
ссттоорр..  22

хрещатик
№190 (3821) п’ятниця, 24 грудня 2010 року київська муніципальна газета

АЛКОГОЛЬ ОБМЕЖАТЬ ІЗ КВІТНЯ
У Київради дійшла чер а до спиртно о, льт ри
та мало о бізнес

ссттоорр..  66

СМІХ – ЦЕ КОРИСНО
Віршами – по-справжньом при ольними
і смішними – поділився з реда цією “Хрещати а”
наш давній др Анатолій Матвійч

Çåìëÿ ç-ï³ä í³ã
Ó ñòîëèö³ ìàñîâî ô³êñóþòü ïðîâàëè íà âóëèöÿõ

Ó ì³ñò³ ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè,
êîëè ëþäè òà àâòîìîá³ë³ ïðîâà-
ëþþòüñÿ ï³ä çåìëþ íà ð³âíîìó
ì³ñö³. Çîêðåìà 14 ãðóäíÿ íà âó-
ëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî, 12 àâòîìîá³ëü
÷àñòêîâî ïðîâàëèâñÿ â ïðîáî¿íó
ä³àìåòðîì 2 ìåòðè ³ ãëèáèíîþ 1,5
ìåòðà, ùî óòâîðèëàñÿ ÷åðåç ïðî-
ðèâ òåïëîòðàñè. ×îëîâ³ê, ÿêèé
ïåðåáóâàâ çà êåðìîì, ïðîâàëèâ-

ñÿ â ÿìó ç îêðîïîì ³ ä³ñòàâ îï³-
êè  70 % ò³ëà. Éîãî íå âäàëîñÿ
âðÿòóâàòè, 20 ãðóäíÿ Âîëîäèìèð
Óäîâè÷åíêî ïîìåð ó êè¿âñüê³é ë³-
êàðí³ ¹ 2.

24 æîâòíÿ â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ íà âóëèö³ Äóáðî-
âèöüê³é, 8 êèÿíêà Ãàëèíà ×óõë³á
ïðîâàëèëàñÿ ï³ä àñôàëüò òàêîæ â
îêð³ï. Çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â,

âîíè ê³ëüêà äí³â çâåðòàëèñÿ ó
ÆÅÊ ç³ ñêàðãàìè, ïîâ³äîìëÿëè,
ùî ç òð³ùèí â àñôàëüò³ ñî÷èòü-
ñÿ ãàðÿ÷à âîäà, àëå í³õòî íå çðå-
àãóâàâ, äîêè íå ñòàëàñÿ á³äà. Ïî-
ñòðàæäàëà ïîìåðëà â ðåàí³ìàö³¿
â³ä òÿæêèõ îï³ê³â. Äî ñëîâà, ïðî-
êóðàòóðà Êèºâà ïîðóøèëà êðè-
ì³íàëüíó ñïðàâó ïðî ñëóæáîâå
íåäáàëüñòâî ñï³âðîá³òíèê³â “Êè-
¿âåíåðãî”, ÷åðåç ÿêå çàãèíóëà
ïåíñ³îíåðêà á³ëÿ âëàñíîãî áó-
äèíêó.

16 ãðóäíÿ ïîñòðàæäàâ Îëåã ªð-
ìàê, ïðàö³âíèê ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”,
ÿêèé ðàçîì ç êîëåãàìè ðåìîíòó-
âàâ òåïëîòðàñó íà âóëèö³ Çàêðåâ-
ñüêîãî, 19. Â³í îñòóïèâñÿ, óïàâ ó
ëþê ç îêðîïîì ³ ä³ñòàâ çíà÷í³
îï³êè, àëå éîãî æèòòÿ ïîçà íåáåç-
ïåêîþ.

Ïîä³áíèé ³íöèäåíò ñòàâñÿ 4
ãðóäíÿ íà âóëèö³ Êðóãëîóí³âåðñè-
òåòñüê³é, 17. Àâòîáóñ, ùî ïðèâ³ç

þíèõ ìóçèêàíò³â ³ç ñåëà Êàëèí³â-
êè íà êîíöåðò äî êîíñåðâàòîð³¿,
ïðèïàðêóâàâñÿ â àðö³ ì³æ áóäèí-
êàìè, à ïîò³ì ïðîñòî ï³øîâ ï³ä
çåìëþ. Äîáðå, ùî îá³éøëîñÿ áåç
æåðòâ, óñ³õ äåñÿòüîõ ä³òåé áóëî
åâàêóéîâàíî ç àâòîáóñà ùå äî
ïðè¿çäó ðÿòóâàëüíèê³â.

Îêð³ì öüîãî, ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³, íà âóëèö³ Áóòëå-
ðîâà, 2 òàêîæ ï³ä çåìëþ ïðîâà-
ëèëîñÿ àâòî. Íà ùàñòÿ, îá³éøëî-
ñÿ áåç æåðòâ.

Ìåøêàíö³ Êèºâà, óæå íàëÿêà-
í³ ïîä³ÿìè, íàìàãàþòüñÿ çàïîá³ã-
òè íîâèì. Äî ì³ñüêîãî call-öåí-
òðó â³ä ïåðøîãî ÷åðâíÿ öüîãî ðî-
êó íàä³éøëî 48 çâåðíåíü ãðîìà-
äÿí. Çîêðåìà íà ïðî¿æäæ³é ÷àñ-
òèí³ âóëèö³ Ïîòºõ³íà íàïðîòè áó-
äèíêó 12 ñòàâñÿ ïðîâàë àñôàëü-
òíîãî ïîêðèòòÿ ïðèáëèçíî 2 ìåò-
ðè âãëèá, éîãî ä³àìåòð ïðîäîâ-
æóº çá³ëüøóâàòèñÿ. Íà ïðî¿æä-

æ³é ÷àñòèí³ âóëèö³ Âàñèëüê³â-
ñüêî¿ (áóäèíîê ¹ 7/7) óòâîðèâ-
ñÿ ïðîâàë àñôàëüòíîãî ïîêðèòòÿ
ãëèáèíîþ 3 ³ ä³àìåòðîì 1 ìåòð.
Ï³ä ÷àñ àòìîñôåðíèõ îïàä³â âî-
äà ïîòðàïëÿº â öþ ÿìó, â³ä ÷îãî
âîíà ëèøå çá³ëüøóºòüñÿ. Ëþäè
ïðîñÿòü ë³êâ³äóâàòè ïðîâàëëÿ íà
øëÿõîïðîâîä³, ÿêèé âåäå â³ä
ñòàíö³¿ ìåòðî “×åðí³ã³âñüêà” äî
âóëèö³ Áðàòèñëàâñüêî¿ — òóò óò-
âîðèëàñÿ ÿìà. Íà âóëèö³ Ãëèáî-
÷èöüê³é, ñêàðæàòüñÿ ãîðîäÿíè,
óñêëàäíåíî äîðîæí³é ðóõ âíàñë³-
äîê ïðîñ³äàííÿ àñôàëüòíîãî ïî-
êðèòòÿ ÷åðåç ïðîðèâ ìåðåæ³ òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ.

Òàêèõ ä³ëÿíîê ó ñòîëèö³ ìîæ-
íà çíàéòè ùå áàãàòî, àëå ¿õ ïî-
òð³áíî íå øóêàòè, à çàïîá³ãàòè
¿ì
(Що стає причиною провалів, хто

винен та я цьом запобі ти, читай-
те на стор. 3)
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Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Через провали асфальтно о по риття на столичних до-
ро ах та в лицях люди й техні а потрапляють в о ріп.
Лише за останніх три місяці від цьо о постраждали
троє людей, двоє з я их померли в лі арні. За півро
до місь о о call-центр надійшло 48 с ар на провали
та просідання асфальтно о по риття, що свідчить про
підвищен воло ість ґр нт , а отже, і ризи ново о об-
вал .

Через пориви мереж столиці почастішали провали та просідання асфальтно о по риття, що створило реальн за роз для життя иян
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Ìèõàéëà Êó÷óêà 
ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì
ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³äïèñàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ìèõàéëà
Êó÷óêà çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ. Â ìåð³¿
â³í îï³êóâàòèìåòüñÿ ñôåðîþ êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ³
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

Ó ñòîëèö³ íåìàº
çàáîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè
çàðîá³òíî¿ ïëàòè äâ³ðíèêàì

ßê ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ, íèí³ â ñòî-
ëèö³ 114 ÆÅÎ. Ïðè íîðìàòèâí³é ïîòðåá³
8,1 òèñ. ïðèáèðàëüíèê³â ó íèõ ïðàöþþòü 5,3
òèñ. äâ³ðíèê³â. Ó æîâòí³ ¿õíÿ çàðïëàòà â ñå-
ðåäíüîìó ñòàíîâèëà 2 òèñ. 331 ãðí. "Íå-
óêîìïëåêòîâàí³ñòü øòàòó äâ³ðíèê³â ³ ðîá³ò-
íèê³â ðåìîíòíèõ ãðóï ó ãàëóç³ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ïîâ’ÿçàíà ç âàæ-
êèìè óìîâàìè ïðàö³, íèçüêèì ð³âíåì çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè òà ñêîðî÷åííÿì îáñÿã³â áóä³â-
íèöòâà ñîöæèòëà",— çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî. Â³í íàãîëî-
ñèâ, ùî ì³ñüêà âëàäà ïîñò³éíî âæèâàº â³ä-
ïîâ³äíèõ çàõîä³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðà-
ö³ äâ³ðíèê³â. "Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿
åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ñòîëèö³
äâ³ðíèêàì íàäàºòüñÿ ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà.
Òàêîæ ìè ñïðèÿºìî ñòàë³é âèïëàò³ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè òà âæèâàºìî çàõîä³â äëÿ ï³äâè-
ùåííÿ ¿¿ ð³âíÿ,— äîäàâ ïàí Ñòîðîæåíêî.—
Ïðàö³âíèê³â ãàëóç³ çàáåçïå÷óþòü âèòðàòíè-
ìè ìàòåð³àëàìè, ñïåöîäÿãîì òà âçóòòÿì".
Ñòàíîì íà 1 ãðóäíÿ 2010 ðîêó, íà ÊÏ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ðàéîí³â ì³ñòà çàáîðãî-
âàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè äâ³ðíè-
êàì íåìàº

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ïåðåäíîâîð³÷í³ 
ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó, 25 ãðóäíÿ, Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ì³ñòà ó âñ³õ
ðàéîíàõ ñòîëèö³ áóäå ïðîâåäåíî ïåðåäíî-
âîð³÷í³ ÿðìàðêè ç ïðîäàæó ñ³ëüãîñïïðîäóê-
ö³¿. Íà ÿðìàðêàõ ñïîæèâà÷àì ó øèðîêîìó
àñîðòèìåíò³ çàïðîïîíóþòü ð³çíîìàí³òí³
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òî-
âàðîâèðîáíèê³â ³ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè
çà ö³íàìè íà 10—15 % íèæ÷èìè â³ä ðèí-
êîâèõ, à ñàìå: êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè,
áàøòàíí³ êóëüòóðè, ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóê-
òè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âèðîáè, ðèáó, áî-
ðîøíî-êðóï’ÿí³ âèðîáè, îë³þ, ìåä, êîí-
ñåðâîâàí³ ïðîäóêòè, à òàêîæ ñâÿòêîâ³ ïî-
äàðóíêè, íîâîð³÷í³ ïðèêðàñè òà íàòóðàëü-
í³ ÿëèíêè. Ó ñóáîòó ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Êîíºâà (â
ìåæàõ âóëèöü Â³ëüÿìñà òà Ëîìîíîñîâà), ó
Äàðíèöüêîìó — íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæ-
í³é, 18 ("ªâðîáàçàð"), ó Äåñíÿíñüêîìó —
íà âóëèö³ Ñàáóðîâà, ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà
áóëüâàð³ Ïðàö³, â Îáîëîíñüêîìó — íà
ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêîìó, 23—43, ó Ïå÷åð-
ñüêîìó — íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é (â
ìåæàõ âóëèöü Òâåðñüêî¿ òà Êîâïàêà), ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5—11,
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà ðîç³ âóëèöü Ãåíå-
ðàëà Íàóìîâà òà Ï³äë³ñíî¿, ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó — íà âóëèö³ Ñòàä³îíí³é, ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó — íà âóëèö³ Òàòàðñüê³é, 
32—36

Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ àêö³ÿ
“Çîðÿ íàä³¿”

Ó â³âòîðîê ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ³í-
âàë³ä³â ó ïðèì³ùåíí³ Êóëüòóðíîãî öåíòðó
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ (âóëèöÿ Êóð-
ñüêà, 6) â³äáóëàñÿ ñîö³àëüíà àêö³ÿ "Çîðÿ íà-
ä³¿". Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîòÿãîì 9 ðîê³â ï³ä
÷àñ ö³º¿ àêö³¿ â³äçíà÷àº ³ âðó÷àº äèïëîìè ³
ñòàòóåòêè "Í³êà" ï³äïðèºìñòâàì, îðãàí³çàö³-
ÿì ³ ìåöåíàòàì, ÿê³ íàäàþòü ô³íàíñîâó òà ³í-
øó äîïîìîãó ³íâàë³äàì ³ ãðîìàäñüêèì îðãà-
í³çàö³ÿì ³íâàë³ä³â. Íèí³øíüîãî ðîêó íàãî-
ðîäè íîì³íàíòàì âðó÷àëà ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê, êåð³â-
íèêè ðàéîí³â

Àëêîãîëü îáìåæàòü ³ç êâ³òíÿ
Ó Êè¿âðàäè ä³éøëà ÷åðãà äî ñïèðòíîãî, êóëüòóðè 
òà ìàëîãî á³çíåñó

ПП ОО РР ЯЯ ДД ОО КК   ДД ЕЕ НН НН ИИ ЙЙ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ, 
Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
"Õðåùàòèê"

Після затяжно о почат-
останньої сесії деп -

тати Київради доволі
жваво провели засідан-
ня. Почали з власно о
транспорт , дійшли до
ромадсь о о. Нарешті
вирішили обмежити
продаж спиртно о та
ци аро . Прийняли та-
ож про рами підтрим-
и льт ри та мало о і
середньо о бізнес .

З вітня ал о оль
стане менше
дост пним

Íàðåøò³ êîíêðåòí³ ðåçóëü-
òàòè ìàº ê³ëüêàì³ñÿ÷íà åïî-
ïåÿ ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ òîð-
ã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè ³
òþòþíîâèìè âèðîáàìè. Íà-
ãàäàºìî, òðèâàëèé ÷àñ Êè¿â-
ðàäîþ "õîäèëè" ïðîåêòè â³ä-
ïîâ³äíèõ ð³øåíü ÷è íå â³ä
êîæíî¿ ôðàêö³¿. Òèæäåíü òî-
ìó ¿õ ââåëè â îäèí äîêóìåíò,
òà éîãî ðîçãëÿä íà ñåñ³¿ áóëî
â³äêëàäåíî. Ó÷îðà æ 103 äå-
ïóòàòè ï³ñëÿ òðèâàëî¿ äèñêó-
ñ³¿ íàðåøò³ ï³äòðèìàëè ïðî-
åêò ð³øåííÿ, ïîäàíèé ÃÓ
òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Òàì
çîêðåìà ïðîïîíóþòü îñü ùî.
Ïåðøå — ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ çà-
õîä³â çàáîðîíèòè ïðîäàæ
ñïèðòíîãî òà öèãàðîê â óñ³õ
çàêëàäàõ íà âèçíà÷åí³é òåðè-
òîð³¿. Äîçâîëÿºòüñÿ ïðîäàâà-

òè ëèøå ïèâî ó ïëàñòèêîâ³é
òàð³. Äðóãå — òîðãîâåëüí³
îá'ºêòè ïëîùåþ äî 40 êâ. ì
âèçíàòè íåïðèäàòíèìè äëÿ
ïðîäàæó àëêîãîëþ é òþòþíó.
Ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ñïå-
ö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ìàº âèâ÷èòè
ãðîìàäñüêó äóìêó ùîäî îá-
ìåæåííÿ ïðîäàæó ñïèðòíîãî
çà ÷àñîì äîáè òà â ïåâíèõ çà-
êëàäàõ. Ïðèì³ðîì, ó ìàãàçè-
íàõ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â. Ï³äïðèºìöÿì
äàëè ÷àñ íà ï³äãîòîâêó äî òà-
êèõ çì³í. Ð³øåííÿ íàáóäå
÷èííîñò³ â³ä 31 áåðåçíÿ 2011
ðîêó.

Транспортн
інфрастр т р
столиці от ють
до Євро-2012

Íà ñåñ³¿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè
ðîçãëÿíóëè íèçêó ïèòàíü, ùî
ñòîñóþòüñÿ ïîë³ïøåííÿ
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ñòîëèö³ â ìåæàõ ï³äãîòîâêè äî
ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðî-2012. Éäåòüñÿ ïðî îòðè-
ìàííÿ áåçïðîöåíòíî¿ ïîçèêè
ç äåðæáþäæåòó íà çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðîãðàìè ïðîâåäåííÿ ôóò-
áîëüíîãî ÷åìï³îíàòó îêðåìè-
ìè êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè. Äåïóòàòè ïðîãîëîñó-
âàëè çà êâîòó äëÿ ÊÏ "Êè¿â-
ïàñòðàíñ" íà îäåðæàííÿ áåç-
â³äñîòêîâî¿ ïîçèêè â ðîçì³ð³ 
8 ìëí ãðí. ÊÏ "Ì³æíàðîäíèé
àåðîïîðò "Êè¿â" (Æóëÿíè)" îò-
ðèìàº 34,92 ìëí ãðí, "Êè-
¿âàâòîäîð" — 31 ìëí ãðí, à ÊÏ
"Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" —
20 ìëí ãðí. Îêð³ì òîãî, ñòî-
ëèö³ íàäàäóòü 15,6 ìëí ãðí
áåçâ³äñîòêîâî¿ ïîçèêè ÷åðåç

ÃÓ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà.
ßê çàçíà÷èâ ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó Ðîìàí ßðîøåí-
êî, öèì ð³øåííÿì ïåðåäáà÷å-
íî íàäàííÿ êîøò³â íà áóä³â-
íèöòâî îá'ºêò³â äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ó ñòîëèö³ ô³íàëó ªâðî-
2012.

À âò³ì, òðàíñïîðòíà ñôåðà
ì³ñòà ï³ñëÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè çà-
çíàëà é ïåâíèõ âòðàò. 84 ç³ 110
ïðèñóòí³õ ó ñåñ³éí³é çàë³ äåïó-
òàò³â ïðîãîëîñóâàëè çà ð³øåí-
íÿ ïðî ïåðåäà÷ó äâîõ òðîëåé-
áóñ³â â îðåíäó ºíàê³ºâñüê³é òå-
ðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ â Äî-
íåöüê³é îáëàñò³ íà 5 ðîê³â. Öå
òðîëåéáóñè 2001 òà 2002 ðîê³â
âèïóñêó, âàðò³ñòü êîæíîãî ç
íèõ íèí³ ñòàíîâèòü 44356 òà
73348 ãðí â³äïîâ³äíî. Äåïóòà-
òè ïîÿñíèëè, ùî öå ð³øåííÿ
íå âïëèíå íà òðàíñïîðòíå çà-
áåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â ñòîëè-
ö³, îñê³ëüêè â ïåð³îä ï³äãîòîâ-
êè äî ÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó
ªâðî-2012 ö³ òðîëåéáóñè ïëà-
íóþòü çàì³íèòè íà íîâ³.

Підтримають
льт р , малий

і середній бізнес
Ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº

ïîë³òèêó ïðîãðàìíîãî ö³ëüî-
âîãî ï³äõîäó. Â÷îðà Êè¿âðàäà
çàòâåðäèëà îäðàçó äâ³ ïðîãðà-
ìè, ùî ïî÷íóòü ä³ÿòè ç íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Ïåðøà —
"Ñòîëè÷íà êóëüòóðà ³ ìèñòåö-
òâî íà 2011—2015 ðîêè".
"Õðåùàòèê" ïîá³æíî âæå çãà-
äóâàâ ïðî öåé äîêóìåíò. Çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåî-
í³ä Íîâîõàòüêî ïîÿñíþº, ùî

ñóòü ïðîãðàìè — çðîáèòè
ìàêñèìàëüíî äîñòóïíèìè
êóëüòóðó òà ìèñòåöòâî äëÿ íà-
ñåëåííÿ íåçàëåæíî â³ä ñòàò-
ê³â, ñîö³àëüíîãî ð³âíÿ. Êð³ì
òîãî, ñàì ìèñòåöüêèé ïðîäóêò
ó ñòîëèö³ ìàº ñòàâàòè ÿê³ñí³-
øèì. Àáè öå ñòàëîñÿ, îá³öÿ-
þòü çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ ãàëóç³. "ßêùî öüîãî ðîêó
áþäæåò äëÿ êóëüòóðè ñòàíî-
âèòü 390 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
òî íà íàñòóïíèé ìè ïëàíóºìî
çá³ëüøèòè öþ ñóìó äî 500
ì³ëüéîí³â. Êð³ì òîãî, ïåðåä-
áà÷åíî êîåô³ö³ºíò çðîñòàííÿ
ô³íàíñóâàííÿ íà 8 â³äñîòê³â ó
2012 ðîö³, äàë³ íà 5,5 â³äñîò-
êà ùîðîêó. ßêùî öèõ ïîêàç-
íèê³â âäàñòüñÿ äîñÿãòè, òî ñè-
òóàö³ÿ ç êóëüòóðîþ òà ìèñòåö-
òâîì áóäå íåïîãàíîþ",— ñêà-
çàâ ïàí Íîâîõàòüêî. Ïðî-
ãðàìà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìà-
ëîìó òà ñåðåäíüîìó á³çíåñó â
Êèºâ³ ðîçðàõîâàíà íà 2011—
2012 ðîêè. Çà ðåçóëüòàòàìè
äîñë³äæåííÿ, ãîëîâíèìè
ïðîáëåìàìè äëÿ ñòîëè÷íèõ
ï³äïðèºìö³â º: íåñòàá³ëüí³ñòü
ïîë³òèêè, ïîäàòêîâà ïîë³òè-
êà, êîðóïö³ÿ, äîñòóï äî ô³-
íàíñóâàííÿ òà ³íø³. Òîæ çà-
õîäè ïðîãðàìè ãîëîâíèì ÷è-
íîì ñïðÿìîâàí³ íà óñóíåííÿ
öèõ íåäîë³ê³â. Ñåðåä ³íøî-
ãî — óäîñêîíàëåííÿ ðåãóëÿ-
òîðíî¿ ïîë³òèêè òà äîçâ³ëüíî¿
ñèñòåìè, ïîë³ïøåííÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè äëÿ ðîáîòè ï³äïðè-
ºìö³â òà äîñòóïí³ñòü ô³íàí-
ñóâàííÿ. Ô³íàíñîâî-êðåäèò-
íó ï³äòðèìêó õî÷óòü ñòèìó-
ëþâàòè øëÿõîì ÷àñòêîâîãî
â³äøêîäóâàííÿ êðåäèòíèõ
â³äñîòê³â. Äëÿ öüîãî çîêðåìà
ïåðåäáà÷åíî 56 ìëí ãðí íà
êîæåí ð³ê

У четвер на сесії Київради деп тати роз лян ли низ питань про поліпшення транспортної інфрастр т ри столиці в рам ах під отов и
до Євро-2012

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик  24 грудня 2010 ММІІССЬЬККЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ 33

Олена КАПТЮРОВА,
фінансовий працівни :

— Я меш аю в
б дин № 5-б
на в лиці Бар-
бюса, я ий
стоїть на підви-
щенні, і систе-
ма ідравлічно-
о відведення
т т недос она-
ла. Можливо,

це і є причиною творення нес ін-
ченних розмивів біля аналізаційних
оле торів і творення провалів на
проїжджій частині в лиці. Ми неодно-
разово зверталися до ом нальної
сл жби, але замість ремонт тр бо-
провод провали лише підсипають і
заасфальтов ють. Напри лад, в ли-
ця Жилянсь а— “с цільний провал”.

Михайло ШИДЛОВСЬКИЙ,
пенсіонер:

— Провали в
місті не рід-
ість. У Свято-
ш и н с ь о м
районі, де я
жив , їх та ож
чимало. При-
чина — нея іс-
но про лада-
ють тр би.
Присипали ме-

режі — й справі інець. Потім вони
іржавіють, приходять в непридат-
ність і пош одж ються, особливо
теплоносії. Часто про ладають не-
я існі тр би, я і замість то о, щоб
сл вати 50—60 ро ів, сл жать
сьо о рі . Небезпечних провалів
чимало на Борща івці, Печерсь ,

Оболоні, Троєщині. Відповідаль-
ність за них має нести ерівництво
“Київводо анал ”.

Людмила,
е ономіст:

— Бачила од-
но о раз на
розі в лиць
Володимир -
сь ої та Про-
різної одраз
біля метро
“Золоті воро-
та”, я джип
одним оле-
сом провалив-

ся в асфальт і сів “на черево”. І це
в центрі міста, що вже азати про
о олиці. На сьо одні це а т альна
проблема для столиці, і пов’язана

вона з недостатнім фінанс ванням
ом нально о осподарства.

Оле сандр БИСТРУШКІН,
народний артист У раїни:
— Коли Оле -

сандр Омель-
чен о затіяв ре-
онстр цію Хре-
щати а, чимало
б ло незадово-
лених. Хоча це
осподарсь ий
підхід, адже біль-
шість ом ні а-
ційних мереж міста просл жили пів-
сотню ро ів, і том потрібна серйоз-
на дов остро ова про рама для їх ре-
онстр ції. Потрібно за справ бра-
тися професіоналам. По ладаю надії
на нов оманд , я а очолила місто.

Анаїда РАНСЕВИЧ,
домо осподар а:
— У селищі

Немішаєве, де
я жив , в о-
ле тор, напов-
нений водою,
провалилися
два хлопчи и і
проб ли там
більш я сім
один на моро-
зі. Інший при лад безвідповідально-
сті влади — останні випад и прова-
лів, оли в о ріп провалилася ма-
шина й люди. Це без осподарність
наших чиновни ів, іна ше не на-
звеш.

Опит вала Олена СТУЛЬЄВА,
“Хрещати ”

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è áà÷èëè âè íåáåçïå÷í³ ïðîâàëè â Êèºâ³?

Êè¿â òð³ùèòü ïî øâàõ
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Від почат опалювально-
о сезон на теплотрасах
міста б ло зафі совано
майже 2 000 аварій — по-
над 5—6 щодня, під час
я их ба ато виті ає води,
розмивається ґр нт і про-
валюється асфальтне по-
риття. Д же часто пере-
хожі потрапляють та і
провали з о ропом й от-
рим ють значні опі и. Фа-
хівці в один олос зазна-
чають, що система водо-
постачання столиці зно-
шена на 70 % і потреб є
ремонт та заміни. Місь а
ж влада пообіцяла, що
ияни вже в наст пном
році не падатим ть в ями
з о ропом.

Звід и “но и”
рост ть?

Ó ì³ñò³ áàãàòî òàêèõ âóëèöü,
äå íà äîðîãàõ óòâîðþºòüñÿ ïðî-
ñ³äàííÿ àñôàëüòíîãî ïîêðèòòÿ,
ÿêå ç ÷àñîì çá³ëüøóºòüñÿ, ³ öå
íåáåçïå÷íî. ×îìó àñôàëüò ïðî-
ñ³äàº, ñêàçàòè âàæêî. Çàçâè÷àé
ïðè÷èíàìè ñòàþòü ï³äçåìí³ âî-
äè àáî ïîðèâè â ñèñòåìàõ êî-
ìóí³êàö³é — êàíàë³çàö³é, äðå-
íàæíèõ ñèñòåì ³ çëèâîñòîê³â,
ùî ðîçìèâàþòü ´ðóíòè.

Ï³ä Êèºâî-Ïå÷åðñüêîþ ëàâ-
ðîþ ðîçì³ùåíà ñòàðà, ùå äîðå-
âîëþö³éíà, çëèâîâà êàíàë³çàö³ÿ.
Âîíà çíîñèëàñÿ óæå íà 80 % ³
ìîæå ñïðè÷èíÿòè ïðîâàëè ´ðóí-
òó â ö³é ÷àñòèí³ ñòîëèö³. Îñòàí-
í³ì ÷àñîì äî ñïèñêó ùå äîäàþòü
ïîðèâè òåïëîòðàñ, ÷åðåç ÿê³ âè-
ò³êàº ìàéæå 50 % çàïóùåíî¿ â
ñèñòåìó âîäè, çà ÿêó ëþäè ñïëà-
÷óþòü ³ç âëàñíî¿ êèøåí³.

“ßêùî íà áóäü-ÿê³é ÷àñòèí³
äîðîãè ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðîñ³äàííÿ,
òî öå îçíà÷àº, ùî ï³ä çåìëåþ
âæå º âîäà, â³äáóâàºòüñÿ ðîçð³-
äæåííÿ çåìëÿíî¿ ìàñè, ³ íåìàº
í³ÿêèõ ãàðàíò³é, ùî âîíà íå
âèéäå íà ïîâåðõíþ”, — ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” êåð³âíèê ïðåñ-
ñëóæáè ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Àíà-
òîë³é Ãàëèíîâñüêèé.

Ком ні аційні
системи столиці
зношені
на 70 відсот ів

Ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, êîìåí-
òóº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê:
“Ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ òàêèõ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é º çíîøå-
í³ñòü á³òóìíî-ïåðåë³òíèõ òðóá,
ÿêèõ ó ì³ñò³ ïðîêëàäåíî ïîíàä
100 ê³ëîìåòð³â. Ïîðèâ òåïëîíîñ³ÿ
òàêîãî òèïó íåìîæëèâî âèÿâèòè
îäðàçó, ïîêè îïåðàòèâí³ ñëóæáè
øóêàþòü àâàð³éíå ì³ñöå — âèò³ê
âîäè âèìèâàº ́ ðóíòè, ùî ïðèçâî-
äèòü äî ïðîâàë³â àñôàëüòîáåòîí-
íîãî ïîêðèòòÿ”.

Êîìóí³êàö³éí³ ñèñòåìè ñòîëè-
ö³ çíîøåí³ íà 70 â³äñîòê³â. Ñîò-
í³ ê³ëîìåòð³â òåïëîòðàñ åêñïëó-
àòóþòü ïîíàä 20 ðîê³â, õî÷à ñå-
ðåäí³é òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ òðóá
âåëèêèõ ä³àìåòð³â ïðèáëèçíî 16
ðîê³â, à âíóòð³øí³õ òåïëîìå-
ðåæ — 8 ðîê³â. Îäíàê çíà÷íà ÷àñ-
òèíà ìåðåæ, ÿêèìè ïîäàþòü âî-

äó, ìàþòü çíîøåí³ñòü íàâ³òü íå
20, ³íêîëè é 50 ðîê³â.

Íå âñ³ ìåðåæ³, òåðì³í åêñïëó-
àòàö³¿ ÿêèõ çàê³í÷èâñÿ, ó ïîãàíî-
ìó ñòàí³. Âñå çàëåæèòü â³ä òîãî,
ÿê òðóáó ïîêëàëè, çìîíòóâàëè,
åêñïëóàòóâàëè ³ ÿê ÷àñòî íà í³é
áóëî âèÿâëåíî ïîøêîäæåííÿ. Äî
ñëîâà, çà òâåðäæåííÿìè ôàõ³âö³â,
ùîá çàïîá³ãòè ïðîâàëëÿì, ÿê³
ñïðè÷èíþþòü ïîðèâè òåïëîòðàñ,
òðóáè ï³ä ÷àñ ìîíòóâàííÿ ïîòð³á-
íî êëàñòè â áåòîíí³ æîëîáè. Òî-
ä³ â ðàç³ ïîðèâó âîäà ïðîñòî âè-
ò³êàòèìå æîëîáîì, à íå ðîçìèâà-
òèìå ́ ðóíò ³ íå “ðâàòèìåòüñÿ” íà
ïîâåðõíþ.

Äâ³÷³ íà ð³ê ìåðåæ³ ï³äëÿãàþòü
ã³äðàâë³÷íèì ³ òåìïåðàòóðíèì âè-
ïðîáîâóâàííÿì — ïåðåä ïî÷àò-
êîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó é ï³ñ-
ëÿ íüîãî. Ïðîòå ÿêùî òðóáè ñòà-
ð³, òî òàê³ âèïðîáîâóâàííÿ ò³ëü-
êè ïîã³ðøóþòü ¿õ ñòàí ³ ñïðèÿþòü
øâèäøîìó çíîøóâàííþ. Òà âñå æ
óñï³øíå ïðîõîäæåííÿ ñèñòåìîþ
öèõ âèïðîáîâóâàíü íå º ãàðàí-
ò³ºþ, ùî òåïëîòðàñà íå áóäå ïî-
øêîäæåíà ïðîòÿãîì ñåçîíó.

Íàïðèêëàä, ó Ðîñ³¿ ïîøêîäæåí-

íÿ íà òðóá³ âèçíà÷àþòü çà äîïî-
ìîãîþ òåïëîâ³çîð³â, ÿê³ ô³êñóþòü
çì³íó òåìïåðàòóðè ìåòàëó. Â³äïî-
â³äíî äî ïîêàçíèê³â òåïëîâ³çîð³â,
óñòàíîâëþþòü ïàðàìåòðè éìîâ³ð-
íîñò³. Çà äîïîìîãîþ öèõ äàíèõ
ìîæíà âèçíà÷èòè, ÿêà ä³ëÿíêà º
íåáåçïå÷í³øîþ ³ ïîòðåáóº íåãàé-
íîãî ðåìîíòó, à ÿêà ìîæå íîð-
ìàëüíî ïðàöþâàòè ³ íå ïîòðåáóº
ðåìîíòó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

ßêèõ íîðì äîòðèìóþòüñÿ ïðà-
ö³âíèêè ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” — íå-
â³äîìî. Íà çàïèòàííÿ, çà ÿêèì
ïðèíöèïîì ¿õí³ ôàõ³âö³ ïðîêëà-
äàþòü òðóáè, ÿê ñòåæàòü çà ¿õ ñòà-
íîì ³ ÷è çíàþòü ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ
ïîòð³áíî òåðì³íîâî çàì³íèòè ñèñ-
òåìó â íàñòóïíîìó ðîö³, íà ÷àñ
âèõîäó íîìåðà “Õðåùàòèê” òàê ³
íå îòðèìàâ â³äïîâ³ä³.

Â÷àñíà ä³àãíîñòèêà äàº çìîãó
âèÿâèòè ³ ïîïåðåäèòè íåùàñí³
âèïàäêè, ùî ñòàþòüñÿ ç ëþäüìè,
àäæå âåëèêà ê³ëüê³ñòü òðóá º çíî-
øåíèìè ³ ïîòðåáóº ðåìîíòó. À
òèõ êîøò³â, ùî ¿õ âèä³ëÿº âëàäà,
÷àñòî íå âèñòà÷àº äëÿ ðåìîíòó
âñ³õ ä³ëÿíîê. Òîæ çàçäàëåã³äü âè-
çíà÷åí³ íàéàâàð³éí³ø³ ì³ñöÿ äà-

þòü çìîãó ñïðÿìóâàòè ãðîø³ òó-
äè, äå ðåìîíò ïîòð³áíî âèêîíà-
òè íåãàéíî, à íà ì³ñöÿõ, ÿê³ íå
ï³äëÿãàþòü ðåìîíòó, ìåðåæ³ ïî-
òð³áíî çàì³íèòè.

Найнебезпечніші
мережі замінять

Âëàäà çðåàãóâàëà íà ëèõî, ùî
ñòàëîñÿ ç ëþäüìè, ³ ç’ÿñóâàëà
ïðè÷èíè ¿õ âèíèêíåííÿ. Òîæ ó
íàñòóïíîìó ðîö³ â ñòîëèö³ áóäå
çàì³íåíî íàéïðîáëåìí³ø³ ä³ëÿí-
êè òåïëîìåðåæ òà ³íøèõ êîìóí³-
êàö³éíèõ ñèñòåì, ùî ìîæóòü ñòà-
íîâèòè çàãðîçó äëÿ æèòòÿ ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³. “Ìè âæå ðîçðî-
áèëè ïðîãðàìó ç çàì³íè ìåðåæ
ì³ñòà. Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ïëà-
íóºìî çàì³íèòè ¿õ íà ïîïåðåäíüî
³çîëüîâàí³ ñó÷àñí³ òðóáè. Âæå ó
íàñòóïíîìó ðîö³ âèð³øèìî ïè-
òàííÿ ïðîáëåìíèõ àâàð³éíèõ ä³-
ëÿíîê òåïëîâèõ ìåðåæ, ÿê³ ìî-
æóòü çàãðîæóâàòè æèòòþ òà çäî-
ðîâ’þ êèÿí”, — çàçíà÷èâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê

Причиною вини нення надзвичайних сит ацій є зношеність тр б, я их місті про ладено понад 100 ілометрів
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Ùî íå äåíü — ó ñòîëèö³ ñòàþòüñÿ ïîðèâè íà òåïëîòðàñàõ ³ ïðîâàëþºòüñÿ àñôàëüò
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Áåç õëîðó
Ëèøå âèêîðèñòîâóþ÷è íàéíîâ³ø³ òåõíîëîã³¿ î÷èùåííÿ âîäè, ìîæíà çàáåçïå÷èòè
êèÿí âèñîêîÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ

Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ï³äãîòîâêà
ïèòíî¿ âîäè ³ îáðîáêà ñò³÷íèõ âîä
º âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè ïðîöåñàìè,
ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä âïëèâîì îä-
íå îäíîãî. Íå ñåêðåò, ùî â Êè-
ºâ³ — ñòîëèö³ ºâðîïåéñüêî¿ äåð-
æàâè ³ ì³ñò³, ùî áóäå ïðèéìàòè
ªâðî-2012 — íå çàâæäè çíåçàðà-
æóþòü ñò³÷í³ âîäè òóáåðêóëüîç-
íèõ òà ³íôåêö³éíèõ â³ää³ëåíü ë³-
êàðåíü. Òîìó â Ïðîãðàì³ îáîâ’ÿç-
êîâî ïîâèíåí áóòè çàêëàäåíèé
ìîí³òîðèíã ñòàíó ñò³÷íèõ âîä
îá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ â ñòî-
ëèö³ òà çà ¿¿ ìåæàìè, îñîáëèâî
âãîðó ïî Äí³ïðó òà Äåñí³, à òà-
êîæ ÿê³ñíà îáðîáêà íàéá³ëüø
ì³êðîá³îëîã³÷íî òà õ³ì³÷íî çà-
áðóäíåíèõ ñò³÷íèõ âîä, ùî áóëî
âèÿâëåíî çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òî-
ðèíãó.

Áåçïåðå÷íèì ïëþñîì Ïðîãðà-
ìè º ïóíêò, ùî ï³ä ÷àñ çíåçàðà-
æåííÿ âîäè ïîòð³áíî â³äìîâèòè-
ñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ ð³äêîãî õëî-
ðó ÷åðåç éîãî åêîëîã³÷íó òà òåõ-
íîãåííó íåáåçïåêó, à òàêîæ ÷åðåç
çäàòí³ñòü óòâîðþâàòè ïîá³÷í³
ïðîäóêòè õëîðóâàííÿ, ùî º íå-
áåçïå÷íèìè äëÿ ëþäèíè. ßê àëü-
òåðíàòèâó öüîìó ðåàãåíòó ïðîïî-
íóþòü âèêîðèñòîâóâàòè ã³ïîõëî-
ðèò íàòð³þ. Îäíàê óæå äîâîë³
äàâíî ñïåö³àë³ñòàì â³äîìî, ùî ã³-
ïîõëîðèò íàòð³þ ìàº ºäèíó ïåðå-
âàãó ïåðåä ð³äêèì õëîðîì — â³í
º íå òàêèì òåõíîãåííî íåáåçïå÷-
íèì. Â óñüîìó ³íøîìó ñóä³òü ñà-
ì³: ã³ïîõëîðèò íàòð³þ ìàº íàáà-
ãàòî ìåíøó çíåçàðàæóâàëüíó àê-
òèâí³ñòü, í³æ ð³äêèé õëîð, ïðè
öüîìó äåÿê³ ì³êðîîðãàí³çìè â³í
íå çíèùóº âçàãàë³; ã³ïîõëîðèò

íàòð³þ óòâîðþº ùå á³ëüøå ïîá³÷-
íèõ ïðîäóêò³â, àí³æ õëîð; ô³çè÷-
í³ âëàñòèâîñò³ ã³ïîõëîðèòó ñïðè-
ÿþòü ï³äâèùåí³é á³î- òà åëåêòðî-
êîðîç³¿ òðóá âîäîãîí³â. Ñàìå òî-
ìó âèêîðèñòàííÿ ã³ïîõëîðèòó
íàòð³þ ìîæå ç ÷àñîì ñïðè÷èíè-
òè äî ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ ïèòíî¿
âîäè ³ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ àâàð³é íà
âîäîãîíàõ, àí³æ º òåïåð.

Ó ñâ³ò³ ã³ïîõëîðèò íàòð³þ âèêî-
ðèñòîâóþòü ó êîìïëåêñ³ ç ³íøè-
ìè çíåçàðàæóâàëüíèìè ðåàãåíòà-
ìè, à òàêîæ ç òåõíîëîã³ÿìè, ùî
ì³í³ì³çóþòü ³íø³ øê³äëèâ³ âëàñ-
òèâîñò³ ã³ïîõëîðèòó. Ó Ïðîãðàì³
“êîìïëåêñíå çíåçàðàæóâàííÿ”
ïåðåäáà÷åíî ëèøå ÷åðåç ê³ëüêà
ðîê³â.

Áåçóìîâíî, ï³ä ÷àñ çíåçàðàæåí-
íÿ âîäè âàðòî â³äìîâèòèñÿ ³ â³ä
ð³äêîãî õëîðó, ³ â³ä ã³ïîõëîðèòó
íàòð³þ. Åôåêòèâíèì º âèêîðèñ-
òàííÿ çàïîçè÷åíèõ ó æèâî¿ ïðè-
ðîäè ñïîñîá³â î÷èùåííÿ âîäè çà

äîïîìîãîþ âîäíèõ ðîç÷èí³â ñóì³-
ø³ îêñèäàíò³â (õëîðíóâàòèñòà êèñ-
ëîòà, ã³äðîïåðîêñèäí³ ³ õëîðîê-
ñèäí³ ñïîëóêè), ÿê³ ìàþòü á³ëüøó
çà õëîð çíåçàðàæóâàëüíó àêòèâ-
í³ñòü ³ âîäíî÷àñ óñóâàþòü óñ³ íå-
äîë³êè ã³ïîõëîðèòó íàòð³þ. Îêð³ì
öüîãî, âîíè î÷èùóþòü âíóòð³ø-
íþ ïîâåðõíþ òðóá â³ä á³îïë³âêè,
º åêîëîã³÷íî òà òåõíîãåííî áåç-
ïå÷íèìè äëÿ ëþäèíè ³ äîâê³ëëÿ.
À ùå îêñèäàíòè ìîæóòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè ÿê äëÿ çíåçàðàæåííÿ
ïèòíî¿ âîäè, òàê ³ ñò³÷íèõ âîä
áóäü-ÿêîãî ïîõîäæåííÿ, ³ òàêîæ
ñò³÷íèõ âîä òóáåðêóëüîçíèõ òà ³í-
ôåêö³éíèõ â³ää³ëåíü ë³êàðåíü.

Ó ðîçä³ë³ Ïðîãðàìè ïðî ðîçâè-
òîê ñèñòåìè äåöåíòðàë³çîâàíîãî
âîäîïîñòà÷àííÿ éäåòüñÿ ïðî ëî-
êàëüíå äîî÷èùåííÿ âîäè ó äèòÿ-
÷èõ ñàäêàõ, øêîëàõ, ë³êóâàëüíèõ
çàêëàäàõ ³ ìîäåðí³çàö³þ áþâåò-
íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Ùîäî ëî-
êàëüíîãî äîî÷èùåííÿ, òî Ïðî-

ãðàìó âàðòî äîïîâíèòè, çîêðåìà
ïóíêòîì ïðî çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñ-
íîþ ïèòíîþ âîäîþ ïðàöþþ÷îãî
íàñåëåííÿ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ (äî
ñëîâà, öüîãî ïîëîæåííÿ íå ì³ñ-
òèòü íàâ³òü Íàö³îíàëüíèé ïðîåêò
“ßê³ñíà âîäà”). Ó ñâ³ò³ º áàãàòî
ð³çíèõ òåõíîëîã³é äîî÷èùåííÿ
âîäîïðîâ³äíî¿ âîäè äî ñòàíó ÿê³ñ-
íî¿ ïèòíî¿. Ñþäè íàëåæàòü ³ òåõ-
íîëîã³¿ åëåêòðîõ³ì³÷íî¿ àêòèâàö³¿,
ùî äàþòü çìîãó îòðèìóâàòè ïèò-
íó âîäó ç àíòèîêñèäàíòíèìè
âëàñòèâîñòÿìè, âæèâàííÿ ÿêî¿
çì³öíþº ³ìóí³òåò, çàõèùàº ëþäè-
íó â³ä øê³äëèâîãî âïëèâó â³ëü-
íèõ ðàäèêàë³â, çìåíøóþ÷è ïðè
öüîìó ðèçèêè âèíèêíåííÿ áàãà-
òüîõ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü, à òà-
êîæ ïîçáàâëÿþ÷è ¿¿ ïåðåä÷àñíî-
ãî ñòàð³ííÿ.

À îò ìîäåðí³çàö³ÿ áþâåò³â, íà
ìîþ äóìêó, º áåçïîñåðåäíüî çëî-
÷èíîì ùîäî íàøèõ íàùàäê³â,
ÿêèõ ìè âæå çàðàç ïîçáàâëÿºìî

ñòðàòåã³÷íèõ çàïàñ³â ÿê³ñíî¿ ïèò-
íî¿ âîäè. Áþâåòè íå º ðåæèìíè-
ìè îá’ºêòàìè ³ íå îõîðîíÿþòüñÿ.
Îêð³ì òîãî, âåëèêà ê³ëüê³ñòü áþ-
âåò³â ó âåëèêîìó ì³ñò³ ç³ ñêëàä-
íîþ ãåîëîã³ºþ ìîæå ïðèçâåñòè
äî òåõíîãåííèõ àâàð³é.

Íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ äîö³ëüíî âè-
êîðèñòîâóâàòè íå ëèøå äëÿ çíå-
çàðàæåííÿ âîäè. Â óí³âåðñèòåò³
“Óêðà¿íà” ðîçðîáèëè ïëàí ðå-
êóëüòèâàö³¿ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿. Âèêîðèñòîâóþ÷è äîñâ³ä
âåëèêèõ ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü
Áåðë³íà ³ Ïàðèæà, íàóêîâö³ óí³-
âåðñèòåòó ðîçðîáèëè ïëàí ïîâåð-
íåííÿ â ãîñïîäàðñüêå êîðèñòó-
âàííÿ ìóëîâèõ ïîë³â, à öå ìàé-
æå 300 ãåêòàð³â çåìë³. Çàñòîñîâó-
þ÷è îðèã³íàëüí³ àðõ³òåêòóðí³ ð³-
øåííÿ, ó ìàéáóòíüîìó ìîæíà áó-
äå ñòâîðèòè íà öèõ çåìëÿõ Íà-
ö³îíàëüíèé ³ííîâàö³éíèé öåíòð
³ç âèñîêîòåõíîëîã³÷íîþ ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ

Âàëåð³é ÃÐÈÙÓÊ
Êîîðäèíàòîð Öåíòðó âèñîêèõ òåõíîëîã³é óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Усі роз міють винят ов важливість для здоров’я лю-
дини я існої і чистої води. Нещодавно Київрада хва-
лила цільов Про рам “Питна вода міста Києва на
2011—2020 ро и”, я ій передбачено певні ро и, я і
мали б забезпечити меш анців висо оя існою і без-
печною водою. Проте, хоча Про рама розрахована на
майб тнє десятиліття, ній не враховано ви ористан-
ня с часних інноваційних техноло ій. У той час, оли
світ впровадж є нові методи очищення води, ми хоче-
мо орист ватися тими реа ентами, я і для Європи
нині вже “вчорашній день”.

²íâåíòàðèçàö³ÿ êðîíè

Öèâ³ë³çîâàíà ªâðîïà íèí³ ç
áëàãîãîâ³ííÿì ³ âåëèêîþ øàíîþ
ñòàâèòüñÿ äî ïðàäàâí³õ äåðåâ. Áà-
ãàòî òèñÿ÷îë³òí³õ äóá³â, îëèâ,
ÿë³âö³â ìàþòü âëàñí³ ³ìåíà, ïðî
íèõ çí³ìàþòü ô³ëüìè òà âèä³ëÿ-

þòü ³ç áþäæåòó êîøòè íà ë³êó-
âàííÿ òà óòðèìàííÿ. Çîêðåìà,
îäèí ç òèñÿ÷îë³òí³õ äóá³â Âåëè-
êîáðèòàí³¿ — äóá Ìåéäæîðà —
âæå ïîíàä 150 ðîê³â ìàº ïåðñî-
íàëüíîãî îõîðîíöÿ, à â³äíåäàâíà

ùå é âëàñíèé ³íôîðìàö³éíèé
öåíòð. Â Óêðà¿í³ ïðî òàêå ñòàâ-
ëåííÿ äî áðàò³â íàøèõ êðèñëà-
òèõ ìîæíà ëèøå ìð³ÿòè. Ïðîòå ³
â íàñ ïî÷àëè ñêëàäàòè ðåºñòðè
ñòàðîâèííèõ äåðåâ, àáè ïðèâåð-
íóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ äî çáå-
ðåæåííÿ çåëåíîãî áàãàòñòâà.

“Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî çà îñòàí-
í³õ ê³ëüêà ðîê³â ó ñòîëèö³ çðîá-
ëåíî äîâîë³ áàãàòî äëÿ çáåðåæåí-
íÿ óí³êàëüíèõ äåðåâ,— ðîçïîâ³â
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî åêîëîãî-
êóëüòóðíîãî öåíòðó Âîëîäèìèð
Áîðåéêî.— ßêùî, ïðèì³ðîì, ó
Êðèìó, äå íàéá³ëüøà â Óêðà¿í³
ê³ëüê³ñòü áàãàòîâ³êîâèõ ³ òèñÿ÷î-
ë³òí³õ äåðåâ, àëå îô³ö³éíî ëèøå
òðè ìàþòü çàïîâ³äíèé ñòàòóñ, òî
â Êèºâ³ éîãî ïðèñâîºíî ïîíàä

150 ðîñëèíàì. Äî ñëîâà, ó ñòîëè-
ö³ ðîñòóòü íàéñòàð³ø³ ç âèÿâëåíèõ
â êðà¿í³ êëåí (ïîíàä 150 ðîê³â,
ðîñòå â Öåíòðàëüíîìó áîòñàäó),
êàøòàí (çà ëåãåíäàìè, éîãî ïî-
ñàäèâ ³ùå ìèòðîïîëèò Ïåòðî Ìî-
ãèëà), øîâêîâèöÿ (á³ëüø ÿê ï’ÿòü
ñòîë³òü), ÷åðåøíÿ (ïîíàä 120 ðî-
ê³â, ðîñòå íà òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêî-
ãî çîîïàðêó) ³ á³ëüø ÿê ñòîë³òí³é
áóçîê (îáõâàò ñòîâáóðà 1 ì 40 ñì).
Àêòèâ³ñòàì íàøîãî öåíòðó âäà-
ëîñÿ ïðèâåðíóòè óâàãó ì³ñüêî¿
âëàäè äî ïðîáëåìè çáåðåæåííÿ
çåëåíèõ ïàòð³àðõ³â. Íàø³ ôàõ³âö³
ïîë³êóâàëè òîð³ê íàéäàâí³øèé ó
ñòîëèö³ äóá Ãðþíâàëüäà (800-900
ðîê³â), ùî ðîñòå íà ãîëîâí³é àëå¿
ïàíñ³îíàòó “Æîâòåíü” ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³”.

Çàãàëîì â Óêðà¿í³ âèÿâëåíî ïî-
íàä 500 ïðàäàâí³õ äåðåâ, ³ç íèõ
82 — òèñÿ÷îë³òí³, à äâà, çà îö³í-
êàìè åêîëîã³â, ìàþòü â³ê ïîíàä äâ³
òèñÿ÷³ ðîê³â. Çîêðåìà, öå îëèâà â
Í³ê³òñüêîìó áîòàí³÷íîìó ñàäó òà
ÿë³âåöü íà ìèñ³ Ñàðè÷ ó Êðèìó.
Êðèìñüêèé ï³âîñòð³â óí³êàëüíèé
êðàé, äå, çà ïðîãíîçàìè åêîëîã³â,
ìîæíà ùå â³äíàéòè ³íø³ ðåë³êòî-
â³ äåðåâà. Ïðîáëåìà ëèøå â òîìó,
ùî çíà÷íà ÷àñòèíà Ï³âäåííîãî
óçáåðåææÿ ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³,
êóäè íåìàº “õîäó”. ßê, äî ñëîâà,
³ â çàêàçíèê “Ìåæèã³ð’ÿ”, òóäè
åêîëîãàì çàêðèòî äîñòóï óæå ïî-
íàä 70 ðîê³â, à ñàìå òàì ìàëè á
çáåðåãòèñÿ òàê çâàí³ äóáè Âîëîäè-
ìèðà — çàëèøêè â³êîâèõ ë³ñ³â ÷à-
ñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У Києві є понад 150 ві ових дерев, я і мають стат с
заповідних. Дея і з них є ре ордсменами-дов ожите-
лями не лише Києва, а й У раїни. Зо рема в столиці
рост ть найстаріший із виявлених раїні лен, аш-
тан, черешня, шов овиця та б зо . Фахівці Київсь о о
е оло о- льт рно о центр на інець 2010 ро про-
вели своєрідн інвентаризацію ві ових дерев У раїни і
виявили їх понад 500, з них 82 — тисячолітні.

Íàéñòàð³ø³ â Óêðà¿í³ êëåí, êàøòàí, ÷åðåøíÿ, øîâêîâèöÿ òà áóçîê ðîñòóòü ó Êèºâ³

Столичні фахівці розробили план ре льтивації Бортниць ої станції аерації, я ий дає змо поверн ти в осподарсь е
орист вання майже 300 а м лових полів
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про оформлення державній установі 

“Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В. П. Комісаренка Академії медичних наук України”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд інституту на вул. Вишгородській, 69 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 298/5110 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 “Про земельну реформу”, ста�
тей 92, 123 Земельного кодексу України, розглянувши технічну документацію щодо оформлення права ко�
ристування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити державній установі “Інститут ендокриноло�
гії та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Академії медич�
них наук України”, за умови виконання пункту 2 цього рішен�
ня, право постійного користування земельною ділянкою пло�
щею 3,46 га для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд інституту на вул. Вишгородській, 69 у Подільському
районі м. Києва у зв’язку з закріпленням за установою бу�
дівель і споруд на праві господарського відання (довідка
Академії медичних наук України від 14.02.2002 № 2�07/215),
в тому числі:

— площею 3,42 га — за рахунок земель, відведених від�
повідно до рішень виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 08.06.65 № 991 “Про відвод
Київському науково�дослідному інституту ендокринології і
обміну речовин земділянки для будівництва інституту”, від
13.12.66 № 1912 “Про додатковий відвод Київському науко�
во�дослідному інституту ендокринології та обміну речовин
земельної ділянки для розширення інституту та дозвіл на
знос зелених насаджень”;

— площею 0,045 га — за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 31.03.59 № 462 “Про
відвод земельної ділянки інституту геронтології і експери�
ментальної патології Академії медичних наук СРСР” (згода
землекористувача від 26.09.2007 № 01/239).

2. Державній установі “Інститут ендокринології та обмі�
ну речовин ім. В. П. Комісаренка Академії медичних наук
України”:

2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в

натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

2.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному Правилами забудови м. Києва.

2.6. Забезпечити вільний проїзд до суміжних землекорис�
тувань (ТП�3009 та ТП�3010 акціонерної енергопостачаль�
ної компанії “Київенерго”).

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконав�
чого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
08.06.65 № 991 “Про відвод Київському науково�дослідному
інституту ендокринології і обміну речовин земділянки для бу�
дівництва інституту”, від 13.12.66 № 1912 “Про додатковий від�
вод Київському науково�дослідному інституту ендокринології та
обміну речовин земельної ділянки для розширення інституту
та дозвіл на знос зелених насаджень”, від 31.03.59 № 462 “Про
відвод земельної ділянки інституту геронтології і експеримен�
тальної патології Академії медичних наук СРСР”.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Березинській Людмилі Петрівні
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Московській, діл. 44
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 325/5137 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України, розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право користування частиною земельної ді�
лянки площею 0,03 га, відведеної відповідно до пункту 20
рішення Київської міської ради від 22.04.99 № 211/312 “Про
надання та вилучення земельних ділянок”, право користу�
вання якою посвідчено державним актом на право постій�
ного користування землею від 20.09.99 № 79�4�00027 (лист�
згода споживчого товариства — колективу індивідуальних
забудовників “Жуляни”), та віднести її до земель сільсько�
господарського призначення.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Березинській Людмилі Петрів�
ні для ведення індивідуального садівництва на вул. Москов�
ській, діл. 44 у Голосіївському районі м. Києва.

3. Передати громадянці Березинській Людмилі Петрівні,
за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку загальною площею 0,07 га для ве�
дення індивідуального садівництва на вул. Московській, діл.
44 у Голосіївському районі м. Києва, в тому числі:

— площею 0,04 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування;

— площею 0,03 га — за рахунок земель сільськогосподар�
ського призначення.

4. Громадянці Березинській Людмилі Петрівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 30.08.2010 № 19�10336, Київської місь�
кої санепідстанції від 19.08.2010 № 6367, Державного управ�
ління охорони природного середовища в м. Києві від
21.08.2010 № 05�08/5043, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини від 31.08.2010 № 22�
2469/35, Головного управління земельних ресурсів від
30.09.2010 № 05�6735.

5. Споживчому товариству — колективу індивідуальних
забудовників “Жуляни” звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо
організації робіт по внесенню змін до державного акта на

Про внесення змін до пункту 19 рішення Київської міської
ради від 18.03.2004 № 125/1335 

“Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 306/5118 від 2 грудня 2010 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою про внесення змін до пункту 19 рішення Київської
міської ради від 18.03.2004 № 125/1335, відповідно до статті 92 та пункту 1 Перехідних положень Земель�
ного кодексу України, на виконання витягу з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань зе�
мельних відносин, містобудування та архітектури від 26.10.2010 № 30, враховуючи звернення Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві від 21.10.2010 № 1/5764, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 19 рішення Київської міської
ради від 18.03.2004 № 125/1335 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею”, а саме:

— в абзаці 1 слова “проект відведення земельної ділян�
ки” замінити словами “проект землеустрою щодо відведен�
ня земельних ділянок”;

— в абзаці 2 слова та цифри “земельну ділянку площею
0,28 га (в тому числі площею 0,03 га в межах червоних лі�
ній) у короткострокову оренду на 15 місяців” замінити сло�
вами та цифрами “земельні ділянки загальною площею 0,28
га, з них: ділянку площею 0,25 га — в постійне користуван�
ня, ділянку площею 0,03 га — в короткострокову оренду на
5 років”;

— підпункт 19.1.2 пункту 19 викласти в такій редакції: “У
місячний термін звернутися до Головного управління зе�
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської

міської державної адміністрації) із клопотанням щодо орга�
нізації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру
(на місцевість) та виготовленню документів, що посвідчу�
ють право користування земельними ділянками”;

— у підпункті 19.1.3 пункту 19 слова “розміщених у ме�
жах земельної ділянки” замінити словами “що знаходяться
в межах земельних ділянок”.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від
13.07.2004 № 91�6�00291.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

право постійного користування землею від 20.09.99 № 79�
4�00027.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання земельної ділянки 
поліклініці сімейного лікаря “Русанівка” 

Дніпровського району м. Києва 
для експлуатації та обслуговування дитячої поліклініки

на бульв. Давидова, 15?а у Дніпровському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 296/5108 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та враховуючи проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки поліклініці сімейного лікаря “Русанів�
ка” Дніпровського району м. Києва для експлуатації та
обслуговування дитячої поліклініки на бульв. Давидова,
15�а у Дніпровському районі м. Києва.

2. Надати поліклініці сімейного лікаря “Русанівка” Дніп�
ровського району м. Києва, за умови виконання пункту 3
цього рішення, в постійне користування земельну ділян�
ку площею 0,15 га для експлуатації та обслуговування ди�
тячої поліклініки на бульв. Давидова, 15�а у Дніпровсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування, у зв’язку із закріплен�
ням за поліклінікою майна на праві оперативного управ�
ління (наказ Головного управління комунальної власності
м. Києва від 12.09.2002 № 69 “Про закріплення майна за
поліклінікою сімейного лікаря “Русанівка” Дніпровського
району м. Києва”).

3. Поліклініці сімейного лікаря “Русанівка” Дніпров�
ського району м. Києва:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

3.3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рі�

шення Київради від 14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет
міста Києва на 2010 рік”.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.6. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної і про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку,
визначеному Правилами забудови м. Києва.

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 11.07.2006 № 19�5748, від 26.02.2007
№ 09�1594, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 09.06.2006 № 06�6�25/2327, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
25.05.2007 № 071/04�4�22/2615 та Головного управління
земельних ресурсів від 14.11.2007 № 05�2181.

4. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ñì³õ — öå êîðèñíî
У ці передноворічні дні страшен-
но хочеться позитив . Причом
не р бо о з бос альства чи д р-
но о сміх — хочеться добро о і
тепло о мор , щирих смішо
на в стах, весело о і піднесено о
настрою. Ці аво, що саме та и-
ми віршами — по-справжньом
при ольними і смішними — поді-
лився з реда цією “Хрещати а”
наш давній др Анатолій Матвій-
ч . Виявляється, що він може
б ти не тіль и ліричним і либо-
им, а й по-справжньом весе-
лим і дотепним. А чом б і ні?!
Тон е поч ття мор завжди б -
ло рисою справжніх інтеле т -
алів. А всі д рниці світ роблять-
ся із серйозним виразом облич-
чя! Пам’ятаймо про це — і смі-
хаймося разом із Анатолієм Мат-
війч ом!

ПРОСТАК

Ви д маєте, ме, я проста ?
У мене мрія є — н просто ч до!
Я, ме, хоч сісти літа —
І полетіти аж до Голлів д .

Там в Голлів ді — лиш одні зір и,
Брюс Вілліс, і Шварцне ер, і Сталоне,
П’ють доро щі вина й онья и,
Ж ють собі жюльєни й ма арони.

А я до них тихень о підійд ,
Наллю їм само ончи по с лянці
І та с аж їм: “Ха д ю д !
Чи ви б ли нас, Бородянці?

Зніміть мене, хлопа и, іно!
Нехай побачить моя темна баба,
Шо я їй не я е-неб дь лайно,
А с пермен всесвітньо о масштаб !!!”

От, маю жін , ме, я на ріх,
О, ч єте, вже личе, відьма лята...
Н , прощавайте, ме, я побі ,
Мені ще б льб дотемна опати...

РОК

Ком сь та а біда на д м спала
Чи просто перепл тали маршр т —
В л хе село ро - р па завітала
Та а модняча, аж ть, шо ап т.

В селі в той день б ло вели е свято,
Зібрав сіх с ворий Голова
І на азав сім аплод вати,
Щоб ості не образились, б ва.

Старі діди причов али до л б ,
Зібралися старень і баб сі,
Прийшли, я на по ар чи на з б ,
Та і серйозні і с мні сі.

На сцен хлопці вибі ли ривасті,
Страшні, неначе атомна війна,
І та по стр нах врізали на щастя,
Що аж л бі трісн ла стіна.

Вони старих один морд вали,
Від р от здри алося село...
А потім автоб с пострибали —
І наче б то їх зовсім не б ло...

І врешті Голова спитав с воро:
“Н , я онцерт славлених зіро ?”
“Та, слава Бо ,— мовила Федора,—
Хіба ото біда для нас чи оре?!
Пережили війн й олодомори,
Переживемо й цей нещасний ро ...”

СЕКС ПО ТЕЛЕФОНУ

Хлопці, це не ви ад а й не сон,
Я ледь-ледь о овтався від стрес —

Я пив мобільний телефон, —
Диво еле тронно о про рес !

З ви ляд — та а собі д рня,
А візьмеш до р — то інше діло,
Я чора рався ним півдня,
Навіть випить зовсім не ортіло.

Я дзвонив ди лише хотів,
На ачав собі рин тонів тонн ,
Назнімав людей, соба , отів
І замовив се с по телефон .

Я свою адрес їм с азав,
Описав, я я хоч пані,
Сів рісло — і че ати став,
Наче солод ом романі.

Подзвонили в двері — я від рив,
Т т мені хтось я зацідить в о о...
Далі я немов засн в либо о,
Чи дись дале о відлетів...

А прийшов до тями — н , апець!
Ні рошей, ні вітів, ні оріл и,
І лише в р ці моїй — мобіл а,
Намертво затисн в — хай їй рець!

Я змінив свій “ иївстар” на “лайф”,
Але пам’ятатим до с он ,
Що то значить — “се с по телефон ” —
І я ий р тий від ньо о айф!

ЩАСТЯ

Місяць травень в білом цвіт
Пелюст и обтр ш вав сріблясті.
Я лежав під вишнею в сад
І тихень о мір вав про щастя.

Щастя, це ж воно не просто та ,
Це не я ось-десь і не абищо,
Щастя, це немовби віщий зна ,
Тіль и имось посланий нам звище!

Щастя, це я вд єш рам сімсот
І, заївши салом з памп ш ами,
Можеш роз азати ане дот
На ф ршеті з арними жін ами.

Щастя, оли в тебе всюди блат,
А штанях — бойова пр жин а,
Щастя, оли маєш сто дівчат,
І лише одн та чесн жін ,

Щастя, оли ти вели ий чин
І до то о ж не в старом віці,
Коли ти сідаєш в лім зин,
Або б’єш підле ло о по пиці.

Щастя, оли інші спин н ть,
А до тебе ніби липн ть роші,
Щастя, оли всі тобі нес ть,
Лиш за те, що ти та ий хороший.

Але я ось ти ідеш дись,
Раптом з неба падає це лина,
З сієї сили в тім’я — блись!
І нема щасливої людини.

Тож виходить та , що на бід
Щастя ота е дається звище?!
Ні, вже раще я от т, в сад
Полеж тихень о і посвищ ...

МЕЛОМАН

Люблю я м зи серйозн ,
Від неї я, мов Раю,
Вона впливає рандіозно
На ер дицію мою.

Я меломаном став хронічним,
К пив собі абонемент,
Прийд — сідаю в рісло звично
І... засинаю за момент.

І от я сплю під ф Баха,
І сниться рідний х тірець,
Де я, сопливий бідолаха,
Пас своїх д рних овець.

Вони збиваються до пи,
Та і заповстані й бр дні,
А я їх батіж ом по д пі,
І та щось радісно мені!

Аж ось же зв чить Бетховен —
І вже всьо о то о нема,
І я тепер, немов би човен,
Плив без весел і ерма.

А т т же л нає Штра с —
І я від захват тремч ,
І сам, немов вели ий стра с
За стра сихою, леч .

Гарячий вітер дме р ди
Й д м и розпалює мої,

Я добре знаю, що то б де,
Я я наздожен її!

Вже через мить солод а з ба
Все моє тіло обпече...
Аж т т я ась потвора р ба
Мене штовхає плече!

Всі сни розтали, я в т мані,
Я знов сидж поміж рядів,
— Чо о вам треба, прош пані!
Ви що, знервовані чи п’яні?
Я щойно поб вав в нірвані,
То й що з то о, що я хропів!

БРАТИ ПО РОЗУМУ

Мене одолівають розд ми
Про таємниці “мірозданія” —
Чи є нас брати по роз м ,
Н ці, “роз мнії созданія”?

Хотілось би пере онатися,
Що ми на світі не одні —
І та , одначе, може статися,
Що нас відвідають вони.

Оце та хохма б де, брати и,
Я що таріл а прилетить —
І сяде прямо на Хрещати ,
І наче сонце заблищить!

А потім рява розвіється,
По асн ть бортові во ні,
Дверцята овані від риються —
І звідти виліз ть вони!

Конта т світів — це дєло тон еє!
Візьм хліб-сіль на р шни ,
А ще — с лію з само он ою,
Що ви нав сам із б ряч .

Я їм с аж — лас аво просимо
На рідні наші бере и!
Давайте др жб про олосимо,
Я що ми вам не воро и.

Давайте б демо брататися,
Чи маєте діво я их!?
Ми можем з вами помінятися —
Ви нам своїх, а ми своїх!

І ми по ажем, ось побачите,
Що раїнець — то оза !
Лиш ви спочат розтл мачте нам,
Де що них, ди і я !

І незабаром ми народимо
Новітню рас на землі,
І б д ть заздрить всі народи нам —
І ян и, й браття мос алі.

Ми станем вільними й рилатими,
Не треба нам тоді й Європ!
Ми в інший світ тоді літатимем,
Я в Жмерин чи в Конотоп!

Тож прилітайте, браття, здале ,
Даремно свій не айте час!
А ми т т по и що по ш али
За осмос вип’ємо й за нас!

БАОБАБИ

Мені б та вели баб ,
Щоб зростом більше баобаба,
Вели е тіло щоб б ло,
А посередині — д пло.

А в том теплом д плі
Най раще місце на землі —
І я б тоді заліз т ди,
Увесь подалі від біди.

Я в тім д плі би жити став,
Я там би їв і там би спав,
Я мріяв там би в тишині
І там співав свої пісні.

Але нема та ої баби,
І не рост ть в нас баобаби.
Зі мною пор ч моя жін а.
А часом в ній моя частин а...
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ОВНИ,
ставити хрест на ар’єрі не варто,
то помил овий ро . Нині в житті
може статися р тий поворот. Я -
що всією с тністю пра нете до про-
фесійно о вдос оналення, любле-
на робота відповідає творчом по-
ли анню—це ч дово! Незабаром
доля потішить приємними сюрпри-
зами. Ува а жін ам: хочете за рі-
питися на посаді — підлащ йтеся

і чар йте шефа, роз аняйте он ренто , але стримано, щоб
не спрово вати відповідь заздрісн злість. І не заб дьте
про зміцнення шлюб . З постійним партнером вас неод-
мінно мають б ти спільні справи, інтереси, це зцементов є
шлюб.

ТЕЛЬЦІ,
ваш партнер — чарівний, ма ічно
привабливий, але це не повинно ви-
ли ати ревнощі, навпа и, вам по-
трібно йо о ол бити, делі атно ви-
хов вати. Не влаштов йте м штри,
ни айте нав’яз вання власної д м-
и. Ч ттєвість, ніжність, т рбота —
пре раснийтоні длявзаємин.Радій-
те, що вас люблять, і дорожіть цим!

Адже через місяць ця манна небесна за інчиться! Ува а амбіт-
ним самовпевненим особам: присл хайтеся до ч жих порад,
там зерна істини, і навчайтеся! Обставини на аз ють фахово
під ватися, іна ше з одом це не ативно позначиться на
ар’єрі.

БЛИЗНЯТА,
хто не ризи є, той не п’є шампан-
сь о о! Одна нині стрім олов під-
даватися авантюрі — небезпечно.
Б дь-я і дії варто ретельно до дріб-
ниць проаналіз вати. Без надійно-
о пра тично о с п тни а нія не
можна. Ви залежні повністю від під-
трим и половин и, і це — доля.
Щасливі шанси вини н ть через

армонійне партнерство. Та не паразит йте на стос н ах, а
робіть рівноцінний внесо спільн с арбницю. Виявляйте
т рбот та любов до обранця. Втім, потішитися сл жбовим
романом ніхто не забороняє, адже це піде на ористь
ар’єрі.

РАКИ,
я що в рідних стінах холодно й не-
затишно, ле оч ть сімейні чвари—
ценепривід рватиподр жні стос н-
и.Зап с айтесердечнийдви н і—
детон йте в с п тни та і самі по-
ч ття. Б ти в парі, ділити порівн
щастя і оре—цеБожий ро , я им
нехт вати заборонено. Я що ви са-
мотні, то обранець, я ий призначе-

ний долею і впис ється ваші “нормативи” ідеал , неодмінно
з’явиться на оризонті. За ох йтеся! Нині ви — романтично
о рилені, тож спільно б д йте расив веж висо о о охання!

ЛЕВІВ
доля за ли ає до сл жбових змін.
Коливасщосьне влаштов єна ста-
рих тр дових теренах, постарайте-
сяреор аніз ватися і зваліть напле-
чі нові повноваження або підш ай-
те інше робочемісце. Головне—не
перенапр ж ватися! Робота м сить
приносити іднийприб то і задово-
лення, іна ше це вдарить по здо-
ров’ю, а йо о вам варто бере ти я

зіницю о а. Особисте щастя сфо совано під рідним дахом.
Т т д ша і тіло пізнають всю рас насолоди. Тож не вартош -
ати тріпотливих вражень на стороні.

ДІВИ,
тяжіння до п ритансь их сма ів ціл-
ом впис ється ваш темпера-
мент. Я що любити, то потрібно
знати за що. Вимо и до обранця
мають б ти раціональними, вірт о-
зів-спо сни ів ви ресліть зі спис-

претендентів на р і серце. А
ос іль и вам знайти підхід до об-
ранця і отримати насолод ле о,

вчасно застосов йте словесн ма ію.

ТЕРЕЗИ
оповиті холодом та манірністю. Це
мас а,щовідля єпротилежн стать,
хоча в либині д ші та хочеться лю-
бові та лас и! Втім, ви не налаштова-
ні роз ривати своє серце, віддавати-
ся заспо сливі арні очі, медові ом-
пліменти—тіль и за хороші подар н-
и! І це не підля ає ос д , любов ви-
ма ає відповідної оплати. Ува а пан-

ноч ам, не “стріляйте” по бо ах. Ваш принц серця знаходить-
ся в сімейних пенатах. Тож живайтеся в роль бере ині дом
та несіть старанно сімейн вахт , а ар’єрі віддайте др по-
ловин сил.

СКОРПІОНИ,
вели і спо сни и та чародії. Доля і
надалі вас пест є, створюючи ч дові
можливості дляромантичних при од,
але зараз не до лям рів. Раціональ-
но ви ористов йтеобставини,м дро
і пра тично знайомтеся, онта т йте
з оле ами, с сідами. Завдя и їм до
васзавітаєщастя та спіх.Б дьтеобе-
режними— не станьте жертвою хит-

рих маніп ляцій і не робіть нічо о на збито собі! Власні по ля-
ди, д м и є домін ючими. Я що вас чом сь пере он ють,
довіряйте лише вн трішньом олос і хвалюйте відповідні
рішення.

СТРІЛЬЦІ
(жін и) одержимі ненаситними тілес-
ними(ахтоматеріальними)апетитами.
Хоч все і зараз! А ос іль и сили фон-
тан ють, ви отові п ститися на пош -
и ам рних при од. Але, на жаль, от-
римати бажане не вдасться, ваші “до-
нори” д же с пі. Ува а чолові ам: я -
що вам запаморочила олов чарівна
леді, не план йте нічо о. Цяфея прий-

шла з армічно о мин ло о за бор ами. Після 7 січня цей захоп-
люючий “міраж” розтане... Ваше нинішнє завдання — заробля-
ти роші та дбайливо їх витрачати.

КОЗОРОГИ,
доляшлюб ваших р ах. Я що до-
схоч нам чилися, сидячинаприв’язі,
є два варіанти: розірвати подр жні
ланцю иаботрансформ ватистос н-
инановийрівень.Зробітьвибір: вби-
ватичивос решати?...Принаймні, о-
лиобранецьналаштованийнад хов-
н модернізацію (а він вас охає, вва-
жаючи ідеалом) шанси збере ти

шлюб висо і. Готові зліпити на свій сма обранця — дерзай-
те!Форт на на вашом боці. На роботі прибор айте пих , до-
с оналюйтесь фахово, іна ше роздра оните оле чи шефа, а
це небезпечно.

ВОДОЛІЇ
переб вають армічном ритмі, про-
живаючи сценарії з мин ло о життя.
Пані знов р тять романи з авале-
рами з попередньої реін арнації, пе-
реб ваючивсолод их ілюзіях, помил-
овоб д ючипланинамайб тнє.Да-
ремно переймаєтеся, адже після 15
січня цей аз овий сон розтане. Не
занедбайте ар’єр ! У вас є любле-
на робота, раще їй віддавайте твор-

чі сили та поч ття. Чолові ам трохи простіше, вони не “випа-
ли” з реальності і мож ть обачливо, заради ар’єрно о зрос-
тання і рошей, о р тити свою шефиню.

РИБИ,
двері майб тньо о остинно відчине-
но, але ввійти т ди можна за мови,
що ви зробите ревізію в др жньом
оточенні, а точніше— цюмісію візьме
на себедоля, залишившипорядлише
потрібних товаришів по д х , інтере-
сам. Нежал йте за тим,що себе від-
жило, ваші шляхи розходяться. Я що
хтось зійде з дистанції, на йо о місце

прийдепотрібналюдина, отовавсімсерцемполюбитивас, ста-
ти вірним побратимом. А я що це станеться, при от йтеся від-
повістивзаємністю.Нині виволодієтелюбовнимирес рсами!

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (26—31 ãðóäíÿ)

Шановний а ціонер АТЗТ “Київсоюзшляхпрое т”
А ціонерне товариство за рито о тип “Київсоюзшляхпрое т”,

місцезнаходження за адресою: У раїна, м. Київ, 04053, в л. К дрявсь а,
б д. 3/5, од ЄДРПОУ 01388437 (надалі — Товариство), повідомляє про
проведення За альних зборів а ціонерів Товариства (надалі — Збори).
Збори відб д ться — 16.02.2011 ро о 10.00 за адресою: У раїна, м. Київ,
в л. Івана Мазепи (Січнево о Повстання), 11-Б, онференц-зал отелю
“Салют”.

Порядо денний:
1. Обрання лічильної омісії, Голови та се ретаря За альних зборів а ціонерів Товариства

та затвердження ре ламент роботи За альних зборів а ціонерів.
2. Звіт Правління за підс м ами роботи Товариства за 2009, 2010 ро и.
3. Звіт На лядової ради Товариства за 2009, 2010 ро и.
4. Звіт Ревізійної омісії Товариства за 2009, 2010 ро и.
5. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2009, 2010 ро и.
6. Розподіл приб т або по риття збит ів за 2009, 2010 ро и.
7. Від ли ання та обрання Голови Правління Товариства.
8. Від ли ання та обрання Правління Товариства.
9. Від ли ання та обрання На лядової ради Товариства.
10. Від ли ання та обрання Ревізійної омісії Товариства.
11. Про розірвання до овор на ведення реєстр а ціонерів Товариства з існ ючим

реєстро трим вачем та ладання до овор на ведення реєстр а ціонерів Товариства
з новим реєстро трим вачем.

12. Про внесення змін та доповнень до Стат т Товариства шляхом ви ладення йо о
новій реда ції.

13. Про затвердження рішень Правління та На лядової ради Товариства.
14. Про переведення вип с а цій Товариства з до ментарної в бездо ментарн форм

існ вання (дематеріалізація вип с ) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
15. Обрання депозитарію, що б де обсл ов вати вип с а цій.
16. Обрання збері ача, я о о б д ть від риватися рах н и власни ам а цій.
17. Про припинення дії до овор на ведення реєстр а ціонерів Товариства з існ ючим

реєстро трим вачем. Визначення дати припинення ведення реєстр а ціонерів.
18. Визначення способ персонально о повідомлення а ціонерів про дематеріалізацію.
19. Про затвердження нової реда ції Стат т Товариства, пов’язан з дематеріалізацією

вип с а цій Товариства.

Право часті зборах а ціонерів мають особи, я і є власни ами а цій на день
проведення зборів або їх повноважені особи.

Реєстрація часни ів зборів відб деться 16.02.2011 р. з 09.00 до 09.50 за місцем
проведення зборів.

Для часті зборах а ціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а повноваженим
особам а ціонерів — паспорт та довіреність, оформлен з ідно вимо діючо о
за онодавства У раїни.

Ознайомитись з матеріалами щодо поряд денно о, на підставі письмово о запит ,
а ціонери мож ть за місцезнаходженням Товариства.

Телефон для довідо : 8(044) 272-09-16.

Голова Правління Є.Г. Лімонов

Шановний а ціонер АТЗТ “Київсоюзшляхпрое т”
А ціонерне товариство за рито о тип “Київсоюзшляхпрое т”,

місцезнаходження за адресою: У раїна, м. Київ, 04053, в л. К дрявсь а,
б д. 3/5, од ЄДРПОУ 01388437 (надалі — Товариство), повідомляє про
проведення За альних зборів а ціонерів Товариства (надалі — Збори).
Збори відб д ться — 23.02.2011 ро о 10.00, за адресою: У раїна, м. Київ,
в л. Івана Мазепи (Січнево о Повстання), 11-Б, онференц-зал отелю
“Салют”.

Порядо денний:
1. Обрання лічильної омісії, Голови та се ретаря За альних зборів а ціонерів Товариства

та затвердження ре ламент роботи За альних зборів а ціонерів.
2. Звіт Правління за підс м ами роботи Товариства за 2009, 2010 ро и.
3. Звіт На лядової ради Товариства за 2009, 2010 ро и.
4. Звіт Ревізійної омісії Товариства за 2009, 2010 ро и.
5. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2009, 2010 ро и.
6. Розподіл приб т або по риття збит ів за 2009, 2010 ро и.
7. Від ли ання та обрання Голови Правління Товариства.
8. Від ли ання та обрання Правління Товариства.
9. Від ли ання та обрання На лядової ради Товариства.
10. Від ли ання та обрання Ревізійної омісії Товариства.
11. Про розірвання до овор на ведення реєстр а ціонерів Товариства з існ ючим

реєстро трим вачем та ладання до овор на ведення реєстр а ціонерів Товариства
з новим реєстро трим вачем.

12. Про внесення змін та доповнень до Стат т Товариства шляхом ви ладення йо о
новій реда ції.

13. Про затвердження рішень Правління та На лядової ради Товариства.
14. Про переведення вип с а цій Товариства з до ментарної в бездо ментарн форм

існ вання (дематеріалізація вип с ) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
15. Обрання депозитарію, що б де обсл ов вати вип с а цій.
16. Обрання збері ача, я о о б д ть від риватися рах н и власни ам а цій.
17. Про припинення дії до овор на ведення реєстр а ціонерів Товариства з існ ючим

реєстро трим вачем. Визначення дати припинення ведення реєстр а ціонерів.
18. Визначення способ персонально о повідомлення а ціонерів про дематеріалізацію.
19. Про затвердження нової реда ції Стат т Товариства, пов’язан з дематеріалізацією

вип с а цій Товариства.

Право часті зборах а ціонерів мають особи, я і є власни ами а цій на день
проведення зборів або їх повноважені особи.

Реєстрація часни ів зборів відб деться 23.02.2011 р. з 9.00 до 9.50 за місцем
проведення зборів.

Для часті зборах а ціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а повноваженим
особам а ціонерів — паспорт та довіреність, оформлен з ідно вимо діючо о
за онодавства У раїни.

Ознайомитись з матеріалами щодо поряд денно о, на підставі письмово о запит ,
а ціонери мож ть за місцезнаходженням Товариства.

Телефон для довідо 8(044) 272-09-16.

Голова Правління Є.Г. Лімонов

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів ТОВ “ІДЖ Б”ЮТІ”,
останнє місце переб вання я о о: м. Київ, в л. Боричів Ті , 35, Тамар іна Павла
Ароновича, в с дове засідання, я е відб деться 15.02.2011 ро об 11.30 за
адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді
цивільної справи за позовом ВАТ “БГ БАНК” до ТОВ “ІДЖ Б”ЮТІ”, Тамар іна П.А.
про стя нення забор ованості по редитном до овор . При собі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений
про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може
б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов’язаний повідомити с д
про поважність причини неяв и.

С ддя Дарниць о о районно о с д м. Києва О.М. Колесни

З метою форм вання штат та адрово о резерв Головне правління
вн трішньо о фінансово о онтролю та а дит ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (КМДА) запрош є талановитих і перспе тивних співробітни ів
на посади заст пни а начальни а Головно о правління, начальни ів
правлінь, начальни ів відділів, завід вачів се торів, оловних та провідних
спеціалістів.

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :

- вища освіта е ономічно о чи юридично о спрям вання;

- досвід роботи а дитором, ревізором, б х алтером різних ал зях,
омпетентність, відповідальність, ом ні абельність, ініціативність, вміння
працювати в оманді.

Детальна інформація за телефонами: +380 (44) 239-86-66, +380(44) 270-51-44.

Резюме з власними даними надсилати на еле тронн адрес :
finaudit@guvfka.kmda.gov.ua чи фа сом +380 (44) 270-51-48.

Адреса: 01601, м. Київ-601, в л. Трьохсвятительсь а, 4-Б, 3 поверх.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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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 385-10
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Íîâîð³÷í³ êàí³êóëè 
ç “Áðåìåíñüêèìè 
ìóçèêàíòàìè”
Ñòîëè÷íèé òåàòð îïåðåòè çàïðîøóº ìàëåíüêèõ
êèÿí íà ïåðåãëÿä ïîïóëÿðíèõ ìóçè÷íèõ êàçîê
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Під час новорічних та різ-
двяних свят Київсь ий на-
ціональний а адемічний
театр оперети двічі на
день остинно запрош є
юних лядачів на м зичні
вистави люблених дитя-
чих творів. Від риє зимо-
вий сезон ані л
прем’єра м зичної аз и
“При оди бременсь их
м зи антів”, я презен-
т ють 26 р дня. О рім
то о, малень і ияни змо-
ж ть пере лян ти м зичні
аз и “Лампа Аладдіна”,
“Білосніж а та семеро
номів”, “Чиполліно”.

Êè¿âñüêèé òåàòð îïåðåòè çàâ-
æäè âì³â ðîç³ãð³òè ³íòåðåñ ñâî¿õ
øàíóâàëüíèê³â ö³êàâîþ òà íàñè-
÷åíîþ ïðîãðàìîþ. Öüîãî ðàçó áó-
äå ÷èì ïîðàäóâàòè ³ íàéìåíøèõ
êèÿí, îñîáëèâî ó ñâÿòêîâ³ äí³.
Íàäçâè÷àéíèì ð³çäâÿíèì ïîäà-
ðóíêîì äëÿ íèõ ñòàíå íîâà ìó-
çè÷íà òåàòðàë³çîâàíà ïîñòàíîâêà
óëþáëåíîãî äèòÿ÷îãî òâîðó. Â³äî-
ìó êàçêó áðàò³â Ãð³ìì 40 ðîê³â òî-
ìó àâòîðè ìàéáóòíüî¿ ï’ºñè àêòîð
Âàñèëü Ë³âàíîâ, ïîåò Þð³é Åíò³í
òà êîìïîçèòîð Ãåííàä³é Ãëàäêîâ
ïåðåòâîðèëè íà âåñåëèé òà ïîïó-
ëÿðíèé ìóëüòô³ëüì “Ïðèãîäè
áðåìåíñüêèõ ìóçèêàíò³â” ³ ìþ-
çèêë “Òðóáàäóð òà éîãî äðóç³”. ̄ õ-
í³õ ãåðî¿â îáîæíþº âæå íå îäíå
ïîêîë³ííÿ ãëÿäà÷³â. Â³äòåïåð ñèì-
ïàòè÷í³ Ïåñ, Îñåë, Ê³ò, ãîëîñèñ-
òèé Ï³âåíü òà ³íø³ íå ìåíø ö³êà-
â³ é êóìåäí³ ä³éîâ³ îñîáè òâîðó
ðîçâàæàòèìóòü ä³òëàõ³â ç³ ñöåíè
ñòîëè÷íî¿ îïåðåòè äîòåïíèìè
æàðòàìè, ñï³âàìè, òàíöÿìè. “Ñà-
ìå Êè¿âñüêèé òåàòð îïåðåòè ùå ó
2004 ðîö³ îäíèì ç íàéïåðøèõ çðî-

áèâ ìþçèêë äëÿ ä³òåé,— ðîçïîâ³-
äàº õóäîæí³é êåð³âíèê òåàòðó, çà-
ñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè
Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé.— ² ä³òè
ñïðàâä³ ãàðíî ðåàãóþòü íà òàê³ ïî-
ñòàíîâêè. Íàøå çàâäàííÿ — ðî-
áèòè âèñòàâè ³íòåðàêòèâíèìè, äè-
íàì³÷íèìè. Æèâà ìóçèêà òà ñï³ë-
êóâàííÿ ïåðñîíàæ³â ³ç çàëîì äî-
ïîìàãàþòü òðèìàòè óâàãó ä³òåé,
âèêëèêàòè â íèõ çàö³êàâëåí³ñòü,
åìîö³¿. ßêùî â òåàòð³ ä³þòü òàê³
çàêîíè, ïóáë³êà ñòàº éîãî øàíó-
âàëüíèêîì íàçàâæäè”.

Æèâå çâó÷àííÿ îðêåñòðó, ÷àð³â-
í³ ãîëîñè, êàçêîâ³ äåêîðàö³¿ ó ñòè-
ë³ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ³ êîðîë³âñüê³
êîñòþìè ïåðåíåñóòü ãëÿäà÷³â ó
ôàíòàñòè÷íèé ñâ³ò ä³òåé ³, äî ñëî-
âà, äîðîñëèõ. Ìþçèêë “Ïðèãîäè
áðåìåíñüêèõ ìóçèêàíò³â” ðîçðà-
õîâàíèé íà ïóáë³êó øèðîêîãî â³-
êîâîãî ä³àïàçîíó, áî öåé òâ³ð çíàº
³ îáîæíþº íå îäíå ïîêîë³ííÿ. À
óí³êàëüí³ñòü éîãî, çà ñëîâàìè ðå-
æèñåðà-ïîñòàíîâíèêà íàðîäíî¿
àðòèñòêè Óêðà¿íè Òàìàðè Òè-
ìîøêî-Ãîðþøêî, â òîìó, ùî âè-
ñòàâó äîïîâíåíî íîâèìè ìóçè÷-
íèìè íîìåðàìè — ïîìïåçí³øè-
ìè òà çì³ñòîâí³øèìè, çàâäÿêè ÷î-

ìó êðàùå ðîçêðèâàþòüñÿ õàðàêòå-
ðè ãîëîâíèõ ãåðî¿â. “Ïðàöþþ÷è
íàä ïîñòàíîâîþ, ìåí³ çàõîò³ëîñÿ
á³ëüøå ìóçè÷íîãî ïðîñòîðó, ñöå-
í³÷íîãî îá’ºìó,— ä³ëèòüñÿ ñåêðå-
òàìè ïàí³ Òàìàðà,— ó öüîìó ìþ-
çèêë³ ñòåðëàñÿ ìåæà ì³æ õîðîì,
âîêàëîì, àêòîðñüêîþ ãðîþ é òàí-
öÿìè. Óñ³ âèêîíàâö³ ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ñïîâíà ðîçêðèòèñÿ, ðåàë³-
çóâàòè ñâ³é òàëàíò — ³ äåáþòàí-
òè, ³ òèòóëîâàí³ àêòîðè”.

Äëÿ ìþçèêëó ïîñòàíîâî÷íà
ãðóïà çóì³ëà çíàéòè ïîòð³áíå
ïðîñòîðîâå ð³øåííÿ — îá’ºìíå ³
ïàíîðàìíå âîäíî÷àñ. Õóäîæíè-
êàì ïî ñâ³òëó òà çâóêîðåæèñåðàì
âäàëîñÿ ñòâîðèòè ÿñêðàâó àòìî-
ñôåðó äëÿ òåàòðàë³çîâàíîãî ä³é-
ñòâà, ³ öåé ³ñïèò âîíè ç óñï³õîì
âèòðèìàëè íà ãåíåðàëüíîìó ïðî-
ãîí³.

Íàãàäàºìî, ùî ïðåì’ºðà ìþ-
çèêëó â³äáóäåòüñÿ 26 ãðóäíÿ îá
11.00 òà 14.00. Òàêîæ äâ³÷³ íà äåíü
ïðîòÿãîì íîâîð³÷íèõ êàí³êóë òå-
àòð îïåðåòè ãîñòèííî çàïðîøóº
ìàëåíüêèõ øàíóâàëüíèê³â ïåðå-
ãëÿíóòè ìóçè÷í³ êàçêè “Ëàìïà
Àëàää³íà”, “Á³ëîñí³æêà òà ñåìå-
ðî ãíîì³â”, “×èïîëë³íî”

ММ ЕЕ ЛЛ ЬЬ ПП ОО ММ ЕЕ НН АА

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо о місяця в Національном льт рном центрі
У раїни в Мос ві від рилася вистав а х дожніх тво-
рів юних ст дентів Київсь ої дитячої а адемії мис-
тецтв “Варіації на тем щастя”. Витвори молодих
раїнсь их талантів здоб ли визнання мос ов-

сь ої п блі и. А в Києві ст денти А адемії мистецтв
під от вали до свят вели ий онцерт і е спозицію
х дожніх робіт.

Ó ãðóäí³ ìåøêàíöÿì ñòîëèö³ Ðîñ³¿ ïðåäñòàâèëè òâîð÷³ñòü ìî-
ëîäèõ â³ò÷èçíÿíèõ õóäîæíèê³â. Ó Íàö³îíàëüíîìó êóëüòóðíîìó
öåíòð³ Óêðà¿íè (ÍÊÖÓ) ó Ìîñêâ³ íà Àðáàò³ äî 10 ñ³÷íÿ òðèâà-
òèìå âèñòàâêà õóäîæí³õ òâîð³â þíèõ ñòóäåíò³â Êè¿âñüêî¿ äèòÿ-
÷î¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ “Âàð³àö³¿ íà òåìó ùàñòÿ”. Â óðî÷èñòîìó
â³äêðèòò³, îêð³ì ïðåäñòàâíèê³â Óêðà¿íè, âçÿëè ó÷àñòü ³ ðîñ³éñüê³
ìèòö³ — àêàäåì³ê Ðîñ³éñüêî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ ªâãåí Ðîìàøêî,
ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ, íàðîäíèé õóäîæíèê
Óêðà¿íè Àíäð³é ×åáèê³í, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êóëüòóðíîãî
öåíòðó,  äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê Âîëîäèìèð  Ìåëüíè÷åíêî, ÷ëåí
ïðàâë³ííÿ ìîñêîâñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ñï³ëêè õóäîæíèê³â Ðîñ³¿ Â³ê-
òîð Äåì’ÿí÷óê. Çà ñëîâàìè ðåêòîðà àêàäåì³¿ Ìèõàéëà ×åìáåðæ³,
åêñïîíàòè âèñòàâêè âèêëèêàëè ³íòåðåñ ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â, äëÿ
ÿêèõ îðãàí³çîâàíî îçíàéîì÷³ åêñêóðñ³¿. “Íàçâà åêñïîçèö³¿ â³äîá-
ðàæàº åíåðã³þ òà ïðàãíåííÿ óêðà¿íö³â äî ùàñòÿ — âëàñíîãî, ðî-
äèííîãî, äåðæàâíîãî,— ðîçïîâ³â ïàí ×åìáåðæ³.— Íàøå íàñòóï-
íå ïîêîë³ííÿ — ä³òè — çìàëüîâóþòü ó ñâî¿õ òâîðàõ ñàìå ùàñòÿ,
ÿêå ìè ïðàãíóëè ïîêàçàòè âñ³ì”. Âëàñíå, öå íå ïåðøà âèñòàâêà
ñòóäåíò³â àêàäåì³¿ çà êîðäîíîì — Áàòüê³âùèíó êð³çü òâîð÷³ñòü
âîíè ïðåäñòàâëÿëè âæå â Ñòðàñáóðç³ òà ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè ó
Âàðøàâ³. 

Òèì ÷àñîì ó÷îðà â Êèºâ³ íàéêðàùèõ ó÷í³â ³ ñòóäåíò³â àêàäåì³¿
â³äçíà÷èëè íàãîðîäàìè. Íàãàäàºìî, ùî Êè¿âñüêà äèòÿ÷à àêàäåì³ÿ
ìèñòåöòâ, çàñíîâàíà ó 1994 ðîö³, íàäàº ä³òÿì áåçïåðåðâíó ìèñòåöü-
êó îñâ³òó (â³ä ï³äãîòîâ÷î¿ äî âèùî¿ øêîëè) ç³ ñïåö³àëüíîñòåé ìó-
çè÷íå, îáðàçîòâîð÷å òà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå, òåàòðàëüíå ìèñ-
òåöòâî òà õîðåîãðàô³ÿ. Ñüîãîäí³ â ñò³íàõ àêàäåì³¿ â³äáóäåòüñÿ ãðàíä-
êîíöåðò ñòóäåíò³â ó òðüîõ â³ää³ëåííÿõ: êàìåðíà òà îðãàííà ìóçèêà,
ìóçè÷í³, òåàòðàëüí³ òà õîðåîãðàô³÷í³ ïîñòàíîâêè, âèñòóï äæàç-îð-
êåñòðó. À â êàðòèíí³é ãàëåðå¿ âèñòàâëÿþòüñÿ ðîáîòè ñòóäåíò³â ôà-
êóëüòåòó îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. “Òàê³ âèñòóïè, ÿê ³ ó÷àñòü íà-
øèõ ñòóäåíò³â ó ÷èñëåííèõ êîíêóðñàõ â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì äà-
þòü ä³òÿì åìîö³éíèé ï³äéîì ³ ðàä³ñòü â³ä òâîð÷îñò³, æèòòÿ”,— âïåâ-
íåíèé ðåêòîð Ìèõàéëî ×åìáåðæ³. Öüîãîð³÷íó ä³ÿëüí³ñòü àêàäåì³¿
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³äçíà÷èëî çîëîòèìè ìåäàëÿ-
ìè çà ³ííîâàö³¿ â îñâ³ò³ òà âèù³é îñâ³ò³. “ß á õîò³â, ùîá ìè ëþáè-
ëè íàøèõ ä³òåé íå ëèøå ïî-áàòüê³âñüêè, à é ïåäàãîã³÷íî, ñïîñòå-
ð³ãàþ÷è çà íèìè ùîäíÿ, ðàä³þ÷è ¿õ ðîçâèòêó, ñòâîðþþ÷è óìîâè äëÿ
ùàñòÿ ³ ïðîôåñ³îíàë³çìó. Ùîá ìîëîäå ïîêîë³ííÿ, êîëè âèðîñòå, çà-
áåçïå÷èëî ìèð ³ äîáðîáóò ó êðà¿í³ òà ïåðåäàëî äîñâ³ä â³ê³â ëþäñòâà
íàñòóïíîìó ïîêîë³ííþ”,— ïîáàæàâ ÷èòà÷àì “Õðåùàòèêà” Ìèõàé-
ëî ×åìáåðæ³

2 1 5 7

6 7 3

6 7

7 1 3 2

9

7 6 1 5 4 8

4 3 9

2 9 7 6

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 9 7 1 5 4 2

9 1 4 5 2 3 6 8 7

5 2 7 6 8 4 9 1 3

7 4 6 2 9 8 3 5 1

2 8 9 3 1 5 7 6 4

3 5 1 7 4 6 2 9 8

1 9 3 4 5 7 8 2 6

8 6 5 1 3 2 4 7 9

4 7 2 8 6 9 1 3 5

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

А тори Київсь о о театр оперети проводять енеральн репетицію мюзи л
"При оди бременсь их м зи антів"

Ùàñòÿ äèòÿ÷èìè
î÷èìà
Ðîáîòè þíèõ îáäàðîâàíèõ êèÿí 
ïðåäñòàâèëè â Ìîñêâ³

ТТ АА ЛЛ АА НН ТТ ИИ   ІІ   ШШ АА НН УУ ВВ АА ЛЛ ЬЬ НН ИИ КК ИИ

Одна з робіт вистав и 9-річної Наталії Мошенець називається
"Новорічна аз а починається"
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Íîâèé ð³ê ó ñâ³òëîìó ì³ñò³
21.00 — ñòàðò íîâîð³÷íî¿ ìàñêàðàäíî¿ õîäè â³ä Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³ äî ìàéäàíó 

Íåçàëåæíîñò³.

22.00 — ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó ³ç ç³ðêàìè åñòðàäè: Ãàéòàíîþ, Ïîòàïîì ³ Íàñòåþ,
Ò³íîþ Êàðîëü, “¨ëêîé”, ÂÂ, “Ìåä Õåäç”.

23.45 — íîâîð³÷íå ïðèâ³òàííÿ â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à òà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà.

00.00 — ãðàíä³îçíèé ñâÿòêîâèé ñàëþò.

00.05 — óïåðøå â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ëàçåðíå øîó â 3-D ïðîåêö³¿. Øîó-ïðîãðàìà íà
Ìàéäàí³ òðèâàòèìå äî 02.00.
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Про рама свят вання Різдва Христово о
7 січня 2011 ро

14.00 — êèÿí ïðèâ³òàº ãî-
ëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ ³ Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³
âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð.
Ïðîäîâæèòü ñâÿòêîâó ïðî-
ãðàìó Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷-
íèé òåàòð óêðà¿íñüêîãî
ôîëüêëîðó “Áåðåãèíÿ”, à
òàêîæ íàéêðàù³ õóäîæí³
êîëåêòèâè òà îêðåì³ âèêî-
íàâö³.

Про рама свят вання Старо о Ново о ро

13 ñ³÷íÿ î 20.00 íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ ðîçïî÷íåòüñÿ
ÿñêðàâå øîó “Ñâ³òë³ ñïîãà-
äè ñòàðîãî ðîêó, àáî Ïîáà-
÷åííÿ ç ãåðîÿìè òåëåáà÷åí-
íÿ”. Íà êèÿí ÷åêàþòü çóñ-
òð³÷³ ç ó÷àñíèêàìè óëþáëå-
íèõ òàëàíò-øîó “Ç³ðêà+ç³ð-
êà”, “Ôàáðèêà ç³ðîê”, “Õ-
Ôàêòîð”, “Óêðà¿íà ñëüîçàì
íå â³ðèòü”, “Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò”, “Ñâ³æà êðîâ”, “Íà-
ðîäíà ç³ðêà”, “Òàíöþþòü
âñ³!”.

Про рама з стрічі Ново о ро 31 р дня 2010 ро
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Âîãí³ ñâÿòêîâî¿ ðàìïè
Ðåïåðòóàð ñòîëè÷íèõ òåàòð³â ó ñâÿòêîâ³ âàêàö³¿
ДИТЯЧІ ВИСТАВИ

В ТЕАТРАХ

"Я залізний вов зим врят -
вав"
"Примхливе охання ороля

Дроздоборода"
"Сім бажань Зербіно"
29 р дня — 9 січня
Почато — 11:00, 12:00, 15:00

Молодий театр
в л. Прорізна, 17, тел.: 234-62-51

"Дванадцять місяців"
24 — 31 р дня
"Бал азо "
2 — 10 січня
Почато — 11:00, 14:30
Театр юно о лядача на Лип ах

в л. Липсь а, 15/17,
тел.: 253-62-19, 253-54-83

"При оди бременсь их м зи-
антів"
26, 28 р дня, 2, 6, 9 січня
Почато — 11:00, 14:00
"Білосніж а та семеро номів"
30 р дня, 4 січня
Почато — 11:00, 14:00
"Лампа Аладдіна"
29 р дня, 5, 8 січня
Почато — 11:00, 14:00
"Чиполліно"
3 січня
Почато — 11:00, 14:00

Київсь ий національний
а адемічний театр оперети

в л. Вели а Василь івсь а, 53/3,
тел.: 287-62-57, 287-26-30

"Про К роч Ряб та Сонеч-
о Золоте"
25 р дня
Почато — 12:30, 15:00

8 січня — 15:00, 17:30
"Троє поросят"
26 р дня
Почато — 10:00, 12:30, 17:30
"Наш веселий Колобо "
27 р дня
Почато — 12:30, 15:00
4 січня — 15:00
"При оди Дід ся Мороза"
28 р дня
Почато — 15:00, 17:30
1 січня — 15:00, 17:30
"Новорічна дивина"
28, 31 р дня
Почато — 10:00, 12:30, 15:00
9 січня — 10:00, 17:30
"Лис Ми ита"
2 січня
Почато — 15:00, 17:30
"Червона Шапоч а"
3 січня
Почато — 12:30

Київсь ий державний
а адемічний театр ляльо
в л. М. Гр шевсь о о, 1а,

тел.: 278-58-08

"Дванадцять місяців"
28, 30 р дня, 2, 4 січня
Почато — 12:00, 15:00
9 січня — 12:00
"Л с нчи "
25 р дня
Почато — 12:00
27, 29 р дня, 3, 5, 8 січня —

12:00, 15:00
31 р дня — 12:00, 19:00
"Ніч перед Різдвом"
24 р дня, 6 р дня — 12:00

Київсь ий м ніципальний
а адемічний театр опери

та балет для дітей
та юнацтва

в л. Межи ірсь а, 2,
тел.: 501-10-44, 425-31-16

"Новорічні сюрпризи"
29—30 р дня
Почато — 12:00, 6 січня — 13:00

Театр російсь ої драми
імені Лесі У раїн и

в л. Бо дана Хмельниць о о, 5,
тел.: 234-42-23, 234-90-63

"М ха-Цо от ха"
25, 26 р дня
Почато — 12:00

М ніципальний театр "Київ"
Р санівсь а набережна, 12,

тел.: 229-10-92

КЛАСИКА
"Л с нчи "
30 р дня — 19:00
31 р дня, 2 січня — 12:00, 19:00
VII Новорічний Штра с- онцерт
28, 29 р дня — 19:00

Національна опера У раїни
імені Т. Г. Шевчен а

в л. Володимирсь а, 50,
тел.: 234-71-65, 279-11-69

ТЕАТРАЛЬНІ
ВИСТАВИ

"Новорічна Одіссея"
26 р дня — 12:00
29 р дня — 14:00

Національний а адемічний
драматичний театр
імені Івана Фран а

пл. Івана Фран а, 3,
тел.: 279-59-91, 279-59-21

"Різдвяні мрії"
26 р дня — 19:00
7 січня — 19:00

Театр російсь ої драми
імені Лесі У раїн и

в л. Бо дана Хмельниць о о, 5,
тел.: 234-42-23, 234-90-63

"Вечорниці"
25 р дня

Київсь ий а адемічний
театр "Колесо"

Андріївсь ий звіз, 8,
тел.: 425-05-27, 425-04-22

НОВОРІЧНІ
ВИСТАВИ

Головна ялин а У раїни
29 р дня — 9 січня
Почато — 10:00, 13:00, 16:00
Національний палац мистецтв

"У раїна"
в л. Вел. Василь івсь а, 103,

тел. 247-23-03

"Новорічні при оди с п тни ів
Діда Мороза"
25—30 р дня, 2—9 січня
Почато — 11:00, 14:00

Місь ий б дино чителя
в л. Володимирсь а, 57,

тел.: 288-26-26

"Нереально новий Новий рі "
26 р дня — 6 січня,
Почато — 11:00, 15:00

Б дино льт ри
і мистецтв СБУ

в л. Ірининсь а, 6,
тел.: 255-84-10

"Чарівні при оди в Новорічно-
м лісі"
25 р дня — 6 січня
Почато — 11:00, 14:00

Б дино офіцерів
в л. Гр шевсь о о, 30/1,

тел.: 253-80-72

"Новорічні при оди апітана
Вр н еля та Дже а Горобця"
28 р дня — 8 січня
Почато — 11:00, 13:00

Національний б дино
х дожни а

в л. Артема, 1/5,
тел.: 272-03-85, 236-95-98

"Стихія нев амовних др зів"
25 р дня — 9 січня
Почато — 11:00

Центр сімейно о дозвілля
"Дивосвіт"

в л. Маршала Малиновсь о о,
24/10, тел.: 502-00-88

ЦИРКОВІ ВИСТАВИ

Вели ий итайсь ий цир
25 р дня — 9 січня
Почато — 11:00, 14:00

МЦКМ "Жовтневий палац"
в л. Інстит тсь а, 1,

тел.: 279-15-82

"Новорічна подорож Гаррі
Поттера"
24 р дня — 9 січня
Почато — 12:00, 15:00, 18:00
"Свят ове нічне шо "
1, 2, 7, 8 січня
Почато — 21:00

Дельфінарій "Немо"
в л. Гл ш ова, 9,
тел.: 520-55-55

Новорічна про рама "Золотий
лючи "
23 р дня — 10 січня
Почато — 10:00, 13:00, 17:00

Національний цир У раїни
пл. Перемо и, 2,
тел.: 486-38-56

Íîâèé ð³ê ó ñâ³òëîìó ì³ñò³
25 ãðóäíÿ ó âñ³é ñòîëèö³ ñâÿòêóþòü íîâîð³÷í³ ÿëèíêè

1. Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí: òåàòðà-
ë³çîâàíå ä³éñòâî “Íîâîð³÷íà ç³ð-
êà ñÿº — Ãîëîñ³¿â çáèðàº!” ðîç-
ïî÷íåòüñÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ïàð-
êó êóëüòóðè ³ìåí³ Ìàêñèìà Ðèëü-
ñüêîãî (ïðîñïåêò 40-ð³÷÷ÿ Æîâò-
íÿ, 87).
2. Äàðíèöüêèé ðàéîí: ñâÿòî çà-

ñâ³÷óâàííÿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè
â³äáóäåòüñÿ â ïàðêó ³ìåí³ Âî¿í³â-
³íòåðíàö³îíàë³ñò³â.
3. Äåñíÿíñüêèé ðàéîí: òåàòðà-

ë³çîâàíå ä³éñòâî “Çàñâ³÷åííÿ
ðàéîííî¿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè” çà-
ïðîøóº íà ìàéäàí÷èê á³ëÿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñïåêò Ìà-
ÿêîâñüêîãî, 29).
4. Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí: ñâÿòî

çàñâ³÷åííÿ ÿëèíêè “Êàçêà ï³ä
Íîâèé ð³ê” ðîçïî÷íåòüñÿ â ïàð-
êó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó “Ïå-
ðåìîãà”.
5. Îáîëîíñüêèé ðàéîí: ñâÿòî

çàñâ³÷åííÿ ÿëèíêè “Íà ùàñòÿ, íà
äîáðî, íà Íîâèé ð³ê...” çàïðî-
øóº  íà ïëîùó á³ëÿ Áóäèíêó ïî-
áóòó “Îáîëîíü”, ñò. ìåòðî “Ì³í-
ñüêà”.

6. Ïå÷åðñüêèé ðàéîí: çàñâ³÷åí-
íÿ ÿëèíêè ç òåàòðàë³çîâàíèì ä³é-
ñòâîì “Ç Íîâèì ðîêîì, áðàòòÿ
ìèë³, â íîâ³ì ùàñò³” â³äáóäåòüñÿ
íà ïëîù³ á³ëÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ (âóëèöÿ Ñóâîðîâà, 15).
7. Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí: ìåøêàí-

ö³â ðàéîíó ïðèâ³òàº êåð³âíèöòâî
ðàéîíó, ï³ñëÿ ÷îãî çàñâ³òÿòü íî-
âîð³÷íó ÿëèíêó íà Êîíòðàêòîâ³é
ïëîù³.
8. Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí: òå-

àòðàë³çîâàíå ä³éñòâî “Çàñâ³÷åííÿ
ðàéîííî¿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè”
ðîçïî÷íåòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñ-
ïåêò Ïåðåìîãè, 112 (á³ëÿ í³÷íî-
ãî êëóáó “Á³íãî”).
9. Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí: ñâÿ-

òî ç íàãîäè óðî÷èñòîãî çàñâ³÷åí-
íÿ ÿëèíêè â³äáóäåòüñÿ íà Ñîëî-
ì’ÿíñüê³é ïëîù³ â ñêâåð³ ³ìåí³
Ìèêîëè Îñòðîâñüêîãî.
10. Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí: òå-

àòðàë³çîâàíà êîíöåðòíî-ðîçâà-
æàëüíà ïðîãðàìà ³ç çàñâ³÷åííÿì
íîâîð³÷íî¿ ðàéîííî¿ ÿëèíêè ðîç-
ïî÷íåòüñÿ â ïàðêó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà

Низ а новорічних свят традиційно розпочинається
Днем свято о Ми олая. У Києві люблене в народі
свято масово відзначали вперше. 19 р дня Ми олай
привіз до столиці “Світлий посох”, я ий передав до
р олови КМДА Оле сандра Попова. Во ні від цьо о
світла незабаром розлетілися по всіх районах Києва
на аз ові ялин и. 25 р дня на малеч та дорослих
че ають сі райони столиці:

Адреси проведення ялино в районах міста



Дорогі кияни!
Наближається свято Нового року та Світлого Різдва Христового.

У ці дні ми всі щиро зичимо один одному міцного здоров’я, щас�

тя, добробуту, радісних подій у житті.

Це добрі, світлі родинні свята, які усі ми звикли зустрічати з гар�

ним та піднесеним настроєм, із радістю й надією. Надією на кра�

ще та сподіваннями на добрі зміни.

Дорогі кияни, хочу побажати вам, щоб ваші надії справдилися,

а бажання збулися.

Тож хай Новий — 2011 рік — як і всі наступні стануть для Ки�

єва роками процвітання, а для киян — роками щастя, миру і до�

статку.

З Новим роком!
З Різдвом Христовим!

Олександр ПОПОВ,
Голова Київської міської державної адміністрації

Íåìîæëèâå ìîæëèâî
Äîñÿãíåííÿ óñóïåðå÷ îáñòàâèíàì

Мости і розв’яз а
Ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòó â ì³ñò³ äàâ-

íî ïåðåâèùèëà ïðîãíîçîâàí³ ïî-
êàçíèêè. Ùîá íå çàõëèíóòèñÿ ó
ïîòîö³ ìàøèí, Êèºâó æèòòºâî ïî-
òð³áí³ ðîçâ’ÿçêè òà ìîñòè. Öüîãî-
ð³÷ íàðåøò³ çäàíî Äàðíèöüêèé çà-
ë³çíè÷íî-àâòîòðàíñïîðòíèé ìîñ-
òîâèé ïåðåõ³ä. Òàê çâàíèé “ì³ñò
Êèðïè” çâîäèëè ùå ç 2004 ðîêó.
Äëÿ êèÿí á³ëüøå ö³êàâà éîãî àâ-
òîìîá³ëüíà ÷àñòèíà. Òèæäåíü òî-
ìó ¿¿ â³äêðèëè â íàïðÿìêó ç ë³âî-
ãî áåðåãà Äí³ïðà íà ïðàâèé. Ïðî-
ïóñêíà çäàòí³ñòü ïåðåïðàâè 35 òè-
ñÿ÷ àâòî íà äîáó òðüîìà ñìóãàìè.
Ïîâí³ñòþ îá’ºêò áóäå ãîòîâèé íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Ó 2010-ìó çàïóñòè-
ëè Ãàâàíñüêèé ì³ñò ðàçîì ç åñòà-
êàäîþ íà Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöü-
ê³é. Øëÿõ ³ç Ïîäîëó äî Îáîëîí³ òà
Òðîºùèíè ñêîðîòèâñÿ íà 4 ê³ëî-
ìåòðè. À ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü
ìàã³ñòðàë³ ñòàíîâèòü 14 òèñÿ÷ àâ-
ò³âîê íà ãîäèíó. Çíà÷íå ïîëåãøåí-
íÿ äëÿ Êèºâà — â³äêðèòòÿ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³. Çà ãîäèíó òàì ïðî¿çäèòü 14
òèñÿ÷ àâòîìîá³ë³â. Çàâäÿêè çðó÷-
íèì åñòàêàäàì íåìàº “øòîâõàíè-
íè” íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³.

Метро на Терем и
Çâàæàþ÷è íà çãàäàíó ïðîáëåìó

ïåðåíàñè÷åííÿ àâòîìîá³ëÿìè,
ìåòðî ëèøàºòüñÿ íàéçðó÷í³øèì
âèäîì òðàíñïîðòó äëÿ êèÿí. Òàì
òîá³ æîäíîãî çàòîðó. Òîìó òðüîõ
íîâèõ ñòàíö³é “Âàñèëüê³âñüêà”,
“Ãîëîñ³¿âñüêà”, “Äåì³¿âñüêà” ÷å-
êàëè ÿê ìàííè íåáåñíî¿. Â³äêðèò-
òÿ ïåðåíîñèëè ê³ëüêà ðàç³â ç äí³â
íåçàëåæíîñò³ íà äí³ Êèºâà. Íà-
ðåøò³ çä³éñíèëîñÿ. Êîæíà ç íîâèõ
ñòàíö³é çà ãîäèíó ìîæå ïðîïóñòè-
òè 33 òèñÿ÷³ ïàñàæèð³â. Íà ã³ëêó
ìåòðî äîäàòêîâî çàïóñòèëè 50 ïî-
òÿã³â. Çàãàëîì ïðîåêò îá³éøîâñÿ ó
2,1 ìëðä ãðí.

Швид існий трамвай
Ôàêòè÷íî ó ðåæèì³ íàçåìíîãî

ìåòðî âîçèòü êèÿí ðåêîíñòðóéîâà-
íèé øâèäê³ñíèé òðàìâàé. Ïåðøó
÷åðãó çàïóñòèëè â ëèñòîïàä³. Ëàãî-
äèòè ë³í³¿ ïî÷àëè ùå ó 2007 ðîêó,
à çàïóñê òðàìâàÿ ïåðåíîñèëè äå-
ê³ëüêà ðàç³â. Íîâà êîìàíäà ÊÌÄÀ
âèð³øèëà íå çàòÿãóâàòè ñïðàâó ³
íàäîëóæèòè âñå, âêëþ÷íî ³ çàì³íó
áðàêîâàíîãî ïîëîòíà, ³ öå âäàëîñÿ
çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Ïåðøà ÷åðãà âàð-
òóâàëà áëèçüêî 400 ìëí ãðí. Òåïåð

³ç “Ê³ëüöåâî¿” äî “Âîêçàëüíî¿”
ìîæíà äî¿õàòè õâèëèí çà 25 áåç
óñ³ëÿêèõ çàòîð³â. Çà äîáó ìîäåðí³-
çîâàí³ áåçøóìí³ òðàìâà¿ ïåðåâî-
çÿòü äî 200 òèñ. ïàñàæèð³â.

Повернення
страте ічних
підприємств

Ñòàâøè äî âëàäè, íîâà êîìàí-
äà ÊÌÄÀ ç’ÿñóâàëà, ùî ñòðàòåã³÷-
í³ ï³äïðèºìñòâà ñòîëèö³, â³ä ÿêèõ
çíà÷íèì ÷èíîì çàëåæèòü æèòòºä³-
ÿëüí³ñòü ì³ñòà, ñóìí³âíèìè øëÿ-
õàìè ïåðåéøëà ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü. Îá’ºêòè, ÿê³ ãðîìàäà ñòâî-
ðþâàëà äåñÿòèë³òòÿìè ³ ðåàëüíà ö³-
íà ÿêèõ ñòàíîâèòü ì³ëüÿðäè, áóëî

ïðîäàíî çà êîï³éêè. Ìåð³ÿ ñïðî-
áóâàëà ïîâåðíóòè ãðîìàä³ íåçàêîí-
íî â³ä÷óæåíå. Ï³ä êîíòðîëåì ì³ñ-
òà ñüîãîäí³ “Êè¿âì³ñüêáóä”, “Êè-
¿âãàç”, “Êè¿ââîäîêàíàë”, “Êè¿â-
õ³ìâîëîêíî”. Êð³ì òîãî, ç ïðîãðà-
ìè ïðèâàòèçàö³¿ íà ñüîãîäí³ âèëó-
÷åíî ïîíàä 300 îá’ºêò³â. Ïåðåâàæ-
íî öå ð³çí³ â³äîì÷³, é íå ò³ëüêè,
ïðèì³ùåííÿ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòè-
í³ ì³ñòà, â³ääàí³ çà ñóìí³âíîþ ñõå-
ìîþ òà ìàë³ ãðîø³. Ïðîöåñ ïîâåð-
íåííÿ ìàéíà ãðîìàä³ òðèâàº.

ПЕТ-центр і медична
революція

Êîìóñü ìîæå âèäàòèñÿ äèâíèì
ïîçèö³îíóâàííÿ öüîãî îá’ºêòà ÿê

çíà÷íîãî äîñÿãíåííÿ. Àëå Öåíòð
ÿäåðíî¿ ìåäèöèíè äëÿ ðàííüî¿
ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ ðàêî-
âèõ õâîðîá — öå íàä³ÿ äëÿ ñîòåíü
òèñÿ÷ íå ëèøå êèÿí, à é óñ³õ
óêðà¿íö³â. Íà æàëü, âèïàäêè îí-
êîçàõâîðþâàíü äåäàë³ ÷àñò³øà-
þòü. Òîìó äîâãîî÷³êóâàíèé çà-
ïóñê ÏÅÒ-öåíòðó — ïîä³ÿ çíà-
êîâà. Öüîãî ðîêó ïî÷èíàºòüñÿ ïå-
ðåðîäæåííÿ ñòîëè÷íî¿ ìåäèöè-
íè. Ë³êâ³äîâàíî “ïîñåðåäíèöüê³”
òåðèòîð³àëüíî-ìåäè÷í³ îá’ºäíàí-
íÿ. Òåïåð ñòàâêà íà ïåðâèííó äî-
ïîìîãó. Ãîëîâíå çàâäàííÿ — íå
òàê ë³êóâàòè, ÿê íå äîïóñêàòè çà-
õâîðþâàíü.

Реформа системи
правління містом

Ó Êèºâ³ ë³êâ³äîâàíî ðàéðàäè,
ðàçîì ç íèìè çíèêëè ïîë³òè÷í³
áàòàë³¿ âñåðåäèí³ ðàéîí³â òà ïðî-
òèñòîÿííÿ ç öåíòðîì. Ðàéîííèì
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿì äåëåãîâàíî
çíà÷íó ÷àñòèíó ïîâíîâàæåíü ðà-
çîì ³ç ô³íàíñóâàííÿì, àáè íà ì³ñ-
öÿõ ðîçâ’ÿçóâàëè íàéçëîáîäåíí³-
ø³ ïðîáëåìè ìåøêàíö³â. Ñõåìà
“îäíå ì³ñòî — îäíà ãðîìàäà” ïðà-
öþº íà êîæíîãî êèÿíèíà çîêðå-
ìà. Âåðòèêàëü âëàäè ñòàëà ñèëü-
í³øîþ.  

Ïîë³òè÷í³ áàòàë³¿ çàì³íÿþòüñÿ
ñâîáîäîþ ãðîìàäÿíñüêèõ ³í³ö³àòèâ.
×åðåç îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ (ÎÑÍ) âîíè ìîæóòü ñàìî-
ñò³éíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ñâî¿õ
áóäèíê³â òà ì³êðîðàéîí³â

2010-й став для раїнсь ої столиці ро ом певних і до-
волі ва омих дося нень. За півро вдалося ви онати
те, що без спішно нама алися зробити за іль а ро ів.
Чом за півро ? Бо почалося все з оновлення оман-
ди КМДА.
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Íîâîð³÷íèé ðîçêëàä ðóõó
òðàíñïîðòó ñòàíå
çðó÷í³øèì

Робота
метрополітен
свят овий період

31.12.2010 ç 20.00 Êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí" çá³ëüøèòü ê³ëüê³ñòü
ïîòÿã³â â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³
ïàñàæèð³â.

Ó í³÷ ³ç 31.12.2010 íà 01.01.2011
ðîáîòà ìåòðîïîë³òåíó ïîäîâæè-
òüñÿ íà 3 ãîäèíè 30 õâèëèí.

07.01.2011 ç 14.00 ÊÏ "Êè¿âñü-
êèé ìåòðîïîë³òåí", ÊÏ "Êè¿â-
ïàñòðàíñ", Êîìóíàëüíà ñëóæáà
ïåðåâåçåíü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
çàõîä³â íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ çá³ëüøàòü ê³ëüê³ñòü ïîòÿã³â
â ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³â, òðî-
ëåéáóñ³â, ìàðøðóòíèõ òàêñ³

â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ ïàñà-
æèð³â.

19.01.2011 ç 13.00 ÊÏ "Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí" çá³ëüøèòü
ê³ëüê³ñòü ïîòÿã³â äî çàê³í÷åííÿ
çàõîä³â ó Ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî-
÷èíêó "Ã³äðîïàðê".

Робота
ромадсь о о
транспорт
свят овий період
31.12.2010 ç 20.00 Êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ"
çá³ëüøèòü ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî
ñêëàäó íà àâòîáóñíèõ, òðàìâàé-
íèõ, òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóòàõ
â³äïîâ³äíî äî ïàñàæèðîïîòîêó.

01.01.2011 ðîáîòó àâòîáóñíèõ

ìàðøðóò³â, ìàðøðóòíèõ òàêñ³,
òðàìâàéíèõ òà òðîëåéáóñíèõ
ìàðøðóò³â áóäå ïîäîâæåíî äî
4.30 ðàíêó 02.01.2011. Òàêîæ
ï³ñëÿ 4.30 ðàíêó 02.01.2011 áóäå
îðãàí³çîâàíî ðîáîòó îêðåìèõ
ìàðøðóò³â ç³ çá³ëüøåíèìè ³íòåð-
âàëàìè ðóõó, ÿê³ êóðñóâàòèìóòü
â³ä ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó. 

01.01.2011 Êîìóíàëüíà ñëóæáà
ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) ïîäîâæèòü ðî-
áîòó àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â ðåæèì³
ìàðøðóòíîãî òàêñ³ äî 4.30 ðàíêó
02.01.2011. Òàêîæ ï³ñëÿ 4.30
ðàíêó 02.01.2011 áóäå îðãàí³çî-
âàíî ðîáîòó îêðåìèõ ìàðøðóò³â ç³
çá³ëüøåíèìè ³íòåðâàëàìè ðóõó,
ÿê³ êóðñóâàòèìóòü â³ä ñòàíö³é
ìåòðîïîë³òåíó 

Ñèëàìè Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³:

31.12.2010 ç 20.00 äî 5.00 òà 01.01.2011 áóäå çà-
êðèòî ðóõ óñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó íà âóëèö³ Õðåùà-
òèê íà ä³ëÿíö³ â³ä Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³ äî âóëèö³
²íñòèòóòñüêî¿.

31.12.2010 ç 20.00 äî 6.00 òà 01.01.2011 ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â áóäå çàêðèòî ðóõ
òðàíñïîðòó (êð³ì ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîð-
òó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî) íà âó-
ëèö³ Ñîô³éñüê³é (â³ä âóëèö³ Âîëîäèìèðñüêî¿ äî Ìàé-
äàíó Íåçàëåæíîñò³) òà ïðèëåãëèõ âóëèöÿõ äî Ñîô³é-
ñüêî¿;

- âóëèö³ Ìàëà Æèòîìèðñüêà (â³ä Ìàéäàíó Íåçà-
ëåæíîñò³ äî ïðîâóëêó Âîëîäèìèðñüêîãî).

31.12.2010 ç 17.00 òà 07.01.2011 ç 11.00 ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â áóäå çàáîðîíåíî ïàð-
êóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³:

- âóëèö³ Ñîô³éñüê³é (â³ä âóëèö³ Âîëîäèìèðñüêî¿
äî Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³);

- âóëèö³ Ìàëà Æèòîìèðñüêà (â³ä ïðîâóëêó Âîëî-
äèìèðñüêîãî äî Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³) 

Оперативний штаб МНС
Києві

430-50-10

Пожежна охорона 101

Міліція 102

Сл жба аз 104

Аварійна сл жба водопровод 057

Аварійне від риття зам ів 461-00-70,
237-21-90

Телефон довіри 221-08-08

Довід и про номери телефонів
та місцезнаходження медичних
п н тів і лі арів-спеціалістів

103
15-03
109

Швид а допомо а:
місь ий телефон та
"Київстар"
"МТС"
life

103
030
044-033

Цілодобова онс льтативно-
інформаційна сл жба "Здоров'я"
(порада лі аря)

15-83

Головне правління охорони
здоров'я міста Києва
(оперативний чер овий)

278-46-40

"Гаряча лінія" з медичних питань
в разі вини нення онфлі тних
та надзвичайних сит ацій

278-41-91

Стоматоло ічний центр
Святошинсь о о район

452-05-80 в л. Котельни ова, 95

Швид а психіатрична допомо а 284-93-00
489-01-72

Місь ий опі овий центр
дитяче відділення

296-71-23
292-32-01

в л. Кра івсь а, 13

Чер ова апте а
Шевчен івсь о о район

272-11-28
234-45-03

в л. Артема, 10
Бессарабсь а площа, 7

Печерсь ий р-н: апте а № 60 529-11-75 в л.Червоноармійсь а,
101

Дніпровсь ий р-н: апте а № 101 552-33-92
552-60-71

просп. Возз`єднання,
6

Оболонсь ий р-н:
аптечний п н т № 74

418-39-65 в л. Тимошен о, 14

Незабаром Новий рі . Саме час виписати " орисні"
номери телефонів, бо від при рих несподівано — на-
віть найчарівніш ніч ро — не застрахований ніхто.

Çàõîäè áåçïåêè ó ñòîëèö³
íà ïåð³îä íîâîð³÷íèõ 
òà ð³çäâÿíèõ ñâÿò 
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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

Çàãàëüíèé íàêëàä 100 000
Çàìîâëåííÿ 30521

Áåçïåêà 
òà îõîðîíà çäîðîâ’ÿ
ïîíàä óñå

П н ти невід ладної медичної допомо и б д ть
працювати цілодобово і вести прийом ромадян
незалежно від їхньо о місця проживання. Зверн тися
за порадою лі аря, ви ли ати медичн бри ад ,
придбати необхідні лі и можна, с ориставшись
наст пними номерами:
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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:  ÒÎÂ “Óêðïîë³ãðàôìåä³à”


