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СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ СТОЛИЦІ
РОЗРОБЛЯТИМУТЬ КИЯНИ
Я им б де Київ за 14 ро ів,
ромадсь ість дізнається же вліт

ГОТЕЛЬНІ СПРАВИ В ГОЛОСІЄВІ
До Євро-2012 в Києві б де зведено
9 нових отелів для остей столиці

Ìàñëÿíà — 2011
Ïðîòÿãîì òèæíÿ ó ñòîëèö³ îðãàí³çîâóâàòèìóòü âåñåë³ çàáàâè, ïåêòèìóòü ìëèíö³
òà ÷àñòóâàòèìóòü âàðåíèêàìè

Ìàñíèöÿ, Êîëîä³é, Ìàñëÿíà, Çàïóñòè,
Ïóùåííÿ, Ñèðîïóñò, Ñèðîïóñíèé òèæ-
äåíü, Ñèðíà íåä³ëÿ, Áàáñüêå ñâÿòî, Çàãàëü-
íèöÿ, Í³æêîâ³ çàãîâèíè — óñå öå íàçâè îä-
íîãî ñâÿòà, ÿêå ïåðåäóº Âåëèêîìó ïîñòó ³
òðèâàº ö³ëèé òèæäåíü. Â³ä íåä³ë³ 27 ëþòî-
ãî äî 6 áåðåçíÿ ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñòîëèö³
îðãàí³çîâóâàòèìóòü âåñåë³ çàáàâè, ïåêòè-
ìóòü ìëèíö³ òà ÷àñòóâàòèìóòü âàðåíèêàìè.
Òàê, ó ïîíåä³ëîê â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó
âèðóâàëà çàáàâà “Áàáóñèíà ìàñëÿíà”, äå
íå ëèøå ñòóäåíòè, à é ïåíñ³îíåðè çàâçÿòî
âèòàíöüîâóâàëè, “â³äãàíÿþ÷è ìîðîç”, à òà-

êîæ ïåêëè ìëèíö³ òà âëàøòóâàëè êîíêóðñ
íà íàéêðàùîãî êóë³íàðà.

Ñêóøòóâàòè âàðåíèê³â ³ ìëèíö³â çàïðî-
øóþòü êèÿí 4—6 áåðåçíÿ äî Íàö³îíàëü-
íîãî êîìïëåêñó “Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè”
(êîëèøíÿ ÂÄÍÃ). Òàì âèðóâàòèìå ÿðìà-
ðîê, à òàêîæ çíàâö³ òðàäèö³é â³äðîäæóâà-
òèìóòü ñòàðîäàâíº ñâÿòêóâàííÿ Êîëîä³ÿ.
Öå ñòàðîñëîâ’ÿíñüêèé áîã øëþáó ³ ðîäèí-
íîãî âîãíèùà, ÿêèé îáåð³ãàº ñ³ìåéí³ ïà-
ðè. Ùå ÿêóñü ñîòíþ ðîê³â òîìó öå ñâÿòî
ââàæàëè ñóòî æ³íî÷èì. Êð³ì òîãî, ö³ëèé
òèæäåíü ÷îëîâ³êè ìóñèëè â óñüîìó ñëóõà-

òè ñâî¿õ äðóæèí òà âñ³ëÿêî ¿ì äîãîäæàòè.
Çÿò³ ìàëè äîáðå ïî÷àñòóâàòè òåùó, ³ íå
ò³ëüêè âàðåíèêàìè òà ìëèíöÿìè, à é ãî-
ð³ëêîþ — “ùîá ãîðëî íå ïåðåñèõàëî”. ßê-
ùî òåùà áóëà äîáðîþ, òî ¿¿ êàòàëè ñåëîì
íà áðè÷ö³ àáî ñàíÿõ. Ó “Åêñïîöåíòð³” õî-
÷óòü â³äíîâèòè ö³ âåñåë³ çâè÷à¿ ³ çàïðîøó-
þòü ÷îëîâ³ê³â âëàøòóâàòè äëÿ ñâî¿õ äðóæèí
³ òåù íåçàáóòíº ñâÿòî. Îðãàí³çàòîðè ä³é-
ñòâà çà ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ òà çàáàâàõ îá³-
öÿþòü íàéàêòèâí³øèõ â³äâ³äóâà÷³â ïðèãî-
ñòèòè ìëèíöÿìè òà âàðåíèêàìè.

Àâòåíòè÷íå â³äòâîðåííÿ ñèðîïóñíîãî
òèæíÿ, àáî æ Êîëîä³ÿ, îðãàí³çóþòü ó “Ìà-
ìàºâ³é ñëîáîä³”. Ó äàâíèíó êîæåí äåíü
òèæíÿ ñèìâîë³çóâàâ ÿêèéñü åòàï “æèòòÿ”
êîëîäêè. Òàê, ó ïîíåä³ëîê ñâÿòêóâàëè “ÿê
êîëîäêà íàðîäèëàñÿ”, ó â³âòîðîê “êîëîäêó
õðåñòèëè”, ó ñåðåäó ñâÿòêóâàëè “ïîõðåñòè-
íè êîëîäêè”, ó ÷åòâåð “êîëîäêà ïîìèðà-
ëà”, ó ï’ÿòíèöþ ¿¿ “õîðîíèëè”, à â ñóáî-
òó — “îïëàêóâàëè”. Îòîæ ùîäíÿ â³ä 28
ëþòîãî òðèâàòèìóòü âå÷îðíèö³. Óñ³ ö³ æàð-

ò³âëèâ³ çàáàâè ñóïðîâîäæóâàòèìå áàãàòå
÷àñòóâàííÿ, ³ ãîëîâíîþ ñòðàâîþ, çâ³ñíî æ,
áóäóòü âàðåíèêè. Íå äàðìà æ ³ âèíèêëà
ïðèêàçêà, ùî íà Ìàñíèöþ “³ òóðêè âàðå-
íèêè ¿äÿòü”.

Ìàñîâ³ íàðîäí³ ãóëÿííÿ òðèâàòèìóòü
ï’ÿòîãî òà øîñòîãî áåðåçíÿ íà ÿðìàðêîâî-
ìó ìàéäàí³ “Ìàìàºâî¿ ñëîáîäè”. Êîëîðèò-
íó àòìîñôåðó êîçàöüêî¿ Íàääí³ïðÿíùèíè
ñòâîðþâàòèìóòü òðî¿ñò³ ìóçèêè òà ãóðòè êî-
çàê³â. Óñ³ì íåîäðóæåíèì õëîïöÿì òà ä³â-
÷àòàì â’ÿçàòèìóòü äî ë³âî¿ ðóêè “êîëîäêó”,
âèêóïèòèñÿ ìîæíà áóäå, ñòàíöþâàâøè òà-
íåöü ³ç ôîëüêëîðíèì êîëåêòèâîì. Êð³ì òî-
ãî, ó çäîðîâåííèõ êàçàíàõ âàðèòèìóòü ñòà-
ðîäàâíþ êîçàöüêó êàøó “òåòåðþ” òà ïðè-
ãîùàòèìóòü òðàäèö³éíèìè âàðåíèêàìè ç
ñèðîì, à òàêîæ ìëèíöÿìè ç ð³çíîþ íà÷èí-
êîþ. Ä³òåé êàòàòèìóòü íà ñàíÿõ òà “ôóð-
ãàëö³” — òàê íàçèâàëè êîëèñü êàðóñåë³. Íà
ÿðìàðêîâîìó ìàéäàí³ ìîæíà áóäå ïðèäáà-
òè ñóâåí³ðè. ßê çàïåâíÿþòü îðãàí³çàòîðè,
òîðã ³ç ïðîäàâöÿìè áóäå äîðå÷íèì
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Тиждень напередодні Вели о о пост (цьо о ро він починається
7 березня) в У раїні називають Сироп сним. На ці дні припадає весе-
ле дохристиянсь е свято з стрічі весни — Масляна, або Масниця.
Протя ом тижня різних точ ах столиці триватим ть веселі забави,
а охочі де ст ватим ть традиційні для цьо о свята страви.

В останні дні Сироп сно о тижня спалюють солом'яне оп дало, що символіз є зим
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Ìåøêàíöÿì Ïîçíÿê³â
³ Îñîêîðê³â ñòàíå òåïë³øå
Ó ñòîëèö³ çàïðàöþâàëà ñòàö³ÿ òåïëîïîñ-

òà÷àííÿ “Ïîçíÿêè”. Öå ïåðøèé ïîòóæíèé
îá’ºêò òåïëîåíåðãåòèêè, ÿêèé ââåäåíî â åêñ-
ïëóàòàö³þ çà îñòàíí³õ 15 ðîê³â. Ïåðøó ÷åð-
ãó ñòàíö³¿, çáóäîâàíî¿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”, â³ä-
êðèâ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

“Ñüîãîäí³ ìè ñòàâèìî êðàïêó â ³ñòîð³¿ ùå
îäíîãî äîâãîáóäó — êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”
âäàëîñÿ çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî ñòàö³¿ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ. Öåé îá’ºêò ìàº ñòðàòåã³÷íå çíà-
÷åííÿ äëÿ ðàéîíó. Ñòàíö³ÿ çàáåçïå÷èòü òåïëîì
³ ãàðÿ÷îþ âîäîþ ìàéæå 300 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â
ìàñèâ³â Ïîçíÿêè òà Îñîêîðêè, ï³äâèùèòü íà-
ä³éí³ñòü òåïëîïîñòà÷àííÿ ì³ñòà çàâäÿêè ðîç-
âàíòàæåííþ ïîòóæíîñòåé ÒÅÖ-5, ÿêà åêñïëó-
àòóºòüñÿ ç 1971 ðîêó. Àäæå ñòîëèöþ àêòèâíî
çàáóäîâóþòü, ³ ìè çîáîâ’ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè êè-
ÿí òåïëîì”,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Áóä³âíèöòâî ñòàíö³¿ òåïëîïîñòà÷àííÿ áó-
ëî ïðîô³íàíñîâàíå çà ðàõóíîê 31,78 ìëí ãðí,
ïåðåäáà÷åíèõ â ³íâåñòèö³éí³é ïðîãðàì³ “Êè-
¿âåíåðãî” íà 2010 ð³ê.

Íà ñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî îáëàäíàííÿ, ùî
äàñòü çìîãó íàãð³âàòè òåïëîíîñ³é äëÿ ïîñòà-
÷àííÿ ñïîæèâà÷àì. Âîäîíàãð³âí³ êîòëè ïðà-
öþâàòèìóòü íà ïðèðîäíîìó ãàç³. Â³äïðàöüî-
âàí³ ãàçè âèõîäèòèìóòü ÷åðåç äèìàð çàââèø-
êè 180 ìåòð³â. Çà òàêèõ óìîâ óïëèâ íà àòìî-
ñôåðó ì³í³ìàëüíèé — íå çàáðóäíþºòüñÿ ́ ðóíò
³ ´ðóíòîâ³ âîäè. Íà ÑÒ “Ïîçíÿêè” âïðîâà-
äæåíà àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ
òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè. Ó ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè äî ïóñêó ñòàíö³¿ áóëî â³äðåìîíòîâàíî
òà äîóêîìïëåêòîâàíî åëåêòðè÷íå, òåïëîìåõà-
í³÷íå óñòàòêóâàííÿ, ÿêå òðèâàëèé ÷àñ íå âè-
êîðèñòîâóâàëîñÿ, à òàêîæ êîíòðîëüíî-âèì³-
ðþâàëüí³ ïðèëàäè ³ àâòîìàòèêó, ùî áóëè
âñòàíîâëåí³ ùå íà ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà

Ó ñòîëèö³ ïåðåâ³ðÿòü ïóíêòè
ïðèéîìó ìåòàëîáðóõòó 
íà íàÿâí³ñòü 
âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ïåðåâ³ðèòü ì³ñöÿ ïðèéîìó ìåòàëî-
áðóõòó íà íàÿâí³ñòü âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåä-
ìåò³â ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, à â ðà-
ç³ ïîòðåáè — çíåøêîäèòü ¿õ. Ï³äïèñàíî â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ. Çã³äíî ç äî-
êóìåíòîì, êîìóíàëüíà àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíà
ñëóæáà “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó” íà äî-
ãîâ³ðí³é îñíîâ³ âèêîíàº ðîáîòè ç îáñòåæåí-
íÿ ì³ñöü ïðèéîìó, çáåð³ãàííÿ òà â³äâàíòà-
æåííÿ ìåòàëîáðóõòó íà ñòîëè÷íèõ áàçàõ.

Öå ñïðèÿòèìå ïîïåðåäæåííþ âèíèêíåííÿ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàãðî-
çîþ âèáóõ³â áîºïðèïàñ³â ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè íà ìåòàëîáàçàõ ³ ï³ä ÷àñ
òðàíñïîðòóâàííÿ ìåòàëîáðóõòó äî ì³ñöü éî-
ãî ïåðåðîáêè àâòîìîá³ëüíèì ³ çàë³çíè÷íèì
òðàíñïîðòîì

Ñòðàòåã³þ 
ðîçâèòêó ñòîëèö³ 
ðîçðîáëÿòèìóòü êèÿíè
ßêèì áóäå Êè¿â çà 14 ðîê³â, 
ãðîìàäñüê³ñòü ä³çíàºòüñÿ óæå âë³òêó
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ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Про перспе тиви прое т з роз-
роблення Страте ії розвит Ки-
єва на період до 2025 ро
йшлося на прес- онференції за
частю олови КМДА Оле сан-
дра Попова 28 люто о. Цьо о
дня та ож відб лося перше засі-
дання ромадсь ої ради, я а е-
р є процесом форм вання
страте ії.

Â³äêðèâàþ÷è ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ çàóâàæèâ: “Íàéãîëîâí³øèì
ðîçðîáíèêîì ïëàíó ìàº ñòàòè âñå íàñå-
ëåííÿ Êèºâà. Ñàìå òîìó ìè ðîçïî÷èíà-
ºìî øèðîêîìàñøòàáíó ðîáîòó ³ç çàëó÷åí-
íÿ íàñåëåííÿ äî ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó ñòîëèö³. Äî ïðîåêòó ñë³ä çàëó÷èòè
âñ³õ îõî÷èõ. Äëÿ íàñ äóæå âàæëèâà äóì-
êà êèÿí. Ñàìå âîíè ïîâèíí³ ñêàçàòè,
ÿêèì õî÷óòü áà÷èòè Êè¿â”.

Íàãàäàºìî, ùî äëÿ ôîðìóâàííÿ ñòðà-
òåã³¿ ñòâîðåíî êîíñîðö³óì, ÿêèé î÷îëèòü
ãðîìàäñüêà ðàäà. Äî ¿¿ ñêëàäó âõîäÿòü

ïðåäñòàâíèêè âëàäè, á³çíåñìåíè, ä³ÿ÷³
íàóêè, êóëüòóðè ³ ñïîðòó. Åêîíîì³÷íå

ìàéáóòíº ì³ñòà ñïëàíóþòü ôîíä “Åôåê-
òèâíå óïðàâë³ííÿ”, êîìïàí³ÿ BCG, ²í-
ñòèòóò åêîíîì³êè ÍÀÍÓ, Öåíòð Ðàçóì-
êîâà òà ³íø³. Óñ³ âèòðàòè ç ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó âçÿâ íà ñåáå ôîíä “Åôåêòèâíå
óïðàâë³ííÿ”. ßê ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ, ôóíäàö³þ çàïðîøåíî äî ó÷àñò³, îñ-
ê³ëüêè âîíà ìàº àíàëîã³÷íèé äîñâ³ä â ³í-
øèõ ì³ñòàõ òà ðåã³îíàõ, çîêðåìà â Äî-
íåöüê³é òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñòÿõ,
ó Ëüâîâ³. Êîìïàí³þ BCG, ùî áàãàòî ðî-
ê³â ðåàë³çîâóº òàê³ ïðîåêòè â ð³çíèõ ñôå-
ðàõ ðîçâèòêó ì³ñòà ó íàéá³ëüøèõ ðåã³îíàõ
ñâ³òó, îáðàíî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó,
ÿêèé ïðîâ³â ôîíä “Åôåêòèâíå óïðàâë³í-
íÿ” çà ó÷àñòþ ÊÌÄÀ ñåðåä ïðîâ³äíèõ
ì³æíàðîäíèõ êîíñàëòèíãîâèõ êîìïàí³é.

Çà ñëîâàìè êåðóþ÷îãî ïàðòíåðà BCG
group Îëåêñàíäðà Óëàíîâà, íèí³ çàâåðøóº-
òüñÿ åòàï “ä³àãíîñòèêè”, âèÿâëåííÿ ãîëîâ-
íèõ ïðîáëåì, à òàêîæ îñíîâíèõ ìîæëèâîñ-
òåé äëÿ ðîçâèòêó Êèºâà. Íàñòóïíèì åòà-
ïîì ñòàíå ³äåíòèô³êóâàííÿ òðüîõ îñíîâíèõ
ñåêòîð³â ðîçâèòêó ñòîëèö³. Ïðèì³ðîì, óäî-
ñêîíàëåííÿ ñôåð ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ ïîë³ïøåííÿ ñèñòå-
ìè àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Íà ðîçðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ ãîëîâà ÊÌÄÀ
äàâ òåðì³í äî ë³òà 

Çàðïëàòà ñòîëè÷íèõ 
îñâ³òÿí çðîñòå â ñåðåäíüîìó
íà 11 â³äñîòê³â
Ìèíóëîãî òèæíÿ äåïóòàòè ì³ñüêðàäè íà ñåñ³¿ âíåñëè çì³íè
äî áþäæåòó ñòîëèö³ íà íèí³øí³é ð³ê
Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

Тепер зарплатний фонд працівни ів соціально-
льт рної сфери збільшився на 200 мільйонів
ривень. Але оворити про повернення м ніци-
пальних надбаво повном обсязі ще зарано.

Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà çì³íè äî áþäæåòó ñòî-
ëèö³ íà íèí³øí³é ð³ê, ñïðÿìóâàâøè 200 ìëí 635,9 òèñ. ãðí íà âè-
ð³âíþâàííÿ çàðïëàò ïðàö³âíèêàì ñîö³àëüíî¿ ñôåðè íà ð³âí³ 2010
ðîêó. Çã³äíî ç óõâàëåíèì ð³øåííÿì, íà çàðïëàòíèé ôîíä ãàëóç³
îñâ³òè áóäå ñïðÿìîâàíî 102 ìëí ãðí; îõîðîíó çäîðîâ’ÿ — 82 ìëí
917 òèñ. ãðí; êóëüòóðó ³ ìèñòåöòâî — 7 ìëí 781 òèñ. ãðí; ô³çè÷íó
êóëüòóðó òà ñïîðò — 3 ìëí 807 òèñ. ãðí ³ ãàëóç³ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó — 3 ìëí 874 òèñ. ãðí. Ïåðåäáà÷åíî, ùî íà ñòèìóëþþ÷³ âè-
ïëàòè ïðàö³âíèêàì ãàëóçåé áóäå ñïðÿìîâàíî òàê³ ñóìè: â ãàëóç³
îñâ³òè — 6 ìëí 817 òèñ. ãðí, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ — 5 ìëí 565 òèñ.
ãðí, êóëüòóðè — 710 òèñ. ãðí, ô³çêóëüòóðè òà ñïîðòó — 252 òèñ.
ãðí, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó — 465 òèñ. ãðí.

Êîøòè â ñóì³ 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü áóëî âèíàéäåíî â áþ-
äæåò³ âíàñë³äîê ïåðåðîçïîä³ëó âèäàòê³â, à òàêîæ çà ðàõóíîê çà-
ëèøêîâèõ êîøò³â áþäæåòó ìèíóëîãî ðîêó. ßê ñòàëî â³äîìî íà
ñåñ³¿, äëÿ â³äíîâëåííÿ äâàäöÿòèâ³äñîòêîâî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ íàä-
áàâêè â íèí³øíüîìó ðîö³ (ÿêó áóëî âïðîâàäæåíî â ñòîëèö³ â
2007—2008 ðîêàõ) ùå ïîòð³áíî â³äíàéòè ïðèáëèçíî 400 ìëí ãðí
ô³íàíñóâàííÿ.

Çì³íè, ÿê³ áóëè âíåñåí³ äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó, íå çàáåçïå÷ó-
þòü ïîâíîö³ííîãî â³äíîâëåííÿ ìóí³öèïàëüíèõ ñòèìóëþþ÷èõ íàä-
áàâîê ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ãîëîâà
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê. “Ãîâîðèòè ïðî â³äíîâëåííÿ ïðàêòè-
êè ìóí³öèïàëüíèõ íàäáàâîê ìîæíà áóäå ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèêîíàâ-
÷èé îðãàí îá´ðóíòóº ïåðåä êåð³âíèöòâîì äåðæàâè íåîáõ³äí³ñòü

ïîâåðíåííÿ Êèºâó âèëó÷åíü äî äåðæàâíîãî áþäæåòó, ³ öå ïèòàí-
íÿ îòðèìàº ïîçèòèâíå âèð³øåííÿ”, — çàçíà÷èëà äåïóòàò.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ðîçïîâ³â, ùî ïðîòÿãîì îñòàí-
íüîãî òèæíÿ äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³ÿìè, áþäæåòíîþ êîì³ñ³ºþ òà
ïðåäñòàâíèêàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ïðîâîäèëàñÿ íàïðóæåíà ðî-
áîòà íàä ïîøóêîì äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ äëÿ âèð³âíþ-
âàííÿ çàðïëàò öèì êàòåãîð³ÿì ïðàö³âíèê³â íà ð³âí³ 2010 ðîêó. Òà-
êîæ Îëåñü Äîâãèé çàçíà÷èâ, ùî â ìàéáóòíüîìó ïîòð³áíî ïðàöþ-
âàòè íàä òèì, ùîá ïîâåðíóòè ñòèìóëþþ÷³ íàäáàâêè áþäæåòíè-
êàì íà ð³âí³ 20 %. Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ïîÿñíèâ, ùî äëÿ âèïëàòè
ìóí³öèïàëüíèõ íàäáàâîê ïîòð³áíî çàãàëîì 600 ìëí ãðí. ßê äæå-
ðåëà ô³íàíñóâàííÿ ðîçãëÿäàþòü çìåíøåííÿ âèëó÷åíü ³ç ì³ñüêîãî
äî äåðæàâíîãî áþäæåòó, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ â³äïîâ³äíå çá³ëüøåííÿ ïåðåðàõóâàíü äî áþ-
äæåòó ì³ñòà, à òàêîæ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ êîø-
ò³â áþäæåòó ì³ñòà çà ðàõóíîê îïòèì³çàö³¿ îêðåìèõ âèòðàò

ДД ЕЕ НН ЬЬ   НН АА РР ОО ДД ЖЖ ЕЕ НН НН ЯЯ

Ïðèâ³òàííÿ 
çàñòóïíèêó ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Îëåêñàíäðó Ïóçàíîâó 

ç äíåì íàðîäæåííÿ

Øàíîâíèé 
Îëåêñàíäðå 
Ãåííàä³éîâè÷ó!

26 люто о Ви свят-
вали свій день

народження. Ко-
ле тив азети “Хре-
щати ” щиро вітає
Вас! Ми бажаємо
Вам міцно о здо-
ров’я, творчої на-
сна и, професійних
перемо , родинно-
о бла опол ччя та
вірних др зів. Хай
щастить!

Із пова ою,
“Хрещати ”
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На сесії Київради б в прис тній Київсь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий
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Ãîòåëüí³ ñïðàâè â Ãîëîñ³ºâ³
Äî ªâðî-2012 â Êèºâ³ áóäå çâåäåíî 9 íîâèõ ãîòåë³â äëÿ ãîñòåé ñòîëèö³
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

24 люто о в Голосіївсь о-
м районі столиці відб -
лося засідання міжвідом-
чої місь ої ради з т ризм
та е с рсій. Головним
п н том дис сії б ла під-
отов а т ристичної та о-
тельної ал зей Києва до
проведення чемпіонат з
ф тбол Євро-2012.

Ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ïåðåäóâàëà
åêñêóðñ³éíà ïî¿çäêà òóðèñòè÷íè-
ìè îá’ºêòàìè Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó. Íà çàñ³äàíí³ áóëî òàêîæ
ðîçãëÿíóòî ðîáîòó ðàéîííèõ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ç ðîçâèòêó
òóðèçìó íà äîñâ³ä³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ÐÄÀ. Ó÷àñíèêè íàðàäè îáãîâî-
ðèëè ï³äñóìêè ä³ÿëüíîñò³ òóðèñ-
òè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ ñòîëèö³ çà
2010 ð³ê. À ãîëîâíèì ïóíêòîì
äèñêóñ³¿ áóëà ï³äãîòîâêà òóðèñ-
òè÷íî¿ òà ãîòåëüíî¿ ãàëóçåé Êè-
ºâà äî ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ç
ôóòáîëó ªâðî-2012.

Çà âèìîãàìè ÓªÔÀ, ì³ñòî ìàº
çàáåçïå÷èòè 7 300 íîìåð³â ó ãî-
òåëÿõ. Çîêðåìà, 1 950 — ó ï’ÿòè-
ç³ðêîâèõ, 4 950 — ó ÷îòèðèç³ðêî-
âèõ òà 400 — ó òðèç³ðêîâèõ.

Çàãàëîì äî ºâðîïåéñüêîãî
ôóòáîëüíîãî ôîðóìó â ñòîëèö³

ïîáóäóþòü 9 ãîòåë³â íà 1 683 íî-
ìåðè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-

äàðñòâà, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
òóðèçìó, ãîòåëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà êóðîðò³â ÊÌÄÀ Ìèêîëà
Ãðèöèê.

“Ñüîãîäí³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ó
Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ö³ëüî-
âèõ ãðóï ÓªÔÀ îô³ö³éíèé òóðèñ-
òè÷íèé îïåðàòîð òóðí³ðó óêëàâ ç

ãîòåëÿìè 79 óãîä íà 6 òèñÿ÷ 495
íîìåð³â,— ïîâ³äîìèâ Ìèêîëà
Ãðèöèê.— Êð³ì òîãî, äî ê³íöÿ
2011 ðîêó çàïëàíîâàíî ïåðåîñíà-
ùåííÿ 10 çàêëàä³â ðîçì³ùåííÿ íà
1 343 íîìåðè òà ðåêîíñòðóêö³þ
ùå 10 — íà 1 865. Çàïëàíîâàíî
â³äðåìîíòóâàòè òàêîæ òðè ãîòåë³
íà 547 íîìåð³â”.

Íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ä³º 150
ãîòåë³â ð³çíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ òà
ï³äïîðÿäêóâàííÿ á³ëüøå, í³æ íà
9600 íîìåð³â, ç ÿêèõ 108 ìàº 8000
íîìåð³â, ³íø³ çàêëàäè, áóä³âë³
òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ — 1600.
Íàðàç³ áàçà çàêëàä³â ðîçì³ùåííÿ
íàë³÷óº ïîíàä 90 òèñÿ÷ ì³ñöü äëÿ
ïîñåëåííÿ âáîë³âàëüíèê³â, ÿê³
ïðèáóäóòü íà ôóòáîëüíèé ÷åì-
ï³îíàò ªâðîïè 2012 ðîêó. Öå ãóð-
òîæèòêè, ãîòåë³, ùî íå ââ³éøëè
äî ïåðåë³êó çàêëàä³â äëÿ “ðîäè-
íè ÓªÔÀ”, òåïëîõîäè, áàçè â³ä-
ïî÷èíêó.

Âîäíî÷àñ ðîçâèíåíà òóðèñòè÷-
íà ³íôðàñòðóêòóðà — öå äîäàòêî-
â³ íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó,
ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü,
ï³äòðèìêà ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó íà
ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Çîêðåìà,
â³äïîâ³äíî äî äàíèõ ñòàòèñòè÷-
íîãî ñïîñòåðåæåííÿ, çà ï³äñóìêà-
ìè ðîáîòè ãàëóç³ ãîòåëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Êèºâà, ó 2010 ðîö³ äî
áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â áóëî ïåðåðà-
õîâàíî 169,9 ìëí ãðí, à ñåðåä-
íüîîáë³êîâà ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíè-
ê³â ó ãîòåëÿõ ñòàíîâèëà 7 500
îñ³á
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До Євро-2012 столиці поб д ють нові отелі різної "зір овості"

Îñâ³òà 
çà êîðäîíîì 
³ç ïåðøèõ âóñò
Ñüîãîäí³ ïðîõîäèòü ïðåçåíòàö³ÿ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ÑØÀ

Ò³, õòî ïëàíóº íàâ÷àòè-
ñÿ çà êîðäîíîì, ñüîãîäí³
ìîæóòü îòðèìàòè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ³ñíóþ÷³ ïðîãðà-
ìè áåçïîñåðåäíüî â³ä
ïðåäñòàâíèê³â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â. Ç 11.00 äî 18.00
â ãîòåë³ “Ðåä³ññîí Áëó”
(ßðîñëàâ³â Âàë, 22) òðèâà-
òèìå âèñòàâêà-ïðåçåíòàö³ÿ
Study Group. Â³äâ³äóâà÷³
ä³çíàþòüñÿ ïðî ïðîãðàìè
ï³äãîòîâêè äî âñòóïó íà
áàêàëàâðàò ³ ìàã³ñòðàòóðó
â øêîëàõ ³ óí³âåðñèòåòàõ
ÑØÀ òà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿;
ë³òí³ êàí³êóëÿðí³ ïðîãðà-
ìè äëÿ øêîëÿð³â ³ ñòóäåí-
ò³â ó ìîâíèõ øêîëàõ; ñòè-
ïåíä³¿ íà ïðå-ìàã³ñòðàòóðó
â áðèòàíñüêèõ óí³âåðñèòå-
òàõ; ñòèïåíä³¿ íà ìàã³ñòðà-
òóðó â³ä Ôîíäó Â³êòîðà
Ï³í÷óêà “Worldwidestud-
ies”. Ï³ä ÷àñ âèñòàâêè îõî-
÷³ çìîæóòü çóñòð³òèñÿ ç
ïðåäñòàâíèêàìè Lancaster

University, University of
Surrey, University of Sussex,
Heriot-watt University, Uni-
versity of Lincoln, Bellerbys
College òîùî. Çîêðåìà äëÿ
øêîëÿð³â 15—17 ðîê³â
ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ íà
çäîáóòòÿ ñòèïåíä³¿ íà íà-
â÷àííÿ çà ïðîãðàìîþ “À-
levels” â³ä Bellerbys College,
ïåðåìîæåöü ÿêîãî îòðè-
ìàº ñòèïåíä³þ ó ðîçì³ð³
50 % íà Ïðîãðàìó íà-
â÷àííÿ “A-levels” ó Âåëè-
ê³é Áðèòàí³¿ â îäíîìó ç
öåíòð³â Êîëåäæó “Áåë-
ëåðá³ç” (Áðàéòîí, Ëîí-
äîí, Îêñôîðä àáî Êåìá-
ðèäæ). Äëÿ ó÷àñò³ â êîí-
êóðñ³ äî 28 áåðåçíÿ ïî-
òð³áíî íàïèñàòè åñå:
“How will you contribute
to the global economy by
studying abroad”. Äå-
òàëüí³øå ïðî öþ òà ³íø³
ïðîãðàìè ä³çíàâàéòåñÿ íà
âèñòàâö³

Óêðà¿íà ³ Òóðå÷÷èíà
ïîºäíàëèñÿ 
óí³âåðñèòåòàìè
Ó ñòîëèö³ â³äêðèâñÿ íîâèé ìîâíî-êóëüòóðíèé öåíòð
Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня Київсь ом
ніверситеті імені Бориса
Грінчен а запрацював центр
т рець ої мови і льт ри.
Відтепер навчальном за-
ладі ст денти по либлено
вивчатим ть т рець мов ,
заплановано обмін чнями та
ви ладачами. Всіх охочих
дол читися до т рець ої
льт ри запрош ють на р-

си до ніверситет .

Ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Òóðå÷÷èíîþ çäàâ-
íà ³ñíóþòü ³ñòîðè÷í³ çâ’ÿçêè, à â íàø
÷àñ êóðîðòè Òóðå÷÷èíè âõîäÿòü äî
ï’ÿò³ðêè íàéïîïóëÿðí³øèõ ì³ñöü â³ä-
ïî÷èíêó óêðà¿íö³â. Ìîâíèé ³ êóëü-
òóðíèé îáì³í ì³æ äåðæàâàìè çä³é-
ñíþâàòèìå ³ ñòîëè÷íèé âèùèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä — Êè¿âñüêèé óí³-
âåðñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà. Ó
ïðèì³ùåíí³ Ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó
â ÷åòâåð â³äêðèâñÿ öåíòð òóðåöüêî¿
ìîâè ³ êóëüòóðè. Äëÿ ïîâàæíèõ ãîñ-
òåé ç ïîñîëüñòâà Òóðå÷÷èíè ñòóäåí-
òè óí³âåðñèòåòó ï³äãîòóâàëè íîìåðè â
óêðà¿íñüê³é òà òóðåöüê³é ñòèë³ñòèö³ —
ï³ñí³, òàíö³, ñàì³ ïîøèëè êîñòþìè.

“Íà æàëü, ó Òóðå÷÷èí³ íåìàº óêðà-
¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðó, ïðîòå
ìè íàëàøòîâàí³ íà ï³äòðèìêó òàêèõ
ïðîåêò³â â Óêðà¿í³,— ðîçïîâ³â ïîñîë
Òóðå÷÷èíè â Óêðà¿í³ Àõìåò Áþëåíò
Ìåðè÷.— Ñïîä³âàºìîñÿ, öåíòð çàêëà-

äå ôóíäàìåíò äëÿ ì³öí³øèõ êîíòàê-
ò³â íàøèõ íàðîä³â. Çîêðåìà, ìè ïëà-
íóºìî âçàºìíèé îáì³í ñòóäåíòàìè ³
âèêëàäà÷àìè”. Çà ñëîâàìè ðåêòîðà
óí³âåðñèòåòó Â³êòîðà Îãíåâ’þêà, íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì â óí³âåðñèòåò³ áóäå
ââåäåíî ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ òóðåöü-
êî¿ ìîâè ÿê ïåðøî¿ ³íîçåìíî¿ ïîðÿä
ç àíãë³éñüêîþ, à ï³äïèñàíà óãîäà ç
Óí³âåðñèòåòîì Ôàò³õ (Ñòàìáóë) ïå-
ðåäáà÷àº îáì³í ñòóäåíòàìè òà âèêëà-
äà÷àìè. “Ïåðåäóñ³ì ìè õî÷åìî ñòâî-
ðèòè ðåñóðñíèé öåíòð, ç³áðàòè â óí³-
âåðñèòåò³ íàâ÷àëüí³ òà äèäàêòè÷í³ ìà-
òåð³àëè, ó ïîäàëüøèõ ïëàíàõ — â³ä-
êðèòè êàôåäðó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â òó-

ðåöüêîìó óí³âåðñèòåò³”,— ðîçïîâ³â
Â³êòîð Îãíåâ’þê. Êð³ì òîãî, öåíòð
â³äêðèòèé äëÿ âñ³õ îõî÷èõ âèâ÷èòè
òóðåöüêó ìîâó.

Äî ñëîâà, â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³ ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà âèâ÷àòè-
ìóòü ³ êèòàéñüêó ìîâó. Öå ñòàëî òå-
ìîþ çóñòð³÷³ êåð³âíèöòâà ñòîëè÷íîãî
çàêëàäó ç äåëåãàö³ºþ ×æåöçÿíñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Â³êòîð
Îãíåâ’þê ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ îáãî-
âîðþþòü ìîæëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ íà-
â÷àëüíèõ ïðîãðàì êè¿âñüêèõ ñòóäåí-
ò³â ó Êèòà¿, ñòâîðåííÿ ðåñóðñíîãî
öåíòðó äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
âèêëàäà÷³â êèòàéñüêî¿ ìîâè

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

1 березня в отелі "Редіссон Бл " відб -
деться др а Міжнародна вистав а Study
Group, я а представить про рами та сти-
пендії для раїнсь их ст дентів і ш олярів
від різних навчальних за ладів Вели ої
Британії та Амери и. А для ш олярів о оло-
сили он рс на навчання в британсь ом
оледжі.

Мовний центр рочисто від рили посол Т реччини в У раїні Ахмет Бюлент Меріч
і ре тор ніверситет імені Бориса Грінчен а Ві тор О нев’ю
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Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 19.02.2008 № 204

Розпорядження № 165 від 8 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у зв'язку з необхідністю по�
довження термінів виконання робіт з реконструкції просп. Миколи Бажана в Дарницькому районі м Києва,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 19.02.2008 № 204 "Про реконструкцію проспек�
ту Бажана" (зі змінами та доповненнями):

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:
"І. Здійснити в 2007—2012 роках розробку проектно�кош�

торисної документації та реконструкцію просп. Миколи Ба�
жана".

1.2. Підпункт 4.2. пункту 4 викласти у новій редакції:
"4.2. У встановленому порядку подавати до Головного

управління економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) інвестиційні пропозиції щодо виконання робіт із рекон�
струкції просп. Миколи Бажана до Програми соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2011 та наступні роки".

1.3. Пункт 6 викласти у новій редакції:
"6. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах ма�

сової інформації змісту цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов'язків".

Голова О. Попов

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

від 17.09.2009 № 1072
Розпорядження № 188 від 11 лютого 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 ліквідації реверсного руху на просп. Возз'єднання та мосту
ім. Є. О. Патона в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 17.09.2009 № 1072 "Про ліквідацію реверсного
руху на просп. Возз'єднання та мосту ім. Є. О. Патона в м.
Києві", а саме:

1.1. У пункті 1 цифри "2010" замінити цифрами "2011",
а цифри"2011 замінити цифрами"2012".

1.2. У підпункті 4.1. пункту 4 цифри "2010" замінити циф�
рами "2011".

1.3. У підпункті 4.2. пункту 4 цифри "2011" замінити циф�
рами "2012".

1.4. У пункті 4 слова "Головному управлінню транспор�
ту" замінити словами "Головному управлінню транспорту та
зв'язку".

1.5. У підпункті 2.1. пункту 2. слова "на тендерній осно�
ві" замінити словами "відповідно до вимог чинного законо�
давства".

1.6. У підпунктах 4.1. та 4.2. пункту 4 слова "Програми
соціально�економічного та культурного розвитку" замінити
словами "Програми Соціально�економічного розвитку".

Голова О. Попов

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

адміністрації) від 25.07.2008 № 1048
Розпорядження № 186 від 11 лютого 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", з урахуванням рішення Київради від 27.05.2010 № 805/4243 "Про оптимізацію структури ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", згідно з розпорядженням Київсько�
го міського голови від 12.07.2010 № 421 "Про тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським го�
ловою, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та за�
ступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату", у зв'язку зі змінами в
керівному складі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), під�
порядкованих структурних підрозділів та підприємств, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу міського штабу з ситуатив�
ного вирішення транспортних проблем у місті Києві, затвер�
дженого розпорядженням Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 25.07.2008 № 1048 "Про
створення міського штабу з ситуативного вирішення транс�
портних проблем у місті Києві", а саме:

1.1 виключити зі складу Басса Дениса Яковича — голо�
ву штабу, Шпильового Івана Федоровича — заступника го�
лови штабу, Мірошнікова Петра Володимировича, Мушту
Сергія Борисовича, Стуса Василя Олександровича, Лука�
шину Марину Володимирівну — членів штабу;

1.2 включити до складу голову штабу — голову Київської
міської державної адміністрації Попова Олександра Павло�
вича; заступника голови штабу — начальника Головного
управління транспорту та зв'язку Водовозова Євгенія Наумо�
вича, членів штабу — начальника КП "Київський метропо�

літен" Федоренка Володимира Івановича, в. о. начальника
комунальної служби перевезень виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) Чернецьку Наталію Валентинівну, директора КП "Київ�
дорсервіс" Камського Валерія Павловича, начальника Го�
ловного управління економіки та інвестицій Довбаня Ігоря
Миколайовича.

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

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

Голова О. Попов

Про термінове виконання робіт 
з реконструкції спеціалізованого 

загальноосвітнього дитячого будинку "Малятко" 
для дітей дошкільного та шкільного віку з добудовою 

на вул. Білицькій, 14 у Подільському районі

Розпорядження № 183 від 9 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України 24.01.2011 № 45 "Про затвердження По�
рядку використання у 2011 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці", розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 № 938
"Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою до будівлі дитячого будинку "Малятко" на
вул. Білицькій, 14 у Подільському районі", на виконання доручень Кабінету Міністрів України, п. 7 прото�
колу наради від 28.01.2011 р. за головуванням прем'єр�міністра України М. Азарова, вих. № 4678/0/1�
11 від 29.01.2011 р., щодо виникнення термінової потреби у виконанні робіт, обмежених у часі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Дирекція реставра�
ційно�відновлювальних робіт" виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації):

1.1. В зв'язку із виникненням термінової потреби у ви�
конанні робіт, обмежених у часі, виконати до 01 грудня 2011
р. підготовчі та будівельні роботи з реконструкції спеціалі�
зованого загальноосвітнього дитячого будинку "Малятко"
для дітей дошкільного та шкільного віку з добудовою на вул.
Білицькій, 14 у Подільському районі.

1.2. Визначити генеральну проектну та генеральну під�
рядну організації по виконанню робіт, зазначених в п. 1.1
цього розпорядження, у відповідності до Закону України
"Про здійснення державних закупівель" та постанови Кабі�
нету Міністрів України від 28.07.2010 № 668 "Про затвер�
дження Порядку погодження застосування процедури заку�
півлі в одного учасника".

2. Головному управлінню капітального будівництва вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) в установленому порядку подати до
Головного управління економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо кори�
гування Програми соціально�економічного розвитку м. Ки�
єва на 2011 рік.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених
в п. 1.1 цього розпорядження, в 2011 році буде здійснено
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
24.01.2011 № 45 "Про затвердження Порядку використан�
ня у 2011 році коштів для здійснення м. Києвом функцій сто�
лиці".

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 тимчасове часткове зайняття проїзної частини 
вулиці Гоголівської біля будинку № 43

Розпорядження № 184 від 11 лютого 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", врахову�
ючи рішення Київської міської ради від 25.09.2003 № 31�11/905 "Про надання і вилучення земельних ді�
лянок та припинення права користування землею" та від 27.11.2009 № 755/2824 "Про поновлення това�
риству з обмеженою відповідальністю "БІМЕКС�ПЛЮС" договору оренди земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлово�офісного комплексу на вул. Гоголівській, 43 у Шевченківсько�
му районі м. Києва", з метою забезпечення безпечного проходу пішоходів та руху автомобільного транс�
порту у зв'язку з виконанням будівельно�монтажних робіт на вул. Гоголівській,43, в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю
"БІМЕКС�ПЛЮС" здійснити тимчасове часткове зайняття з
11.02.2011 року до 30.12.2011 року проїзної частини ши�
риною 3,0 м та тротуару вулиці Гоголівської біля будинку
№ 43 на період виконання будівельно�монтажних робіт за
умови виконання п. 2 цього розпорядження.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "БІМЕКС�
ПЛЮС" у встановленому порядку:

2.1. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в м.
Києві схему організації дорожнього руху на період виконан�
ня робіт.

2.2. Встановити огорожу, відповідні технічні засоби ор�
ганізації дорожнього руху, освітлення, сигнальні ліхтарі та
забезпечити безпечний прохід пішоходів та проїзд транс�
портних засобів в місцях виконання робіт.

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�

ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнення�
ми).

2.4. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини за типом існуючого на повну ширину проїзної час�
тини по всій довжині розриття, а покриття тротуарів на пов�
ну ширину фігурними елементами мощення та передати за
актами комунальному підприємству "Шляхово�експлуатацій�
ному управлінню по ремонту та утриманню автомобільних до�
ріг та споруд на них Шевченківського району м. Києва".

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне вико�
нання робіт покласти на директора товариства з обмеже�
ною відповідальністю "БІМЕКС�ПЛЮС" Ліповченко О. В.

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 затвердження складу колегії Головного управління
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 167 від 8 лютого 2011 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1326 “Про затвердження Типово�
го положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління
освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації", розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 19.03.2004 № 449 “Про затвердження Положення про Головне управління
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Затвердити склад колегії Головного управління освіти
і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), що додається.

2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 969 “Про затвердження складу колегії Голов�
ного управління освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" ви�
знати таким, що втратило чинність.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

ністрації відповідно до розподілу обов'язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської

державної адміністрації



Хрещатик  1 березня 2011 ДДООККУУММЕЕННТТ 55
Про утворення Науково+технічної ради з питань 

створення та впровадження в місті Києві системи 
екстреної допомоги населенню 

за єдиним телефонним номером
Розпорядження № 129 від 1 лютого 2011 року

Відповідно до законів України "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про організацію та прове�
дення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", Міської цільової програми під�
готовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердже�
ної рішенням Київської міської ради від 15.07.2010 № 1273/4711, та з метою забезпечення створення та
впровадження в місті Києві системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити Науково�технічну раду з питань створення та
впровадження в місті Києві системи екстреної допомоги на�
селенню за єдиним телефонним номером та затвердити її
персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Науково�технічну раду з пи�
тань створення та впровадження в місті Києві системи екс�
треної допомоги населенню за єдиним телефонним номе�
ром, що додається.

3. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�

ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) здійснювати організаційне
забезпечення діяльності Науково�технічної ради з питань
створення та впровадження в місті Києві системи екстреної
допомоги населенню за єдиним телефонним номером.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження зали�
шаю за собою.

Голова О. Попов

Про будівництво об'єктів дорожньо+транспортної 
інфраструктури

Розпорядження № 144 від 4 лютого 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування", "Про столицю України — місто�герой Ки�
їв", "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух" та з метою виконання доручення Прем'єр�міністра Укра�
їни Азарова М. Я. від 29.01.2011 № 4678/0/1�11:

1. Здійснити будівництво об'єктів: "Будівництво Поділь�
ського мостового переходу через р. Дніпро від вул. В. Вал
до Русанівської дамби", "Будівництво дороги від Поділь�
ського мостового переходу через р. Дніпро до проспекту Ва�
тутіна з будівництвом транспортної розв'язки на примикан�
ні в урочищі Горбачиха до Подільського мостового перехо�
ду через р. Дніпро", "Будівництво (реконструкція) транс�
портної розв'язки біля станції метрополітену "Дніпро" (пер�
ша черга), "Будівництво (реконструкція) транспортної роз�
в'язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе" та
будівництво подовження Залізничного шосе вздовж заліз�
ниці до вул. Панаса Любченка з виходом на вул. Боженка",
згідно з графіком виконання робіт, що додається.

2. Комунальній корпорації "Київавтодор" та комунально�
му підприємству "Дирекція будівництва шляхово�транспорт�
них споруд м. Києва", що входить до складу комунальної кор�
порації "Київавтодор":

2.1. Роботи виконувати відповідно до Правил благоуст�
рою міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської
ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнен�
нями).

2.2. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схему організації руху транспорту на період вико�

нання робіт з будівництва об'єктів, зазначених в додатку до
цього розпорядження.

2.3. Вирішити питання видалення зелених насаджень у
встановленому порядку.

2.4. Вирішити у встановленому порядку питання оформ�
лення права користування земельними ділянками.

3. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації") у встановленому порядку подати до Го�
ловного управління економіки та інвестицій виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт
розробки проектно�кошторисної документації та з будівниц�
тва до програм соціально�економічного та культурного роз�
витку міста Києва на 2011 рік та наступні роки.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Про затвердження проекту "Реконструкція проспекту
Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва"

Розпорядження № 163 від 8 лютого 2011 року

Відповідно статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 31.10.2007 № 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів бу�
дівництва та проведення їх державної експертизи" (із змінами та доповненнями), в межах функцій органу
місцевого самоврядування.

1. Затвердити проект "Реконструкція проспекту Миколи
Бажана у Дарницькому районі м. Києва", рекомендований до
затвердження Київською міською філією ДП "Укрдержбудекс�
пертиза" державного підприємства "Спеціалізована держав�

на експертна організація — центральна служба Української
державної будівельної експертизи" (позитивний висновок ком�
плексної державної експертизи від 30.12.2010 № 11�00391�
10), з такими основними техніко�економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ),
що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вар�
тості будівництва, здійснюється замовником будівництва
на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх
детальної перевірки Київською міською філією ДП
"Укрдержбудекспертиза" державного підприємства "Спе�
ціалізована державна експертна організація — централь�

на служба Української державної будівельної експерти�
зи".

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

По азни и Од. вимір Кіль ість

Довжина основно о проїзд , що ре онстр юється м 6,4

Ре онстр ція проїзної частини прое т м2 222250,0

Капітальний ремонт шляхопроводів шт./м 3/16263,0

Улашт вання та ремонт трот арів м2 35500,0

Б дівництво велодоріжо м2 17900,0

Б дівництво очисної спор ди пот жністю 236 м3/доб шт. 1

Улашт вання по риття біля очисних спор д м2 700,0

Капітальний ремонт підземних пішохідних переходів шт. 7

Кошторисна вартість цінах 2010р. (з рах ванням ПДВ),
в т. ч. БМР (без ПДВ)

тис. рн
тис. рн

272048,610
213516,069

Про встановлення тарифів та структури тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій і внесення змін 
до розпоряджень виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 31.08.2009 № 979, від 14.08.2009 № 902, 

від 30.11.2009 № 1334
Розпорядження № 253 від 25 лютого 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 діяльно�
сті 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" з метою надання на належно�
му рівні послуг, для забезпечення санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і спо�
руд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій та відшкодування економічно обгрунтованих витрат, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
які надаються житлово�будівельними кооперативами, об'�
єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, інши�
ми балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими
ними особами або управителями жилих будинків по кожно�
му будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких об�
ладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тари�
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій щомісячно додається вартість витрат з про�
ведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту,
у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після
повірки.

3. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження:
— вилучити позиції № 13, № 27, № 140, № 141, № 155,

№ 328, № 329, № 399, № 430, № 477, № 761, № 782 з Та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу�

динкових територій для житлово�будівельних кооперативів,
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ін�
ших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ни�
ми осіб або управителів жилих будинків, погоджених роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 979
"Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і допов�
неннями);

— вилучити позиції № 30, № 39 з Тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
для житлово�будівельних кооперативів, об'єднань співвлас�
ників багатоквартирних будинків та інших балансоутриму�
вачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра�
вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 14.08.2009 № 902 "Про погоджен�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при�

Про встановлення тарифів та внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 11.12.2008 № 1723

Розпорядження № 251 від 25 лютого 2011 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 21 Закону Укра�
їни "Про відходи", статті 7 та 31 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету
Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів" (із змінами і доповненнями) та з метою приведення тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів, затверджених та погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2008 № 1723 до економічно
обґрунтованих, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи на послуги з вивезення твердих
побутових відходів з урахуванням операцій поводження з
твердими побутовими відходами (збирання, зберігання, пе�
ревезення, утилізація, захоронення), що надається кому�
нальним підприємством "Автотранспортне підприємство"
Шевченківської районної у м. Києві ради, (згідно з додатком).

2. Визнати такими, що втратили чинність:
2.1. Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів,

що надаються підприємствами, затверджені розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.12.2008 № 1723 "Про
встановлення та погодження тарифів на послуги з вивезен�
ня побутових відходів";

2.2. Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів,
що надаються підприємствами, затверджених розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 18.11.2009 № 1298 "Про
встановлення та погодження тарифів на послуги з вивезен�
ня побутових відходів для інших споживачів";

2.3. Пункт 1 розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 18.11.2009 № 1298 "Про встановлення та погоджен�
ня тарифів на послуги з вивезення побутових відходів для
інших споживачів".

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту 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

Додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 25 лютого 2011 року № 251

Тарифи
на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням

операцій поводження з твердими побутовими відходами (збирання,
зберігання, перевезення, утилізація, захоронення), що надається

комунальним підприємством "Автотранспортне підприємство"
Шевченківської районної у м. Києві ради

Заст пни олови — ерівни апарат

№
п/п

Підприємства

Тариф, рн. і оп. за 1 б.м.

Житлові
ор анізації сіх
форм власності

Фізичні особи,
що проживають
приватном се торі

Бюджетні
ор анізації

Інші споживачі

Без ПДВ з ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

Вивезення поб тових відходів

1 КП "Автотранспортне
підприємство" Шевчен івсь ої
районної м. Києві ради

36,44 43,73 43,73 39,91 47,89 52,02 62,42

будинкових територій та внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760" (зі змі�
нами і доповненнями);

— вилучити позиції № 19, № 25, № 26 з Тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій для житлово�будівельних кооперативів, об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків та інших балансо�
утримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 30.11.2009 № 1334 "Про пого�
дження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій" (зі змінами і доповненнями).

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

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

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

×óòü ëè íå íà âòîðîé äåíü ïîñ-
ëå âîçâðàùåíèÿ ñ Êðèòà Ýíäðþ
çàáåãàë ïî èíñòàíöèÿì, ÷òîáû
îðãàíèçîâàòü ìíå ïðèãëàøåíèå.
Ïðèãëàøåíèå ïðèøëî î÷åíü
áûñòðî, è õîòÿ ÿ åõàëà â ïîñîëü-
ñòâî áåç îñîáîé íàäåæäû, ìíå îò-
êðûëè áåç ïðîáëåì è ïðîâîëî÷åê
âèçó íåâåñòû íà 6 ìåñÿöåâ. Íå-
ñêîëüêî íåäåëü çàíÿëî îôîðìëå-
íèå ìîèõ äîêóìåíòîâ î ñåìåéíîì
ïîëîæåíèè, è âñå ýòî âðåìÿ Ýí-
äðþ áóêâàëüíî âèñåë íà òåëåôî-
íå — íå ìîã äîæäàòüñÿ íîâîé
âñòðå÷è. Ñâîå íåòåðïåíèå îí
îáúÿñíÿë òåì, ÷òî áîèòñÿ ìåíÿ
ïîòåðÿòü, åñëè ðàçëóêà çàòÿíåòñÿ.
Íå ñêðîþ, ìíå ýòè ñëîâà ëüñòè-
ëè; à âîò íåñêðûâàåìàÿ çàâèñòü
çíàêîìûõ, âîîáðàçèâøèõ íåâåñòü
îò÷åãî, ÷òî Ýíäðþ — ìèëëèîíåð,
ðàçäðàæàëà, è ÷åì äàëüøå, òåì
ñèëüíåå. Êî ìíå ïðèíÿëèñü ïðè-
ñòàâàòü ñ èäèîòñêèìè ïðîñüáàìè
“íàéòè çàãðàíè÷íîãî ìóæà ÷åðåç
Èíòåðíåò”, è òùåòíî ÿ îáúÿñíÿ-
ëà, ÷òî íèêîãî íå èñêàëà, ÷òî âñå
ïîëó÷èëîñü ñëó÷àéíî — íèêòî íå
âåðèë.

Èíîãäà ÿ è ñàìà íå âåðèëà â
ïðîèñõîäÿùåå.

Ñâîþ åäèíñòâåííóþ íåäâèæè-
ìîñòü — äîì â íàøåì ãîðîäêå, â
êîòîðîì ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò
æèëà ìîÿ äàëüíÿÿ ðîäñòâåííèöà
ñ ñûíîì — ÿ íå ïðîäàëà, õîòÿ òà-
êàÿ ìûñëü è ìåëüêàëà. Î÷åíü õî-
òåëîñü áû ñêàçàòü, ÷òî íå òîðî-
ïèòüñÿ ñ ïðîäàæåé äîìà ìíå ïîä-
ñêàçàë çäðàâûé ñìûñë, îïûò è
èíòóèöèÿ, íî ìîé çäðàâûé ñìûñë
â òå íåäåëè ïðåáûâàë íå â ëó÷-
øåé ôîðìå. ß íå ïðîäàëà äîì
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî íå ñìîãëà íà-
ñêîðî íàéòè íîðìàëüíîãî ïîêó-
ïàòåëÿ, à çà áåñöåíîê îòäàâàòü íå
õîòåëîñü. Èòàê, ÿ óâîëèëàñü ñ ðà-
áîòû, ðàçäàëà íåíóæíîå áàðàõëî,
ïîïðîùàëàñü ñ íåìíîãî÷èñëåí-
íûìè ðîäñòâåííèêàìè è äðóçüÿ-
ìè — è ñ òðåìÿ îãðîìíûìè ÷å-
ìîäàíàìè îòïðàâèëàñü íàâñòðå-
÷ó ñîâåðøåííî íîâîé æèçíè.

Ýíäðþ âñòðåòèë ìåíÿ â àýðî-
ïîðòó ñ ñàìîäåëüíûì ïëàêàòèêîì
â ðóêå: “Äîáðî ïîæàëîâàòü, ëþ-
áèìàÿ!”. Ïëàêàòèê è ðàññìåøèë
ìåíÿ, è ðàñòðîãàë. Õîòÿ âèçà íå-
âåñòû ïðåäóñìàòðèâàëà ñîâåð-
øåííî ëåãàëüíîå ïðåáûâàíèå â
ñòðàíå íà ïðîòÿæåíèè ïîëóãîäà,
Ýíäðþ ñ ïðåæíèì íåòåðïåíèåì
íàñòàèâàë íà íåìåäëåííîé ðåãèñ-
òðàöèè áðàêà. Òðè äíÿ ìû ïðî-
æèëè â ãîñòèíèöå, îñìàòðèâàÿ
Ëîíäîí (êàê íè ñòðàííî, îò ýòèõ
òðåõ äíåé â ïàìÿòè ïî÷òè íè÷å-
ãî íå îñòàëîñü — ñëèøêîì ñèëåí
áûë øîê), à ïîòîì ïîåõàëè ê íå-
ìó, â ñåâåðíîå ãðàôñòâî íà ãðà-
íèöå ñ Øîòëàíäèåé, ãäå íà îêðà-
èíå ìàëåíüêîãî ãîðîäêà ñòîÿë
“ôàìèëüíûé çàìîê” — îñîáíÿê,
íåêîãäà ïîñòðîåííûé äåäîì Ýí-
äðþ.

Íà ôîòîãðàôèÿõ îñîáíÿê âû-
ãëÿäåë ïðèëè÷íî è äàæå ðîñêîø-
íî: äâóõýòàæíûé äîìèê â ÷èñòî
àíãëèéñêîì ñòèëå, ñ âüþùèìñÿ
ïî ôàñàäó ïëþùîì è ìàëåíüêèì
ñàäèêîì. Ðåàëüíîñòü îêàçàëàñü
ìåíåå âäîõíîâëÿþùåé — “ôà-
ìèëüíûé çàìîê” óæå äàâíî íóæ-
äàëñÿ â êàïèòàëüíîì ðåìîíòå, à
çàîäíî è â ãåíåðàëüíîé óáîðêå.
Õîòÿ Ýíäðþ íàñòàèâàë íà ìàê-
ñèìàëüíî ñêðîìíîé ñâàäüáå, äà-
æå òåõ íåñêîëüêî ÷åëîâåê, êîòî-
ðûõ îí ïðèãëàñèë íà öåðåìîíèþ,
íåëüçÿ áûëî ïóñêàòü â òàêîé ñâè-
íàðíèê.

Äâå íåäåëè ïåðåä ñâàäüáîé ÿ

ïðîâåëà ñî øâàáðîé â ðóêàõ. Ìà-
ëî òîãî, ÷òî íàäî áûëî îòìûòü
çàòîïòàííûå äî ñåðîãî ïîëû è
ñíÿòü ñ ìåáåëè ãèðëÿíäû ïûëè,
òàê åùå Ýíäðþ îòñòàèâàë ÷óòü ëè
íå êàæäóþ òðåñíóâøóþ âàçó èëè
âûöâåòøóþ ïîðòüåðó, êîòîðóþ ÿ
ñîáèðàëàñü âûáðîñèòü. Ïîñëå
óòîìèòåëüíîãî ñïîðà, â êîòîðîì
ãëàâíûìè àðãóìåíòàìè ñëóæèëè
æåñòû è ãðèìàñû, âñå áàðàõëî,
ïîòåðÿâøåå áîæåñêèé âèä, ñî-
âìåñòíûìè óñèëèÿìè ïåðåòàùè-
ëè íà ÷åðäàê — òîæå çàõëàìëåí-
íûé äî óæàñà. Òðè äíÿ ïåðåä
ñâàäüáîé ìû äàæå ñåêñîì íå çà-
íèìàëèñü — òàê óñòàâàëè, çàòî â
èòîãå è â ãîñòèíóþ, è â áèáëèî-
òåêó, è â ñòîëîâóþ ìîæíî áûëî,
íå êðàñíåÿ, ïðèãëàøàòü ëþáîãî
ãîñòÿ.

Ñâàäåáíàÿ öåðåìîíèÿ ïðîøëà
ñêðîìíî è êàê-òî áåñöâåòíî, íî
Ýíäðþ, ñóäÿ ïî âûðàæåíèþ ëè-
öà, áûë ñ÷àñòëèâ, à ìíå óæ òåì
áîëåå ñåòîâàòü íå ïðèõîäèëîñü.
Ãîñòåé áûëî íåìíîãî: ìëàäøèé
áðàò Êîëèí ñ æåíîé-àâñòðàëèé-
êîé; Äýí, äàâíèé, åùå ñ óíèâåð-
ñèòåòñêèõ âðåìåí äðóã Ýíäðþ; è
Òîì, òî ëè áûâøèé, òî ëè íû-
íåøíèé (ÿ òàê è íå ïîíÿëà) ïàðò-
íåð Ýíäðþ ïî áèçíåñó. Ïðàçäíî-
âàëè çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå äî-
ìà: ÿ ñ ïîìîùüþ âíîâü îáðåòåí-

íîé ðîäñòâåííèöû íàêðûëà ñòîë
íà îòêðûòîì âîçäóõå, íà ëóæàé-
êå ïåðåä “ôàìèëüíûì çàìêîì”.
Êñòàòè, Ìýãàí, æåíà áðàòà Ýí-
äðþ, ïîêàçàëàñü ìíå ÷åëîâåêîì
ïðîñòûì è ñèìïàòè÷íûì, â îòëè-
÷èå îò ñâîåãî ìóæà. Âåñü âå÷åð
Êîëèí ïðîñèäåë ñ òàêîé êèñëîé
ðîæåé, òî÷íî ïðèñóòñòâîâàë íå
íà ñâàäüáå ñòàðøåãî áðàòà, à íà
åãî ïîìèíêàõ. À âîîáùå ÷óòü ëè
íå ãëàâíûì ìîèì âïå÷àòëåíèåì
îò çàñòîëüÿ áûëî òî, ÷òî ÿ, îêà-
çûâàåòñÿ, óæå ñíîñíî ïîíèìàþ
ðàçãîâîðíóþ àíãëèéñêóþ ðå÷ü è
ìîãó ãîâîðèòü òàê, ÷òî è ìåíÿ
ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîíèìàþò.

Íèêòî íå îñòàëñÿ íà íî÷ü. Ïî-
ïðîùàâøèñü ñ Äýíîì, óåõàâøèì
ïîñëåäíèì, ìû õîòåëè áûëî çà-
íåñòè ñòîëû îáðàòíî â äîì, íî
ìàõíóëè ðóêîé — çàâòðà. Ïðè-
øëè â ñïàëüíþ, ðàçäåëèñü, ñâà-
ëèëèñü íà êðîâàòü è çàñíóëè
ìåðòâûì ñíîì.

Òàê ÿ âûøëà çàìóæ â ïÿòûé
ðàç.

Ìîè ïðèÿòåëüíèöû, êîòîðûì
ÿ èçðåäêà çâîíèëà, îáû÷íî çà-
ñûïàëè ìåíÿ âîñêëèöàíèÿìè â
ñòèëå “ïîâåçëî òåáå! íó òû âåçó-
÷àÿ!” Ïî÷åìó-òî îíè áûëè óâå-
ðåíû, ÷òî ÿ ïîïàëà â çåìíîé ðàé.
Íà ñàìîì äåëå íà ðàé îêðóæà-
þùèé ìåíÿ ìèð ïîõîäèë ìàëî.

Ãîðîäîê, â êîòîðîì æèë Ýíäðþ,
íàñ÷èòûâàë íå áîëåå äåñÿòè òû-
ñÿ÷ íàñåëåíèÿ (ìîé è òî áîëü-
øå), è ñòàðûì åãî íàçâàòü òîæå
áûëî íåëüçÿ: îí âîçíèê â ñåðå-
äèíå 19 âåêà âîêðóã ôàáðèêè. Â
ãîäû âåëèêîé äåïðåññèè ôàáðè-
êó çàêðûëè, à ãîðîäîê îñòàëñÿ. Â
îòëè÷èå îò Ëîíäîíà, ïîðàçèâøå-
ãî ìåíÿ óëè÷íûì ðàçíîîáðàçèåì
ðàñ è íàöèé, âñå çäåøíèå îáè-
òàòåëè ïðèíàäëåæàëè åñëè íå ê
êåëüòñêîìó òèïó, òî ê áåëîé ðà-
ñå, è ìîÿ ñëàâÿíñêàÿ ôèçèîíî-
ìèÿ íå ñëèøêîì ñðåäè íèõ âû-
äåëÿëàñü. Ìîæíî äàæå ñêàçàòü,
÷òî ÿ áûëà íåîòëè÷èìà îò àíã-
ëè÷àíîê — ïîêà íå îòêðûâàëà
ðîò, êîíå÷íî.

Ðàçóìååòñÿ, â ãîðîäêå áûë è ñó-
ïåðìàðêåò (äàæå äâà), è êàôåòå-
ðèè, è ðàçíûå ìàãàçèí÷èêè, è
øêîëà, è ïîëèêëèíèêà — âñå íå-
îáõîäèìîå äëÿ æèçíè, íî, êàê íè
êðóòè, îí áûë è îñòàâàëñÿ ãëóõîé,
äåïðåññèâíîé ïðîâèíöèåé (ïðàâ-
äà, ñ ÷èñòûìè óëèöàìè, íàäî îò-
äàòü äîëæíîå ìåñòíûì êîììó-
íàëüùèêàì). Ïîéòè â íåì, êðî-
ìå êàê â ñóïåðìàðêåò, áûëî ðå-
øèòåëüíî íåêóäà. Ìîå âðåìÿ, êî-
òîðîãî âäðóã îêàçàëîñü î÷åíü
ìíîãî, äåëèëîñü íà äâå ÷àñòè.
Ìåíüøàÿ óõîäèëà íà ñàìîñòîÿ-
òåëüíîå èçó÷åíèå àíãëèéñêîãî (â

ãîðîäêå ÿçûêîâûõ êóðñîâ, ïî
ñëîâàì Ýíäðþ, íå áûëî, à åçäèòü
â áëèæàéøèé áîëüøîé ãîðîä
ñëèøêîì íàêëàäíî) ñ ïîìîùüþ
ïðèâåçåííîãî ñ ñîáîé ó÷åáíèêà è
ðóññêî-àíãëèéñêîãî ñëîâàðÿ.
Áîëüøàÿ ïîñâÿùàëàñü ïðîäîëæå-
íèþ óáîðêè äîìà è õîçÿéñòâåí-
íûì õëîïîòàì — ãîòîâêå, ñòèð-
êå è ò. ä. Ýíäðþ, áåçâûëàçíî ñè-
äåâøèé äîìà, ïîñêîëüêó åãî ñå-
çîííûé áèçíåñ çàêàí÷èâàëñÿ ñ
íàñòóïëåíèåì ïîçäíåé îñåíè (êòî
ïîåäåò íà ôåðìó â ëåäÿíîé íî-
ÿáðüñêèé äîæäü?), ïðîâîäèë âðå-
ìÿ áîëåå ïðèÿòíî: ðèñîâàë ñâîè
êàðòèíû, ñëóøàë ìóçûêó (ñåðü-
åçíóþ, ïîïñó îí íå ïðèçíàâàë),
îáùàëñÿ ïî Èíòåðíåòó ñ âèðòó-
àëüíûìè ïðèÿòåëÿìè.

Ìîþ àäàïòàöèþ ìîãëî áû óñ-
êîðèòü îáùåíèå ñ ñîñåäÿìè, íî
ñ íèìè ìóæ íå ïîääåðæèâàë íè-
êàêèõ êîíòàêòîâ. Ïî åãî ñëîâàì,
ýòî áûëè àãðåññèâíûå, ïðèìè-
òèâíûå ëþäè, êîòîðûõ ñëåäóåò
èçáåãàòü. È äåéñòâèòåëüíî, íå-
ñêîëüêî ðàç, êîãäà ìû øëè ïî
óëèöå, ÿ ëîâèëà íà ñåáå ìàëîïî-
íÿòíûå è ìàëîïðèÿòíûå âçãëÿäû.
Ýíäðþ ñîñåäåé äåìîíñòðàòèâíî
íå çàìå÷àë, è ìíå íè÷åãî íå îñòà-
âàëîñü, êàê ïîñëåäîâàòü åãî ïðè-
ìåðó

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

У�провадженні�Київсь�о�о�апе-

ляційно�о� адміністративно�о

с�д��знаходиться�апеляційні�с�ар-

�и� на� постанов��Шевчен�івсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�за�спра-

вою�2а-2292/09�за�позовом�Клич-

�а� В.В.� до� ви�онавчо�о� ор�ан�

Київради�(КМДА)�про�визнання�не-

за�онними�та�нечинними�з�момен-

т�� прийняття� розпоряджень� від

29.04.09�№516,�518,�520.�Роз�ляд

справи�призначено�на�10.03.11�на

14.30� �� приміщенні� с�д�� по� в�л.

Полісь�ій,�3-б.

У�провадженні�Шевчен�івсь�о-

�о�районно�о�с�д��міста�Києва

знаходиться� справа� 2а-1946/10

(2а-137/11)� за� адміністративним

позовом�Клич�а�В.В.�до�Київради

про� визнання� неза�онним� та� не-

чинним�з�момент��прийняття�п.�67

і�дод.�17,�п.п.�69.1.�п.�69�і�дод.�19

рішення� від� 14.05.10�№793/4231

“Про�бюджет�міста�Києва�на�2010

рі�”.� Роз�ляд� справи� відб�деться

23.03.11� о� 12.30� �� приміщенні

Шевчен�івсь�о�о� районно�о� с�д�

м.�Києва�(с�ддя�Мєлєша��О.�В.).

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�роз�ляд�цивільної�справи�за�по-

зовом�Павлен�о�Галини�Петрівни�до�Бич�ової

Анжелі�и�Ми�олаївни� про� стя�нення� бор��� за

до�овором�пози�и� відб�деться� 17.03.11�р.� об

11.00� в� приміщенні� с�д�� (03113,� м.� Київ,

в�л. Ш�това,�1,��аб.�19)�під��олов�ванням�с�дді

Тр�бні�ова�А.�В.

У�с�дове�засідання�ви�ли�ається:

1)�Бич�ова�Анжелі�а�Ми�олаївна,�я�а�прожи-

ває�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Гарматна,�30,��в.�22.

С�ддя�Тр�бні�ов�А.�В.

Втрачений�державний�а�т,�се-

рія� І-КВ� №123517� від� 6� �вітня

2000� ро��� на� право� приватної

власності�на�землю�(�адастровий

номер� 82102055)� за� адресою:

м. Київ,�в�л. Землянсь�а,�10���Пе-

черсь�ом��районі�площею�0,1002

�а,�вважати�недійсним.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�роз�ляд�цивільної�справи�за

позовом�Осадчої�Юлії�Борисівни�до�Араміна

Аймана�Абд�льхаміда,�3-тя�ос.:�Ор�ан�опі�и

та� пі�л�вання� Солом’янсь�ої� районної� в

м. Києві� державної� адміністрації� —� про

позбавлення�бать�івсь�их�прав,�відб�деться

07.03.2011�ро���о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�М.�Кривоноса,�25,��аб.�14.

В� разі� неяв�и� відповідача� в� с�дове

засідання�справа�б�де�роз�лядатись�за�йо�о

відс�тності.

С�ддя�Шереметьєва�Л.А.

Кредитна�спіл�а�“Гарант”�
(�од�за�ЄДРПОУ�21683760)�

повідомляє:�6��вітня�2011�ро���о�16.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Володимирсь�а,�57,

Місь�ий�б�дино��вчителя,�відб�д�ться�чер�ові�за�альні�збори�членів��редитної�спіл�и.

Порядо��денний:

1. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт��спостережної�ради�КС�“Гарант”�за�2010�рі�.

2. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт���редитно�о��омітет��КС�“Гарант”�за�2010�рі�.

3. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт��правління�КС�“Гарант”�за�2010�рі�.

4. Засл�хов�вання�та�затвердження�виснов���ревізійної��омісії�КС�“Гарант”�за�2010�рі�.

5. Засл�хов�вання�а�диторсь�о�о�виснов��,�я�им�підтверджена�річна�звітність�КС�“Гарант”�(річна

фінансова�звітність�та�звітні�дані�КС�“Гарант”�за�2010�рі�)�та�затвердження�річної�звітності�та

рез�льтатів�діяльності�КС�“Гарант”�за�2010�рі�.

6. Визначення�незалежно�о�а�дитора�для�підтвердження�достовірності�і�повноти�річної�звітності

КС�“Гарант”�за�2011�рі�.

7. Ознайомлення�з�бюджетом�на�2011�фінансовий�рі�.

8. Розподіл� нерозподілено�о� доход�,�що� залишився� �� розпорядженні� �редитної� спіл�и� за

підс�м�ами�2010�ро��.

9. Обрання�членів�спостережної�ради�та�ревізійної��омісії.

10.�Різне.

Довід�и�за�тел.�(044)227�39�87

Спостережна�рада�КС�“Гарант”

Правління�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Імперіал�Тоба��о�Прода�шн�У�раїна”
повідомляє,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�

15��вітня�2011�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�35.�

Почато��зборів�о�16.00.

Реєстрація�а�ціонерів�15��вітня�2011�ро���з�14.00�до�15.45.�

Дата�с�ладення�перелі���а�ціонерів,�я�і�мають�право�на��часть

� за�альних�зборах,�—�15��вітня�2011�ро��.

Порядо��денний:

1. Обрання�робочих�ор�анів�зборів�та�затвердження�ре�ламент��проведення�зборів.

2. Річний�звіт�Правління.

3. Звіт�Ревізійної��омісії.

4. Затвердження�балансово�о�звіт��та�прийняття�рішення�щодо�розподіл��приб�т��.

5. Визначення�тип��та�зміна�наймен�вання�Товариства�з�за�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�на�приватне�а�ціонерне�товариство���зв’яз���з�приведенням�йо�о

діяльності���відповідність�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

6. Внесення�змін�до�Стат�т��Товариства�та�затвердження�йо�о�в�новій�реда�ції��

зв’яз���з�приведенням���відповідність�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”�та�визначення��повноваженої(их)�особи�(осіб)�для�підписання�Стат�т�

Товариства���новій�реда�ції.

7. Приведення� вн�трішніх� до��ментів� Товариства� (положень)� �� відповідність� з

вимо�ами�За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”�та�затвердження:

- Положення�про�За�альні�збори�а�ціонерів.

- Положення�про�На�лядов��рад�.

- Положення�про�Ревізора.

- Положення�про�Правління.

- Принципів��орпоративно�о��правління�Товариства.

8. Припинення�повноважень�членів�На�лядової�ради�Товариства.

9. Обрання�членів�На�лядової�ради�Товариства.

10.Обрання�особи,�я�а��повноваж�ється�на�підписання�цивільно-правових�до�оворів

з�членами�На�лядової�ради�та�затвердження��мов�цивільно-правових�або�тр�дових

до�оворів,�що���ладатим�ться�з�членами�На�лядової�ради,�встановлення�розмір�

їх�вина�ороди.

11.Припинення�повноважень�членів�Ревізійної��омісії�Товариства.

12.Обрання�Ревізора�Товариства.

13.Лі�відація� філії� Товариства� в� Респ�бліці� Молдова,� обрання� особи,� я�а

�повноваж�ється� на� встановлення� стро�ів� лі�відації� філії,� затвердження

лі�відаційно�о� баланс��філії� та� прийняття� від� імені� Товариства� до��ментів,

�рошових��оштів,�іншо�о�майна�і�а�тивів�філії�за�а�том.

14.Попереднє�схвалення� значних�правочинів,� я�і�мож�ть� вчинятися�Товариством

протя�ом�одно�о�ро��.

Для��часті�в�зборах�при�собі�необхідно�мати�паспорт�або�інший�до��мент,�що

посвідч�є�особ��а�ціонера.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитись�з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним,

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�35,�за�письмовим�зверненням.

Конта�тна�особа:�Н.�О.�Омелянч��.�Телефон�для�довідо��(044)�201-21-94.

Правління�AT�“Імперіал�Тоба��о�Прода�шн�У�раїна”

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�

діяльності�підприємства�(тис.��рн)

Наймен�вання�по�азни�а

період

звітний�2010 попередній�2009

Усьо�о�а�тивів 1 603�051 1 319 382

Основні�засоби 317 079 350 458

Нерозподілений�приб�то� 562 589 387 585

Стат�тний��апітал 72 405 72 405

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 24 134 997 24 134 997

До��ва�и�а�ціонерів!

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Київсь�а�виробнича��омпанія�“Рапід”
(Код�ЄДРПОУ:�05475156)�(надалі�—�Товариство)

повідомляє�про�с�ли�ання�чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів

Товариства,�я�і�відб�д�ться�18��вітня�2011�ро���о�9.00�за

адресою:�У�раїна,�02099,�м.�Київ,�в�л.�Зрош�вальна,�7

� приміщенні��л�б�.

Порядо��денний:

1. Про�обрання�і�затвердження�с�лад��лічильної��омісії�для�роботи�на�зборах.

2. Про� затвердження� звіт��Дире�ції� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої

діяльності�Товариства�за�2010�рі��та�основних�напрям�ів�діяльності�на�2011�рі�.

3. Про�затвердження�звіт��Ради�Товариства�за�2010�рі�.

4. Про�затвердження�звіт��та�виснов�ів�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2010�рі�.

5. Про�затвердження�річно�о�звіт��(фінансової�звітності)�Товариства�за�2010�рі�.

6. Про�розподіл�приб�т���товариства�за�2010�рі�.

7. Про�визначення�тип��Товариства�відповідно�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про

а�ціонерні�товариства”�та�прийняття�рішення�про�змін��наймен�вання�Товариства.

8. Про�внесення�змін�до�Стат�т��Товариства,�затвердження�йо�о���новій�реда�ції

��зв’яз���з�приведенням�діяльності�Товариства���відповідність�з�вимо�ами�За�он�

У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

9. Про�приведення�вн�трішніх�до��ментів�Товариства���відповідність�з�вимо�ами

За�он�� У�раїни� “Про� а�ціонерні� товариства”� (положення� про�За�альні� збори,

На�лядов�� рад�,� Ви�онавчий� ор�ан,� Ревізійн�� �омісію,� порядо�� ознайомлення

а�ціонерів�з�інформацією�про�товариство)�та�затвердження�їх���новій�реда�ції.

10. Про� від�ли�ання� (достро�ове� припинення� повноважень)� Генерально�о

дире�тора�Товариства�та�обрання�Генерально�о�дире�тора�Товариства���зв’яз���з

приведенням�діяльності�Товариства���відповідність�з�вимо�ами�За�он��У�раїни�“Про

а�ціонерні�товариства”.

11. Про�від�ли�ання�(достро�ове�припинення�повноважень)�членів�та��олови�Ради

Товариства� та�обрання� �олови�та�членів�На�лядової�ради�Товариства��� зв’яз���з

приведенням�діяльності�Товариства���відповідність�з�вимо�ами�За�он��У�раїни�“Про

а�ціонерні�товариства”,

12. Про� від�ли�ання� (достро�ове� припинення� повноважень)� членів� та� �олови

Ревізійної��омісії�Товариства�та�обрання��олови�та�членів�Ревізійної��омісії�Товариства

��зв’яз���з�приведенням�діяльності�Товариства���відповідність�з�вимо�ами�За�он�

У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

13. Про�схвалення�значних�правочинів.

Реєстрація�а�ціонерів�чер�ових�За�альних�зборів�б�де�здійснюватись�за�місцем

їх� проведення� з� 8.00� до� 8.50� в� день� проведення� зборів.�Для� �часті� �� Зборах

а�ціонерам�Товариства�необхідно�мати�при�собі�паспорт,�а�представни�ам�а�ціонерів

паспорт�та�дор�чення,�засвідчене�з�ідно�вимо��чинно�о�за�онодавства.�А�ціонери

Товариства� чи� їх� представни�и�мож�ть� ознайомитись� з� до��ментами� стосовно

поряд���денно�о�в�робочі�дні�тижня�з�1�по�14��вітня�2011�ро���з�9.00�до�12.00�за

адресою:�У�раїна,�02099,�м.�Київ,�в�л.�Зрош�вальна,�7,�адміністративний��орп�с,

�. 204.

Телефон�для�довідо�:�(044)�566-20-97.

Дире�ція�Товариства

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�24.02.2011�№�288�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���березні�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�березня�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
61,76 12,35 74,11 77,44 15,49 92,93

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�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

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”
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 77
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Ìîëîäü îáèðàº ñïîðò
Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð 
³ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот , 23 люто-
о, відб вся міжна-
родний т рнір се-
ред юна ів із ре-
о-римсь ої бо-
ротьби. За перші
місця боролися
173 спортсмени з
У раїни і Польщі.
До інця зма ань
визначилося 17
переможців різ-
них ві ових і ва о-
вих ате оріях.

Òóðí³ð â³äêðèëè ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé, çàñíîâíèê “Øêîëè
áîðîòüáè” Â³òàë³é Äàíè-
ëåíêî, ïåðøèé óêðà¿í-
ñüêèé ÷åìï³îí ñâ³òó ³ç
äçþäî 2009 ðîêó Ãåîðã³é
Çàíòàðàÿ, áðîíçîâèé
ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
â Àòëàíò³ ç ãðåêî-ðèì-

ñüêî¿ áîðîòüáè Àíäð³é
Êàëàøíèêîâ, äåïóòàò
Êè¿âðàäè Çîÿ Ìèðîíîâà.

“Ìåí³ íàäçâè÷àéíî
ïðèºìíî áóòè ïðè÷åòíèì
äî ö³º¿ âàæëèâî¿ ïîä³¿,
äîïîìàãàòè îðãàí³çàòî-
ðàì ðîáèòè âàæëèâó òà
â³äïîâ³äàëüíó ñïðàâó —
ïîïóëÿðèçóâàòè ñïîðò ³
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
ñåðåä þíîãî ïîêîë³ííÿ”,
— ñêàçàâ Îëåñü Äîâãèé
íà îô³ö³éíîìó â³äêðèòò³
çìàãàíü. Â³í òàêîæ íàãî-
ëîñèâ: “Ó íàø íåïðîñòèé
÷àñ íå êîæíà ñ³ì’ÿ äîçâî-
ëèòü ñîá³, ùîá ¿¿ äèòèíà
â³äâ³äóâàëà ñïîðòèâí³
ñåêö³¿. Òîìó áàãàòî ä³òåé
ïðîâîäÿòü ñâîº äîçâ³ëëÿ â
íå íàéêðàùèé ñïîñ³á. ²
ñàìå òàê³ ãóðòêè, ÿê
“Øêîëà áîðîòüáè”, º ðå-
àëüíîþ ìîæëèâ³ñòþ öüî-
ìó ïðîòèä³ÿòè”.

Äî ê³íöÿ çìàãàíü âè-
çíà÷èëîñÿ àæ 17 ïåðå-
ìîæö³â ó ð³çíèõ â³êîâèõ ³
âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ: Âîëî-

äèìèð Áðåñëàâåöü (Êè¿â),
Êèðèëî Ãåð÷óí (Êè¿â),
Ìèðîñëàâ Ñîëîâÿí (Áà-
ðèø³âêà), ²ëëÿ Ïîë³ùóê
(Êè¿â), ßöèê Ïîêðàêà
(Ïîëüùà), Îëåêñàíäð
Ñë³ñàðåíêî (Êîñòîï³ëü),
Ñåðã³é Òèìîøåíêî (Á³ëà
Öåðêâà), Ìàòåóø Âîëãîñ
(Ïîëüùà), ßðîñëàâ Äðóç
(Á³ëà Öåðêâà) òà ³íø³.

Ïåðåìîæö³ ïîâåðíóëè-

ñÿ äîäîìó ç ïàì’ÿòíèìè
êóáêàìè. Óñ³ ó÷àñíèêè
îòðèìàëè ïîäàðóíêè. Çà-
ñíîâíèê ñòîëè÷íîãî
ñïîðòèâíîãî êëóáó Â³òà-
ë³é Äàíèëèøèí ñêàçàâ:
“Íå âàæëèâî, õòî íà öèõ
çìàãàííÿõ ïåðøèé, à
õòî — îñòàíí³é. Ãîëîâíå,
ùîá êîæíà äèòèíà áóëà
ïåðøîþ ó ñâî¿é ðîäèí³ ³
â æèòò³” 

ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ИИ ЙЙ   СС ПП ОО СС ІІ ББ   ЖЖ ИИ ТТ ТТ ЯЯ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 1 áåðåçíÿ
ОВНИ, налашт йте д шевн лір на про ресивний лад, прям йте новими,

неходженими стеж ами. Це один із тих днів, оли непередбач вані поворо-
ти долі виявляються найці авішими та пізнавальними. Пощастить знайти но-
вих др зів, для я их саме ви станете авторитетом. Утримайтеся від інтри ,
лише вели од шність і др желюбність відчинять перед вами всі двері.
ТЕЛЬЦІ, еть онсерватизм! Переходьте на ле і, витончені вібрації,

тоді Форт на неодмінно сміхнеться! Подр жіться з шефом, внесіть до
стос н ів нот ори інальності, що від риє вам нові щасливі шляхи до
мети, насамперед ар’єрі. Збері айте вірність давнім др зям, одна
не відмовляйтеся від перспе тиви знайти нових д ховних соратни ів, бо
саме з ними вам визначено зверш вати вели і справи в майб тньом .
БЛИЗНЯТА, оді тов тись мин лом . Запалюйте свіч майб тньо о!

Віддалені масштабні прое ти, рандіозні плани, яс раві ідеї — се це вітає
доля, тож з одом зад ми стан ть реальністю. Об оворіть свої плани з од-
нод мцями. І неодмінно приверніть до своєї персони ва авторитетних
осіб. Др зів із впливових іл посилає Всевишній, на них і орієнт йтеся!
РАКИ, аби р хатись певнено вперед і не збочити з правильної доро-

и, ви маєте мислити про ресивно. Доля поставить завдання, я их без
реатив й винахідливості ні оли не розв’язати. І нічо о не бійтеся! У мить
ризи чи небезпе и вам Творець пошле рятівне весло. Ним може стати
зовсім незнайомий висо ий по ровитель.
ЛЕВИ, прибор айте е оїзм і неодмінно досл хайтеся порад др зів,

партнерів по шлюб , ділових омпаньйонів. Я що ваша діяльність має п б-
лічний хара тер, обов’яз ово зважте на тенденції в соці мі. Постарайте-
ся домовитися з он рентами і дійти з оди. Я що ви разом налаштова-
ні про ресивно, реалізації спільних інтересів нічо о не за рож ватиме.
ДІВАМ слід зосередитися на інноваційних техноло іях для поле шен-

ня повся денної праці та підвищення її прод тивності. Йдіть но з про-
ресом. У ролі раціоналізатора та е спериментатора ви непереверше-
ні, й це посприяє здоб тті сл жбово о авторитет і матеріальном зба-
аченню. У тих, хто занед жав, здоров’я несподівано стане поліпш ва-
тися, я що не перейматиметесь мин лим.
ТЕРЕЗИ, при от йтеся до приємних сюрпризів. Атмосфера дня сприяє

веселим розва ам, любовним захопленням. Створити свято собі й тим,
о о послала доля, можна завви раш и! Ба атьох очі є несподіване
перспе тивне знайомство з ори інальною авторитетною особою. В осо-
бистом житті взаємини мож ть розвиватися за дивною і непро нозо-
ваною схемою, приміром, від др жньо о спіл вання до пропозиції шлю-
б , в обхід традиційно о любовно о залицяння.
СКОРПІОНИ, сімейні та сл жбові лопоти вас не виснажать, а навпа-
и додад ть ент зіазм . Сміливо р хайтесь непроторованим шляхом.
Швидше за все, саме він виявиться най оротшим і найпрод тивнішим.
Дол чайте до розв’язання поточних проблем др зів, родичів, однод м-
ців. Е сперимент йте, але в мір , разі роздрат вання при альм йте і
поверніться звичне р сло.
СТРІЛЬЦІ, о олосіть “вихідний” р тині. Відійдіть від поб тових проб-

лем, бо це заземлює ваш волелюбний творчий д х. А він за ли ає до
революційних змін, модернізацій на всіх рівнях. Схильність до при од,
е спериментів і авантюр не б де з бною, все вдасться на слав завдя-
и щасливом збі обставин.
КОЗОРОГИ, подбайте про домашній затишо . Ви дістанете величез-

н насолод від б дь-я о о процес , пов’язано о зі зміною, оновленням,
розширенням, модернізацією сво о житлово о простор . Можливі не-
сподівані витрати на втілення ори інальних зад мів. День сприяє по п-
ам, тож розщедрюйтеся заради омфорт в родині й не заб вайте: с -
пий платить двічі.
ВОДОЛІЇВ день за ли ає до психоло ічної трансформації. Я що має-

те вади чи по ані звич и, я их досі не позб лися, мерщій до діла! При-
чеп ріть д шевний храм, там се має сяяти расою. І не заб дьте про
зовнішність, адже вона є віддзер аленням вн трішніх метаморфоз. Хо-
четься оновити по моді ардероб, зачіс — зробіть це насамперед!
Оптимізм фонтан є, тож пороз мітися з неприятелями, завести нових
др зів не б де с ладно.
РИБИ, події дня мотивовані армічно. Позб вайтеся давніх армічних

бор ів, насамперед перед жін ами (це б де ле о зробити), бо саме во-
ни альм вали ваш трі мфальний пост п перед. Відтепер нездійснен-
ні мрії стан ть реальністю. Налаштов йтеся на позитив, мобільно в лю-
чайтесь непро нозований перебі подій і творіть добро сім, хто по-
просить. Нетрадиційний підхід т т б де найоптимальнішим

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —4...
—8°Ñ, âíî÷³ —6...-12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +2°Ñ; íà Îäåùèí³
òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —4...—5°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —7...—9°Ñ, âíî÷³
—10...—12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, —4...—5°Ñ, âíî÷³ —8...
—12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —4...—8°Ñ, âíî÷³ —10...—12°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, 1 áåðåçíÿ Ñâÿòîãî ìó÷åíèêà Ïàìô³ëà.

Ìàñëÿíà, ñóö³ëüíà ñåäìèöÿ òðåòüîãî ïðåäóãîòîâ³òåëüíàÿ (ñèðíà). 
²ìåíèííèêè: Âàëåíò, Äàíèëî, ªðåì³é, ²ëëÿ, ²ñàé, Ïàâëî,

Ïîðôèð³é, Ñàì³éëî, Þë³àí

9 6 3

8 2 3

3 4 8

2 3 4 1 6 5

4 1

7 4

5

6 2 3

7 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.

9 1 7 4 3 8 6 2 5

8 6 5 7 9 2 1 4 3

4 2 3 1 6 5 9 8 7

5 4 6 9 2 7 3 1 8

2 3 9 5 8 1 4 7 6

1 7 8 3 4 6 2 5 9

6 8 4 2 5 9 7 3 1

7 5 2 6 1 3 8 9 4

3 9 1 8 7 4 5 6 2

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

За перші місця зма алися 173 юна и з У раїни та Польщі

Людині доводилося завжди відстоювати вподоба-
н ділян землі, річ и, озера, полювати на звіра, то-
м боротьба завжди б ла одним із засобів виживан-
ня, самозбереження. У пізніші часи боротьба віді ра-
вала найважливіш при ладн роль фізичній під о-
товці воїнів. Справжньо о розвит боротьба ся ла в
Стародавній Греції. Вона знайшла широ е відобра-
ження в рець ій літерат рі і в творах образотворчо-
о мистецтва. Про значимість і поп лярність бороть-
би в Греції свідчить і те, що слідом за бі ом вона вхо-
дила до про рами одних із перших Олімпійсь их і ор.
На сьо одні найсильнішими в цьом виді зма ань

вважають вихідців із У раїни, Росії, Німеччини, Поль-
щі та К би.
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