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ЖУЛЯНСЬКІ ПРИСТРАСТІ
Жителі села Ж ляни, оселі я их потрапляють
під знесення зв’яз з розширенням мост ,
отові до б дь-я их ро ів, аби їх поч ли
чиновни и
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СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ПРИВІЗ
ДО КИЄВА “СВІТЛИЙ ПОСОХ”

Íà àâòî ÷åðåç Äí³ïðî
Â³äêðèòî àâòîìîá³ëüíó ÷àñòèíó Äàðíèöüêîãî çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî ìîñòó,
ùî ñïîëó÷àº ë³âèé áåðåã ³ç ïðàâèì

Ìàã³ñòðàëü áåçïåðåðâíîãî ðóõó â òðè
ñìóãè ìîæå ïðîïóñêàòè 45 òèñÿ÷ àâòîìî-
á³ë³â ïðîòÿãîì äîáè. Àëå òàêèé ïîò³ê ìà-
øèí ìîæëèâèé ëèøå ï³ñëÿ ïîâíîãî â³ä-
êðèòòÿ ìîñòó â 2012 ðîö³, êîëè àâòî ¿õà-
òèìóòü ³ ç ë³âîãî íà ïðàâèé áåðåã, ³ ç ïðà-
âîãî íà ë³âèé.

Àâòîìîá³ëüíèé ïðî¿çä ñïîðóäæóâàëè
íàäøâèäêèìè òåìïàìè. Ïî÷àëè íàâåñí³,
à ÷åðåç ï³âðîêó â³äêðèëè äëÿ âîä³¿â. “Íà-
ø³ áðèãàäè ïðàöþâàëè áåçïåðåðâíî — ³
â äîù, ³ â ìîðîç,— ðîçïîâ³äàº áóä³âåëü-
íèöÿ Ë³ä³ÿ Âàñèëåíêî.— Òîð³ê çàãîòîâ-
ëÿëè ìàòåð³àëè, à öüîãîð³÷ áóäóâàëè. Ùî-

ïðàâäà, çàê³í÷èëè íå âñå. Ç íàñòóïíîãî
ðîêó ìàºìî ùå âèêëàñòè âåðõí³é øàð ïî-
êðèòòÿ”.

Äëÿ ïîêðèòòÿ ìàã³ñòðàë³ âèêîðèñòîâóâà-
ëè øâåéöàðñüê³ òåõíîëîã³¿. Âëàñíå, ³ àñ-
ôàëüò çàëèâàëè øâåéöàðö³, ÿê³ çàïåâíÿ-
þòü, ùî äîðîãà ñëóãóâàòèìå ùîíàéìåíøå
60 ðîê³â.

Ïîâí³ñòþ â³äêðèþòü Äàðíèöüêèé ì³ñò
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ùå òðüîõ åòàï³â. Ïåð-
øèé — çà¿çä ç ïðàâîãî áåðåãà íà ë³âèé
³ç áîêó Êîí÷³-Çàñïè — Ï³âäåííî-Çàõ³ä-
íà çàë³çíèöÿ ïëàíóº çäàòè ó êâ³òí³. Äðó-
ãèé åòàï, ùî çàïëàíîâàíî íà ëèïåíü, ìàº
â³äêðèòè çà¿çä ³ç ìîñòó Ïàòîíà íà Äàð-
íèöüêèé. Ó âåðåñí³-æîâòí³ (òðåò³é åòàï)
ïîâèíåí çàïðàöþâàòè ç’¿çä ³ç ë³âîãî áå-
ðåãà â á³ê Êîí÷³-Çàñïè. “Íåäîë³êîì ìîñ-
òó º òå, ùî ç’¿çä ç íüîãî óñêëàäíþº ïðî-

¿çä á³ëÿ ìîñòó Ïàòîíà. Òàì ä³ëÿíêà äó-
æà âóçüêà,— ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê Ï³âäåí-
íî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ Îëåêñ³é Êðèâîï³-
øèí.— Òîìó ïëàíóºìî çì³íþâàòè îðãà-
í³çàö³þ ðóõó íà âóëèö³ Ê³êâ³äçå, ùîá
ðîçâàíòàæèòè ïîò³ê ìàøèí ³ç öåíòðó
ì³ñòà”.

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ àâòîìîá³ëüíî¿ ÷àñòè-
íè ìîñòó çá³ãëîñÿ ç äíåì íàðîäæåííÿ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ìèêîëè Àçàðî-
âà. Â³í ïðèâ³òàâ áóä³âåëüíèê³â ç óñï³õàìè,
à ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ ïîçäîðîâëåííÿ íà ñâîþ
àäðåñó.

Îêð³ì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ñèíþ ñòð³÷êó,
ùî â³äêðèëà äîðîãó ÷åðåç Äí³ïðî, ïåðåð³-
çàëè ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, íà-
÷àëüíèê Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ Îëåê-
ñ³é Êðèâîï³øèí òà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Óêðçàë³çíèö³ Ìèõàéëî Êîñòþê
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²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Після трьох місяців роботи першої с ладової Дарниць о о мост —
залізничної платформи “Лівий бере ” — иян з’явилася можливість
еле тропоїздами, я і з пиняються на цій станції, швид о дістатися
центр міста, не простоюючи одинами в автозаторах. Від 17 р дня
запрацював односторонній автомобільний проїзд Дарниць им мос-
том на правий бере , тож тепер перетн ти Дніпро можна за лічені
хвилини.

Проїхати Дарниць им мостом з ліво о бере а на правий можна вже сьо одні, а от з право о на лівий – лише в інці наст пно о ро
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Ïðîôñï³ëêè ä³ÿòèìóòü 
ð³øó÷å

Ó Âåëèê³é çàë³ Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê Óêðà-
¿íè â³äáóëàñÿ äåñÿòà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ì³æ-
ñï³ëêîâà êîíôåðåíö³ÿ ïðîôñï³ëîê, ó ÿê³é
âçÿëè ó÷àñòü 157 äåëåãàò³â. Ñåðåä ó÷àñíèê³â
êîíôåðåíö³¿ — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ãîëîâà Ôåäåðàö³¿
ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè, íàðîäíèé äåïóòàò
Óêðà¿íè Âàñèëü Õàðà, ãîëîâà êîì³òåòó Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü äåðæàâíîãî áóä³âíèö-
òâà òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Îëåêñàíäð
Îìåëü÷åíêî. Äåëåãàòè çàêëèêàëè ïðîôñï³ë-
êîâ³ îðãàí³çàö³¿ äî ð³øó÷èõ ä³é äëÿ ïîäîëàí-
íÿ êðèçè â ñòîëè÷í³é åêîíîì³ö³ òà ïîë³ï-
øåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî çàõèñòó òðó-
äÿùèõ. Ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ íîâèì ãîëîâîþ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîôñï³ëîê îáðàíî
Âàëåíòèíà Ìåëüíèêà

Êè¿â ³ Ìîñêâà äîìîâèëèñÿ
ïðî ñï³âïðàöþ

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çóñòð³âñÿ ç ìåðîì
Ìîñêâè Ñåðã³ºì Ñîáÿí³íèì. Çóñòð³÷
â³äáóëàñÿ â ðàìêàõ â³çèòó ì³ñüêîãî ãîëîâè
ñòîëèö³ Ðîñ³¿ äî Êèºâà. Îëåêñàíäð Ïîïîâ
ïðèâ³òàâ Ñåðã³ÿ Ñîáÿí³íà ç ïðèçíà÷åííÿì ³
âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ, ùî êè¿âñüêî-ìîñêîâ-
ñüê³ â³äíîñèíè ãîòîâ³ äî ÿê³ñíèõ çì³í. Ñòî-
ðîíè îáãîâîðèëè ïåðñïåêòèâó îáì³íó äîñâ³-
äîì ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñò-
ïîáðàòèì³â, à òàêîæ äîìîâèëèñÿ ïðî ïë³äíå
ïàðòíåðñòâî ó ìàéáóòíüîìó. Ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ çóñòð³÷³ î÷³ëüíèêè äâîõ ñòîëèöü ï³äïèñà-
ëè ñï³ëüíó çàÿâó, ÿêà îêðåñëèëà íàïðÿìêè
ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ ì³ñò. Çà ðåçóëüòàòàìè
ïåðåãîâîð³â áóëî äîìîâëåíî ïðî ñï³ëüíó ï³ä-
ãîòîâêó ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñï³âïðàö³ ì³æ îð-
ãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³ñò Ìîñêâè òà Êè-
ºâà íà 2011—2013 ðîêè, à òàêîæ â³äíîâëåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ äâîñòîðîííüî¿ Ðàäè ä³ëîâîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà

Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
êóðñóâàòèìå ïî-íîâîìó
Â³äêðèòòÿ íîâèõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó âíîñèòü çì³íè 
â ðóõ íàçåìíîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

На К ренівсь о-Червоноармійсь ій лінії столично-
о метро запрацювали три нові станції: “Деміїв-
сь а”, “Голосіївсь а” та “Василь івсь а”. У зв’яз-

з цим ом нальне підприємство “Київпас-
транс” внесло зміни до схеми р х наземно о
ромадсь о о транспорт в Голосіївсь ом районі.
Нині меш анців район обсл ов є 7 тролейб с-
них та 11 автоб сних маршр тів. Дея і з них при-
пинять робот , нові “Київпастранс” обіцяє від ри-
ти до інця ро .

Тролейб сне спол чення
Çì³íè âíåñåíî ó ñõåìè ðóõó òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóò³â

N¹ 11, 12, 42, 43. Òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 1 ïðàöþâàòè-
ìå áåç çì³í.

“Êè¿âïàñòðàíñ” äî ê³íöÿ ðîêó îá³öÿº â³äêðèòè íîâèé òðîëåé-
áóñíèé ìàðøðóò — ¹ 45. Â³í êóðñóâàòèìå çà òàêîþ ñõåìîþ: âó-
ëèöÿ Êàñ³ÿíà — âóëèöÿ Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî — âóëèöÿ Â³ëü-
ÿìñà — âóëèöÿ Òðóòåíêà — Àìóðñüêà ïëîùà — âóëèöÿ Êîçàöü-
êà — âóëèöÿ Æóêîâñüêîãî — ñòàíö³ÿ ìåòðî “Âàñèëüê³âñüêà”.

Òðîëåéáóñè ¹ 11 ïðÿìóâàòèìóòü äî ñòàíö³¿ ìåòðî “Äåì³¿âñüêà”,
à ¹ 12 îáñëóãîâóâàòèìå íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Ñìîëè÷à äî Æè-
ëÿíñüêî¿. Ìàðøðóòè N¹ 4 òà 12 ïîâí³ñòþ çá³ãàþòüñÿ, òîìó ¹ 4
áóäå çàêðèòî.

Òðîëåéáóñ ¹ 42 ¿çäèòèìå äî Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ (ìåòðî “Äå-
ì³¿âñüêà”), à ¹ 43 — äî Ê³áöåíòðó ÷åðåç “Äåì³¿âñüêó”, “Ãîëîñ³-
¿âñüêó”, àëå áåç çà¿çäó íà “Ëèá³äñüêó”.

Ìàðøðóò ¹ 2 çàêðèþòü, à âèâ³ëüíåíèé ðóõîìèé ñêëàä íàïðàâ-
ëÿòü íà ë³í³þ òðîëåéáóñà ¹ 43.

Автоб сне спол чення
Ó òðàñè ðóõó àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â N¹ 5, 12, 19, 91, 38, 39,

28, 75 òàêîæ âíåñåíî çì³íè. Ìàðøðóòè àâòîáóñ³â N¹ 20, 27, 52,
56 ïðàöþâàòèìóòü áåç çì³í. Òàêîæ áóäå â³äêðèòî íîâèé àâòîáóñ-
íèé ìàðøðóò ¹ 76. Ñõåìà éîãî ðóõó òàêà: ñòàíö³ÿ ìåòðî “Âàñèëü-
ê³âñüêà” — âóëèöÿ Òðóòåíêà — âóëèöÿ Â³ëüÿìñà — âóëèöÿ Ìàð-
øàëà ßêóáîâñüêîãî — âóëèöÿ Êàñ³ÿíà — âóëèöÿ Ëÿòîøèíñüêî-
ãî — âóëèöÿ Êðåéñåðà “Àâðîðà” — âóëèöÿ Ñìîëè÷à.

Ìàðøðóòêè N¹ 5, 12, 19 ïðÿìóâàòèìóòü äî Ìîñêîâñüêî¿ ïëî-
ù³ (âóëèöÿ Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà).

Àâòîáóñ ¹ 28 êóðñóâàòèìå äî ñòàíö³¿ ìåòðî “Âàñèëüê³âñüêà” áåç
çà¿çäó íà “Ëèá³äñüêó”.

Òðàñó ðóõó àâòîáóñíîãî ìàðøðóòó ¹ 75 áóäå ïîâí³ñòþ çì³íå-
íî. Íîâà ñõåìà òàêà: àåðîïîðò “Êè¿â” — íîâà äîðîãà — Ê³ëüöå-
âà äîðîãà — âóëèöÿ Ðàäÿíñüêà — âóëèöÿ Øåâ÷åíêà — âóëèöÿ Ïî-
â³òðîôëîòñüêà — âóëèöÿ Ãåðî¿â â³éíè — âóëèöÿ Ëåí³íà — âóëè-
öÿ Òðóòåíêà — âóëèöÿ Àìóðñüêà — âóëèöÿ Êîçàöüêà — âóëèöÿ
Æóêîâñüêîãî — ñòàíö³ÿ ìåòðî “Âàñèëüê³âñüêà”

У зв'яз з від риттям нових станцій метро дея ий із ом нально о
транспорт припинить робот , а новий почне рс вати до інця ро

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
çíàéøëè Çîëîò³ äæåðåëà
Äâàäöÿòü áåç³ìåííèõ âóëèöü îòðèìàþòü íàçâè
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Замість спірних історичних назв
в лиць ияни надають перева
спо ійним поетично-природним.
Та , незабаром столиці з’яв-
ляться в лиці Ба ряна діброва,
Квіт ові л и, Золоті джерела
тощо. Назви отримають два-
дцять до цьо о безіменних в -
лиць і пров л ів. У центрі міста
може з’явитися в лиця Х ана
Антоніо Самаранча.

Äâàäöÿòü êè¿âñüêèõ âóëèöü íàðåøò³ ìî-
æóòü îòðèìàòè íàçâè. Ð³øåííÿ ïðî öå
â÷îðà ï³äòðèìàëà ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè. Ï’ÿòü ³ç íèõ —
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ é çíàõîäÿòüñÿ ó
êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó-êîîïåðàòèâ³ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Êîíèê”. Âàð³àí-
òè íàçâ âóëèöü ìåøêàíö³ çàïðîïîíóâàëè
ñàì³. Îáèðàþ÷è, óíèêëè ³ñòîð³¿ ÷è ïîë³-
òèêè, òîæ Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí çáàãàòèâ-
ñÿ ìèëîçâó÷íèìè íàçâàìè âóëèöü: Áàãðÿ-
íà ä³áðîâà, Êâ³òêîâ³ ëóêè, Çîëîò³ äæåðå-
ëà, Êëåíîâà äîëèíà òà Æóê³â çàòîí. Ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ â òàêîìó ñàìîìó

êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó ïðîïîíóþòü íàçâà-
òè àæ ï’ÿòíàäöÿòü âóëèöü. Òàì âøàíóâà-
ëè ÿê ã³äíèõ ëþäåé, òàê ³ ïðèðîäó. Íàçâè
îòðèìàþòü ïðîâóëêè: Ñòåïîâèé, Äåñíÿí-
ñüêèé, Âåðáíèé, Çàîçåðíèé, Âîëîøêîâèé,
Ëîçîâèé, Êðàºâèäíèé. À âóëèö³ íàçâóòü
íà ÷åñòü Ìèêîëè Ãðèøêà, Âàñèëÿ Ñóõî-
ìëèíñüêîãî, Ïåòðà Øåëåñòà, Àíäð³ÿ Ñî-
âè, Îëåêñàíäðà Äàëÿ, Ãðèãîð³ÿ Âåðüîâêè,
Îëåêñàíäðà Á³ëàøà, Ïàâëà Â³ðñüêîãî.

Äî ñò³í Êè¿âðàäè ïîâåðíóëàñü ³äåÿ íà-
çâàòè âóëèöþ ³ìåíåì Õóàíà Àíòîí³î Ñà-
ìàðàí÷à. Âèäàòíèé ³ñïàíåöü áóâ ñüîìèì
ïðåçèäåíòîì Ì³æíàðîäíîãî îë³ìï³éñüêî-
ãî êîì³òåòó. Â³í âèçíàíèé íàéâèäàòí³-
øèì ä³ÿ÷åì îë³ìï³éñüêîãî ðóõó ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ. Ç 2001 ðîêó ïàí Ñàìàðàí÷ — ïî-
æèòòºâî ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò ÌÎÊó. Íà-
çâàòè âóëèö³ â Êèºâ³ éîãî ³ìåíåì çàïðî-
ïîíóâàëî, çîêðåìà, ïîñîëüñòâî ²ñïàí³¿.
Ïðîïîíóâàëè ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ
Ô³çêóëüòóðíó ÷è ÿêóñü íîâó. Ùîïðàâäà,
êîì³ñ³ÿ ç ïåðåéìåíóâàíü òàêó ïðîïîçèö³þ
â³äõèëèëà, âèçíàâøè çà äîö³ëüí³øå íàçâà-
òè ³ìåíåì îë³ìï³éöÿ ñïîðòèâíèé îá’ºêò
÷è çàêëàä. Òà é 10 ðîê³â íå ìèíóëî ç äíÿ
ñìåðò³ Õóàíà Àíòîí³î Ñàìàðàí÷à: â³í ïî-
ìåð ó êâ³òí³ íèí³øíüîãî ðîêó. Ó ñòîëè-
ö³ º òàêå ïðàâèëî: 10 “ï³ñëÿñìåðòíèõ”
ðîê³â ùîäî íàéìåíóâàííÿ. Òà, ïîïðè âñå,
ó Êè¿âðàä³ á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ïðèõèëü-
íà âñå-òàêè íàçâàòè âóëèöþ íà ÷åñòü ïà-
íà Ñàìàðàí÷à. Ïî-ïåðøå, ëþäèíà íåïå-

ðåñ³÷íà, ïî-äðóãå, ç ì³ðêóâàíü íàâ³òü äèï-
ëîìàò³¿. Áóäå òàêèé ñîá³ áîíóñ, ÿêùî ðàï-
òîì âèð³øóâàòèìóòü ïèòàííÿ ùîäî Îë³ì-
ï³àäè â Óêðà¿í³: ìîâëÿâ, Îë³ìï³éñüêèé
ðóõ äëÿ íàñ ìàº íåàáèÿêå çíà÷åííÿ. ²ì’-
ÿì Õóàíà Àíòîí³î Ñàìàðàí÷à ìîæóòü íà-
çâàòè îäíó ç öåíòðàëüíèõ âóëèöü. Äîðå÷-
íèì áóëî á, ùîá âîíà ïðèëÿãàëà äî
“Îë³ìï³éñüêîãî” ñòàä³îíó. Ïðîçâó÷àëà
³äåÿ ïåðåéìåíóâàòè Ô³çêóëüòóðíó ÷è Ãîñ-
ï³òàëüíó, àäæå ïîðÿä ³ç òàêèìè íàçâà-
ìè — ³ ïðîâóëêè, ³ âóëèö³.

Íàãàäàºìî, êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ïåðåéìå-
íóâàííÿ íåùîäàâíî ïîäàëà âåëè÷åçíèé
ïåðåë³ê âóëèöü, ùî ïîòðåáóþòü óïîðÿä-
êóâàííÿ íàçâ. ¯õ ê³ëüêàñîò: ÿê³ñü — óçà-
ãàë³ áåç íàçâ, ÿê³ñü ìàþòü ðàäÿíñüê³ íà-
çâè, ³íø³ äâ³÷³, à òî é òðè÷³ äóáëþþòüñÿ.
Öåé áåçëàä íàãðîìàäèâñÿ çà 2005—2010
ðîêè. Êè¿âðàäó ïðîñÿòü ðîç³áðàòèñÿ ³ çà-
êð³ïèòè çà âóëèöÿìè îñòàòî÷í³ íàçâè.
“Ìè ñïðàâä³ îòðèìàëè òàêèé ïåðåë³ê. Àëå,
ïî-ïåðøå, íàøà êîì³ñ³ÿ ïðàöþº ç 2008
ðîêó, òîìó ðàí³øå ìè íå ìîãëè öå ïèòàí-
íÿ ðîçãëÿäàòè. Ïî-äðóãå, íåìàº ïðîòîêî-
ë³â ³ç ìàéæå ïîëîâèíè íàçâ. Òîìó ìè ïî-
âåðíóëè ïåðåë³ê ³ ïîïðîñèëè îíîâèòè,
îïðàöþâàòè éîãî. Ç³ ñâîãî áîêó ìè òåæ
ïðàöþºìî. ª â³äïîâ³äíèé óêàç Ïðåçèäåí-
òà ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ, éîãî í³õòî íå ñêà-
ñîâóâàâ. Ïðîöåñ ðóõàºòüñÿ, ³ íèí³øíº çà-
ñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ º öüîìó ï³äòâåðäæåííÿì”,
— ñêàçàâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ Îëåã Êà÷êàí

Привітання олови КМДА
Оле сандра Попова
із Днем міліції У раїни

Шановні працівни и міліції!

Щиро вітаю вас із професійним святом!
На працівни ів правоохоронних ор анів по-
ладене відповідальне і бла ородне завдан-
ня — захист життя і здоров’я людей, прав і
свобод ромадянина, інтересів держави і с -
спільства.
Ваше висо е по ли ання — щомиті б ти о-

товими прийти на допомо тим, хто потрапив
бід , цілодобово обері ати ромадсь ий по-

рядо і с спільн безпе .
У цей день від імені иївсь ої влади ви-

словлюю щир вдячність сім працівни ам і ве-
теранам міліції за самовіддан працю, бажаю
витрим и й насна и, нехай дача та професій-
ні спіхи б д ть вашими постійними с п тни-
ами житті.
Від щиро о серця зич родинно о доброб -

т , міцно о здоров’я і щастя! Веселих та щас-
ливих вам новорічних і різдвяних свят!

З пова ою
Оле сандр ПОПОВ
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Æóëÿíñüê³ ïðèñòðàñò³
Æèòåë³ ñåëà Æóëÿíè, îñåë³ ÿêèõ ïîòðàïëÿþòü ï³ä çíåñåííÿ ó çâ’ÿçêó 
ç ðîçøèðåííÿì ìîñòó, ãîòîâ³ äî áóäü-ÿêèõ êðîê³â, àáè ¿õ ïî÷óëè ÷èíîâíèêè
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Для розширення ж лян-
сь о о шляхопровод ма-
ють відселити меш анців
28 б дин ів. Ще в 2005
році, оли роботи тіль и
прое т вали, людям пові-
домили про майб тнє від-
селення. Але й досі жо-
ден із чиновни ів, відпові-
дальних за процес, не з -
стрівся з ж лянцями, щоб
проінформ вати про пла-
ни їх переселення та на-
дання ново о житла. На-
пр а від очі вання се-
ред меш анців Ж лян по-
ст пово переростає в
об рення, я е в майб т-
ньом може вилитися в
чер ов " аряч точ "
столиці.

Про соціальне
та наболіле

Ðîçøèðåííÿ øëÿõîïðîâîäó —
ñïðàâà ñòðàòåã³÷íà. Çîêðåìà, ìà-
þòü "ðîçâàíòàæèòè" â³ä çàòîð³â
÷àñòèíó Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðî-
ãè. Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ îöiíþº ðå-
êîíñòðóêöiþ 2,2 êì Êè¿âñüêîãî
ïiâêiëüöÿ âiä 12 420 äî 14 360
ìåòðiâ íà 2010—2014 ðîêè â
415 676 000 ãðèâåíü (³ç óðàõóâàí-
íÿì âiäñåëåííÿ ìåøêàíöiâ ïî-
áëèçó ðîçâ'ÿçêè). Äåñÿòêè òèñÿ÷
ëþäåé î÷³êóþòü íà ¿¿ â³äêðèòòÿ
ÿê íà ìàííó íåáåñíó. Íå äî ðà-
äîù³â ëèøå òèì ëþäÿì, ÿê³ ïî-
òðàïëÿþòü ï³ä â³äñåëåííÿ. Áóä³-
âåëüíèêàì ïîòð³áíî íà÷åáòî é
íåáàãàòî: âñüîãî ëèøå ê³ëüêà ìåò-
ð³â äëÿ îáëàøòóâàííÿ áóôåðíî¿
çîíè, áåç ÿêî¿ òàê³ òðàñè ïðîñòî
íåìîæëèâ³. Ñàìå äî ö³º¿ çîíè ³
ïîòðàïëÿþòü áóäèíêè íà âóëèö³
Âàòóò³íà.

Á³ëüø³ñòü ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â
æèâóòü òóò áàãàòî ðîê³â ³ áîëÿ÷å
ñïðèéìàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî â³ä-
ñåëåííÿ. Íàïðèêëàä, íèí³ ïîê³é-
íèé ÷îëîâ³ê Æàííè Ðîìàíîâ-
ñüêî¿, Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, æèâ
òóò àæ ³ç 1938 ðîêó. Ï³ä ÷àñ â³é-
íè îñåëÿ ïîñòðàæäàëà. Â³í, ïî-
âåðíóâøèñü ³ç ôðîíòó, â³äáóäóâàâ
öåé áóäèíîê. Òåïåð Ìèêîëè Ñåð-
ã³éîâè÷à íåìàº, à Æàííà Îëåê-
ñàíäð³âíà äîãëÿäàº éîãî õâîðó
ñåñòðó — ³íâàë³äà ïåðøî¿ ãðóïè.

Ó òàêîìó â³ö³ òà ñòàí³ äóæå
âàæêî ïåðåáóâàòè â ïîñò³éíîìó
î÷³êóâàíí³, òèì á³ëüøå, ùî âîíè
âæå ïåðåæèâàëè ïîä³áíó ñèòó-
àö³þ. "Ó 1969 ðîö³, êîëè ò³ëüêè
çâîäèëè ì³ñò, ìàëè â³äñåëÿòè ëþ-
äåé ³ç ê³ëüêîõ áóäèíê³â, — ïðè-
ãàäóº Æàííà Îëåêñàíäð³âíà. —
Íàâ³òü äîêóìåíòè áóëè ãîòîâ³.
Àëå òîä³ ïëàíè ñêîðåãóâàëè, ³ ï³ä
çíåñåííÿ ïîòðàïèëà ëèøå îäíà
áóä³âëÿ".

²ç 2005 ðîêó, äîêè ðîáîòè ç
ðîçøèðåííÿ øëÿõîïðîâîäó ò³ëü-
êè ïëàíóâàëè, ó áàãàòüîõ ðîäè-
íàõ äîñÿãëè ïîâíîë³òòÿ ä³òè. Ïî-
÷àëè îäðóæóâàòèñÿ, íàðîäæóâàòè
âëàñíèõ íàùàäê³â. Æèòëîâ³ óìî-
âè ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ, àëå
áàòüêè íå ìîæóòü äîáóäóâàòè äëÿ
ìîëîäèõ ðîäèí íîâ³ îñåë³, îñê³ëü-
êè íå çíàþòü, ùî áóäå ç íèìè
çàâòðà. Íàïðèêëàä, ²âàí Ñêðåá-
íüîâ òðèâàëèé ÷àñ ìåøêàâ ó ñòà-
ðîìó áóäèíêó, òà ê³ëüêà ðîê³â òî-

ìó äîáóäóâàâ íà ä³ëÿíö³ íîâèé,
äîáðîòíèé. "Óÿâ³òü, ðàïòîì ìåí³
ïîâ³äîìëÿòü, ùî íîâà áóä³âëÿ
ï³äïàäàº ï³ä çíåñåííÿ,— ðîçïî-
â³äàº ì³é ñï³âðîçìîâíèê.— Àëå æ
êîìïåíñàö³ÿ ìàº áóòè àäåêâàò-
íîþ. Òîáòî íå çà äåðæàâíîþ ö³-
íîþ, à çà ñåðåäíüîðèíêîâîþ,
ùîá ÿ çì³ã ïðèäáàòè íîâå æèòëî".

Запитання
без відповідей

Ìåõàí³çìè òà ñóìè êîìïåíñà-
ö³é — öå íàéãîëîâí³øà ïðîáëå-
ìà, ÿêà òóðáóº æóëÿíö³â. Ëþäè
ñêàðæàòüñÿ, ùî íå áóëî íàâ³òü
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, ÿê³ ìàëè
â³äáóòèñÿ ùå íà ñòàä³¿ ïðîåêòó-
âàííÿ. Âîñåíè öüîãî ðîêó âîíè
îòðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ, â ÿêèõ
áóëî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
16.09.2010 ðîêó, ëèñò-ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî â³äñåëåííÿ â³ä "Äèðåê-
ö³¿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñ-
ïîðòíèõ ñïîðóä Êèºâà" òà ïëàí
ìàéáóòíüîãî áóä³âíèöòâà íîâîãî
æèòëà. Ó ëèñò³ ÷îðíèì ïî á³ëî-
ìó áóëî çàçíà÷åíî, ùî â³äîìîñò³
ïðî íîâå æèòëî, ì³ñöåçíàõîäæåí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, óìîâè íà-
äàííÿ êîìïåíñàö³¿ áóäå îáóìîâ-
ëåíî â äîãîâîð³ ïðî íàì³ðè ì³æ
êîíêðåòíîþ ëþäèíîþ òà "Äèðåê-
ö³ºþ...".

Àëå æîäíèõ ïîÿñíåíü ùîäî ìå-
õàí³çì³â ³ ñõåì ðåàë³çàö³¿ ïðîåê-
òó ëþäè òàê ³ íå îòðèìàëè, õî÷à
Çàêîí "Ïðî â³ä÷óæåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, ³íøèõ îá'ºêò³â íå-
ðóõîìîãî ìàéíà, ùî íà íèõ ðîç-
ì³ùåí³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðè-
âàòí³é âëàñíîñò³, äëÿ ñóñï³ëüíèõ
ïîòðåá ÷è ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿
íåîáõ³äíîñò³" ïåðåäáà÷àº ïðîâå-
äåííÿ ïåðåãîâîð³â ³ äîñÿãíåííÿ
äîìîâëåíîñòåé. Çà ñëîâàìè ì³ñ-
öåâèõ æèòåë³â, íåùîäàâíî äî íèõ
ïðèõîäèëè ÿê³ñü ëþäè, îá³öÿëè,
ùî çáîðè â³äáóäóòüñÿ çà äâà òèæ-
í³. Â³äòîä³ ìèíóëî ï³âòîðà ì³ñÿ-
öÿ... Íà æàëü, íàâ³òü "Õðåùàòè-
êó" íå âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç
ïðåäñòàâíèêàìè "Äèðåêö³¿ "Êè-
¿âøëÿõáóäó": â³äïîâ³ä³ íà ñâ³é çà-
ïèò ìè òàê ³ íå äî÷åêàëèñÿ. "Ó
äâîõ ìåòðàõ â³ä ìîãî áóäèíêó
ïðàöþº òåõí³êà,— ðîçïîâ³äàº
ìåøêàíêà Æóëÿí Àííà Àôàíàñü-
ºâà.— ² ùî áóäå äàë³, ÿ íå çíàþ.
Æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ìè íå îòðè-
ìóºìî. Íåùîäàâíî âóëè÷íèé êî-
ì³òåò ïîâ³äîìèâ ïðî çá³ð äîêó-
ìåíò³â äëÿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàé-
íà".

Çà ñëîâàìè ïàí³ Àííè, çà äåð-
æàâíèìè ö³íàìè áóäèíîê êîø-
òóâàòèìå ïðèáëèçíî 60 òèñ. ãðí.
Òîä³ ÿê ðèíêîâà â ñåðåäíüîìó â
ö³é ì³ñöåâîñò³ ñòàíîâèòü ïðè-
áëèçíî 10 òèñ. äîëàð³â çà ñîòêó.

Ùå îäíå âàæëèâå ïèòàííÿ —
â³äñîòîê ãîòîâíîñò³ íîâèõ áóäèí-
ê³â. Àäæå ëþäè ìàþòü ³íôîðìà-
ö³þ, ùî ¿ì çäàäóòü ëèøå ñò³íè òà
ï³äâåäóòü êîìóí³êàö³¿. Âíóòð³øí³
æ ðîáîòè ¿ì í³áèòî äîâåäåòüñÿ
âèêîíóâàòè ñàìîñò³éíî. Íàïðè-
êëàä, ì³ñöåâà ìåøêàíêà Îëåíà
Àáðàìåíêî âïåâíåíà, ùî öå —
ïîã³ðøåííÿ ¿õí³õ æèòëîâèõ óìîâ.

Òà âñ³ ðîçìîâè — ïîêè ùî ëè-
øå ÷óòêè, îñê³ëüêè í³õòî íàâ³òü
íå ñïðîáóâàâ ðîç’ÿñíèòè ëþäÿì
ïîçèö³þ âëàäíèõ ñòðóêòóð, òîæ
³íôîðìàö³þ âîíè îòðèìóþòü çäå-
á³ëüøîãî ç³ ÇÌ², ²íòåðíåòó òà
ïë³òîê. Äåïóòàò Êè¿âðàäè Æàííà
Øàôàðåíêî, ÿêà äâà ñêëèêàííÿ
áóëà äåïóòàòîì Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ðàéðàäè é çíàº ïðî ïðîáëåìè
æèòåë³â Æóëÿí "³ç ïåðøèõ âóñò",
ï³äòðèìóº ¿õ ó ¿õíüîìó ïðàâ³ áó-
òè ïî³íôîðìîâàíèìè. "Ïðî ñâî¿
ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ìàþòü çíàòè
âñ³,— êàæå Æàííà Øàôàðåíêî.—
Òàêîæ ³ ò³, õòî, ä³çíàâøèñü ïðî
ìàéáóòíþ êîìïåíñàö³þ, ïîñï³-
øèëè ïðîïèñàòè äàëåêèõ ðîäè-
÷³â. Óñå öå ìàº áóòè îáãîâîðåíî
â ïðèñóòíîñò³ þðèñòà. ß çóñòð³-
÷àëàñÿ ç êåð³âíèöòâîì äèðåêö³¿,
³ ìåí³ ïîêàçàëè ïðîåêòè áóä³â-
íèöòâà. Çîêðåìà, ìàéíî îö³íþ-
âàòèìóòü çà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ.
Ó òåõçàâäàíí³ ïðîçîðî ïðîïèñà-
íî âñ³ óìîâè íàäàííÿ íîâîãî

æèòëà. Âðàõîâàíî íàâ³òü âèòðàòè
íà ïåðåâåçåííÿ ìàéíà òà êîìïåí-
ñàö³þ íåîòðèìàíîãî âðîæàþ. Â
óìîâàõ çàêëàäåíî íàäàííÿ äâî-
ïîâåðõîâèõ êîòåäæ³â ðàçîì ³ç óñ³-
ìà ñïîðóäàìè òà áóä³âëÿìè, ùî
áóëè ó âëàñíîñò³ ìåøêàíö³â íà
ìîìåíò â³äñåëåííÿ. Àëå ÿêùî
ëþäèíà õî÷å îòðèìàòè áóäèíîê
á³ëüøèé çà ïëîùåþ, òî çà çàéâ³
ìåòðè äîâåäåòüñÿ äîïëàòèòè.
Ì³ñòå÷êî ïëàíóþòü îáëàäíàòè
ñîö³àëüíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ,
êàíàë³çàö³ºþ òà âîäîãîíîì. Ó
ïðîåêò³ çàêëàäåíî ñâåðäëîâèíó
ãëèáèíîþ 150 ìåòð³â". Çà ñëîâà-
ìè ïàí³ Æàííè, êåð³âíèöòâî
"Äèðåêö³¿..." ïëàíóº çóñòð³òèñÿ ç
ëþäüìè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ áþäæå-
òó òà âèä³ëåííÿ ãðîøåé. Òåïåð
óñå çàëåæèòü â³ä Êè¿âðàäè.

Äîáðå, ùî äåïóòàò íàäàëà íàì
öþ ³íôîðìàö³þ. Àëå ìåøêàíö³
Æóëÿí ÷åêàþòü, ïîêè ¿¿ îçâó÷èòü
êåð³âíèöòâî "Äèðåêö³¿ áóä³âíèö-
òâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïî-
ðóä Êèºâà" íà â³äêðèòèõ çáîðàõ.
²íôîðìàö³éíèé âàêóóì äîâîäèòü
ëþäåé äî â³ä÷àþ, â³äïîâ³äíî,
çðîñòàº ³ íàïðóæåííÿ. Íàðàç³ âî-
íè ëàäí³ âäàòèñÿ äî íàéðàäèêàëü-
í³øèõ êðîê³â. Íàïðèêëàä, ïåðå-
êðèòè Âåëèêó Ê³ëüöåâó äîðîãó.

"Õðåùàòèê" óâàæíî ñòåæèòèìå
çà ðîçâèòêîì ïîä³é íàâêîëî Æó-
ëÿíñüêîãî øëÿõîïðîâîäó

Ж лянці, оселі я их потрапляють під знесення зв’яз з розширенням мост , отові до б дь-я их ро ів
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Ñâÿòèé Ìèêîëàé 
ïðèéøîâ äî ä³òåé-ñèð³ò

ßëèíêî 
íîâîð³÷íà, 
çàñâ³òèñü 
âîãíÿìè!
Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Óðî÷èñòå çàïàëåííÿ 35-ìåòðî-
âî¿ ÿëèíêè íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ îçíàìåíóâàëî ïî÷àòîê ñâÿò.
Íîâîð³÷íèé ð³çäâÿíèé ñåçîí-
2011 íà ñâÿòêîâ³é ñöåí³ â³äêðèâ
Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷ ðà-
çîì ³ç ãîëîâîþ ÊÌÄÀ Îëåêñàí-
äðîì Ïîïîâèì ³ ìèòðîïîëèòîì
Êè¿âñüêèì ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèðîì. “Öå çíàê òîãî, ùî íà-
áëèæàºòüñÿ Íîâèé ð³ê,— ñêàçàâ
Ïðåçèäåíò, çâåðòàþ÷èñü äî âñ³õ,
õòî ç³áðàâñÿ íà Ìàéäàí³.— Õàé
êîæíà äèòèíà îòðèìàº òå, ïðî ùî
âîíà ìð³ÿëà ³ ÷îãî î÷³êóº. À âñ³ì
íàì, äîðîñëèì, õî÷ó ïîáàæàòè,

ùîá ìè çàâæäè â³ðèëè ó âëàñí³
ñèëè, ³ çàâäÿêè ö³é â³ð³ ³ âåëèêî-
ìó òåðï³ííþ, ÿê³ íàì äàº Ãîñïîäü
Áîã, ùîá ìè áóäóâàëè íàøó êðà-
¿íó, íàøå ñï³ëüíå ìàéáóòíº”.
Öüîãîð³÷ ãîëîâíå íîâîð³÷íå äåðå-
âî êðà¿íè âïåðøå çà ÷âåðòü ñòî-
ë³òòÿ âèñî÷èòü íà êàï³òàëüíî â³ä-
ðåìîíòîâàíîìó êàðêàñ³. Íà íüî-
ìó çàêð³ïèëè 450 ÿëèíîê. Ó õó-
äîæíüîìó îôîðìëåíí³ ïåðåâàæà-
þòü íàö³îíàëüí³ ìîòèâè, åëåìåí-
òè òðàäèö³éíîãî óêðà¿íñüêîãî îð-
íàìåíòó. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòàëè
1200 ë³õòàðèê³â ³ 160 ì’ÿêèõ ³ãðà-
øîê. Îêð³ì òîãî, çàñÿÿâ Ìàéäàí
³ âåñü öåíòð ñòîëèö³ ã³ðëÿíäàìè
çàâäîâæêè 150 ê³ëîìåòð³â, ÿê³
ïðèêðàñèëè óðî÷èñòèé Êè¿â.

“Ïåðåêîíàíèé, ùî ñâÿòêóâàííÿ
â öüîìó ðîö³ çàïàì’ÿòàºòüñÿ íàì
óñ³ì ÿê ñâ³òëå ñâÿòî,— ñêàçàâ

Îëåêñàíäð Ïîïîâ.— Áàæàþ âñ³ì
âàì ùàñòÿ, ëþáîâ³, çäîðîâ’ÿ òà
ùàñòÿ â âàøèõ ðîäèíàõ”. Íàïðè-

ê³íö³ ñâÿòà íà Ìàéäàí³ â³äáóâñÿ
ãðàíä³îçíèé ñàëþò: ó íåá³ ïðîëó-
íàëî ïîíàä ñîòí³ çàëï³â

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

19 ãðóäíÿ íà Õðåùàòèê, 36 çà-
â³òàâ Ñâÿòèé Ìèêîëàé ç³ ñâîºþ
ñâèòîþ. Â³í ïðèâ³ç äî ñòîëèö³
“Ñâ³òëèé ïîñîõ” — ñèìâîë íî-
âîð³÷íèõ âîãí³â. Â³ä ×óäîòâîðöÿ
÷àð³âíà ïàëèöÿ ïåðåéøëà äî ðóê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïî-
ïîâà, àáè çà ê³ëüêà äí³â â³ä ¿¿ ñâ³ò-
ëà çàñÿÿëè ðàéîíí³ íîâîð³÷í³
ÿëèíêè.

“Ñâÿòîì Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ
ìè ðîçïî÷èíàºìî ö³ëó íèçêó íî-
âîð³÷íèõ ñâÿò, ùî ïðîéäóòü ï³ä
ãàñëîì “Íîâèé ð³ê ó Ñâ³òëîìó
ì³ñò³”. Âïåðøå ó Êèºâ³ ìàñîâî
ñâÿòêóâàòèìóòü íå ëèøå Íîâèé
ð³ê, à é óëþáëåí³ â íàðîä³ ñâÿ-
òà — Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ,
Ð³çäâî Õðèñòîâå òà Ñòàðèé Íî-
âèé ð³ê. Â³ä ³ìåí³ âñ³º¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÿ çàïðîøóþ ìåøêàíö³â Êèºâà ³
ãîñòåé ñòîëèö³ ïðèºäíàòèñÿ äî
ñâÿòêóâàííÿ! Áàæàþ âñ³ì íàì
ãàðíèõ ñâÿò ³ Ñâ³òëîãî Íîâîãî
ðîêó”,— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ.

Ïðîäîâæåííÿì ñâÿòà ñòàâ êîí-
öåðò íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³.
Òàì òâîð÷³ äèòÿ÷³ êîëåêòèâè
âëàøòóâàëè ñïðàâæíþ àêö³þ ïî-
äÿêè Ìèêîëàþ. Áëèæ÷å äî âå÷î-
ðà äî ä³òåé ïðèºäíàëàñÿ óêðà¿í-
ñüêà ñï³âà÷êà Ãàéòàíà.

²ìïðîâ³çîâàíà çóñòð³÷ Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ
âïåðøå. Êèÿíêà Íàä³ÿ ²ëü÷óê
ñòàëà ñâ³äêîì ïîä³¿ âèïàäêîâî:
“Çäèâóâàëàñÿ, êîëè òð³éêà êîíåé
³ç êàðåòîþ ï³ä’¿õàëà ïðÿìî äî ìå-
ð³¿! Øêîäóþ, ùî öüîãî íå áà÷è-
ëà ìîÿ ï’ÿòèð³÷íà äîíüêà Ñîô³é-
êà. ß ¿é ïðî Ìèêîëàÿ ðîçïîâ³äà-
ëà, à òóò éîãî ìîæíà áóëî ³ ïî-
áà÷èòè”

Ñâÿòèé Ìèêîëàé 
ïðèâ³ç äî Êèºâà 
“Ñâ³òëèé ïîñîõ” Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ

“Õðåùàòèê”

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ ïîäàðóíê³â ³ ñþðïðè-
ç³â â³ä ïîêðîâèòåëÿ ä³òåé íàé-
á³ëüøå î÷³êóþòü áåçáàò÷åíêè òà
ìåøêàíö³ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â.
Á³ëüø³ñòü öèõ ñòîëè÷íèõ çà-
êëàä³â ìàþòü ñâî¿õ îï³êóí³â ³
äîáðîä³éíèê³â, à òàêîæ ³ ç ì³ñü-
êî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ó ÷åòâåð äè-
òÿ÷èé áóäèíîê “Ìàëÿòêî” â³ä-
â³äàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ðàçîì ³ç
êåð³âíèêàìè ï³äïîðÿäêîâàíèõ
éîìó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â

ÊÌÄÀ ïðèâ³òàâ ä³òîê ³ç íîâî-
ð³÷íèìè ñâÿòàìè òà âðó÷èâ ÷è-
ìàëî ïîäàðóíê³â. Ä³òè îòðèìà-
ëè 2 íîâèõ êîìï’þòåðè, 4 ïè-
ëîñîñè, 10 åëåêòðîïðàñîê, 
5 ëàìï-îá³ãð³âà÷³â, òåïëèé
îäÿã, ³ãðàøêè ³ ñîëîäîù³. Ìà-
ëå÷à ï³äãîòóâàëà ãîñòÿì ñâÿò-
êîâèé êîíöåðò ³ç â³ðøàìè, ï³ñ-
íÿìè, òàíöÿìè. Ðîçâèâàòè òà-
ëàíò ó êîæí³é äèòèí³ — òàêå
çàâäàííÿ ñòàâèòü äèðåêòîð
“Ìàëÿòêà” Ë³ä³ÿ Ëèòâèíåíêî.
“Ä³òè ïîâèíí³ áóòè ùàñëèâè-
ìè, ³ öå ïèòàííÿ âàæëèâ³øå çà
áóäü-ÿê³ ì³ñüê³ ïîòî÷í³ ñïðà-
âè”,— â³äçíà÷èâ ïàí Ãîëóá÷åí-

êî. Ðàí³øå äëÿ âèõîâàíö³â áó-
äèíêó áóëî çàêóïëåíî ìåäè÷í³
çàñîáè íà ñóìó 23 òèñ. ãðí, à
òàêîæ íàäàíî ô³íàíñîâó äîïî-
ìîãó â ðîçì³ð³ 5 òèñ. ãðí. Êîø-
òè ÷èíîâíèêè-îï³êóíè âèä³ëè-
ëè äëÿ ä³òåé ³ç âëàñíèõ êèøåíü.

Ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó “Ìàëÿò-
êî” íàðàç³ ïðîæèâàþòü ³ ë³êóþ-
òüñÿ ìàéæå 100 ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³-
òåé-³íâàë³ä³â øê³ëüíîãî â³êó.
“Íàéãîëîâí³øå äëÿ íàñ íàñòóï-
íîãî ðîêó — ïåðå¿õàòè â íîâå
ïðèì³ùåííÿ, áî íèí³øíº âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ âæå ïîíàä 40 ðî-
ê³â”,— ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð “Ìà-
ëÿòêà” Ë³ä³ÿ Ëèòâèíåíêî
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Ãðåêî-ðèìñüêå ïðîòèñòîÿííÿ 
ó êè¿âñüê³é øêîë³

ÄÀ² ïðèâ³òàëà ä³òåé 
³ç Äíåì Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ

Ãîñò³ âðó÷èëè ä³òÿì ïîäàðóíêè — êíèæêè ç ïðà-
âèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó, ôë³êåðè (ñâ³òëîâ³äáèâí³
çíà÷êè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîä³ºâ³ ó òåìíó ïîðó äî-
áè ï³øîõîäà âèäíî çà 300 ìåòð³â) òà ñîëîäîù³. Òàêîæ
ä³òè îòðèìàëè â ïîäàðóíîê íàñò³ëüíó ãðó “Àâòîìîíî-
ïîë³ÿ”, ùîá âîíè ó ôîðì³ ãðè çàïàì’ÿòîâóâàëè ïðà-
âèëà äîðîæíüîãî ðóõó.

Â àêö³¿ âçÿëè ó÷àñòü áëàãîä³éíèé ôîíä “Çà áåç-
ïåêó äîðîæíüîãî ðóõó”, æóðíàë “Àâòîöåíòð” òà
ôàðìàöåâòè÷íà êîìïàí³ÿ “ÞËÃ”. Ç îñòàííüî¿ çà-
â³òàâ ñïåö³àë³ñò, ÿêèé ðîçìàëüîâóâàâ îõî÷èì îá-
ëè÷÷ÿ. Êîìóñü — äîðîæí³ìè çíàêàìè òà ñâ³òëî-
ôîðîì, à õòîñü ïåðåòâîðèâñÿ íà ôåþ, ìåòåëèêà
÷è êâ³òêó
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Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Та а а ція проводиться вже 12 ро ів поспіль. “Головна наша мета — привітати ді-
тей зі святом і зробити все, аби неповнолітні не потрапляли під олеса автомобі-
лістів. Ми в отре на ад ємо дорослим про важливість навчати дітей правил дорож-
ньо о р х , аби збере ти їхні життя та здоров’я”, — аже Василь Дов ополов, за-
ст пни начальни а правління ДАІ Києва.

17 ãðóäíÿ ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íî¿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿
ïðèâ³òàëè ä³òåé òðàâìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ë³êàðí³ “Îõìàòäèò”

Ó øêîë³ ¹ 269 â³äáóâñÿ íîâîð³÷íèé òóðí³ð ³ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè ñåðåä
þíàê³â, ïðèóðî÷åíèé äî Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ініціатором зма ань вист пила ромадсь а ор ані-
зація “Ш ола боротьби” за підтрим и се ретаря
Київради Олеся Дов о о. Серед остей свята —
деп тат місь ради, заст пни олови постійної
омісії Київради з питань освіти та на и Зоя Ми-
ронова та настоятель храм на честь і они Божої
Матері “Знамення” ієрей Оле сандр А лов.

Ó÷àñòü ó òóðí³ð³ âçÿëè 77 ó÷àñíèê³â ç³ ñòîëèö³ òà îáëàñò³.
Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà îðãàí³çàö³¿ Â³òàë³ÿ Äàíèëåíêà, öüîãî ðî-
êó öå âæå òðåò³é òóðí³ð.

“Ó íàñ êóëüòèâóºòüñÿ ãðåêî-ðèìñüêà áîðîòüáà òà äçþäî, —
ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é. — Öå — îë³ìï³éñüê³ âèäè ñïîðòó, òîæ ìè
ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ñåðåä íàøèõ âèõîâàíö³â áóäóòü îë³ìï³éñüê³
ïðèçåðè”.

Ïàí Äàíèëåíêî òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî òðåíóþòüñÿ ä³òè áåç-
ïëàòíî. Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Îëåñÿ Äîâãî-
ãî. “Âèïàäêîâî ä³çíàâøèñü ïðî ³í³ö³àòèâó íàäàííÿ ä³òÿì çìî-
ãè áåçïëàòíî â³äâ³äóâàòè ñïîðòèâíó ñåêö³þ, â³í çàïðîïîíó-
âàâ îá’ºäíàòè çóñèëëÿ, — ïîä³ëèâñÿ Â³òàë³é Äàíèëåíêî. — ²
òåïåð, ÿ â öüîìó âïåâíåíèé, ìè êðîê çà êðîêîì çìîæåìî â³ä-
êðèâàòè òàê³ ãóðòêè â ì³ñò³”. Ïåðåìîæö³ çìàãàíü îòðèìàëè
â³ä Îëåñÿ Äîâãîãî ñïåö³àëüí³ ïðèçè — ñïðàâæí³ áîðö³âêè.

Çà ñëîâàìè ïàíà Â³òàë³ÿ, ñåðåä âèõîâàíö³â º ÷èìàëî ä³òåé
³ç áàãàòîä³òíèõ ³ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí. Óñ³ âîíè òðåíóþ-
òüñÿ ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì. Äî ñëîâà, ó÷àñíèêàì òóðí³-
ðó áóëî íà êîãî ð³âíÿòèñÿ: äî ñóää³âñüêî¿ êîëåã³¿ âõîäèâ áðîí-
çîâèé ïðèçåð îë³ìï³àäè â Àòëàíò³ Àíäð³é Êàëàøíèêîâ. Çà
çìàãàííÿìè ñïîñòåð³ãàâ òðåíåð þí³îðñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
²âàí Ëåâ÷åíêî. À ñåðåä íàéàêòèâí³øèõ óáîë³âàëüíèê³â âèä³-
ëÿâñÿ îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí ³ç âàæêî¿ àòëåòèêè Äåíèñ Ãîòô-
ð³ä. Éîãî ñèí Îòòî çäîáóâ ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ìîëîäøèõ þíà-
ê³â ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 32 ê³ëîãðàìè

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про о олошення он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців

Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до ст. 15 За он У раїни “Про державн сл жб ”:

1. О олосити он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців
Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації:

- начальни відділ ор анізаційно-аналітично о забезпечення роботи олови;
- оловно о спеціаліста відділ ор анізаційно-аналітично о забезпечення роботи

олови;
- завід вач се тор взаємодії з правоохоронними ор анами;
- оловний спеціаліст відділ б х алтерсь о о облі та звітності;
- начальни ор анізаційно о відділ ;
- оловний спеціаліст ор анізаційно о відділ ;
- оловний спеціаліст відділ ор анізації діловодства;
- начальни відділ інформаційних техноло ій;
- оловний спеціаліст відділ інформаційних техноло ій;
- начальни відділ ведення Державно о реєстр виборців;
- заст пни начальни а відділ ведення Державно о реєстр виборців;
- оловний спеціаліст відділ онтролю за бла о строєм;
- провідний спеціаліст відділ онтролю за бла о строєм;
- начальни відділ облі та розподіл житлової площі;
- начальни відділ е ономі и;
- оловний спеціаліст відділ е ономі и;
- начальни відділ з питань ре ляторної політи и, підприємництва та видачі

до ментів дозвільно о хара тер ;
- начальни відділ тор івлі та споживчо о рин ;
- оловний спеціаліст відділ тор івлі та споживчо о рин ;
- заст пни начальни а відділ б дівництва, архіте т ри та земле орист вання;
- оловний спеціаліст відділ б дівництва, архіте т ри та земле орист вання;
- начальни а відділ з питань майна ом нальної власності;
- начальни правління з питань надзвичайних сит ацій;
- начальни відділ з питань вн трішньої політи и та зв’яз ів з ромадсь істю;
- начальни правління житлово- ом нально о осподарства.

2. Основні вимо и до андидатів:
- повна вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- досвід роботи від 3-х до 5-ти ро ів за фахом;
- знання раїнсь ої ділової мови, знання ПК.

3. До менти, необхідні для часті в он рсі:
- заява про часть он рсі;
- особова арт а (форма № П-2ДС);
- дві фото арт и розміром 4x6 см;
- опії до ментів про освіт ;
- відомості про доходи та зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів

своєї сім’ї;
- опія ідентифі аційно о од ;
- опія першої, др ої, одинадцятої сторіно паспорта ромадянина У раїни.

Прийом до ментів протя ом місяця з момент оп блі вання об’яви за адресою:
м. Київ, проспе т Перемо и, 97, . 212.

4. О олошення он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців
Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації розмістити в засобах
масової інформації.

5. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю за собою.

Голова С. Рюмшин

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про дозвіл на прокладання інженерних мереж 

до житлового будинку на вул. Борщагівській, 208 
у Солом’янському районі

Розпорядження № 981 від 19 листопада 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільні дороги”, “Про
дорожній рух”, рішення Київської міської ради від 24.04.2003 № 425/585 “Про передачу земельної ділян#
ки “Народна кредитна спілка “Добробут”для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул.
Борщагівській, 208 у Солом’янському районі м. Києва”, з метою підключення житлового будинку до інже#
нерних мереж міста та своєчасного введення його в експлуатацію та враховуючи звернення підприємства
“ПерспективаБуд” від 30.09.2010 № 11156, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити приватному акціонерному товариству “Буд�
інженермережа�2” за “замовленням підприємства “Перспек�
тиваБуд” згідно з розробленою та затвердженою в установ�
леному порядку проектно�кошторисною документацією
здійснити прокладання зовнішніх інженерних мереж в тер�
мін з 01.12.2010 до 01.01.2011.

Приєднання побудованої каналізації виконати закритим
способом у термін з 22.00 год. п’ятниці до 05.30 год. на�
ступного понеділка з частковим обмеженням руху транс�
порту. Дату початку робіт додатково погодити з управлін�
ням ДАІ ГУ МВС України в м. Києві.

Приєднання мереж водопроводу з реконструкцією водо�
провідної камери В1�3 виконати закритим способом з 22.00
год. п’ятниці до 05.30 год. наступного понеділка з частко�
вим обмеженням руху транспорту. Дату початку робіт до�
датково погодити з управлінням ДАІ ГУ МВС України в м. Ки�
єві.

Перехід вулиці Борщагівської виконати навпроти будин�
ку № 208.

2. Приватному акціонерному товариству “Будінженерме�
режа�2”:

2.1. Згідно із законодавством укласти відповідні угоди з
власниками мереж.

2.2. До початку виконання робіт одержати у встановле�
ному порядку у Головному управлінні контролю за благоуст�
роєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) ордер на виконання робіт.
2.3. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС Укра�

їни в м. Києві схему організації руху транспорту та встанов�
лення дорожніх знаків в місцях виконання робіт.

2.4. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос�
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про�
хід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання ро�
біт.

2.5. Роботи виконувати згідно з розділом 16 Правил бла�
гоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської
міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами і до�
повненнями).

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини вулиці за типом існуючого, а тротуарів — фігурни�
ми елементами мощення та передати за актом Комуналь�
ному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них” Солом’янського району.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан�
ня робіт покласти на голову правління приватного акціонер�
ного товариства “Будінженермережа�2” Павлюка В. Т.

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

Голова О. Попов

Про перезатвердження проекту реконструкції 
з розширенням будівель Центру інфекційних хвороб

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва 
на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі

Розпорядження № 993 від 24 листопада 2010 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто#герой Київ”, у зв’язку з коригу#
ванням проекту реконструкції з розширенням будівель Центру інфекційних хвороб Олександрівської клі#
нічної лікарні м. Києва на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі м. Києва, в межах функцій місце#
вого органу виконавчої влади:

1. Перезатвердити проект реконструкції з розширенням будівель Центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної
лікарні м. Києва на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі м. Києва, рекомендований до перезатвердження Київ�
ською міською філією ДП “Укрдержбудекспертиза” державного підприємства “Спеціалізована державна експертна органі�
зація — центральна служба української державної будівельної експертизи” (позитивний висновок від 30.08.2010 року № 0069)
з такими основними техніко�економічними показниками:

По азни и Од. вимір Кіль ість

Всьо о в т.ч. по чер ах

І чер а II чер а

Площа земельної ділян и а 0,78

Площа заб дови м2 2428,86 1316,44 1112,42

Поверховість пов. 2,6+верх. тех.
поверх

4,6+верх тех. поверх 2,6+верх. тех.
поверх (надб дова
двох поверхів над
4-поверховим

орп сом

Б дівельний об'єм м3 42334,25 29045,00 13289,25

За альна площа м2 10690,22 5794,12 4896,10

Пот жність ліжо 110 84 26

Кошторисна вартість цінах
2010 ро (з рах ванням
ПДВ),
в т.ч. БМР (без ПДВ)
Вартість ви онаних робіт
станом на 01.01.2010 р.

тис. рн.

тис. рн.
тис. рн.

165142,038

68357,935
27748,316

117066,008

49990,213
24764,710

48076,030

18367,722
2983,606

ційних хвороб Центральної міської клінічної лікарні на вул.
Шовковичній, 39/1 в м. Києві” та від 10.04.2006 № 692 “Про
затвердження проекту реконструкції з розширенням будівель
центру інфекційних хвороб Центральної міської клінічної лі�
карні на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі”.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення

щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про тимчасове закріплення 
міжквартальних проїздів для їх очищення від снігу

за комунальною корпорацією “Київавтодор”
Розпорядження № 1027 від 30 листопада 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто#
герой Київ”, з метою забезпечення належного очищення від снігу міжквартальних проїздів, в межах здійс#
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Тимчасово закріпити за комунальною корпорацією “Ки�
ївавтодор” міжквартальні проїзди згідно з додатком.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор” забезпечити належ�
не очищення від снігу зазначених міжквартальних проїздів.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків забезпечити висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 11.09.2009 № 1036

Розпорядження № 1024 від 30 листопада 2010 року

Відповідно до статей 17, 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із набут#
тям чинності Закону України “Про здійснення державних закупівель” та з метою посилення контролю за
діяльністю підприємств, установ та організацій, комунальної форми власності територіальної громади міс#
та Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни та доповнення до розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.09.2009 № 1036 “Про вдосконалення по�
рядку здійснення внутрішнього фінансового контролю підпри�
ємств, установ та організацій комунальної форми власності міс�
та та районів міста Києва, а також державних підприємств, що
перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, а саме:

1.1. У тексті розпорядження слова “тендерний комітет”
у всіх відмінках замінити словами “комітет з конкурсних тор�
гів” у відповідних відмінках.

1.2. У пункті 1 розпорядження слова “етапів, форм, у
терміни та у вигляді” замінити словами та символами “ви�
мог (етапів, форм, у терміни та у вигляді)”.

1.3. У пункті 2 розпорядження слова “Київським міським
головою” замінити словами “Головою Київської міської дер�
жавної адміністрації”.

1.4. Підпункт 3.1 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.1. Вивчення середньоринкових цін на товари, роботи

та послуги, на базі яких визначається (з врахуванням очіку�
ваних цін, які використовувались при підготовці відповідних
бюджетних запитів) допустимий рівень ціни, що повинен
бути зазначений у тендерній документації.”.

1.5. Пункт 4 доповнити новим підпунктом 4.6. наступно�
го змісту:

“4.6. До подання оголошення про проведення процеду�
ри закупівлі надавати Головному управлінню внутрішнього

фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) документацію конкурсних торгів на вивчення та, у разі
необхідності, відповідного реагування. Термін вивчення та
реагування щодо документації конкурсних торгів не пови�
нен перевищувати 5 робочих днів з моменту її отримання.

Подання оголошення про проведення процедури закупів�
лі здійснювати лише в разі відсутності зауважень з боку Го�
ловного управління внутрішнього фінансового контролю та
аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).”.

1.6. Додаток 1 до розпорядження викласти в редакції, що
додається.

1.7. У додатку 2 до розпорядження слова “Київський місь�
кий голова Черновецький Л. М.” замінити словами “Голова
Київської міської державної адміністрації”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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

Голова О. Попов
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

2. Використання коштів на покриття ризику всіх учасни�
ків будівництва (з ПДВ), що передбачені зведеним кошто�
рисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється за�
мовником на підставі обґрунтовуючих документів та резуль�
татів їх детальної перевірки Київською міською філією ДП
“Укрдержбудекспертиза” державного підприємства “Спе�

ціалізована державна експертна організація — центральна
служба української державної будівельної експертизи”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 18.10.2005
№ 1915 “Про затвердження кошторисних показників (стадія
проект) реконструкції з розширенням будівель центру інфек�

Про облаштування велосипедних доріжок 
при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів

вулично<шляхової мережі
Розпорядження № 1036 від 1 грудня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто#герой
Київ”, “Про дорожній рух”, розпорядження Президента України від 19.12.2005 № 1289/2005#рп “Про невід#
кладні заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху”, рішення Київської міської ради від 24.12.2009
№ 907/2976 “Про невідкладні заходи щодо влаштування велосипедних доріжок у м. Києві”, з метою зміцнен#
ня дисципліни на дорогах, вулицях міста, посилення безпеки дорожнього руху, створення та розвитку велоси#
педної інфраструктури з облаштуванням велосипедних доріжок, відповідно до вимог підпункту 2.25 пункту 2
ДБН В.2.3#5#2001 “Вулиці та дороги населених пунктів”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. КК “Київавтодор” при будівництві нових та реконструк�
ції існуючих об’єктів вулично�шляхової мережі, за технічної
можливості, облаштовувати велосипедні доріжки з врахуван�
ням вимог підпункту 2.25 пункту 2 ДБН В.2.3�5�2001 “Ву�
лиці та дороги населених пунктів”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення

щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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

Голова О. Попов



За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�

о�олош�є��он��рс�із�зарах�вання�до��адрово�о�резерв��на�посади

державних�сл�жбовців�першої-третьої��ате�орій,�призначення�на

я�і�здійснюються�Президентом�У�раїни�за�поданням�Кабінет�

Міністрів�У�раїни�та�Кабінетом�Міністрів�У�раїни:

- �олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації;

- �олів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

Вимо�и�до�претендентів:��ромадянство�У�раїни,�вільне�володіння�державною

мовою,�повна�вища�освіта,�стаж�державної�сл�жби�чи�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о

самовряд�вання —� не�менш� я�� п’ять� ро�ів� і� обіймають� (обіймали)� посади� в

державних� ор�анах� чи� ор�анах�місцево�о� самовряд�вання,� не� нижчі� четвертої

�ате�орії.

Особи,� я�і� виявили� бажання� взяти� �часть� �� �он��рсі,� подають� та�і

до��менти:

- заяв��про��часть����он��рсі;

- �опію�першої�та�др��ої�сторіно��паспорта��ромадянина�У�раїни;

- заповнен��особов���арт���форми�П-2ДС�(з�додат�ами);

- фото�арт���розміром�4x6�см.

До��менти� приймаються� протя�ом� 30� �алендарних� днів� з� дня� оп�блі��вання

о�олошення�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��.�316.

Конта�тний�телефон�—�270-57-29.

Шевчен�івсь�им� районним� с�дом�міста� Києва� роз�лядається

адміністративний� позов� Клич�а�В.В.,� Бондарен�а�В.В.� до� Київсь�о�о

місь�о�о� �олови�Черновець�о�о�Л.М.,� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київради

(КМДА)�про�визнання�дій�неправомірними,�визнання�неза�онними�та�не-

чинними�з�момент��прийняття�розпоряджень�від�31.08.09�№978,�979,�980,

981,�зобов’язання�вичинити�певні�дії.�С�дове�засідання���справі�призна-

чено�на�20.01.11�о�15.30���приміщенні�с�д��за�адресою:�в�л.�Смирнова-

Ласточ�іна,�10-б,��аб.�46.

С�ддя�Волошин�В.О.

З�ідно�розпорядження�Дніпровсь�ої�районної���місті�Києві�державної�адміністрації

від�09.12.2010�ро���№�637�“Про�лі�відацію�фінансово�о��правління�Дніпровсь�ої�районної

��місті� Києві� державної� адміністрації”� прийнято�рішення�щодо�лі�відації�фінансово�о

�правління�Дніпровсь�ої� районної� ��місті� Києві� державної� адміністрації� (�од�ЄДРПОУ

26077833,�юридична�адреса:�02094,�б�львар�Праці,1/1,��ім.�419).

Лі�відатором� �� справі� призначено� лі�відаційн�� �омісію�фінансово�о� �правління

Дніпровсь�ої�районної���місті�Києві�державної�адміністрації.

Претензії� �редиторів�приймаються�протя�ом�2-х�місяців�з�дня�оп�блі��вання�цьо�о

о�олошення�за�адресою:�02094,�б�львар�Праці,1/1,��ім.�419.

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) 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
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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 382-10
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“Àíãåëÿòêî” — 
ôàâîðèò
Íàéêðàùèé äèòÿ÷èé æóðíàë çà âåðñ³ºþ
Äåðæêîìòåëåðàä³î ìàòèìå ñïåöäîäàòîê
øðèôòîì Áðàéëÿ
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Кіль а ро ів по-
спіль Держ омте-
лерадіо проводить
Все раїнсь ий
он рс на раще
періодичне др о-
ване видання для
дітей та юнацтва.
Цьо оріч ньом
взяло часть 19
др ованих ви-
дань: 13 — для ді-
тей і 6 — для
юнацтва. Пере-
можцем ате орії
для дош ільнят ви-
знали ж рнал "Ан-
елят о", а серед
підліт ової а дито-
рії — "Одно лас-
ни ".

Ñó÷àñí³ ìîëîä³ ìàìè
õî÷óòü, àáè ¿õíº ìàëå
÷àäî ðîñëî ðîçóìíèì, ³
âäàþòüñÿ äî ð³çíîìàí³ò-
íèõ íîâîìîäíèõ íà-
â÷àëüíèõ ìåòîäèê âèõî-
âàííÿ. ×àñòî ¿õí³ìè ïî-
ì³÷íèêàìè â öüîìó º
äèòÿ÷³ ³ëþñòðîâàí³ æóð-
íàëè ³ç ðîçâèâàþ÷èìè
³ãðàìè, óðîêàìè àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè òà ñïåö³àëü-
íèìè äîäàòêàìè. Äàâíî
ìèíóëè ÷àñè, êîëè â ãà-
çåòíèõ ê³îñêàõ ïðîäàâö³
ìîãëè çàïðîïîíóâàòè
ëèøå ê³ëüêà òåìàòè÷íèõ
âèäàíü. Íèí³ íà ðîç-
êëàäêàõ ïðåñè äèòÿ÷à
ïåð³îäèêà ÷àñòî çàéìàº
îêðåìó ïîëèöþ. Çà äà-
íèìè Êíèæêîâî¿ ïàëà-

òè Óêðà¿íè, ùîðîêó â
íàñ âèõîäèòü ïðèáëèç-
íî 100 íàçâ ãàçåò ³ æóð-
íàë³â äëÿ ä³òåé òà þíàö-
òâà. Ó 2007 ðîö³ Äåðæ-
êîìòåëåðàä³î çàñíóâàâ
ùîð³÷íèé Âñåóêðà¿í-
ñüêèé êîíêóðñ íà êðàùå
ïåð³îäè÷íå äðóêîâàíå
âèäàííÿ, àáè ñïðèÿòè
ïîïóëÿðèçàö³¿ ñó÷àñíèõ
âèäàíü äëÿ ä³òåé òà
þíàöòâà. Ö³êàâî, ùî
âäðóãå ïîñï³ëü çà êîðîò-
êó ³ñòîð³þ öüîãî êîí-
êóðñó ïåðåìîæöåì ó íî-
ì³íàö³¿ "êðàùå ïåð³î-
äè÷íå äðóêîâàíå âèäàí-
íÿ äëÿ ä³òåé" âèçíàëè
æóðíàë "Àíãåëÿòêî",
ÿêèé âèäàþòü ó Ëüâîâ³.
Ïåðåìîæöåì ñåðåä ï³ä-
ë³òêîâî¿ àóäèòîð³¿ âè-
çíàëè æóðíàë "Îäíî-
êëàñíèê".

Àíãåëÿòàìè â Ãàëè÷è-
í³ ÷àñòî íàçèâàþòü ä³-
òåé â³êîì äî ñåìè ðî-
ê³â. Ñàìå íà öþ àóäèòî-
ð³þ ðîçðàõîâàíèé ³
ëüâ³âñüêèé ùîì³ñÿ÷íèê
"Àíãåëÿòêî", ÿêèé äàâíî
âèáðàâñÿ çà "ãåîãðàô³÷-
í³" êîðäîíè Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè: ³ç ïîíàä 15-òè-
ñÿ÷íîãî íàêëàäó äåâ'ÿòü
òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â ðîç-
ïîâñþäæóþòü çà ïåðåä-
ïëàòîþ â óñ³é êðà¿í³.
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð âè-
äàâíèöòâà Îëåíà Âîëî-
ñåâè÷ ðîçïîâ³ëà, ùî
øëÿõ äî âèìîãëèâèõ
ñåðäåöü äîøê³ëüíÿò (³
ãàìàíö³â ¿õí³õ áàòüê³â)
çíàéøëè ÷åðåç äáàéëè-
âå ñòàâëåííÿ äî âèáîðó
òåêñò³â ³ ³ëþñòðàö³é.
Ï³ñëÿ òðèâàëîãî óñï³õó
ê³ëüêà ðîê³â òîìó â "Àí-

ãåëÿòêà" ç'ÿâèâñÿ æóð-
íàë-ñóïóòíèê "Àíãåëÿò-
êîâà íàóêà", ÿêèé äîïî-
ìàãàº áàòüêàì ï³äãîòó-
âàòè äèòèíó äî øêîëè
çà äåðæàâíîþ ïðîãðà-
ìîþ ç äîøê³ëüíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè, çàòâåðäæåíîþ
Ì³íîñâ³òè Óêðà¿íè. À ç
íàñòóïíîãî 2011 ðîêó
ëüâ³â'ÿíè ïëàíóþòü âè-
ïóñêàòè ñïåö³àëüíèé
äîäàòîê øðèôòîì Áðàé-
ëÿ. "Äåðæàâà âèäàº äëÿ
íåçðÿ÷èõ ä³òåé øê³ëüí³
ï³äðó÷íèêè, àëå âîíè
ïîòðåáóþòü ³ ïåð³îäè÷-
íèõ âèäàíü, ïðè òîìó
âîíè õî÷óòü íå ëèøå
ñëóõàòè òåêñòè, à é ñà-
ìîñò³éíî ¿õ ÷èòàòè",—
ñêàçàëà ïàí³ Îëåíà.

Ãîëîâíèé ³ íåçì³ííèé
ðåäàêòîð "Îäíîêëàñíè-
êà" Ñåðã³é ²âàíþê æàð-
òóº, ùî âèçíàííÿ íàé-
êðàùèì þíàöüêèì æóð-
íàëîì "ãð³º äóøó", àëå
çíà÷íî êîðèñí³øèì áó-
ëî á, ÿêáè ïåðåìîæö³â
êîíêóðñó "ï³äïèñàëè" ó
øê³ëüí³ òà äèòÿ÷³ á³áë³î-
òåêè.

Ðåäàêòîð ö³ëîãî áëî-
êó ñïåö³àë³çîâàíèõ äè-
òÿ÷èõ âèäàíü (æóðíàëè
"Ìàìèíå ñîíå÷êî",
"Ìàëåíüêèé ðîçóìíèê",
"Ìàëåíüêà ôåÿ" òà
"Ïðèãîäè") Âàäèì Äî-
ðîøåíêî ðîçïîâ³â, ùî
íèí³ íà ÿê³ñí³ óêðà¿í-
ñüê³ äèòÿ÷³ æóðíàëè º
ïîïèò íå ò³ëüêè â íàø³é
êðà¿í³. ¯õ êóïóþòü ³ ïå-
ðåêëàäàþòü ñóñ³äí³ Ðî-
ñ³ÿ òà Á³ëîðóñü, ùî, ìà-
áóòü, íèí³ º íàéêðàùèì
"ïîêàçíèêîì" æèòòº-
çäàòíîñò³ óêðà¿íñüêî¿
äèòÿ÷î¿ ïåð³îäèêè

КК ОО НН КК УУ РР СС Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 21 ãðóäíÿ
Сьо одні о 10 одині 18 хвилин відб деться затемнення Місяця,

що на ладе печать приречення на атмосфер дня. Сит ації ся н ть
ритичної точ и, вима атим ть терміново о розв'язання, переосмис-
лення помило (за попередніх півро ) та пош нових шляхів для
с нення. На першом плані б д ть питання взаємостос н ів, юри-
дичні спори, ділові, сімейні онфлі ти. Все таємне стане явним. Це
час остаточно о розрив або взаємно о об'єднання ворожих сторін.
Емоційне напр ження заш алюватиме, том тримайтеся від прий-
няття ардинальних рішень. Вольові ро и вже не мають сенс , ваш
поїзд же відб в... Зрештою, та , я раніше, вже не б де, життєва
рі а робить р тий поворот від 4 січня (затемнення Сонця), за я им
се відб ватиметься іна ше... Налашт йтеся на д ховн хвилю, пле-
айте в серці любов, добро і сприймайте все по-філософсь и.

ОВНИ, ні о о не с діть — не с димі б дете. День неспо ійний, з стрі-
чі, пере овори, поїзд и, розпочаті вранці, мож ть дати несподіваний ре-
з льтат, я позитивний, та і не ативний. Звіст и не повинні вас "но а-
т вати", з одом се може ардинально змінитися. Вечір присвятіть до-
машнім лопотам.
ТЕЛЬЦІ, події першої половини дня с перечитим ть вашом сценарію.

Проте не все та драматично, б дьте мобільними, винахідливими, завзя-
то адаптов йтеся до обставин, і нія і шо ючі несподіван и вас не зіб'ють
з пантели .
БЛИЗНЯТА, в повітрі витає д х прово ацій, тож візьміть себе під за-

лізний онтроль. День ризовий, а ви схожі на ле озаймист речовин ,
спалах ватимете вмить під впливом рити и, безпідставних і навіть пра-
вильних за важень, претензій чи тис з бо амбітних осіб.
РАКИ, над вами навис фат м. На сл жбі непевність, воля забло ова-

на. Не варто по ладати вели і надії на інших людей, навіть я що вони
дов о б ли надійними помічни ами. Ви опинилися в полоні ілюзій, тож
моліть Всевишньо о, аби бері від р йнівних ро ів.
ЛЕВИ, д х розбрат між однод мцями, соратни ами може п стити

ваші плани під іс. А втім, незалежно від рішення — йти на піддав и чи
відстоювати власні інтереси — збері айте поч ття власної ідності й здо-
рово о ґл зд . Вечір проведіть домашніх пенатах.
ДІВИ, адаптов йтеся до непро нозованих подій сім'ї, ар'єрі. У б дь-я о-

м разі ви з мієте знайти в них позитивні, обнадійливі сторони. Все, що від-
б вається, є фатальним, перед чим ви безсилі. Увечері може з'явитися потре-
ба серйозно обд мати майб тнє. Не поспішайте план вати все до дрібниць.
ТЕРЕЗИ, день наповнений несподіван ами. Спроб йте знайти в по-

діях миттєв ви од , для вас це ціл ом реально. Слід триматися від с ла-
дання планів, пов'язаних з дале ими і близь ими подорожами, зі спів-
працею за ордоном. У др ій половині дня при от йтеся с млінно слі-
д вати жорст им в азів ам вищих посадовців.
СКОРПІОНИ, я що ш аєте фізично о або психоло ічно о омфорт

і мрієте, щоб сі двері відчинялися перед вами автоматично, доведеть-
ся поче ати др ої половини дня. Саме в цей період попри всі с лад-
нення і переш оди дістанете бажане і відч ватимете себе на сьомом
небі. До обід інформація не б де достовірною.
СТРІЛЬЦІ, за острене самолюбство або либо а віра в щось зм сить

вас до останньо о обстоювати власн д м . Можливо, вам не захочеть-
ся втрачати відвойованих сфер вплив , поперед ще два тижні для зміц-
нення позицій і підтвердження авторитет . Але не че айте, що люди, а
та ож обставини в сьом вам оритим ться. І пильн йте, аби злий д х
війни не взяв вас полон та не маніп лював заради по ансь их справ.
КОЗОРОГИ, до обід на сл жбі пан ватим ть с єта і безлад. У цей час

не варто с ладати плани, давати обіцян и. Інформація, доб та шляхом
неймовірних хитр вань, може виявитися ці авою, але вже марною. Не вар-
то сперечатися з оточенням. Напри інці дня змобіліз йте сили, щоб пе-
ревершити он рентів чи зробити ще один ро до заповітної вершини.
ВОДОЛІЇ, тримайтеся від он ретних дій, займіться інтеле т альною

працею, онта т йте з людьми. Вам б д ть до вподоби арячі дис сії і про
лобальні речі (філософію, політи , релі ію, на ) і про останні новини з
телеефір чи с сідсь і пліт и. Ввечері займіться невід ладними справами.
РИБИ див ватим ть, а точніше, шо ватим ть азартною поведін ою

п блі . Чом ?... Навіть не зможете пояснити, ніби ґедзь сить! Нія
не хочеться оритися, йти на поводі, зате б нтарсь ий д х фонтан є. А
втім, запал вистачить ненадов о. І добре б де, оли знайдете здоро-
во о ґл зд не перетворити дов олишню територію... на попелище

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. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+4°Ñ,
âíî÷³ 0...—5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +10°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+7°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +6...+7°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåí-
íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...—3°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ.

Ñüîãîäí³
21 ãðóäíÿ — ³ìåíèíè Àíô³ñè. Ñí³ã ñâîºþ âàãîþ ïîãíå íà äåðå-

âàõ ñó÷÷ÿ — áóäå ãàðíèé óðîæàé ³ áäæîëè ðî¿òèìóòüñÿ.

²ìåíèííèêè: 
Àíô³ñà, Êèðèëî, Ïîòàï
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1 8 5 6 4

3 5 6

9 6 2 4

5 3

5 2

3

4 9

Правила
с до

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

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

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

вадраті.

6 3 8 2 4 5 7 9 1

9 4 7 6 1 8 3 2 5

2 1 5 9 3 7 6 8 4

8 9 4 5 6 1 2 7 3

5 6 3 7 2 4 8 1 9

7 2 1 8 9 3 4 5 6

3 5 2 4 7 9 1 6 8

4 8 6 1 5 2 9 3 7

1 7 9 3 8 6 5 4 2

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
17 ãðóäíÿ
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