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ПРЕЗИДЕНТ ВІДКРИВ
МОСКОВСЬКУ ПЛОЩУ
Нею що одини тепер мож ть проїжджати
на три тисячі більше машин, ніж раніше
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ПЕРЕМОЖНИМ МАРШРУТОМ
1943-ГО...

Ê³íåöü åïîõè 
òðàíñïîðòíèõ äîâãîáóä³â
Ìèíóëîãî òèæíÿ ïî¿çäè ìåòðî âïåðøå âèïðîáóâàëè íîâó ä³ëÿíêó 
×åðâîíîàðì³éñüêî-Êóðåí³âñüêî¿ ë³í³¿. Ïàñàæèðè êîðèñòóâàòèìóòüñÿ íåþ ç 15 ãðóäíÿ

Ó ñòîëèö³ çàê³í÷óºòüñÿ “åïîõà òðàíñ-
ïîðòíèõ äîâãîáóä³â”. Çà ìèíóëèõ ï³âðîêó
ì³ñüê³é âëàä³ âäàëîñÿ ââåñòè â ä³þ íèçêó
îá’ºêò³â, çâåäåííÿ ÿêèõ çàòÿãëîñÿ íà ê³ëü-
êà ðîê³â. Åñòàêàäà íà Íàáåðåæíî-Õðåùà-
òèöüê³é, òðàíñïîðòíèé âóçîë “Ë³âèé áå-
ðåã”, ë³í³ÿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ, à íàïðè-
ê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ äî öüîãî ñïèñêó ðå-

àí³ìîâàíèõ îá’ºêò³â äîäàëàñÿ é ðîçâ’ÿçêà
íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³. Íåçàáàðîì óðî÷èñ-
òî â³äêðèþòü ðóõ äëÿ ïî¿çä³â ìåòðîïîë³òåíó
íà íîâ³é ä³ëÿíö³ ×åðâîíîàðì³éñüêî-Êóðå-
í³âñüêî¿ ë³í³¿ — çàïðàöþþòü ñòàíö³¿ “Äå-
ì³¿âñüêà”, “Ãîëîñ³¿âñüêà” òà “Âàñèëüê³â-
ñüêà”.

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ï³ä ÷àñ òåõ-

íîëîã³÷íîãî ïðîáíîãî ïóñêó ïî¿çä³â íà
ñòàíö³¿ “Äåì³¿âñüêà” áóëè ïðèñóòí³ Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷, ì³í³ñ-
òðè, ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Çà
ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, çà ÷àñ áóä³â-
íèöòâà áóëî îñâîºíî 1 ìëðä 800 ìëí ãðí.
Äëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò íà öèõ ñòàíö³ÿõ ïî-
òð³áíî ùå 160 ìëí ãðí. “Çàê³í÷óþòü äèñ-
ïåò÷åðèçàö³þ, îáëàøòóâàííÿ îõîðîííî¿
ñèãíàë³çàö³¿, ïóñêîíàëàãîäæóâàëüí³ ðîáî-
òè, ³ ÷åðåç ì³ñÿöü, à òî÷í³øå, 15 ãðóäíÿ,
áóäå ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ö³ ñòàíö³¿”,—
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Äî ñëîâà, íà-
ñòóïíîãî ðîêó çàïëàíîâàíî çäàòè íàñòóï-
íó ñòàíö³þ ñèíüî¿ ë³í³¿ — “Âèñòàâêîâèé
öåíòð”, à òàêîæ çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî
“²ïîäðîìó” òà “Òåðåìê³â”, ÿê³, çã³äíî ç
ïðîåêòîì, ìàþòü ïðèéíÿòè ïàñàæèð³â çà
äâà ðîêè. À çàãàëîì äî 2018-ãî â ì³ñò³ ïî-
áóäóþòü 23 íîâ³ ñòàíö³¿ ï³äçåìêè. Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ âèçíàâ, ùî ö³ ïëàíè õî÷ ³ àì-
á³òí³, ïðîòå ö³ëêîì ðåàëüí³.

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî ñâÿòêóâàííÿ 50-ð³÷-
÷ÿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó â ïàëàö³
“Óêðà¿íà” Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíó-
êîâè÷, âðó÷àþ÷è íàãîðîäè ïðàö³âíèêàì
ï³äçåìêè, çàóâàæèâ: “Ñüîãîäí³ íàøå ìåò-
ðî — îäèí ³ç íàéêðàùèõ, íàéçàòèøí³øèõ
âèä³â òðàíñïîðòó ³ º â³çèò³âêîþ Óêðà¿íè ó
ñâ³ò³”. Çà éîãî ñëîâàìè, íà ñüîãîäí³ ñòî-
ëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí íå ìàº ð³âíîçíà÷íî¿
òðàíñïîðòíî¿ àëüòåðíàòèâè â ì³ñò³. Âîä-
íî÷àñ Ïðåçèäåíò íå çàêðèâàº î÷åé ³ íà
ïðîáëåìè ï³äçåìêè — áðàê êîøò³â íà ðîç-
âèòîê ³ îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó, íå-
çðîçóì³ëå âèêîðèñòàííÿ ïðèáóòê³â â³ä ðåê-
ëàìè, ïåð³îäè÷íà çì³íà âàðòîñò³ ïðî¿çäó.
Àáè âèð³øèòè ö³ ïèòàííÿ, êåð³âíèêè ì³ñ-
òà ä³ñòàëè äîðó÷åííÿ çàòâåðäèòè ô³íàíñî-
âèé ïëàí ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó íà
2011 ð³ê, óõâàëèòè ãåíåðàëüíèé ïëàí øëÿ-
õîâèõ ïåðåõîä³â ³ ðîçâ’ÿçîê òà çàãàëîì ïå-
ðåáóäóâàòè ñèñòåìó ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâå-
çåíü. “Êèÿíè ìàþòü øâèäêî é çðó÷íî ðó-
õàòèñÿ ì³ñòîì”,— çàÿâèâ ãëàâà äåðæàâè
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У переддень півcтолітньо о ювілею столичної підзем и потя и метро-
політен вир шили в перший пробний проїзд на ділянці між новими
станціями "Деміївсь а", "Голосіївсь а", "Василь івсь а" та зворо-
тном напрям . На рочистом зап с ва онів б ли прис тні Прези-
дент У раїни Ві тор Ян ович, міністри, перший заст пни олови
КМДА Оле сандр Попов. Керівни и метрополітен розповіли про пер-
спе тиви розвит столичної підзем и і транспортної мережі Києва
до 2015 ро . Пасажири змож ть орист ватися новими станціями
Червоноармійсь о-К ренівсь ої лінії вже з 15 р дня.

Президент У раїни Ві тор Ян ович став першим пасажиром нової ділян и Червоноармійсь о-К ренівсь ої лінії
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Òàðèôè íà âîäó 
íå ï³äâèùàòüñÿ

ßê ³íôîðìóº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ, ïðîãðàìîþ “Ïèòíà
âîäà ì³ñòà Êèºâà íà 2011—2020 ðîêè”, ÿêó óõâà-
ëåíî íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, ïåðåäáà÷åíî
íèçêó çàõîä³â, ùî äàäóòü çìîãó ñòîëè÷í³é âëà-
ä³ ñòðèìàòè ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà õîëîäíó
âîäó. “Ñòîëè÷íà âëàäà ìàº íàì³ð íàéáëèæ÷èì
÷àñîì çàáåçïå÷èòè óìîâè äëÿ øèðîêîìàñøòàá-
íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ ãîñïîäàðñòâà, ùîá çìåíøèòè
åíåðãîâèòðàòè ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà ïîñëóãè ç
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ òà çàïîá³ãòè
ìîæëèâîìó ï³äâèùåííþ òàðèô³â ÷åðåç ïîäî-
ðîæ÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â”,— ïîâ³äîìèâ íà÷àëü-
íèê çàçíà÷åíîãî óïðàâë³ííÿ Äìèòðî Íîâèöü-
êèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå âèòðàòè íà åëåê-
òðîåíåðã³þ º íàéá³ëüøîþ ñêëàäîâîþ òàðèôó.
Çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ åíåðãîçáåðåæíèõ òåõíî-
ëîã³é òà îáëàäíàííÿ ó ñèñòåì³ âîäîïîñòà÷àííÿ
é êàíàë³çóâàííÿ (íàñîñíèé ïàðê, çàñòîñóâàííÿ
÷àñòîòíèõ ðåãóëÿòîð³â íà äâèãóíàõ, çàñîáè îá-
ë³êó, ìîäåðí³çàö³ÿ ìåðåæ), à òàêîæ òîòàëüíîìó
êîíòðîëþ çà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì ï³äãîòî-
âàíî¿ âîäè, çìåíøåííþ âòðàò ó ìåðåæ³ ñòîëè÷-
íà âëàäà çìîæå íà äåñÿòêè â³äñîòê³â çìåíøè-
òè ñîá³âàðò³ñòü ï³äãîòîâêè âîäè, ¿¿ òðàíñïîðòó-
âàííÿ òà â³äâåäåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ ñòîê³â. Íà-
ñë³äîê — ñóòòºâå ñòðèìóâàííÿ çðîñòàííÿ ò³º¿
ñêëàäîâî¿ òàðèôó, ùî ïîêðèâàº âèòðàòè ï³ä-
ïðèºìñòâà íà åíåðãîíîñ³¿

Óñ³ áàãàòîä³òí³ ðîäèíè 
îòðèìàþòü ïîñâ³ä÷åííÿ

Â óïðàâë³ííÿõ òà â³ää³ëàõ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó ðàéîííèõ ó Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é òðèâàº ïðèéîì çàÿâ â³ä áàãàòîä³ò-
íèõ ðîäèí äëÿ âèäà÷³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñâ³ä÷åíü
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ç
ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé”,
ùî íàáóâ ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó. Öÿ êàì-
ïàí³ÿ â Óêðà¿í³ òà Êèºâ³ ðîçïî÷àëàñÿ ó ñåðïí³
2010-ãî. Ïîñâ³ä÷åííÿ îòðèìàþòü óñ³ ðîäèíè,
äå âèõîâóºòüñÿ òðîº ³ á³ëüøå ä³òåé â³êîì äî 18
ðîê³â. Íèí³ óïðàâë³ííÿ òà â³ää³ëè ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ïðèéìàþòü áàãàòîä³òí³
ðîäèíè, äå ¿ì ðîç’ÿñíþþòü ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿,
à òàêîæ çáèðàþòü äîêóìåíòè ³ ñêëàäàþòü ñïè-
ñîê ñ³ìåé äëÿ îôîðìëåííÿ ï³ëüã. Ñòàíîì íà 15
÷åðâíÿ 2010 íà îáë³êó â ÐÄÀ ïåðåáóâàëè 4 743
áàãàòîä³òí³ ðîäèíè, ÿê³ âèõîâóþòü 15 372 äè-
òèíè. Íàðàç³ âèäàíî 1 792 ïîñâ³ä÷åííÿ

Íà ðèíêó “Ë³âîáåðåæíèé” ïî-
äàòê³âö³ âèëó÷èëè 
ïàðò³þ þâåë³ðíèõ ïðèêðàñ

Ï³ä ÷àñ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ó ðàìêàõ îïå-
ðàö³¿ “Ùèò” ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ íà ðèíêó “Ë³âî-
áåðåæíèé” ó íåâåëèêîìó òîðãîâåëüíîìó “ðî-
ëåò³” âñòàíîâèëè ôàêò íåçàêîííî¿ ðåàë³çàö³¿
þâåë³ðíèõ âèðîá³â ç³ ñð³áëà. Ïðî öå “Õðåùà-
òèêó” ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-öåíòð³ ÄÏÀ Êèºâà.
Çîêðåìà 38-ð³÷íà æ³íêà-ï³äïðèºìåöü À., ÿê³é
íàëåæèòü òî÷êà ïðîäàæó, íå ìàëà ë³öåíç³¿ íà
òîðã³âëþ âèðîáàìè ç êîøòîâíèõ ìåòàë³â. Ïî-
äàòê³âö³ âèëó÷èëè 264 îäèíèö³ âèðîá³â ç³ ñð³á-
ëà (ïåðñí³, áðàñëåòè, ñåðåæêè) íà çàãàëüíó îð³-
ºíòîâíó âàðò³ñòü ìàéæå 29 òèñ. ãðí. Ïðèêðàñè
âèëó÷åíî äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çã³äíî ç ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì

Êèÿí çàñòåð³ãàþòü 
â³ä ñåçîííèõ çàõâîðþâàíü

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çäîðîâ’ÿ çàêëèêàº
êèÿí áóòè óâàæíèìè äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ òà áå-
ðåãòèñÿ â³ä ìîæëèâèõ ñåçîííèõ çàõâîðþâàíü,
çîêðåìà, ãðèïó. Íàñàìïåðåä ïèëüí³ñòü ìàþòü
çáåð³ãàòè îñîáè ç õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè,
âàã³òí³. Äî ãðóï åï³äåì³÷íîãî ðèçèêó íàëåæàòü
äîøê³ëüíÿòà, øêîëÿð³, ï³äë³òêè, ñòóäåíòè, ïåð-
ñîíàë ìåäè÷íèõ, ó÷áîâèõ çàêëàä³â, ³íòåðíàò³â,
áóäèíê³â äèòèíè òà îñ³á ïîõèëîãî â³êó, ïåðñî-
íàë ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ðîá³òíè-
êè ñôåðè ïîñëóã, òîðã³âë³, òðàíñïîðòó, â³éñü-
êîâ³. Ôàõ³âö³ ïîïåðåäæàþòü, ùî ï³ä ÷àñ ï³äéî-
ìó çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï ñë³ä óíèêàòè ì³ñöü
ñêóï÷åííÿ ëþäåé, ìàñîâèõ çàõîä³â. Ïðè íàÿâ-
íîñò³ õâîðîãî âäîìà ñë³ä çàáåçïå÷èòè ìàêñè-
ìàëüíó éîãî ³çîëÿö³þ, ÷àñòî ïðîâ³òðþâàòè ê³ì-
íàòó, ðåòåëüíî ìèòè ðóêè òà ïîñóä. Ó ïðèì³-
ùåííÿõ êîðèñòóâàòèñÿ ìàðëåâèìè ïîâ’ÿçêàìè,
ÿê³ íåîáõ³äíî ì³íÿòè êîæí³ 4 ãîäèíè

Ïðåçèäåíò â³äêðèâ 
Ìîñêîâñüêó ïëîùó
Íåþ ùîãîäèíè òåïåð ìîæóòü ïðî¿æäæàòè íà òðè òèñÿ÷³
á³ëüøå ìàøèí, í³æ ðàí³øå

ІІ НН ФФ РР АА СС ТТ РР УУ КК ТТ УУ РР АА

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Вахтовим методом, цілодобово,
без вихідних і свят — та ом
режимі працювали б дівельни и
останніх півро на еста аді, щоб
до зими здати об'є т. Спор дж -
вальні роботи з перервами три-
вали п'ять ро ів. І вже
5 листопада столичні водії змо -
ли оцінити від рит еста ад , я а
стала лючовою в автомобільній
розв'язці на Мос овсь ій площі.

Òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà ìàº ïî òðè ñìó-
ãè ðóõó â êîæíîìó íàïðÿìêó òà ïðàöþº
áåç ñâ³òëîôîð³â. Ìîñêîâñüêîþ ïëîùåþ
òåïåð ùîãîäèíè ìîæóòü ïðî¿æäæàòè 12
òèñÿ÷ ìàøèí, ùî íà òðè òèñÿ÷³ á³ëüøå,
í³æ ðàí³øå. Âîíà ðîçâàíòàæèòü ïðîñïåêò
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, áóëüâàð Äðóæáè íàðî-
ä³â, ïðîñïåêòè Íàóêè òà ×åðâîíîçîðÿ-
íèé. Çóñòð³÷í³ àâòîïîòîêè ðóõàòèìóòüñÿ
ï³ä åñòàêàäîþ. Äëÿ òðàíñïîðòó, ùî ¿õà-
òèìå ç ïðîñïåêòó 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ³ áóëü-
âàðó Äðóæáè íàðîä³â, â³äêðèòî äîðîãó
âåðõíüîþ ÷àñòèíîþ ðîçâ’ÿçêè. Øâèäêî-
ãî çà¿çäó ³ç ïðîñïåêòó ×åðâîíîçîðÿíîãî
íà áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â á³ëÿ àâòîâîê-
çàëó ùå íå çàê³í÷åíî. Éîãî ïëàíóþòü â³ä-
êðèòè 15 ãðóäíÿ. Òîìó âîä³ÿì, ùîá ïî-
òðàïèòè íà áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â, ïî-
òð³áíî ðîçâåðíóòèñÿ íà ê³ëüö³ âóëèöü Ñà-
ïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿ ³ ïðîñïåêòó Íàóêè (â
íàïðÿìêó Ë³âîãî áåðåãà).

Ãàðàíò³þ íà íîâîáóä ãåíï³äðÿäíèê
ÏÀÒ “Ìîñòîáóä” äàº ùîíàéìåíøå 50 ðî-
ê³â. ²íø³ ôàõ³âö³ êàæóòü, ùî åñòàêàäà
ïðîñëóæèòü ³ 100 ðîê³â. Ó áóäü-ÿêîìó ðà-

ç³ â íàéáëèæ÷å ï³âñòîë³òòÿ íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³ ìàº ñòàòè â³ëüí³øå.

Ïðîòå ïèòàííÿ â³ëüíèõ äîð³ã ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ äëÿ âîä³¿â ëèøàºòüñÿ íå
äî ê³íöÿ âèð³øåíèì íàâ³òü ï³ñëÿ â³äêðèò-
òÿ åñòàêàäè. Øîôåð Þð³é Êîëàäþê êàæå,
ùî ïðîáêè á³ëÿ àâòîâîêçàëó ñòâîðþþòü
íàñàìïåðåä òàêñèñòè. Òîìó âàðòî áóëî á
ðîçøèðèòè ñòîÿíêó äëÿ òàêñ³. Îêð³ì òîãî,
áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â íå çäàòíèé âè-
òðèìóâàòè íèí³øíüîãî ïîòîêó àâò³âîê. À
ïðî¿õàâøè Ìîñêîâñüêó ïëîùó â á³ê ÂÄÍÃ,

âæå çà ê³ëüêàñîò ìåòð³â ìîæíà îïèíèòèñÿ
â àâòîìîá³ëüí³é ïàñòö³ âóçüêèõ ìàã³ñòðàëåé.

Íà öåðåìîí³þ â³äêðèòòÿ åñòàêàäè ïðè-
¿õàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷
òà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ. Çàïëàíîâàíîãî âñòóïíîãî
ñëîâà Â³êòîð ßíóêîâè÷ íå ñêàçàâ, â³í ëè-
øå ïðèâ³òàâñÿ ç áóä³âåëüíèêàìè â íåîô³-
ö³éíîìó ôîðìàò³. Ïðåçèäåíò ðàçîì ç Îëåê-
ñàíäðîì Ïîïîâèì ïåðåð³çàâ ÷åðâîíó ñòð³÷-
êó, ï³ñëÿ ÷îãî êîðòåæ çàëèøèâ ïåðøèé ñë³ä
íà íîâîìó ïîêðèòò³ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³

Фахівці ствердж ють, що нова еста ада на Мос овсь ій площі просл є понад 50 ро ів
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Ïåðåìîæíèì ìàðøðóòîì 1943-ãî...

Ці пісні л нали на Хрещати і 67 ро ів том

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов та радни Президента У раїни Валерій П стовойтен о вітають
парадн ход на Хрещати

Майб тній захисни Бать івщини бере часть параді

Подви визволителів Києва — серцях юних по олінь

Свіжі віти — пам'яті тих, хто за ин в за свобод столиціВшан вання живими ероями пам'яті за иблих товаришів (проспе т Перемо и)
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Ìè âäÿ÷í³ âàì, âåòåðàíè!
Ïðî Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó 1941—1945 ðîê³â – âóñòàìè ñó÷àñíèõ ä³òåé. 
Þíêîðè ÑØ ¹ 85 ì. Êèºâà – ãàçåò³ “Õðåùàòèê”

Ñâ³òëàíà ÌÀÃÄÅÍÊÎ, 
5-À êëàñ: «Êîëè ïî÷àëàñÿ â³é-

íà, âèïóñêíèêè øê³ë ò³ëüêè â³ä-
ñâÿòêóâàëè âèïóñêí³ âå÷îðè. Íàñ-
òóïíîãî äíÿ âîíè ñòàâàëè ñîëäà-
òàìè. À ¿ì æå áóëî ò³ëüêè íà 5 ðî-
ê³â á³ëüøå, í³æ ìåí³! ß çàâæäè ç
ëþáîâ`þ ³ âäÿ÷í³ñòþ êëàäó êâ³òè
äî ïàì`ÿòíèê³â ãåðîÿì â³éíè.
Ñïàñèá³ âàì, âåòåðàíè!» 

* * * 
Êñåí³ÿ ÊÎÍÖÅÂÈ×, 
5-Á êëàñ 

Ид т ветераны

À âíóêè èì ìàðø èãðàþò, 
Èäóò âåòåðàíû 
È ïîñòóïüþ òâåðäîé øàãàþò. 
Èäóò âåòåðàíû, 
Ñêðûâàÿ âîëíåíüå è ñëåçû, 
Èäóò âåòåðàíû, 
Ïðîøåäøèå âüþãè è ñëåçû. 
Íåñóò âåòåðàíû 
Åùå íå çàæèâøèå ðàíû… 
Èäóò âåòåðàíû. 
Ñòîÿò â êàðàóëå êàøòàíû, 
Íåñóò âåòåðàíû 
Ñâîþ íåãàñèìóþ ïàìÿòü. 
Èäóò âåòåðàíû, 
Âåñíà èõ âñòðå÷àåò öâåòàìè. 

* * * 
Âàëåð³é ÍÎÂ²ÊÎÂ, 
5-À êëàñ: «Ï³ñëÿ äîâãèõ ðîê³â

â³éíè âî¿íè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿
çäîáóëè ïåðåìîãó. ² íàñòàëè ñâ³ò-
ë³ äí³ íà çåìë³. Çà öå ñïàñèá³ âñ³ì
ó÷àñíèêàì â³éíè. Ïðî âî¿í³â íå
ìîæíà çàáóâàòè.» 

* * * 
Âëàäèñëàâ Â²ËÜ×ÈÍÑÜÊÈÉ, 
5-Á êëàñ 

Бой

Áåðåçû âûñòðîèëèñü â ðÿä 
Ó íåáîëüøîãî ïîëóñòàíêà. 
Îêîï. È ïåðåä íèì ãîðÿò 
Ïîäáèòûå áîéöîì äâà òàíêà. 

Íà ìîææåâåëüíèê è ÷àáðåö 
Ëîæàòñÿ ãîðüêèé äûì 

è êîïîòü… 
Óïàâøèé ñ äåðåâà ïòåíåö 
Ïèùèò íà áðóñòâåðå îêîïà. 

Ñîëäàò, ñòèðàÿ ïîò ñ ëèöà, 
Çàìåòèë ãí¸çäûøêî â ñòîðîíêå. 
Îí ïîëîæèë â íåãî ïòåíöà – 
È âñïîìíèë î ñâîåì ðåáåíêå. 

Îí âñïîìíèë êðàé, ÷òî ñåðäöó 
ìèë, 

Ñòàðóøêó ìàòü, ðîäíóþ õàòó 
È, æìóðÿñü, âíîâü çàïàë 

âëîæèë, 
Êàê ñãóñòîê ÿðîñòè, â ãðàíàòó.

* * * 
Àðñåí ÂÀÐÄÀÍßÍ, 
5-À êëàñ: «Ó ðîêè â³éíè äîðîñ-

ë³ éøëè íà ôðîíò, à ä³òè äîïî-
ìàãàëè íà çàâîäàõ âèãîòîâëÿòè
çáðîþ. Ä³òè äîïîìàãàëè ñâî¿ì
áàòüêàì ó òèëó. ß çàâæäè
ïàì`ÿòàòèìó ïðî áîéîâ³ ïîäâèãè
ñâîãî ïðàä³äóñÿ, ÿêèé ïîìåð ï³ñ-
ëÿ ïîðàíåííÿ». 

* * * 
Ìèêèòà ÃËÓÙÅÍÊÎ, 5-Á êëàñ 

Любил парниш а
ол бей

Ëþáèë ïàðíèøêà ãîëóáåé, 
×àñàìè ìîã ñëåäèòü çà èõ

ïîëåòîì.
È íåáî ïîëþáèë äóøîþ âñåé: 
Âûíàøèâàë ìå÷òó îí – ñòàòü 

ïèëîòîì. 

Ïèëîòîì ñòàë, íî òîëüêî 
íà âîéíå. 

Â ðàçðûâàõ íåáî ãîëóáîå, 
Çåìëÿ ïîä ñàìîëåòîì âñÿ â îãíå, 
È ãäå-òî òàì ãîðèò ñåëî ðîäíîå. 

À ñàìîëåòû ñ âðàæåñêèì 
êðåñòîì 

Êðóæàò â áåñîâñêîé êðóãîâåðòè. 
Ñìîëê ïóëåìåò. Îí áüåò âðàãà

âèíòîì… 
È óëåòàåò íàâñåãäà â

áåññìåðòüå. 

Ó øêîëû îáåëèñê ñòîèò, 
Âèíò ñàìîëåòà ïàìÿòíèê 

âåí÷àåò. 
È áåëûé ãîëóáü â ìðàìîðå ïàðèò, 
Óòðàìè øêîëüíèêîâ âñòðå÷àåò. 

Îí ñèìâîë ìèðà íà ïëàíåòå âñåé, 
Íàïîìèíàíèå î òîì íåðàâíîì

áîå, 
È â Äåíü Ïîáåäû ñîòíè ãîëóáåé 
Âçìûâàþò â íåáî ãîëóáîå. 

* * * 
Þð³é ÐÅÌ²ÇÎÂ: «ß äóìàþ ïðî

òå, ÿê âàæêî áóëî ñîëäàòîì íà
â³éí³. Âèáóõè áîìá, ñâèñò êóëü,
ðåâ³ííÿ ìîòîð³â òàíê³â. Âèòðèìà-
ëè âîíè âñå öå òîìó, ùî â íèõ áó-
ëà íàä³ÿ. Íàä³ÿ ³ âïåâíåí³ñòü ó
Ïåðåìîç³ áóëà â ñåðö³ êîæíîãî
ñîëäàòà.» 

* * * 
Ðåíà ÌÀÌÌÅÄË², 5-À êëàñ:

«Ìè íå çàáóäåìî ðîê³â â³éíè í³-
êîëè. Â³éíà ðîçëó÷àëà ä³òåé ³ç
áàòüêàìè. À öå íàéñòðàøí³øå ãî-
ðå. Ñïàñèá³ âåòåðàíàì çà ùàñëè-
âå äèòèíñòâî» 

* * * 

У обелис а

Îëåíà ØÅÂÖÎÂÀ, 9-Â êëàñ 

Íà âûñîêîì áåðåãó Äíåïðà, 
Ñðåäè ñîñåí, ïàõíóùèõ ñìîëîþ, 
Îêðóæèëà ìîë÷à äåòâîðà 
Îáåëèñê, îñòàâëåííûé âîéíîþ. 

À âîêðóã èçðûòàÿ çåìëÿ – 
Íåçàæèâøàÿ äîñåëå ðàíà. 
Âåòåðîê, ñåäèíû øåâåëÿ, 
Ñëóøàë òàêæå ìîë÷à âåòåðàíà. 

Ïàìÿòüþ âåðíóâøèñü â 
ñòðàøíûé áîé, 

Ôðîíòîâèê ñìàõíóë ñëåçó
ñêóïóþ: 

Äðóã åãî, ïîæåðòâîâàâ ñîáîé, 
Çàùèòèë â áîþ ñòðàíó ðîäíóþ. 

Ïàë â áîþ ïàðíèøêà ìîëîäîé. 
È îïÿòü áðîñîê, îãîíü è ìèíû. 
È ëåæàò îíè â çåìëå ñûðîé 
Îò Äíåïðà äî ñàìîãî Áåðëèíà. 

Íå âåðíåòñÿ äðóã åãî íàçàä, 
Íå çàòÿíóò ïàìÿòè òóìàíû, 
È â ìîë÷àíüè ïðàâíóêè ñòîÿò, 
Ñëóøàÿ ñåäîãî âåòåðàíà. 

* * *  
Îëÿ ßÐÈÍÀ, 5-À êëàñ: «Ïðî

â³éíó ìè ÷èòàëè ëèøå â êíèãàõ.
Ñîëäàòàì äîâîäèëîñÿ âîþâàòè íà
ïîë³ áîþ, à íå íà çí³ìàëüíîìó
ìàéäàí÷èêó ê³íîñòóä¿¿. Íå òðåáà
ñòîìëþâàòèñÿ äÿêóâàòè âåòåðà-
íàì çà ïåðåìîãó â â³éí³. Õàé âî-
íè áóäóòü çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³». 

* * * 
Óñòèíà ÊÎÐÎËÜÎÂÀ, 5-À

êëàñ: 

«Ìè íå çàáóäåìî ò³ äí³, 
Êîëè áóëà â³éíà ñòðàøíà, 
Êîëè âñ³ õëîïö³ ìîëîä³ 
Ï³øëè Â³ò÷èçíó çàõèùàòü.»

* * * 
Ìèêîëà ÒÐÈÇÍÎ, 5-À êëàñ:

«Â³éíà ïåðåòâîðþâàëà çåëåí³ âå-
ñåë³ ì³ñòà íà ïîïåëèùà. Ñòðàø-
í³ âèáóõè ðóéíóâàëè âñå. Ïîòð³á-
íî ïàì’ÿòàòè ïðî öå, ùîá â³éíà
íå ïîâòîðèëàñÿ». 

* * * 

Îëåêñàíäð Ñåìåíîâ, 9-Â êëàñ 

У вечно о о ня

Ïîáåäíûé ìàé. Âîéíà
îòãðîìûõàëà. 

Êàêîé öåíîé ïîêîí÷èëè ìû ñ íåé! 
Ëþäñêîé ïîòîê èäåò ê

ìåìîðèàëó 
×òèòü ïàâøèõ â áèòâå ñûíîâåé. 

Âñåõ íåâåðíóâøèõñÿ. Ðîäíûõ è
áëèçêèõ, 

Ñâîèõ äðóçåé, ðîäíþ è íå ðîäíþ. 
Èäåò ïîòîê â ìîë÷àíüè 

ê îáåëèñêó 
Íàðîäíîé ñëàâû. Ê âå÷íîìó îãíþ. 

Ê ìîãèëå íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà, 
Çà ÷åñòü Îò÷èçíû ïàâøåãî 

â áîþ, 
È ýòî — íàøà ëè÷íàÿ óòðàòà. 
È ìû ñêëîíÿåì ãîëîâó ñâîþ. 

Çäåñü ñïèò ñîëäàò. È êòî á òåáå 
îí íè áûë, 

Çà íàøå ñ÷àñòüå âîèí îòäàë
æèçíü. 

Çà òî, ÷òî ìû æèâåì 
ïîä ÷èñòûì íåáîì, 

Åìó çà ýòî íèçêî ïîêëîíèñü. 
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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 №  826/4264  від 27 травня 2010 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" такі зміни:

� позицію 122 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)"  Група "А" додатка 4 до рішення

визнати такою, що втратила чинність;
� позицію 631 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 502 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 693 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 762 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)"  Група "А" додатка 4 до рішення

визнати такою, що втратила чинність;
� позицію 13 розділу  "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву" Група "А" додатка 2 до рішення

визнати такою, що втратила чинність;
� позицію 25 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву" Група "А" додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

� позицію  101 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву" Група "А" додатка 4 до
рішення

викласти у такій редакції:

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

122 Нежилі приміщення ТОВ "Інвестиційно-
онс льтаційна омпанія "Ґаєр"

м. Київ, в л. Набережно-Л ова, 6, .1 3

631 Нежилі приміщення
С б'є т підприємниць ої діяльності — фізична
особа Р нова Інна Юріївна

м. Київ, в л. Генерала Родимцева, 12 3 48,0

631 Нежила спор да
С б'є т підприємниць ої діяльності — фізична
особа Р нова Інна Юріївна

м. Київ, в л. Генерала Родимцева, 12 3 48,0

502 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Костянтинівсь а/ Фролівсь а, 1/2-а 4 268,9

502 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Костянтинівсь а/ Фролівсь а, 1/2,
літ "А", "Б"

4 268,9

693 Нежилі приміщення
Громадсь а ор анізація "Інстит т "Міжнародний
інстит т е спертиз та досліджень проблем безпе и"

м. Київ, в л. Го олівсь а, 39,
літ. "А"

3 598,82

693 Нежилі приміщення
Громадсь а ор анізація "Інстит т "Міжнародний
інстит т е спертиз та досліджень проблем безпе и"

м. Київ, в л. Го олівсь а, 39,
літ. "А "

3 659,0

762 Нежила б дівля
Білоцер івсь ий ре іональний бла одійний фонд
"Сприяння"

м. Київ, в л. Рейтарсь а, 22,
літ. "А"

3 3291,0

13 Нежилий б дино - павільйон ПП "Престиж" м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 87

3 151,1

25 Нежилі приміщення ПП "Лівий бере " м. Київ, в л. Мілютен а, 34, літ. "А" 3 181,8

25 Нежилі приміщення ПП "Лівий бере " м. Київ, в л. Мілютен а, 34, літ. "А" 3 199,8

101 Нежилий б дино "ЗАТ "Енер омонтажвентиляція" м. Київ, пров л.
Деле атсь ий, 6, літ. "А"

3 338,8

101 Нежилий б дино "ЗАТ "Енер омонтажвентиляція" м. Київ, пров л.
Деле атсь ий, 6, літ. "А"

3 347,7

Додаток до рішення Київради
Від 27 травня 2010 року № 826/4264

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

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"

763 Нежилі приміщення
Фізична особа-підприємець Ісаєв
Рашид С лтан О ли

м. Київ, в л. Полярна, 8-А,
літ."А"

3 131,7

764 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Спась а, 39-а 4 36,1

765 Нежилі приміщення
СПД Хомен о К.М.

м. Київ, в л. Лариси
Р ден о, 11, літ. "А"

3 217,0

766 Нежилі приміщення
Народний деп тат У раїни Надоша О.В.

м. Київ, в л. Са са ансь о о,
60, літ. "В"

3 87,6

767 Приміщення
Посольство Респ блі и Казахстан
в У раїні

м. Київ, в л. Лесі У раїн и,
21, літ. "А", в. 65

3 205,9

768 Нежилі приміщення
Посольство Респ блі и Казахстан
в У раїні

м. Київ, в л. Стрілець а, 14,
літ. "А", в. 2

3 135,68

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

770 Нежиле приміщення м. Київ, в л. Вели а
Житомирсь а, 19, літ."А"

4 1539,8

771 Нежила б дівля м.Київ, в л. Житомирсь а,
19, літ. “Б”, “Б”’

4 1015,7

2. Внести зміни до рішення Київради від 16.10.08 №513/513 "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" (із змінами,
внесеними рішеннями Київради), а саме: визнати таким, що втратив чинність, абзац 3 текстової частини рішення такого змісту:

"� позицію 1 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

визнати такою, що втратила чинність.".
Київсь ий місь ий олова Л.Черновець ий

1 Нежилі приміщення та обладнання
Фізична особа - підприємець Ковальч В. І.

м. Київ, в л. І.П люя, 5, літ. “А” 3 19,8

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

Про внесення змін до рішення Київради від 15.07.10
№ 1273/4711 "Про затвердження Міської цільової 
програми підготовки та проведення у місті Києві 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу"
Рішення Київської міської ради № 81/4893 від 14 жовтня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра%
їні" та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.10 № 357 "Про затверджен%
ня Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіона%
ту Європи 2012 року з футболу" (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести часткові зміни у рішення Київради від 15.07.10
№ 1273/4711 "Про затвердження Міської цільової програ�
ми підготовки та проведення у місті Києві фінальної части�
ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу", а саме:

1.1. У додатку до рішення Київради від 15.07.10
№ 1273/4711 "Міська цільова програма підготовки та про�
ведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу":

— абзац 5 розділу "Транспорт" викласти в новій редакції:
"З метою забезпечення належної якості перевезень на цих
маршрутах та у місті в цілому планується суттєво оновити
кількісний та якісний склад наземного транспорту. Так, бу�
де закуплено 210 автобусів, 210 тролейбусів, 46 трамвай�
них вагонів за рахунок бюджетних коштів та на умовах фі�
нансового лізингу, за кошти ЄБРР —185 автобусів та 185 тро�
лейбусів";

— в абзаці 3 розділу "Обсяги та джерела фінансування"
цифри "25 743,65", "3 830,43", "3 131,17", "18 722,05" за�
мінити цифрами "26 693,55", "3 811,43", "3 560,07",
"19 322,05" відповідно.

1.2. У додатку 1 до Програми "Паспорт Міської цільової
програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" у пункті 9
цифри "25 743,65" замінити цифрами "26 693,55", у пункті
9.1 цифри "3 830,43" замінити цифрами "3 811,43", у пунк�
ті 9.2 цифри "3 191,17" замінити цифрами "3 560,07", у

пункті 9.3 цифри "18 722,05" замінити цифрами "19 322,05".
1.3. У додатку 2 до Програми "Завдання та заходи Місь�

кої цільової програми підготовки та проведення у місті Ки�
єві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут�
болу" у завданні 7 "Створення сучасних систем для забез�
печення надання послуг громадського транспорту м. Києва
та здійснення контролю за безпекою на дорогах, що ведуть
до стадіонів" у графі "Найменування заходу":

— захід "Оновлення парку тролейбусів на умовах фінан�
сового лізингу" викласти в новій редакції: "Оновлення пар�
ку тролейбусів та автобусів, в т. ч. на умовах фінансового
лізингу та за кошти ЄБРР" з новими прогнозними обсяга�
ми фінансування та значенням показника за роками;

— позиції "Разом за завданням 7" та "Разом за Програ�
мою" викласти в новій редакції (додаток 1).

1.4. Викласти в новій редакції додаток 3 до Програми "Фі�
нансування в 2008�2009 роках та очікуване фінансування в
2010�2012 роках інфраструктурних об'єктів м. Києва щодо
підготовки ЄВРО�2012" (додаток 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту та
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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Þâ³ëÿð 
ñòîëè÷íèõ âóëèöü
Ìèíóëîãî òèæíÿ êè¿âñüêîìó òðîëåéáóñó
âèïîâíèëîñÿ 75 ðîê³â 

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

5 листопада 1935 ро в
Києві рочисто б ло від-
рито перш тролейб сн
лінію. 75 ро ів том
маршр т проля ав в ли-
цею Червоноармійсь ою.
За ці ро и довжина тро-
лейб сних ліній збільши-
лася з 3,5 до 493,1 іло-
метра. Про поп лярність
цьо о вид транспорт
свідчить поява нових лі-
ній, а та ож те, що майже
15 % пасажирів орист -
ються саме тролейб сом.

Âîñåíè 1935 ðîêó íà âóëèöÿõ
ñòîëèö³ Óêðà¿íè ç’ÿâèëàñÿ äèâíà
ìàøèíà, ùî ðóõàëàñÿ çàâäÿêè
åëåêòðîìîòîðó, àëå, íà â³äì³íó â³ä
òðàìâàÿ, — íå ðåéêàìè. Ïåðøó
òðîëåéáóñíó ë³í³þ äîâæèíîþ 
3,5 êì áóëî â³äêðèòî âóëèöåþ
×åðâîíîàðì³éñüêîþ (òåïåð âóë.
Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà) â³ä ïëîù³
Ëüâà Òîëñòîãî äî çàâîäó ³ìåí³
Äîìáàëÿ (íèí³ çàâîä åëåêòðî-
òðàíñïîðòó). Òîä³ æ íà ïóñòèð³ á³-
ëÿ çàâîäó áóëî îðãàí³çîâàíî òðî-
ëåéáóñíèé ïàðê.

Òðîëåéáóñ â Êèºâ³ ç’ÿâèâñÿ
äðóãèì ó ÑÐÑÐ ï³ñëÿ Ìîñêâè.
²ñòîðèêè ñòâåðäæóþòü, ùî öå
ìîãëî ñòàòèñÿ ùå ðàí³øå — 1914
ðîêó, êîëè àíãë³éñüêà ô³ðìà çà-
ïðîïîíóâàëà ì³ñüêîìó ãîëîâ³
ïîáóäóâàòè ñèñòåìó “áåçðåéêî-
âî¿ åëåêòðè÷íî¿ äîðîãè”, ïðî-
êëàäàííÿ ÿêî¿ îáõîäèëîñü ó
ï’ÿòü ðàç³â äåøåâøå çà òðàìâàé-
í³ øëÿõè. Òà ÷åðåç â³éíó çàïóñê
ö³º¿ íîâèíêè â³äêëàëè. À êîëè
íà Çàõîä³ òðîëåéáóñ íàáóâ ïî-
ïóëÿðíîñò³, ïðî öåé âèä òðàíñ-
ïîðòó çãàäàëè çíîâó.

Ïåðøèé òðîëåéáóñ çàêóðñóâàâ
ó Ìîñêâ³ 1933 ðîêó. Êèÿíè íå
ñòàëè ÷åêàòè. Íà ïî÷àòêó 1935-ãî
çàâ³äóâà÷ êîíñòðóêòîðñüêîãî áþ-
ðî òðàìâàéíîãî çàâîäó ç ãðóïîþ
ñëþñàð³â ³ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
ñëóæáè ðóõó ç äîñâ³ä÷åíèìè âà-
ãîíîâîäàìè â³äáóëè ó òðèâàëå
â³äðÿäæåííÿ äî Ìîñêâè äëÿ âè-
â÷åííÿ áóäîâè òðîëåéáóñà, éîãî
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³ òåõ-
í³êè âîä³ííÿ. Äî Êèºâà âîíè

ïðèâåçëè ïîòð³áíó äîêóìåíòàö³þ
³ ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè òðîëåéáóñè
ñàìîòóæêè. Âîäíî÷àñ ïîðó÷ ³ç çà-
âîäîì ñòâîðþâàëè òðîëåéáóñíèé
ïàðê, íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é
ìîíòóâàëè êîíòàêòíó ìåðåæó. 
5 ëèñòîïàäà òîãî æ ðîêó íà òðà-
ñó çàâäîâæêè 3,5 êì âè¿õàëè âñ³
5 âèãîòîâëåíèõ òðîëåéáóñ³â ìîäå-
ë³ ËÊ-5. Ó ïîâîºíí³ ðîêè êè¿â-
ñüê³ ñïåö³àë³ñòè ïðîäîâæèëè ðî-
áîòó íàä ñòâîðåííÿì òðîëåéáóñ³â
âëàñíî¿ ìàðêè. Ðîçðîáèëè ê³ëüêà
âèä³â òðîëåéáóñ³â: Ê-1, Ê-2, Ê-3,
Ê-4, Ê-5, Ê-6, àëå â óñ³õ ì³ñòàõ
¿õ íàâ³òü ïàñàæèðè ç ëþáîâ’þ íà-
çèâàëè “êèÿíî÷êàìè”. Íàéêðà-
ùèìè áóëè ìîäåë³ Ê-1, Ê-2, 
Ê-4, Ê-6, çàãàëîì âèïóùåíî ïî-
íàä 1500 îäèíèöü.

Çà ñâ³ä÷åííÿìè ³ñòîðèê³â, ïåð-
ø³ òðîëåéáóñè â Êèºâ³ áóëè íå-
ïîâîðîòêèìè, âçèìêó ïðàöþâà-
ëè áåç îïàëåííÿ. Çàòå âîíè ìîã-
ëè âì³ùàòè ëèøå 45 ëþäåé (35
ñèäÿ÷èõ ³ 10 ñòîÿ÷èõ), òîìó “çàé-
ö³â” íå áóëî. Âàðò³ñòü ïðî¿çäó
ñïî÷àòêó çàëåæàëà â³ä ê³ëüêîñò³
çóïèíîê, òîæ äîâã³ ìàðøðóòè îá-
õîäèëèñÿ ïàñàæèðàì äîðîæ÷å çà
ïðî¿çä ó òðàìâà¿. Ïðàö³âíèêè äå-
ÿêèõ çàâîä³â ìàëè ïðî¿çí³ — ç
ôîòîãðàô³ºþ ³ ìîêðîþ ïå÷àòêîþ.

Íîâèé âèä ì³ñüêîãî òðàíñïîð-
òó âïåâíåíî çäîáóâàâ ñèìïàò³¿
êèÿí òà ìàâ çíà÷íèé ïîïèò. Ç ðî-
êó â ð³ê ðîçøèðþâàâñÿ òðîëåé-
áóñíèé ïàðê, â³äêðèâàëèñÿ íîâ³
ìàðøðóòè. Íà ê³íåöü 1940-ãî ¿õ
áóëî âæå òðè: ¹ 1 “Òðàìâàéíèé
çàâîä — ïë. ²²² ²íòåðíàö³îíàëó”
(íèí³ ªâðîïåéñüêà ïëîùà), ¹ 2
“Çàë³çíè÷íèé âîêçàë — ïë. ²²²
²íòåðíàö³îíàëó”, ¹ 3 “Çàë³çíè÷-
íèé âîêçàë — òðàìâàéíèé çàâîä”.
Ïðîòÿæí³ñòü òðîëåéáóñíèõ ë³í³é
òîä³ ñòàíîâèëà 15,4 êì, ïàðê òðî-
ëåéáóñ³â íàë³÷óâàâ 47 îäèíèöü,
çà ð³ê áóëî ïåðåâåçåíî 14,8 ìëí
ïàñàæèð³â, ùî ñòàíîâèëî 5 % óñ³õ
ì³ñüêèõ ïåðåâåçåíü.

Тролейб с дад ть
ще 25 ілометрів

Íèí³ òðîëåéáóñí³ ë³í³¿ ïðîñòÿ-
ãëèñÿ íà 493,1 êì. Ó ñòîëèö³
ôóíêö³îíóº 4 òðîëåéáóñíèõ äå-
ïî, ï³äïîðÿäêîâàí³ ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ”, ùî îáñëóãîâóþòü 37 ìàð-
øðóò³â çàãàëüíîþ äîâæèíîþ
658,5 êì. Ä³þ÷èé ðóõîìèé ñêëàä

íàë³÷óº 533 ìàøèíè. Òîð³ê òðî-
ëåéáóñàìè ïåðåâåçåíî 190,7 ìëí
ïàñàæèð³â, ùî ñòàíîâèòü 14,5 %
çàãàëüíîì³ñüêèõ ïåðåâåçåíü óñ³-
ìà âèäàìè òðàíñïîðòó.

Òðîëåéáóñíå ãîñïîäàðñòâî Êè-
ºâà — íàéá³ëüøå â Óêðà¿í³. Â³ä-
ïîâ³äíî äî ÷èííîãî Ãåíïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà, çà îñòàíí³õ 8 ðî-
ê³â ïîáóäîâàíî 114,7 êì íîâèõ
òðîëåéáóñíèõ ë³í³é. Íèí³ â Êè-
ºâ³ íà êîæí³ 100 êì äîð³ã ì³ñü-
êîãî ³ ðàéîííîãî çíà÷åííÿ ïðè-
ïàäàº 62 êì òðîëåéáóñíèõ ë³í³é.

Äî ªâðî-2012 ì³ñòî ïëàíóº ùå
á³ëüøå ðîçøèðèòè ìåðåæó åëåê-
òðîòðàíñïîðòó: ïðîêëàñòè ìàéæå
25 êì òðîëåéáóñíèõ ë³í³é, çîêðå-
ìà âçäîâæ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿,
Òðóòåíêà, Ìàðøàëà ßêóáîâñüêî-
ãî, Êîì³íòåðíó, Ñòàðîíàâîä-
íèöüêî¿. Ïåðåäáà÷åíî òàêîæ â³ä-
âåñòè ñïåö³àëüí³ ñìóãè äëÿ êî-
ìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó ³ çàïðî-
âàäèòè îäíîñòîðîíí³é ðóõ íà
îêðåìèõ ìàã³ñòðàëÿõ. Íåâäîâç³
ñë³ä ÷åêàòè é ³íøèõ íîâàö³é: çà-
âåðøóºòüñÿ âïðîâàäæåííÿ àâòî-
ìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè äèñïåò÷åð-
ñüêîãî êåðóâàííÿ, íà ÷åðç³ — àâ-
òîìàòèçàö³ÿ îáë³êó ïåðåâåçåíèõ
ïàñàæèð³â òà îïëàòè ïðî¿çäó çà
äîïîìîãîþ ñîö³àëüíèõ êàðòîê.

Тролейб с фа тах
і цифрах

Ïåðøèé òðîëåéáóñ ñòâîðåíî
1882 ðîêó â Í³ìå÷÷èí³ (àâòîð —
³íæåíåð Âåðíåð ôîí Ñ³ìåíñ, â³í
íàçâàâ ñâ³é âèíàõ³ä â³ä àíãë³é-
ñüêîãî ñëîâà trolley — êîíòàêò-
íèé äð³ò ç ðîëèêîâèì ñòðóìîçí³-
ìà÷åì — ³ ñêîðî÷åííÿ bus â³ä ëàò.
omnibus — êàðåòà äëÿ âñ³õ). Öåé
òðîëåéáóñ áóëî çàïóùåíî â ì³ñò³
²íñòåðáóðç³ (íèí³ ×åðíÿõ³âñüê
Êàë³í³íãðàäñüêî¿ îáëàñò³).

Ïåðøó òðîëåéáóñíó ë³í³þ â³ä-
êðèòî â ïåðåäì³ñò³ Áåðë³íà Ãà-
ëåíçå (Halensee) 29 êâ³òíÿ 1882
ðîêó. Êîíòàêòí³ äðîòè áóëè ðîç-
òàøîâàí³ äîâîë³ áëèçüêî, ³ â³ä
ñèëüíîãî â³òðó â³äáóâàëèñÿ êî-
ðîòê³ çàìèêàííÿ.

Ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ ïîíàä 400 ì³ñò
ìàþòü òðîëåéáóñíå ñïîëó÷åííÿ.

Íàéá³ëüøå òðîëåéáóñ³â ó Ðî-
ñ³¿ — 89 ñèñòåì ó 90 ì³ñòàõ.

Íàéäîâøèì ó ñâ³ò³ º òðîëåé-
áóñíèé ìàðøðóò “Ñ³ìôåðî-
ïîëü — ßëòà” (86 êì) За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець.

Ре лама др ється мовою ори інал

Ком нальне підприємство ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
“КИЇВРЕКЛАМА” (ідентифі аційний од 26199714)
повідомляє про с ас вання сіх довіреностей, виданих від
йо о імені до 27 жовтня 2010 ро в лючно.

Дире тор КП “Київре лама” С. О. Горовий

Управління з питань ом нально о майна, приватизації
та підприємництва Шевчен івсь ої районної м. Києві ради

(01030, м. Київ, б львар Т. Шевчен а, 26/4, од ЄДРПОУ 21532540)
на підставі рішення Шевчен івсь ої районної м. Києві ради №973
від 28.10.2010 р. повідомляє про припинення діяльності шляхом лі відації.

Головою лі відаційної омісії призначено Шевч а Єв ена Єв еновича.
Вимо и редиторів приймаються протя ом двох місяців з момент п блі ації за

адресою: 01030, м. Київ, б львар Т. Шевчен а, 26/4, тел.: 235-41-11, 235-41-19,
235-10-76, 288-08-75.

Перш тролейб сн лінію б ло від рито в Києві за маршр том по в л. Червоноармійсь ій (тепер в л. Вели а
Василь івсь а) “Площа Льва Толсто о — завод ім. Домбаля” (нині завод еле тротранспорт ) довжиною 3,5 ілометра
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№�47-О�з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�

я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,�що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва�

Мета�оцін
и�—�визначення�рин
ової�вартості�для�подальшо�о�розрах�н
��орендної�плати.

Заява�

про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності.

1. Інвестор	(замовни�),	адреса:	ТОВ	“Конта�тб�дсервіс”,	04107,	м.	Київ,	в�л.	Ба��ов�тівсь�а,	8/10.

2. Місце	розташ�вання	ділян�и	б�дівництва:	Житловий	масив	Осо�ор�и-Центральні	�	Дарниць�ом�	районі	м.	Києва.

3. Дані	про	планов�	діяльність,	мет�	і	шляхи	її	здійснення:	розроблення	способом	�ідромеханізації	піс��	і	намивання

територій	для	житлово�о	і	соціально-поб�тово�о	б�дівництва	та	для	�оридорів	зовнішніх	мереж.

4. С�ттєві	фа�тори,	що	впливають	чи	мож�ть	впливати	на	стан	нав�олишньо�о	природно�о	середовища:

- підвищення	м�тності	води	�	водоймах	під	час	розроблення	і	намив�	піс��;

- пониження	рівня	води	�	�ар’єрі	піс��.

5. Кіль�існі	та	я�існі	по�азни�и	оцін�и	рівнів	е�оло�ічно�о	розвит��	та	безпе�и	життєдіяльності	населення,	а	та�ож

заходи,	що	�арант�ють	здійснення	діяльності	відповідно	до	е�оло�ічних	стандартів	і	нормативів:

�лімат	і	мі�ро�лімат ................................................................................................................................не	впливає;

повітряне ................................................................................................................................................не	впливає;

водне..........................................................................................................................................................незначно;

�р�нт ........................................................................................................................................................знімається;

рослинний	і	тваринний	світ,	заповітні	об’є�ти ..............................................................................................відс�тні;

нав�олишнє	соціальне	середовище(населення) ......................................................................................не	впливає;

нав�олишнє	техно�енне	середовище ......................................................................................................не	впливає;

відходи	виробництва ......................................................................................................................не	створюються;

- для	зменшення	м�тності	води	ви�он�ється	відстоювання	води	від	намив�	�	став�ах-відстійни�ах	на	�артах	намив�;

- для	повторно�о	ви�ористання	води	для	намив�	і	підтримання	стабільно�о	�оризонт�	води	застосов�ється	зворотнє

водопостачання;

- територія	майб�тньої	заб�дови	озеленюється.

6. Перелі�	 залиш�ових	 впливів:	 намиті	 ділян�и,	 на	 я�их	 б�д�ть	 заб�довані	 житлові	 б�дин�и	 та	 за�лади	 соціально-

поб�тово�о	призначення	і	влаштовані	зовнішні	мережі.

7. Вжиті	заходи	щодо	інформ�вання	�ромадсь�ості	про	планов�	діяльність,	мет�	та	шляхи	її	здійснення:	п�блі�ація	в

�азеті.

8. Зобов’язання	замовни�а:

Замовни�	 зобов’яз�ється	 здійснювати	 прое�тні	 рішення	 відповідно	 до	 норм	 і	 правил	 охорони	 нав�олишньо�о

середовища	і	вимо�	е�оло�ічної	безпе�и	на	всіх	етапах	б�дівництва	та	е�спл�атації	намитої	території	для	житлово�о

і	соціально-поб�тово�о	б�дівництва	мі�рорайонів	1,	2,	3,	4,	5,	6	житлово�о	масив�	Осо�ор�и-Центральні	�	Дарниць�ом�

районі	м.	Києва.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Фірма�“Калина”
повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів��часни�ів�(�становчих�зборів)

правонаст�пни�а�—� Товариства� з� обмеженою� відповідальністю� “Фірма

“Калина”,�я�і�відб�д�ться�14��р�дня�2010�ро���об�11.00�за�адресою:�02105,

м.�Київ,�проспе�т�Ю.�Га�аріна,�9.

Порядо��денний:

1. Про	обрання	Голови	та	се�ретаря	зборів.

2. Про	 створення	 Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 “Фірма	 “Калина”

шляхом	 реор�анізації	 (перетворення)	 із	 За�рито�о	 а�ціонерно�о	 товариства

“Фірма	“Калина”.

3. Про	визнання	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	“Фірма	“Калина”	повним

правонаст�пни�ом	За�рито�о	а�ціонерно�о	товариства	“Фірма	“Калина”	з�ідно

з	передавальним	а�том.

4. Затвердження	 Стат�т�	 Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 “Фірма

“Калина”,

5. Обрання	Голови	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	“Фірма	“Калина”.

6. Обрання	 Генерально�о	 дире�тора	 Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю

“Фірма	“Калина”.

7. Обрання	Ревізора	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	“Фірма	“Калина”,

8. Про	 надання	 повноважень	 Голові	 Товариства	 на	 підписання	 до��ментів	 та

проведення	 державної	 реєстрації	 Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю

“Фірма	“Калина”.

Для	реєстрації	�часни�ам	за�альних	зборів	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а

представни�ам	 —	 паспорт	 та	 довіреність,	 посвідчен�	 з�ідно	 з	 чинним

за�онодавством.	Почато�	 реєстрації:	 о	 10.00.	 За�інчення	 реєстрації	 о	 10.50.

Ознайомлення	з	до��ментами,	пов’язаними	із	поряд�ом	денним,	стро�	та	способи

внесення	пропозицій	щодо	поряд��	денно�о	мож�ть	б�ти	реалізовані	відповідно

до	чинно�о	за�онодавства	за	адресою:	02105,	м.	Київ,	проспе�т	Ю.	Га�аріна,	9,

б�х�алтерія.	Телефони:	292-19-21,	558-89-47.

Втрачен�	основн�	�р��л�	печат-

��	 Ком�нально�о	 підприємства

“Київбла�о�стрій”	ви�онавчо�о	ор-

�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь-

�ої	 місь�ої	 державної	 адміністра-

ції)	�од	ЄДРПОУ	26199708,	вважа-

ти	недійсною.

� Посвідчення	 особи, я�а	 по-

страждала	 внаслідо�	 чорно-

бильсь�ої	 �атастрофи,	 �ате-

�орія 1, серія	 А, № 129851	 та

в�лад��	 № 026615	 на	 ім’я

Малоо�ої	Альвентини	Василівни

вважати	недійсними.

1 Нежиле	приміщення	площею	800,8	�в.м	—

Андріївсь�ий	�звіз,	36,	літ.А

2 Нежилий	 б�дино�	 площею	741,4	 �в.м	—

Андріївсь�ий	�звіз,	5/31

3 Нежиле	приміщення	площею	239,8	�в.м	—

Володимирсь�ий	�звіз,	2,	літ.А

4 Нежиле	 приміщення	 за�альною	 площею

120,0	 �в.м	 —	 Озеро	 “П�ща	 Водиця”

(7-8	Лінія),	б/н2,	б/нЗ

5 Частина	вестибюлю	№1	площею	1,0	�в.м

—	Станція	метро	“А�адеммістеч�о”,	б/н

6 Частина	вестибюлю	№2	площею	1,0	�в.м

—	Станція	метро	“А�адеммістеч�о”,	б/н

7 Частина	підземно�о	переход�	 (вестибюль

№1	та	№2)	площею	7,35	�в.м	—	Станція	ме-

тро	“А�адеммістеч�о”,	б/н

8 Частина	 вестибюлю	 площею	2,0	 �в.м	—

Станція	метро	“Арсенальна”,	б/н

9 Частина	 вестибюлю	площею	2,79	 �в.м	—

Станція	метро	“Арсенальна”,	б/н

10 Частина	 вестибюлю	 за�альною	 площею

20,76	�в.м	—	Станція	метро	“Арсенальна”,

б/н

11 Частина	вестибюлю	(вихід	№3	та	№4)	за-

�альною	площею	1,0	�в.м	—	Станція	мет-

ро	“Берестейсь�а”,	б/н

12 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,05	�в.м	—	Станція	метро	“Берестейсь�а”,

б/н

13 Частина	переход�	(вихід	№1	та	№2)	пло-

щею	2,0	 �в.м	—	Станція	метро	 “Берес-

тейсь�а”,	б/н

14 Частина	вестибюлю	№1	за�альною	площею

1,0	�в.м	—	Станція	метро	“Бориспільсь�а”,

б/н

15 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

49,16	 �в.м	—	Станція	метро	 “Бориспіль-

сь�а”,	б/н

16 Частина	 переход�	 за�альною	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Вирлиця”,	б/н

17 Частина	переход�	(перший	вихід)	площею

2,0	�в.м	—	Станція	метро	“Гідропар�”,	б/н

18 Частина	вестибюлю	№2	підземна	станція

площею	20,0	�в.м	—	Станція	метро	“Героїв

Дніпра”,	б/н

19 Частина	вестибюлю	№2	площею	2,0	�в.м

—	Станція	метро	“Дарниця”,	б/н	2

20 Частина	 вестибюлю	№2	 за�альною	 пло-

щею	60,0	�в.м	—	Станція	метро	“Дарниця”,

б/н 2

21 Частина	 вестибюлю	 площею	2,0	 �в.м	—

Станція	метро	“Дніпро”,	б/н

22 Частина	 переход�	 площею	 2,0	 �в.м	 —

Станція	метро	“Доро�ожичі”,	б/н

23 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

5,1 �в.м	—	Станція	метро	“Доро�ожичі”,	б/н

24 Ніші	підземно�о	переход�	за�альною	пло-

щею	85,4	 �в.м	—	Станція	метро	 “Жито-

мирсь�а”,	б/н

25 Частина	 вестибюлю	 за�альною	 площею

35,0	�в.м	—	Станція	метро	“Золоті	Воро-

та”,	б/н

26 Частина	вестибюлю	№1	за�альною	площею

1,0	�в.м	—	Станція	метро	“Контра�това	“,

б/н	1

27 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Контра�това	“,

б/н	1

28 Частина	підземно�о	переход�	 (вестибюль

№1)	 площею	2,1	 �в.м	—	Станція	метро

“Контра�това	“,	б/н	1

29 Частина	підземно�о	переход�	 (вестибюль

№2)	 площею	2,79	 �в.м	—	Станція	метро

“Контра�това	“,	б/н	1

30 Частина	вестибюлю	№2	за�альною	площею

1,0	�в.м	—	Станція	метро	“Контра�това	“,

б/н1

31 Частина	 вестибюлю	 за�альною	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	 “Лівобережна”,

б/н1

32 Частина	 вестибюлю	 за�альною	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	 “Лівобережна”,

б/н1

33 Частина	 східно�о	 вестибюлю	 за�альною

площею	7,0	�в.м	—	Станція	метро	“Лівобе-

режна”,	б/н1

34 Частина	 східно�о	 вестибюлю	 за�альною

площею	35,71	�в.м	—	Станція	метро	“Ліво-

бережна”,	б/н1

35 Частина	 переход�	 площею	 1,0	 �в.м	 —

Станція	метро	“Лісова”,	б/н

36 Частина	вестибюлю	№2	площею	2,0	�в.м

—	Станція	метро	“Лісова”,	б/н

37 Частина	підземно�о	пішохідно�о	переход�

площею	126,0	�в.м	—	Станція	метро	“Лісо-

ва”,	б/н

38 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,05 �в.м	—	Станція	метро	“Либідсь�а”,	б/н	2

39 Частина	 переход�	 за�альною	 площею

48,9 �в.м	—	Станція	метро	“Либідсь�а”,	б/н	2

40 Частина	 вестибюлю	 станції	 площею

10,2 �в.м	—	Станція	метро	“Льва	Толсто�о”,

б/н

41 Частина	 підземно�о	 переход�	 за�альною

площею	1,0	�в.м	—	Станція	метро	“М.не-

залежності”,	б/н

42 Частина	підземно�о	переход�	 (вестибюль

№1	та	№2)	площею	9,2	�в.м	—	Станція	ме-

тро	“Мінсь�а”,	б/н

43 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	 “Майдан	 неза-

лежності”,	б/н

44 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Нив�и”,	б/н

45 Частина	східно�о	вестибюлю	№1	площею

2,0	�в.м	—	Станція	метро	“Нив�и”,	б/н

46 Частина	західно�о	вестибюлю	№2	площею

2,0	�в.м	—	Станція	метро	“Нив�и”,	б/н

47 Частина	підземно�о	переход�	(східний	ве-

стибюль)	площею	3,15	�в.м	—	Станція	ме-

тро	“Нив�и”,	б/н

48 Частина	вестибюлю	№2	за�альною	площею

1,0	�в.м	—	Станція	метро	“Оболонь”,	б/н

49 Частина	підземно�о	переход�	 (вестибюль

№1	та	№2)	площею	3,15	�в.м	—	Станція	ме-

тро	“Оболонь”,	б/н

50 Частина	вестибюлю	№2	площею	1,0	�в.м

—	Станція	метро	“Осо�ор�и”,	б/н

51 Частина	підземно�о	переход�	станції	(вес-

тибюль	№2)	площею	18,0	�в.м	—	Станція

метро	“Осо�ор�и”,	б/н

52 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

2,1 �в.м	—	Станція	метро	“Палац	Спорт�”,

б/н

53 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Палац	У�раїна”,

б/н	1

54 Частина	 підземно�о	 переход�	 станції	 за-

�альною	площею	43,8	�в.м	—	Станція	ме-

тро	“Палац	У�раїна”,	б/н1

55 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Палац	У�раїна”,

б/н1

56 Частина	вестибюлю	№1	за�альною	площею

1,0	�в.м	—	Станція	метро	“Петрів�а”,	б/н

57 Частина	 переход�	 за�альною	 площею

18,8 �в.м	—	Станція	метро	“Петрів�а”,	б/н

58 Частина	 переход�	 (приміщення	№11)	 за-

�альною	площею	7,2	�в.м	—	Станція	мет-

ро	“Петрів�а”,	б/н

59 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Печерсь�а”,	б/н

60 Частина	вестибюлю	№2	площею	1,0	�в.м

—	Станція	метро	“Позня�и”,	б/н

61 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

2,0 �в.м	—	Станція	метро	 “Поштова	Пло-

ща”,	б/н

62 Частина	 переход�	 станції	 за�альною	 пло-

щею	 31,0	 �в.м	 —	 Станція	 метро	 “Рес-

п�блі�ансь�ий	стадіон”,	б/н	2

63 Частина	 переход�	 станції	 за�альною	 пло-

щею	 40,0	 �в.м	 —	 Станція	 метро	 “Рес-

п�блі�ансь�ий	стадіон”,	б/н	2

64 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	 —	 Станція	 метро	 “Рес-

п�блі�ансь�ий	стадіон”,	б/н	2

65 Частина	 підземно�о	 переход�	 за�альною

площею	6,0	 �в.м	—	Станція	метро	 “Рес-

п�блі�ансь�ий	стадіон”,	б/н1

66 Частина	 підземно�о	 переход�	 за�альною

площею	42,0	�в.м	—	Станція	метро	“Рес-

п�блі�ансь�ий	стадіон”,	б/н1

61 Частина	вестибюлю	№1	площею	1,0	�в.м

—	Станція	метро	“Святошин”,	б/н1

68 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Слав�тич”,	б/н

69 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

2,0 �в.м	—	Станція	метро	“Тараса	Шевчен-

�а”,	б/н

70 Частина	 переход�	 (приміщення	№17)	 за-

�альною	площею	6,9	�в.м	—	Станція	мет-

ро	“Тараса	Шевчен�а”,	б/н

71 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Театральна”,	б/н

72 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,05 �в.м	—	Станція	метро	 “Театральна”,

б/н

73 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

1,0 �в.м	—	Станція	метро	“Театральна”,	б/н

74 Частина	 вестибюлю	 станції	 площею

10,1 �в.м	—	Станція	метро	“Театральна”,	б/н

75 Частина	 вестибюлю	площею	4,59	 �в.м	—

Станція	метро	“Хрещати�”,	б/н

76 Частина	 вестибюлю	 площею	 1,0	 �в.м	—

Станція	метро	“Хрещати�”,	б/н,	вихід/	вхід

на	в�л.	Городець�о�о

77 Частина	вестибюлю	№1	площею	2,0	�в.м

—	Станція	метро	“Червоний	х�тір”,	б/н

78 Частина	 вестибюлю	площею	2,79	 �в.м	—

Станція	метро	“Ш�лявсь�а”,	б/н

79 Нежиле	 приміщення	 площею	142,61	 �в.м

—	Хар�івсь�е	шосе,	144	В,	літ.А

80 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

33,5 �в.м	—	б�льв.	Висоць�о�о	Володими-

ра	/Мая�овсь�о�о	Просп.,	75/2

81 Приміщення	 �вартири	 №65	 площею

205,9 �в.м	—	б�льв.	Лесі	У�раїн�и,	21

82 Нежиле	приміщення	площею	540,2	�в.м	—

б�льв.	Шевчен�а	Тараса,	4,	літ.Б

83 Нежилий	 б�дино�	 площею	450,0	 �в.м	—

в�л.	А�адемі�а	Б�лаховсь�о�о,	5,	�.1

84 Нежилий	 б�дино�	 площею	252,0	 �в.м	—

в�л.	А�адемі�а	Б�лаховсь�о�о,	5,	�.2

85 Нежилий	 б�дино�	 площею	133,0	 �в.м	—

в�л.	А�адемі�а	Б�лаховсь�о�о,	5,	�.3

86 Нежилий	 б�дино�	 площею	 15,0	 �в.м	—

в�л. А�адемі�а	Б�лаховсь�о�о,	5,	�.4

87 Нежилий	 б�дино�	 площею	 61,9	 �в.м	—

в�л. А�адемі�а	Б�лаховсь�о�о,	5,	�.7

88 Нежилий	 б�дино�	 площею	 25,0	 �в.м	—

в�л. А�адемі�а	Б�лаховсь�о�о,	5,	�.9

89 Нежиле	приміщення	площею	632,7	�в.м	—

в�л.	А�адемі�а	Гл�ш�ова,	1,	�.1

90 Нежиле	приміщення	площею	173,2	�в.м	—

в�л.	А�адемі�а	Т�полєва,	16,	літ.А

91 Нежиле	приміщення	площею	27,2	�в.м	—

в�л.	Алма-Атинсь�а,	74

92 Нежиле	приміщення	площею	93,9	�в.м	—

в�л.	Арсенальна,	5,	�.1

93 Нежиле	приміщення	площею	43,8	�в.м	—

в�л.	Басейна,	1	/2,	літ.А

94 Нежиле	приміщення	площею	80,0	�в.м	—

в�л.	Бастіонна,	11

95 Нежиле	приміщення	площею	140,8	�в.м	—

в�л.	Василь�івсь�а,	55,	літ.А

96 Нежиле	приміщення	площею	174,8	�в.м	—

в�л.	Вели�а	Житомирсь�а,	15,	літ.А

97 Нежиле	 приміщення	 площею	6,0	 �в.м	—

в�л.	Верхній	Вал,	16

98 Нежиле	приміщення	площею	55,0	�в.м	—

в�л.	Верхній	Вал,	16

99 Нежиле	приміщення	площею	32,0	�в.м	—

в�л.	Верхній	Вал,	16

100 Нежиле	приміщення	площею	51,2	�в.м	—

в�л.	Верхній	Вал,	16

101 Нежиле	приміщення	площею	54,2	�в.м	—

в�л.	Верхній	Вал,	16

102 Нежиле	приміщення	площею	35,0	�в.м	—

в�л.	Верхній	Вал,	16

103 Нежиле	приміщення	площею	50,0	�в.м	—

в�л.	Верхній	Вал,	16

104 Нежиле	приміщення	площею	142,0	�в.м	—

в�л.	Виборзь�а,	111,	�.17

105 Нежиле	приміщення	площею	30,0	�в.м	—

в�л.	Володимирсь�а,	42,	літ.А,А’

106 Нежилий	 б�дино�	 площею	 44,5	 �в.м	—

в�л. Володимирсь�а,	83,	літ.В

107 Частина	підземно�о	переход�	(�ромадсь�а

вбиральня)	площею	111,0	�в.м	—	в�л.	Ге-

роїв	Дніпра,	б/н	1

108 Нежиле	приміщення	площею	98,8	�в.м	—

в�л.	Го�олівсь�а,	39,	літ.А

109 Нежиле	приміщення	площею	287,1	�в.м	—

в�л.	Го�олівсь�а,	39,	літ.А

110 Частина	підземно�о	переход�,	в	т.ч.	про�ін,

от�ос,	 вб�доване	 приміщення	 площею

9,0 �в.м	(транспортна	розв’яз�а

111 Нежилий	б�дино�	площею	239,75	�в.м	—

в�л.	Гр�шевсь�о�о	Михайла,	3,	літ.Ф

112 Нежилий	 б�дино�	 площею	 73,6	 �в.м	—

в�л. Десятинна,	13	Б

113 Нежиле	приміщення	площею	292,6	�в.м	—

в�л.	Драйзера	Теодора,	22,	літ.А

114 Нежиле	приміщення	площею	71,6	�в.м	—

в�л.	Кі�відзе,	19,	літ.А

115 Нежиле	приміщення	площею	31,5	�в.м	—

в�л.	Каштанова,	9-А,	літ.А

116 Нежиле	приміщення	площею	197,5	�в.м	—

в�л.	Липсь�а,	16,	літ.А

117 Нежиле	приміщення	площею	140,4	�в.м	—

в�л.	Л�начарсь�о�о,	1-Б,	літ.А

118 Нежиле	приміщення	площею	88,7	�в.м	—

в�л.	Мала	Житомирсь�а,	9,	літ.Б

119 Нежиле	приміщення	площею	111,46	�в.м —

в�л.	Маршала	Я��бовсь�о�о,	6,	�.1

120 Частина	 підземно�о	 переход�	 за�альною

площею	70,0	�в.м	—	в�л.	Миш��и	Оле�сан-

дра,	б/н

121 Нежиле	приміщення	площею	60,0	�в.м	—

в�л.	Мос�овсь�а,	3,	літ.А

122 Нежиле	приміщення	площею	160,0	�в.м	—

в�л.	Набережно-Л��ова,	6,	�.1

123 Нежилий	 б�дино�	 площею	660,3	 �в.м	—

в�л.	Нижній	Вал,	49	-А,	літ.Б

124 Частина	підземно�о	переход�	(на	перетині

в�л.	 Нижній	 та	 Верхній	 Вал)	 площею

234,0 �в.м	—	в�л.	Нижній	Вал,	б/н

125 Частина	підземно�о	переход�	(на	перетині

в�л.	 Нижній	 та	 Верхній	 Вал)	 площею

100,0 �в.м	—	в�л.	Нижній	Вал,	б/н

126 Нежиле	приміщення	площею	357,8	�в.м	—

в�л.	Нижній	Вал/Ярославсь�а,	31/18,	літ.А

127 Нежиле	 приміщення	 площею	1,0	 �в.м	—

в�л.	Пітерсь�а,	5	А,	літ.А

128 Нежиле	приміщення	площею	35,7	�в.м	—

в�л.	Промислова,	4	А,	�.3

129 Нежиле	приміщення	площею	19,8	�в.м	—

в�л.	П�люя	Івана,	5,	літ.А

130 Нежиле	приміщення	площею	186,0	�в.м	—

в�л.	П�люя	Івана,	5,	літ.А

131 Нежиле	приміщення	площею	255,0	�в.м	—

в�л.	Р�ставелі	Шота,	26	А,	�.1

132 Нежиле	 приміщення	 за�альною	 площею

31,25	�в.м	—	в�л.	Сім’ї	Сосніних,	б/н

133 Нежиле	 приміщення	 площею	2371,0	 �в.м

—	в�л.	Саб�рова	Оле�сандра,	16-а,	літ.А

134 Нежиле	приміщення	площею	37,0	�в.м	—

в�л.	 Са�са�ансь�о�о	 /	 Володимирсь�а,

40/85,	літ.А,А’

135 Нежиле	приміщення	площею	123,5	�в.м	—	в�л.

Са�са�ансь�о�о/Толсто�о	Льва,	107/47,	літ.Б

136 Частина	 підземно�о	 переход�,	 в	 т.ч.	 вб�-

доване	приміщення	площею	9,00	�в.м	пло-

щею	70,0	�в.м	—	в�л.	Соціалістична,	б/н

137 Частина	пішохідно�о	переход�,	в	т.ч.	про�ін,

от�ос,	 вб�довані	 приміщення	 площею

9,00 �в.м.	 та	 12,00	 �в.м	 (транспортна

розв’яз�а	 “Позня�и”)	 за�альною	 площею

120,0	�в.м	—	в�л.	Срібно�ільсь�а,	б/н

138 Нежиле	приміщення	площею	123,0	�в.м	—

в�л.	Стецен�а,	22,	�.13

139 Нежиле	приміщення	площею	66,0	�в.м	—

в�л.	Стецен�а,	22,	�.4

140 Нежиле	приміщення	площею	127,5	�в.м	—

в�л.	Стецен�а,	22,	�.5

141 Приміщення	 �вартири	 №2	 площею

135,68 �в.м	—	в�л.	Стрілець�а,	14,	літ.А

142 Нежиле	приміщення	площею	266,2	�в.м	—

в�л.	Стрілець�а,	16

143 Нежиле	приміщення	площею	42,5	�в.м	—

в�л.	Стрілець�а,	16

144 Нежиле	приміщення	площею	76,55	�в.м	—

в�л.	Стрілець�а,	16

145 Нежиле	приміщення	площею	98,93	�в.м	—

в�л.	Стрілець�а,	16

146 Нежиле	 приміщення	 площею	257,01	 �в.м

—	в�л.	Тарасівсь�а,	6

147 Нежиле	 приміщення	 (підвал)	 площею

0,0 �в.м	—	в�л.	Тарасівсь�а,	6	-А

148 Частина	підземно�о	переход�	(рі�	в�л.Оль-

жича)	площею	80,0	�в.м	—	в�л.	Телі�и	Оле-

ни,	б/н2

149 Нежиле	приміщення	площею	62,4	�в.м	—

в�л.	Трьохсвятительсь�а,	4	В

150 Нежиле	приміщення	площею	33,9	�в.м	—

в�л.	Трьохсвятительсь�а,	4	В

151 Нежиле	 приміщення	 площею	1744,4	 �в.м

—	в�л.	Хмельниць�о�о	Бо�дана,	51,	літ.А

152 Нежиле	приміщення	площею	531,0	�в.м	—

в�л.	Хмельниць�о�о	Бо�дана,	6	-А,	літ.А

153 Нежилий	б�дино�	площею	1028,9	 �в.м	—

в�л.	Хмельниць�о�о	Бо�дана,	9,	літ.А

154 Нежиле	приміщення	площею	102,1	�в.м	—

в�л.	Хмельниць�о�о	Бо�дана	/	П�ш�інсь�а,

5	/15-17,	літ.А,А1,А2

155 Нежиле	приміщення	площею	98,9	�в.м	—

в�л.	Хмельниць�о�о	Бо�дана	/	П�ш�інсь�а,

5	/15-17,	літ.А5

156 Нежиле	приміщення	площею	55,5	�в.м	—

в�л.	Хрещати�,	10,	літ.А

157 Нежиле	приміщення	площею	952,5	�в.м	—

в�л.	Хрещати�,	10,	літ.А

158 Нежиле	приміщення	площею	375,9	�в.м	—

в�л.	Хрещати�,	12,	літ.А

159 Нежиле	приміщення	площею	480,2	�в.м	—

в�л.	Хрещати�,	12,	літ.А

160 Нежиле	приміщення	площею	192,6	�в.м	—

в�л.	Хрещати�,	25,	літ.А

161 Нежиле	приміщення	площею	50,9	�в.м	—

в�л.	Хрещати�,	36,	літ.А

162 Нежиле	приміщення	площею	50,7	�в.м	—

в�л.	Хрещати�,	36,	літ.Б

163 Нежиле	приміщення	площею	208,9	�в.м	—

в�л.	Хрещати�,	36,	літ.В

164 Нежиле	приміщення	площею	650,0	�в.м	—

в�л.	Червоноармійсь�а,	19

165 Нежиле	приміщення	площею	102,3	�в.м	—

в�л.	Червоноармійсь�а,	19

166 Нежиле	приміщення	площею	28,9	�в.м	—

в�л.	Червоноармійсь�а,	19

167 Нежиле	приміщення	площею	850,0	�в.м	—

в�л.	Червоноармійсь�а,	19

168 Нежиле	приміщення	площею	196,0	�в.м	—

в�л.	Червоноармійсь�а,	19

169 Нежилий	 б�дино�	 площею	632,6	 �в.м	—

в�л.	Ярославів	Вал,	7

170 Нежиле	приміщення	площею	214,4	�в.м	—

пл.	Бессарабсь�а,	2

171 Частина	 підземно�о	 переход�	 площею

200,0	�в.м	—	пл.	Героїв	Бреста,	б/н1

172 Частина	підземно�о	переход�,	в	т.ч.	вб�-

доване	 приміщення	 площею	 25,0	 �в.м

площею	 125,0	 �в.м	—	 пл.	 Космонавтів,

б/н1

173 Частина	підземно�о	переход�	 (зі	 сторони

в�л.	 Заболотно�о)	 площею	90,0	 �в.м	—

пл. Одесь�а,	б/н

174 Нежилий	б�дино�	площею	1790,5	 �в.м	—

просп.	А�адемі�а	Палладіна,	9

175 Частина	пішохідно�о	переход�,	в	т.ч.	от�ос

(транспортна	 розв’яз�а	 “Осо�ор�и”)	 пло-

щею	60,0	�в.м	—	просп.	Бажана	Ми�оли,

б/н7

176 Нежилий	 б�дино�	 площею	537,5	 �в.м	—

просп.	Броварсь�ий,	1,	літ.В	(Венеціансь-

�ий	Острів)

177 Б�дівлі	 та	 спор�ди	 �омпле�с�	 атра�ціонів

площею	386,8	�в.м	—	просп.	Броварсь�ий,

12-а

178 Нежиле	приміщення	площею	21,7	�в.м	—

просп.	 Броварсь�ий	 (Венеціансь�ий

Острів),	1,	літ.Х

179 Нежиле	приміщення	площею	530,4	�в.м	—

просп.	Лісовий,	39,	літ.А

180 Частина	підземно�о	переход�	(просп. Мая-

�овсь�о�о,	 УН. №22	 “ЕКО”)	 площею

55,0 �в.м	—	просп.	Мая�овсь�о�о	Володи-

мира,	б/н5

181 Частина	підземно�о	переход�	(просп.	Мая-

�овсь�о�о,	45,	�ніверсам	“Фестивальний”)

площею	55,0	�в.м	—	просп.	Мая�овсь�о�о

Володимира,	б/н6

182 Нежиле	приміщення	площею	384,3	�в.м	—

просп.	Перемо�и,	104,	літ.А

183 Нежилі	приміщення	в	підземном�	переході

площею	9,00	�в.м.	�ожне	(в�л.Вітр��а)	пло-

щею	18,0	�в.м	—	просп.	Перемо�и,	106

Учасни�ам��он��рс��необхідно�подати

до�Головно�о��правління��ом�нальної�влас-

ності�м.� Києва� �он��рсн�� до��ментацію� в

одном�� запечатаном�� �онверті,� до� я�о�о

додається� лист� з� описом� наданих� до��-

ментів.

1. Заява�на��часть�в��он��рсі�(за	встанов-

леною	формою)	—	на	�ожний	об’є�т	о�ре-

мо.

2. Підтвердні� до��менти� (в	 1-м�	 е�зем-

плярі):

* �опія	�становчо�о	до��мента	претендента.

* �опії	�валіфі�аційних	до��ментів	оцінювачів,

я�і	працюють	�	штатном�	с�ладі	та	я�их	б�-

де	зал�чено	до	проведення	оцін�и	та	підпи-

сання	звіт�	про	оцін��	майна.

* письмові	 з�оди	оцінювачів,	 я�их	б�де	до-

дат�ово	зал�чено	претендентом	до	прове-

дення	робіт	з	оцін�и	майна	та	підписання

звіт�	про	оцін��	майна,	завірені	їх	особис-

тими	підписами.

* �опія	сертифі�ата	с�б’є�та	оціночної	діяль-

ності,	видано�о	претендент�	Фондом	дер-

жавно�о	майна	У�раїни.

* інформація	 про	 претендента	 (до��мент,

я�ий	містить	 відомості	 про	 претендента

щодо	йо�о	досвід�	роботи,	�валіфі�ації	та

особисто�о	досвід�	роботи	оцінювачів,	я�і

працюють	�	йо�о	штатном�	роз�ладі	та	до-

дат�ово	 зал�чаються	 ним,	 з	 незалежної

оцін�и	майна,	�	том�	числі	подібно�о	май-

на	тощо).

3. Кон��рсна�пропозиція�(на	�ожний	об’є�т

о�ремо)	претендента	подається	�	запеча-

таном�	�онверті	і	містить	пропозицію	що-

до	вартості	ви�онання	робіт,	�аль��ляції	ви-

трат,	пов’язаних	з	ви�онанням	робіт,	а	та-

�ож	термін�	ви�онання	робіт.

Кон��рс� відб�деться� об� 11.00

23.11.2010�ро���в�Головном���правлінні��о-

м�нальної�власності�м.�Києва�за�адресою:

м.�Київ,� в�л.�Хрещати�,�10.� Телефон�для

довідо�:�279-54-83,�279-56-59.

До��менти� приймаються� до� 13.00

17.11.2010� ро��� за� адресою� :� м.� Київ,

в�л. Хрещати�,�10,��ім.�510.�Телефон�за-

�ально�о�відділ�:�279-27-19.
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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 324-10
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Ë³öå¿ñò³â ïîñâÿòèëè
â êàäåòè
90 âèõîâàíö³â ³íòåðíàòó ¹ 23 îòðèìàëè 
ïåðø³ â æèòò³ ïîãîíè

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ ïî-
÷àëî â³äíîâëþâàòè òðà-
äèö³¿ êàäåòñòâà. 1 âåðåñ-
íÿ 2009 ðîêó â ë³öå¿-³í-
òåðíàò³ ¹ 23 Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó Êèºâà áó-
ëî â³äêðèòî ïåðøèé â
Óêðà¿í³ êëàñ, ùî ñòàëî
ïî÷àòêîâèì åòàïîì â³ä-
òâîðåííÿ Âîëîäèìèð-
ñüêîãî êàäåòñüêîãî êîð-
ïóñó. Áàòüêè òà ä³òè îõî-
÷å ï³äòðèìàëè öþ ³äåþ.
Ó÷îðàøí³é äåíü 90 ó÷í³â
çàïàì’ÿòàþòü íàäîâãî,
àäæå 8 ëèñòîïàäà âñ³ âî-
íè ñòàëè êàäåòàìè. Ïîãî-
íè ìàéáóòí³ì îô³öåðàì
âðó÷èëè ¿õí³ ñòàðø³ òîâà-
ðèø³ — ë³öå¿ñòè Êè¿â-
ñüêîãî â³éñüêîâîãî ë³öåþ
³ìåí³ ²âàíà Áîãóíà. Óðî-
÷èñòîñò³ â³äáóëèñÿ íà òå-
ðèòîð³¿ Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè
ó Òðàïåçí³é öåðêâ³.

Îäèí ç íîâèõ êàäåò³â
Äìèòðî Ãðèöåíêî ðîçïî-
â³â, ùî äî ïîñâÿòè ãîòó-
âàëèñÿ äâà òèæí³. Â³äïðà-

öüîâóâàëè ïðàâèëüíèé
ï³äõ³ä äî ãåíåðàëà ³ øè-
êóâàííÿ. Õëîïåöü êàæå,
ùî ñïî÷àòêó áóëî íåëåã-
êî. “Äëÿ ìåíå öåé äåíü
çáåðåæåòüñÿ ó ïàì’ÿò³ ÿê
ïî÷àòîê ìîº¿ â³éñüêîâî¿
êàð’ºðè”, — ðîçïîâ³â
Äìèòðî.

Ñâî¿ìè âèõîâàíöÿìè
ïèøàºòüñÿ äèðåêòîð ë³-
öåþ-³íòåðíàòó Íàòàëÿ
Ãîëîâèõ³íà. “²äåÿ ïðî êà-
äåòñòâî ç’ÿâèëàñü ó ñàìèõ
ä³òåé ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó îä-
íîéìåííîãî ñåð³àëó. Â
íàø³é ö³ëîäîáîâ³é øêî-
ë³ ä³òè äèñöèïë³íóþòüñÿ,
íàâ÷àþòüñÿ ñàìîîðãàí³-
çàö³¿. Âèõîâàíö³ ïîñò³é-
íî ïåðåáóâàþòü ï³ä íà-
ãëÿäîì êåð³âíèê³â. Äåíü
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç îáî-

â’ÿçêîâî¿ ðàíêîâî¿ ã³ì-
íàñòèêè òà êðîñó, à ï³ñ-
ëÿ óðîê³â õëîïö³ âèâ÷à-
þòü â³éñüêîâèé ñòàòóò, ³ñ-
òîð³þ êàäåòñòâà, çàéìàþ-
òüñÿ ñòðîéîâîþ ï³äãîòîâ-
êîþ, â³äâ³äóþòü ìóçå¿,
âèñòàâêè, ê³íîòåàòðè, çó-
ñòð³÷àþòüñÿ ç ö³êàâèìè
ëþäüìè. Êîæåí êàäåò
ìàº â³éñüêîâó ïîâñÿêäåí-
íó òà ïàðàäíó ôîðìè”, —
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Íàòàëÿ
Ãîëîâèõ³íà.

Ï³ñëÿ öåðåìîí³¿ âðó-
÷åííÿ ïîãîí³â ë³öå¿ñòè
äàëè óðî÷èñòó êëÿòâó:
çàâæäè âèñîêî íåñòè ïî-
÷åñíå çâàííÿ êàäåòà, í³-
äå ³ í³êîëè íå çãàíüáèòè
÷åñò³ ð³äíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó.

“ß ñüîãîäí³ áà÷èâ ¿õí³

î÷³ ³ â³ðþ, ùî á³ëüø³ñòü
äîñÿãíå óñï³õ³â ó â³éñü-
êîâ³é ñëóæá³. Ëþäèíà
ìàº â³ä÷óâàòè, ùî âîíà
â³éñüêîâà, ùî ìîæå çà-
õèñòèòè äåðæàâó, ÿêùî â
ñåðö³ º öå â³ä÷óòòÿ, òî â
íèõ óñå âèéäå. Àëå öå
òðåáà ç äèòèíñòâà çàêëàñ-
òè”, — ñêàçàâ ãåíåðàë-
ìàéîð Äìèòðî Çàõàðàø.

Íàáðàòè êóðñ êàäåò³â
áóëî íåñêëàäíî, àäæå
ùîðîêó îõî÷èõ óñå á³ëü-
øå. Êàäåòñüêèé ðóõ ìàº
ñëàâåòíó ³ñòîð³þ. Á³ëü-
ø³ñòü âèïóñêíèê³â ñòàâà-
ëè íå ëèøå â³éñüêîâèìè
êåð³âíèêàìè, à é â÷åíè-
ìè, ìóçèêàíòàìè, âèíà-
õ³äíèêàìè, õóäîæíèêà-
ìè, ïèñüìåííèêàìè òà
ïîåòàìè 

СС ИИ НН ИИ   ВВ ІІ ТТ ЧЧ ИИ ЗЗ НН ИИ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 9 ëèñòîïàäà
ОВНИ, осмічні ритми дня сприяють а тивізації бізнес , подорожам, фа-

ховом вдос оналенню, спортивним трен ванням та різноманітним заходам,
що пов’язані з фізичними та інтеле т альними навантаженнями. Творчий
ент зіазм фонтан ватиме, оловне — не сидіти на місці, зміна обстанов и
є запор оющасливих шансів для вас. Вечір за ли ає до серйозності й від-
повідальності на всіх фронтах.
ТЕЛЬЦІ, при от йтеся до непередбач ваних с ладнень, а втім, ви їх
спішно подолаєте, я що не боятиметеся ризи . С оріше за все, доведеть-
ся розрахов вати лише на себе, ос іль и др зі або впливові люди мож ть
підвести. Увечері обставини ардинально зміняться, стан ть про нозовані-
шими і стабільними, ч жа допомо а не знадобиться, тож найважливіші спра-
ви варто перенести на інець дня.
БЛИЗНЯТА, атмосфера наповнена д хом непро нозованості, том не

слід повністю по ладатися на тих, хто пор ч, бо в них сім п’ятниць на тиж-
день. Одна ваш нів б де вмить знеш оджено чарівністю співрозмовни ів,
і ви їм се пробачите. Уни айте словесних д елей, вони прово ватим ть
войовниче протистояння, де вам за рож є фіас о.
РАКИ, досл хайтеся д м и та за важень інших, шан йте інтереси оле -

тив і постарайтеся армонійно вписатися сл жбов ієрархію. Зробити це
б де неле о, одна заради ар’єри та здоров’я(!) пост піться амбіціями.
Вечір видасться с мб рним, тримайте емоції в лаці, принципові розбіж-
ності в по лядах з людьми — не привід для війни.
ЛЕВИ, відтепер ри а сфері ом ні ацій с ресне. Вам ле ше б де спіл -

ватися, висловлювати со ровенні д м и та енер вати творчі ідеї. Ба атьом
пощастить стати расномовним оратором і заре оменд вати себе на п бліці
ер дитом, перемо тиділових он рентів. Напри інці дняощадливовитрачай-
те енер ію, бо ле оважнемарн вання сил не ативно позначиться на здоров’ї.
ДІВИ, вдома “сейсмічна” обстанов а. Я що на д ші дис омфорт, влаш-

т йте енеральне прибирання в оселі, візьміть на себе основн частин ро-
боти і продемонстр йте взірцевість осподаря. На сл жбі можливі прово-
аційні вибри и з бо ділових партнерів. Поводьтеся бла ородно, збері а-
ючи поч ття власної ідності, і не подібнюйтеся іршом .
У ТЕРЕЗІВ день, наповнений несподіваними радісними подіями, спри-

ятиме ці авим з стрічам, розширенню ола плідних онта тів. Дайте волю
допитливості, аби задовольнити інтеле т альний олод. І не сидіть на міс-
ці, зміна “життєво о ландшафт ” в рай потрібна, для емоційних вражень.
Мандрівонь а — ваша рідна тітонь а! А ось вечір присвятіть родині.
СКОРПІОНИ, схильність смітити рошима може вилізти бо ом, аманець

спорожніє, а вдала, на перший по ляд, по п а з одом не знадобиться. До-
лі до вподоби бла одійні реверанси, одна робіть добро людям лише з по-
ли д ші. Вечір за ли ає поб ти затятим до мати ом, зв зити оло інте-
ресів і зосередитися на с то пра тичних темах.
СТРІЛЬЦІ в ролі априз ль та варивод перевершать себе і шо ють ото-

чення. А втім, частин своїх заба ано вдасться задовольнити. Але апетит
з’являється під час їди, том немає арантії, що з одом ви не захочете ще
чо ось, же нездійсненно о. Наприінці дня доведеться “затисн ти” себе в
жорст і рам и матеріальних обмежень, посидіти на емоційній дієті.
КОЗОРОГИ, зійдіть з п блічної сцени, день слід пересидіти подалі від со-

ціальної олотнечі. Нині ви переб ваєте в діапазоні емоцій, що пов’язані з
фра ментами б ття мин лої реальності, де на опичилось ба ато я плюсів,
та і мін сів, і насамперед з жін ами (матір’ю) та по ровителями. При от й-
теся розв’яз вати армічні проблеми.
Для ВОДОЛІЇВ бла одатною відд шиною стан ть др зі та рідні за д хом

люди, саме завдя и їм зможете розширити філософсь і оризонти, підня-
тися до вершин істини, стати м дрішими й дос оналішими. Втім, під вечір
рила солод ої ейфорії доведеться з орн ти й налашт ватися на серйоз-
ний лад та запря тися в лям зобов’язань.
РИБАМ випаде на ода задовольнити владне честолюбство (а точніше, ма-

теринсь ий інстин т), стати визнаними та шанованими в соці мі, але за мо-
ви, що ви від нетеся на бід , підтримаєте людей незалежно від їхньо о со-
ціально о, родинно о стат с . Ч жий чи рідний — значення не має, світ для
вас є однією ровною сім’єю, я маєте при ол бити під своїм рилом!

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 ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüí³é òà çàõ³äí³é òåðè-

òîð³ÿõ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòó-
ðà âäåíü +12...+16°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +14...+17°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+11...+14°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +11...+13°Ñ,
âíî÷³ +9...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+16°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà ïðàâîñëàâíèì êàëåíäàðåì, öå – äåíü óøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³

Ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà Ë³òîïèñöÿ. Äåíü óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè
— ñâÿòî, ÿêå ùîðîêó â³äçíà÷àþòü â Óêðà¿í³ 9 ëèñòîïàäà. Éîãî
âñòàíîâëåíî 9 ëèñòîïàäà 1997 ðîêó, êîëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä
Êó÷ìà íà ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ç óðàõóâàííÿì
âàæëèâî¿ ðîë³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â êîíñîë³äàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
âèäàâ Óêàç ¹ 1241/97 «Ïðî Äåíü óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè».

²ìåíèííèêè: 
Àíäð³é, Êàï³òîë³íà, Ìàðê, Íåñòîð 

8 9 5

1 5 4

7 1 8

1 2 9 6 5

3 6 7

9 5 7 4 2 8 3

4 9

9 3 1 2 7

5 2 4 1

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

3 2 4 5 6 8 9 1 7

5 7 8 9 1 2 6 4 3

9 6 1 3 4 7 2 5 8

4 1 2 6 8 3 7 9 5

6 3 5 7 9 1 8 2 4

7 8 9 4 2 5 3 6 1

8 9 6 1 7 4 5 3 2

2 4 3 8 5 9 1 7 6

1 5 7 2 3 6 4 8 9

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
5 ëèñòîïàäà

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в Свято-Ус-
пенсь ій Києво-Пе-
черсь ій лаврі
храмі преподобних
Антонія і Феодосія
Печерсь их (Тра-
пезна цер ва) від-
б лася посвята в
адети і вр чення
по онів чням пер-
шо о, п’ято о, сьо-
мо о та восьмо о
ласів ліцею-інтер-
нат № 23. Відте-
пер 90 вихованців
за лад офіційно
стали адетами.
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По они юним адетам до м ндирів при ріпили їхні старші товариші — ліцеїсти Київсь о о
війсь ово о ліцею імені Івана Бо на


