійської Республіки в Україні в установ�
леному порядку:

2.1. Одержати вихідні дані на проектування об’єкта;
2.2. Розробити, погодити та затвердити в установлено�

му порядку проектно�кошторисну документацію;
2.3. Виконати роботи згідно з проектом, розробленим,

погодженим та затвердженим у встановленому порядку;
2.4. Після розробки, погодження та затвердження про�

ектно�кошторисної документації вирішити питання пайової

участі у створенні соціальної та інженерно�транспортної ін�
фраструктури м. Києва в установленому порядку;

2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання робіт;

2.6. Одержати у Головному управлінні охорони культур�
ної спадщини дозвіл на виконання зазначених робіт.

3. Заступникові 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

Про розробку та впровадження 
“Дорожньої карти інвестора” 

Розпорядження № 366 від 18 травня 2010 року

З метою створення сприятливого інвестиційного середовища в м. Києві та передумов для сталого со*
ціально*економічного розвитку столиці України, вдосконалення процедури залучення інвестицій, реаліза*
ції чітких сценаріїв розвитку та супроводження інвестиційних проектів, керуючись законами України “Про
інвестиційну діяльність” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів Укра*
їни від 28.12.2001 № 1801 “Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002—2010
роки”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2002 № 440*р “Про схвалення плану зводів
щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002—2010 роки”, в межах функцій орга*
ну місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

1.1. Із залученням структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) розробити “Дорожню карту інвестора” як ін�
формаційно�презентаційний матеріал щодо процедур залу�
чення та реалізації інвестицій в місті Києві.

1.2. Спільно з Головним управлінням з питань взаємодії
з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити представлення “До�
рожньої карти інвестора” на офіційному Веб�порталі Київ�
ської міської влади та постійну підтримку актуального напов�
нення матеріалів.

1.3. Виступити координатором заходів щодо супрово�
дження інвестиційних проектів відповідно до “Дорожньої
карти інвестора”.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київської міської ради (Киїївської міської держав�
ної адміністрації), Головному управлінню комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головному управ�
лінню містобудування, архітектури та дизайну міського се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), Головному управлін�
ню з питань регуляторної політики та підприємництва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Комунальному підприємству ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Київському міському бюро техніч�
ної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти
нерухомого майна, Комунальному підприємству виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) “Київекспертиза”:

2.1. Протягом двох тижнів з моменту видання цього роз�
порядження надати в межах власної компетенції Головному
управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) детальні описи та схематичні матеріали про процедури,
які передують або супроводжують реалізацію інвестиційних
проектів, для включення до “Дорожньої карти інвестора”.

2.2. Протягом 10 днів з моменту зміни в установленому
порядку процедур, які передують або супроводжують реалі�
зацію інвестиційних проектів, надавати в межах власної ком�
петенції Головному управлінню економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) оновлені детальні описи та схема�
тичні матеріали про такі процедури для включення до “До�
рожньої карти інвестора”.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про проектування та реставрацію 
з пристосуванням нежитлових приміщень з № 1 по № 7

(групи приміщень № 53) в будинку № 16/3, літ. “А” 
на вул. Мала Житомирська у Шевченківському районі

Розпорядження № 367 від 19 травня 2010 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про основи містобудування”, Закону Укра*
їни “Про охорону культурної спадщини”, Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської

міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення товариства
з обмеженою відповідальністю “ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ “ЕКСПРЕС ТУРС”, в межах функцій органу міс*
цевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “ТУРИС�
ТИЧНА КОМПАНІЯ “ЕКСПРЕС ТУРС” здійснити проектуван�
ня та реставрацію з пристосуванням нежитлових приміщень
з № 1 по № 7 (групи приміщень № 53), які знаходяться на
першому поверсі в будинку № 16/3, літ. “А” з влаштуван�
ням окремого входу на вул. Мала Житомирська у Шевчен�
ківському районі під заклад громадського харчування, за
умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ТУРИС�
ТИЧНА КОМПАНІЯ “ЕКСПРЕС ТУРС” в установленому по�
рядку:

2.1. Розробити, погодити та затвердити в установлено�
му порядку проектно�кошторисну документацію;

2.2. Виконати роботи згідно з проектом, розробленим,
погодженим та затвердженим у встановленому порядку;

2.3. Після розробки, погодження та затвердження про�

ектно�кошторисної документації вирішити питання пайової
участі у створенні соціальної та інженерно�транспортної ін�
фраструктури м. Києва в установленому порядку;

2.4. Одержати у Головному управлінні охорони культур�
ної спадщини дозвіл на виконання зазначених робіт;

2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання робіт.

3. Заступникові 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

Про виконання аварійно-відновлювальних робіт 
по вулиці Академіка Горбунова у Дарницькому районі

Розпорядження № 379 від 27 травня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто*герой Київ”, статті 2 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 № 1369 “Про ін*
женерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів” (із змінами і доповненнями) та від 29.03.2002
№ 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” (із змінами і допов*
неннями), протоколу Постійної комісії з питань техногенно*екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 11.05.2010 № 30 “Про ава*
рійну ситуацію, яка склалася на проїзній частині на вулиці Академіка Горбунова” та з метою виконання не*
відкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на проїзній частині по вулиці Академіка Гор*
бунова, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником розробки проектно�кошторис�
ної документації та виконання робіт з ліквідації наслідків над�
звичайної ситуації на проїзній частині по вулиці Академіка
Горбунова відкрите акціонерне товариство “Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт”.

2. Відкритому акціонерному товариству “Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт”:’

2.1. Забезпечити розробку проектно�кошторисної доку�
ментації на проведення робіт з ліквідації наслідків надзви�
чайної ситуації на проїзній частині по вулиці Академіка Гор�
бунова, погодивши її в установленому порядку.

2.2. Забезпечити до 01.06.2010 виконання робіт з лікві�
дації наслідків надзвичайної ситуації на проїзній частині по
вулиці Академіка Горбунова.

2.3. До початку виконання робіт отримати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в інспекції державного архітек�
турно�будівельного контролю в м. Києві.

2.4. Після виконання робіт забезпечити відновлення до�
рожнього покриття по вулиці Академіка Горбунова.

3. Головному управлінню комунального господарства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), як головному розпоряднику бю�
джетних коштів, підготувати та подати до виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) звернення з відповідними розрахунками та об�
ґрунтуваннями щодо виділення коштів з резервного фонду
міського бюджету м. Києва для виконання невідкладних ава�
рійно�відновлювальних робіт на проїзній частині по вулиці
Академіка Горбунова.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) до початку виконання

протиаварійних робіт по вулиці Академіка Горбунова вида�
ти відкритому акціонерному товариству “Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт” дозвіл (ордер) на
порушення благоустрою.

5. Комунальній корпорації “Київавтодор” та виконавчому
органу Дарницької районної у м. Києві державної адмініс�
трації (Дарницькій районній у м. Києві державній адмініс�
трації) після завершення виконання робіт встановити по�
стійний контроль за станом дорожнього покриття по вули�
ці Академіка Горбунова.

6. Комунальному підприємству “Київдорсервіс”:
6.1. Розробити, погодити та затвердити в установлено�

му порядку тимчасові схеми організації дорожнього руху на
період підготовчих, протиаварійних та відновлювальних ро�
біт по вулиці Академіка Горбунова.

6.2. Відповідно до тимчасової схеми організації дорож�
нього руху, зазначеної у п.6.1, встановити необхідні дорож�
ні знаки, знаки маршрутного орієнтування.

7. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міс�
та Києва, затвердженими рішенням ‘Київської міської Ради від
25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

8. При виконанні робіт дотримуватись норм і правил без�
пеки у будівництві.

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

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

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про благоустрій схилу з встановленням квіткової клумби
у вигляді логотипу ЄВРО 2012 біля Золотих воріт 

Національного заповідника “Софія Київська” 
у Шевченківському районі 

Розпорядження № 383 від 27 травня 2010 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто*герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван*
ня в Україні”, з метою покращання благоустрою і квіткового оформлення центральної частини міста та у
зв’язку з презентацією “Два роки до старту ЄВРО 2012” офіційного логотипу міста Києва як приймаючо*
го міста фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

1. Здійснити благоустрій схилу у вигляді квіткової клум�
би з логотипом ЄВРО 2012 (далі — клумба ) біля Золотих во�

ріт Національного заповідника “Софія Київська” у Шевчен�
ківському районі.
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2. Визначити Київське комунальне об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київ�
зеленбуд” (надалі — КО “Київзеленбуд”) замовником про�
ектно�вишукувальних робіт та робіт з благоустрою схилу з
встановленням клумби біля Золотих воріт Національного за�
повідника “Софія Київська”.

3. Головному управлінню комунального господарства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити фінансування робіт,
зазначених в пункті 1 цього розпорядження, затверджених

Головному управлінню в бюджеті м. Києва на благоустрій і
створення та відновлення зеленої зони на 2010 рік.

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

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

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про дозвіл на виконання робіт із тимчасового 
відключення водоводу діаметром 1400 мм 

на просп. Академіка Палладіна на час підключення 
водопроводу діаметром 300 мм 

у Святошинському районі
Розпорядження № 393 від 31 травня 2010 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто*герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван*
ня в Україні” та у зв’язку з необхідністю тимчасового відключення водоводу діаметром 1400 мм на прос*
пекті Академіка Палладіна для підключення водопроводу діаметром 300 мм, в межах функцій органу міс*
цевого самоврядування:

1. Дозволити відкритому акціонерному товариству “АК
“Київводоканал” тимчасово з 20.00 11.06.2010 до 08.00
14.06.2010 на час виконання робіт відключити частину во�
доводу Д=1400 мм на просп. Академіка Палладіна на ділян�
ці від вул. Робітничої до вул. Стеценка та зменшити об’єми
подачі води споживачам житлових масивів Новобіличі, Бі�
личі, Академмістечко, Південна та Микільська Борщагівки,
Теремки�1, Теремки�2, Святошин, міста Вишневого та се�
лища Коцюбинське.

2. Відкритому акціонерному товариству “АК “Київводока�
нал”:

2.1. Забезпечити на час тимчасового відключення час�
тини водоводу діаметром 1400 мм безперебійну роботу на�
сосних станцій “Святошинська”, “Біличі”, “Депутатська”,
“Микільська Борщагівка”, “Крутогірна”, “Смородинська” від�
повідно до розробленої акціонерним товариством “Київпро�
ект” балансової схеми та доставку питної води до місць не�
достатньої подачі води централізованим водопостачанням.

2.2. Виконати роботи з відключення та запуску в роботу
водоводу діаметром 1400 мм згідно з графіком робіт.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Регіональ�
ні будівні інвестиції” та приватному підприємству “Сінта�
Сервіс” забезпечити виконання робіт з переключення водо�
воду Д=1400 мм згідно з графіюм робіт.

4. Київській міській санітарно�епідеміологічній станції за�
безпечити постійний контроль якості питної води на період
виконання робіт та після відновлення роботи водоводу в
точках, визначених ВАТ “АК “Київводоканал”.

5. Святошинській, Солом’янській та Голосіївській район�
ним у м. Києві державним адміністраціям через комуналь�
ні підприємства районів організувати цілодобове чергуван�
ня поливальних машин з розрахунку 2 автомобілі на мікро�
район із забезпеченням їх засобами зв’язку та організува�
ти пункти роздачі води біля жилих будинків.

6. Управлінню державної пожежної охорони ГУ МНС Укра�
їни в м. Києві на період виконання робіт вжити заходів що�
до забезпечення пожежогасіння в умовах зниженого тиску
в мережах водопостачання.

7. Відкритому акціонерному товариству “АК “Київводока�
нал” спільно з Головним управлінням з питань взаємодії з
засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Святошинською, Солом’ян�
ською та Голосіївською районними у м. Києві державними
адміністраціями і виконавчими органами рад м. Вишневе та
с. Коцюбинське через засоби масової інформації та кому�
нальні підприємства по утриманню житлових фондів пові�
домити мешканців згаданих житлових масивів, керівників
підприємств, установ і організацій про зниження тиску у во�
допровідних мережах та можливі відхилення показників якос�
ті питної води на період виконання робіт.

8. 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 тимчасове зайняття тротуару 
на вул. Богдана Хмельницького № 34-а 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 396 від 2 червня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав*
томобільні дороги”, з метою забезпечення безпечного проходу пішоходів у зв’язку з виконанням будівель*
но*монтажних робіт на вул. Богдана Хмельницького, 34*а, зважаючи на звернення товариства з обмеже*
ною відповідальністю “ВІТ*плюс” від 26.04.2010 № 4, в межах функцій органу місцевого самоврядуван*
ня:

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю
“ВІТ�плюс” тимчасове в період з 01.06.2010 до 01.01.2011
зайняття тротуару на всю ширину парної сторони вул. Бог�
дана Хмельницького з встановленням огорожі та влашту�
ванням пішохідної галереї на вул. Богдана Хмельницького
№ 34�а для організації безпечного проходу пішоходів на пе�
ріод виконання будівельно�монтажних робіт, за умови ви�
конання пункту 2 цього розпорядження.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ВІТ�плюс”
у встановленому порядку:

2.1. Забезпечити збереження зелених насаджень.
2.2. Встановити огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі та

забезпечити безпечний прохід пішоходів в місцях виконан�
ня робіт.

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�

ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнення�
ми).

2.4. Після завершення робіт відновити покриття троту�
арів на всю ширину за типом існуючого та передати за ак�
том КП ШЕУ Шевченківського району.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан�
ня робіт покласти на директора товариства з обмеженою від�
повідальністю “ВІТ�плюс” О. Бодіна.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 27.06.2007 № 811

Розпорядження № 401 від 2 червня 2010 року

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто*герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван*
ня в Україні”, з метою забезпечення сталого розвитку столиці і її зеленої зони, в межах функцій органу міс*
цевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 27.06.2007 № 811
“Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень
на території міста Києва”, а саме:

1.1. Преамбулу викласти в наступній редакції:

“Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 01.08.2006 № 1045 “Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у насе�

лених пунктах України”, Положення про Головне управління
екології та охорони природних ресурсів виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації), за�
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.06.2009 № 667 “Про затвердження Положення про Го�
ловне управління екології та охорони природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації, з метою забезпечення сталого
розвитку столиці та її зеленої зони.”

1.2. В тексті слова “Управління охорони навколишнього
природного середовища виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)” в усіх від�
мінках замінити словами “Головне управління екології та охо�
рони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації)” у відповідних відмінках.

2. Затвердити зміни до Порядку видалення зелених на�
саджень на території м. Києва, затвердженого розпоряджен�
ням Київської міської державної адміністрації від 27.06.2007
№ 811, що додаються.

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 скасування розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30.10.2009 № 1230

Розпорядження № 412 від 7 червня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи абзац 12 пункту
7 Плану заходів з комплексного розв’язання проблем соціально*економічного розвитку м. Києва та під*
вищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади,— затвердженого розпорядженням Ка*
бінету Міністрів України від 07.04.2010р. № 891*р, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 30.10.2009 № 1230 “Про закріплення об’єктів права
комунальної власності територіальної громади м. Києва”.

2. Виконуючому обов’язки заступника голови Київської
міської державної адміністрації Шлапак А. В. прийняти рі�

шення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на виконуючого обов’язки заступника голови Київської
міської державної адміністрації Шлапак А. В.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 21.03.2007 № 301

Розпорядження № 336 від 5 травня 2010 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто*герой Київ”, постанови Кабінету
Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів бу*
дівництва та проведення їх державної експертизи” (із змінами та доповненнями), в межах функцій місце*
вого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни та доповнення до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.03.2007 № 301
“Про затвердження проекту будівництва дільниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві від ст. “Ли�
бідська” до ст. “Виставковий центр”, виклавши його в новій редакції:

“Про затвердження проекту будівництва дільниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві від ст.
“Либідська” до ст. “Виставковий центр”

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України
від 31.10.2007 № 1269 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх держав�
ної експертизи” (із змінами та доповненнями), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити проект будівництва дільниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві від ст. “Либід�
ська” до ст. “Виставковий центр”, рекомендований до затвердження спеціалізованою державною організацією “Київська
міська служба Української інвестиційної експертизи (служба “Київдержекспертиза”)” (позитивний висновок комплексної дер�
жавної експертизи від 29.12.2006 № 4883) та Київською міською філією Державного підприємства “Спеціалізована держав�
на експертна організація — центральна служба Української державної будівельної експертизи” (позитивний висновок ком�
плексної державної експертизи від 07.12.2009 № 0208), погоджений Головним управлінням містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист�
погодження від 06.12.2006 № 07�10445), з такими техніко�економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та покриття інфляційних процесів (з ПДВ), що передбачені зведе�
ним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих до�
кументів та результатів їх детальної перевірки Київською міською філією Державного підприємства “Спеціалізована держав�
на експертна організація — центральна служба Української державної будівельної експертизи”.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків.”

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

По азни и Од. вимір Кіль ість

Всьо о І чер а II чер а

Б дівельна довжина дво олійном обчисленні м 4,84 4,08 0,76

Е спл атаційна довжина м 4,99 3,79 1,20

Кіль ість станцій шт. 4 3 1

Проп с на спроможність дільниці пар
поїздів/ од.

40 40 40

Провізна спроможність дільниці тис.
пас/ од.

33,7 33,7 33,7

Кіль ість робочих місць на дільниці од. 412 292 120

Тривалість б дівництва міс. 96 60 36

Кошторисна вартість б дівництва цінах 2009 р.
(з рах ванням ПДВ),
в т. ч.: БМР (без ПДВ)
В том числі:
Лінія метрополітен
(з ПДВ)
в т. ч.: БМР (без ПДВ)
Пере ладання інженерних мереж
(з ПДВ),
в т. ч.: БМР (без ПДВ)
Додат ові пристрої
(з ПДВ),
в т. ч.: БМР (без ПДВ)
Ре онстр ція ВЛ
(з ПДВ),
в т. ч.: БМР (без ПДВ)
П с онала одж вальні роботи (з ПДВ).

тис. рн
тис. рн

тис. рн

тис. рн

тис. рн
тис. рн

тис. рн
тис. рн

тис. рн
тис. рн
тис. рн

2785467,526
1893777,796

2471612,406

1684331,701

203323,969
159452,659

66908,598
49533,544

592,230
459,892
28665,023

2136656,068
1450829,777

1887443,708

1285349,178

159526,502
125551,619

53449,991
39469,088

592,230
459,892
21278,337

648811,458
442948,019

584168,698

398982,523

43797,467
33901,040

13458,607
10064,456 - -

—
—
7386,686

Ліміт на б дівництво житла (придбання житла)
(з ПДВ)

тис. рн 14365,300 14365,300 —

Ви онаний обся апітальних в ладень станом
на 01.01.09

тис. рн 1302344,003 1302344,003 —
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Ç³ðêîâà ï³äòðèìêà
íàðêîçàëåæíèõ
Êè¿âñüêèé ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð äëÿ íàðêîçàëåæíèõ
â³äâ³äàâ ºâðîïåéñüêèé äåíñ-ïîï ìóçèêàíò ²íóñà Äóäà

Àêö³ÿ ³ç çàëó÷åííÿì äî ï³ä-
òðèìêè íàðêîçàëåæíèõ â³äîìèìè
ëþäüìè Âñåóêðà¿íñüêèì áëàãî-
ä³éíèì ôîíäîì “Ñîö³àëüíå ïàðò-
íåðñòâî” â³äáóâàºòüñÿ âïåðøå. Çà
ñëîâàìè ïðåçèäåíòà ôîíäó “Ñî-
ö³àëüíå ïàðòíåðñòâî” Àðòåìà Ìà-
êººâà, îñòàíí³ì ÷àñîì ôîíä ïî-
÷àâ àêòèâí³øå ïîïóëÿðèçóâàòè
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ øóêàòè ëþäåé,
ãîòîâèõ ï³äòðèìàòè öåé ðóõ òà
ñâî¿ì ïðèêëàäîì ïîêàçàòè ³í-
øèì, ùî íå âàðòî áóòè áàéäóæè-
ìè. “Äóæå ïðèºìíî, ùî ç³ðêè
ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó íå áàéäóæ³ äî
ïðîáëåì íàðêîçàëåæíîñò³,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Õî÷åìî çàïðîøóâà-
òè òàêèõ ëþäåé ÿêîìîãà ÷àñò³øå.
Â³ä öüîãî çàõîäó î÷³êóºìî ê³ëüêà

åôåêò³â — á³ëüøî¿ ïîïóëÿðèçà-
ö³¿, á³ëüøî¿ óâàãè ³ òîãî, ùî á³ëü-
øå ëþäåé áóäóòü ïîãîäæóâàòèñÿ
äîïîìàãàòè íàì”.

Ïîïóëÿðíèé ºâðîïåéñüêèé ñï³-
âàê ³ ïðîäþñåð ²íóñà Äóäà âèñëî-
âèâ ñâîþ ï³äòðèìêó ïàö³ºíòàì,
ÿê³ ïåðåæèâàþòü ñêëàäí³ ÷àñè
ñâîãî æèòòÿ, òà ïðîâ³â áåñ³äó ïðî
ïîòðåáó çàâæäè ïðàãíóòè äî êðà-
ùîãî æèòòÿ, áóòè êîðèñíèìè ñî-
ö³óìó, ïîçèòèâíî ìèñëèòè, ìàòè
ìîòèâàö³þ, äîïîìàãàòè ³íøèì.
“ß ãîðäèé ³ç òîãî, ùî ö³ ëþäè
ïðîéøëè ÷åðåç âàæê³ æèòòºâ³ âè-
ïðîáóâàííÿ, òèì íå ìåíøå, çíàé-
øëè â ñîá³ ñèëè çàâ’ÿçàòè”,— çà-
çíà÷èâ ñï³âàê.

Äî ö³º¿ ïîä³¿ òàêîæ áóëî ïðè-

óðî÷åíî ïðîâåäåííÿ ôóòáîëüíî-
ãî ìàò÷ó ç ðåàá³ë³òàíòàìè, ÿê³
âæå çâ³ëüíèëèñÿ â³ä çàëåæíîñò³,
³ ç ðåàá³ë³òàíòàìè, ÿê³ íà ñüîãî-
äí³ ïåðåáóâàþòü ó öåíòð³. “Ìàò÷
âèäàâñÿ ö³êàâèì, çàõîïëþþ÷èì.
Êîìàíäè ãðàëè íå çà íàãîðîäó,—
ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè â³ä ãðè
ó÷àñíèê êîìàíäè ïåðåìîæöÿ
“Âîñòîê” Îëåêñàíäð Áàëàí÷óê.—
Çàâæäè ïðèºìíî áðàòè ó÷àñòü ó
òàêèõ çàõîäàõ ³ áà÷èòè, ÿê ëþäè,
â ìèíóëîìó íàðêî- ÷è àëêîçà-
ëåæí³, ãðàþòü ó ôóòáîë ³ íàáëè-
æàþòüñÿ äî ñâîáîäè ³ â³äêðèòî-
ñò³ ñâ³òó”.

Íàãàäàºìî, ùî ðåàá³ë³òàö³éíî-
ìó öåíòðó “Âîñòîê” â öüîìó ðî-
ö³ âèïîâíþºòüñÿ 8 ðîê³â. Çà öåé
÷àñ ÷åðåç öåíòð ïðîéøëî ïðè-
áëèçíî 550 ðåàá³ë³òàíò³â, á³ëüøå
40 % ³ç ÿêèõ íàðàç³ æèâóòü â³ëü-
íèìè â³ä íàðêîòèê³â, ìàþòü ðî-
áîòó, ñ³ì’¿. Çà ñëîâàìè Àðòåìà
Ìàêººâà, ôóòáîëüí³ ìàò÷³ ÿê âèä
ñïîðòòåðàï³¿ â öåíòð³ ðåàá³ë³òàö³¿
ïðîâîäÿòüñÿ ïîñò³éíî, à ïðè¿çä
â³äîìèõ ëþäåé îðãàí³çîâàíî
âïåðøå. Ïðîòå â³í ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî òàê³ çàõîäè ñòàíóòü ïðèºìíîþ
òðàäèö³ºþ, îñê³ëüêè òîä³ ïàö³ºí-
òè, ÿê³ òóò ïåðåáóâàþòü, â³ä÷óâà-
òèìóòü ñåáå ïîòð³áíèìè, ³ ðåçóëü-
òàòè ðåàá³ë³òàö³¿ ïîë³ïøóâàòè-
ìóòüñÿ

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У с бот в рам ах соціальної ініціативи з лі вання
нар озалежних, на запрошення фонд "Соціальне
партнерство" Київ відвідала зір а європейсь ої денс-
поп м зи и Ін са Д да. Під час візит до реабілітацій-
но о центр "Восто " він поспіл вався з людьми, я і
наразі лі ються від нар озалежності. Та ож до приїз-
д зір и б ло ор анізовано ф тбольний матч між збір-
ною омандою лі и "Ф тбол проти нар оти ів та римі-
нал " та омандою "Восто ", що творено з хлопців,
я і лі ються від нар озалежності.

Ôðàíê³âö³ 
ïîñòàâèëè Øåêñï³ðà
Ïðåì’ºðîþ “Áóð³” ïðîñëàâëåíèé êîëåêòèâ 
çàâåðøóº ñâ³é 90-é òåàòðàëüíèé ñåçîí
Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У вівторо на сцені Націо-
нально о а адемічно о
драматично о театр імені
Івана Фран а відб деться
прем'єра тра і омедії "Б -
ря" за Вільямом Ше спі-
ром. У спе та лі задіяно
я молодих а торів, та і
майстрів сцени — Оле сія
Бо дановича, Бо дана Бе-
ню а. Постановни — ав-
тор до ментальних філь-
мів, ниж овий рафі ,
театральний х дожни ,
сценарист Сер ій Масло-
бойщи ов.

Ñüîãîäí³ íà ñöåí³ Íàö³îíàëü-
íîãî àêàäåì³÷íîãî äðàìàòè÷íîãî
òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà —
ïðåì’ºðà. Íà ðîçñóä ãëÿäà÷³â ïðî-
ïîíóþòü òðàã³êîìåä³þ “Áóðÿ” çà
Â³ëüÿìîì Øåêñï³ðîì. Çà ñëîâà-
ìè ôàõ³âö³â, öå íåçâè÷íà ïîñòà-
íîâêà ç òðàã³÷íèìè ïåðèïåò³ÿìè,
àëå, ÿê ó êàçö³, ç³ ùàñëèâèì ê³í-
öåì. Ó í³é — íå ïðîñòî “ãîâ³ð-
ëèâ³ ëþäè”, à æàãó÷³ àðòèñòè òå-
àòðó, êîòð³ âêëàëè ó âóñòà ãåðî¿â
äóøó òà ãëèáîêó æèòòºâó ô³ëîñî-
ô³þ ïðîùåííÿ,— Îëåêñ³é Áîãäà-
íîâè÷, Ïåòðî Ïàí÷óê, Âàñèëü
Ìàçóð, Âàñèëü Áàøà, Îëåêñ³é
Ïºòóõîâ, Îñòàï Ñòóïêà, Àíàñòà-
ñ³ÿ Äîáðèí³íà, Àíæåë³êà Ñàâ÷åí-
êî, Áîãäàí Áåíþê.

Àâòîð äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â,
êíèæêîâèé ãðàô³ê, òåàòðàëüíèé
õóäîæíèê, ñöåíàðèñò Ñåðã³é
Ìàñëîáîéùèêîâ öüîãî ðàçó âèâ³â
íà ñöåíó ìîëîäå ïîïîâíåííÿ òðó-
ïè, àëå íàéá³ëüøèé óñï³õ âèïà-
äàº íà äîëþ àðòèñò³â ñòàðøîãî
ïîêîë³ííÿ. Âðàæàþòü ³ äåêîðàö³¿,
ùî äîñòîâ³ðíî ñòâîðþþòü â³çó-
àëüíèé îáðàç áóð³. Âèñîêó îö³í-
êó ñïåêòàêëþ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ãåíåðàëüíî¿ ðåïåòèö³¿ äàâ õóäîæ-
í³é êåð³âíèê Íàö³îíàëüíîãî àêà-
äåì³÷íîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Áîãäàí Ñòóï-
êà. Íà éîãî äóìêó, âèñòàâà ìàº
âñ³ øàíñè íàäîâãî ïðîïèñàòèñÿ
â ðåïåðòóàð³ òåàòðó.

Äî ñëîâà, Ñåðã³é Ìàñëîáîéùè-
êîâ íàìàãàºòüñÿ ñïðîñòóâàòè ì³ô
ïðî òå, ùî âóçüêà ñïåö³àë³çàö³ÿ º

çàïîðóêîþ óñï³õó â ñó÷àñíîìó
ìèñòåöòâ³. Êîëè íåìàº ìîæëèâî-
ñò³ çí³ìàòè ê³íî, â³í ñòàâèòü
ñïåêòàêë³. Êîëè òåàòðàëüíå æèò-
òÿ áóêñóº, ïèøå ñöåíàð³¿ é ïðà-
öþº ÿê õóäîæíèê. Ñüîãîäí³ Ñåð-
ã³é Ìàñëîáîéùèêîâ — îäèí ³ç çà-
òðåáóâàíèõ çà ìåæàìè êðà¿íè
óêðà¿íñüêèõ òåàòðàëüíèõ ³ ê³íîðå-
æèñåð³â. Â³í ïðîäîâæóº æèòè â
Êèºâ³, ñòàâèòè ñïåêòàêë³ â Áóäà-
ïåøò³, çí³ìàòè ê³íî â Ìîñêâ³.
Ïàí Ìàñëîáîéùèêîâ íàìàãàºòü-
ñÿ ñïðîñòóâàòè ì³ô ïðî òå, ùî
âóçüêà ñïåö³àë³çàö³ÿ º çàïîðóêîþ
óñï³õó â ñó÷àñíîìó ìèñòåöòâ³.
“Òå, ùî â³í ðîáèòü,— êàæå ïðî
íüîãî ëåãåíäàðíèé Îëåã Òàáà-
êîâ,— ÿê ïðàâèëî, äóæå äîáðå. Ó
íàéã³ðøîìó ðàç³ — ïðîñòî íàä-
çâè÷àéíî êðàñèâî”
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Сер ій Маслобойщи ов — один із затреб ваних за межами раїни раїнсь их
театральних і інорежисерів

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

Заява
про е оло ічні наслід и заб дови по в л.

Отто Шмідта, 1 та в л. Стара Поляна, 79-81
Метою прое т є б дівництво “Каплиці, с вер та Б дин для

людей похило о ві ” по в л. Стара Поляна, 79-81, та в л. Отто
Шмідта, 1 Шевчен івсь ом районі м. Києва.

При реалізації прое т можливий тимчасовий разовий вплив на оточ юче
середовище під час б дівництва шляхом забр днення пилом і прод тами
спалювання палива в рез льтаті роботи б дівельних машин, механізмів,
автотранспорт та забр днення території б дівельним сміттям.
За альна площа ділян и с ладає 0,6076 а.
Ш ідливі відходи відс тні, мі ро лімат, повітряне середовище, ґр нт,

рослинний світ, інсоляція, вентиляція в нормі. Розділ ОВНС ви он ється
з ідно прое т і норм.
У процесі реалізації прое т б дівництва та подальшої е спл атації об’є та

повинні здійснюватися та про ноз ватися стан оточ ючо о середовища:

- під час б дівництва— сл жбою, я а здійснює технічний на ляд за я істю робіт;
- при е спл атації — сл жбою, я а здійснює обсл ов вання об’є та, на ляд
за роботою обладнання.
Зазначений об’є т не належить до “Перелі видів діяльності та об’є тів,

що становлять підвищен е оло ічн небезпе ”, постанова КМУ №557 від
27.07.95.
З ідно план озеленення передбачається висадити ялин , лип , берест,

лен, форзицію, спірею, алин , жасмин та трав’яні азони. Завдя и та им
заходам ця територія б де бла о строєна і відповідатиме діючим санітарним
нормам.
При проведенні осподарсь ої діяльності замовни зобов’яз ється

здійснювати е спл атацію об’є та відповідності з діючими стандартами,
нормами та правилами ал зі охорони нав олишньо о середовища і техні и
безпе и.
З додат овими пропозиціями звертатися за адресою: 04107,

м. Київ, в л. Стара Поляна, 46 та за тел. 417-10-47, 417-00-25 (телефони
замовни а), та адресою 01030, м. Київ, б л. Б. Хмельниць о о, 24
(Шевчен івсь а РДА м. Києва) до 14 липня 2010 р.

Замовни : Релі ійна ромада Ма аріївсь ої парафії УПЦ
в Шевчен івсь ом р-ні м. Києва

Прое т вальни : ТОВ “С часне місто”

АТЗТ “У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація”
Ідентифі аційний од 23507865

(надалі за те стом — “Товариство”),
відповідно до рішення Правління Товариства, повідомляє про
внесення змін до поряд денно о чер ових За альних зборів
а ціонерів Товариства, що о олошені на 2 липня 2010 ро о 16.00
за адресою: в л. Дмитрівсь а, 30, м. Київ, У раїна.

Порядо денний доповнено наст пним питанням:
Приведення діяльності Товариства відповідність до За он

У раїни «Про а ціонерні товариства» шляхом зміни наймен вання
Товариства з «А ціонерне товариство за рито о тип «У раїнсь а
незалежна ТВ- орпорація» на «Приватне а ціонерне товариство
«У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація» та затвердження стат т в
новій реда ції.

Правління АТЗТ
“У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація”

До ва и а ціонерів!
Дире ція ЗАТ “Управління механізації “Київзеленб д” (надалі та ож -

Товариство, од ЄДРПОУ 03334003) повідомляє про внесення доповнень до
поряд денно о чер ових за альних зборів а ціонерів Товариства, я і відб д ться
“14” липня 2010 ро о 14-00 одині за адресою: м. Київ, в л. С. Стальсь о о, 26,
наст пно о зміст :
7. Обрання депозитарію, я ий б де обсл ов вати вип с а цій щодо я о о прий-

нято рішення про дематеріалізацію, та затвердження мов до овор з ним.
Уповноваження осіб на підписання до овор з обраним депозитарієм.

8. Обрання збері ача, я о о емітент б де від ривати рах н и в цінних паперах
власни ам а цій, та затвердження мов до овор з ним. Уповноваження осіб
на підписання до овор з обраним збері ачем.

9. Визначення дати припинення ведення реєстр та прийняття рішення про
припинення дії до овор з реєстро трим вачем.

10. Визначення способ персонально о повідомлення а ціонерів про дема-
теріалізацію.

11. Внесення та затвердження змін до Стат т Товариства, пов’язаних зі зміною
існ вання а цій.

Повний те ст повідомлення, до я о о внесено доповнення, оп блі овано
виданнях “Відомості ДКЦПФР” № 85(843) від 13.05.2010 р. та “Хрещати ”

№ 67(3698) від 18.05.2010 р.

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- оловно о е ономіста відділ фінанс вання та звітності по ви онанню місцево о

бюджет Управління б х алтерсь о о облі та звітності (на період відп ст и основно о
працівни а для до ляд за дитиною до дося нення нею 3-річно о ві ),

- провідно о е ономіста відділ фінансів льт ри, засобів масової інформації, фізичної
льт ри та спорт Управління фінансів освіти, льт ри, молодіжної політи и, засобів

масової інформації, фізичної льт ри та спорт ,
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів - ромадянство У раїни, вища

освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння омп’ютером.
Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення за

адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), імн. 819.
Телефон для довідо : 234-62-50

Втрачено Державний а т на право
власності на землю ІІІ - КВ№146421,
виданий ромадянин У раїни
Отрощен о Марії Гри орівні, я а про-
живає: м. Київ, в л К рнатовсь о о,
б д. 22, в. 125. А т зареєстровано
в низі записів державних а тів на
права приватної власності на землю
№ 66-2-00674, виданий 15 листопа-
да 1999 р.
Державний а т ІІІ - КВ №146421

вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 194550 на ім’я Гайваню а Василя Оле сандровича вважа-
ти недійсним.

В о олошенні Від рито о а ці-
онерно о товариства “Венч р-
ний за ритий недиверсифі о-
ваний орпоративний інвес-
тиційний фонд “Софія фонд”
( азета “Хрещати ” № 84 (3715)
від 17 червня 2010 ро ) слід чи-
тати: “Реєстрація а ціонерів або
їх представни ів відб деться з
10.30 до 11.00 “02” серпня 2010
ро за місцем проведення збо-
рів”, далі за те стом.

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

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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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: ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.  

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 209-10
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Ïðèãîùàéñÿ...
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД Ãîðîñêîï êèÿíèíà

íà 22 ÷åðâíÿ
День підвищеної емоційності та вразливості. Поч ття роздра-

т вання та вимо ливості до оточення є прое цією власної недос-
оналості. Я що здається, що бра є ба атьох енер орес рсів,
то омана. Насправді потрібно вн трішньо реор аніз ватися. На-
вчитися відрізняти примхи Е о від істинних потреб, не нама ати-
ся брати під тотальний онтроль всіх і все. Причиною більшості
онфлі тів є се с альна невдоволеність. Поставте ниці інстин ти
на сл жб вищим цілям, і тоді ваша д шевна а ра наповниться
ароматом бла одаті, а за спиною вирост ть творчі рила.

ОВНИ здатні я имось потойбічним ч ттям розжалобити найзатятішо о
цині а та роз ошелити йо о. Небажано пра н ти надприб т ів, пірнати
вир пристрастей, витрачати ч жі роші на свої потреби та задоволення.
ТЕЛЬЦІ ризи ють стати маріонет ою пристрасних бажань, я і й

спро ноз ють ваш поведін . Генер йте бажання нав олишній простір.
Той си нал "запелен є" саме те серце, я е ш аєте. Втім, б дьте отові
до то о, що ваш діловий партнер чи бла овірний, хтось із рідних, знай-
омих може проявити жадібність, зачіпаючи при цьом ваші інтереси.
БЛИЗНЯТА, добре попрацюйте заради ар’єри і матеріально о ста-

т с . В ладаючи д ш в робот , зможете під лючити творч інт їцію і ви-
йти на про ресивний вито професіонально о зростання. Менше відво-
лі айтеся на балач и. Ор анізованість і зосередженість — ваш най ра-
щий стим л до спішно о фініш .
Серце РАКІВ переповнене бажанням охати і б ти оханими. Тяжін-

ня до розва , романтичних при од — заш алює. Ви з радістю смітити-
мете рошима заради власних і ч жих задоволень. Одна , оли опини-
теся на раю прірви, "автостоп" холодно о роз м або онтроль із бо
партнера все-та и не дасть т ди впасти.
ЛЕВИ, роші і се с опиняться на першом плані. Тож оли вони ваби-

тим ть, стояти б де важ о і, швидше за все, доведеться з пристрастю
віддатися тій стихії... Ува а, чолові и! Не довіряйте дамам-спо сницям!
ДІВАМ нині відведено роль феї-чарівниці, я а ма ічним словом здатна

приверн ти на свій бі с перни ів, перетворити воро ів на др зів. День вда-
лий для інтенсивно о спіл вання, дослідниць ої, на ової, технічної роботи,
вивчення і застос вання різноманітних техноло ій, медичних онс льтацій.
ТЕРЕЗИ, я що б дете непо оїтися за себе — тоді й оточення зведе

вас на п’єдестал. Вн трішнє самозвеличення діятиме немов іпноз на
всіх, хто з вами співпрацює. Розважальні т сов и обійд ться доро о,
розтринь аєте рошей більше, ніж розрахов вали. Тож дотрим йтеся
фінансової самодисципліни.
СКОРПІОНИ переб ватим ть в ейфорійном стані самоза оханості. Ні-

чо о по ано о в цьом немає. Навпа и дефілюйте, дар ючи п бліці від-
ч ття свята та щастя. Одна менше потрапляйте на очі шеф , нині ви
для ньо о сл жите об'є том роздрат вання.
СТРІЛЬЦІ, длядося ненняметиобирайте таємнішляхи. Конфіденційнеспіл-
вання, володіння се ретами, омпроматамивтішатимевас.Попри заповзят-

ливість, що робить вас помітною яс равою фі рою, спрямов йте д шевн
енер ію на он ретн справ , здійснення прод мано о план .
КОЗОРОГИ, ваше завдання — правильно відреа вати на поч ття о-

ханих, стати ори інальним, мітливим режисером сценарію під назвою
"освідчення в оханні". Спіл йтеся з однод мцями, отовими підтрима-
ти вас не тіль и на словах, а й на ділі. Дійте наполе ливіше. Не зрадж й-
те своїм звичним пере онанням, тоді впишетеся в а т альні тенденції
час і засл жите визнання оточення.
У ВОДОЛІЇВ зафонтан ють несподівані джерела приб т ів — черпай-

те. Фахівець ви нівро , що нині в висо ій ціні. Втім, стос н и з рідни-
ми через відмінність сма ів, звичо , різницю в по лядах на фінансове
осподарювання б д ть доволі напр женими.
РИБИ, поч ття вищої справедливості може ви ин ти они а, ставши

ч довим стим лом для самоствердження. Станьте борцем за правд , дав-
ши бій ривді. Тоді ваш авторитет стрім о зросте! Взаємороз міння з
людьми знайдете наба ато швидше, я що працюватимете в їхньом рит-
мі та визнаєте їхнє лідерство в спільних справах. Можливий спіх в між-
народном бізнесі, на ових дослідженнях

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-

íèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+26°Ñ,
âíî÷³ +13...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +23...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +24...+26°Ñ, âíî÷³
+20...+21°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +12...+16°Ñ, âíî÷³
+10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+26°Ñ, âíî-
÷³ +16...+20°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà ïðàâîñëàâíèì êàëåíäàðåì, 22 ÷åðâíÿ — Äåíü ïàì'ÿò³ ñâÿòèòå-

ëÿ Êèðèëà, àðõ³ºïèñêîïà Àëåêñàíäð³éñüêîãî. Êèðèëî — ïèñüìåí-
íèê ³ áîãîñëîâ, òëóìà÷ Ñâÿùåííîãî Ïèñàííÿ. Â³í äîâãî ³ çàâçÿòî
áîðîâñÿ ç ºðåòèöòâîì. Êåðóâàâ öåðêâîþ 32 ðîêè. Ïîìåð ó 444 ðî-
ö³, çàëèøèâøè áàãàòî òâîð³íü.

22 ÷åðâíÿ — ïî÷èí ë³òó. Öüîãî äíÿ ñîíå÷êî â³ääàº çåìë³ âñþ ñèëó.
²ìåíèííèêè: 
Îëåêñàíäð, Êèðèëî, Ìàðôà, Ìàð³ÿ, Ôåêëà
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6 7 9
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6 8

1 5 9

3 9 7

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.

9 6 3 5 8 4 7 1 2

5 1 7 9 2 6 4 8 3

2 4 8 7 3 1 5 9 6

8 9 2 4 6 5 3 7 1

6 7 5 1 9 3 2 4 8

4 3 1 8 7 2 6 5 9

3 5 9 2 4 8 1 6 7

1 8 6 3 5 7 9 2 4

7 2 4 6 1 9 8 3 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 18 ÷åðâíÿ

У Київсь ом зоопар малю и мож ть самостійно по од вати тварин

Оль а СУМСЬКА — народна ар-
тист а У раїни:
— Н а -

решті опіс-
ля двох
д о в и х
ризових
р о і в
з'явилася
надія. По-
в'язана во-
на, без-
мовно, і з
приходом
н о в о о
ряд . У
моєм особистом житті цей пері-
од б в доволі с ладним. Втрат
близь их людей не порівняти ні з
я ою ризою в за альноприйнято-
м роз мінні цьо о слова. Але все
позад . Сьо одні є нова робота, но-
ві прое ти, нові починання. Зо ре-
ма бер часть під отовці двох ан-
трепризних спе та лів, дитячом і-
нофестивалі в Арте . Нині займа-
юся ви отовленням ляль и Ро со-
лани для добродійно о бенефіс ,

я ий пройде в "Мистець ом Арсе-
налі" через іль а днів, а для мене
і безсонних ночей. Сподіваюся, моє
творіння хтось придбає на а ціоні.

Остап СТУПКА — засл жений
артист У раїни:
— Навіть

я ось і не
відч в цю
риз , все
йде рівно. І
в роботі, і
в особис-
том житті,
слава Бо-
. Хоча,

можливо,
ч о о с ь
зменшило-
ся, чо ось
стало біль-
ше, важ о с азати. Про плани не
люблю азати, до и не реаліз ють-
ся. Хіба що першим п н том — від-
п ст а. Це те, що сьо одні для ме-
не та потрібно, незалежно від б дь-
я ої ризи.

Валерій ЧИГЛЯЄВ — засл же-
ний артист У раїни:
— Кри-

за мене
не тор н -
лася. У
мене не
б ло за-
в о д і в ,
м і л ь й о -
нів,— я їх
не втра-
тив. Ні о-
м не зро-
бив боля-
че, том
що робіт-
ни ів не звільняв. У мене не б ло
др зів, плених за роші,— я про-
довж ю спіл ватися і др жити з
любими мені людьми. Поряд зі
мною охана др жина і люблений
соба а. А плани — жити щасливо.
Про ин тися вранці, поч ти спів
птахів, відч ти себе здоровим і пов-
ноцінним. А я що он ретніше, при-
ст паємо до зйом и "Золото о -
са а". Життя триває.

ßê ñâ³òîâà åêîíîì³÷íà êðèçà âïëèíóëà
íà æèòòÿ óêðà¿íñüêèõ ç³ðîê?
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