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ДО ЄВРО-2012 ЗАЛИШИЛОСЯ
МЕНШ НІЖ 500 ДНІВ
Чотири раїнсь і міста- осподарі онтинентальної
першості з ф тбол отові своєчасно під от ватися
до масштабної спортивної події
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ПІДПРИЄМСТВА РОЗРАХОВУЮТЬСЯ
З ПРАЦІВНИКАМИ
Рівень забор ованості в столиці напри інці мин ло о
ро значно знизився

Òðàíñïîðò ïðèñêîðÿòü 
³íòåëåêòóàëüíèì óïðàâë³ííÿì
Íà äîðîãàõ äî ªâðî-2012 óñòàíîâëÿòü äàò÷èêè ðóõó, â³äåîêàìåðè òà ìåòåîñòàíö³¿

Çã³äíî ç óãîäîþ ç ÓªÔÀ, äî
ïðîâåäåííÿ â ñòîëèö³ òóðí³ðó ªâ-
ðî-2012 ì³ñüêà âëàäà çîáîâ’ÿçà-
ëàñÿ âïðîâàäèòè â Êèºâ³ åôåê-
òèâíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ äîðîæ-
í³ì ðóõîì. Ï³ñëÿ Îë³ìï³àäè 2006
ðîêó â ³òàë³éñüêîìó Òóðèí³, ºâðî-
ïåéñüêà òðàíñïîðòíà êîì³ñ³ÿ âè-
çíàëà òàìòåøíþ ñèñòåìó îðãàí³-
çàö³¿ ðóõó íàéêðàùîþ.

Íà ñüîãîäí³ ÷àñòèíó ðîáîòè âæå
ïðîâåäåíî. Ïðîòîòèï ï³äñèñòåìè
îõîïèâ 14 ñâ³òëîôîð³â áëèæ÷å äî
öåíòðó ì³ñòà, à â öåíòðàëüíîìó
äèñïåò÷åðñüêîìó ïóíêò³ âñòàíîâ-

ëåíî â³äåîñò³íó òà ãîëîâíèé êîì-
ï’þòåðíèé ñåðâåð. Òóäè äëÿ àíà-
ë³çóâàííÿ òà óõâàëåííÿ ð³øåíü ñò³-
êàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ â³ä óñ³õ "ðå-
öåïòîð³â", ùî âñòàíîâëåí³ íà äî-
ðîãàõ. Ñåðåä òàêèõ ïðèëàä³â —
äàò÷èêè ³íòåíñèâíîñò³ ðóõó,
îïòè÷í³ â³äåî- òà ôîòîêàìåðè. Âî-
íè ô³êñóþòü íàñè÷åí³ñòü ðóõó íà
äîðîç³, íà îñíîâ³ öèõ äàíèõ ó ïî-
òð³áíîìó ðåæèì³ çàïóñêàþòü ñâ³ò-
ëîôîðè. Òàê ñàìî ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ñòàí íà äîðîãàõ âèâîäèòüñÿ íà
åëåêòðîíí³ òàáëî òà çì³íí³ äîðîæ-
í³ çíàêè. Òàêèì ÷èíîì ÀÑÓÒ

ñïðÿìîâóº ïîòîêè òðàíñïîðòó â
îáõ³ä ñêëàäíèõ ä³ëÿíîê. Â³äåî- òà
ôîòîô³êñàö³ÿ äîïîìàãàþòü ç’ÿñó-
âàòè íàéìåíø³ îáñòàâèíè ÄÒÏ ÷è
ïîðóøåíü ÏÄÐ. Öå îáëàäíàííÿ
íå ëèøå äîïîìàãàº ï³äòðèìóâàòè
îïòèìàëüíó ïîòî÷íó ñèòóàö³þ íà
àâòîøëÿõàõ, âîíî äàº äàí³ äëÿ ðîç-
ðîáêè êîíöåïö³é ðîçâèòêó ìàã³ñ-
òðàëåé ñòîëèö³. Êð³ì öüîãî, íà äî-
ðîãàõ óñòàíîâëÿòü ìåòåîñòàíö³¿,
äàò÷èêè ÿêèõ ô³êñóâàòèìóòü åêî-
ëîã³÷í³ ïàðàìåòðè, òåìïåðàòóðó,
âîëîã³ñòü, îæåëåäèöþ. Ö³ äàí³ ÷å-
ðåç öåíòð âèâîäèòèìóòü äëÿ âîä³-

¿â íà åëåêòðîíí³ òàáëî. Âîäíî÷àñ
çàïóñòÿòü îáìåæóþ÷³ øâèäê³ñòü
çíàêè òà ñâ³òëîôîðè â îáðàíîìó
îïòèìàëüíîìó ðåæèì³ ðîáîòè. ßê
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ
"Êè¿âäîðñåðâ³ñ" Ñåðã³é Êàòðè÷,
ïëàíóºòüñÿ òàêîæ ï³äñèñòåìà ïàð-
êóâàííÿ. Òîáòî íà òàáëî âèâîäè-
òèìåòüñÿ òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
â³ëüí³ ïàðêóâàëüí³ ì³ñöÿ ó ò³é ÷è
³íø³é çîí³ ì³ñòà. Âàæëèâî çàçíà-
÷èòè, ùî ÀÑÓÒ çà òóðèíñüêèì
çðàçêîì çìîæå ðåãóëþâàòè ïð³î-
ðèòåòíèé ðóõ íà äîðîãàõ Êèºâà
äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà
àâòî êîìóíàëüíèõ ³ àâàð³éíèõ, ðÿ-
òóâàëüíèõ ñëóæá. Öå çíà÷èòü, ùî
àâòîáóñè, òðîëåéáóñè âîçèòèìóòü
ïàñàæèð³â òî÷íî çà âèçíà÷åíèì
ãðàô³êîì. Íà äîðîãàõ çíèêíóòü çà-
òîðè. Øâèäê³ñòü ðóõó òðàíñïîðòó
çðîñòå ïðèáëèçíî íà 20 %, à àâà-
ð³éí³ñòü íà äîðîãàõ çíèçèòüñÿ íà
15—18 %.

Óñÿ öÿ ðîçóìíà ñèñòåìà çàïðà-
öþº â ñòîëèö³ âæå äî ê³íöÿ öüîãî
ðîêó. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà,
äî Äíÿ âèçâîëåííÿ Êèºâà, òîáòî

6 ëèñòîïàäà, ö³ëêîì ðåàëüíî âïðî-
âàäèòè ïåðøó ÷åðãó ÀÑÓÒ — 76
ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â òà ³íøèõ
åëåìåíò³â ïåðåâàæíî â çîí³ íàáëè-
æåííÿ äî ñòàä³îíó "Îë³ìï³éñüêèé".
À òàêîæ ïîâí³ñòþ çàâåðøàòü îñíà-
ùåííÿ äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó.
Íà öå âæå âèòðàòèëè ìàéæå 44
ìëí ãðí. Ïîòð³áíî îñâî¿òè ùå 65
ìëí ãðí. Ó öüîìó æ ðîö³ 16 ìëí
ãðí ïîòð³áíî íà ïðîåêòóâàííÿ äðó-
ãî¿ ÷åðãè. ¯¿ õî÷óòü óñòèãíóòè òåæ
ðåàë³çóâàòè äî ªâðî-2012 ó ïåð-
ø³é ïîëîâèí³ íàñòóïíîãî ðîêó. Íà
150 ñâ³òëîôîð³â ³ ñóïóòí³õ åëåìåí-
ò³â ó íàñòóïíîìó ðîö³ ùå ïîòð³á-
íî áóäå ïðèáëèçíî 45 ìëí ãðí. "Öå
äóæå âàæëèâèé ïðîåêò, àäæå äàñòü
çìîãó ñóòòºâî ïîêðàùèòè ñèòóàö³þ
íà äîðîãàõ ì³ñòà. Ô³íàíñóâàííÿ
âèð³øóºòüñÿ. Ãàäàþ, ùî âñå
âäàñòüñÿ ðåàë³çóâàòè ó çàïëàíîâà-
í³ òåðì³íè",— çàçíà÷èâ ïåðñïåêòè-
âè ïðîåêòó ÀÑÓÒ ãîëîâà ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Äî ñëîâà, ó
2013—2014 ðîêàõ ïîïåðåäíüî ïëà-
íóþòü ðåàë³çóâàòè òðåòþ ÷åðãó
ïðîåêòó, îð³ºíòîâíî íà 100 ñâ³òëî-
ôîðíèõ îá’ºêò³â
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На "відеостіні" в диспетчерсь ом центрі, розташованом на в лиці Бо дана Хмельниць о о, 54, відображена повна дорожня артина Києва
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Незабаром автомобілі доро ами Києва їздитим ть на 20 % швидше, а ромадсь ий
транспорт возитиме иян чіт о за рафі ом. Та і можливості дасть система інтеле -
т ально о ер вання р хом транспорт . Її столиці хоч ть запровадити за "т рин-
сь им" зраз ом, най ращим Європі. Датчи и фі с ватим ть інтенсивність р х ,
фото- та відео амери подаватим ть артин про стан на доро ах до омп’ютерно-
о центр , я ий вибиратиме оптимальний режим роботи світлофорів, еле тронних
табло та змінних зна ів. Система реа ватиме навіть на зміни по оди та е оло ічні
параметри. Водіям під аж ть про вільні пар вальні місця. Вся ця дорожня ідилія в
центральній частині міста запрацює вже до Євро-2012.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Íà ïîðÿäêó 
äåííîìó äèòÿ÷èé
ñàäîê, øêîëà, 
ìàãàçèí ³ íîâèé
òðîëåéáóñíèé
ìàðøðóò
Êåð³âíèöòâî ì³ñòà 
îçíàéîìèëîñÿ 
ç ïðîáëåìàìè ìåøêàíö³â
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Голова КМДА Оле сандр Попов, за-
ст пни олови КМДА Оле сандр
П занов, олова Деснянсь ої РДА
Ві тор Жеребню , деп тати Киїради
з стрілися з представни ами ор а-
н самоор анізації населення “Ко-
мітетом мі рорайон “Черні ів-
сь ий” для об оворення найа т -
альніших проблем.

Ïðîãðàìîþ â³çèòó êåð³âíèöòâà ì³ñòà íà æèò-
ëîâèé ìàñèâ Òðîºùèíà, ùî â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³, áóëî çàïëàíîâàíî ðîáî÷ó íà-
ðàäó ç ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà äèòÿ÷îãî äîøê³ëü-
íîãî çàêëàäó â 24-ìó ì³êðîðàéîí³. Ñïîðóäæåí-
íÿ öüîãî îá’ºêòà ðîçïî÷àëîñÿ ó âåðåñí³ 2007 ðî-
êó, òåíäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò âèãðàëî ÂÀÒ
“Áîðèñï³ëüñ³ëüáóä”. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ö³º¿ êîìïàí³¿ Îëåêñàíäð Ñè÷,
íà ïî÷àòêó 2008-ãî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà
çóïèíèëîñÿ ³ ìàéæå òðè ðîêè áóëî çàìîðîæå-
íî. “Òîð³ê ó ê³íö³ âåðåñíÿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
â³äâ³äàâ öåé îá’ºêò, ³ â³äòîä³ ðîáîòè â³äíîâè-
ëèñÿ,— ñêàçàâ ïàí Ñè÷.— Çà öåé ÷àñ ìè ïîáó-
äóâàëè ï³äçåìíó ÷àñòèíó, çìîíòóâàëè áëîêè,
ìîíîë³òíèé ôóíäàìåíò, çðîáèëè ïåðåêðèòòÿ,
âèêîíàëè öåãëÿíó êëàäêó ïåðøîãî ïîâåðõó ³
ïðîäîâæóºìî êëàäêó äðóãîãî ïîâåðõó. À äî 15
áåðåçíÿ ïëàíóºìî çàâåðøèòè ³ òðåò³é, ùîá íà-
ïðèê³íö³ êâ³òíÿ ðîçïî÷àòè ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè,
à ç íàñòàííÿì òåïëî¿ ïîãîäè — øòóêàòóðí³, íà-
ñòèëàííÿ ï³äëîãè é âèêîíàòè âíóòð³øíº îçäîá-
ëåííÿ ïðèì³ùåíü. Äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ïå-
ð³îäó ìàºìî çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî äîøê³ëüíî-
ãî çàêëàäó”. Â³í äîäàâ, ùî çàãàëîì ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ ââåñòè äèòÿ÷èé ñàäîê â åêñïëóàòàö³þ ó
ñåðïí³ ïîòî÷íîãî ðîêó. Íà ñüîãîäí³ ðîçðîáëå-
íî ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ, âàð-
ò³ñòü öüîãî îá’ºêòà ñòàíîâèòü 25 ìëí ãðí. Óæå
âèêîðèñòàíî 6 ìëí ãðí (ç óðàõóâàííÿì ðîá³ò,
âèêîíàíèõ ó 2007 ðîö³). ßêùî â ëþòîìó áóäå
âèä³ëåíî 1,3 ìëí ãðí, ó áåðåçí³ — 2,4 ìëí ãðí
³ íàäàë³ çà ãðàô³êîì âèä³ëÿòèìóòüñÿ çàïëàíî-
âàí³ ïî 3 ìëí ãðí ùîì³ñÿöÿ, òîä³ îá’ºêò áóäå
çäàíî â óñòàíîâëåíèé òåðì³í. Çàãàëîì öå áóäå
òðèïîâåðõîâèé äèòÿ÷èé ñàäîê ç áàñåéíîì ³ ñó-
÷àñíèìè ³ãðîâèìè ìàéäàí÷èêàìè.

Ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ íàðàäè òàêîæ îáãîâîðþâà-
ëè ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà ó öüîìó ì³êðîðàéîí³
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà 1080 ó÷í³â. Ïðî-
ãðàìîþ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ³ çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòèö³é ó áóä³âíèöòâî â Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ñòîëèö³ öüîãîð³÷ íà ñïîðóäæåííÿ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåäáà÷å-
íî 4 ìëí ãðí.

Îêð³ì ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàêëàäàìè îñ-
â³òè, ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó íàãàäàëè ïðî
òðàíñïîðòíó ïðîáëåìó. Æèòåë³ íåîäíîðàçîâî
çâåðòàëèñÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ùîäî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ ³ç Öåíòðàëüíîþ ðàéîí-
íîþ ïîë³êë³í³êîþ. Âîíè ðîçïîâ³ëè, ùî ùå ó
2006 ðîö³ âîíî ôóíêö³îíóâàëî, à â 2009-ìó
áóëî ñêàñîâàíî, ³ ñüîãîäí³ ë³òí³ ëþäè ìàþòü
äîëàòè ìàéæå 2 ê³ëîìåòðè øëÿõó, àáè ä³ñòà-
òèñÿ ìåäè÷íîãî çàêëàäó. Êåð³âíèöòâî ðàéîíó
òà ì³ñòà íà ö³ ñêàðãè â³äðåàãóâàëî, ³ ï³ä ÷àñ
çóñòð³÷³ îãîëîñèëè, ùî 28 ñ³÷íÿ ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” â³äêðèº òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 37à,
ÿêèé êóðñóâàòèìå â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî “Ë³ñîâà”
çà ìàðøðóòîì òðîëåéáóñà ¹ 37 ç äåÿêèìè äî-
ïîâíåííÿìè òà çì³íàìè.

Òàêîæ ó÷àñíèêè ðîáî÷î¿ íàðàäè îáãîâîðè-
ëè ïèòàííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà â öüîìó ì³êðî-
ðàéîí³ óí³âåðñàìó, îñê³ëüêè º ãîñòðà ïðîáëå-
ìà ç ïðîäóêòîâèìè ìàãàçèíàìè. Òàêîæ ³øëî-
ñÿ ïðî â³äêðèòòÿ â ì³êðîðàéîí³ àìáóëàòîð³¿
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè

Äëÿ ãîñòåé ªâðî-2012 
ãîòóþòü ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ
Çà êîøòè ³íâåñòîðà â ñòîëèö³ íèí³ çâîäÿòü 
ìàéæå 20 êîìôîðòàáåëüíèõ ãîòåë³â
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Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

До старт ф тбольно о чемпіо-
нат Євро-2012 лишилося трохи
менше, ніж 500 днів. За цей час
місь а влада план є переви о-
нати вимо и УЄФА щодо отель-
них омпле сів столиці. Наразі
ж очільни и міста інспе т ють
стан під отов и майб тніх місць
проживання часни ів і остей
онтинентальної першості.

Ó ñåðåäó ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ â³äâ³äàâ òðèç³ðêîâèé ãîòåëü “Õðåùà-
òèê”. Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012
âëàñíèêè ³íâåñòóâàëè â ðåêîíñòðóêö³þ
çàêëàäó 25 ìëí ãðí. Ó 2011 ðîö³ òóò çà-
ïëàíîâàíî ðåìîíò ôàñàäó ãîëîâíîãî êîð-
ïóñó ãîòåëþ òà áóä³âíèöòâî ô³òíåñ-öåí-
òðó.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³ä ÷àñ â³çèòó îãëÿ-
íóâ îíîâëåí³ íîìåðè, ìîäåðí³çîâàíó êîí-
ôåðåíö-çàëó òà ðåñòîðàí. Ïîáà÷åíèì
î÷³ëüíèê ÊÌÄÀ ëèøèâñÿ çàäîâîëåíèé.
“Êè¿â äóæå àêòèâíèìè òåìïàìè ãîòóºòü-
ñÿ äî ªâðî-2012. Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî ïè-
òàííÿ ðîçì³ùåííÿ âáîë³âàëüíèê³â ³ ãîñ-
òåé êîíòðîëþº ñòîëè÷íà âëàäà. Ïåðåêî-
íàíèé, äî ñòàðòó ÷åìï³îíàòó ìè áóäåìî
ìàòè çíà÷íî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîòåëüíèõ
íîìåð³â, í³æ âèçíà÷åíî âèìîãàìè ÓªÔÀ.
Íà ê³íåöü 2011 ðîêó ãîòåëüíà ³íôðàñòðóê-
òóðà ì³ñòà áóäå ãîòîâà íà 90 â³äñîòê³â”,—
çàóâàæèâ ïàí Ïîïîâ.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÓªÔÀ ùîäî ðîç-
ì³ùåííÿ ö³ëüîâèõ ãðóï (“ðîäèíà ÓªÔÀ”,
êîìàíäè, ðåôåð³, ïàðòíåðè, ñïîíñîðè,
ìåä³à òà ³íø³), Êè¿â ìàº çàáåçïå÷èòè 7300
íîìåð³â ó ãîòåëÿõ ð³çíèõ ð³âí³â. Íà ñüî-
ãîäí³ â ñòîëèö³ âæå çàðåçåðâîâàíî ïîíàä
6200 ê³ìíàò.

Ó ì³ñò³ ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî íîâèõ
çà¿æäæèõ äâîð³â ïîòóæí³ñòþ ìàéæå 4 òè-
ñÿ÷³ íîìåð³â. Äî ê³íöÿ 2011-ãî áóäå ââå-
äåíî â åêñïëóàòàö³þ 8 ãîòåë³â ³ç çàãàëü-
íîþ ê³ëüê³ñòü íîìåð³â ïðèáëèçíî ï³âòî-
ðè òèñÿ÷³. ²ç íèõ 5 ãîòåë³â óæå çáóäîâà-

íî, âîíè ìàþòü çîâí³øíº îçäîáëåííÿ.
Öå ÷îòèðèç³ðêîâèé ãîòåëü “Ñòàðî” íà
âóëèö³ Êîñòÿíòèí³âñüê³é, ï’ÿòèç³ðêîâèé
ãîòåëü “Ôåðìîíò” íà âóëèö³ Íàáåðåæíî-
Õðåùàòèöüê³é, 1-À, òðèç³ðêîâèé ãîòåëü
“²Á²Ñ” íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
25, ÷îòèðèç³ðêîâèé ãîòåëü íà âóëèö³
Ïðåäñëàâèíñüê³é, 35 òà ÷îòèðèç³ðêîâèé
ãîòåëü “Ëåéïöèã”, ùî íà âóëèö³ Ïðî-
ð³çí³é, 24-39.

Çà îñòàíí³õ ï’ÿòü ðîê³â ó ñòîëèö³ ââå-
äåíî â åêñïëóàòàö³þ á³ëüø í³æ 20 ãîòå-
ë³â, ñåðåä ÿêèõ íàéïîòóæí³øèìè òà íàé-
êðàùèìè º: ï’ÿòèç³ðêîâ³ “Ïðåì’ºð Ïà-
ëàö”, ç íîìåðíèì ôîíäîì 289 íîìåð³â,
“Õàÿò Ð³äæåíñ³”, ç íîìåðíèì ôîíäîì 234
íîìåðè, “Îïåðà”, ç íîìåðíèì ôîíäîì

140 íîìåð³â, “²íòåðêîíòèíåíòàëü Êè¿â”,
ç íîìåðíèì ôîíäîì 272 íîìåðè ³ ÷îòè-
ðèç³ðêîâèé “Ð³â’ºðà íà Ïîäîë³” (áóòèê-
ãîòåëü) ³ç íîìåðíèì ôîíäîì 71 íîìåð.

Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, â äí³
ìàò÷³â ªâðî-2012 ñòîëèöþ â³äâ³äàº äî 150
òèñÿ÷ óáîë³âàëüíèê³â. ̄ õ îá³öÿþòü çóñòð³-
òè ãîñòèííî. Íàãàäàºìî, ó æîâòí³ 2009
ðîêó êè¿âñüêîþ âëàäîþ áóëà íàäàíà ãà-
ðàíò³ÿ ÓªÔÀ ùîäî çàïðîâàäæåííÿ â ñòî-
ëèö³ ëåãêîäîñòóïíî¿ ñèñòåìè áðîíþâàí-
íÿ íîìåð³â äëÿ âáîë³âàëüíèê³â. Îêð³ì òî-
ãî, ö³íîâà ïîë³òèêà ãîòåë³â ìóñèòü áóòè
ïîì³ðêîâàíîþ òà â³äïîâ³äàòè ÿêîñò³ ïî-
ñëóã, ÿê³ âîíè ïðîïîíóþòü. À ÿê öÿ âè-
ìîãà ä³ÿòèìå áåçïîñåðåäíüî ó ïåð³îä ìàò-
÷³â — ïîêàæå ÷àñ

Öåíòð ì³ñòà ïîòðåáóº îõîðîíè
Ãðîìàäñüê³ñòü ïðîñèòü ë³êâ³äóâàòè íåçàêîííå áóä³âíèöòâî

ЄЄ   ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ АА

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Одним із найрезонансніших пи-
тань, я е б ло винесено вчора
на засідання постійної омісії
Київради з питань льт ри та
т ризм , стало неза онне б дів-
ництво на розі в лиць П ш ін-
сь ої та Бо дана Хмельниць о о.
Меш анці с сідньо о б дин та
ромадсь ість вима ають по-
сприяти лі відації цієї заб дови
в центрі міста, а та ож розши-
рити охоронн зон .

Çàáóäîâè â öåíòð³ ì³ñòà, íà æàëü, ïî-
ñò³éíå òà áîëþ÷å ÿâèùå â Êèºâ³. Ìåø-
êàíö³ ïðèëåãëèõ áóäèíê³â ³ ãðîìàäñüê³ñòü
÷àñòî âåäóòü áîðîòüáó ³ç çàáóäîâíèêàìè
ðîêàìè. Òàê, óæå ø³ñòü ðîê³â ïîñï³ëü òðè-
âàº ñïðàâà ³ ç³ ñêàíäàëüíîþ çàáóäîâîþ
íà ðîç³ âóëèöü Ïóøê³íñüêî¿ òà Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî. À â÷îðà ç ïèòàííÿì ë³ê-

â³äàö³¿ íåçàêîííîãî áóä³âíèöòâà òà â³ä-
íîâëåííÿ Òåàòðàëüíîãî ñêâåðó äî ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè
òà òóðèçìó çâåðíóëèñÿ ìåøêàíö³ ñóñ³ä-
íüîãî áóäèíêó íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é,
20. “Öå áóä³âíèöòâî º çëî÷èíîì,— ââà-
æàº êîëèøí³é ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êè-
ºâà Ìèêîëà Æàðèêîâ.— Îêð³ì ÷èñëåííèõ
ïîðóøåíü áóä³âåëüíèõ ïðàâèë, ãîëîâíå —
³ãíîðóâàííÿ ìåøêàíö³â, ÿê³ òàì æèâóòü,
¿õ ïðîñòî çàìóðîâóþòü. Çà ï’ÿòü ìåòð³â
â³ä áóä³âë³ çâîäÿòü ãëóõó ñò³íó, ³ ¿¿ ïðîñ-
òî âèð³øèëè ïîá³ëèòè á³ëîþ ôàðáîþ,
ùîá áóëî ñâ³òë³øå. Òðè ïîâåðõè ç ÷îòè-
ðüîõ ïîáóäóâàëè âæå öüîãî ðîêó. Âîíè
áóäóþòü ïîïðè ïðîòåñòè ëþäåé”. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Æàðèêîâà, öå íå ºäèíå ëèõî
öåíòðó ì³ñòà. Äëÿ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ³í-
ôðàñòðóêòóðè öåíòðà ñòîëèö³ äî ªâðî-
2012 áóëî ñòâîðåíî Ãðîìàäñüêó ðàäó, ÿêà
ðîçðîáèëà ïðîåêòè ùîäî ñòàðîãî êâàðòà-
ëó íà Õðåùàòèêó, ìàéäàíó Íåçàëåæíî-
ñò³, ìóçåþ Êèºâà.

Ïðåäñòàâíèê êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè
ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ äóõîâíîñò³ çàïåâíèâ,
ùî ïîãîäæåííÿ ç öåíòðàëüíèìè îðãàíà-

ìè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ùîäî
áóä³âíèöòâà íà ðîç³ âóëèöü Ïóøê³íñüêî¿
³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî íå áóëî. Ïðåä-
ñòàâíèöÿ ãðîìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè “Êèÿíè
ïðîòè ðóéíàö³¿ Êèºâà” Íàòàëÿ Ìóñ³ºíêî
ðîçïîâ³ëà, ùî íàðàç³ âæå º ëèñò, çã³äíî ç
ÿêèì ³íñïåêö³ÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ Êèºâà íà âè-
êîíàííÿ ïðîòåñòó Ïðîêóðàòóðè ñêàñóâà-
ëà ñâ³é æå äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò. Ïðîòå í³ÿêèõ çì³í íå â³äáóâàº-
òüñÿ, ³ ñèòóàö³ÿ çàâèñëà â ïîâ³òð³. “Ãîòóþ-
òüñÿ ìàñøòàáí³ êóëüòóðíèöüê³ àêö³¿ ïðî-
òè öüîãî îá’ºêòà, ÿêèé ðóéíóº ³ñòîðè÷íå
ñåðåäîâèùå ì³ñòà”,— ñòâåðäæóº ïàí³ Ìó-
ñ³ºíêî. Íà êîì³ñ³¿ áóëî âèð³øåíî ï³äãî-
òóâàòè ëèñò äî ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàí-
äðà Ïîïîâà ç ïðîõàííÿì ðîçâ’ÿçàòè öþ
ïðîáëåìó. Òàêîæ Êîì³ñ³ÿ ï³äòðèìàëà
ïðîïîçèö³þ ùå îäí³º¿ ïðåäñòàâíèö³ ãðî-
ìàäñüêîñò³ ²ðèíè Í³ê³ôîðîâî¿ — çâåðíó-
òèñÿ äî ÞÍÅÑÊÎ çà ðåêîìåíäàö³ºþ ðîç-
øèðèòè áóôåðíó îõîðîííó çîíó äî Õðå-
ùàòèêà ³ Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³, ³ âçÿòè âó-
ëèöþ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ï³ä ì³æíà-
ðîäíèé çàõèñò

У рам ах під отов и до Євро-2012 олова КМДА Оле сандр Попов відвідав отель "Хрещати "
і залишився задоволений станом номерів, в я их меш атим ть часни и та ості чемпіонат
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Äî ªâðî-2012 çàëèøèëîñÿ 
ìåíø í³æ 500 äí³â
×îòèðè óêðà¿íñüê³ ì³ñòà-ãîñïîäàð³ êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñò³ ç ôóòáîëó ãîòîâ³
ñâîº÷àñíî ï³äãîòóâàòèñÿ äî ìàñøòàáíî¿ ñïîðòèâíî¿ ïîä³¿
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Менш ніж півтора ро лишилося
до почат в У раїні та Польщі
фінальної частини Євро-2012.
Робота з під отов и до масштаб-
ної спортивної події наразі и-
пить восьми містах ( чотирьох
раїнсь их і чотирьох поль-

сь их). Левов част об'є тів
ор анізатори ф тбольно о фор -
м план ють здати вже до інця
нинішньо о ро . Насамперед це
стос ється стадіонів, отелів, до-
рожньо-транспортної інфрастр -
т ри. Керівництво УЄФА висо о
оцінює рівень під отов и часни-
ів фінальної частини онтинен-
тальної ф тбольної першості. Про
те, що наразі роблять і мають
зробити в Києві, Львові, Донець-

і Хар ові, з'ясов вали ж рна-
лісти "Хрещати а".

УЄФА задоволений
під отов ою
У раїни та Польщі
до чемпіонат Європи

Ïðåçèäåíò ÓªÔÀ Ì³øåëü Ïëàò³í³ çà-
ÿâèâ, ùî Óêðà¿íà òà Ïîëüùà äîñÿãëè êî-
ëîñàëüíîãî ïðîãðåñó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî
ªâðî-2012. ßê â³äîìî, ÷åìï³îíàò ªâðîïè
ç ôóòáîëó â 2012 ðîö³ â³äáóäåòüñÿ â ÷îòè-
ðüîõ ïîëüñüêèõ ³ ÷îòèðüîõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñ-
òàõ. Òîð³ê ó áåðåçí³ ïàí Ïëàò³í³ âèñëîâèâ
çàíåïîêîºííÿ òåìïàìè áóä³âíèöòâà îá’ºê-
ò³â â Óêðà¿í³, çàÿâèâøè, ùî êðà¿íà ìîæå
âòðàòèòè ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ òóðí³ðó. Íà-
ñàìïåðåä ó ðàç³, ÿêùî ñâîº÷àñíî íå áóäå
çàâåðøåíî ñïîðóäæåííÿ àðåíè â Êèºâ³.
Ïðîòå âæå â ñåðïí³ 2010 ðîêó ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð ÓªÔÀ Äæàíí³ ²íôàíò³íî îö³íèâ
ïðîãðåñ Óêðà¿íè ó ï³äãîòîâö³ äî ªâðî-
2012. Ðàçîì ³ç òèì â³í âêàçàâ íà íèçêó íå-
äîë³ê³â, çîêðåìà íà ïîòðåáó ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà íåäîñòàò-
íþ ê³ëüê³ñòü ãîòåëüíèõ íîìåð³â.

“Ìèíóëîãî ðîêó ìè ñòàëè ñâ³äêàìè êî-
ëîñàëüíîãî ïðîãðåñó, â³äêðèâàëèñÿ íîâ³
ñòàä³îíè ³ òåðì³íàëè àåðîïîðò³â. Òåìïè
ðîá³ò âñåëÿþòü â ÓªÔÀ âïåâíåí³ñòü, ùî
âñÿ ïîòð³áíà ³íôðàñòðóêòóðà áóäå ãîòîâà
ðàí³øå òåðì³íó”,— çàÿâèâ Ì³øåëü Ïëàò³-
í³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÓªÔÀ. Õî÷à äî
ïî÷àòêó ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó ëè-
øèëîñÿ ìåíø í³æ 500 äí³â, ãëàâà ÓªÔÀ
âïåâíåíèé, ùî äëÿ ïîä³¿ êîíòèíåíòàëüíî-
ãî ìàñøòàáó öå çîâñ³ì íåáàãàòî.

“Ìîæå çäàòèñÿ, ùî 500 äí³â — öå çàáà-
ãàòî. Àëå äëÿ ïîä³¿ òàêî¿ âåëè÷èíè íà ðà-
õóíêó êîæåí äåíü, òîìó ìè çáèðàºìîñÿ ïðî-
äîâæóâàòè íàøó ïë³äíó ñï³âïðàöþ ç óðÿäà-
ìè ïðèéìàþ÷èõ êðà¿í, ì³ñòàìè-ãîñïîäàðÿ-
ìè ³ ì³ñöåâèìè îðãêîì³òåòàìè, ùîá òóðí³ð
ó Ïîëüù³ òà Óêðà¿í³ âèéøîâ ñâÿòêîâèì ³
íåçàáóòí³ì”,— äîäàâ ïðåçèäåíò ÓªÔÀ.

На матчі Євро-2012
ви отовлять на 500 тисяч
вит ів більше,
ніж на Євро-2008

1 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ðîçïî÷íåòüñÿ îô³-
ö³éíèé ïðîäàæ êâèòê³â íà ìàò÷³ ô³íàëüíî¿
ñòàä³¿ ªâðî-2012. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà
ì³ñöåâîãî îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó “ªâ-
ðî-2012 Ïîëüùà” Àäàìà Îëüêîâè÷à, îðãà-
í³çàòîðè çàïðîïîíóþòü óáîë³âàëüíèêàì íà
ï³âì³ëüéîíà êâèòê³â á³ëüøå, í³æ áóëî íà
ªâðî-2008. “Íà ñòàä³îíè Óêðà¿íè òà Ïîëü-
ù³ ïðèãîòóâàëè áëèçüêî ï³âòîðà ì³ëüéîíà
êâèòê³â, ùî íà 500 òèñÿ÷ á³ëüøå, í³æ íà
ïîïåðåäí³é ºâðî÷åìï³îíàò. Àëå ìè óñâ³-

äîìëþºìî, ùî íàâ³òü, ÿêáè ìè ìàëè â ï’ÿòü
ðàç³â á³ëüø³ ñòàä³îíè ³ ï³äãîòóâàëè â ï’ÿòü
ðàç³â á³ëüøå êâèòê³â, âñå îäíî íå âñ³ ëþ-
áèòåë³ ôóòáîëó ìàëè á øàíñè ïîòðàïèòè íà
ìàò÷³”,— ïåðåêîíàíèé ïàí Îëüêîâè÷.

Києв передали списо
фанів-х лі анів із різних
раїн Старо о світ
ªäèíèé ñïèñîê ôàí³â-õóë³ãàí³â, ÿêèé

âèêîðèñòîâóº ªâðîïà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
âåëèêèõ ôóòáîëüíèõ òóðí³ð³â äëÿ îáìå-
æåííÿ ïåðåòèíó êîðäîíó êðà¿í-ãîñïîäà-
ð³â, Óêðà¿íà äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012
ðîêó âæå îòðèìàëà. Â³äïðàöüîâóâàòèìóòü
éîãî ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ æåðåáêóâàííÿ ì³æ
êîìàíäàìè ÷åìï³îíàòó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî
àãåíòñòâà ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-
íÿ ªâðî-2012 (Óêðºâðî³íôðàïðîåêò) Îëåê-
ñàíäð Á³ðñàí. “ªâðîïà âèêîðèñòîâóº ºäè-
íèé áàíê äàíèõ ùîäî ³äåíòèô³êàö³¿ âáî-
ë³âàëüíèê³â-õóë³ãàí³â, çà ÿêèìè çàô³êñî-
âàíî ïðàâîïîðóøåííÿ, çîêðåìà äëÿ îáìå-
æåííÿ â’¿çäó â êðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ì³æíàðîäíèõ ìàò÷³â,— çàçíà÷èâ â³í.—
Óêðà¿íà îòðèìàëà öåé ñïèñîê. Ï³ñëÿ æå-
ðåáêóâàííÿ, 2 ãðóäíÿ 2011 ðîêó, íàì áó-
äóòü â³äîì³ 16 êîìàíä ó÷àñíèöü ªâðî. Ìè
áóäåìî êîíêðåòí³øå â³äïðàöüîâóâàòè ñè-
òóàö³þ ç áåçïåêîþ ùîäî îáîõ êðà¿í-îðãà-
í³çàòîð³â òóðí³ðó”. Çà ñëîâàìè ïàíà Á³ð-
ñàíà, öå áóäå ðåòåëüíà ðîáîòà, àäæå âñë³ä
çà êîìàíäàìè ïðè¿æäæàþòü òèñÿ÷³ ¿õí³õ
óáîë³âàëüíèê³â. Òîæ ïîòð³áíî çíàòè, ÷îãî
î÷³êóâàòè â³ä ôàí³â êîæíî¿ êðà¿íè. Ñèñ-
òåìà îáìåæåíü äëÿ ôàí³â-ïîðóøíèê³â, ÿêó
çàïðîâàäÿòü íà óêðà¿íñüêèõ êîðäîíàõ,
äàñòü çìîãó ì³í³ì³çóâàòè ìîæëèâ³ íåãàòèâ-
í³ ïðîÿâè, ó òîìó ÷èñë³ é õóë³ãàíñüêîãî àáî
ïðîâîêàö³éíîãî õàðàêòåðó.

Íàãàäàºìî, â Óêðà¿í³ òàêîæ äëÿ êîæíî-
ãî ìàò÷ó ªâðî-2012 áóäå ðîçðîáëåíî îêðå-
ìó òàêòèêó ç îðãàí³çàö³¿ áåçïåêè òà ïðàâî-
ïîðÿäêó ó ïðèéìàþ÷èõ ì³ñòàõ.

Столиця отримає
2,4 мільярда ривень
с бвенцій із держбюджет
на під отов
до Євро-2012

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî. “Ùî ñòîñóº-
òüñÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó, òî äëÿ ïîë³ïøåí-

íÿ ð³âíÿ áëàãîóñòðîþ âèäàòêè ³ç çàãàëü-
íîãî ôîíäó ñòàíîâèòèìóòü 504,6 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü,— çàçíà÷èâ ïàí Êðàìàðåí-
êî.— Ùå 61,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü áóäå
ñïðÿìîâàíî ç³ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó íà êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ
òà ïîïîâíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ÊÏ.
Äëÿ ðàéîí³â ñòîëèö³ ïåðåäáà÷åí³ 60 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü íà ðåìîíò ôàñàä³â æèòëî-
âèõ áóäèíê³â ó 1,5-ê³ëîìåòðîâ³é çîí³ íàâ-
êîëî ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”. Òàêîæ áóäå
âèä³ëåíî 13,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà çàáåç-
ïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè ó
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòþàðä³â, âî-
ëîíòåð³â, ïðàö³âíèê³â ñôåðè îáñëóãîâó-
âàííÿ, ìåäèê³â ³ ïðàâîîõîðîíö³â”. Çà ñëî-
âàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ, îäíèì ³ç
âàæëèâèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿
âëàäè º ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ñòîëèö³ äî ªâðî-2012.

Òàê, 2011 ðîêó áóäóòü âèä³ëåí³ êîøòè íà
áóä³âíèöòâî ñòàíö³¿ “Âèñòàâêîâèé öåíòð”
Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåò-
ðîïîë³òåíó. Íà öå ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âè-
ä³ëÿòü 20 ìëí ãðí. ² ùå 550 ìëí ãðí — ³ç
äåðæàâíîãî. Êð³ì òîãî, íà ïðîäîâæåííÿ
áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòó ÷åðåç
Äí³ïðî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóäå âèä³ëåíî
60 ìëí ãðí. Íèí³øíüîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ
çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿
â³ä Àìóðñüêî¿ ïëîù³ äî âóëèö³ Êàñ³ÿíà.
Íà öå ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåäáà÷åíî 20
ìëí ãðí. Íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó “Ì³ñüêà
åëåêòðè÷êà” 600 òèñ. ãðí áóäå âèä³ëåíî ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó ³ 35 ìëí ãðí — ç äåð-
æàâíîãî.

У Хар ові з’явиться
ще одна трен вальна база

Äî ªâðî-2012 Õàðê³â ãîòîâèé ï³äãîòó-
âàòè ùå îäíó òðåíóâàëüíó áàçó. Çà ñëî-
âàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ãåííàä³ÿ Êåðíåñà,
éäåòüñÿ ïðî ïîëå, ÿêå ðîçòàøîâàíå ïî-
ðÿä ³ç ìàéäàí÷èêîì, íà ÿêîìó çâîäÿòü
ãîòåëü Superior. “Ìè ìîæåìî ïðèâåñòè
éîãî äî ëàäó ³ òðèìàòè ÿê äîäàòêîâèé çà-
ïàñíèé âàð³àíò. Äëÿ öüîãî íàì ïîòð³áíà
ï³äòðèìêà íà ð³âí³ äåðæàâè, òîìó ùî ç
ì³ñüêîãî òà îáëàñíîãî áþäæåò³â áóäå âè-
ä³ëåíî ô³íàíñóâàííÿ, ÿêå íàñàìïåðåä
ñïðÿìóþòü íà ðîáîòè, ùî òðèâàþòü íà
ñòàä³îí³ “Ìåòàë³ñò”,— çàçíà÷èâ ïàí Êåð-
íåñ. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, â ÷åðâí³
ñòàä³îí “Ìåòàë³ñò” ïåðåäàäóòü â îïåðà-
òèâíå óïðàâë³ííÿ ôàõ³âöÿì ÓªÔÀ äëÿ
ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 ³ áóä³âíèöòâî
ïîáëèçó ñïîðòàðåíè ïðåñ-öåíòðó.

Львів’яни дотрим ються
рафі а Євро-2012
Óñ³ ðîáîòè íà îá’ºêòàõ äî êîíòèíåí-

òàëüíî¿ ôóòáîëüíî¿ ïåðøîñò³ ó Ëüâîâ³ òðè-
âàþòü çà ãðàô³êîì. À ñïîðóäæåííÿ íîâî-
ãî òåðì³íàëó ³ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè â
ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðòó íàâ³òü äåùî âè-
ïåðåäæàº éîãî. Ïðî öå, àíàë³çóþ÷è ñòàí
ãîòîâíîñò³ ïðèéìàþ÷îãî ì³ñòà, çà 500 äí³â
äî ïî÷àòêó ÷åìï³îíàòó çàÿâèâ íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ªâðî-2012,
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà Ëüâ³âñüêî¿
ÎÄÀ Ñòåïàí Ëóêàøèê. Çà éîãî ñëîâàìè,
íàðàç³ ðåàë³çîâàíî âñ³ òîð³øí³ ïëàíè ùî-
äî ðåìîíòó òà ñïîðóäæåííÿ àâòîìàã³ñòðà-
ëåé. Ó öüîìó ðîö³ ðîáîòè íà ö³é ä³ëÿíö³
â³äíîâëÿòüñÿ ç íàñòàííÿì òåïëà. Äëÿ öüî-
ãî íàãðîìàäæóºòüñÿ ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë,
ùî çàáåçïå÷èòü áåçïåðåá³éíó ðîáîòó. Àê-
öåíò ðîáèòüñÿ íà ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðåìîí-
ò³ äîð³ã äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, çîêðåìà ìà-
ã³ñòðàëåé, ùî âåäóòü äî ïóíêò³â ïåðåòèíó
äåðæàâíîãî êîðäîíó, ìîäåðí³çàö³¿ ìèòíèõ
ïåðåõîä³â. Ãîëîâí³ îá’ºêòè ªâðî-2012 â
îáëàñò³ ïëàíóþòü ââåñòè âæå â ëèïí³-ñåðï-
í³ íèí³øíüîãî ðîêó.

УЄФА моніторить
під отов Донець а до
онтинентальної першості
Ñîþç ºâðîïåéñüêèõ ôóòáîëüíèõ àñîö³-

àö³é ïåðåéøîâ íà ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã
ï³äãîòîâêè Äîíåöüêà äî ªâðî-2012. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð
Ëóê’ÿí÷åíêî. “×àñòîòó ìîí³òîðèíãó çá³ëü-
øåíî, ìàéæå ùîì³ñÿöÿ ì³ñòî â³äâ³äóþòü
åêñïåðòè ÓªÔÀ”,— ñêàçàâ â³í. Çà ñëîâà-
ìè ïàíà Ëóê’ÿí÷åíêà, äåÿêå çàíåïîêîºí-
íÿ ó ì³ñüêî¿ âëàäè âèêëèêàº ï³äãîòîâêà
ï³ä’¿çíèõ äîð³ã äî Äîíåöüêà íà êè¿âñüêî-
ìó ³ ï³âí³÷íî-ñõ³äíîìó íàïðÿìêàõ. ¯õíÿ
ðåêîíñòðóêö³ÿ âèìàãàòèìå ñåðéîçíèõ çó-
ñèëü, õî÷à íèí³øí³ ïîãîäí³ óìîâè íå ñïðè-
ÿþòü ïðîâåäåííþ øèðîêîìàñøòàáíî¿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ äîð³ã. “Ñüîãîäí³ ìè ïîäîëàëè
âàæëèâèé ðóá³æ — 500 äí³â äî ïî÷àòêó ªâ-
ðî-2012. ×àñó ëèøàºòüñÿ äóæå ìàëî”,— çà-
çíà÷èâ ìåð Äîíåöüêà

Під отовлено
за матеріалами інформаційних а ентств:

У рінформ, РИА Новости, ukraine2012.gov ua,
Pilka nozna, focus.ua,

сайт Хар івсь ої місь ради, “Харь ов.
Комментарии”.
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Ï³äïðèºìñòâà ðîçðàõîâóþòüñÿ 
ç ïðàö³âíèêàìè
Ð³âåíü çàáîðãîâàíîñò³ â ñòîëèö³ íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó çíà÷íî çíèçèâñÿ

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ïðàö³ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ÊÌÄÀ, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — ëèñòî-
ïàäà 2010 ðîêó ñòðóêòóðíèìè ï³ä-
ðîçä³ëàìè ïðîâåäåíî 608 îáñòå-
æåíü (ïåðåâ³ðîê) ï³äïðèºìñòâ òà
îðãàí³çàö³é ³ç ïèòàíü êîíòðîëþ
çà ñâîº÷àñíîþ ³ íå íèæ÷å âèçíà-
÷åíîãî äåðæàâîþ ì³í³ìàëüíîãî
ðîçì³ðó îïëàòîþ ïðàö³, çà ðåçóëü-
òàòàìè ÿêèõ êåð³âíèêàì ï³äïðè-
ºìñòâ íàäàíî 1557 ðåêîìåíäàö³é
ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðó-
øåíü íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà òà çàóâàæåíü ³ç ìåòîþ íåäî-
ïóùåííÿ ïîðóøåíü çàêîíîäàâ-
ñòâà ó ïîäàëüøîìó. Äî êîíòðî-
ëþþ÷èõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â ñòîëèö³ ïåðåäàíî 338 ìàòåð³-
àë³â îáñòåæåíü äëÿ âæèòòÿ â³äïî-
â³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ äî ïî-
ñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ çà ïî-
ðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðà-
öþ òà îïëàòó ïðàö³.

ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, ñèòóàö³þ ùîäî
ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ì³ñò³ ïîñò³é-
íî ðîçãëÿäàþòü íà àïàðàòíèõ íà-
ðàäàõ ó ãîëîâè ÊÌÄÀ ³ íà çàñ³-
äàííÿõ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ òèì-
÷àñîâèõ êîì³ñ³é ³ç ïèòàíü ïîãà-
øåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðïëà-
òè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ),
ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³-
àëüíèõ âèïëàò.

Îêð³ì öüîãî, íà çàñ³äàííÿõ çà-
ñëóõîâóþòü çâ³òè êåð³âíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, ¿õí³õ âëàñ-
íèê³â (çàñíîâíèê³â) ïðî çàõîäè,
ÿê³ âîíè âæèâàþòü ³ç ìåòîþ ïî-
ãàøåííÿ öèõ áîðã³â. Çà ðåçóëüòà-
òàìè óõâàëþþòü â³äïîâ³äí³ ð³-
øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà-
÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïî-
ñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïè-
òàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ ì³ñòà.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ïðàö³
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ ïîâ³äîìèëè, ùî â ìèíóëîìó
ðîö³ ïðîâåäåíî 141 çàñ³äàííÿ
òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é, ó ãðóäí³
2010-ãî — 7 çàñ³äàíü ðàéîííèõ
òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ³ 8 ãðóäíÿ
2010 ðîêó — çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿
òèì÷àñîâî¿ êîì³ñ³¿. Íà öèõ çàñ³-
äàííÿõ áóëî çàñëóõàíî 964 êåð³â-
íèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ÿêèõ áóëî ïî-
ïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî
ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî òîð³ê çà
íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ
îáîâ'ÿçê³â ó ÷àñòèí³ çàáåçïå÷åí-
íÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿
ïëàòè òà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâà-

íîñò³ ç íå¿ çì³íåíî êåð³âíèê³â ñå-
ìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
ì³ñòà.

Äî ñëîâà, ïðîòÿãîì 2010 ðîêó
ÊÌÄÀ áóëî íàä³ñëàíî 41 ëèñò-
çâåðíåííÿ (ïîäàííÿ) äî âëàñíè-
ê³â àáî óïîâíîâàæåíèõ íèìè îð-
ãàí³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç
âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîäî
ñïðèÿííÿ â ïðèñêîðåíí³ ïîãà-
øåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè òà íåäîïóùåííÿ ¿¿ âè-
íèêíåííÿ íàäàë³, à òàêîæ ðîçãëÿ-
äó ïèòàííÿ ùîäî ïðèòÿãíåííÿ äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á
öèõ ï³äïðèºìñòâ çà ïîðóøåííÿ
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà
îïëàòó ïðàö³, ðîç³ðâàííÿ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó êîíòðàêò³â
(òðóäîâèõ â³äíîñèí) ³ç ¿õí³ìè êå-
ð³âíèêàìè.

Çà ðåçóëüòàòàìè öèõ çâåðíåíü,
íà 22-õ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà áó-
ëî ïîãàøåíî áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä
21,6 ìëí ãðí, âëàñíèêàìè (óïîâ-
íîâàæåíèìè íèìè îðãàíàìè) áó-
ëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî çì³íó
êåð³âíèê³â íà 10-òè ï³äïðèºì-
ñòâàõ-áîðæíèêàõ ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè.

Çã³äíî ç îñòàíí³ìè ñòàòèñòè÷-
íèìè äàíèìè, ñòàíîì íà 01 ãðóä-
íÿ 2010 ðîêó çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ (â
óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ) Êèºâà
ñòàíîâèëà 131,4 ìëí ãðí (9,8 % â³ä
çàãàëüíî¿ ñóìè áîðãó â Óêðà¿í³)
àáî 2,8 % â³ä ôîíäó îïëàòè ïðà-
ö³ çà ëèñòîïàä öüîãî ðîêó — îäèí
³ç íàéíèæ÷èõ ïîêàçíèê³â ñåðåä
ðåã³îí³â êðà¿íè (â Óêðà¿í³ â³í ñòà-
íîâèâ 5,2 %).

²ç çàãàëüíî¿ ñóìè áîðãó 74 %
àáî 97,6 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà
ä³þ÷³ (åêîíîì³÷íî àêòèâí³) ï³ä-
ïðèºìñòâà, ðåøòà — 26 % àáî
33,9 ìëí ãðí — íà ï³äïðèºìñòâà,
ùîäî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðî-
öåäóðè áàíêðóòñòâà òà íà åêîíî-
ì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà,
ÿê³ ïðèïèíèëè (ïðèçóïèíèëè)
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü.

Ïðè öüîìó ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ
ïðàö³âíèê³â åêîíîì³÷íî àêòèâ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, ÿêèì
ñâîº÷àñíî íå âèïëà÷åíî çàðîá³ò-
íó ïëàòó (ñòàíîì íà 01.12.2010)
ñòàíîâèëà 22,2 òèñ. îñ³á àáî 1,8 %
â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ øòàòíèõ
ïðàö³âíèê³â (â Óêðà¿í³ — 2,1 %
(221,6 òèñ. îñ³á).

Ñòàíîì íà 01.12.2010, íà äåð-
æàâí³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ öåí-
òðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè, ïðèïàäàëî 71,2 ìëí ãðí, íà
ï³äïðèºìñòâà íåäåðæàâíîãî ñåê-
òîðó åêîíîì³êè (135 îäèíèöü) —

49,1 ìëí ãðí ³ íà êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà (27 îäèíèöü, ç ÿêèõ 22
îäèíèö³ — äèðåêö³ÿ òà ñòðóêòóð-
í³ ï³äðîçä³ëè ÊÏ "Êè¿âïàñ-
òðàíñ") — 11,2 ìëí ãðí, ùî ñòà-
íîâèòü â³äïîâ³äíî 54,2 %, 37,4 %
òà 8,5 % â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè áîð-
ãó ïî ì³ñòó.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ïðàö³
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ ðîçïîâ³ëè, ùî ñåðåä äåðæàâ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ (45 îäèíèöü)
íàéá³ëüøèé îáñÿã áîðãó ïðèïàäàâ
íà ï³äïðèºìñòâà, ùî ï³äïîðÿäêî-
âàí³ Ì³í³ñòåðñòâó ïðîìèñëîâî¿
ïîë³òèêè Óêðà¿íè, à ñàìå: ÄÏ
"Çàâîä "Ãåíåðàòîð" — 19,1 ìëí
ãðí, ÄÏ "Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé
çàâîä "Áóðåâ³ñíèê" — 14,5 ìëí
ãðí, ÄÏ "ÍÄ² "Îð³îí" ³ ÄÀÕÊ
"Àðòåì" — ïî 4,4 ìëí ãðí, ÄÏ
"Öåíòðàëüíèé ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³
óïðàâë³ííÿ" — 2,7 ìëí ãðí, ÄÏ
"Êè¿âñüêèé ÄÍÄ² ã³äðîïðèëà-
ä³â" — 1,9 ìëí ãðí, à òàêîæ Êè-
¿âñüêå äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî
"²çóìðóä" (Ôîíä äåðæàâíîãî ìàé-
íà Óêðà¿íè) — 3,0 ìëí ãðèâåíü.

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â
³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíî-
ãî ñåêòîðà åêîíîì³êè (135 îäè-
íèöü) íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè
ëèøàëèñü: ÒÎÂ "Òðèäåíòà àã-
ðî" — 3,4 ìëí ãðí, ÇÀÒ "Àòåê" —
2,5 ìëí ãðí, ÂÀÒ "Óêðà¿íñüêèé
³íñòèòóò ³ç ïðîåêòóâàííÿ îá’ºê-
ò³â ãàçîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ "Óêð-
ãàçïðîåêò" — 2,1 ìëí ãðí, ÂÀÒ
"Êè¿âñüêèé ð³÷êîâèé ïîðò" ³ ÂÀÒ
"Ã³äðîìåõàí³çàö³ÿ" — ïî 1,7 ìëí
ãðí, ÂÀÒ "Çàâîä Ëåí³íñüêà êóç-
íÿ" — 1,6 ìëí ãðí ³ ÒÎÂ "Ìîñ-
òîáóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ ÌÑÓ" —
1,3 ìëí ãðí.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ï³äïðèºìñòâ-
áîðæíèê³â íåäåðæàâíîãî òà äåð-
æàâíîãî ñåêòîð³â, îñíîâíèìè
ïðè÷èíàìè íàÿâíîñò³ áîðãó ³ç çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè çàëèøàþòüñÿ: ³ñ-
íóâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà âèêî-
íàí³ ðîáîòè òà ïîñëóãè çà äåð-
æàâí³ êîøòè, äåðæàâí³ çàìîâëåí-
íÿ àáî æ â³äñóòí³ñòü òàêîãî çà-
ìîâëåííÿ äëÿ ï³äïðèºìñòâ îáî-
ðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó,
â³äñóòí³ñòü (ïðèçóïèíåííÿ) áþ-
äæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïðîãðàì,

çîêðåìà ìàøèíîáóäóâàííÿ, íå-
ñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíè-
ê³â, à òàêîæ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè çà âèêîíàí³ ðîáîòè òà íà-
äàí³ ïîñëóãè, ïîðóøåííÿ êåð³â-
íèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â
íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ùî-
äî ïåðøî÷åðãîâîñò³ âèïëàòè çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè òîùî.

Ùîäî êîìóíàëüíîãî ñåêòîðà,
òî òóò çàáîðãîâàí³ñòü áóëà íà
øåñòè ï³äïðèºìñòâàõ: ÊÏ "Êè¿â-
ïàñòðàíñ" (9 895,0 òèñ. ãðí), ÊÏ
ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó (236,1
òèñ. ãðí), ÊÏ "Æèòëîâèê" (66,0
òèñ. ãðí), ÊÏ "Öåíòðàë³çîâàíà
ñèñòåìà äèòÿ÷î-þíàöüêèõ êëóá³â
"Äèòÿ÷³ ìð³¿" Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ÐÄÀ (458,5 òèñ. ãðí), ÊÏ "Äè-
ðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþ-
âàëüíèõ ðîá³ò" (383,9 òèñ. ãðí) ³
â Êè¿âñüêîìó çîîëîã³÷íîìó ïàð-
êó (128,0 òèñ. ãðí).

Çàçíà÷èìî, ùî çàâäÿêè âæèòèì
ì³ñüêîþ âëàäîþ çàõîäàì, ïðîòÿ-
ãîì ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó 61 ï³ä-
ïðèºìñòâî ïîãàñèëî çàáîðãîâà-
í³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³ íà çàãàëüíó ñóìó 20,4
ìëí ãðí, ùå íà 50 ï³äïðèºìñòâàõ

âîíà çìåíøèëàñü íà 6,5 ìëí ãðí.
Çîêðåìà, ó ïîâíîìó îáñÿç³ áóëî
ïîãàøåíî áîðãè ³ç çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè íà 4 êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ: ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ", ÊÏ
"Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâ-
ëþâàëüíèõ ðîá³ò", ÊÏ ç óòðèìàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó, â Êè¿âñüêîìó çîî-
ëîã³÷íîìó ïàðêó, à òàêîæ ÄÀÕÊ
"Àðòåì" òîùî.

Óñüîãî æ ïðîòÿãîì 2010 ðîêó
áîðãè ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè áóëî ïî-
ãàøåíî â ïîâíîìó îáñÿç³ íà 554
ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà íà çàãàëüíó
ñóìó ìàéæå 198,0 ìëí ãðí, çàáîð-
ãîâàíó çàðîá³òíó ïëàòó îòðèìàëè
ìàéæå 64,0 òèñÿ÷³ ïðàö³âíèê³â.

Â³äïîâ³äíî äî äàíèõ îïåðàòèâ-
íîãî ìîí³òîðèíãó, ñòàíîì íà 01
ñ³÷íÿ 2011 ðîêó çàãàëüíà ñóìà
áîðãó ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â Êèºâ³
ñòàíîâèòü 114,4 ìëí ãðí.

Ñòîëè÷íà âëàäà â ìåæàõ êîì-
ïåòåíö³¿ òà íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü
äîêëàäàº ìàêñèìóì çóñèëü ùîäî
ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ
ì³ñòà â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà
íåäîïóùåííÿ ¿¿ âèíèêíåííÿ íà-
äàë³

№
п/п

Наймен вання підприємства, станови,
ор анізації

С ма забор ованості
із заробітної плати
(тис. рн) станом на:

01.12.2010 Телефон

1 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "ГЕНЕРАТОР" 19147,8 413-56-02

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"

14525,4 554-62-37

3 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ "АРСЕНАЛ"

0,0 253-00-62

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ОРІОН"

4538,2 456-46-77

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТРИДЕНТА АГРО"

3458,6 586-52-00

6 ВАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ МЕДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ
"ДІАЛІР"

3156,2 534-96-97

7 КИЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗУМРУД" 2712,8 402-86-95

8 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 'ЦЕНТРАЛЬНИЙ НДІ
НАВІГАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ'

2712,7 463-99-25

9 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТЕК" 2541,3 400-73-86

10 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ"

1992,6 239-90-18

Âàëåíòèí ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

З ідно з даними оперативно о моніторин , станом на
01 січня 2011 ро за альна с ма бор із заробітної
плати в Києві становить 114,4 млн рн. Питання забез-
печення своєчасної виплати заробітної плати та по а-
шення забор ованості з неї на підприємствах міста пе-
реб ває на постійном онтролі місь ої влади. В сто-
лиці відс тня забор ованість із заробітної плати в бю-
джетних становах і ор анізаціях, що фінанс ються з
місцево о бюджет . У межах омпетенції проводиться
відповідна робота щодо лі відації забор ованості із за-
робітної плати на підприємствах ом нально о, дер-
жавно о та недержавно о се торів е ономі и. Нижче
наводимо дані щодо стан по ашення забор ованості
із зарплати на підприємствах, в становах та ор аніза-
ціях столиці відповідно до статистичних даних, станом
на 1 р дня 2010 ро .
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Протя ом 2010 ро бор и із заробітної плати б ло по ашено в повном обсязі на 554 підприємствах міста
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про відведення додаткових майданчиків 
для складування снігу у зимовий період 2010/2011 рр.

на території м. Києва
Розпорядження № 1236 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 23.07.10 № 550 “Про утримання автомобільних доріг і тротуарів у м. Києві в зимо�
вий період 2010/2011 рр.”, з метою забезпечення своєчасного прибирання снігу з автомобільних доріг і
тротуарів у м. Києві в зимовий період 2010/2011 рр., в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 29.12.2010 № 1221
Розпорядження № 75 від 25 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формуван�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” (із змінами та доповненнями),
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунально�
му господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для ро�
бітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду” та постанов Національної ко�
місії регулювання електроенергетики України щодо підвищення тарифів на газ, теплову та електричну
енергії, з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно�гігієнічного, протипо�
жежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового перелі�
ку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, відшкодування економічно обґрун�
тованих витрат, а також виправлення технічних помилок та в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Внести зміни до Тарифів та структури тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд комунальної власності та
прибудинкових територій, які надаються суб’єктами господа�
рювання по кожному будинку окремо, встановлених розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1221, ви�
клавши окремі позиції Тарифів в редакції згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, позиції № 648,
№ 3233, № 3890, № 3892, № 3900, № 3903, № 3908,
№ 3951, № 4007, № 4021, № 4100, № 4142, № 4149,
№ 4159, № 4801, № 4802, № 4804, № 4831, № 4832,
N№ 8287�8328 Тарифів та структури тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд комунальної власності та при�

будинкових територій, які надаються суб’єктами господарю�
вання по кожному будинку окремо, встановлених розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1221.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанову О. Г. висвітлити в засобах масової інфор�
мації зміст цього розпорядження.

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 встановлення тарифів на теплову енергію 
та встановлення тарифів на комунальні послуги 

з централізованого постачання гарячої води 
виконавцям цих послуг усіх форм власності 

для здійснення розрахунків з населенням
Розпорядження № 99 від 27 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про Національну комісію регу�
лювання ринку комунальних послуг України”, “Про теплопостачання”, “Про житлово�комунальні послуги”,
Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведен�
ня, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами і доповнення�
ми), Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення
в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального госпо�
дарства України від 27.06.2008 № 190, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердже�
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955 (із змінами і доповненнями), постанов
Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2010 № 1726 “Про затвердження
тарифів на теплову енергію ЗАТ “ЕКОСТАНДАРТ”, від 14.12.2010 № 1729 “Про затвердження тарифів на
теплову енергію АЕК “Київенерго” та від 20.01.2011 № 58 “Про встановлення тарифів на послуги з цен�
тралізованого водопостачання та водовідведення ВАТ “АК “Київводоканал”, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Встановити тарифи на теплову енергію, що виробляєть�
ся підприємствами, установами та організаціями, на балансі
яких знаходяться котельні, для потреб населення, та ввести в
дію з 01.02.2011, що додаються.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізо�
ваного постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх
форм власності для здійснення розрахунків з населенням, з
оплатою останнім не пізніше 20 числа місяця, що настає за роз�
рахунковим, та ввести в дію з 01.03.2011, що додаються.

3. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізо�
ваного постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх
форм власності для здійснення розрахунків з населенням, з
оплатою останнім після 20 числа місяця, що настає за розра�
хунковим, та ввести в дію з 01.03.2011, що додаються.

4. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29.12.2010 № 1222 “Про встановлення тарифів на кому�
нальні послуги з централізованого опалення і постачання га�

рячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для
здійснення розрахунків з населенням, згідно з тарифами на теп�
лову енергію, затвердженими Національною комісією регулю�
вання електроенергетики України”:

4.1. Тарифи на комунальні послуги з централізованого опа�
лення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх
форм власності для здійснення розрахунків з населенням, з
оплатою останнім не пізніше 20 числа місяця, що настає за роз�
рахунковим, викласти в редакції, що додається.

4.2. Тарифи на комунальні послуги з централізованого опа�
лення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх
форм власності для здійснення розрахунків з населенням, з
оплатою останнім після 20 числа місяця, що настає за розра�
хунковим, викласти в редакції, що додається.

5. Заступнику голови Київської міської державної адмініс�
трації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про встановлення тарифів на комунальні послуги 
з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води для населення
та тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, 
що надаються Київським квартирно&експлуатаційним

управлінням Міністерства оборони України
Розпорядження № 101 від 27 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Національну комісію ре�
гулювання ринку комунальних послуг України”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про питну воду та пит�
не водопостачання”, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та во�
довідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959 (із змінами і
доповненнями), Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої во�
ди і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змі�
нами і доповненнями), Правил користування системами централізованого комунального водопостачання
та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�ко�
мунального господарства України від 27.06.2008 № 190, постанови Національної комісії регулювання елек�
троенергетики України від 20.01.2011 № 58 “Про встановлення тарифів на послуги з централізованого во�
допостачання та водовідведення ВАТ “АК “Київводоканал”, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Встановити тарифи на комунальні послуги з центра�
лізованого постачання холодної води і водовідведення хо�
лодної та гарячої води для населення для проведення
розрахунків виробника цих послуг ВАТ “АК “Київводока�
нал” з виконавцями цих послуг усіх форм власності (при
відсутності відповідних будинкових засобів обліку) та
ввести в дію з 01.03.2011, що додаються.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з центра�
лізованого постачання холодної води і водовідведення хо�
лодної та гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм
власності для здійснення розрахунків з населенням, з опла�
тою останнім не пізніше 20 числа місяця, що настає за роз�
рахунковим, та ввести в дію з 01.03.2011, що додаються.

3. Встановити тарифи на комунальні послуги з центра�
лізованого постачання холодної води і водовідведення хо�
лодної та гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм
власності для здійснення розрахунків з населенням, з опла�
тою останнім після 20 числа місяця, що настає за розра�
хунковим, та ввести в дію з 01.03.2011, що додаються.

4. Встановити тарифи на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення для населення, що на�
даються Київським квартирно�експлуатаційним управлін�
ням Міністерства оборони України, та ввести в дію з
01.03.2011, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність з 01.02.2011,
тарифи на комунальні послуги з централізованого поста�
чання холодної води, в тому числі холодної води, що ви�
користовується для вироблення/створення комунальних
послуг з централізованого постачання гарячої води, та
водовідведення холодної і гарячої води, для здійснення
розрахунків виробника послуг ВАТ “АК “Київводоканал” з
виконавцями цих послуг усіх форм власності (при наяв�
ності відповідних будинкових засобів обліку), погоджені
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від
30.11.2009 № 1332 “Про встановлення та погодження та�
рифів на комунальні послуги з централізованого поста�
чання холодної води і водовідведення холодної та гаря�
чої води для населення”.

6. Визнати таким, що втратило чинність з 01.03.2011,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від
30.11.2009 № 1332 “Про встановлення та погодження та�
рифів на комунальні послуги з централізованого поста�
чання холодної води і водовідведення холодної та гаря�
чої води для населення”.

7. Заступнику голови Київської міської державної ад�
міністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�

1. Затвердити перелік додаткових майданчиків для скла�
дування снігу у зимовий період 2010/2011 рр. на території
м. Києва згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�

ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26.06.2009 № 740
Розпорядження № 10 від 10 січня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з необхід�
ністю подовження термінів виконання робіт з капітального ремонту автопроїздів мосту Метро, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 26.06.2009 № 740 “Про капітальний ремонт ав�
топроїздів мосту Метро через р. Дніпро”, а саме:

1.1. У пункті 1 цифри “2009” замінити цифрами “2010”,
а цифри “2010” замінити цифрами “2012”.

1.2. У підпункті 5.2 пункту 5 цифри “2010” замінити циф�
рами “2011 та 2012”.

1.3. У пункті 5 слова “Головному управлінню транспор�
ту” замінити словами “Головному управлінню транспорту та
зв’язку”.

Голова О. Попов

Додаток буде надруковано 
в наступних номерах

Додаток буде надруковано 
в наступних номерах

лення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження по�

класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток буде надруковано 
в наступних номерах
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Íà “òîé ñâ³ò” ³ íàçàä
Òðè ðîêè òîìó ÿ ðåâ³ëà, ðâà-

ëà íà ñîá³ âîëîññÿ ³ õîò³ëà
øâèäøå ïðîêèíóòèñÿ. Àëå òî
áóâ íå ñîí — ìî¿ äîêóìåíòè íà
â³äðàõóâàííÿ ç êîëåäæó äèðåê-
òîð òàêè ï³äïèñàâ. ßê ä³éøëà äî
êâàðòèðè — íå çíàþ. À âæå òàì
ìåíå ïîíåñëî: ãîð³ëè êîíñïåê-
òè, ëåò³ëè íà ï³äëîãó êíèæêè,
ëàìàëèñÿ ðó÷êè. “Óñå äî á³ñà!
Òðè ðîêè êîòó ï³ä õâ³ñò! ² çà ùî,
çà ùî!” — âåðåùàëà ÿ ñóñ³äêàì
ïî êâàðòèð³. Êñåíÿ ³ Îëÿ êèâà-
ëè ãîëîâàìè ³ ìîâ÷àëè. Áîÿëè-
ñÿ áîâêíóòè çàéâîãî. ß áóëà òà-
êè íåàäåêâàòíîþ: òðè äí³ õîäè-
ëà êâàðòèðîþ ç ðîçïóùåíèì äî
ïîÿñà âîëîññÿì ³ ñï³ëêóâàëàñÿ
ò³ëüêè ìàòîì. Ùå á ïàê — òà-
êèé ñòðåñ! Ï³ñëÿ òðüîõ ðîê³â
óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ (íó íåõàé
íå òàêîãî âæå é óñï³øíîãî, àëå
æ íàâ÷àííÿ!) êóðàòîð “óðî÷èñ-
òî” âðó÷àº ìåí³ äîêóìåíòè ïðî
â³äðàõóâàííÿ. À ï³ñëÿ ïàóçè òàê
áåçöåðåìîííî äîäàº: “Äîðîãè
íàçàä íåìàº”.

Òèöü-òðèíäèöü! Îäèí ðàç ïî-
æàðòóâàëà ³ íà òîá³ — “äîðîãè
íàçàä íåìàº”, ïåðåêðèâèëà ÿ êå-
ð³âíèêà ãðóïè. Í³, äî ìîº¿ ñâ³-
äîìîñò³ öå íå äîõîäèëî. Îäíå ÿ
çíàëà òî÷íî — òàê âåñåëî, ÿê
ìåíå, ç öüîãî êîëåäæó ùå íå âè-
ãàíÿëè. À çàâàðèëàñÿ öÿ êàøà
îäí³º¿ ÷óäîâî¿ ï’ÿòíèö³, ÿêà äî
âå÷îðà ñòàëà (ïðèíàéìí³ äëÿ
ìåíå) ñòðàñíîþ.

Áóäèëüíèê çàñï³âàâ ãîëîñîì
Âàêàð÷óêà “Âñòàâàé, ìèëà ìîÿ,
âñòàâàé!” ð³âíî î 7.00. Öå çà ìî-
¿ì ãîäèííèêîì, ÿêèé çàâæäè
(àæ äîòåïåð) â³äñòàº â³ä íàøî-
ãî ÷àñîâîãî ïîÿñó íà 5 õâèëèí.
Äåñü íà ñëîâàõ “...á³ëüøîãî âè-
ìàãàé...” Êñåíÿ, ìîÿ ñóñ³äêà ïî
ê³ìíàò³, â³ä³ðâàëà êó÷åðÿâó ãî-
ëîâó â³ä ïîäóøêè ³ íå÷ëåíîðîç-
ä³ëüíî âèãîëîñèëà: “ßêå âðåì-
íÿ?”. Â³äïîâ³äàòè áóëî íå îáî-
â’ÿçêîâî. Öå ïåðø³ ñëîâà äíÿ,
ÿê³ ÿ ÷óþ â³ä Îêñàíè âæå äðó-
ãèé ð³ê. Òîìó ÿ ñïîê³éíî â³ä-
âåðíóëàñÿ äî ñò³íè, îáíÿëè
Ãð³çëèêà (öå ì³é âåäìåäèê) ³ ïî-
÷àëà ï³äñï³âóâàòè Ñëàâ³: “...íå
ìîæíà ñòîÿòè — íàâêîëî ïðÿ-
ìèé åô³ð, òîá³ òàê ìàëî ëèøè-
ëîñÿ ÷àñó ñêàçàòè âñ³-³-³-ì...”.
Äîêè íàï³âñîíí³ ä³â÷àòà âäÿãà-
ëèñÿ, ôàðáóâàëèñÿ ³ ðîçïëóòó-
âàëè âîëîññÿ, ìåíå òàê ðîç³áðà-
ëà ë³íü, ÿê öå áóâàº ïåðåä âè-
õ³äíèìè. Ï³ñëÿ òðåòüî¿ íåâäàëî¿
ñïðîáè âèë³çòè ç-ï³ä êîâäðè ÿ
âãîëîñ êîíñòàòóâàëà: “Âñå! Ñüî-
ãîäí³ íà ïàðè íå éäó”. Ä³â÷àòà
ìåíå íå â³äìîâëÿëè, à Îëÿ íà-
â³òü ï³äïðÿãëàñÿ: “² ÿ íå ï³äó.
Âïàäëî!”. ×îìó òîä³ íàñ íå ï³ä-
òðèìàëà Êñåíÿ, íå çíàþ. Ìà-
áóòü, øêîäà áóëî ãàðíî íàôàð-
áîâàíèõ î÷åíÿò. Øêîäà, ÿêùî
í³õòî òàê ³ íå ïîáà÷èòü àêóðàò-
íî íàâåäåíèõ ñòð³ëîê.

Ïî÷àòîê äîâãîãî ëàíöþãà íå-
âäà÷ áóëî çàêëàäåíî. Àëå ÿ ïðî
öå íàâ³òü íå çäîãàäóâàëàñÿ.

×åðåç äâàäöÿòü õâèëèí ï³ñëÿ
ïî÷àòêó ïåðøî¿ ïàðè ñîí ó íàñ
³ç Îëüêîþ ÿê ðóêîþ çíÿëî. ² ÷î-
ìó òàê çàâæäè áóâàº? Ùå çà äå-
ñÿòü õâèëèí íàì ñòàëî íóäíî. Ó
í³÷íèõ ñîðî÷êàõ ïîïëåíòàëèñÿ
íà êóõíþ, ïîñòàâèëè íà ïëèòó
÷àéíèêà. Ñèäèìî, ÷åêàºìî, äî-
êè çàêèïèòü, íóäüãóºìî... ² òóò
ó ìåíå âèíèêëà ³äåÿ âëàøòóâà-
òè ñí³äàíîê ïðè ñâ³÷êàõ (òàêå
ò³ëüêè ó ñòóäåíò³â áóâàº). Äåñü
çíàéøëèñÿ öåðêîâí³ ñâ³÷å÷êè,
ï³äñâ³÷íèêè çðîáèëè ñàì³. Âå-
ñåëî! À äàë³ ìåíå ïîíåñëî. Îá-
ñòàíîâêà, ìàáóòü, ñïðèÿëà. “À
äàâàé âëàøòóºìî âèñòàâó “Â³é”,
— êàæó Îë³.— Òè çðîáèø ìåí³
ãðèì ïàííî÷êè. Ñîðî÷êà â ìå-
íå á³ëà ³ ìàéæå äî ï’ÿò! Êëàñíî
âèéäå. Äàâàé? — “À, äàâàé”,—

â³äïîâ³ëà Îëÿ, íå çíàþ÷è, ùî
òàê âîíà ñòàâèòü êðàïêó íà ìî-
¿é ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³.

Ï³ñëÿ îñòàíí³õ øòðèõ³â ïåí-
çëèêîì ÿ ëåæó íåïîðóøíî íà á³-
ëîìó ïðîñòèðàäë³. ² ñàìà — âñÿ
ó á³ëîìó. Íà îáëè÷÷³ — á³ëà
ïóäðà. Ðóêè òåàòðàëüíî ñõðåùå-
í³ íà ãðóäÿõ. Ì³æ ïàëüöÿìè çà-
ñòðîìëåíà æîâòà ñâ³÷êà. Âîíà
ãîðèòü, ³ â³ñê êàïàº ìåí³ íà êèñ-
ò³: ÿ âåðåùó ³ ñì³þñÿ. Ãîãîëþ
òàêå é íå ïðè÷óäèëîñÿ.

“Íå ñì³éñÿ! ß æ ôîòêàþ”,—
ïîñò³éíî ïîâòîðþâàëà ìåí³ Îëÿ.
À ñàìà ìàëî ïî ï³äëîç³ íå âàëÿ-
ëàñÿ â³ä ðåãîòó. Îäíèì ñëî-
âîì — ðîçâàæèëèñÿ.

Ôîòîãðàô³¿ íà òåëåôîíí³é êà-
ìåð³ âèãëÿäàëè äîâîë³ ðåàë³ñ-
òè÷íèìè. Àëå íàì, ìàëèì ³ äóð-
íèì, ³ öüîãî çäàëîñÿ çàìàëî.
“Îò áóëî á ïðèêîëüíî êîìóñü
ñêèíóòè!” — æàðòîìà ñêàçàëà
ïîäðóãà. ² ÿ îäðàçó çãàäàëà ñâî-
ãî õëîïöÿ Âëàäèêà. Òàê, í³÷îãî
ñåðéîçíîãî. Ïðîñòî õîäèëè ðà-
çîì ó ê³íî ³ ¿ëè ìîðîçèâî.

Ç Îëèíîãî òåëåôîíó ìè â³ä-
ïðàâèëè á³äíîìó ñòóäåíòó òàêó
ììñ-êó: “Âëàä, Ëþäà ïîìåðëà.
Çàâòðà ïîõîðîí. Ïðè¿æäæàé”. ²
äîäàëè ôîòêó, äå ÿ — “ìðåöü”.
Ñì³øíî?! Í³? Ïî÷åêàéòå, äàë³
áóäå äó-ó-óæå ñì³øíî!

Ó öåé ÷àñ Âëàä çäàâàâ çàë³ê ³ç
ìóçèêè (ãðàâ íà áàÿí³). Ç³ ñë³â
éîãî îäíîãðóïíèê³â, öå çâó÷àëî
ïðèáëèçíî òàê: “áðèíü-áðèíü,
áðèíü-áðèíü, âæèê-ìèê”. Ó ïå-
ðåðâàõ ì³æ öèìè çâóêàìè é
ïðèéøëî íàøå ïîâ³äîìëåííÿ.
Âëàä òèõöåì, ÿê ìè öå âì³ºìî,
âèòÿã ³ç êèøåí³ òåëåôîí ³ â³ä-
êðèâ êîíâåðòèê. Ö³êàâ³ñòü äî
ê³íöÿ ïàðè íå òåðïèòü... Çà ñå-
êóíäó â³í ïîá³ë³â, ïîò³ì ïîçå-
ëåí³â, áàÿí ãåïíóâ íà ï³äëîãó.
Ó âèêëàäà÷êè ìóçèêè (à öå áó-
ëà ùå é çàñòóïíèê äèðåêòîðà)
ïåðåëÿê: “Âëàä! Òîá³ ïîãàíî?
Ë³êàðÿ?”. Ñèíþøíèìè ãóáàìè
ì³é õëîïåöü ò³ëüêè é ñêàçàâ:
“Ëþäà Íàêîíå÷íà ç 31-ø ïî-
ìåðëà”. À äàë³ â íüîãî òðàïèâ-
ñÿ ñåðöåâèé íàïàä, äîäîìó éî-
ãî â³äâåçëè íà øâèäê³é.

Êîëåäæ ó íàñ íåâåëè÷êèé, âñ³
îäíå îäíîãî çíàþòü. À ãîëîâ-
íå — ñï³â÷óâàþòü. Çâ³ñòêà ïðî
ìîþ “ïåðåä÷àñíó ñìåðòü” ðîç-
ëåò³ëàñÿ îäðàçó. Ñâ³òëàíà Ãðèãî-
ð³âíà (âèêëàäà÷ ìóçèêè) òåæ
ï³äëèëà ìàñëà ó âîãîíü: ï³øëà
äî ñàìîãî äèðåêòîðà ç ö³ºþ

“íàäñóìíîþ” çâ³ñòêîþ. Çà ê³ëü-
êà õâèëèí âîíè âèð³øèëè óñ³ì
êîëåäæåì ñêèíóòèñÿ ìåí³ íà ïî-
õîðîí. Îïåðàòèâíî ç³áðàëè êó-
ðàòîð³â ³ ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ
ðîçêàçàëè ïðî “òðàãåä³þ”. Ò³
ñâîºþ ÷åðãîþ ñêëèêàëè ñòàðîñ-
ò³â ãðóï ³ äàëè çàâäàííÿ — “õòî
ñê³ëüêè çìîæå”. Ñòàðîñòè íà
ïî÷àòêó äðóãî¿ ïàðè âæå çáèðà-
ëè ãðîø³. Ìåí³ “ñêèíóëè” áàãà-
òî. Âèñòà÷èëî íå òå ùî íà ïî-
õîðîí — íà âîñêðåñ³ííÿ.

Îäíà ç íåáàãàòüîõ, õòî íå ïî-
ä³ëèëàñÿ ñòèïåíä³ºþ, áóëà ìîÿ
ñóñ³äêà ïî êâàðòèð³ Êñåíÿ. Âî-
íà ïåðøîþ íàñ ðîçñåêðåòèëà.
“Ä³âêè, âè òàì ãåòü çäóð³ëè? —
êðè÷àâ ì³é òåëåôîí Îêñàíèíèì
ãîëîñîì.— Çáèðàéñÿ ³ ïðèõîäü!
À òî çàâòðà òâî¿ îäíîãðóïíèêè
íà ïîõîðîí ïî¿äóòü!”

Äî êàá³íåòó äèðåêòîðà ìåíå
ïðîâåëè Îëÿ ³ Êñåíÿ. Çà äâåð³ ÿ
ï³øëà ñàìà. Ðîçìîâà òðèâàëà
ï³âãîäèíè ³ çàâåðøèëàñÿ ñëîâà-
ìè “Çàáèðàé äîêóìåíòè!”. Ïî-
ÿñíåíü “ÿ ïîæàðòóâàëà” Îëåê-
ñ³é Ñòåïàíîâè÷ íå çðîçóì³â.

Ñâ³òëàíà Ãðèãîð³âíà, íà î÷àõ
ÿêî¿ Âëàäó ñòàëî ïîãàíî, äîâãî
òðÿñëà ìåíå çà ïëå÷å ç êðèêàìè:
“ßê òè ìîãëà? Ùî æ öå çà ä³-
òî÷êè òàê³?! Àíó, éäè, âèáà÷àé-
ñÿ ïåðåä õëîïöåì! Ä³-âóë-ë-ÿ!!!”

ß íà àâòîï³ëîò³ ï³øëà äî Âëà-
äà. Éøëà ³ ñâ³òó Áîæîãî íå áà-
÷èëà: ùî æ òåïåð áóäå? Ùî ñêà-
çàòè ìàì³? ßê ÿ òàê âëÿïàëàñÿ?
Äîðîãîþ ÿ çàäàâàëà ñîá³ áàãàòî
çàïèòàíü. Àëå íàéäîðå÷í³øîãî
â ìî¿é ãîëîâ³ íå âèÿâèëîñÿ: à
õòîñü ñêàçàâ Âëàäó, ùî ÿ æèâà?
Íå ñêàçàâ. Öå ñòàëî çðîçóì³ëî

ï³çí³øå. À òî÷í³øå — íàäòî ï³ç-
íî, êîëè âîíè ç äðóãîì Àíòîíîì
â³ä÷àéäóøíî õðåñòèëè ïåðåä³
ìíîþ ïîâ³òðÿ ç êðèêàìè “çãèíü,
íå÷èñòà ñèëî!”. Òîä³ ó Âëàäà
ñòàâñÿ ùå îäèí ñåðöåâèé íàïàä.
Ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì â³í ìåí³
òàê ³ íå ïðîáà÷èâ.

Íàñòóïíå, ùî ìåí³ äîâåëîñÿ
ïåðåæèòè, öå ïîõ³ä äî ïñèõ³àò-
ðà. Êåð³âíèöòâî êîëåäæó áóëî
ïåðåêîíàíå: ó ìåíå “ùîñü íå
òå” ç ãîëîâîþ. Ë³êàð (à öå áóâ
ìîëîäèé õëîïåöü) äîâãî ñì³ÿâ-
ñÿ, à ïîò³ì âèòåð ñëüîçè ³ ñêà-
çàâ: “Öå ó âàøîìó êîëåäæ³ âñ³
õâîð³, à òè — âåñåëà!”. ² çàëè-
øèâ ó ìî¿é àìáóëàòîðí³é êàðò-
ö³ çàïèñ “Çäîðîâà”.

ß çàëèøàëà êîëåäæ ìåãà-ïî-
ïóëÿðíîþ. Âñ³ ì³ñöåâ³ “ç³ðêè”
ãðèçëè í³ãò³, áî ñâî¿ìè òàí-
öþëüêàìè ³ ñï³âóëüêàìè ¿ì äî
ìåíå íå äîòÿãíóòèñÿ. Òà öå áóâ
ì³é îñòàíí³é “ïðîðèâ” íà òåðå-
íàõ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³. Á³ëüøå
ÿ ñþäè íå ïîâåðíóëàñÿ.

Çà îñòàíí³ ðîêè ÿ áóëà îô³ö³-
àíòêîþ â äåøåâîìó ðåñòîðàí÷è-
êó, ïðèáèðàëüíèöåþ, ïðîäàâ-
öåì-êîíñóëüòàíòîì, ñåêðåòàðåì
³ íàâ³òü ïîì³÷íèêîì êåð³âíèêà.
À íèí³ — âåäó÷à ðîçâàæàëüíî¿
ïðîãðàìè íà ñòîëè÷íîìó ðàä³î.
Âåñåë³ ³ñòîð³¿ ìåí³ âäàþòüñÿ
íàéêðàùå!

Íåùîäàâíî ÿ çíàéøëà â ñîö³-
àëüíèõ ìåðåæàõ ãðóïó âèïóñê-
íèê³â ìîãî, õî÷ ³ íå çàê³í÷åíî-
ãî êîëåäæó. Âèð³øèëà ïðèºäíà-
òèñÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ, ñòóäåíòè ð³ç-
íèõ ïîêîë³íü ïåðåêàçóþòü ìîþ
³ñòîð³þ âæå òðè ðîêè ïîñï³ëü!
Ìåíå áóêâàëüíî çàñèïàëî ïîâ³-
äîìëåííÿìè! Çàïèòóâàëè, ÿê
ìîº æèòòÿ, äå ïðàöþþ ³ æèâó,
÷è íå øêîäóþ, ùî òàêå óòíóëà.
ß âñ³ì â³äïîâ³ëà ÷åñíî: í³, íå
øêîäóþ. Äëÿ ìåíå òîé íåâäà-
ëèé ô³í³ø äèâíèì ÷èíîì ïåðå-
òâîðèâñÿ íà íîâèé ñòàðò.

Ïðîòå ï’ÿòíèöþ íå ëþáëþ ç
á³ëüøîþ ñèëîþ, í³æ óñ³ ³íø³. Ó
ìåíå ç íåþ ñâî¿ ðàõóíêè

Марина ЧОРНА

Сьо одні ми від рили для
себе ново о

Висоць о о: с часно о,
остро о та епатажно о.
Саме за ці пісні та вірші
йо о та боялися то очасні
посадовці й ненавиділи та
звані “письменни и”.
Ми прочитали вірші,
проспівали пісні й
здив вались — це ж с пер-
а т ально по с ті та
еніально, я все
Висоць о о, за формою

й змістом.

Ми з задоволенням
хочемо поділитися з вами
своїм від риттям
й пропон ємо вашій вазі
новий спе та ль- онцерт
“Мистерия хиппи”,
поставлений ви ляді
пародії на сьо однішні
то -шо , я і спочат
виродились в тол -шо ,
а з одом переродились
в безтол -шо ...

Режисер спе та лю,
з.а. У раїни —
І ор Славинсь ий.

М зичний ерівни театр
— Борис Бельсь ий.

А тори театр :
Серафіма Горєлова,
Сер ій Джи рда,
Борис Геор ієвсь ий,
Тим р Бобровсь ий.
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В�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва

знаходиться�справа�за�адміністративним�позовом�Товариства�з

обмеженою�відповідальністю�“С�зір’я�Сім”�до�Київсь�ої�місь�ої

ради� про� визнання� неза�онним� та� та�им,�що� не� відповідає

правом��а�т��вищої�юридичної�сили,�п�н�т��7�статті�28�Рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15�липня�2004�ро���за�№�457/1867�“Про

вре%�лювання� процед�ри� передачі� в� �орист�вання� земельних

діляно��в�м.�Києві”.

С�ддя�О.О.�Кондратен�о

До��ва�и�меш�анців�столиці!

З%ідно�з�постановою�Національної��омісії�ре%�лювання�еле�троенер%ети�и�У�раїни�від�10.03.1999

№�309���реда�ції�постанови�НКРЕ�від�13.01.2011�№�8,�я�а�зареєстрована�в�Міністерстві�юстиції

У�раїни� 17.01.2011� за�№62/18800,� тарифи� на� еле�троенер%ію,�що� відп�с�ається� населенню� і

населеним�п�н�там�з�1�люто�о�2011�ро���становитим�ть:

ТАРИФИ

на�еле�троенер�ію,�що�відп�с�ається�населенню�і�населеним�п�н�там,

�оп.�за�1��Вт•�од

В�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва

знаходиться� адміністративна� справа� за� позовом� Громадсь�ої

ор%анізації�“Все��раїнсь�а�спіл�а�працівни�ів�тор%івлі�та�посл�%

“ТРУДОВА�СПІВДРУЖНІСТЬ”�до�Київсь�ої�місь�ої�ради,�Київсь�о%о

місь�о%о� %олови� в� особі� Черновець�о%о�Леоніда�Михайловича

про�визнання�рішення�нечинним�та�зобов’язання��триматись�від

підписання�рішень.

Роз%ляд�даної�справи�відб�деться�28.01.11�о�8.30.

С�ддя�Кравець�Д.І.

Фізи�о-техноло�ічний�інстит�т�металів

та сплавів�НАН�У�раїни

здає�в�оренд��на��он��рсній�основі�приміщення�офісні,�вироб-

ничі�та�с�ладсь�і�за�адресою:�Київ,�б�льв.�А�ад. Вернадсь�о%о,

34/1,�тел.�424-05-10,�424-04-12.�Кон��рс�відб�деться�31.01.2011

р.�о�12.00.�

Детальніша�інформація�на�сайті:�usnan.org.ua.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Анісімов��Наталію�Володимирівн�,�останнє

відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�б�л.�Дарниць�ий,�б.�3,��в.�45,�по�справі�№�2-93/1�за�позовом

АБ�“Київсь�а�Р�сь”�до�Анісімової�Наталії�Володимирівни,�за�онно%о�представни�а�в� інтересах

малолітньо%о�відповідача�Анісімова�Дениса�Оле�сандровича,�про�стя%нення�забор%ованості.

С�дове�засідання�відб�деться�10.02.2011�р.�о�10:00�в�приміщенні�Дніпровсь�о%о�районно%о

с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�лиця�Кошиця,�5,��аб.�№�103.

Ваша�яв�а�в�с�дове�засідання�є�обов’яз�овою.

С�ддя�Козач���О.�М.

Кер�ючись�нормами�діючо%о�за�онодавства�У�раїни,�на�підставі�рішення�Комісії

з�питань�на%ляд��та�ре%�лювання�діяльності�бан�ів�Національно%о�бан���У�раїни�за

№�725� від� 11� листопада� 2010� ро��� “Про� по%одження� поряд��� продаж��майна

(а�тивів)�Від�рито%о�а�ціонерно%о�товариства�Комерційно%о�бан���“Іпобан�”�йо%о

с�лад�,��мов�та�стро�ів�придбання”,�Лі�відатор�ВАТ�КБ�“Іпобан�”�розпочинає

продаж�майна,� залиш�ова� балансова� вартість� я�о%о� не� перевищ�є� 1000� %рн,� а

саме:�меблі,�телефонні�апарати,�малоцінні�основні�засоби,�офісна�та��омп’ютерна

техні�а�тощо.

Довід�и�за�телефонами:�351-18-23.

Заяв�и�на�по��п���майна�надсилайте�на�адрес�:�04071,�м.�Київ,�в�л.�Ярославсь�а,�6.

ТОВ�“Концерн�Європа”

заявляє�про�наміри�про�отримання�дозвол��на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в

атмосферне� повітря� від� тор%ово%о� центр�� “Домосфера”,� я�ий� знаходиться� за

адресою:�м.�Київ,�Голосіївсь�ий�р-н,�Столичне�шосе,�101.

Валові� ви�иди� забр�днюючих� речовин� з%ідно� проведеної� інвентаризації

становлять:�

О�сиди�азот��—�0,07�т/рі�.

О�сиди�в�%лецю�—�0,108�т/рі�.

СН�—�0,00925�т/рі�.

За�важення�та�пропозиції�просимо�направляти�до�Голосіївсь�ої�РДА,�за�адресою:

м.�Київ,�пр.�40-річчя�Жовтня,�42.

Інстит�т�фізи�и�напівпровідни�ів

ім.�В.�Є.�Лаш�арьова�НАН�У�раїни

пропон�є�в�оренд��на��он��рсній�основі�приміщення�

різної�площі�та�частин��дах�.

Умови��он��рс��за�тел./фа�с�525-41-10,

E-mail:�ira@isp.kiev.ua

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідач���Примачен�о�Наталію�Ві�торівн�,�я�а

проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Б.�Гмирі,�5-а,��в.�36,�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�15�берез-

ня�2011�ро���о�17.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5-а,��аб.�204,�для��часті���с�довом��роз%ляді

цивільної�справи�за�позовом�Примачен�о�Галини�Лаврентіївни�до�Примачен�о�Наталії�Ві�торівни�про�виз-

нання�особи�та�ою,�що�втратила�право��орист�вання�житловим�приміщенням.�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�причи-

ни�неяв�и.

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

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�роз%ляд�цивільної�справи�за�позовом

Свідерсь�ої�Лілії�Сер%іївни�до�Абрамова�Володимира�Ми�олайовича,�Молодова�Сер%ія�Анатолійовича

про�стя%нення�бор%��за�до%овором�пози�и�відб�деться�14.02.11�р.�о�10.30�в�приміщенні�с�д��(03113,

м. Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�19)�під�%олов�ванням�с�дді�Тр�бні�ов�А.�В.

У�с�дове�засідання�ви�ли�аються:

1)�Абрамов�Володимир�Ми�олайовича,�я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Гарматна,�35,��в.�8.

2)�Молодов�Сер%ій�Анатолійович,�я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Горь�о%о,�22,��в.�13.

С�ддя�Тр�бні�ов�А.�В.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�Г�нь�а�Василя�Силовича�(адреса:

Київ,�в�л.�Б�л%а�ова,�6,��в.�87)�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�15�люто%о�2011�ро���о�15.00

за� адресою:� Київ,� в�л.�Жилянсь�а,� 142,� �аб.�№�4� (с�ддя�Маз�р� І.� В.)� для� �часті� �� с�довом�

роз%ляді�цивільної�справи�за�позовом�Віт�овсь�ої�Ганни�Михайлівни.�При�собі�мати�паспорт.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�07.02.2011�ро���о�16.00�роз%лядатиметься

цивільна� справа� №� 2-301/1� за� позовом� Желєзня�ової� Ірини� Гри%орівни� до� Машеч�ова� Віталія

Володимировича,�Овсянні�ова�Оле%а�Венеди�товича�про�відш�од�вання�ш�оди,�заподіяної�внаслідо��ДТП.

Машеч�ов�Віталій�Володимирович,�останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Шліхтера,�6,��в.�61,

ви�ли�ається� в� с�дове� засідання�я�� відповідач.�Овсянні�ов�Оле%�Венеди�тович,� останнє�відоме�місце

проживання:�м.�Київ,�в�л.�Шліхтера,�16,��в.�26,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

В�разі�їхньої�неяв�и�справ��б�де�роз%лян�то�за�їх�відс�тності�на�підставі�наявних�матеріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5,��аб.�№�109.�(С�ддя�Метелеш�о�О.�В.)

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате%орія�2, серія�А, № 111384,�на ім’я

Кирилова�Сер%ія�Ми�олайовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� дитини,� я�а� постраждала� від� наслід�ів� аварії� на

Чорнобильсь�ій� АЕС,� серія� Д, № 313338,� на� ім’я� Олійни�� Марії

Ми�олаївни�вважати�недійсним.

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

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З%ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер%ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�24.01.2011�№�79�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер%ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням�%раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���лютом��2011�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�люто�о�2011�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о%о�еле�трично%о�транспорт�,��оп./�Вт%од
60,34 12,07 72,41 75,63 15,13 90,76

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-

поб�тові�потреби�релі%ійних�ор%анізацій,

�оп./�Вт%од�(Постанова�НКРЕ�№ 8/1�від�13.01.2011)

26,4 5,28 31,68 26,4 5,28 31,68

Плата� за� перевищення� до%овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з%ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер%ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

%рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�17.00

з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�17.00�до�21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

Кате�орії�споживачів Без�ПДВ ПДВ з�ПДВ

1.�Еле�троенер�ія,�що�відп�с�ається:

1.1.�Населенню:

за�обся%,�спожитий�до�150��Вт•%од�еле�троенер%ії�на�місяць�(в�лючно) 20,3 4,06 24,36

за�обся%,�спожитий�понад�150��Вт•%од�еле�троенер%ії�на�місяць 26,4 5,28 31,68

для�ба%атодітних,�прийомних�сімей�та�дитячих�б�дин�ів�сімейно%о�тип�

незалежно�від�обся%ів�споживання�еле�троенер%ії
20,3 4,06 24,36

1.2.�Населенню,�я�е�проживає�в�сільсь�ій�місцевості:

за�обся%,�спожитий�до�150��Вт•%од�еле�троенер%ії�на�місяць�(в�лючно) 18,75 3,75 22,5

за�обся%,�спожитий�понад�150��Вт•%од�еле�троенер%ії�на�місяць 24,4 4,88 29,28

для�ба%атодітних,�прийомних�сімей�та�дитячих�б�дин�ів�сімейно%о�тип�

незалежно�від�обся%ів�споживання�еле�троенер%ії
18,75 3,75 22,5

1.3.Населенню,� я�е� проживає� в� житлових� б�дин�ах,� обладнаних� �� встановленом�� поряд��� ��хонними

еле�троплитами�та/або�еле�троопалювальними��станов�ами�(��том��числі�в�сільсь�ій�місцевості):

за�обся%,�спожитий�до�250��Вт•%од�еле�троенер%ії�на�місяць�(в�лючно) 15,6 3,12 18,72

за�обся%,�спожитий�понад�250��Вт•%од�еле�троенер%ії�на�місяць 20,3 4,06 24,36

для�ба%атодітних,�прийомних�сімей�та�дитячих�б�дин�ів�сімейно%о�тип�

незалежно�від�обся%ів�споживання�еле�троенер%ії
15,6 3,12 18,72

1.4.Населенню,�я�е�проживає�в�ба%ато�вартирних�б�дин�ах�населених�п�н�тів

(міст,�сіл,�селищ),�не�%азифі�ованих�природним�%азом�і�в�я�их�відс�тні�або

не�ф�н�ціон�ють�системи�централізовано%о�теплопостачання,�незалежно

від�обся%ів�споживання�еле�троенер%ії

15,6 3,12 18,72

2. Еле�троенер�ія,�що�відп�с�ається:

2.1.Населеним�п�н�там�(�рім�%�ртожит�ів�сімейно%о�тип�) 25,65 5,13 30,78

%�ртожит�ам�сімейно%о�тип� 19,7 3,94 23,64

2.2. Населеним�п�н�там���сільсь�ій�місцевості,��рім�%�ртожит�ів�сімейно%о�тип� 23,6 4,72 28,32

%�ртожит�ам�сімейно%о�тип����сільсь�ій�місцевості 18,15 3,63 21,78

2.3.Населеним� п�н�там,�що� обладнані� ��хонними� еле�троплитами� та/або

еле�троопалювальними��станов�ами�(��том��числі�в�сільсь�ій�місцевості),

�рім�%�ртожит�ів�сімейно%о�тип�

19,5 3,9 23,4

%�ртожит�ам� сімейно%о� тип�,�що� розташовані� в� б�дин�ах,� обладнаних

��хонними�еле�троплитами�та/або�еле�троопалювальними��станов�ами

(��том��числі�в�сільсь�ій�місцевості)

15,0 3,0 18,0
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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 26
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“Ì³ñòåð³ÿ õ³ï³”
àáî “Áåçòîëê-øîó”
Êè¿âñüêèé òåàòð ïîåç³¿ òà ï³ñí³ 
ïðåçåíòóº ïóáë³ö³ íîâó âèñòàâó 
çà ìîòèâàìè òâîð÷îñò³ 
Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

×óòü ïîìåäëåííåå, êîíè, ÷óòü ïîìåäëåííåå,
Óìîëÿþ âàñ âñêà÷ü íå ëåòåòü.
Íî ÷òî-òî êîíè ìíå ïîïàëèñü ïðèâåðåäëèâûå,
Êîëü äîæèòü íå óñïåë, òàê õîòÿ áû äîïåòü...
ß êîíåé íàïîþ,
ß êóïëåò äîïîþ —
Õîòü íåìíîãî åù¸
ïîñòîþ íà êðàþ!
(Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé)

“Íîâèé ñïåêòàêëü, íîâ³ ï³ñí³, íîâèé Âèñîöüêèé!” — ï³ä òàêèì
ãàñëîì îðãàí³çàòîðè ïðåäñòàâëÿòü ïóáë³ö³ òåàòðàëüíó ïîñòàíîâêó
“Ì³ñòåð³ÿ õ³ï³”. Çà ³íøîþ íàçâîþ — “Áåçòîëê-øîó”. Ãåí³àëüíà çà
ôîðìîþ òà çì³ñòîì ïîåç³ÿ Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî ðîçêðèâàº ùå
îäèí éîãî ôåíîìåí: ì³ñòè÷íó íàáëèæåí³ñòü äî ñó÷àñíîñò³.

“Ìè ïîñëóõàëè, ïåðå÷èòàëè òâîðè Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî ³ ñà-
ì³ çäèâóâàëèñÿ,— ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè õóäîæí³é êåð³âíèê òåàòðó
ïîåç³¿ òà ï³ñí³ Ñåìåí Ðóá÷èíñüêèé.— ²äåéí³ñòü éîãî ï³ñåíü ³ â³ðø³â
º íàñò³ëüêè àêòóàëüíîþ, í³áè â³í òâîðèòü òóò ³ çàðàç”. Îðãàí³çàòî-
ðè âèñòàâè îá³öÿþòü ãëÿäà÷àì â³äêðèòè Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî
íàíîâî. “Îñíîâó âèñòàâè ñêëàëè ìàëîâ³äîì³ òâîðè ïîåòà ³ ìóçèêàí-
òà, âñ³ âîíè äóæå îðãàí³÷íî ïåðåëîìëþþòüñÿ êð³çü ïðîáëåìè ñó÷àñ-
íîãî ñóñï³ëüñòâà”,— ðîçïîâ³äàº ïàí Ðóá÷èíñüêèé.

Öå áóäå âæå äðóãà âèñòàâà òåàòðó çà ìîòèâàìè òâîð÷îñò³ Âîëîäè-
ìèðà Âèñîöüêîãî. Ïåðøà, “Íåðóõîìà ò³íü â³ä ì³êðîôîíà”, ðåïðå-
çåíòóâàëà ëåãåíäàðíîãî áàðäà ÿê ô³ëîñîôà, ïàòð³îòà ³ ðîìàíòèêà.
Öüîãîð³÷íà ïðåì’ºðà îá³öÿº ïîçíàéîìèòè ç åïàòàæíèì ³ íàâ³òü çóõ-
âàëèì Âèñîöüêèì. “Ì³ñòåð³ÿ õ³ï³” — ñâîºð³äíà ïàðîä³ÿ íà ïîïóëÿð-
í³ çàðàç òîê-øîó, àëå ç ïðèòàìàííîþ Âîëîäèìèðó Âèñîöüêîìó ³ðî-
í³ºþ òà ãîñòðîòîþ.

Ñëîâàìè ïîåòà â òåàòð³ çàãîâîðÿòü ³ çàñï³âàþòü Ñåðã³é Äæèãóðäà,
²ãîð Ñëàâ³íñüêèé, Òèìóð Áîáðîâñüêèé, Áîðèñ Ãåîðã³ºâñüêèé, Ñåðà-
ô³ìà Ãîðºëîâà.

“Öèêë âèñòàâ, ïðèñâÿ÷åíèé Âîëîäèìèðó Âèñîöüêîìó, íà öüîìó
íå çàâåðøèòüñÿ,— ðîçïîâ³äàº ïðî ïëàíè Ñåìåí Ðóá÷èíñüêèé.— Äî
Äíÿ Ïåðåìîãè íàø òåàòð ãîòóº ùå îäíó ïðåì’ºðó: â ¿¿ îñíîâó áóäå
ïîêëàäåíî â³éñüêîâ³ òâîðè áàðäà”.

Ïðåì’ºðà âèñòàâè “Ì³ñòåð³ÿ õ³ï³” àáî “Áåçòîëê-øîó” â³äáóäåòüñÿ
30 ñ³÷íÿ î 19.00 â çàë³ êîíñåðâàòîð³¿ (Õðåùàòèê, 11). Çàìîâëåííÿ
êâèòê³â çà òåëåôîíîì 331-23-64

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

4 7 5 2 1 8

9 6 4 2

1 8 3

4 3 9

5 8 4 3

9 6 7 2

2 5 1 3 4

9 8 2 1

2 8 5

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.

5 4 7 1 8 2 6 3 9

2 6 3 7 4 9 1 5 8

1 8 9 6 5 3 7 2 4

3 1 6 5 9 7 4 8 2

7 5 8 4 2 6 3 9 1

9 2 4 3 1 8 5 7 6

4 7 2 8 3 1 9 6 5

6 9 1 2 7 5 8 4 3

8 3 5 9 6 4 2 1 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
27 ñ³÷íÿ

ОВНИ, ви ч дові в своїх пориван-
нях! Я що б де с ладно розібрати-
ся в поч ттях, зроз міти, що ж то-
чить д ш чи тішить, від иньте ам-
біції, не м др йте, а поспіл йтеся
з партнером, порадьтеся з ним на
делі атні теми. Нині ваші стос н и
переходять на новий, про ресив-
ний вито , де любов і др жба спле-
лися в один л бо , де немає чіт-
ої межі між др ом чи оханцем.
Я що дивитеся на світ одна ово,
розділяєте спільні ідеї, нав оло па-
н є єдність ділових інтересів — це
ч дово. Тож створеном союз ні-
чо о не за рож є!
ТЕЛЬЦІ, дося ти спіх за б дь-

я цін в ар’єрі — ось що від
вас вима ається! Мобіліз йтеся і
ви ористов йте всі засоби для
професійно о зростання. Дозво-
лено спо сити патрона чи оле-
. Добре, що нині в мистецтві

зваблювання ви неперевершені.
Головне — ви он вати обіцян и,
менше базі ати, ділитися се ре-
тами, щоб не розпорошити за віт-
ром спіх. Тіль и ті особи, я им
довіряєте, мож ть претенд вати
на місце вашом серці. Конспі-
рація — святая святих! Таємний
фронт б ття набирає спішних
обертів, і саме т т зня вашо о
щастя до червня!
БЛИЗНЯТА, ті айте від байд жо-

сті! Вас люблять по-лицарсь и, щи-
ро і бла ородно. А ось відповідати
взаємністю— я що вже відверто —
ви сабот єте, створивши дов ола
себе ва м інертності. Але цей
вампіризм не дов овічний. Поста-
райтеся заплющити очі на по ані
риси й від рити в ба ато ранній
особі обранця (він та ий приваб-
ливий, талановитий!) щось нове
для себе. Ці риси і здетон ють др -
е ч ттєве дихання. Ідеал для ство-
рення армонійно о шлюб пор ч.
РАКИ, давній онфлі т (він сам

себе віджив) із оханим добі ає ін-
ця. Том з’ясов вати стос н и не-
має сенс . Пробачте с п тни всі
ріхи, а він заб де давні образи, і
ваших серцях запан є дов оочі -
вана ідилія. Доля велить б ти в па-
рі, тож, я що ви самотні, тим ірше.
Можливо, не звільнилися від зас о-
р злих омпле сів, по аних звичо .
Мерщій надол ж йте про алини,
час лишилося мало — лише мі-
сяць.

ЛЕВИ, бла овірним не захочеть-
ся зроз міти мотиви вашої навіже-
ної поведін и чи до оджати при-
мхливом настрою. Вони зосере-
джені на власних радощах, витре-
бень ах, бажаннях. Том не на-
в’яз йте самоза оханим е оїстам
свої інтереси, відп стіть повідо і
дайте їм можливість самореаліз -
ватися, я то о самі хоч ть. Нато-
мість ваші амбіції не постраждають,
навпа и, від цьо о м дро о ро
ви рають сі. А во нище взаємної
любові ще більше запалає.
ДІВИ, оді “шифр ватися”, сен-

с немає. Коханий все одно виявить
с елет вашій шафі. Те, що та ре-
тельно донині прихов вали, випли-
ве на поверхню. Отже, б дьте о-
тові до тривалих пояснень, а в ра-
зі потреби, навіть і до бла ань про
пощад . Втім, не варто здаватися
без бою. Я що вам разом омфорт-
но — ідіть на омпроміс, облиште
претензії! Щастя в сім’ї, де пан є
д х романтизм , і стане рятівним
овче ом під час штормової обста-
нов и.
ТЕРЕЗИ, при от йтеся арди-

нально змінити любовн страте-
ію, привнести щось ні альне до
реперт ар залицянь, фліртів. Ва-
ші симпатії, захоплення різ о змі-
нюються. Об’є том залицянь може
стати зовсім неординарна особа,
і це не вибри Е о. Все просте, б -
денне вже не ці авить, бо вичер-
пало свій рес рс. Знайте собі ці-
н ! Ви м дрі, прозорливі, еротич-
ні, володієте філософсь им талан-
том, блис чим расномовством,
том здатні обвести р пальця і
за охати б дь- о о, хто припав до
серця. Дерзайте!
СКОРПІОНИ, опирсатися в при-

чинах вашої поведін и, ш ати від-
повіді на запитання “чом ?” і “наві-
що?” бла овірним зовсім не захо-
четься, і це ло ічно: для чо о їм ч -
же оре?.. Том не втя йте насиль-
но їх в це, а постарайтеся самі роз-
в’язати в зли психоло ічних проб-
лем, очистити вн трішній світ від
шла ів мин ло о. Тоді поб д вати
спільне щасливе б ття, звити сі-
мейне ніздеч о б де ле о і прос-
то. Ви м дрі, щедрі, бла ородні,
знахід а для ба атьох, хто зневірив-
ся в особистом щасті, й нині ви
для них я приз долі. Хай радіють
та ом с арб !

СТРІЛЬЦІ, ате орично заборо-
нено соромитися і б ти с ромни-
ми. Побачивши найпривабливішо-
о представни а протилежної ста-
ті, сміливо підходьте до ньо о
знайомитися. Головне — ожн
мить пам’ятати про те, що ви най-
ращі, єдині і неповторні в цьом
світі. Розірвіть важ і п та давньої
прихильності! Нині терміново по-
трібен свіжий овто вражень, а но-
ве знайомство йо о подар є! Впев-
нено спо шайте то о, хто сподо-
бався. Нині в мистецтві причаров -
вати для вас он рентів немає.
КОЗОРОГИ, підвищ йте власн

самооцін , тоді віра в свої сили
зміцниться, і пере онати обранця,
що ви для ньо о є доленосною зір-
ою, я а освітлює шлях до чисто о
висо о о охання, де с перни ам
немає місця, можна ле о. Ви і ли-
ше ви(!) створені стати др ою по-
ловин ою для с п тни а серця, і
хай про інші захоплення не сміє ма-
рити! Чолові и: радійте, ваш ар-
мічний роман фініш є. Улюблена
пасія, я аз ова фея, ось-ось роз-
тане за оризонтом... і тоді поле -
шає.
ВОДОЛІЇ, ваше асло — онов-

лення! Розпочніть із то о, що по-
зб детеся не ативних звичо , звіль-
нитеся від мін сів вашої вдачі, що
альм є розвито . Обновіть за мод-
ними тенденціями ардероб, змі-
ніть зачіс . Ні до о о не звертай-
теся за порадою: вас відмінний
сма , на ньо о і по ладайтеся. Ста-
ти найчарівнішими, найвпливовіши-
ми, презентабельними, сяяти в
сьом на тлі оточення — ось ваша
місія. А любов та т рбота ч дових
обранців (вона є!) сл ватиме пре-
расною оправою та ом проме-
нистом діамант .
РИБИ, вас наздо нав б меран
арми. М жайтеся і пливіть за пе-
ребі ом обставин. Приховати що-
неб дь від бла овірних, навіть я що
д же захочете, швидше за все не
вдасться. Чи то в них прони ливість
підвищена, чи то вам настіль и хо-
четься поділитися, що тримати ін-
формацію в собі не в силі. Зреш-
тою, чим ця атавасія за інчиться —
залежить лише від вас. Головне —
не наш одити ар’єрі. Улюблена
професія (а в ба атьох чолові ів ро-
ман із шефинею!) стане найприєм-
нішою відд шиною. А ось чарівним
пані з 16 січня до 23 люто о дове-
деться “реалізов вати” таємн при-
страсть, я а завітала з армічно о
мин ло о. Т т мета долі—стя н ти
з вас бор и

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (30 ñ³÷íÿ — 5 ëþòîãî)


