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КІЛЬКА ШТРИХІВ
ДО ПОРТРЕТА ОЛЕСЯ ДОВГОГО

Çàë³çíè÷íèé âóçîë “Ë³âèé áåðåã”
ðîçâàíòàæèòü òðàíñïîðòí³ ïîòîêè
Íîâîþ ñòàíö³ºþ ùîäíÿ êóðñóâàòèìå 68 åëåêòðîïî¿çä³â, ÿê³ ïåðåâîçèòèìóòü 
15 òèñÿ÷ îñ³á ùîäîáè

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
"Õðåùàòèê"

Від рита мин ло о четвер а з -
пин ова станція "Лівий бере "
поле шить иянам доро еле -
трич ами до примісь их п н тів
напрям Ніжина, Я отина, Гре-
бін и та розвантажить автомо-
більні пото и з Березня ів, Р са-
нів и, Позня ів і Хар івсь о о ма-
сив .

Çàë³çíè÷íà ïëàòôîðìà "Ë³âèé áåðåã" çà-
ïðàöþâàëà íà Áåðåçíÿêàõ. Ùîäíÿ íåþ
êóðñóâàòèìå 68 åëåêòðè÷îê ïðèì³ñüêîãî
ñïîëó÷åííÿ. Òîæ ïàñàæèðàì, ÿê³ êîðèñ-

òóþòüñÿ ïî¿çäàìè â íàïðÿìêó Í³æèíà,
ßãîòèíà ³ Ãðåá³íêè, â³äòåïåð íå äîâåäåòü-
ñÿ ä³ñòàâàòèñÿ öåíòðàëüíîãî çàë³çíè÷íî-
ãî âîêçàëó ÷è ñòàíö³¿ "Äàðíèöÿ". Äëÿ
çðó÷íîñò³ äî çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ "Ë³âèé
áåðåã" â³äêðèòî àâòîáóñíèé ìàðøðóò
¹ 108 (âóë. Ïàíåëüíà — ñò. ì. "Õàðê³â-
ñüêà") òà îðãàí³çîâàíî äîäàòêîâó çóïèí-
êó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íà âóëèö³ Áå-
ðåçíÿê³âñüê³é äëÿ àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â
¹¹ 49, 87, 95 òà íà âóëèö³ Øóìñüêîãî
äëÿ ìàðøðóòó ¹ 87. Òàêîæ ç³ ñòàíö³¿ "Ë³-
âèé áåðåã" â³äòåïåð ëåãêî ä³ñòàòèñÿ öåí-
òðó ì³ñòà äî ñòàíö³¿ "Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé".
Êâèòîê êîøòóâàòèìå 4 ãðèâí³ 25 êîï³éîê.

Çàçíàëà çì³í ³ âóëèöÿ Çäîëáóí³âñüêà.
Ï³ñëÿ ðåìîíòó ìàã³ñòðàëü ñïîëó÷èëà Õàð-
ê³âñüêå øîñå ³ Äí³ïðîâñüêó íàáåðåæíó.

Â³äòåïåð âîä³¿ ìàþòü çìîãó îìèíàòè ïðîñ-
ïåêò Âîçç'ºäíàííÿ, Ëåí³íãðàäñüêó ïëîùó
òà Õàðê³âñüêèé øëÿõîïðîâ³ä. Ðîçøèðåíà
äî ÷îòèðüîõ ñìóã âóëèöÿ Çäîëáóí³âñüêà
çìîæå ïðîïóñêàòè â ãîäèíè ï³ê íå 450 àâ-
òîìîá³ë³â, ÿê äî ðåìîíòó, à ïîíàä òðè òè-
ñÿ÷³. Ðåêîíñòðóéîâàíà âóëèöÿ Ñîðòóâàëü-
íà â³äêðèâàº âîä³ÿì ïðÿìèé ïðî¿çä â³ä
Çäîëáóí³âñüêî¿ äî çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ "Ë³-
âèé áåðåã". Òàêîæ íà ðåêîíñòðóéîâàí³é
ìàã³ñòðàë³ çàïðàöþâàëà âåëîñèïåäíà äî-
ð³æêà.

Ïðèâ³òàòè êèÿí ç â³äêðèòòÿì ñòàíö³¿
ïðè¿õàâ ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà
Àçàðîâ, ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
òðàíñïîðòó ³ çâ'ÿçêó Óêðà¿íè Âîëîäèìèð
Êîðí³ºíêî, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, ãåíåðàëüíèé

äèðåêòîð ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð" Ãåîðã³é Ãë³í-
ñüêèé òà íà÷àëüíèê Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çà-
ë³çíèö³ Îëåêñ³é Êðèâîï³øèí. Ãëàâà óðÿ-
äó çàçíà÷èâ, ùî âæå º äîìîâëåí³ñòü ç êå-
ð³âíèöòâîì "Óêðçàë³çíèö³" òà ì³ñüêîþ
âëàäîþ ïðî çàïóñê äî 1 âåðåñíÿ 2011 ðî-
êó ê³ëüöÿ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè, ùî çíà÷íî
ðîçâàíòàæèòü ñòîëè÷í³ àâòîøëÿõè. "Íîâà
ñòàíö³ÿ "Ë³âèé áåðåã" º ëàíêîþ ïðîåêòó
ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ³ â ìàéáóòíüîìó ñòà-
íå ïåðåñàäî÷íèì âóçëîì",— ïîâ³äîìèâ
ïàí Àçàðîâ.

Ùå îäíà âàæëèâà äëÿ ì³ñòà òðàíñïîðò-
íà ïîä³ÿ ìàº ñòàòèñÿ 5 ëèñòîïàäà. Öüîãî
äíÿ ïëàíóþòü â³äêðèòè åñòàêàäó íàä Ìîñ-
êîâñüêîþ ïëîùåþ òà çàïóñòèòè ïðîáíèé
ïîòÿã íà òðüîõ íîâèõ ñòàíö³ÿõ ìåòðî ó íà-
ïðÿìêó ì³êðîðàéîíó Òåðåìêè
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9

Відтепер зі станції "Лівий бере " ияни за 4,25 ривні мож ть значно швидше дістатися центр столиці, зо рема центрально о во зал “Київ-Пасажирсь ий”
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Êè¿âàâòîäîð çàêóïîâóº 
ñïåöòåõí³êó

Çà ³íôîðìàö³ºþ êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð”, íàñòóïíîãî òèæíÿ ï³äïðè-
ºìñòâî îòðèìàº 80 äîäàòêîâèõ îäèíèöü
ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè. Çîêðåìà, 15 ñî-
ëåðîçêèäà÷³â, îñíàùåíèõ êîìï’þòåðíîþ
òåõí³êîþ äëÿ àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ
ê³ëüêîñò³ ïîñèïíîãî ìàòåð³àëó, 13 êîìá³-
íîâàíèõ äîðîæí³õ ìàøèí, 10 ñí³ãîî÷èñíèõ
ìàøèí ç ðîòîðíèì îáëàäíàííÿì, 5 àâòî-
ãðåéäåð³â, 4 íàâàíòàæóâà÷³, 3 ñí³ãîíàâàí-
òàæóâà÷³, 5 åêñêàâàòîð³â-íàâàíòàæóâà÷³â, 4
ìàøèíè äëÿ î÷èùåííÿ êîëîäÿç³â (çëèâî-
ñòîê³â), 11 ìîòîïîìï. Íà çàêóï³âëþ ìà-
øèí ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 47 ìëí
ãðí. Êð³ì òîãî, äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìî-
âèé ïåð³îä óæå ï³äãîòîâàíî 298 îäèíèöü
ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè: 104 ñîëåðîçêè-
äà÷³, 98 ñí³ãîî÷èùóâà÷³â, 14 ñí³ãîíàâàíòà-
æóâà÷³â, 32 íàâàíòàæóâà÷³ ïîñèïíèõ ìàòå-
ð³àë³â, 50 òðàêòîð³â ç î÷èñíèì îáëàäíàí-
íÿì

Äî ê³íöÿ ðîêó â ñòîëèö³ 
âñòàíîâëÿòü 6,5 òèñÿ÷³ 
ñì³òòºçá³ðíèê³â

Ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó íà ÷î-
ë³ ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàí-
äðîì Ìàçóð÷àêîì, ÿêà âèð³øóâàòèìå ïè-
òàííÿ ïîâîäæåííÿ ç òâåðäèìè ïîáóòîâè-
ìè â³äõîäàìè. Â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì çàòâåðäæåíî ñêëàä êîì³ñ³¿, äî ÿêî¿
óâ³éøëè åêîëîãè, ë³êàð³, ïðåäñòàâíèêè
ïðîô³ëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ì³ñüêäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿, äåïóòàòè Êè¿âðàäè òà åêñïåðòè
ì³æíàðîäíî¿ êàòåãîð³¿. Óæå â³äáóëîñÿ ðî-
áî÷å çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó áóëî ðîçãëÿíó-
òî îá’ºêòè ñàí³òàðíîãî î÷èùåííÿ òà îá-
ãîâîðåíî ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ ó
ì³ñò³ ï³äïðèºìñòâ ç óòèë³çàö³¿ òâåðäîãî
íåïîòðåáó ³ ñîðòóâàëüíèõ êîìïëåêñ³â. Íà-
ãàäàºìî, ùî â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà ä³º ïðî-
ãðàìà ç ðîçä³ëüíîãî çáîðó ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÃÓ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó
ñòîëèöÿ ìàòèìå ó êîðèñòóâàíí³ 6,5 òèñÿ-
÷³ ñïåö³àëüíèõ êîíòåéíåð³â

Øàõðàéêó ïðèòÿãíåíî 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³

Óâàãó ñòîëè÷íèõ ïîäàòê³âö³â ïðèâåðíó-
ëà ä³ÿëüí³ñòü 36-ð³÷íî¿ êèÿíêè, ìåøêàíêè
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ð-
êè ñï³âðîá³òíèêè ÄÏ² ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ç’ÿñóâàëè, ùî ãðîìàäÿíêà ª. çä³é-
ñíþâàëà îïåðàö³¿ ç ö³ííèìè ïàïåðàìè òà
îòðèìóâàëà áàãàòîì³ëüéîíí³ äîõîäè (ïðè-
áëèçíî 330 ìëí ãðí çà äâà ðîêè) ³ íå ñïëà-
÷óâàëà ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á,
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæá³
ÄÏÀ Êèºâà. Æ³íêà çâ³òóâàëà ïåðåä ïîäàò-
êîâîþ ³íñïåêö³ºþ ïðî ìàéíîâèé ñòàí, îä-
íàê çíà÷íèõ ñóì ïðèáóòêó â äåêëàðàö³ÿõ íå
âêàçóâàëà. Øàõðàéö³ äîíàðàõîâàíî äî
ñïëàòè â áþäæåò ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷-
íèõ îñ³á íà ïîíàä 50 ìëí ãðí

Øàíîâí³ ÷èòà÷³!
“Õðåùàòèêó” íåáàéäóæ³ ïðîáëåìè êè-

ÿí. Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ïðàöþº íàä òèì,
ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî ðåàëüíèõ ïèòàíü,
ÿê³ õâèëþþòü ïåðåñ³÷íîãî ìåøêàíöÿ ì³ñ-
òà. Ë³ôòè, ï³ä’¿çäè, äîðîãè, ë³õòàð³, òðó-
áè — âñå öå áóäåíí³, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
àëå â³ä òîãî íå ìåíø âàæëèâ³ àñïåêòè æèò-
òÿ. ², ãîëîâíå, âîíè ñòàíîâëÿòü ðåàë³¿ ì³ñ-
òà, â ÿêîìó ìè æèâåìî. Âàì òàêîæ º ïðî
ùî ñêàçàòè ç ïðèâîäó òåì, ïîðóøåíèõ
“Õðåùàòèêîì”? Õî÷åòå ðîçïîâ³ñòè ïðî
ñâîþ ïðîáëåìó? Íàïèø³òü íàì, íàä³øë³òü
åëåêòðîííîãî ëèñòà ÷è çàòåëåôîíóéòå. Àä-
ðåñà ðåäàêö³¿: 01034, Êè¿â, âóë. Âîëîäè-
ìèðñüêà, 51á; òåëåôîí: (044) 234-27-50;
åëåêòðîííà àäðåñà info@kreschatic.kiev.ua.

Òåìè íàéáëèæ÷èõ ïóáë³êàö³é: “Ñòàí ³ ðå-
ìîíò ï³ä’¿çä³â”, “Ãàðàæ³”, “Òð³ùèíè íà áó-
äèíêàõ”, “Çàòîðè íà äîðîãàõ ñòîëèö³”,
“Àâàð³éí³ áàëêîíè”

32 âåòåðàíè îòðèìàëè
êâàðòèðè

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó ï’ÿòíèöþ â ñòîëè÷í³é ìåð³¿ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìåùåðÿ-
êîâ óðî÷èñòî ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ç 66-þ ð³÷íèöåþ âèç-
âîëåííÿ Óêðà¿íè òà 67-þ ð³÷íèöåþ âèç-
âîëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðá-
íèê³â ³ âðó÷èâ 32 ïîâ³äîìëåííÿ íà îòðè-
ìàííÿ êâàðòèð. “Äÿêóþ âàì çà âàø³ ðàò-
í³ ïîäâèãè òà ïðèêëàä äîâãîæèòåëü-
ñòâà”,— ñêàçàâ â³í.

Íàãàäàºìî, óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
2010-é ïðîãîëîøåíî Ðîêîì âåòåðàí³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ì³ñüêà âëàäà

äîêëàäàº óñ³õ çóñèëü äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïðîáëåì òà ïîë³ïøåí-
íÿ æèòëîâèõ óìîâ êîëèøí³õ âî¿í³â, íà-
ñàìïåðåä ³íâàë³ä³â â³éíè. “Áóëà çàòðèì-
êà ç ô³íàíñóâàííÿì, ìè öå âèïðàâèëè,
óðÿä çíàéøîâ ãðîø³,— ðîçïîâ³â Îëåê-
ñàíäð Ìåùåðÿêîâ.— Âðó÷åíî îðäåðè íà
êâàðòèðè, ÿê³ ìàþòü âèñîêó áóä³âåëüíó
ãîòîâí³ñòü, ¿õ áóäå ââåäåíî â åêñïëóàòà-
ö³þ íàïðèê³íö³ íèí³øíüîãî ðîêó”. Âåòå-
ðàíè îòðèìàëè äâî- ³ òðèê³ìíàòí³ êâàð-
òèðè. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ìåùåðÿêî-
âà, áóëà òåõí³÷íà ïðîáëåìà ç îäíîê³ìíàò-
íèìè îñåëÿìè, íàðàç³ æèòëîâå óïðàâë³í-
íÿ âèð³øóº öå ïèòàííÿ. “Æèòëî ÿ ÷åêàâ
ùå ç 1950-õ ðîê³â, êîëè äåìîá³ë³çóâàâ-

ñÿ,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” îäèí ç ìàé-
áóòí³õ íîâîñåë³â âåòåðàí Ïåòðî Êîçà÷åí-
êî.— Ïàì’ÿòàþ, îô³öåð, êîëè â³äïðàâëÿâ
íà çàâäàííÿ, êàçàâ íàì: âèêîíóéòå ñâ³é
îáîâ’ÿçîê, áàòüê³âùèíà âàñ íå çàáóäå. Ïî-
äÿêà óðÿäó çà òå, ùî ïðî íàñ ñïðàâä³ íå
çàáóëè”.

Ñòàíîì íà 21 æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â Êèºâ³ ïåðå-
áóâàº 301 ñ³ì’ÿ ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè ², ²² òà ²²² ãðóï, 18 ñ³ìåé ³í-
âàë³ä³â â³éíè, ìàëîë³òí³õ â’ÿçí³â, 396 ñ³-
ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) âåòåðàí³â â³é-
íè, 202 ñ³ì’¿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, 1569
ñ³ìåé ó÷àñíèê³â â³éíè, 12 ó÷àñíèê³â â³é-
íè, â’ÿçí³â êîíöòàáîð³â

Ïå÷åðñüêèé ðàéîí — 
ë³äåð ç ÷èñòîòè
Ï³äáèòî ï³äñóìêè îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ

ББ ЛЛ АА ГГ ОО УУ СС ТТ РР ІІ ЙЙ

“Ïðèáèðàííÿ òà îçåëåíåííÿ ì³ñòà ³ç
çàâåðøåííÿì ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ íå
çàâåðøóºòüñÿ”,— çàñòåð³ã êîëåã çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð-
÷àê,— ïîïåðåäó çèìà, òîæ òðåáà, àáè ëþ-
äè é òåõí³êà áóëè ãîòîâ³ äî ïðèáèðàííÿ
âóëèöü â³ä ñí³ãó”. À çàãàëîì ïîñàäîâåöü
ëèøèâñÿ çàäîâîëåíèé ðåçóëüòàòàìè ãåíå-
ðàëüíîãî ïðèáèðàííÿ ì³ñòà. “Óñ³ ðàéîíè
çäåá³ëüøîãî âèêîíàëè ò³ îáñÿãè ðîáîòè,
ÿê³ çàïëàíóâàëè. Äåñü âäàëîñÿ çðîáèòè
á³ëüøå, äåñü ìåíøå, ïîâ³äîìèâ íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì Êèºâà Ñåðã³é Ðþìøèí. Äî

ñëîâà, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ îãëÿäàëè íå öåí-
òðàëüí³ âóëèö³ ðàéîí³â, à îá’¿õàëè ìàéæå
500 ê³ëîìåòð³â îêîëèöü, ïðîìçîíè òà â³ä-
äàëåíèõ êóòî÷ê³â”.

Çà ï³äñóìêàìè ì³ñÿ÷íèêà ³ç áëàãîóñò-
ðîþ, ë³äåðîì ç ÷èñòîòè âèçíàíî Ïå÷åð-
ñüêèé ðàéîí. Äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ ïîñ³ëè
Îáîëîíñüêèé òà Øåâ÷åíê³âñüêèé. À çàä-
í³õ ïàñóòü, ÿê ³ çàâøå, Ñâÿòîøèíñüêèé,
Ïîä³ëüñüêèé òà Äí³ïðîâñüêèé ðàéîíè.
Îñîáëèâîñòÿìè öüîãî ì³ñÿ÷íèêà áóëà
óäàðíà ïðàöÿ “Êè¿âçåëåíáóäó”. Ï³ä ÷àñ
çàãàëüíîì³ñüêèõ ñóáîòíèê³â äî âïîðÿäêó-
âàííÿ ïàðê³â òà ñêâåð³â äîëó÷èëîñÿ ïî-

íàä 140 òèñÿ÷ êèÿí. “×åðåç öüîãîð³÷íó
ñïåêó çàãèíóëî áàãàòî ìîëîäèõ äåðåâ,
òîæ “Êè¿âçåëåíáóä” ìàâ ÷èìàëî êëîïî-
òó ç ïîñàäêîþ íîâèõ,— ðîçïîâ³â Ñåðã³é
Ðþìøèí.— Òîìó âèð³øèëè çàïðîñèòè íà
äîïîìîãó êèÿí. ² âîíè â³äãóêíóëèñÿ, êè-
¿âçåëåíáóä³âö³ íå ëèøå íàäàëè ïîñàäêî-
âèé ìàòåð³àë, à é âèä³ëèëè ðåìàíåíò, çà-
ïðîñèëè ôàõ³âö³â, êîòð³ ïîêàçóâàëè, ÿê
ïðàâèëüíî ñàäèòè äåðåâà, àáè ïðèæèëè-
ñÿ. Çàãàëîì ïîñàäèëè ïîíàä 58 òèñÿ÷ äå-
ðåâ òà 39 òèñÿ÷ êóù³â. Ùå îäíèì “çíà-
êîâèì” ï³äñóìêîì ì³ñÿ÷íèêà ñòàëî òå,
ùî ÷èìàëî îðãàí³çàö³é ñêîñèëè òðàâó íà
ñâî¿õ òåðèòîð³ÿõ. Ó áàãàòüîõ ÷ëåí³â êî-
ì³ñ³¿ ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ò³ õàù³ íå
áà÷èëè ãàçîíîêîñàðîê ³ç ÷àñó âåñíÿíîãî
äâîì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ”.

Çà ì³ñÿöü ðîáîòè êîìóíàëüíèêè ë³êâ³-
äóâàëè 254 ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèùà. Àëå
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì íå ãàðàíòóº, ùî
çà ÿêèéñü ÷àñ âîíè çíîâó íå ç’ÿâëÿòüñÿ.
“Íà ì³ñöÿõ òðåáà êîìïëåêñíî ï³ä³éòè äî
âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, îñîáëèâî ó ïðèâàòíî-
ìó ñåêòîð³,— êàæå Ñåðã³é Ðþìøèí.—
Ïðèêëàäè îêðåìèõ ðàéîí³â, çîêðåìà Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî, ñâ³ä÷àòü, ùî öþ ïðîáëåìó
ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè öèâ³ë³çîâàíî”

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У столиці завершився осінній місячни з бла о строю, озеленення
та поліпшення санітарно о стан міста, я ий старт вав 20 вересня.
Учора члени омісії з енерально о прибирання підбивали підс м и
роботи районів та ом нальних підприємств. Сюрпризів немає:
переможцях Печерсь ий, Оболонсь ий та Шевчен івсь ий райони.
Особливістю цьо орічно о місячни а б ло те, що чимало иян дол -
чилися до прибирання та впоряд вання пар ів і с верів — понад
140 тисяч добровольців допома али фахівцям зробити столицю зе-
ленішою.
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Від авторитарно о
до авторитетно о

Ö³êàâî, ùî íà çàïèòàííÿ, ÷è
ëåãêî ïðàöþâàòè ç Îëåñåì Äîâãèì
ó Êè¿âðàä³, âñ³, êîãî ìè çóñòð³ëè
â êóëóàðàõ ñåñ³éíî¿ çàëè íàïåðå-
äîäí³ þâ³ëåþ íàøîãî ãåðîÿ, îä-
íîñòàéíî çàÿâèëè: ñòàëî êðàùå,
í³æ áóëî! Íàïåâíî, òîìó, ùî íàé-
ìîëîäøèé ñåêðåòàð ãîëîâíî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè êðà¿íè ³ ñïðàâä³ çì³-
íþâàâñÿ ó íèõ íà î÷àõ.

— ß éîãî ñïî÷àòêó íåäîîö³-
íèâ,— ç³çíàºòüñÿ Îëåêñàíäð Ïà-
áàò.— Ââàæàâ, ùî â³í òàêèé ñî-
á³ ñèòóàö³éíèé ïåðñîíàæ, ÿêèé
ç’ÿâèâñÿ íà ãðåáåí³ õâèë³. Àëå
òåïåð ðîçóì³þ, ÿê áàãàòî â³í íàä
ñîáîþ ïðàöþº. Òå, ùî ëþäèíà
íà òàê³é ïîñàä³ ñò³ëüêè ðîê³â,—
öå ïîêàçíèê.

— Ñòàâ äîñâ³ä÷åíèì, òîëå-

ðàíòíèì. Ëþäèíà, ÿêà äóæå ëåã-
êî íàâ÷àºòüñÿ,— ïåðåêîíàíèé
Âàëåð³é Ìîøåíñüêèé.

— ß Îëåñÿ Ñòàí³ñëàâîâè÷à
çíàþ äàâíî. Ïðàöþºòüñÿ ç íèì,
çàãàëîì, íîðìàëüíî,— âèñëî-
âëþº âëàñíå â³ä÷óòòÿ Äìèòðî
Àíäð³ºâñüêèé.

Íàâ³òü ïðèíöèïîâà îïîçèö³î-
íåðêà Òåòÿíà Ìåë³õîâà ââàæàº,
ùî Äîâãèé ³äå ïðàâèëüíèì øëÿ-
õîì:

— Çà îñòàíí³õ ê³ëüêà ðîê³â â³í
çìóæí³â ³ ñòàâ ó ÿê³éñü ÷àñòèí³
ïðàãìàòè÷í³øèì. Àëå éîìó ùå
òðåáà äîäàòè äåìîêðàòèçìó.

— Ïðàöþâàòè ç íèì ëåãêî ³
ö³êàâî,— çàïåâíÿº Ìèõàéëî
ßêîâ÷óê.

— Â³í âèð³ñ ³ç àâòîðèòàðíîãî
ñòèëþ âåäåííÿ çàñ³äàíü Êè¿âðà-
äè ç ïîçèö³¿ ñèëè äî çáàëàíñî-
âàíîãî. Á³ëüøå äîñëóõàºòüñÿ ïî-
çèö³¿ ð³çíèõ ôðàêö³é,— ââàæàº
Äåíèñ Ìîñêàëü.

Чи ле о б ти
молодим?

Íà ïðèêëàä³ ñàìå ñï³êåðà Êè-
¿âðàäè ÷àñòèíà äåïóòàò³â-÷îëîâ³-
ê³â íèí³ òâåðäî ïåðåêîíàíà: ³í-
êîëè äîâ³ðÿòè ïåðøîìó âðàæåííþ
íå âàðòî.

— Äóæå âàæêî áóëî ïîâ³ðèòè,
ùî òàêà ìîëîäà ëþäèíà äîñÿãëà
òàêîãî ðîçâèòêó — íå çá³ãàëàñÿ
ìîëîä³ñòü ³ òå, ùî çà öèì ñòî-
¿òü,— êàæå Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

À îñü æ³íî÷î¿ ³íòó¿ö³¿ íå îáäó-
ðèø.

— Òîé ðîçóì ³ òà ìóäð³ñòü, ÿêè-
ìè áóâ íàä³ëåíèé Îëåñü ùå ïî-
íàä ï’ÿòü ðîê³â òîìó, êîëè ÿ ïî-
çíàéîìèëàñÿ ç íèì, âðàæàþòü ³
íèí³,— ðîçïîâ³äàº Àëëà Øëàïàê.

Вразити —
лише щирістю

Íå ïðèõîâóâàòèìåìî: îñîáèñòî
íàì õîò³ëîñÿ á ä³çíàòèñÿ, ÷è ìîæ-
íà ÷èìîñü çäèâóâàòè òàêó ëþäèíó,
ÿê Îëåñü Äîâãèé?

— ßêùî âçÿòè ïîë³òè÷íó ñêëà-
äîâó, òî, íàïåâíî, éîãî âæå í³÷èì
íå çäèâóºø. Áî â³í óæå ÷èìàëî
áà÷èâ ³ â ñåñ³éí³é çàë³, ³ ïîçà
íåþ,— ïåðåêîíàíèé Îëåã Êà÷-
êàí.

— Ùèð³ñòþ. Òîìó ùî, íà æàëü,
ó ïîë³òèö³ äóæå ð³äêî áóâàþòü
ùèð³ ñòîñóíêè,— ââàæàº Ñåðã³é
Êðèì÷àê.

Посада людяності
не завадить

Ðèñè õàðàêòåðó, ÿê³ ³ìïîíóþòü
â îñîáèñòîñò³ ñåêðåòàðÿ Êè¿âðà-
äè íàøèì ñï³âðîçìîâíèêàì,
ñêëàäàþòüñÿ â çàâåðøåíèé ïîð-
òðåò ëþäèíè.

— Îëåñü ñïîâíåíèé íåâè÷åðï-
íî¿ åíåðã³¿ òà áåçìåæíî¿ ëþáîâ³
äî æèòòÿ,— çàõîïëþºòüñÿ Àëëà
Øëàïàê.

— Äóæå ïîäîáàºòüñÿ éîãî ö³ëå-
ñïðÿìîâàí³ñòü ³ äîïèòëèâ³ñòü,—
íàâ³òü áåç ðîçäóì³â êàæå Ñåðã³é
Êðèì÷àê.— Éîãî äîïèòëèâîñò³ ÿ
íàâ³òü ïî-äîáðîìó çàçäðþ, àäæå
öå òà ð³÷, ÿêà ðóõàº ëþäñòâîì.

Ìèòòºâó ðåàêö³þ â³äçíà÷àº
Îëåêñàíäð Ïàáàò, ëþäÿí³ñòü —
Îëåã Êà÷êàí, íàïîëåãëèâ³ñòü,
êðåàòèâí³ñòü ³ áàæàííÿ ñåðéîçíî
ðîçâèâàòèñÿ â ìàéáóòíüîìó —
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

— Éîìó ïîäîáàºòüñÿ òå, ùî â³í
ðîáèòü. Öå íå çàñ³á ïðîñóâàííÿ
ÿêîãîñü òàì ³íäèâ³äóàëüíîãî ðåé-
òèíãó, ìîæíà íàâ³òü ñêàçàòè, ùî
ëþäèíà ãîðèòü íà ðîáîò³,— ðîç-
ïîâ³äàº Äåíèñ Ìîñêàëü.

— Íà äèâî, ç éîãî ïîñàäîþ
â³í — ëþäèíà ñëîâà. Õîðîøèé
äðóã ³ çàâæäè â³äãóêíåòüñÿ íà
ïðîõàííÿ ïðî áóäü-ÿêó äîïîìî-
ãó. À ç ä³ëîâèõ ÿêîñòåé äóæå ö³-
íóþ éîãî ïóíêòóàëüí³ñòü, òå, ÿê
øâèäêî â³í ïðèéìàº ð³øåííÿ,—
ä³ëèòüñÿ Ïàâëî Ãðå÷ê³âñüêèé.

Ç äíåì íàðîäæåííÿ, 
Îëåñþ Ñòàí³ñëàâîâè÷ó! Õàé âñå 

ó Âàñ áóäå äîáðå!
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Øàíîâíèé Îëåñþ Ñòàí³ñëàâîâè÷ó!

Òðóäîâèé êîëåêòèâ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ñåðäå÷íî â³òàº Âàñ ³ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ!
Íà íàøèõ î÷àõ Âè ñòàëè âèìîãëèâèì òà
ïðèíöèïîâèì êåð³âíèêîì, ÿêèé íàâ³òü ó
íàéñêëàäí³ø³ ìîìåíòè ïîë³òè÷íîãî ïðîòè-
ñòîÿííÿ âì³º çàõèùàòè ïåðåäóñ³ì ³íòåðåñè
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ñòîëè÷íîãî ìåãàïî-
ë³ñà.
Âàøà ä³ÿëüí³ñòü íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè ïîçèòèâ-
íî âïëèíóëà íà ðîáîòó ñåêðåòàð³àòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Âè çóì³ëè íå ëèøå çáå-
ðåãòè íàø êîëåêòèâ, à é çáàãàòèòè éîãî âè-

ñîêîïðîôåñ³éíèìè êàäðàìè.
Íàì ³ìïîíóº Âàø ìîëîäå÷èé òà åíåðã³éíèé ñòèëü êåð³âíèöòâà,

âì³ííÿ øâèäêî ðîçâ’ÿçóâàòè ñêëàäí³ ïîë³òè÷í³ é ãîñïîäàðñüê³ ïðîá-
ëåìè ñòîëèö³. Âîäíî÷àñ Âè íå áàéäóæ³ äî ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïðîá-
ëåì ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ çàâæäè çíàõî-
äèòå ÷àñ íà ñï³ëêóâàííÿ ç éîãî êîëåêòèâîì.

Áàæàºìî Âàì âäàëîãî êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ, âèñîêèõ äåðæàâíèõ
ïîñàä ³ ïîäàëüøî¿ ïë³äíî¿ ïðàö³ íà áëàãî êèÿí ³ âñüîãî óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó.

Õàé çäîðîâèòüñÿ ³ âåñåëèòüñÿ Âàì, õàé íå ñõîäèòü ç Âàøîãî îáëè÷-
÷ÿ ùàñëèâà óñì³øêà.

Çè÷èìî Âàì ³ Âàøèì ð³äíèì áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ïðîöâ³òàííÿ!

З пова ою
тр довий оле тив се ретаріат

Київсь ої місь ої ради

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÊ³ëüêà øòðèõ³â 
äî ïîðòðåòà 
Îëåñÿ Äîâãîãî

Мин ло о понеділ а се ретар Київради Олесь Дов ий
свят вав своє тридцятиріччя. Я і слід б ло очі ва-
ти, ювілярові (я ий, до речі, провів свій день наро-
дження на роботі) бажали ба ато всьо о, що б дь- о-
м може зі ріти д ш .

Олесь Станіславович Дов ий народився 1 листопада 1980 ро в
Києві сім’ї на овців.
Бать о — Станіслав Оле сійович Дов ий 1954 ро народження. На-

родний деп тат У раїни четверто о, п’ято о та шосто о с ли ань, пре-
зидент Малої а адемії на У раїни, член Президії НАН У раїни, до тор
фізи о-математичних на , професор, член- ореспондент НАН У раїни,
член- ореспондент АПН У раїни, засл жений діяч на и і техні и У ра-
їни, ла реат Державної премії в ал зі на и і техні и.
Мати — Лариса Михайлівна Дов а 1960 ро народження. За інчила

Київсь ий державний х дожній інстит т. Кандидат філософсь их на ,
старший на овий співробітни Інстит т філософії НАНУ. Професор Ки-
ївсь ої національної онсерваторії.
У 1997 році з відзна ою за інчив за альноосвітню ш ол № 58.
За про рамою міжнародно о обмін навчався Вели обританії, 1997

році визнано най ращим ст дентом Bournemouth Tutorial College.
У 2002 році за інчив з відзна ою Київсь ий національний е ономічний
ніверситет (спеціалізація — “Міжнародна е ономі а”, здоб в валіфі а-
цію ма істра з правління міжнародним бізнесом).
Має др вищ освіт . Після за інчення з відзна ою Національно о

авіаційно о ніверситет здоб в валіфі ацію ма істра з мар етин
виробничій сфері.
Кандидат е ономічних на .
Дос онало володіє ан лійсь ою мовою.
Тр дов діяльність розпочав одраз по за інченні ш оли 1997 ро —

референтом в У раїнсь ій асоціації молодих юристів (УАМЮ). У 2000 ро-
ці я члена УАМЮ обрано се ретарем місцево о осеред , а з 2003 по
2004 рі б в віце-президентом Асоціації. Водночас брав а тивн часть
розробленні нормативно-правових а тів, спрямованих на вдос она-

лення за онодавчо о поля в захисті інтеле т альної власності, об’є тів
авторсь о о та с міжно о права.
З листопада 2001 ро до червня 2003 ро працював Державном
ніверситеті інформаційно- ом ні аційних техноло ій на посадах на о-
во о, старшо о на ово о співробітни а на ово-аналітично о центр ,
ви он вав обов’яз и доцента афедри е ономі и.
У 2004 році брав а тивн часть ромадсь ом онтролі за дотри-

манням чинно о за онодавства під час виборів Президента У раїни.
З листопада 2004 ро до р дня 2005 ро — старший на овий спів-

робітни Інстит т теле ом ні ацій і лобально о інформаційно о прос-
тор НАНУ.
З р дня 2005 ро обіймав посад дире тора з питань розвит Між-

народної ромадсь ої ор анізації “Міжнародний центр перспе тивних до-
сліджень”.
30 р дня 2005 ро призначено радни ом олови Державно о депар-

тамент інтеле т альної власності.
На виборах 2006 ро балот вався андидатом деп тати до Київсь ої

місь ої ради від Бло Леоніда Черновець о о.
14 вітня 2006 ро отримав мандат деп тата V с ли ання Київсь ої

місь ої ради.
28 вітня 2006 ро обрано заст пни ом Київсь о о місь о о олови —

се ретарем Київради.
3 червня 2008 ро переобрано деп татом Київсь ої місь ої ради VI

с ли ання від Бло Леоніда Черновець о о.
10 червня 2008 ро вдр е обрано заст пни ом Київсь о о місь о о

олови — се ретарем Київради.
У азом Президента У раїни від 21 вітня 2008 ро Олеся Дов о о

введено до с лад деле ації У раїни в Кон ресі місцевих і ре іональних
влад Ради Європи.
Має ІІІ ран державно о сл жбовця.
У вересні 2008 ро на ороджено орденом Андрія Первозванно о ІІ ст -

пеня.
У азом Президента У раїни від 28 травня 2009 ро на ороджено ор-

деном “За засл и” ІІІ ст пеня.
Неодр жений. Захоплюється раїнсь им живописом, патрон є низ
льт рних та мистець их прое тів.
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про звернення депутатів 
Київської міської ради до Президента України 

та Верховної Ради України 
Рішення Київської міської ради № 85/4897 від 14 жовтня 2010 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про столицю України — місто�герой Київ”, враховуючи численні звернення юридичних та фізичних осіб,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

196 Нежилі приміщення ТОВ
"Білдін техноледжі"

м. Київ, в л. Петрозаводсь а, 2-б 3 151,9

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради до
Президента України та Верховної Ради України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс&
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 14 жовтня 2010 року № 85/4897

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України та Верховної Ради України

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку стурбованість ситуацією, яка склалася з оформленням прав на зе&
мельні ділянки для розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Як відомо, 15 жовтня 2009 року набули чинності зміни до земельного законодавства, відповідно до яких земельні ділян&
ки державної та комунальної власності або права на них (в тому числі право оренди) підлягають продажу на конкурентних
засадах (земельних торгах).

При цьому частиною другою статті 134 Земельного кодексу України визначено ряд випадків, коли земельні ділянки або
права на них не підлягають продажу на земельних аукціонах.

Після набуття чинності вказаними змінами до земельного законодавства Київська міська рада та її виконавчий орган (Ки&
ївська міська державна адміністрація) постійно отримують звернення юридичних та фізичних осіб з проханнями надати роз’&
яснення щодо порядку вирішення питань отримання в оренду земельних ділянок для розміщення некапітальних малих ар&
хітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, влаштування вхідних груп до існуючих будівель і приміщень,
влаштування сезонних торговельних майданчиків та літніх майданчиків закладів громадського харчування, паркувальних май&
данчиків тощо.

На сьогодні згідно з чинною редакцією Земельного кодексу України передача земельних ділянок для розміщення таких
об’єктів можлива лише шляхом проведення земельних аукціонів.

При цьому через малу площу, низьку інвестиційну привабливість ділянок для розміщення малих архітектурних форм та
обмежені можливості їх використання, а також високу вартість робіт з підготовки документації, необхідної для продажу та&
ких земельних ділянок на земельних аукціонах, яка нерідко перевищує ринкову вартість самої земельної ділянки, підготов&
ка за рахунок коштів місцевого бюджету документації, необхідної для продажу таких ділянок (або права їх оренди) на зе&
мельних аукціонах, є економічно недоцільною.

Окремої уваги заслуговує питання влаштування вхідних груп до існуючих будівель та приміщень. Оскільки у влаштуван&
ні вхідної групи зацікавлений лише власник відповідної будівлі чи приміщення, проведення аукціону з продажу такої ділян&
ки взагалі неможливе.

Паркувальні майданчики мають статус тимчасових, призначені для вирішення нагальної проблеми впорядкованого пар&
кування автомобільного транспорту й нерідко влаштовуються на пристосованих для цього територіях загального користу&
вання (узбіччя проїзних частин вулиць, частини тротуарів тощо). Проведення аукціонів з продажу таких земельних ділянок
також є недоцільним.

У зв’язку з вищевикладеним врегулювання питання передачі земельних ділянок в оренду для розміщення малих архітек&
турних форм та інших некапітальних споруд можливе шляхом внесення відповідних змін і доповнень до Земельного кодек&
су України.

Зокрема вважаємо за доцільне ініціювати питання щодо внесення змін до частини другої статті 134 Земельного кодек&
су України, доповнивши її новим абзацом в такій редакції:

“передачі земельних ділянок в короткострокову оренду для розміщення тимчасових некапітальних об’єктів (малі архітек&
турні форми; вхідні групи будівель і приміщень; сезонні майданчики закладів торгівлі, громадського харчування та обслу&
говування; паркувальні майданчики)”.

Внесення Верховною Радою України викладених вище змін до статті 134 Земельного кодексу України дасть можливість
в рамках правового поля вирішувати питання передачі земельних ділянок в оренду для розміщення малих архітектурних
форм за проектами землеустрою щодо їх відведення.

З огляду на вищевикладене Київська міська рада звертається до Президента України та Верховної Ради України з про&
ханням розглянути це звернення та внести до Земельного кодексу України зміни, запропоновані в ньому.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 98/4910 від 14 жовтня 2010 року

Відповідно до статей 13, 19, 142 Конституції України, статті 9 та пункту 12 перехідних положень Зе�
мельного кодексу України, статей 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 4
Закону України “Про засади внутрішньої та зовнішньої політики” та з метою захисту гарантованого дер�
жавою на законодавчому рівні права територіальних громад повноцінно вирішувати на місцевому рівні пи�
тання регулювання земельних відносин, в тому числі шляхом реалізації виконавчими органами сільських,
селищних, міських рад повноважень з реєстрації суб’єктів права власності на землю, реєстрації права ко�
ристування землею і договорів про оренду землі, видачі документів, що посвідчують право власності і пра�
во користування землею, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 14 жовтня 2010 року № 98/4910

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку стурбованість спробами порушення прав територіальних громад
та органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних правовідносин.

У Верховній Раді України 28.08.2010 зареєстровано проект Закону України № 7059 “Про внесення змін до деяких законодав&
чих актів України”, розроблений Державним комітетом України із земельних ресурсів та внесений Кабінетом Міністрів України.

Цим законопроектом передбачено виключити підпункт 2 пункту б) частини першої статті 33 Закону України “Про місце&
ве самоврядування в Україні”, відповідно до якого до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад нале&
жать реєстрація суб’єктів права власності на землю, реєстрація права користування землею і договорів про оренду землі,
видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею.

Відповідно до статей 13, 19 Конституції України земля є об’єктом права власності Українського народу, від імені якого
права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конститу&
цією. А органи державної влади та органи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спо&
сіб, що передбачені Конституцією та законами України. При цьому відповідно до статті 140 Конституції України органи міс&
цевого самоврядування вирішують питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Органами, яким надано повноваження щодо розпорядження землями від імені народу, відповідно до Земельного кодек&
су України є Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, державні органи приватизації — щодо розпоряджен&
ня землями державної власності; сільські, селищні і міські ради — щодо розпорядження землями комунальної власності.
При цьому до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями, крім
земель, переданих у приватну власність, в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а
за межами населених пунктів — відповідні органи виконавчої влади.

Статтею 142 Конституції України встановлено та гарантовано, що земля є матеріальною і фінансовою основою місцево&
го самоврядування.

Процес набуття громадянами та юридичними особами права на землю із земель державної та комунальної власності пе&
редбачає своєю складовою частиною виготовлення та видачу правовстановлюючих документів: державних актів на право влас&
ності та на право постійного користування земельними ділянками, а також договорів оренди землі. Зазначені документи мо&
жуть видаватися лише тими органами, які приймають рішення про відведення земельних ділянок та надання, передачу, їх про&
даж громадянам і юридичним особам. Державний комітет України із земельних ресурсів згідно із Конституцією України та Зе&
мельним кодексом України не є органом, який здійснює розпорядження землями державної та комунальної власності.

Повноваження місцевих рад щодо видачі документів про право на землю, встановлені статтею 33 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, були визначені ще Земельним кодексом Української РСР 1970 року.

Пізніше видача і реєстрація державних актів місцевими радами була підтверджена Земельним кодексом України 1990
року. Зазначені положення цього Кодексу відтворено в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Отже, законодавча норма щодо повноважень сільських, селищних і міських рад по видачі державних актів на право влас&
ності та право користування землею діє в Україні вже понад 30 років. Змінювати цю норму зараз немає жодних підстав.

Також законопроектом передбачено внести зміни до статті 15 Земельного кодексу України, а саме: розширити повнова&
ження Державного комітету України із земельних ресурсів, надавши йому повноваження щодо забезпечення виготовлення і
видачі державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою.

При цьому автори законопроекту пояснюють його подання необхідністю приведення Закону України “Про місцеве само&
врядування в Україні” у відповідність до Земельного кодексу України та законів України “Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень” та “Про оренду землі”.

Аналіз обґрунтування законопроекту, його мети та шляхів її досягнення свідчить про те, що більшість його положень не
базуються на нормах Конституції України, інших законодавчих актів і засадах внутрішньої політики України та порушують
права органів місцевого самоврядування і їх виконавчих органів, оскільки спрямовані на звуження обсягу їх повноважень.

Розробники законопроекту посилаються на те, що згідно із частиною першою статті 204 Земельного кодексу України до
повноважень Державного комітету України із земельних ресурсів віднесено ведення державного земельного кадастру, у
складі якого ведеться державна реєстрація земельних ділянок.

Проте до складових частин ведення державного земельного кадастру не належить видача державних актів на право влас&
ності або користування землею. При цьому згідно із частиною другою статті 204 Земельного кодексу України державний
земельний кадастр ведеться відповідно до закону. Але на сьогодні Верховною Радою України ще не прийнятий закон про
порядок ведення державного земельного кадастру.

Отже, питання щодо можливості внесення змін до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” мо&
же виникнути лише після або одночасно з прийняттям закону про порядок ведення державного земельного кадастру.

Таким чином, депутати Київської міської ради вважають, що проект Закону України “Про внесення змін до деяких зако&
нодавчих актів України” суперечить законодавству України і засадам внутрішньої політики України та спрямований на зву&
ження обсягу прав і повноважень не лише Київської міської ради та її виконавчого органу, але й всіх інших органів місце&
вого самоврядування та їх виконавчих органів в Україні.

З огляду на вищевикладене Київська міська рада звертається до Президента України та Верховної Ради України з про&
ханням не допустити порушення прав місцевого самоврядування, а також з проханням до Кабінету Міністрів України від&
кликати проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстр. № 7059).

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради до
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Мі&
ністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по&
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто&
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації

комунального майна територіальної громади міста Києва
на 2007—2010 роки" 

Рішення Київської міської ради №  731/2800 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надходження
коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007—2010 роки" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради) такі зміни:

— позицію 196 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
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445 Нежила спор да ТОВ "Інвестиційне
містоб д вання"

м. Київ,
Петрівсь а алея, 3, літ. "А"

3 107,1 Без права
перепрофілювання

446 Нежила спор да ТОВ "Градо-
Інжинірин "

м. Київ, в л. Пар ова доро а,
6а, літ. "А"

3 115,9

445 Нежилий б дино ТОВ
"Інвестиційне містоб д вання"

м. Київ,
Петрівсь а алея, 3, літ. "А"

3 107,1 Із збереженням
профілю

446 Нежилий б дино ТОВ "Градо-
Інжинірин "

м. Київ, в л. Пар ова доро а, 6а,
літ. "А"

3 115,9 Із збереженням
профілю

91 в л. Старово зальна, 22, літ. А КП "Київжитлоспеце спл атація" 823,0

4 Цілісний майновий омпле с ТОВ
"Дельта-ПФ"

м. Київ, в л. Героїв Севастополя, 42 3

Додаток до рішення Київради 
від 27 листопада 2009 року № 731/2800

Перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації   

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Спосіб
приватизації

Площа,
в.м

При-
міт а

1 2 3 4 5 6

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гр па "А"

707 Нежила б дівля м. Київ, в л.
Старонаводниць а, 10, літ. "О"

4 157,9

708 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемо и, 25,
літ. "А"

4 Площа з ідно
з даними БТІ

709 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемо и, 21,
літ. "А"

4 Площа з ідно
з даними БТІ

710 Нежилі приміщення ТОВ
“Правенс”

м. Київ, просп. Перемо и, 25,
літ. "А"

3 Площа з ідно
з даними БТІ

711 Нежилі приміщення
Громадсь е об'єднання
"Фонд с часно о
образотворчо о мистецтва
"Майстер"

м. Київ, просп. Мая овсь о о,
73, літ."А"

3 Площа з ідно
з даними БТІ

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Спосіб
приватизації

Площа,
в.м

При-
міт а

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гр па "А"

772 Нежилі приміщення ТОВ "А енція охорони
та безпе и "Гриф"

м.Київ, в л. Стрілець а, 16,
літ. "А"

3 76,55

773 Нежилі приміщення Бла одійна ор анізація
"Бла одійний фонд "Дипломатичний орп с"

м.Київ, в л. Стрілець а, 16,
літ. "А"

3 98,93

774 Нежилі приміщення ТОВ "А енція безпе и
"Бара да"

м.Київ, в л. Стрілець а, 16,
літ. "А"

3 42,5

1 2 3 4 5 6

712 Нежила б дівля м. Київ,
в л. Старово зальна, 22, літ."А"

4 823,0

713 Нежилі б дівлі, нежила
спор да

м. Київ,
в л. Золото стівсь а, 27
. 1
. 2
. 3
. 4

4 Площа з ідно
з даними
БТІ
6,4
18,0
69,4

714 Нежила б дівля м. Київ,
в л.Золото стівсь а, 35, літ. "Б"

4 Площа з ідно
з даними БТІ

715 Нежилий б дино м. Київ, в л. Тираспольсь а, 46 4 Площа з ідно
з даними БТІ

716 Нежилий б дино м. Київ, в л. Набережне шосе,11,
літ "А"

4 44,7

717 Нежилі приміщення
Бла одійна ор анізація
"Місто щасливих дітей"

м. Київ,
в л. Полярна, 7, літ. "А"

3 Площа з ідно
з даними БТІ

718 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Десятинна, 13, літ. "Б" 4 Площа з ідно
з даними БТІ

викласти у такій редакції:

196 Нежила б дівля ТОВ
"БІЛДІНГТЕХНОЛЕДЖІ"

м. Київ, в л. Петрозаводсь а, 2-б,
літ “А”

3 151,9

720 Нежилі приміщення ТОВ
"Міллені м-Се 'юріті"

м. Київ, в л. Стрілець а, 14 3 103,7

728 Нежилі приміщення ТОВ
"Центральні театральні аси"

м. Київ, просп. Перемо и,
21, літ. "А"

3 95,0

728 Нежилі приміщення ТОВ
"Центральні театральні аси"

м. Київ, просп. Перемо и,
21-А, літ. "А"

3 95,0

722 Нежилі приміщення м. Київ, в л. в л. Чапаєва, 9, літ. “Б” 4 165,30

722 Нежилий б дино м. Київ, в л. в л. Чапаєва, 9, літ. “Б” 4 180,90

720 Нежилі приміщення ТОВ
"Міллені м-Се 'юріті"

м. Київ, в л. Стрілець а, 14,
літ “А”

3 103,7

589 Нежила б дівля м. Київ, в л. Трьохсвятительсь а, 4-д 4 147,2

589 Нежила б дівля м. Київ, в л. Трьохсвятительсь а, 4-д 4 149,9

603 Нежилі спор ди м. Київ, в л. Са са ансь о о, 100 4 90,0

603 Нежила спор да м. Київ, в л. Са са ансь о о, 100, літ “Б” 4 94,5

84 Майновий омпле с
СП ТОВ "Хорстер"

м. Київ, Тр ханів острів 3 878,43

88 Нежилі приміщення Бла одійна
ор анізація "Інноваційний фонд
розвит ромадсь о о транспорт "

м. Київ,
в л. Б лаховсь о о, 5, літ. "Г"

3 61,5

88 Нежилий б дино Бла одійна
ор анізація "Інноваційний фонд
розвит ромадсь о о транспорт "

м. Київ,
в л. Б лаховсь о о, 5, літ. "Г"

3 61,5

769 Нежилі приміщення Бла одійна
ор анізація "Бла одійний фонд
Свято о Ми олая 2007"

м. Київ, в л. Тарасівсь а, 6а 3 Площа
відповідно
до даних БТІ

769 Нежилі приміщення Бла одійна
ор анізація "Бла одійний фонд
Свято о Ми олая 2007"

м. Київ, в л. Тарасівсь а, 6 3 348,0
260,0

84 Компле с нежилих б дин ів
ТОВ "Спільне раїнсь о-
німець е підприємство
"Хорстер"

м. Київ, Тр ханів острів, Пар ова доро а, 21,
літери "А", "Б", "В", "Г",
"Д", "Є","Ж"

3 573,6

— позиції 445, 446 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 589 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

викласти у такій редакції:

викласти у такій редакції:

викласти у такій редакції:

— позицію 603 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення

— позицію 84 розділу   "Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву" 
"Група А" додатка 4 до рішення 

— позицію 88 розділу "Регіональне відділення ФДМУ по м  Києву" 
"Група А" додатка 4 до рішення

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком.

2. Внести зміни до рішення Київради від 24.06.04 №322/1532 "Про затвердження переліку нежилих будинків комунальної
власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти" (зі змінами
та доповненнями, внесеними рішеннями Київради), а саме: позицію 91 розділу "Шевченківський район"

визнати такою, що втратила чинність.
Київсь ий місь ий олова

Л.Черновець ий

Примітка: 3 — викуп; 4 — аукціон.
Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О.Дов ий

Примітка: 3 — викуп.
Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О.Дов ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації

комунального  майна територіальної громади 
міста Києва на 2007—2010 роки" 

Рішення Київської міської ради № 1011/4449  від 8 липня 2010 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007—2010 роки" такі зміни:

— позицію 720 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

—  позицію 722 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти у такій редакції:

викласти у такій редакції:

викласти у такій редакції:

— позицію 728 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

— позицію 769 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

— позицію 4 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "Ж" додатка 4 такого змісту:

вважати такою, що втратила чинність;
— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова
Л.Черновець ий

Додаток до рішення Київради 
від 8 липня 2010 року № 1011/4449

Перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

викласти у такій редакції:
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Óñ³ çàñîáè äîáð³
Çà óìîâè, ùî öå çàñîáè ïåðåñóâàííÿ. Òîìó íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ ó øèðîêî¿
ïóáë³êè íà Ïàðèçüêîìó àâòîñàëîí³ âèêëèêàëè íîâèíêè äëÿ ìàñîâîãî ïîêóïöÿ
Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
"Õðåùàòèê"

Бюджетні автомобілі щонайближ-
чо о майб тньо о (а для Західної
Європи — сьо одення) стали ще
пра тичнішими. Вони зменшили
об'єм дви на і витрат пально-
о, але водночас стали пот жні-
шими і просторішими.

Äîâêîëà ÿñêðàâîãî ïðåäñòàâíèêà ìàñîâî-
ãî ³ äîñòóïíîãî àâòîìîá³ëüíîãî ïðîäóêòó —
íîâîãî Chevrolet Aveo áóëî òàê ñàìî âåëå-
ëþäíî, ÿê ³ íà ñòåíä³ Ferrari. Ëèøå ç ò³ºþ
â³äì³íí³ñòþ, ùî "Øåâ³" ìîæíà áóëî â³ëüíî
îá³éòè ç óñ³õ áîê³â, ñêð³çü äîòîðêíóòèñÿ ³ ïî-
ñèä³òè â ñàëîí³. À â çàã³í ç "äèêèìè ñêàêó-
íàìè" ³ç Ìàðàíåëëî ïóñêàëè ïîîäèíö³, íå-
îõî÷å ï³äí³ìàþ÷è çàõèñíèé êàíàò. Íîâèé
Aveo ç'ÿâèòüñÿ ó ïðîäàæó âë³òêó 2011 ðîêó.
Òåïåð àâòîìîá³ëü, êð³ì 1,4- ³ 1,6-ë³òðîâèõ
áåíçèíîâèõ ìîòîð³â, ìàòèìå ùå ³ 1,3-ë³òðî-
âèé äèçåëüíèé äâèãóí. Çîâí³ íîâèíêà íà-
ãàäóº ìîäåëü Spark, ùî “ãðàëà” ó ô³ëüì³
"Òðàíñôîðìåðè". Â Ïàðèæ³ ³ç "çàñòàð³ëîãî"
Spark çðîáèëè ä³äæåéñüêèé ïóëüò. Ùîá ïðè-
âàáëþâàòè â³äâ³äóâà÷³â äî íîâîãî Aveo, ùî
ñòàâ òåïåð äîâøèì ³ øèðøèì.

Îäðàçó íà ê³ëüêîõ ïîä³óìàõ äåáþòóâàâ ó
Ïàðèæ³ Hyundai ix20, ÿêèé íàëåæèòü äî êëà-
ñó MPV, à ôàêòè÷íî º ñóì³øøþ õåò÷áåêà ç
ì³í³âåíîì. Íà ñüîãîäí³ öå ïîêè ùî îñòàííÿ
ìîäåëü ó ë³í³éö³ Hyundai, ðîçðîáëåíà â ªâ-
ðîï³, ³ ÿêà óñïàäêóâàëà êîíöåïòóàëüí³ ðèñè
ñòèëþ fluidic sculpture — "òåêó÷à ñêóëüïòóðà".
4,1-ìåòðîâèé àâòîìîá³ëü ìàº íåçâè÷íî äîâ-
ãó äëÿ ñâîãî êëàñó êîë³ñíó áàçó 2,615 ìì ³
âèñîêèé äàõ — 1,600 ìì. Çàâäÿêè òàêèì ðîç-
ì³ðàì ó ñàëîí³ ix20 ïðîñòîðó íå ìåíøå, í³æ
ó á³ëüøîñò³ àâòîìîá³ë³â á³ëüøîãî Ñ-êëàñó.

Íà âèá³ð çàïðîïîíîâàíî ÷îòèðè ìîòîðè, ùî
â³äïîâ³äàþòü íîðìàì ªâðî V: äâà áåíçèíî-
âèõ ³ äâà äèçåëüíèõ ïîòóæí³ñòþ â³ä 77 äî 125
ê³íñüêèõ ñèë. Çâ³ñíî, Hyundai ix20 äîâîë³
åêîíîìíèé: çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â
Hyundai Motor Company, ñåðåäíÿ âèòðàòà
ïàëüíîãî ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 4,3 ë³òðà íà
100 ê³ëîìåòð³â ïðîá³ãó.

Íå âñòèãëè íà Ñòîëè÷íîìó àâòîøîó â
Êèºâ³ ïîêàçàòè íîâèé Opel Astra â êóçîâ³
õåò÷áåê, ÿê ó Ïàðèæ³ â³äáóëèñÿ ñâ³òîâ³
ïðåì'ºðè ùå äâîõ êóçîâíèõ ìîäèô³êàö³é
ö³º¿ ìîäåë³ — ñïîðòèâíîãî óí³âåðñàëà Opel
Astra Sports Tourer ³ êóïå GTÑ Paris. Óí³-
âåðñàë ÷èìîñü íàãàäóº ñòàðøó Insignia. Â³ä
çâè÷àéíî¿ Astra êóçîâíèé âàð³àíò Sports
Tourer â³äð³çíÿº ïåðåäóñ³ì îá'ºì áàãàæíî-
ãî â³ää³ëåííÿ íà 1500 (!) ë³òð³â. Äî óí³âåð-
ñàëà çàïðîïîíîâàíî äåê³ëüêà âàð³àíò³â
áåíçèíîâèõ ³ äèçåëüíèõ äâèãóí³â ïîòóæí³ñ-
òþ â³ä 95 äî 180 ê³íñüêèõ ñèë. Ó ðîçê³ø-
íîãî êóïå GTC Paris 2-ë³òðîâèé òóðáîìî-
òîð ïîòóæí³ñòþ 290 ê³íñüêèõ ñèë. Öå êó-
ïå — íàî÷íà äåìîíñòðàö³ÿ ïîºäíàííÿ ïðè-
ñòðàñò³ Opel ç í³ìåöüêîþ òî÷í³ñòþ.

Ñåðåäí³é êëàñ ïîêóïö³â ö³êàâèâñÿ ñüî-
ìèì ïîêîë³ííÿì Volkswagen Passat. Àâòî-
ìîá³ëü ïðàêòè÷íî íå çì³íèâñÿ çà ðîçì³ðà-
ìè, îäíàê âèãëÿä ìàº ñîë³äí³øèé. Àòîæ:
ó ïåðåäí³é ÷àñòèí³ íîâèíêè âèêîðèñòàíî
äèçàéí îíîâëåíîãî ôëàãìàíà ìàðêè ë³ìó-
çèíà Phaeton. Ï³ä êàïîòîì — åêîíîìí³ø³

áåíçèíîâ³ òà äèçåëüí³ ìîòîðè ïîòóæí³ñòþ
â³ä 103 äî 300 ê³íñüêèõ ñèë. Íàïðèêëàä,
105-ñèëüíèé äèçåëü ñïîæèâàº ëèøå 4,2 ë
íà 100 ê³ëîìåòð³â.

Ö³ëêîì çðîçóì³ëèé ïðàêòè÷íèé ³íòåðåñ
âèêëèêàâ ³ îíîâëåíèé Nissan X-Trail. Àâ-
òîìîá³ëü ñòàâ âèùèì, øèðøèì ³ äîâøèì
íà 10 ìì. Òà ãîëîâíå — éîãî çàáåçïå÷èëè
ìîäåðí³çîâàíèì äèçåëüíèì ìîòîðîì, ùî
ñïîæèâàº ùå ìåíøå ïàëüíîãî ³ â³äïîâ³äàº
íîðìàì ªâðî 5.

Íå ìîæíà ðó÷àòèñÿ, ùî âñ³, àëå áàãàòî
â³äâ³äóâà÷³â àâòîñàëîíó, ïðèñê³ïëèâî îãëÿ-
äàþ÷è ÿêó-íåáóäü áþäæåòíó (ïî êèøåí³)
ìàëîë³òðàæêó, ïåâíî, äóìàëè: í³÷îãî, íà-
ñòóïíèé àâòîìîá³ëü ó ìåíå òî÷íî áóäå... ²
êîæåí çàì³ñòü òðèêðàïêè âïèñóâàâ ÿêèéñü
àâòîìîá³ëü á³çíåñ-êëàñó, âïîäîáàíèé íà àâ-
òîøîó. À ¿õ, ÿê ìè âæå çãàäóâàëè, â Ïàðè-
æ³ áóëî ÷èìàëî.

Íàïðèêëàä, ñïîðòêóïå ïðåäñòàâíèöüêî-
ãî êëàñó Audi A7 Sportback. Âåëèêà ï'ÿòè-
äâåðíà ìîäåëü ïîºäíàëà íàéêðàùå ç òðüîõ
êîíöåïö³é àâòîìîá³ëÿ: ñïîðòèâíó åëå´àíò-
í³ñòü êóïå, êîìôîðò ñåäàíà ³ ïðàêòè÷í³ñòü
óí³âåðñàëà. À7 — ñóö³ëüíèé õàé-òåê, àäæå
20 % êóçîâ³â ç àëþì³í³þ. Öå äàëî çìîãó
³ñòîòíî çìåíøèòè ìàñó. A7 Sportback îñ-
íàùåíî ÷îòèðìà ð³çíèìè äâèãóíàìè V6 ³ç
áåçïîñåðåäí³ì óïðèñêóâàííÿì ïàëüíîãî —
äâîìà áåíçèíîâèìè ³ äâîìà äèçåëüíèìè
ïîòóæí³ñòþ â³ä 204 äî 300 ê³íñüêèõ ñèë.
Ïðî ¿õíþ åôåêòèâí³ñòü ìîæíà ñóäèòè õî-
÷à á ç òîãî, ùî "íàéñëàáøèé" 3.0 TDI mul-
titronic, ñïîæèâàþ÷è ëèøå 5,3 ë³òðà äè-
çåëüíîãî ïàëüíîãî íà 100 ê³ëîìåòð³â, ðîç-
ãàíÿº À7 äî 100 êì/ãîä çà 7,6 ñåêóíäè,
ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü — 235 êì/ãîä. Au-
di A7 Sportback óæå äîñòóïíèé â Óêðà¿í³
çà ö³íîþ â³ä 55 800 ºâðî.

Íå çáèðàºòüñÿ âòðà÷àòè ïîçèö³é ó öüîìó
ñåãìåíò³ é BMW. Ùîïðàâäà, áàâàðö³ ñêðîì-
íî íàçâàëè ñâîþ íîâèíêó Concept 6 Series

Coupe. Íàñïðàâä³ ñòàòóñ êîíöåïòó óìîâíèé:
ìîäåëü ó íåçì³ííîìó âèãëÿä³ ï³äå â ñåð³þ.
BMW Concept 6 Series Coupe — öå äèçàéí-
äîñë³äæåííÿ äëÿ ïðåì³óì-êëàñó ç ïîñàäî÷-
íîþ ôîðìóëîþ 2+2 ³ îäíî÷àñíå âò³ëåííÿ
ïðèñòðàñò³ äî åñòåòèêè é äèíàì³êè.

Ó Ïàðèæ³, ÿê ³ íà ³íøèõ àâòîñàëîíàõ,
åêñïîíàòè îêóïîâóâàëè îñîáè àç³éñüêî¿
çîâí³øíîñò³. Ðàí³øå öå áóëè êîðåéö³ òà
ÿïîíö³. Íèí³ — êèòàéö³ òà ³íäóñè. Ó ñâî-
ºìó ïðàãíåíí³ çàîùàäèòè íà ðîçðîáêàõ âî-
íè âäàþòüñÿ äî ñâîºð³äíèõ ìåòîä³â. Ïðåä-
ñòàâíèêè àç³éñüêîãî ïðîìèñëîâîãî øï³î-
íàæó ïîîäèíö³ é ïàðàìè áóêâàëüíî ïî ñàí-
òèìåòðó áåç áóäü-ÿêîãî ñîðîìó "îáëèçó-
þòü" ìàøèíè íà ñòåíäàõ. Íàéäð³áí³ø³ äå-
òàë³ çîâí³ òà âñåðåäèí³ âîíè ô³êñóþòü ôî-
òî- ³ â³äåîêàìåðàìè, ïîâ³ëüíî é ðåòåëüíî
"îáçí³ìàþ÷è" óâåñü àâòîìîá³ëü. Äàë³ ïåðå-
õîäÿòü äî íàñòóïíîãî åòàïó — çàïîâíåííÿ
ñïåö³àëüíèõ îö³ííèõ òàáëèöü, ñåðåä ãðàô
ÿêèõ º íàâ³òü "çàïàõ ó ñàëîí³", íå êàæó÷è
âæå ïðî ÿê³ñòü ïëàñòèêà, ù³ëèíè òîùî. Ñó-
äÿ÷è ç óñüîãî, ñàìå ï³ñëÿ òàêèõ "ôîòîñå-
ñ³é" ³ ç'ÿâëÿþòüñÿ íà ñâ³ò "íåçàêîííîíàðî-
äæåí³" äâ³éíèêè ìîäåëåé â³äîìèõ àâòîâè-
ðîáíèê³â. Äî ñëîâà, íà Ïàðèçüêîìó àâòî-
øîó íèí³øíüîãî ðîêó íå âèñòàâëÿâ ñâî¿õ
íîâèíîê æîäåí êèòàéñüêèé âèðîáíèê!

Îäíó ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïðåì'ºð Ïàðèæà
(ïðî ÿêó, íàïåâíî, âæå ìð³º áàãàòî õòî) —
Range Rover Evogue àç³éñüê³ øïèãóíè
ïðàêòè÷íî íå äîñë³äèëè. ßê êîíöåïò öåé
àâòîìîá³ëü âïåðøå ïîêàçàëè äâà ðîêè òî-
ìó â Æåíåâ³. Òåïåð Evogue — íàéìåíøèé,
íàéëåãøèé, íàéåêîíîì³÷í³øèé ñåð³éíèé
Range Rover çà âñþ ³ñòîð³þ ìàðêè. ² ïåð-
øèé àâòîìîá³ëü ìàðêè, ùî ìàòèìå íå ëè-

øå ïîâíèé, à é ïåðåäí³é ïðèâ³ä. Öå âæå
íå ñóòî ïîçàøëÿõîâèê, ïðîòå çàâäÿêè ñèñ-
òåì³ Land Rover Terrain Response ó ñâîºìó
êëàñ³ Evogue íàéêðàùå ïðèñòîñîâàíèé äî
ðóõó ïî áóäü-ÿêîìó ïîêðèòòþ çà áóäü-ÿêî¿
ïîãîäè. Íà âèá³ð äâà äèçåëüíèõ ³ îäèí áåí-
çèíîâèé ìîòîðè ïîòóæí³ñòþ â³ä 150 äî 240
ê³íñüêèõ ñèë. Â Óêðà¿í³ ìè ïîáà÷èìî öþ
íîâèíêó âë³òêó 2011 ðîêó.

Çàêîíîì³ðíèé ³íòåðåñ âèêëèêàâ ³ íîâèé
Volvo V60, ÿêèé, ïåâíî, çàñëóãîâóº çâàí-
íÿ íàéäèíàì³÷í³øîãî Volvo. Íåäàðìà öåé
óí³âåðñàë òàê íàãàäóº ñïîðòêóïå. Ò³ëüêè ç
äó-ó-ó-æå âåëèêèì áàãàæíèì â³äñ³êîì. V60
êîìïëåêòóºòüñÿ áåíçèíîâèìè ³ äèçåëüíè-
ìè òóðáîìîòîðàìè ïîòóæí³ñòþ â³ä 115 äî
304 "êîíÿ÷îê". Çîêðåìà ³ ô³ðìîâèìè "âîëü-
âîâñüêèìè" 5-öèë³íäðîâèìè. ²ç 300-ñèëü-
íèì òóðáîâàíèì ìîòîðîì V60 ë³òàº, ÿê
Êàðëñîí — ðîçã³í äî ñîòí³ çà ÿêèõîñü 6,6
ñåêóíäè. À âèòðàòà ïàëüíîãî ëèøå 10,2 ë
íà 100 ê³ëîìåòð³â.

Êîëè çàê³í÷óâàâñÿ îñòàíí³é ïðåñ-äåíü,
áàãàòî åêñïîíåíò³â ïî÷àëè ïåðåáóäîâóâàòè
ñâî¿ ñòåíäè — äîâêîëà íèõ çá³ëüøóâàëè ³
óêð³ïëþâàëè îãîðîæó. Íà Ìîíä³àë³ î÷³êó-
âàëè íåáóâàëîãî íàïëèâó â³äâ³äóâà÷³â. Íà
â³äì³íó â³ä íàøî¿ êðà¿íè, äå êðèçà, çäàºòü-
ñÿ, âõîäèòü ó íîâó ôàçó, ªâðîïà âæå áà÷èòü
"ñâ³òëî â ê³íö³ òóíåëþ". À öå îçíà÷àº, ùî
ëþäè ïî÷èíàþòü àêòèâíî ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é
"â³äêëàäåíèé" ïîïèò íà àâòîìîá³ë³. Â Óêðà-
¿í³ äî öüîãî ïîêè ùî íå ä³éøëî, îäíàê õî-
÷åòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî â íàéáëèæ÷îìó
îñÿæíîìó ìàéáóòíüîìó á³ëüø³ñòü íàøèõ
ñï³âãðîìàäÿí òåæ ìàòèìóòü çìîãó âèêëàñ-
òè ñâî¿ ãðèâí³ çà îïèñàí³ íîâèíêè.

ÊÈ¯Â — ÏÀÐÈÆ — ÊÈ¯Â

Паризь ий автосалон запропон вав чимало новино

Opel Astra

Chevrolet Aveo
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“Ìîëîä³ñòü” îáðàëà óêðà¿íñüêå
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè çàâåð-
øèâñÿ Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé
ê³íîôåñòèâàëü “Ìîëîä³ñòü”,
ÿêèé öüîãî ðîêó â³äçíà÷àâ 40-ð³÷-
íèé þâ³ëåé òà â³äáóâàâñÿ ï³ä çíà-
êîì “XL” — “eXtra Large” (äóæå
âåëèêèé ôåñòèâàëü). Ïðîòÿãîì
òèæíÿ íà âåëèêîìó åêðàí³ áóëî
ïîêàçàíî 394 ñòð³÷êè 48 êðà¿í
ñâ³òó. Â êîíêóðñí³é ïðîãðàì³
Ãðàí-ïð³ çäîáóâ ô³ëüì “Ùàñòÿ
ìîº” óêðà¿íñüêîãî ðåæèñåðà Ñåð-
ã³ÿ Ëîçíèö³.

Ó íåä³ëþ â Íàö³îíàëüí³é îïå-
ð³ Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà öå-
ðåìîí³ÿ çàêðèòòÿ ñîðîêîâîãî
ÊÌÊ “Ìîëîä³ñòü”. Ó êîíêóðñ³
ñòóäåíòñüêèõ ô³ëüì³â âçÿëè
ó÷àñòü 23 ê³íîðîáîòè, â êîðîòêî-
ìåòðàæíîìó — 22, ó ïîâíîìåò-
ðàæíîìó — 13. Â àëüòåðíàòèâíî-
ìó êîíêóðñ³ — ïðîãðàì³ “Ñàíí³
Áàíí³” — çìàãàëèñÿ 11 ñòð³÷îê,
ó “Ïàíîðàì³ óêðà¿íñüêîãî ê³-
íî” — 27. Îêð³ì öüîãî, ôåñòè-
âàëü ïðåäñòàâèâ 24 ïîçàêîíêóðñ-

í³ ïðîãðàìè, ñåðåä ÿêèõ âàðòî
îñîáëèâî â³äçíà÷èòè þâ³ëåéíó
ðåòðîñïåêòèâó ô³ëüì³â-ïåðåìîæ-
ö³â “Ìîëîäîñò³” ïîïåðåäí³õ ðî-
ê³â “20+20”. Çàãàëîì ê³íîìàíè
ïåðåãëÿíóëè ìàéæå 400 ñòð³÷îê ç
óñüîãî ñâ³òó.

Ãðàí-ïð³ ôåñòèâàëþ “Ìîëî-
ä³ñòü” — ñòàòóåòêó “Ñê³ôñüêèé
îëåíü”, äèïëîì òà 10 000 äîëà-
ð³â — çà íàéêðàùèé ô³ëüì óñ³º¿
êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè çäîáóâ
ô³ëüì “Ùàñòÿ ìîº” (Óêðà¿íà, Í³-
ìå÷÷èíà, Í³äåðëàíäè) ðåæèñåðà
Ñåðã³ÿ Ëîçíèö³. Éîìó æ ä³ñòàâñÿ
³ ãîëîâíèé ïðèç FIPRESCI. 

Ïðèç çà íàéêðàùèé ïîâíîìåò-
ðàæíèé ³ãðîâèé ô³ëüì òà $ 2500
âðó÷åíî çà ô³ëüì “Çâóêè øóìó”
(Sound of Noise), ðåæèñåðè — Îëà
Ñ³ìîíññîí òà Éîõàííåñ Øòåðíå
Í³ëüñîí (Øâåö³ÿ), ùî òàêîæ ñòàâ
âèáîðîì ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é.
Ïðèç çà íàéêðàùó êîðîòêîìåò-
ðàæíó ³ãðîâó ñòð³÷êó òà $ 2500 ïî-
ä³ëèëè ê³íîðîáîòè “Ïðèãíîáëåíà
á³ëüø³ñòü” (ðåæèñåð Åëåîíîð
Ïóð’ÿ, Ôðàíö³ÿ) òà “Ä³â÷èíà-
ßêß” (ðåæèñåð Ðîóëåíä Äæîí-

ñîí, Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Ïðèç çà
íàéêðàùèé ñòóäåíòñüêèé ô³ëüì
òà $ 2500 çäîáóâ ô³ëüì “Öå ÿ,
Ãåëüìóò” (ðåæèñåð Í³êîëàñ
Øòàéíåð, Í³ìå÷÷èíà). Ïðèç ³ìå-
í³ ²âà Ìîíòàíà íàéêðàùîìó ìî-
ëîäîìó àêòîðó/àêòðèñ³ òà 1000 ºâ-
ðî â³ääàëè Ìîí³ö³ äåëü Êàðìåí ç
êàðòèíè “Âèñîêîñíèé ð³ê” (Ìåê-
ñèêà). Ãîëîâíèì ïðèçîì ó êîí-
êóðñ³ “Óêðà¿íñüêà ïàíîðàìà” òà
$ 2000 íàãîðîäæåíî ô³ëüì “ß
ïàì’ÿòíèê ñîá³” (ðåæèñåð Äìèò-
ðî Òÿæëîâ).

Öüîãîð³÷ “Ñê³ôñüêîãî îëåíÿ” çà
âíåñîê ó ê³íîìèñòåöòâî íà ñöåí³
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè âðó÷èëè
ôðàíöóçüêèì àêòîðàì Ôàíí³ Àð-
äàí, Æåðàðó Äåïàðäüº, Ñîô³ Ìàð-
ñî, Êð³ñòîôåðó Ëàìáåðòó, ðîñ³é-
ñüêîìó ðåæèñåðîâ³ Âîëîäèìèðó
Ìåíüøîâó, àêòðèñ³ òà ñï³âà÷ö³
Ëþäìèë³ Ãóð÷åíêî, óêðà¿íñüêîìó
ê³íîàêòîðîâ³ ²âàíó Ãàâðèëþêó
(“Àííè÷êà”, “Âàâèëîí ÕÕ”). À
òàêîæ öþ â³äçíàêó îòðèìàâ äè-
ðåêòîð “Ìîëîäîñò³” Àíäð³é Õàë-
ïàõ÷³, ÿêèé óæå ìàéæå 20 ðîê³â
îðãàí³çîâóº ê³íîôåñòèâàëü

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

ОБ’ЯВА
ВАТ “Трест Київпідземшляхб д-2” доводить

до відома своїх а ціонерів, що 21 р дня 2010
ро о 17.00 відб д ться за альні збори а ціонерів
ВАТ, за адресою: м. Київ, в л. Тампере, 13-б.

Порядо денний:

1. Прийняття рішення про переведення вип с іменних а цій

Товариства до ментарної форми існ вання бездо ментарн

форм існ вання.

2. Обрання депозитарію для обсл ов вання вип с а цій в

бездо ментарній формі існ вання, затвердження мов

до овор з ним.

3. Обрання збері ача, я о о Товариство від риє рах н и в цінних

паперах власни а а цій, затвердження мов до овор з ним.

4. Припинення дії до овор на ведення реєстр власни ів іменних

цінних паперів № 1 від 01.11.2007 р. з реєстро трим вачем

ТОВ “Інформаційно-реєстраторсь і системи”.

5. Визначення способ персонально о повідомлення а ціонерів

про дематеріалізацію вип с а цій.

6. Про визначення дати припинення ведення реєстр .

7. Затвердження рішення про дематеріалізацію.

8. Про затвердження нової реда ції Стат т ВАТ.

9. Про зміни с ладі ор анів правління ВАТ.

Для часті за альних зборах а ціонерів ВАТ при собі

необхідно мати до мент, що посвідч є особ , а повноваженим

представни ам а ціонерів, рім то о, довіреність на право часті

зборах.

Реєстрація а ціонерів та їх представни ів проводиться в день

та за місцем проведення зборів а ціонерів з 16.00 до 16.45.

Додат ова інформація та довід и за телефонами:

(044) 558-27-00, (044) 573-38-01.

Правління ВАТ “Трест Київпідземшляхб д-2”

Шановні ияни!
Повідомляємо про ори вання прое т б дівництва житлово о

б дин з об’є тами ромадсь о о обсл ов вання, офісними
приміщеннями та підземною автостоян ою в частині збільшення
поверховості та зміни об’ємно-просторових по азни ів на
в л. Рев ць о о, 9 Дарниць ом районі м. Києва.

Замовни б дівництва: AT “Позня и-Жил-Б д”.

Ознайомитись із зазначеним ори ванням прое т б дівництва ви
зможете на веб-сайті: www.pis.kiev.ua.

Від и щодо ори вання прое т житлово о б дин на в л. Рев ць-
о о, 9 просимо направляти поштою за адресою: AT “Позня и-Жил-Б д”,
01113, м. Київ, б львар Лесі У раїн и, 30-В.

Апеляційний с д м. Києва повідомляє Товариство з обмеженою відповідальністю “Сова”, що роз ляд апеляційної с ар и Товариства з обмеженою
відповідальністю Виробничої фірми “Астейс” на рішення Святошинсь о о районно о с д м. Києва від 29 р дня 2009 ро справі за позовом Федо-
рен о Юлії Володимирівни до Товариства з обмеженою відповідальністю “Сова” про визнання права власності на нер хоме майно в рах но по ашен-
ня бор та за з стрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Сова” до Федорен о Юлії Володимирівни, третя особа: Київсь е місь е
бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’є ти нер хомо о майна про визнання права власності від ладено на 3 листопада 2010 р.
о 12.15 та відб деться в приміщенні Апеляційно о cyдy м. Київа (в л. Солом’янсь а, 2-А). С ддя Апеляційно о cyд м. Києва За ропивний О.В.

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. Горь о о, 112 (літ. А) Приватизовано фізичною

особою за цін 191892,00 ривень в т.ч. ПДВ 31982,00 ривень.

- Нежила б дівля за адресою: м. Київ в л. А . Заболотно о, 156/2 (літ. Б) Приватизовано
юридичною особою за цін 551 124,00 ривень в т.ч. ПДВ 91 854,00 ривень.

- Нежила б дівля за адресою: м. Київ пров. Доватора Генерала, 25 (літ. А) Приватизовано
фізичною особою за цін 473 664,00 ривень в т.ч. ПДВ 78 944,00 ривень.

- Нежилі приміщення за адресою: м. Київ пров. Задорожний, 3 орп. 1 (літ. А) Приватизовано
фізичною особою за цін 141 360,00 ривень в т.ч. ПДВ 23 560,00 ривень.

- Нежилі приміщення за адресою: м. Київ пр-т На и, 59 (літ. А) Приватизовано юридичною
особою за цін 757 416,00 ривень в т.ч. ПДВ 126 236,00 ривень.

- Нежилі приміщення за адресою: м. Київ пр-т На и, 39 (літ. А) Приватизовано юридичною
особою за цін 180 360,00 ривень в т.ч. ПДВ 30 060,00 ривень.

- Нежилі приміщення за адресою: м. Київ пр-т 40-річчя Жовтня, 114 орп.2 (літ. А) Приватизовано
фізичною особою за цін 222 210,00 ривень в т.ч. ПДВ 37 035,00 ривень.

- Нежилі приміщення за адресою: м. Київ в л. Червоноармійсь а, 114 (літ. А) Приватизовано
юридичною особою за цін 393 696,00 ривень в т.ч. ПДВ 65 616,00 ривень.

хрещатик

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяця — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяця — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Апеляційний с д м. Києва повідомляє
ТОВ “У раїнсь ий промисловий бан ”, Ян іло-
ва Гри орія Ян іловича, Петросяна Ти рана
Сер ійовича, Іванов Лідію Ми олаївн , Пан-
чен а Ві тора Оле сандровича, що роз ляд
апеляційних с ар ТОВ “У раїнсь ий промис-
ловий бан ” та Півнен а В.І. на рішення Дес-
нянсь о о районно о с д міста Києва від
26 березня 2010 ро цивільній справі за по-
зовом ТОВ “У раїнсь ий промисловий бан ”
до Пєт хової Єлизавети Ві торівни та Ян іло-
ва Гри орія Ян іловича про стя нення забор-
ованості за редитним до овором та
з стрічний позов Пєт хової Єлизавети
Ві торівни до ТОВ “У раїнсь ий промисловий
бан ”, Петросяна Ти рана Сер ійовича, Пив-
нен а Владислава І оровича, Ян ілова Гри-
орія Ян іловича, треті особи: Іванова Лідія
Ми олаївна та Панчен о Ві тор Оле сандро-
вич про визнання недійсним редитно о до-
овор і до овор півлі-продаж земельної
ділян и від ладено на 3 листопада 2010 р. об
11.30 та відб деться в приміщенні Апеляційно-
о с д м. Києва (в л. Солом’янсь а, 2-А).
С ддя Апеляційно о с д м. Києва За ро-

пивний О.В.
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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 502-34-37, 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 314-10
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“Îñ³ííÿ äîðîãà” 
çóñòð³ëà ñþðïðèçàìè
Ñòîëè÷íà ÄÀ² âèçíà÷èëà íàéêðåàòèâí³øèõ 
ñåðåä þíèõ çíàâö³â ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó
Àíàñòàñ³ÿ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Виявляється, вивчення
правил дорожньо о р х
може стати не н дним
обов'яз ом, а ці авим
способом розважитися.
За це ще й подар н и да-
ють! Пере онатися в цьо-
м дітям та підліт ам до-
помо ла часть он р-
сі-аплі ації "Осіння доро-
а". Ор анізатор он р-
с — столична ДАІ — віді-
брала 100 ращих робіт
та на ородила перемож-
ців. Усі вони отримали
цінні призи, а найздібніші
поїд ть літ до оздоров-
чо о табор .

Çìàãàòèñÿ çà ïåðåìîãó þí³ õó-
äîæíèêè ïî÷àëè ùå 10 âåðåñíÿ,
êîëè â êîæí³é ñòîëè÷í³é øêîë³
áóëî îãîëîøåíî êîíêóðñ íà íàé-
êðàùó àïë³êàö³þ ç ïðèðîäíèõ
ìàòåð³àë³â. Çìàãàëèñÿ ì³æ êëàñà-
ìè, äàë³ — íà ðàéîííîìó ð³âí³.
À ïîò³ì ïåðåä êè¿âñüêîþ ÄÀ²
ïîñòàëî íåëåãêå çàâäàííÿ — çà-
ëèøèòè 100 ðîá³ò ³ç 5000 àïë³-
êàö³é, êîæíà ç ÿêèõ áóëà âàðòà
îêðåìî¿ óâàãè. Òîìó ïåðåâàãó íà-
äàâàëè òèì, ùî íàéá³ëüøå ïåðå-
äàþòü òåìàòèêó ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó. ² îñü 29 æîâòíÿ â
Êè¿âñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³
ëÿëüîê îãîëîñèëè ³ìåíà ïåðå-
ìîæö³â. Íàéêðàùèìè ñòàëè
Àíàñòàñ³ÿ Ëèãà (øêîëà ¹ 220),
²ëëÿ Ìàðèíåíêî (øêîëà ¹ 180),
Àíàñòàñ³ÿ Øåðøåíü (Ñëîâ’ÿí-
ñüêà ã³ìíàç³ÿ).

Ãðàìîòè ³ ïîäàðóíêè âðó÷àëè
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ Â³ðà
Ãîðþíîâà, ïåðøèé çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â Êèºâ³ ²ãîð Îïà-
íàñåíêî, ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ë-

êè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè òà Íàö³î-
íàëüíî¿ ñï³ëêè ìàéñòð³â Ïåòðî
Çèêóíîâ. Ìàëåíüê³ ó÷àñíèêè â³ä-
÷óëè ñåáå “ç³ðêàìè”: íà ñöåí³ ¿ì
ãîâîðèëè òåïë³ ñëîâà, â çàë³ ñïà-
ëàõóâàëè ôîòîêàìåðè, à ïðèñóò-
í³ â³òàëè ïåðåìîæö³â îïëåñêàìè.
Âðó÷åííÿì ïîäàðóíê³â ñþðïðèçè
íå çàê³í÷èëèñü, àäæå íà ä³òëàõ³â
ùå ÷åêàëà ïóò³âêà äî îçäîðîâ÷î-
ãî òàáîðó âë³òêó. Íàñàìê³íåöü
Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ëÿ-
ëüîê ïîäàðóâàâ þíèì àïë³êàòî-
ðàì âèñòàâó “Áðèäêå êà÷åíÿ”.

Ïîä³áí³ çàõîäè ñòîëè÷íà
Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ ïðîâîäèòü
íå âïåðøå. Çà ñëîâàìè ïðåñ-
ñåêðåòàðÿ ÄÀ² Îëåêñàíäðà Êî-
âàëåâñüêîãî, âîíè îðãàí³çîâóþòü
êîíêóðñè ìàëþíê³â, çìàãàííÿ
þíèõ ³íñïåêòîð³â ðóõó òà áàãà-
òî ³íøèõ ö³êàâèõ ïîä³é, õî÷à
êîíêóðñ àïë³êàö³é ç ïðèðîäíèõ
ìàòåð³àë³â áóëî îãîëîøåíî

âïåðøå. “Òàê³ çàõîäè ñïðàâä³
âïëèâàþòü íà äîðîæíþ áåçïå-
êó, áî ùî á³ëüøå ìè ïðèâåðòà-
ºìî óâàãó ä³òåé ³ áàòüê³â äî
ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ïðàâè-
ëàìè äîðîæíüîãî ðóõó, òî êðà-
ùîþ ñòàº ñèòóàö³ÿ íà äîðî-
ãàõ”,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Êî-
âàëåâñüêèé. Äî òîãî æ, çà éîãî
ñâ³ä÷åííÿì, ä³òè øâèäøå çàñâî-
þþòü ³íôîðìàö³þ, í³æ äîðîñë³.
Íàïðèêëàä, îäíà ç ó÷àñíèöü
âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó þíèõ
³íñïåêòîð³â òàê âïðàâëÿëàñÿ ç
ì³ë³öåéñüêèì æåçëîì, ùî ¿é
ìîãëè á ïîçàçäðèòè áàãàòî õòî ³ç
äîðîñëèõ ðåãóëþâàëüíèê³â.

Ó÷àñíèêè “Îñ³ííüî¿ äîðîãè”,
ìîæëèâî, íå íàäòî çàãëèáèëèñÿ
â òåìó äîðîæíüî¿ áåçïåêè, îäíàê
îñíîâí³ ïðàâèëà, áåçóìîâíî, ïî-
âòîðèëè. Ïðè÷îìó â ñïîñ³á çíà÷-
íî ö³êàâ³øèé, í³æ òðàäèö³éíà
øê³ëüíà ÎÁÆ

ДД ІІ ТТ ИИ   ІІ   ММ ІІ СС ТТ ОО Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 2 ëèñòîïàäà
ОВНАМ відведено роль “швид ої допомо и”. Радо поспішайте на

допомо том , хто просить порят н , підтримайте не на словах, а
на ділі. Одна досл хайтеся інт їції, аби вас не ви ористали з мер-
антильною метою. Психоло ічне, енер етичне, фінансове паразит -
вання хитро о оточення на вашій доброті може від н тися підірва-
ним здоров’ям.
ТЕЛЬЦІ, роз рийте д ш , нічо о в собі не прихов йте. Все, що ли-

бо о хвилює, слід проаналіз вати, щиро об оворити. Пле айте поч т-
тя власної ідності й ні ом не нав’яз йтеся, аби не створювати шт ч-
ної залежності від власної персони. Лише тоді, оли потрібно оточи-
ти людей т рботою і любов’ю, самовіддано творіть цю бла ородн
справ .
БЛИЗНЯТА, не д же заци люйтеся на поб тових, сімейних проб-

лемах, при адайте традиції. Впря ати домочадців тр дов лям за-
ради бла опол ччя родини не потрібно. Ви їх сприймаєте я прива-
тизован власність, а цим ризи єте перетворитися на домашньо о
деспота. Перед сім слід влашт вати “ енеральне прання” своїй д -
ші, ви оренити омпле си, що тя н ться з дитинства. Лише тоді в сер-
ці запан є свято.
РАКИ, спіл вання з авторитетними особами, представни ами вла-

ди, іноземцями обіцяє б ти надзвичайно привабливим. І дарма, що
можливі непередбач вані повороти подій, не відст пайте, захищай-
те справедливість і обстоюйте власн правот . Форт на вам сміхає-
ться, тож дося ти спіх не б де с ладно.
ЛЕВИ, зосередьтеся на матеріальній сфері. Бажано зробити реві-

зію фінансовом осподарстві, віддати позичене, с ористатися на-
одою для повернення бор чи відстрочення редит . Виріш йте пи-
тання оподат вання, спадщини, а ціон вання, правління майном.
Лише нічо о не беріть бор , тримайтеся від по по , бо вони ви-
потрошать ваш аманець.
ДІВИ переб ватим ть на хвилях амбіцій. Стрим йте роздрат ван-

ня, не аряч йте, оли вам допі атим ть, сипатим ть сіль на ран .
Ви маєте в р ах непереможн зброю — мієте несподівані онфлі -
ти вчасно за асити залізними ар ментами та вийти переможцем на
заздрість сім воро ам.
У ТЕРЕЗІВ день відпрацювання та повернення армічних бор ів. Ко-

ло обов’яз ів розшириться, тож пливіть за течією подій і робіть те,
що пропон є доля. Слід спо ійно братися за ч жі проблеми, без о-
рислива допомо а іншим несподівано принесе вам приб то .
СКОРПІОНИ здатні затьмарити своїм авторитетом найамбітніших.

Др зі й охана людина б д ть від вас захваті, тож цемент йте др ж-
ні лави, завойов йте серця симпати ів, демонстр ючи природні та-
ланти й творчі здоб т и.
СТРІЛЬЦІ, постарайтеся з армоніз вати бажання і можливості,

адже ваші запити зростають, а реальність налаштована не остинно.
Спроба по ластися на традиції, підтрим сім’ї, др зів б де невда-
лою. Слід прибор ати бари адний настрій і виріш вати важливі проб-
леми під по ривом таємності, насамперед фінансові — роші люб-
лять тиш ...
КОЗОРОГИ, ер йтеся здоровим л здом. Нині вас світла, холод-

на олова і аряче серце, тож можете сміливо обстоювати свої по-
ляди, йти бій заради справедливості, різати правд -мат в вічі,
перемо а не забариться, адже Форт на на вашом боці!
ВОДОЛІЇ, події дня часто розвиватим ться за принципом “не б ло

б щастя, та нещастя допомо ло”. Мети дося нете несподівано, вс -
переч сім розрах н ам і передч ттям. Проте залишиться неприєм-
ний осад через матеріальне незадоволення, нестабільність доходів.
Не переймайтеся, найближчим часом се нормаліз ється.
РИБИ, сфері омпромісних рішень ви дос оналі. За он і автори-

тет на вашом боці, тож подолати серйозних он рентів не б де
с ладно. Я що вас єднають спільні інтереси, пере онання, по ляди
на життя, се с ладатиметься ч дово

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. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çà-

õ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10…+15°Ñ, âíî÷³
+8…+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +17°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +9…+15°Ñ, âíî÷³ +7…+9°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8…+16°Ñ, âíî÷³ +8…+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+14°Ñ, âíî÷³ +6…+8°Ñ.

Ñüîãîäí³
2 ëèñòîïàäà – Àðòåìà. Öüîãî äíÿ â óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ øàòêóâàëè

êàïóñòó. Ëþäè òàêîæ ñïîñòåð³ãàëè çà íåáîì: ÿêùî áàãàòî ç³ðîê íà
ÿñêðàâîìó íåá³, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íàñòàíóòü çàìîðîçêè.

²ìåíèííèêè: 
Iâàí, Iîëü, Ñåìîâèò, Óàð 

4 2 3 7

5 2 7

3 7 9 4

8 5 2

1 9 8 2

6 2 1

9

6 9

6 2 1 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.

7 1 3 6 2 4 9 8 5

6 4 2 9 8 5 7 1 3

9 8 5 7 3 1 6 4 2

5 2 9 1 7 8 4 3 6

1 7 8 4 6 3 5 2 9

4 3 6 5 9 2 1 7 8

2 6 1 8 4 9 3 5 7

3 5 7 2 1 6 8 9 4

8 9 4 3 5 7 2 6 1

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
29 æîâòíÿ
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Часто діти знають правила дорожньої безпе и раще за дорослих


