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ПЯТЬ МУЖЕЙ БУХГАЛТЕРА КАПИТОНОВОЙ
Продовження повісті Олени Шерман

Áîðîòüáà ç³ ñí³ãîâîþ àòàêîþ 
Ñèëè êîìóíàëüíèê³â ³ äîðîæíèê³â ìîá³ë³çîâàíî íà áîðîòüáó ³ç çàìåò³ëëþ

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Столична влада оперативно
відреа вала на “сні ове”
питання. Голова КМДА Оле -
сандр Попов на розширеній
оле ії на олосив на потребі
безперервно о прибирання
в лиць. Я повідомили “Хре-
щати ” КП “Київавтодор”,
працівни и підприємства ці-
лодобово прибирають сні і
обробляють проїжджі части-
ни протиожеледними матері-
алами.

Ñòàíîì íà ñüîìó ãîäèíó ðàíêó 21
ëþòîãî â ì³ñò³ áóëî çàä³ÿíî 423 îäè-
íèö³ òåõí³êè òà ê³ëüêà ñîòåíü ïðàö³â-
íèê³â. Ó í³÷íèé ÷àñ ïðàöþâàëî 250
îäèíèöü òåõí³êè, ç ÿêèõ 102 — ñîëå-
ðîçêèäóâà÷³. Çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, ï³äõîäè äî ï³äçåìíèõ ïå-
ðåõîä³â ³ òðîòóàð³â î÷èùóþòü 53 áðè-
ãàäè êîìóíàëüíèê³â. Äëÿ ë³êâ³äàö³¿
ñí³ãîâèõ çàâàë³â çàëó÷åíî âàæêó òåõ-
í³êó: àâòîãðåéäåðè, áóëüäîçåðè, íà-
âàíòàæóâà÷³, ñàìîñêèäè. Ãîëîâíó
óâàãó çîñåðåäæåíî íà ïðèáèðàíí³
öåíòðó ì³ñòà, à òàêîæ ó òèõ ðàéîíàõ,
äå ðóõ òðàíñïîðòó º íàé³íòåíñèâí³-
øèì. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
Ñåðã³é Ñàäîâîé çàóâàæèâ, ùî â óñ³õ
ðàéîíàõ ì³ñòà ïðàöþþòü ³íñïåêòîðè,
ÿê³ â³äñòåæóþòü ïðîöåñ ïðèáèðàííÿ
òà êîíòðîëþþòü ñòàá³ëüíèé âè¿çä
òåõí³êè. Äîïîìîãó â îðãàí³çàö³¿ äî-
ðîæíüîãî ðóõó øëÿõîâèêàì íàäàº
ÄÀ² ì³ñòà. Àáè çìåíøèòè ïåðåøêî-
äè ï³ä ÷àñ ðîç÷èùåííÿ âóëèöü, êî-
ìóíàëüíèêè ïðîñÿòü âîä³¿â íå ïàðêó-
âàòèñÿ â öåíòð³ ì³ñòà òà óòðèìàòèñÿ
â³ä ïî¿çäîê áåç íàãàëüíî¿ ïîòðåáè.

Âîäíî÷àñ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì íàãàäóº
ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì ³ îðãàí³-
çàö³ÿì ïðî íåîáõ³äí³ñòü óòðèìóâàòè
ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñòà-
í³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷³ ìàþòü â÷àñ-
íî ðîç÷èùàòè â³ä ñí³ãó òà ëüîäó ïðè-
ëåãë³ âóëè÷í³ çîíè, à òàêîæ çâ³ëüíÿ-
òè â³ä ñí³ãó äàõè áóäèíê³â ³ êîçèð-
êè â³ä áóðóëüîê. Íåáåçïå÷í³ çîíè íà
òðîòóàðàõ ³ á³ëÿ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
ä³â ìàþòü áóòè îãîðîäæåí³. Çà íå-
âèêîíàííÿ âèìîã Ïðàâèë áëàãîóñò-
ðîþ ïîðóøíèê³â êàðàòèìóòü. Çîê-
ðåìà äî íèõ çàñòîñîâóâàòèìóòü
øòðàôí³ ñàíêö³¿ â ñóì³ â³ä 20 äî 80
íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â (â³ä 360
äî 1360 ãðí). Ùîäî ñóá’ºêò³â ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — öÿ ñóìà
ñòàíîâèòèìå â³ä 50 äî 100 íåîïî-
äàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â (â³ä 850 äî
1700 ãðí)
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Äî ðîçðîáêè Ñòðàòåã³¿ 
ðîçâèòêó ñòîëèö³ 
áóäå çàëó÷åíî ïðîâ³äíèõ 
ãàëóçåâèõ ôàõ³âö³â, 
ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â 
³ ãðîìàäó Êèºâà

“Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ìè ñòâîðþºìî êîí-
ñîðö³óì, äî ÿêîãî ââ³éäóòü Ôîíä “Åôåêòèâ-
íå óïðàâë³ííÿ”, êîìïàí³ÿ The Boston Con-
sulting Group (BCG) òà òàê³ àâòîðèòåòí³ äî-
ñë³äíèöüê³ îðãàí³çàö³¿ ÿê ²íñòèòóò åêîíîì³-
êè òà ïðîãíîçóâàííÿ ÍÀÍÓ, Öåíòð Ðàçóì-
êîâà, Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, Öåíòð ì³ñòî-
áóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè ñòîëèö³ òà ²íñòèòóò
äåìîãðàô³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü
ÍÀÍÓ,— çàçíà÷èâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ.— Äîïîìîãó â ðîçðîáö³ Ñòðàòåã³¿ íà-
äàâàòèìóòü òàêîæ åêñïåðòè Âñåñâ³òíüîãî
Áàíêó”. Ãîëîâà ÊÌÄÀ çàçíà÷èâ, ùî âèùèì
îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ïðîåêòîì áóäå Ãðîìàä-
ñüêà ðàäà, äî ÿêî¿ ââ³éäóòü ïðàö³âíèêè öåí-
òðàëüíèõ îðãàí³â âëàäè, ïðåäñòàâíèêè âåëè-
êîãî òà ìàëîãî á³çíåñó, ì³æíàðîäíèõ îðãà-
í³çàö³é, â³äîì³ óêðà¿íñüê³ åêñïåðòè, ä³ÿ÷³ íà-
óêè, êóëüòóðè òà ñïîðòó, àêòèâ³ñòè ìîëîä³æ-
íèõ îðãàí³çàö³é

Ïîíàä 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
íàìàãàâñÿ íåçàêîííî 
îòðèìàòè îäèí 
ç³ ñòîëè÷íèõ áàíê³â

Ïðîêóðàòóðîþ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó Êè-
ºâà ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ôàê-
òîì çëîâæèâàííÿ êåð³âíèöòâà îäíîãî ç³ ñòî-
ëè÷íèõ ïóáë³÷íèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
“ÀÊÁ “Ê” ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Ï³äïðè-
ºìñòâî, ÿêå çàéìàëîñÿ áàíê³âñüêîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ, íàìàãàëîñÿ íåçàêîííî â³äøêîäóâàòè ç
äåðæáþäæåòó ïîíàä 11 ìëí ãðí. ßê âèÿâè-
ëè ôàõ³âö³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³í-
ñïåêö³¿ ñòîëèö³, ïîñàäîâ³ îñîáè áàíêó íåçà-
êîííî ñôîðìóâàëè ïîäàòêîâèé êðåäèò ³ç
ÏÄÂ òà ïîäàëè äî ³íñïåêö³¿ äåêëàðàö³þ ç
ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, â ÿê³é, ÿê ñâ³ä-
÷àòü ðîçðàõóíêè, ñóìà çàÿâëåíîãî äî â³ä-
øêîäóâàííÿ ïîäàòêó ñòàíîâèëà 11 ìëí 120
òèñ. ãðí. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ïåðå-
â³ðêè, ñòîëè÷íèìè ïîäàòê³âöÿìè çìåíøåíî
áþäæåòíå â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ íà âñþ ñó-
ìó, ÿêà áóëà çàÿâëåíà çëîâìèñíèêàìè. Øàõ-
ðàÿì çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðî-
ê³â. À çàãàëîì ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ïî-
äàòê³âö³ Êèºâà çàâàäèëè 86 ñïðîáàì áåçï³ä-
ñòàâíî çàÿâèòè ïðî â³äøêîäóâàííÿ ç áþäæå-
òó ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü íà ñóìó ìàé-
æå 158 ìëí ãðí

Ïàðê “Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà”
ðåêîíñòðóþþòü

Ñòîëè÷íèé ïàðê “Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà”
ðåêîíñòðóþþòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ïðî öå
ïî³íôîðìóâàëî êîìóíàëüíå îá’ºäíàííÿ “Êè-
¿âçåëåíáóä”. Çîêðåìà â ïàðêó ïëàíóþòü â³ä-
òâîðèòè “Ïàíîðàìó Ãîëãîôà”, çá³ëüøèòè
ê³ëüê³ñòü àëüòàíîê ³ ïàðêîâèõ ëàâ. Îêð³ì òî-
ãî, çàïëàíîâàíî âñòàíîâèòè íîâ³ ñâ³òëîâ³
îïîðè òà ñòâîðèòè ëàíäøàôòí³ êîìïîçèö³¿.
Íèí³ ïàðê ïåðåáóâàº ó íåçàäîâ³ëüíîìó ñòà-
í³. Â³í ïîòðåáóº óêð³ïëåííÿ ñõèë³â, çàì³íè
ñâ³òëîâèõ îïîð ³ òðîòóàðíîãî ïîêðèòòÿ. Òà-
êîæ ïîòð³áíî ïðèâåñòè äî íàëåæíîãî ñòàíó
çåëåí³ íàñàäæåííÿ. Êîìóíàëüíå îá’ºäíàííÿ
“Êè¿âçåëåíáóä” çàïåâíÿº, ùî âæå öüîãî ðî-
êó ïàðê “Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà” â³äïîâ³äàòè-
ìå âèìîãàì ºâðîïåéñüêî¿ ñòîëèö³

Âðÿòóéìî æèòòÿ!

Äî êèÿí ç³ ñâî¿ì ëèõîì çâåðòàþòüñÿ áàòü-
êè 6-ð³÷íîãî õëîï÷èêà. Äèòèíà ãðàëàñÿ íà
ìàéäàí÷èêó ³ âïàëà, âíàñë³äîê ÷îãî ñèëüíî
âäàðèëàñÿ ãîëîâîþ. Ó òÿæêîìó ñòàí³ ìàëþ-
êà áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî. Ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî
äèòèíó ìîæíà âðÿòóâàòè çà óìîâè ïåðåëè-
âàííÿ êðîâ³. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî â õëîï-
÷èêà ð³äê³ñíà ãðóïà — òðåòÿ, ðåçóñ íåãàòèâ-
íèé. ßêùî äèòèí³ òåðì³íîâî íå ïåðåëëþòü
äîíîðñüêó êðîâ, âîíà ïîìðå. Òåëåôîí áàòü-
ê³â 095 195 09 42. Âðÿòóéìî æèòòÿ!

Îëåêñàíäð Ïîïîâ 
ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â 
ó Êè¿âñüêîìó øïèòàë³
³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ 
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Ç íàãîäè Äíÿ çàõèñíèêà
Â³ò÷èçíè ãîëîâà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â â³éíè,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ë³êó-
âàíí³ ó Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó êë³í³÷íîìó øïèòàë³
³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè. “ß íèçüêî
âêëîíÿþñÿ ëþäÿì, ÿêèì
óñ³ ìè çàâäÿ÷óºìî ñâî¿ì
æèòòÿì. Ñâîºþ õîðîáð³ñòþ
³ ãåðî¿çìîì, â³äâàãîþ òà
ëþáîâ’þ äî Áàòüê³âùèíè
ñâîãî ÷àñó âîíè äîâåëè, ùî
Óêðà¿íà í³êîëè íå ñêî-
ðèòüñÿ çàãàðáíèêàì”,—
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.
Â³í ïîáàæàâ âåòåðàíàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òåïëà,
çàòèøêó òà ìèðíîãî íåáà
íàä ãîëîâîþ. Îêð³ì òîãî,
çà ñïðèÿííÿ Óïðàâë³ííÿ â
ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ â
ì³ñüêîìó øïèòàë³ áóëî
âëàøòîâàíî êîíöåðò çà
ó÷àñòþ ìàéñòð³â ìèñ-
òåöòâ

Ñí³ã, òåïëî ³ ãðå÷êà
Ó ïîíåä³ëîê íà çàñ³äàíí³ ðîçøèðåíî¿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ 
ðîçãëÿíóòî íàéàêòóàëüí³ø³ ïèòàííÿ æèòòÿ ñòîëèö³

КК ИИ ЇЇ ВВ   —— ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Болючі проблеми міста — приби-
рання сні , теплопостачання в
оселі иян та ціни на продоволь-
чі товари — роз лян то на засі-
данні розширеної оле ії Київ-
сь ої місь держадміністрації, що
відб лось понеділо . Врахов -
ючи по одні мови, олова КМДА
Оле сандр Попов розпочав засі-
дання з проблеми прибирання
столичних дорі від сні .

Ãîëîâà ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ íàãîëîñèâ, ùî ìàº
áóòè ñòîâ³äñîòêîâå ô³íàíñóâàííÿ “Êè¿â-
àâòîäîðó”, àáè äîðîãè êîìóíàëüíèêè ðîç-
÷èùàëè â÷àñíî ³ âèñòà÷àëî ïîñèïíèõ ìà-
òåð³àë³â. Ñí³ãîïðèáèðàëüí³ ðîáîòè ó ñòî-
ëèö³ ìàþòü òðèâàòè ö³ëîäîáîâî. Íèí³ íà
äîðîãàõ Êèºâà ïðàöþº ïîíàä 350 îäè-
íèöü ñïåöòåõí³êè, à òàêîæ çàä³ÿíî äî-
ñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ëþäåé â î÷èùåíí³ çóïè-
íîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, òðîòóàð³â
òà ä³ëÿíîê äîâêîëà ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
ä³â. Îäíàê óðàíö³ íå âñ³ äîðîãè áóëè ÷èñ-
òèìè, çàóâàæèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ, òîìó äî-
ðó÷èâ ïîñàäîâöÿì êîíòðîëþâàòè ñèòó-
àö³þ.

Çãàäàëè ³ àâàð³þ, ùî ñòàëàñÿ ìèíóëî¿
ï’ÿòíèö³ íà ìàã³ñòðàëüí³é òðóá³ “Êè¿âå-
íåðãî” ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. ×åðåç

ïðîðèâ 41 æèòëîâèé áóäèíîê, 3 äèòñàä-
êè òà 4 øêîëè íà äåÿêèé ÷àñ ëèøèëèñÿ
áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè é òåïëîïîñòà÷àííÿ.
Îëåêñàíäð Ïîïîâ íàãîëîñèâ, ùî ïîòð³á-
íî äîêëàñòè ìàêñèìóì çóñèëü, àáè â ìàé-
áóòíüîìó òàê³ àâàð³¿ íå òðàïëÿëèñÿ.

Îáãîâîðèëè íà êîëåã³¿ ³ ïðîäîâîëü÷³
ïèòàííÿ. Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó ñòîëèö³ â³ä-
áóëèñÿ ÿðìàðêè â 7 ðàéîíàõ. Âèðîáíè-
êè ç 9 îáëàñòåé Óêðà¿íè (ìàéæå 1400 àâ-
òîìîá³ë³â) ïðîäàëè 24,5 òîííè ãðå÷àíî¿
êðóïè. Äîñòàòíüî áóëî ³ áîðîøíà 2-3 âè-
ä³â ö³íîþ íå á³ëüøå, í³æ 3,5 ãðí, ï³äâè-
ùåíîãî ïîïèòó íà öåé òîâàð íå ñïîñòå-
ð³ãàëîñÿ. Íàéáëèæ÷î¿ ñóáîòè çàïëàíîâà-
íî îðãàí³çóâàòè 10 ÿðìàðîê ó êîæíîìó
ðàéîí³, òàê áóäå ³ íàäàë³ ïðîòÿãîì äâîõ
ì³ñÿö³â. Ñåðåä âåëèêèõ òîðãîâèõ ìåðåæ
íèí³ íåìàº òàêèõ, ùî íå ïðîäàþòü áî-
ðîøíî. À îñü ³ç ãðå÷àíî¿ êðóïîþ ñèòó-
àö³ÿ ã³ðøà — ¿¿ ðåàë³çîâóþòü 60 % òîð-
ãîâèõ ï³äïðèºìñòâ, 40 % íå îáìåæóþòü
ö³íó íà ð³âí³ 13,99 ãðí çà ê³ëîãðàì êðó-
ïè. Àëå ì³ñòî ìàº çàïàñ³â ãðå÷êè
ïðèáëèçíî 1000 òîíí, òîæ ó íàéáëèæ÷³
äâà ì³ñÿö³ ¿¿ ïðîäàâàòèìóòü íå ëèøå íà
ÿðìàðêàõ. Ó êîæíîìó ðàéîí³ âæå âèçíà-
÷åíî ùîíàéìåíøå ïî äâà áàçîâèõ ìàãà-
çèíè òà ðèíêè, äå ïîñò³éíî ðåàë³çîâóâà-
òèìóòü öåé òîâàð. Íà êîìóíàëüíèõ ðèí-
êàõ ìîæíà ïðèäáàòè ³ ãðå÷êó, ³ áîðîøíî
çà ðåêîìåíäîâàíèìè ö³íàìè. Ó öüîìó íà-
ïðÿìêó îðãàí³çîâàíî ùîäåííèé êîí-
òðîëü.

Òîðêíóëèñÿ ó÷àñíèêè êîëåã³¿ ³ ïèòàíü
ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012. Çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ðîç-
ïîâ³â, ùî ïîâ³äîìèòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòðî-
â³ Ìèêîë³ Àçàðîâó ïðî âñ³ ðîçä³ëè, â ÿêèõ
òðèâàº ï³äãîòîâêà äî ôóòáîëüíîãî ÷åìï³î-
íàòó. Íàñàìïåðåä éäåòüñÿ ïðî ðîçâèòîê
³íôðàñòðóêòóðè, òðàíñïîðòíîãî cïîëó-
÷åííÿ, ãîòîâí³ñòü 1,5-ê³ëîìåòðîâî¿ çîíè
äîâêîëà ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”, ìåäè÷íå
çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÓªÔÀ
òà ðåêîíñòðóêö³þ ðîçâ’ÿçîê ³ äîð³ã çà äî-
ðó÷åííÿì ïðåì’ºðà. Ñòîëèöÿ ãîòîâà äî
ðåêîíñòðóêö³¿ ôàñàä³â ó 1,5-ê³ëîìåòðîâ³é
çîí³ íàâêîëî ãîëîâíî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè.
Çàãàëîì ìàþòü â³äðåìîíòóâàòè 69 ôàñà-
ä³â, 10 ³ç íèõ ìàþòü áóòè ãîòîâ³ äî 29
òðàâíÿ. Ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ ó ì³ñò³ ç áóä³â-
íèöòâîì ïàðê³íã³â. “Óñ³ ðîçóì³þòü, ùî
ïèòàííÿ òðåáà âèð³øóâàòè, àëå éòè íàçó-
ñòð³÷ ³ç áþðîêðàòè÷íèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí
íå õî÷óòü”,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.
Öå ïèòàííÿ äåòàëüí³øå ïëàíóþòü ðîçãëÿ-
íóòè íàéáëèæ÷î¿ ï’ÿòíèö³.

Ñåðåä ³íøèõ ïèòàíü, ÿê³ ðîçãëÿäàëè
íà êîëåã³¿,— áóä³âíèöòâî æèòëà äëÿ
“÷îðíîáèëüö³â”, ï³äâèùåííÿ çàðïëàò
ïðàö³âíèêàì ãàëóç³ êóëüòóðè, çàâåðøåí-
íÿ ðåêîíñòðóêö³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ.
Íèí³ íàéá³ëüøîþ ïðîáëåìîþ º áîðã ïå-
ðåä ï³äðÿäíèêàìè ó ðîçì³ð³ 26 ìëí ãðí.
Îäíàê ãðàô³ê çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
çóïèíîê ðîçðîáëåíî. Îá³öÿþòü, ùî ñòàí-
ö³¿ áóäå â³äêðèòî äî 15 áåðåçíÿ. Ëèøå
îäèí çóïèíêîâèé êîìïëåêñ — íà ïëîù³
Ïåðåìîãè — ïîòðåáóº á³ëüøå ÷àñó äëÿ
áóä³âíèöòâà, ¿¿ ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî
òðàâíÿ
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Ðîçïîâ³ñòè ïðî íàáîë³ëå
Ìàéæå 28 òèñÿ÷ çâåðíåíü êèÿí íàä³éøëî íà àäðåñó âëàäè çà ìèíóëèé ð³ê

Діало иян
зі столичною
владою

Ïðîàíàë³çóâàâøè çâåð-
íåííÿ êèÿí, ÿê³ íàäõîäèëè
â 2010 ðîö³, ñåðåä îñíîâíèõ
ïåðøå ì³ñöå ïîñ³äàº ðîáî-
òà êîìóíàëüíèõ ãîñïî-
äàðñòâ. Ç öüîãî ïðèâîäó
íàéá³ëüøå ïåðåéìàëèñÿ â
Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ. Íà
äðóã³é ïîçèö³¿ — æèòëîâ³
ïèòàííÿ. Ïðî ï³ëüãîâ³, ñî-
ö³àëüí³ òà ñëóæáîâ³ êâàðòè-
ðè íàé÷àñò³øå çàïèòóâàëè
ìåøêàíö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî
òà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â.
Íå ìåíø âàæëèâèìè äëÿ
êèÿí ëèøàþòüñÿ ïðîáëåìè
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, à ñàìå: íà-
äàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ãóìà-
í³òàðíî¿ äîïîìîã, îçäîðîâ-
ëåííÿ, áåçïëàòíå çàáåçïå-
÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè òî-
ùî. Ö³ ïðîáëåìè íàé÷àñò³-
øå õâèëþâàëè ìåøêàíö³â
Ñâÿòîøèíñüêîãî òà Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîí³â.

“Çìåíøåííÿ çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü ãðîìà-
äÿí º ðåçóëüòàòîì óñï³øíî¿
ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà,— êîìåíòóþòü â
Óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí ÊÌÄÀ.
Çîêðåìà çà çâ³òíèé ïåð³îä
ïðàö³âíèêè óïðàâë³ííÿ
ïðèéíÿëè á³ëüø í³æ 6 òè-

ñÿ÷ îñ³á. Ó ïîð³âíÿíí³ ç
2009 ðîêîì çàãàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ çàõîò³-
ëè îñîáèñòî çóñòð³òèñÿ ç
ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè,
çìåíøèëàñÿ íà 1463 îñî-
áè”.

Ïðîòÿãîì 2010 ðîêó îñî-
áèñò³ ïðèéîìè ïðîâîäèëè
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà,
ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà
çàñòóïíèêè ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Çà ïåð³îä ³ç 1 ñ³÷íÿ äî 16
ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âè-
ñëóõàâ 72 îñîáè. Îëåêñàíäð
Ïîïîâ îñîáèñòî ó ïåð³îä ³ç
17 ëèñòîïàäà äî 31 ãðóäíÿ
ïðèéíÿâ 9 ãðîìàäÿí. Çà
ìèíóëèé ð³ê çàñòóïíèêè
ãîëîâè ÊÌÄÀ çóñòð³ëèñÿ ç
426 ãðîìàäÿíàìè.

Îñîáëèâó óâàãó â ÊÌÄÀ
ïðèä³ëÿþòü ðîçãëÿäó çâåð-
íåíü â³ä Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó, Ãåðî¿â ñîö³àë³ñ-
òè÷íî¿ ïðàö³, Ãåðî¿â Óêðà-
¿íè, ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè, æ³íîê,
ÿêèì ïðèñâîºíî çâàííÿ
“Ìàòè-ãåðî¿íÿ”.

Îêð³ì öüîãî, ïðàö³âíèêè
Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí ïðîâîäÿòü
âè¿çí³ äí³ êîíòðîëþ ó
ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³ÿõ Êèºâà. Ï³ä ÷àñ
òàêèõ ðåéä³â â³äáóâàºòüñÿ
ïåðåâ³ðêà ñòàíó âèêîíàííÿ
äîðó÷åíü, íàäàíèõ çà ðå-
çóëüòàòàìè àíàë³çó çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí. Çà ìèíóëèé

ð³ê áóëî ðåàë³çîâàíî 121
äåíü êîíòðîëþ. Ùå 62 ïå-
ðåâ³ðêè ùîäî ðîáîòè ç³
çâåðíåííÿìè æèòåë³â áóëî
ïðîâåäåíî íà áàç³ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ:
Ãîëîâíèõ óïðàâë³ííÿõ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é, çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â, êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³, îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ òîùî.

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó
Ïðåçèäåíòà â ÊÌÄÀ 2008
ðîêó ñòâîðåíî ïîñò³éíî ä³-
þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîç-
ãëÿäó çâåðíåíü êèÿí. Çà
ìèíóëèé ð³ê â³äáóëîñÿ 9 çà-
ñ³äàíü êîì³ñ³¿, íà êîæí³é ³ç
íèõ ðîçãëÿíóëè ïî îäíîìó
ïèòàííþ.

Правова освіта
ромадян
Ç 2004 ðîêó ôóíêö³îíóº

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ì³æâ³äîì-
÷à êîîðäèíàö³éíî-ìåòî-
äè÷íà ðàäà ïðàâîâî¿ îñâ³òè
íàñåëåííÿ (ÌÊÌÐ). Äî
ðîáîòè ðàäè áóëî çàëó÷åíî
àäâîêàò³â, ñï³ëêè þðèñò³â,
ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é. Ó 2010 ðîö³
ïðîâåäåíî 3 çàñ³äàííÿ
ÌÊÌÐ, íà íèõ ðîçãëÿíóòî
íèçêó ïðàâîîñâ³òí³õ ïè-
òàíü: “Ïðàâîâà îñâ³òà ä³òåé
òà ìîëîä³ â ìåðåæ³ ñîö³àëü-
íèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé ³
ìîëîä³”, “Ôîðìóâàííÿ
ïðàâîâî¿ êóëüòóðè òà ï³ä-
âèùåííÿ ïðàâîâî¿ ñâ³äîìî-

ñò³ ìîëîä³ ÷åðåç ìîëîä³æí³
òà ï³äë³òêîâ³ êëóáè” òîùî.

Äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùå-
íèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ïðè
Ãîëîâíîìó òà ðàéîííèõ
óïðàâë³ííÿõ þñòèö³¿ áóëî
ñòâîðåíî òà ä³þòü 11 ãðî-
ìàäñüêèõ ïðèéìàëåíü. Çà
ìèíóëèé ð³ê òóò ïðîêîí-
ñóëüòóâàëèñÿ 560 êèÿí.
Íàéá³ëüøå ïèòàíü ñòîñóâà-
ëèñÿ ðîç’ÿñíåíü öèâ³ëüíî-
ãî, ñ³ìåéíîãî òà ñïàäêîâî-
ãî ïðàâà.

Ïðîäîâæóº ôóíêö³îíó-
âàòè “Öåíòð ïðàâîâî¿ äî-
ïîìîãè êèÿíàì, ÿê³ îïè-
íèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòº-
âèõ îáñòàâèíàõ”. Öåíòð
íàäàº áåçîïëàòíó ïðàâîâó
äîïîìîãó ìåøêàíöÿì ì³ñ-
òà, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó òà ï³äòðèìêè.
Çà ìèíóëèé ð³ê þðèñêîí-
ñóëüòè Öåíòðó íàäàëè ïåð-
âèííó áåçïëàòíó ïðàâîâó
äîïîìîãó ç ïðåäñòàâëåí-
íÿì ³íòåðåñ³â ó ñóäàõ ð³ç-
íèõ ³íñòàíö³é 4 596 êè-
ÿíàì, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóâà-
ëè. Çà çâ³òíèé ïåð³îä Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âè-
äàëî 212 íàïðàâëåíü äî
Öåíòðó íà îòðèìàííÿ âòî-
ðèííî¿ áåçïëàòíî¿ ïðàâî-
âî¿ äîïîìîãè.

Ùîïîíåä³ëêà ó â³ää³ë³
îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
çâåðíåíü ãðîìàäÿí îñîáèñ-
òî ïðèéìàº íà÷àëüíèê
Öåíòðó òà ïðîâ³äí³ þðèñ-
êîíñóëüòè (àäâîêàòè). Çà
ìèíóëèé ð³ê íèìè áóëî
ïðèéíÿòî òà íàäàíî ïåð-
âèííó áåçîïëàòíó ïðàâîâó
äîïîìîãó 254 êèÿíàì.

“Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ
³ íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìåòü-
ñÿ ðîáîòà ³ç çàáåçïå÷åííÿ
âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí, ïîñèëåííÿ
ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ êåð³âíèê³â óñ³õ ð³âí³â
çà âèð³øåííÿ ïèòàíü, ÿê³
ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè ó

ñâî¿õ çâåðíåííÿõ”,— îá³öÿº
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí
ÊÌÄÀ Îêñàíà Áðè÷êî.

Важливо
знати

Ó òåêñò³ çâåðíåííÿ äî îð-
ãàí³â âëàäè ìàº áóòè çàçíà-
÷åíî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî
áàòüêîâ³, ì³ñöå ïðîæèâàí-
íÿ ãðîìàäÿíèíà, âèêëàäåíî
ñóòü ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ,
çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿, çà-
ÿâè ÷è ñêàðãè, ïðîõàííÿ ÷è
âèìîãè. Ïèñüìîâå çâåð-
íåííÿ ïîâèííî áóòè ï³ä-
ïèñàíî çàÿâíèêîì (çàÿâíè-
êàìè) ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè.
Íàäñèëàòè ëèñòè ïîòð³áíî
çà àäðåñîþ: 01044, ì³ñòî
Êè¿â-044, âóëèöÿ Õðåùà-
òèê, 36. Êè¿âñüêà ì³ñüêà
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Çâåðíåííÿ ðîçãëÿäàþòü ³
ïèòàííÿ âèð³øóþòü ó òåð-
ì³í íå á³ëüøå îäíîãî ì³ñÿ-
öÿ â³ä äíÿ ¿õ íàäõîäæåííÿ,
à ò³, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü äî-
äàòêîâîãî âèâ÷åííÿ,— òåð-
ì³íîâî, àëå íå ï³çí³øå
ï’ÿòíàäöÿòè äí³â â³ä äíÿ ¿õ
îòðèìàííÿ. ßêùî â ì³ñÿ÷-
íèé òåðì³í âèð³øèòè ïî-
ðóøåí³ ó çâåðíåíí³ ïèòàí-
íÿ íåìîæëèâî, êåð³âíèê
â³äïîâ³äíîãî îðãàíó, ï³ä-
ïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãà-
í³çàö³¿ àáî éîãî çàñòóïíèê
óñòàíîâëþþòü ïîòð³áíèé
òåðì³í äëÿ éîãî ðîçãëÿäó,
ïðî ùî ïîâ³äîìëÿþòü îñî-
áó, ÿêà ïîäàëà çâåðíåííÿ.
Ïðè öüîìó çàãàëüíèé òåð-
ì³í âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïî-
ðóøåíèõ ó çâåðíåíí³, íå
ìîæå ïåðåâèùóâàòè ñîðîêà
ï’ÿòè äí³â.

Äëÿ äîâ³äîê çà çâåðíåí-
íÿìè ãðîìàäÿí âè ìîæåòå
çàòåëåôîíóâàòè äî ñëóæáè
ñall-öåíòðó ³ç íîìåð³â ìå-
ðåæ ô³êñîâàíîãî çâ’ÿçêó
Êèºâà çà íîìåðîì 15-51
àáî ç ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â
çà íîìåðîì 391-73-73

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Найбільше звернень надійшло від жителів
Дніпровсь о о (11,6 %) та Святошинсь о о
(11,5 %) районів. Найменше звернень адре-
совано КМДА від меш анців Печерсь о о
район (5,9 %). У порівнянні з 2009 ро ом
іль ість заяв від ромадян зменшилася на
4 131. А от оле тивних звернень навпа и —
збільшилося на 334.

Найчастіше люди с аржаться на робот ом нальних сл жб

Статисти а звернень иян до КМДА розрізі районів

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті КИЇВСЬКої міської державної адміністрації

Випуск №22 (893)
вівторок, 22 лютого
2011 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення робочої групи з питання запровадження
тарифів на житлово�комунальні послуги, 

що вводяться в дію з 01.02.2011
Розпорядження № 63 від 21 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про житлово�комунальні послуги”, “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з метою врегулювання проблемних питань при запровадженні тарифів на житлово�комунальні послу�
ги з 01.02.2011 та прискорення прийняття необхідного рішення, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Створити робочу групу з питання запровадження
тарифів на житлово&комунальні послуги, що вводяться
в дію з 01.02.2011, і затвердити її склад, що додаєть&
ся.

2. Заступнику голови Київської міської державної ад&
міністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт&

лення в засобах масової інформації змісту цього розпо&
рядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження по&
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про впорядкування нарахування плати 
за житлово�комунальні послуги в м. Києві

Розпорядження № 140 від 3 лютого 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово�комунальні по�
слуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, “Про реструктуризацію забор�
гованості з квартирної плати, плати за житлово�комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію”, роз�
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.12.2010 № 1221 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко�
вих територій та їх структури”, від 29.12.2010 № 1222 “Про встановлення тарифів на комунальні послуги
з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для
здійснення розрахунків з населенням, згідно з тарифами на теплову енергію, затвердженими Національ�
ною комісією регулювання електроенергетики України” та від 27.01.2011 № 101 “Про встановлення та�
рифів 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”, з ме�
тою вжиття додаткових заходів для заохочення населення своєчасно та в повному обсязі вносити плату за
спожиті житлово�комунальні послуги, впорядкування питань розрахунків з населенням за житлово�кому�
нальні послуги в залежності від терміну оплати та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Взяти до відома, що виконавці житлово&комунальних по&
слуг (послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій, централізованого постачання холодної і гарячої во&
ди та водовідведення холодної та гарячої води, централізова&
ного опалення) застосовують тарифи для здійснення розрахун&
ків з населенням за спожиті послуги в залежності від терміну
оплати останнім (не пізніше або після 20 числа місяця, що на&
стає за розрахунковим) починаючи з лютого 2011 року.

2. Для переходу на розрахунки з населенням за спожиті по&
слуги в залежності від терміну оплати останнім (не пізніше або
після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим) рекомен&
дувати виконавцям житлово&комунальних послуг:

2.1. Забезпечити здійснення моніторингу термінів оплати
населенням спожитих у розрахунковому місяці житлово&кому&
нальних послуг;

2.2. Здійснити нарахування населенню плати за спожиті у
лютому 2011 року житлово&комунальні послуги в залежності
від терміну оплати останнім послуг за попередній розрахунко&
вий місяць;

2.3. У разі оплати населенням житлово&комунальних послуг
до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим включно (не&
залежно від святкових та вихідних днів), нарахування за жит&
лово&комунальні послуги за наступний за розрахунковим мі&
сяць здійснювати за тарифами, встановленими для розрахун&
ків з населенням з оплатою останнім до 20 числа місяця, що
настає за розрахунковим;

2.4. У разі оплати населенням житлово&комунальних послуг
після 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, нараху&
вання за житлово&комунальні послуги за наступний за розра&
хунковим місяць здійснювати за тарифами, встановленими
для розрахунків з населенням з оплатою останнім після 20 чис&
ла місяця, що настає за розрахунковим;

2.5. Застосовувати тарифи, встановлені для розрахунків з
населенням з оплатою останнім до 20 числа місяця, що настає
за розрахунковим включно (незалежно від святкових та вихід&
них днів):

2.5.1. У разі внесення авансових платежів за житлово&ко&
мунальні послуги;

2.5.2. Незалежно від нарахування пільг на оплату житлово&
комунальних послуг.

2.6. Застосовувати тарифи, встановлені для розрахунків з
населенням з оплатою останнім після 20 числа місяця, що на&
стає за розрахунковим, у разі:

2.6.1. Надання субсидій для відшкодування витрат на опла&
ту житлово&комунальних послуг;

2.6.2. Оплати спожитих у розрахунковому місяці житлово&
комунальних послуг не в повному обсязі;

2.6.3. Наявності заборгованості за спожиті житлово&кому&
нальні послуги за попередні періоди, на яку не укладено до&
говір про її реструктуризацію;

2.6.4. Невиконання умов договору про реструктуризацію забор&
гованості за житлово&комунальні послуги за попередні періоди.

2.7. Щомісячно надавати комунальному підприємству “Го&
ловний інформаційно&обчислювальний центр”, Головному
управлінню праці та соціального захисту населення виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) та виробникам комунальних послуг узагаль&
нену інформацію про кількість споживачів та суму коштів, не&
доотриманих внаслідок застосування тарифів для здійснення
розрахунків з населенням за спожиті послуги в залежності від
терміну оплати останнім (не пізніше або після 20 числа міся&
ця, що настає за розрахунковим).

2.8. При наявності негативних фінансових результатів від за&
стосування тарифів для здійснення розрахунків з населенням
за спожиті послуги в залежності від терміну оплати останнім
(не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахун&
ковим), подавати виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) обґрунтовані розра&
хунки для приведення тарифів на житлово&комунальні послу&
ги до економічно обґрунтованих витрат.

3. Комунальному підприємству “Головний інформаційно&
обчислювальний центр” щомісячно готувати інформацію про
застосування тарифів для здійснення розрахунків з населен&
ням за спожиті послуги в залежності від терміну оплати остан&
нім (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за роз&
рахунковим) по кожному виду житлово&комунальних послуг
для Головного управління праці та соціального захисту насе&
лення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головного управління житло&
вого господарства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Головного управ&
ління цінової політики виконавчого органу Київської міської ра&
ди (Київської міської державної адміністрації).

4. Головному управлінню цінової політики виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації) надавати методичну допомогу виконавцям житлово&
комунальних послуг у вирішенні питань, пов’язаних із застосу&
ванням тарифів для здійснення розрахунків з населенням за спо&
житі послуги в залежності від терміну оплати останнім (не піз&
ніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим).

5. Головному управлінню цінової політики виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації) спільно з Головним управлінням житлового господар&
ства виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації), Головним управлінням праці та
соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) і район&
ними в місті Києві державними адміністраціями опрацювати
питання необхідності створення в районних в місті Києві дер&
жавних адміністраціях комісій для розгляду спірних питань, по&
в’язаних із застосуванням тарифів для здійснення розрахунків

з населенням за спожиті послуги в залежності від терміну опла&
ти останнім (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає
за розрахунковим).

6. Заступнику голови Київської міської державної ад&
міністрації згідно з розподілом обов’язків забезпечити
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра&
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 12.04.2001 № 724
Розпорядження № 132 від 3 лютого 2011 року

Керуючись статтею 16 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву першого пресвітера релігійної громади помісної церкви Євангельських християн�баптистів “Євангель�
ська віра” у Залізничному районі м. Києва від 15.11.2010 та протокол загальних зборів членів вказаної
релігійної громади від 15.11.2010 № 10, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Розпорядження Київської міської державної адмініс&
трації “Про реєстрацію Статуту Релігійної громади помісної
церкви Євангельських християн&баптистів “Євангельська ві&
ра” у Залізничному районі м. Києва” від 12.04.2001 № 724
вважати таким, що втратило чинність, у зв’язку з ліквідацією
зазначеної релігійної громади та припиненням її діяльності.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі&
ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі&
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс&
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про визнання такими, що втратили чинність, 
окремих розпоряджень

Розпорядження № 156 від 7 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою впорядкування діяль�
ності комісій, комітетів, рад, робочих груп та оптимізації їх кількості:

1. Визнати такими, що втратили чинність, наступні роз&
порядження Київської міської державної адміністрації:

від 01.09.2000 № 1545 “Про впорядкування розташуван&
ня митних ліцензійних складів в м. Києві”;

від 17.04.2001 № 767 “Про заходи щодо впорядкування
розташування митно&ліцензійних складів, матеріальних баз
та створення і модернізації термінальних комплексів (авто&
портів) м. Києва”;

від 02.10.2002 № 1833 “Про внесення змін до розпо&
рядження Київської міської державної адміністрації від
17.04.2001 № 767 “Про заходи щодо впорядкування роз&
ташування митно&ліцензійних складів, матеріальних баз
та створення і модернізації термінальних комплексів (ав&
топортів) м. Києва”;

від 25.10.2002 № 1945 “Про деякі питання організації та
розгляду питань розвитку інвестиційної діяльності міста”;

від 15.01.2003 № 26 “Про розроблення проекту Стратегії
економічного та соціального розвитку м. Києва до 2011 р.”;

від 17.07.2003 № 1322 “Про внесення змін та доповнень
до розпорядження Київської міської державної адміністра&
ції від 17.04.2001 № 767”;

від 19.12.2003 № 2355 “Про новий склад науково&аналі&
тичної робочої групи для організації роботи із розроблення
проекту Стратегії економічного та соціального розвитку 
м. Києва до 2011 р.”;

від 04.11.2005 № 2055 “Про внесення змін до розпоря&
дження Київської міської державної адміністрації від
25.10.2002 № 1945”;

від 22.10.2007 № 1398 “Про створення міської комісії по
розгляду питань, пов’язаних з уточненням розміру заробіт&
ної плати у складі вартості будівництва об’єктів, які фінан&
суються за бюджетні кошти та включені у Програму соціаль&
но&економічного та культурного розвитку міста Києва”.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наступні роз&
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки&
ївської міської державної адміністрації):

від 30.11.2007 № 1567 “Про створення аналітично&кон&
сультативної групи при виконавчому органі Київської місь&
кої ради (Київській міській державній адміністрації);”

від 14.07.2008 № 942 “Про комісію з розгляду окремих
питань капітального будівництва та реконструкції”;

від 19.03.2010 № 164 “Про питання облаштування май&
данчиків для паркування в місті Києві”;

від 04.10.2010 № 809 “Про внесення змін до розпоря&
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19.03.2010 № 164”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

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

від 26.06.2009 № 735
Розпорядження № 32 від 12 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 Каховського шляхопроводу № 1 у Дніп�
ровському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) від 26.06.2009 № 735 “Про капітальний ремонт Ка&
ховського шляхопроводу № 1 у Дніпровському районі”, а са&
ме:

1.1. У пункті 1 цифри “2009” замінити цифрами “2010”,
а цифри”2010” замінити цифрами 2011.

1.2. У підпункті 4.2 пункту 4 цифри “2010” замінити циф&
рами “2011”.

1.3. У пункті 4 слова “Головному управлінню транспор&
ту” замінити словами “Головному управлінню транспорту та
зв’язку”.

Голова О. Попов
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УТОЧНЕННЯ
З додатками до розпоряджень Київської міської державної адміністрації №94 від 27 січня 2011 року, 

№90 від 27 січня 2011 року, № 84 від 26 січня 2011 року, опублікованими у випуску ДОКУМЕНТ №20 (891)  
від 16 лютого 2011 року можна ознайомитися в секретаріаті Київської міської державної адміністрації

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

від 26.06.2009 № 743
Розпорядження № 71 від 25 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 шляхопроводу, розташованого на пе�
ретині вул. Олени Теліги та вул. Фрунзе у Подільському районі, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) від 26.06.2009 № 743 “Про капітальний ремонт шля&
хопроводу на перетині вул. Олени Теліги та вул. Фрунзе у
Подільському районі”, а саме:

1.1. У пункті 1 цифри “2009” замінити цифрами “2011”,
а цифри та слово “2010 році” замінити цифрами та словом
“2011—2012 роках”.

1.2. У підпункті 5.1 пункту 5 цифри “2009” замінити циф&
рами “2011”.

1.3. У підпункті 5.2 пункту 5 цифри та слово “2010 рік”
замінити цифрами та словом “2011—2012 роки”.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Положення 
про Головне управління цінової політики виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 70 від 25 січня 2011 року

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи лист Міністерства економіки України від
31.03.2009 № 2504�20/136 щодо рекомендацій для врахування у положеннях про структурні підрозділи:

1. Затвердити зміни до Положення про Головне управ&
ління цінової політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), затвердже&
ного розпорядженням Київської міської державної адмініс&
трації від 24.06.2003 № 1145 (в редакції розпорядження ви&
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 18.08.2010 № 625).

2. Зміни до Положення про Головне управління цінової

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) подати на затвердження Ки&
ївській міській раді в установленому порядку.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті КИЇВСЬКої міської державної адміністрації

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті КИЇВСЬКої міської державної адміністрації

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті КИЇВСЬКої міської державної адміністрації

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

від 16.04.2008 № 540
Розпорядження № 74 від 25 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 шляхопроводів № 1, № 2 та № 3 через
лінію швидкісного трамвая транспортної розв’язки на перетині проспекту 50�річчя Жовтня та вулиці Гна�
та Юри у Святошинському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 16.04.2008 № 540 “Про капітальний ремонт шляхопрово&
дів № 1, № 2 та № 3 через лінію швидкісного трамвая транс&
портної розв’язки на перетині проспекту 50&річчя Жовтня та
вулиці Гната Юри у Святошинському районі”, а саме:

1.1. У пункті 1 цифри “2008” замінити цифрами “2010”,
а цифри “2009” замінити цифрами “2012”.

1.2. У підпункті 6.1 пункту 6 цифри “2008” замінити циф&
рами “2010”.

1.3. У підпункті 6.2 пункту 6 цифри “2009” замінити циф&
рами “2012”.

1.4. У пункті 6 слова “Головному управлінню транспор&
ту” замінити словами “Головному управлінню транспорту та
зв’язку”.

Голова О. Попов

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

від 26.06.2009 № 744
Розпорядження № 76 від 25 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 шляхопроводу на перетині просп. Кос�
монавта Комарова та бульв. Івана Лепсе у Солом’янському районі, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) від 26.06.2009 № 744 “Про капітальний ремонт шля&
хопроводу на перетині просп. Космонавта Комарова та
бульв. Івана Лепсе в Солом’янському районі”, а саме:

1.1. У пункті 1 цифри “2009” замінити цифрами “2011”,
а цифри та слово “2010 році” замінити цифрами та словом
“2011—2012 роках”.

1.2. У підпункті 5.1 пункту 5 цифри “2009” замінити циф&
рами “2011”.

1.3. У підпункті 5.2 пункту 5 цифри та слово “2010 рік”
замінити цифрами та словом “2011—2012 роки”.

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

Голова О. Попов

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

від 25.07.2008 № 1045
Розпорядження № 67 від 21 січня 2011 року

Відповідно до статті 10 Закону України “Про планування і забудову територій”, Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи з коорди&
нації робіт із розробки нового Генерального плану розвит&
ку міста Києва та його приміської зони до 2025 року, виклав&
ши його у редакції, що додається.

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

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про План заходів щодо організації виконання рішення
Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 

“Про бюджет міста Києва на 2011 рік”
Розпорядження № 77 від 25 січня 2011 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про Державний бюджет України на 2011 рік” та з метою виконання рішення Київської місь�
кої ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”:

1. Затвердити План заходів з реалізації рішення Київ&
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет
міста Києва на 2011 рік”, що додається.

2. Керівникам головних управлінь, управлінь, інших струк&
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра&
ди (Київської міської державної адміністрації), районним в
місті Києві державним адміністраціям забезпечити неухиль&
не здійснення заходів щодо організації виконання рішення
Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бю&
джет міста Києва на 2011 рік”.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад&
міністрації) забезпечити щомісячне узагальнення інформа&
ції про виконання Плану заходів, зазначеного в п.1 цього роз&
порядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про втрату чинності розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 19.08.2010 № 632
Розпорядження № 50 від 19 січня 2011 року

Відповідно до статті 108 Цивільного кодексу України, на виконання рішення Київської міської ради від
27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)” (зі змінами та доповненнями):

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен&
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) від 19.08.2010 № 632 “Про ор&
ганізаційно&правові заходи щодо реорганізації Головного
управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.
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 організаційно�правові заходи, 
пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради

від 07.10.2010 № 58/4870
Розпорядження № 100 від 27 січня 2011 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870
“Про припинення діяльності комунального підприємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне
управління”, з метою вдосконалення роботи ритуальних служб м. Києва:

1. Утворити комісію з припинення комунального підприєм&
ства “Підрядне спеціалізоване ремонтно&будівельне управлін&
ня” шляхом приєднання його до ритуальної служби спеціалізо&
ваного комунального підприємства “Спеціалізований комбінат
підприємств комунально&побутового обслуговування” (далі — ко&
місія з припинення) та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії з припинення в установленому порядку:
2.1. Здійснювати управління справами комунального під&

приємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно&будівельне
управління” відповідно до законодавства України.

2.2. Вжити заходів, що пов’язані з реорганізацією кому&
нального підприємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно&
будівельне управління” шляхом приєднання його до ритуаль&
ної служби спеціалізованого комунального підприємства “Спе&
ціалізований комбінат підприємств комунально&побутового об&
слуговування”, в термін до 01.03.2011, в тому числі провести
інвентаризацію майна комунального підприємства “Підрядне
спеціалізоване ремонтно&будівельне управління”.

2.3. За результатами інвентаризації скласти передавальний
акт, у якому визначити всі права та обов’язки, майно комуналь&
ного підприємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно&буді&
вельне управління”, що переходить до ритуальної служби спе&
ціалізованого комунального підприємства “Спеціалізований
комбінат підприємств комунально&побутового обслуговуван&
ня”, та подати його на затвердження виконавчому органу Ки&
ївської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2.4. Попередити працівників комунального підприємства
“Підрядне спеціалізоване ремонтно&будівельне управління” про
припинення діяльності цього підприємства та забезпечити до&

тримання їх соціально&правових гарантій у порядку та на умо&
вах, визначених законодавством.

3. Керівнику комунального підприємства “Підрядне спеціа&
лізоване ремонтно&будівельне управління”:

3.1. Забезпечити проведення комісією з припинення інвен&
таризації майна комунального підприємства “Підрядне спеціа&
лізоване ремонтно&будівельне управління” та складання пере&
давального акта.

3.2. Передати голові комісії з припинення всю необхідну ін&
формацію, документацію, установчі документи, печатки кому&
нального підприємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно&
будівельне управління”.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви&
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) закріпити майно комунального підприєм&
ства “Підрядне спеціалізоване ремонтно&будівельне управлін&
ня” за ритуальною службою спеціалізованого комунального
підприємства “Спеціалізований комбінат підприємств кому&
нально&побутового обслуговування” на праві господарського
відання в установленому порядку.

5. Заступнику голови Київської міської державної адмініс&
трації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпо&
рядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра&
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади Повного
Євангелія “Ромська християнська церква “Нево трайо”

(“Нове життя”) у Солом’янському районі м. Києва
Розпорядження № 31 від 12 січня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади Повного Євангелія “Ромська християнська церква “Нево тра�
йо” (“Нове життя”) у Солом’янському районі м. Києва від 23.11.2010 та протокол загальних зборів гро�
мадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 21.03.2010, в межах функцій місцевого ор�
гану виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Повного
Євангелія “Ромська християнська церква “Нево трайо”
(“Нове життя”) у Солом’янському районі м. Києва, що до&
дається.

2. Заступникові голови Київської міської державної ад&

міністрації, відповідно до розподілу обов’язків, прийня&
ти рішення щодо висвітлення у засобах масової інформа&
ції змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов
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ÏßÒÜ ÌÓÆÅÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
ÊÀÏÈÒÎÍÎÂÎÉ
Ïðîäîâæåííÿ ïîâ³ñò³ Îëåíè Øåðìàí

“Íàì òåðÿòü íå÷åãî”,— ïîâòî-
ðÿëà Ëèëÿ, è ìàëî-ïîìàëó ÿ ïðî-
íèêëàñü åå ïðàâîòîé. Íî äàæå åñ-
ëè á íå ïðîíèêëàñü: òèøèíà â ìî-
åì ïóñòîì äîìå ñòàíîâèëàñü íå-
âûíîñèìà, à ìûñëè î áåçäàðíî
ïðîñðàííîé æèçíè íå äàâàëè
ñïàòü. Âñþ æèçíü ðàáîòàþ, à â èòî-
ãå äàæå íå íà ÷òî íîâûå êîëãîòêè
êóïèòü; òðèæäû áûëà çàìóæåì, à
â äîìå òàê è íå çàçâó÷àëè äåòñêèå
ãîëîñà. Íàäî ÷òî-òî äåëàòü ñ ñîáîé,
ïîêà åñòü ñèëû è ýíåðãèÿ. Èíà÷å
ïðîñòî ñîïüþñü â îäèíî÷åñòâå.

Â òðèäöàòü ëåò ìû, äâå ïðîâèí-
öèàëêè, ñåëè â ñêîðûé è ïîêàòè-
ëè â Ìîñêâó — íà÷èíàòü íîâóþ
æèçíü. Ïëàíû ó íàñ áûëè áîëü-
øèå, íî èñêëþ÷èòåëüíî êàðüåð-
íûå: ïðåäïîëîæåíèå î âñòðå÷å ñ
ïðåêðàñíûì ïðèíöåì âûçûâàëî
íåçäîðîâûé öèíè÷íûé ñìåõ íå
þíûõ è êðåïêî áèòûõ æèçíüþ
æåíùèí. Â ïðèíöåâ áîëüøå íè-
êòî íå âåðèë.

Î ìîñêîâñêîé æèçíè, î ïåðâî-
íà÷àëüíûõ òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå
ìû ñòîéêî ïðåîäîëåâàëè âìåñòå, î
ðàçíûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ è ñëó÷àÿõ ÿ
ìîãó ðàññêàçûâàòü äîëãî è íóäíî,
íî ïîâåñòü ìîÿ íå î òîì, êàê ïðî-
âèíöèàëüíàÿ áóõãàëòåðøà, ïðè-
åõàâøàÿ ñ îäíîé ñóìêîé, ÷åðåç
ïÿòü ëåò ïðåâðàòèëàñü â ãëàâáóõà
êîìïàíèè, òîðãîâàâøåé æèâûìè
öâåòàìè, ñ îêëàäîì â ïîëòîðû
øòóêè áàêñîâ — íà íà÷àëî 2000-õ
î÷åíü íåäóðíûì. ß ñíèìàëà óþò-
íóþ îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðêó â
äâóõ øàãàõ îò ìåòðî, êóïèëà ïî÷-
òè íîâóþ èíîìàðêó, âïåðâûå â
æèçíè ñúåçäèëà çà ãðàíèöó. È âîò,
êîãäà ìîÿ æèçíü íàêîíåö ïîòåêëà
ìîëîêîì è ìåäîì è ÿ îùóòèëà ñå-
áÿ åå ïîëíîé õîçÿéêîé, — â ìîþ
æèçíü ñíîâà âîðâàëñÿ ìóæ÷èíà.

Ïîçíàêîìèëèñü ìû ñûðûì ôåâ-
ðàëüñêèì äíåì íà àâòîñòîÿíêå ïðè
îáñòîÿòåëüñòâàõ èçíà÷àëüíî ìàëî
ðîìàíòè÷íûõ — íî êîòîðûì ãå-
ðîé ðîìàíà ñóìåë âîëøåáíûì îá-
ðàçîì ïðèäàòü ðîìàíòè÷åñêóþ
îêðàñêó. Ó ìåíÿ ñëó÷èëñÿ ìàëåíü-
êèé êîíôëèêò ñ îõðàííèêîì, âçäó-
ìàâøèì ñäóðó íà ìåíÿ íàåõàòü —
íî íå óñïåëà ÿ îòâåòèòü ñîïëÿêó
ïîäîáàþùèì îáðàçîì, êàê åãî ïî-
ñòàâèë íà ìåñòî ìóæ÷èíà, âîçèâ-
øèéñÿ ó ñîñåäíåé ìàøèíû. Îõ-
ðàííèê óïëåëñÿ, ïîäæàâ õâîñò, à
íåçíàêîìåö óëûáíóëñÿ ìíå, ïðî-
äåìîíñòðèðîâàâ âåëèêîëåïíûå áå-
ëûå çóáû:

— Áëàãîäàðþ âàñ.
— Çà ÷òî? Ýòî ÿ âàñ áëàãîäàðèòü

äîëæíà.
— Âàøà æåíñòâåííàÿ ìÿãêîñòü

ïîçâîëèëà ìíå ïîëó÷èòü äâîéíîå
óäîâîëüñòâèå: âî-ïåðâûõ, ÿ îùó-
òèë ñåáÿ ðûöàðåì, çàñòóïèâøèì-
ñÿ çà äàìó, à âî-âòîðûõ, èçëå÷èë
î÷åðåäíîãî ñóáúåêòà, ïîäöåïèâøå-
ãî àäìèíèñòðàòèâíûé âîñòîðã — à
ÿ ýòî ëþáëþ.

— Àäìèíèñòðàòèâíûé âîñòîðã?
— Ýòî èç Äîñòîåâñêîãî, ïîìíè-

òå? Â “Áåñàõ” âïåðâûå îïèñàí ýòîò
ñèìïòîì: ÷åëîâåê, ïîëó÷èâøèé
õîòü ÷óòü-÷óòü âëàñòè, òóò æå ñ÷è-
òàåò íóæíûì åå ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü â õàìñêîé ôîðìå. Íàøà íà-
öèîíàëüíàÿ áîëåçíü.

— Î÷åíü âåðíî,— ðàñõîõîòàëàñü
ÿ â ñâîþ î÷åðåäü, õîòÿ íå î÷åíü
ëþáëþ âèòèåâàòûå ðå÷è è ëþäåé,
èõ ïðîèçíîñÿùèõ. Íî ñòîÿùèé ïå-
ðåäî ìíîé ìóæ÷èíà ðàñïîëàãàë ê
ñåáå: èñêðÿùèåñÿ þìîðîì âûðà-
çèòåëüíûå êàðèå ãëàçà, âûñîêèé
ëîá, êîïíà ÷åðíûõ âîëîñ, òðîíó-
òûõ ñèëüíîé ïðîñåäüþ, óìíîå è
âîëåâîå ëèöî. Îäåò îí áûë øèêàð-

íî: äîðîãîå ÷åðíîå ïàëüòî ñ èãî-
ëî÷êè, ê íåìó — àëûé øàðô, íå-
îáûêíîâåííî ÿðêèé íà ôîíå ñåðî-
ãî äåíüêà, ÷åðíûå êîæàíûå ïåð-
÷àòêè — íó ïðîñòî äåíäè ëîíäîí-
ñêèé. Íåìíîãî îí ìíå íàïîìíèë
Ðóñëàíà, íî åñëè Ðóñëàí áûë âñå-
ãî-íàâñåãî ïðîâèíöèàëüíûì ìîä-
íèêîì, òî ýòîò ãîñïîäèí òÿíóë íà
ëîíäîíñêîãî äåíäè.

— Ìåíÿ çîâóò Ðè÷àðä, à âàñ?
Íåò, ïîãîäèòå, ÿ ïîïðîáóþ óãàäàòü:
Êàòÿ... íåò... Îëÿ... íåò... Ëþäà?

— Ëþäà,— ïîäòâåðäèëà ÿ.
— Çíàåòå, Ëþäî÷êà, áóäåò æàëü,

åñëè íàøå çíàêîìñòâî çàêîí÷èòñÿ
ýòèì òóìàííûì äíåì íà àâòîñòî-
ÿíêå. Ñåãîäíÿ ó íàñ ñðåäà... âû ñâî-
áîäíû â ïÿòíèöó? À â ñóááîòó?
Ïîñëå îáåäà? Îòëè÷íî. Ó âàñ åñòü
ìîáèëüíûé? Åñëè âû äîâåðèòå ìíå
åãî íîìåð, ÿ ïîçâîíþ âàì îêîëî
÷àñà äíÿ, è ìû ïîîáåäàåì âìåñòå.
Èäåò?

Íîìåð ÿ åìó ïðîäèêòîâàëà, íî,
îòêðîâåííî ãîâîðÿ, íè íà ñåêóíäó
íå ñîìíåâàëàñü, ÷òî íèêòî çâîíèòü
íå ñòàíåò. È êîãäà â ñóááîòó â ïÿò-
íàäöàòü ìèíóò ïåðâîãî Ðè÷àðä íà-
ïîìíèë î ñåáå, ÿ â ïåðâóþ ìèíó-
òó ðàñòåðÿëàñü:

— Êòî? Îé, èçâèíèòå, êîíå÷íî
ïîìíþ! Äà, ïîîáåäàåì...

Ðåñòîðàí äëÿ ïåðâîãî ñâèäàíèÿ
Ðè÷àðä âûáðàë ñ áîëüøèì óìåíè-
åì: íåïàôîñíûé, óþòíûé, ñïîêîé-
íûé, ñ î÷åíü õîðîøåé êóõíåé è
èíòèìíîé àòìîñôåðîé. Ñ åùå
áîëüøèì óìåíèåì îí îáðàáàòûâàë
ìîè óøè, ïîäàâàÿ ñâîþ ïåðñîíó.
Â ïåðåñêàçå åãî èñòîðèè ñèëüíî
áëåêíóò — ýòî íàäî ñëûøàòü; êàê
âñÿêèé òàëàíòëèâûé ðàññêàç÷èê,

Ðè÷àðä ãîëîñîì è âûðàæåíèåì ëè-
öà óìåë ïðèäàâàòü óáåäèòåëüíîñòü
ñàìûì íåâåðîÿòíûì ñþæåòàì.

— Ìîÿ ìàòü — ïîëüñêàÿ àðèñ-
òîêðàòêà, óðîæäåííàÿ Áåàòà-
Èîàííà Ñàïåãà,— ðàññêàçûâàë â
ïðîìåæóòêå ìåæäó çàêóñêàìè è
ñóïîì ìîé íîâûé çíàêîìûé.— Â
1939 ãîäó åå ñåìüþ äåïîðòèðîâà-
ëè â Ñèáèðü: îíà äîëæíà áûëà ðî-
äèòüñÿ âî äâîðöå, à ðîäèëàñü â
êåäðîâîé èçáå. Ñ äåòñòâà ìàìà
ïðîÿâëÿëà îãðîìíûå ñïîñîáíîñòè
ê ìàòåìàòèêå, åå äðàçíèëè â ñåìüå
“Ñîôüÿ Êîâàëåâñêàÿ”, è íèêòî íå
óäèâèëñÿ, êîãäà îíà ïîñëå øêîëû
ïîåõàëà ïîñòóïàòü â Íîâîñèáèð-
ñêèé óíèâåðñèòåò. Â ïîåçäå îíà
ïîçíàêîìèëàñü ñ áåññàðàáñêèì
öûãàíîì Ìèõàåì Ëóïåñêó — ñòàò-
íûì êðàñàâöåì, èãðàâøåì â òåàò-
ðå Ñëè÷åíêî. ×òî âàì ñêàçàòü, äî-
ðîãàÿ Ëþäî÷êà? Ýòî áûëà áåçóì-
íàÿ, îãíåííàÿ ñòðàñòü, êàêèõ òå-
ïåðü íå áûâàåò, ýòî áûë ðîìàí ñ
ïåðâîãî âçãëÿäà! È ÿ — äà, ÿ ïëîä
ýòîãî êðàòêîâðåìåííîãî, íî
áåçóìíîãî ðîìàíà. Ìàòü íàçâàëà
ìåíÿ Ðè÷àðäîì â ÷åñòü äåäà, ãðà-
ôà Ïîòîöêîãî (ïî-ïîëüñêè ìîå
èìÿ çâó÷èò íåìíîãî èíà÷å — “Ðè-
øàðä”), íî ôàìèëèþ Ëóïåñêó ÿ
íèêîãäà íå íîñèë, ïîòîìó ÷òî ìî-
èì ðîäèòåëÿì òàê è íå ñóæäåíî
áûëî ïîæåíèòüñÿ.

— Ðîäèòåëè ìàòåðè çàïðåòè-
ëè? — ñî÷óâñòâåííî ñïðîñèëà ÿ.

— Âíà÷àëå äà, êîíå÷íî, áûë îã-
ðîìíûé ñêàíäàë — à ÷òî âû õîòè-
òå: äî÷ü ãðàôà è öûãàí! Äà åùå
ïîëüñêîãî ãðàôà, ñ èõ-òî ãîíîðîì!
Íî êîãäà ïîñëåäñòâèÿ ðîìàíà ñòà-
ëè ÷åðåñ÷óð î÷åâèäíû, áàáóøêà è

äåäóøêà ïîíÿëè, ÷òî ëó÷øå áðàê
ñ öûãàíîì, ÷åì ìàòåðèíñòâî áåç
ìóæà, è äàëè ñâîå ñîãëàñèå. Íî çà
íåäåëþ äî ñâàäüáû îòöà óáèëè óäà-
ðîì íîæà â ñåðäöå! Ãîâîðèëè, ÷òî
ýòî ìåñòü, íî ìèëèöèÿ òàê íèêî-
ãî è íå íàøëà. È ìîÿ áåäíàÿ ìà-
ìà, òàê è íå ñòàâ æåíîé, ïðåâðà-
òèëàñü âî âäîâó. Òîëüêî ÷åðåç 10
ëåò îíà ñìîãëà âíîâü ïîëþáèòü è
âûøëà çàìóæ çà Àíäðåÿ Ñàâåëü-
åâà, ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà, ÷üþ
ôàìèëèþ ÿ íîøó — íî ÿ âñåãäà
îùóùàë ñåáÿ íå Ñàâåëüåâûì, à Ëó-
ïåñêó. ß î÷åíü ìíîãî óíàñëåäîâàë
îò ñâîåãî ïîäëèííîãî îòöà. Àðòèñ-
òèçì, ìóçûêàëüíîñòü, ýíåðãèÿ,
“îõîòà ê ïåðåìåíå ìåñò” — ýòî âñå
åãî íàñëåäñòâî. Íó è âíåøíîñòü,
êîíå÷íî. ß íå ñîìíåâàëñÿ ñ ïÿòî-
ãî êëàññà — áûòü ìíå àêòåðîì!

Îäíàêî âî ÂÃÈÊ ÿ ïîñòóïèë
òîëüêî ñ òðåòüåé ïîïûòêè, è òî íà
ñöåíàðíûé.

— Äà,— ïðîòÿíóëà ÿ, ïîïèâàÿ
ëèêåð (ê òîìó âðåìåíè ìû äîøëè
óæå äî ñëàäêîãî),— âñþäó íóæåí
áëàò.

— È âåçåíèå! Óâû, Ôîðòóíà áû-
ëà êî ìíå íåáëàãîñêëîííà. Êîãäà
Ýìèëü çàäóìàë ñâîé “Òàáîð óõîäèò
â íåáî”, ðîëü Ëîéêî Çîáàðà áûëà
îáåùàíà ìíå. Ìîé òèïàæ, ìîé îá-
ðàç — îí âçÿë ìåíÿ áåç ïðîá, òîëü-
êî óâèäåë! ß ïðî÷åë ñöåíàðèé çà
îäíó íî÷ü è ïðîñòî áðåäèë ýòîé
ðîëüþ. È âîò, çà òðè äíÿ äî íà÷à-
ëà ñúåìîê, ÿ ïîïàäàþ â æóòêóþ
àâàðèþ. Âðà÷è íè çà ÷òî íå ðó÷à-
þòñÿ. Íåäåëþ ÿ â êîìå. ×òî îñòà-
âàëîñü ðåæèññåðó?

— Âîò óæ íå ïîâåçëî òàê íå ïî-
âåçëî,— âñòàâèëà ÿ.

— Ïîâåçëî! Èáî ÿ âûæèë è ïîë-
íîñòüþ îïðàâèëñÿ. Íî Ëîéêî Çî-
áàðà ñûãðàë äðóãîé. À “Ãàðäåìàðè-
íû”? Ìåíÿ óæå ïðàêòè÷åñêè óò-
âåðäèëè, íî èíòðèãè! âñþäó èí-
òðèãè, è áóêâàëüíî íàêàíóíå ñúå-
ìîê ÿ óçíàþ, ÷òî ìîþ ðîëü îòäà-
ëè Äèìå Õàðàòüÿíó ïîä òåì ïðåä-
ëîãîì, ÷òî ÿ ñòàðîâàò äëÿ íåå. ß
ìîã áû ðàññêàçàòü âàì, Ëþäî÷êà,
òûñÿ÷ó òàêèõ èñòîðèé...

×òî â èñòîðèÿõ Ðè÷àðäà áûëî
ïðàâäîé, à ÷òî ëîæüþ, ÿ è òåïåðü
íå ìîãó ñêàçàòü òî÷íî. Ìíîãî âðå-
ìåíè ñïóñòÿ ÿ óçíàëà, ÷òî ðîä
ïîëüñêèõ àðèñòîêðàòîâ Ñàïåã äåé-
ñòâèòåëüíî ñóùåñòâîâàë, íî ïðå-
ñåêñÿ åùå â 16 âåêå. Ïðîâåðèòü,
ó êàêèõ ðåæèññåðîâ îí ïðîáîâàë-
ñÿ è ïðîáîâàëñÿ ëè, è âîâñå íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì — íî,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, äèïëîì ÂÃÈ-
Êà ó íåãî èìåëñÿ, è â ïåðâûé æå
ìîé âèçèò ê Ðè÷àðäó äîìîé ìíå
ïîêàçàëè äâà õóäîæåñòâåííûõ
ôèëüìà êîíöà 70-õ — íà÷àëà 80-
õ, â òèòðàõ êîòîðûõ çíà÷èëñÿ “Ð.
Ñàâåëüåâ”. Ïðàâäà, ðîëè áûëè
âòîðîãî ïëàíà, à ñàìè ôèëüìû
íèêòî òåïåðü è íå ïîìíèë:
îäèí — êàêàÿ-òî ïðîõîäíàÿ àãèò-
êà ïðî àðìåéñêèå áóäíè, âòî-
ðîé — ÷òî-òî íåâûíîñèìî íóäíîå
ïðî ëåñïðîìõîç; íî âñå æå íåëü-
çÿ ñêàçàòü, ÷òî ÷åëîâåê ñîâñåì íå
ñíèìàëñÿ è ê êèíî íå èìååò îò-
íîøåíèÿ. Âïðî÷åì, â ïîñëåäíèå
ãîäû àêòåðñêàÿ êàðüåðà Ðè÷àðäà,
ïî åãî ñëîâàì, ïëàâíî ïåðåøëà â
ðåæèññåðñêóþ: ó íåãî áûëà “ìàñ-
ñà çàìûñëîâ”

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

Інформація�про�ви�онання�бюджет�

Дніпровсь�о�о�район��міста�Києва

за�2010�рі�
За�альний	обся�	доходів	бюджет�	Дніпровсь�о�о	район�	за	2010	рі�	ви�онаний	�	с�мі	562361,8	тис.	�рн,	що	на	150580,1	тис. �рн

перевищ�є	фа�тичні	надходження	2009	ро��,	зо�рема	до	за�ально�о	фонд�	районно�о	бюджет�	надійшло	492969,4	тис.	�рн,	що

на	136138,0	тис.	�рн	більше	анало�ічно�о	період�	мин�ло�о	ро��	та	до	спеціально�о	фонд�	надійшло	69392,4	тис.	�рн,	що	на

14442,1	тис.	�рн	перевищило	фа�тичні	надходження	анало�ічно�о	період�	мин�ло�о	ро��.

Видат�ова	частина	бюджет�	ви�онана	�	с�мі	599080,6	тис.	�рн,	в	порівнянні	з	2009	ро�ом	видат�и	збільшились	на	170743,1

тис.	�рн,	а	саме	видат�и	за�ально�о	фонд�	ви�онані	на	548417,3	тис.	�рн,	що	на	166948,9	тис.	�рн	більше	анало�ічно�о	період�

2009	ро��,	видат�и	спеціально�о	фонд�	ви�онані	на	50663,3	тис.	�рн,	я�і	на	3794,2	тис.	�рн	збільшились	в	порівнянні	з	анало�ічним

періодом	2009	ро��.

Вид�доходів

Фа�тичні

надходження

2010�ро��

в�порівнянні�з�2009�ро�ом

Фа�тичні

надходження

2009�ро��

відхилення,�+/-

За�альний	фонд,	з	них: 492969,4 356831,4 136138,0

Подато�	з	доходів	фізичних	осіб 312081,0 183458,7 128622,3

Плата	за	землю 117617,7 108547,5 9070,2

Єдиний	 подато�	 для	 с�б’є�тів	 підприємниць�ої	 діяльності,	що

належить	відповідним	бюджетам
23553,0 22123,6 1429,4

Надходження	 від	 орендної	 плати	 за	 �орист�вання	 цілісним

майновим	 �омпле�сом	 та	 іншим	майном,	що	 �	 �ом�нальній

власності

14064,1 14581,1 -517,0

Спеціальний	фонд,	з	них: 69392,4 54950,3 14442,1

Плата	за	посл��и,	що	надаються	бюджетними	�становами 22834,0 22107,5 726,5

Бюджет	розвит�� 40845,4 32659,0 8186,4

Всьо�о�доходів 562361,8 411781,7 150580,1

У	провадженні	Шевчен�івсь�о�о�районно�о

с�д��м.�Києва�знаходиться	справа	2а-887/11

за	 адміністративним	 позовом	Клич�а	В.В.	 до

ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київради	 (КМДА),	 �олови

КМДА	Попова	О.П.	 про	 визнання	 дій	 непра-

вомірними,	розпоряджень	від	29.12.10	№	1221,

1222,	від	30.12.10	№	1241,	від	25.01.11	№	75,

від	27.01.11	№	99,	№	101	нечинними	з	момен-

т�	 прийняття.	 Роз�ляд	 справи	 призначено	 на

10.03.11	о	12.30	�	приміщенні	с�д�	по	в�л.	Смир-

нова-Ласточ�іна,	10-б,	�аб.	48.

Печерсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

- в	се�тор	з	питань	охорони	праці:	завід�вача	се�тор�	та	�оловно�о	спеціаліста;

- �оловно�о	спеціаліста	відділ�	�онтролю	за	бла�о�строєм;	

Вимо�и:�відповідна	освіта,	досвід	роботи.

Заяви	на	�он��рс	подавати	протя�ом	30	�алендарних	днів	з	дня	оп�блі��вання

за	адресою:	в�л.	С�ворова,	15,	�ім.	204,	тел.	280-74-97.

За��блен�	печат��	фізичної

особи-підприємця	Романець

Наталії	Ми�олаївни	 (іденти-

фі�аційний	 �од	 2506203100)

вважати	недійсною.

У провадженні	Київсь�о�о� апеляційно�о

адміністративно�о�с�д��знаходяться	апеляційні

с�ар�и	�	адміністративній	справі	2а-1888/10	за

адміністративним	позовом	Клич�а	В.В.	до	ви�о-

навчо�о	 ор�ан�	 Київради	 (КМДА),	 Київсь�о�о

місь�о�о	�олови	Черновець�о�о	Л.	М.	про	виз-

нання	 дій	 неправомірними,	 розпоряджень	 від

30.11.09	№	1332,	1333,	1335,	від	30.03.10	№ 191,

від	31.15.10	№	392	нечинними	з	момент�	прий-

няття.	Роз�ляд	справи	призначено	на	01.03.11

о 14.10	�	приміщенні	с�д�	по	в�л.	Мос�овсь�а, 8,

�орп.	30,	зал	№	8.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає

відповідач��	Олійни�	Ганн�	Данилівн�,	я�а	проживає

за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Де�абристів,	12/37,	�в.	477

в	с�дове	засідання,	я�е	відб�деться	11	�вітня	2011	ро-

��	об	11.45	за	адресою:	м.	Київ,	 в�л.	Кошиця,	5-а,

�аб. 204,	для	�часті	�	с�довом�	роз�ляді	цивільної	спра-

ви	за	позовом	Овсянні�ова	Романа	Михайловича	до

Олійни�	Ганни	Данилівни	про	визнання	права	власності

на	�вартир�.	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�а	�	випад��	неяв�и	в	с�дове	засідання

зобов	’язана	повідомити	с�д	про	поважність	причини

неяв�и.

С�ддя	 Дарниць�о�о	 районно�о	 с�д�	 м.	 Києва

О. М. Колесни�	(м.	Київ,	в�л.	Севастопольсь�а,	14)

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�

Умови	�он��рс�	за	тел./фа�с	525-41-10,	E-mail:	ira@isp.kiev.ua

Святошинсь�ий�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає

до	 с�д�	 в	 я�ості	 відповідача	 Колід�	Наталію

Іванівн�,	 останнє	 відоме	місце	 проживання:

За�арпатсь�а	 область,	 с.	Між�ір’я,	 в�л.	 Ве-

неліна,	1-а	та	представни�а	ТОВ	“Гріматранс”,

останнє	 відоме	місцезнаходження:	м.	 Київ,

в�л. П�шиної,	 23/25	 по	 справі	 за	 позовом

ВАТ KБ	“Надра”	про	стя�нення	бор��.

С�дове	 засідання	 відб�деться	 24.02.2011

ро��	 о	 10.40	 в	 приміщенні	Святошинсь�о�о

районно�о	с�д�	м.	Києва	за	адресою:	м.	Київ,

в�л.	Жилянсь�а,	142,	зал	№	1.

С�ддя	Петрен�о	Н.	О.

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць ..........................................................6��рн.�50��оп.

на�3�місяця......................................................19��рн.�50��оп.

на�6�місяців ....................................................39��рн.�00��оп.

на�12�місяців ..................................................78��рн.�00��оп.

на�місяць ..........................................................21��рн.�50��оп.

на�3�місяця ......................................................64��рн.�50��оп.

на�6�місяців ....................................................129��рн.�00��оп.

на�12�місяців ..................................................258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ) 22094

Передплатні�ціни

на�місяць ........................................................10��рн.�90��оп.

на�3�місяця......................................................32��рн.�10��оп.

на�6�місяців ....................................................62��рн.�55��оп.

на�12�місяців ................................................123��рн.�90��оп.

на�місяць ..........................................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяця ....................................................122��рн.�10��оп.

на�6�місяців ....................................................242��рн.�55��оп.

на�12�місяців ..................................................483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308

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

Видат�и тис.	�рн

Гал�зь
Ви�онано���2010

році

в�порівнянні�з�2009�ро�ом

Ви�онано�

��2009�році
відхилення,�+/-

За�альний	фонд,	з	них: 548417,3 381468,4 166948,9

Державне	�правління 31105,4 30051,5 1053,9

Освіта 338952,8 282794,4 56158,4

Соціальний	захист	та	соціальне	забезпечення 15767,3 12798,8 2968,5

Житлово-�ом�нальне	�осподарство 21181,0 27611,9 -6430,9

К�льт�ра	і	мистецтво 24879,5 20671,3 4208,2

Засоби	масової	інформації 278,5 300,0 -21,5

Фізична	��льт�ра	і	спорт 6228,5 5290,5 938,0

Інші	видат�и 110024,3 1950,0 108074,3

Спеціальний	фонд,	з	них: 50663,3 46869,1 3794,2

Державне	�правління 23,8 4,8 19,0

Освіта 18428,9 17092,7 1336,2

Соціальний	захист	та	соціальне	забезпечення 423,8 2057,4 -1633,6

Житлово-�ом�нальне	�осподарство 808,5 0,0 808,5

К�льт�ра	і	мистецтво 2824,7 2238,8 585,9

Фізична	��льт�ра	і	спорт 71,7 413,7 -342,0

Б�дівництво 13358,6 15902,4 -2543,8

Інші	видат�и 14723,3 9159,3 5564,0

Всьо�о�доходів 599080,6 428337,5 170743,1

Доходи тис.	�рн

П�блічне	представлення	інформації	про	ви�онання	бюджет�	Дніпровсь�о�о	район�	за	2010	рі�	відб�деться	о	16.00	18	березня

2011	ро��	за	адресою:	б�львар	Праці	1/1	(а�товий	зал	Дніпровсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної	адміністрації).
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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 66
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×îáîòè ÿê ìèñòåöòâî
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà øê³ðÿíèõ 
âèðîá³â çàõ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè

Ç äàâí³õ-äàâåí óêðà¿íö³ â äî-
ìàøí³õ óìîâàõ îáðîáëÿëè øê³ðó
òà âèãîòîâëÿëè ç íå¿ âèðîáè ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, îäÿã,
âçóòòÿ. Øê³ðÿíèì âçóòòÿì îñî-
áëèâî ñëàâèâñÿ çàõ³äíèé ðåã³îí. ²
ñüîãîäí³, ó ÷àñ ïåðåäîâèõ òåõíî-
ëîã³é, àñîðòèìåíò òèõ ÷àñ³â âðà-
æàº. 10 ëþòîãî î 16.00 ó Íàö³î-
íàëüíîìó ìóçå¿ óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåö-
òâà â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà øê³ðÿ-
íèõ âèðîá³â ç êîëåêö³¿ Ëüâ³âñüêî-
ãî ìóçåþ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè òà
ïîáóòó.

Âçóòòÿ íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ òðà-
äèö³éíî âèãîòîâëÿëè äâîõ âèä³â:
ñòÿãíóòå — ïîñòîëè (“õîäàêè”,

“êåïö³”, “ìîðùèíö³”) òà çøèòå —
÷îáîòè ³ ÷åðåâèêè. Ïîñòîëè ðî-
áèëè ç âîëîâî¿, ð³äøå ñâèíÿ÷î¿
øê³ðè êóñòàðíî¿ âè÷èíêè. Öåé
ïðîñòèé âèä âçóòòÿ íå øèëè, à
ñòÿãóâàëè, òîìó é íèí³ íà Ãóöóëü-
ùèí³ çáåð³ãñÿ âèñë³â “ìîðùåí³
ïîñòîëè”.

Íà Ãóöóëüùèí³ âèãîòîâëÿëè
“ðèñîâàí³” ÷îáîòè, õàðàêòåðíîþ
îçíàêîþ ÿêèõ º ôîðìà õàëÿâîê.
Öå âçóòòÿ âóçüêå, çâåðõó íà äâ³
òðåòèíè ôóòåðîâàíå, íèæíÿ ÷àñ-
òèíà ì’ÿêà, ç øåñòè-âîñüìè ðÿ-
ä³â ïîïåðå÷íèõ ñêëàäîê. Ó Âåð-
õîâèíñüêîìó ðàéîí³ ¿õ íàçèâàëè
“íîñîâè÷êè”, áî ï³ä ÷àñ íîñ³ííÿ
òàêîãî ÷îáîòà òâåðäà ÷àñòèíà õà-

ëÿâêè çñóâàëàñÿ íà ì’ÿêó ³ ëÿãà-
ëà íàïåðåä. Âçóâàíêà êðàñèâà,
ïðîòå íå çîâñ³ì çðó÷íà.

Íà ïî÷àòêó XX ñòîð³÷÷ÿ íà âñ³é
òåðèòîð³¿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè íîñè-
ëè ÷åðåâèêè. Çäàâíà ¿õ øèëè ³ç
ì’ÿêî¿ øê³ðè ÷îðíîãî é òåìíî-
âèøíåâîãî êîëüîðó. Äëÿ îçäîá-
ëåííÿ âèêîðèñòîâóâàëè òåõí³êè
âèñòðî÷êè òà âèð³çóâàííÿ.

Íà Ïðèêàðïàòò³ òà Ïîë³ññ³ ç
òîíêî¿ þõòè âèãîòîâëÿëè êàëèò-
êè, ÿê³ ìàëè ôîðìó íåâåëè÷êî¿
òîðáèíêè, ñòÿãíåíî¿ ó âåðõí³é
÷àñòèí³ ðåì³íöåì. Ó ïîáóò³ ãóöó-
ë³â, îñîáëèâî ïàñòóõ³â, ó XIX ñòî-
ð³÷÷³ áóëè â³äîì³ ì³øêè ç êîçÿ÷î¿
øê³ðè, òàê çâàí³ áîðäþðè äëÿ çáå-
ð³ãàííÿ ñèðó, ì’ÿñà, áîðîøíà.

Òðàäèö³éíà îñîáëèâ³ñòü îðíà-
ìåíòàëüíèõ åëåìåíò³â íà ðåìåíÿõ
³ øê³ðÿíèõ òîðáèíàõ — ÷³òêà ñè-
ìåòð³ÿ, ðèòì, ñòðèìàí³ñòü ó äîáî-
ð³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ³ êîëüîð³â.
Íàðîäí³ ìàéñòðè ãëèáîêî ðîçó-
ì³ëè îðãàí³÷íèé çâ’ÿçîê îðíàìåí-
òó ç ôîðìîþ. Âèðîáëåí³ ïðîòÿãîì
ñòîë³òü õóäîæí³ ïðèíöèïè îçäîá-
ëåííÿ øê³ðÿíèõ âèðîá³â ³ ñüîãî-
äí³ íå âòðàòèëè ñâîº¿ åñòåòè÷íî¿
ö³ííîñò³, º íåâè÷åðïíèì äæåðå-
ëîì äëÿ òâîð÷èõ ïîøóê³â

НН АА РР ОО ДД НН ІІ   ТТ РР АА ДД ИИ ЦЦ ІІ ЇЇ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 22 ëþòîãî
ОВНИ, завдя и інт їтивній прони ливості, обізнаності про сторонні та-

ємниці, вмінню відч вати ч жі слаб ості, вразливі місця зможете блис-
че реаліз вати власні зад ми. Ризи — надійний др ! Тож м жньо з -

стрічайтеся віч-на-віч із речами, я их боїтеся. Це ви оренить вас страх,
що осів отр йним м лом д ші і заважає про ресивном розвит .
ТЕЛЬЦІ, саме час с леїти розбиті лечи и з оханими. Живіть д ша в

д ш , охайте одне одно о. Ви більше в ладайте поч ттів спільн лю-
бовн с арбницю. Хочете повноцінної взаємності — нехай ваше серце
б де пал ішим!
БЛИЗНЯТА, ви на старті місячно о ар’єрно о марафон , де запор -
ою перемо и стане не лише професіоналізм, а й стан здоров’я. Стати
одночасно щасливим, ба атим і здоровим можна. Т т вам знадобиться
психоло ічний хист, міння н чно підлаштов ватися під мінливі обста-
вини та настрій ерівництва, прони аючи в потаємні шпарини їхньої д -
ші й вірт озно “ н ти” свою лінію.
РАКИ, з оптимізмом дивіться в майб тнє! День промайне на хвилі

творчо о піднесення та романтично о натхнення. Форт на вас пестить.
Тож можете дозволити собі поп ст вати — все зійде з р , і навіть мис-
ливцям за любовними при одами пощастить неабия . Б дьте в центрі
ва и, ре лам йте себе, демонстр ючи най ращі чесноти, б ти на са-
моті — протипо азано!
ЛЕВИ, се с альна за лопотаність не дасть вам спо ою. Втім, реалі-

з вати свій потенціал (чи трансформ вати йо о в творчість) пощастить
неабия , ос іль и об’є ти вашої заці авленості налаштовані на щедр
взаємність і, потрапивши під ма ію вашо о вплив , вже не здатні чини-
ти спротив .
ДІВИ, саме час перетворити підст пних недр ів на надійних др зів.

Інт їтивно ви відч ватимете, де, оли і що оворити та я діяти. Тож осіб,
я им можна щиро довіряти, приб де. Подр жнім парам варто тісніше об’-
єднатися. Освідчення в оханні ще більше зцемент є шлюб. Знайте: сло-
ва із ваших в ст нес ть “ одов ” станов , я зі зна ом “плюс”, та і
“мін с”, тож пориві нів не вип стіть словесно о джина на волю!
ТЕРЕЗИ, мобіліз йтеся. Розпочинається місяць а тивної тр дової вах-

ти, де робочий ент зіазм о питься. “Нюх” на роші вас ч довий! Тож
не промахніться з ви ідними замовленнями. Роботодавці налаштовані
щедро, тож беріться за приб т ові завдання і “ лепайте” роші!
СКОРПІОНИ, роз ріпостіться, с иньте айдани омпле сів, бо ви —
лючова постать на п бліці, я ій дозволено все — від жартівливих при-
олів до артистичних ви р тасів. Дефілюйте, тіште оточення, піднімай-
те настрій тим, хто занепав д хом. Енер ію, що фонтан є невичерпним
джерелом, варто спрямов вати в дов ілля, іна ше вона марно пере о-
рить без відновлення. Я що до вподоби — зав’яз йте любовні інтри и.
Нині старт є місяць, де романтичні і ри заохоч ються долею!
СТРІЛЬЦІ, день промайне в армічном ритмі. Відійдіть тінь, не мо-

зольте ні ом очей і тримайтеся від ініціативних заходів. Доля сама
спрям є, ди треба, пошле бла одійни ів, я і вам забор вали і мають
терміново розплатитися. Очі йте приємних сюрпризів від оханих, до-
машніх. Пам’ятайте, що дім і родина — це джерело пот жної енер ії, жит-
тєвий тоні для вас. Там і самореалізов йтеся.
КОЗОРОГИ, присвятіть день спіл ванню з др зями і діловим онта -

там. Охоче знайомтеся з новими людьми, вдовольняйте свою допитливість,
діліться та запозич йте досвід і б дьте певні: до вашої а ри потраплять осо-
би, я им с дилося віді рати важлив роль майб тньом . Вечір проведіть
товарись ій омпанії. Це зба атить арсенал знань новою ці авою інфор-

мацією, подар є позитивний емоційний заряд і впевненість собі.
ВОДОЛІЇ, ва а ар’єристам: демонстр йте професійні наб т и, бо са-

ме тепер маєте шанс зверн ти ва шефа на себе, зміцнити фахове
реноме, що в рез льтаті позитивно позначиться на заробіт ах. Ви воло-
дієте іпнотичним даром, тож не “перестарайтеся”, бо “за од єте” пат-
рона на р йнівн для ньо о про рам .
РИБИ, ліпшо о час для поп ляризації власної персони оді й че ати. Ви-

ходьте на п блі та піартеся. Я що несподівано з’являться ці аві ори і-
нальні ідеї, не ховайте їх дов ш хляд , а постарайтеся швидше реалі-
з вати. Вони мають право на життя і принес ть з одом ба атий рожай.
Я що маєте розбіжності в по лядах із людьми, нині можна все с н ти. За-
певнити оточення правоті власних пере онань, авторитеті б де ле о

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР4 9

3 1

8 6 1 3

8 6 2 7

4 5 2

2 9 7

7 5 6 1

8 6 3

3 4 8

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.

1 7 6 8 4 2 3 5 9

8 3 2 9 5 1 7 4 6

4 5 9 3 7 6 1 8 2

5 2 1 6 9 7 8 3 4

3 9 7 2 8 4 5 6 1

6 8 4 1 3 5 2 9 7

2 6 8 4 1 3 9 7 5

7 1 3 5 6 9 4 2 8

9 4 5 7 2 8 6 1 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
18 ëþòîãî

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-

cõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—10°Ñ, âíî÷³
—8...—12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +4°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè —2...—3°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —10...—12°Ñ, âíî÷³ —13...—15°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —6...—8°Ñ, âíî÷³ —9...—10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð cõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü —6...—8°Ñ, âíî÷³ —10...—12°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ì³æíàðîäíèé äåíü ï³äòðèìêè æåðòâ çëî÷èí³â ç’ÿâèâñÿ â êàëåíäàð³

öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿í 22 ëþòîãî 1990 ðîêó, êîëè êàá³íåò ì³í³ñòð³â
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ îïóáë³êóâàâ “Õàðò³þ æåðòâ çëî÷èí³â”. Ñë³äîì çà
Ñïîëó÷åíèì Êîðîë³âñòâîì òîãî æ ðîêó â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ
Àìåðèêè áóëî ïðèéíÿòî ôåäåðàëüíèé çàêîí, äå ñôîðìóëüîâàíî
îñíîâí³ ïðèíöèïè ñóäî÷èíñòâà ùîäî æåðòâ çëî÷èí³â.

²ìåíèííèêè: Ãåííàä³é, ²íîêåíò³é, Íèêèôîð, Ïàíêðàò

Дизайн вз ття з першої половини мин ло о сторіччя майже не змінився

Ë³íäà ×õàïåë³ÿ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

10 люто о о 16.00 Національном м зеї раїнсь о о
народно о де оративно о мистецтва від рилася вистав-
а ш іряних виробів з оле ції Львівсь о о м зею на-
родної архіте т ри та поб т . Вперше Києві в та ом
обсязі (майже сотня предметів) представлено тради-
ційні вироби зі ш іри — с ладові народно о остюма
західних ре іонів У раїни. Це вз ття і ремені, с м и і
аманці, інші вироби, що доповнювали традиційне
вбрання.


