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У ПАКО РАБАННА З’ЯВИВСЯ
НОВИЙ ТОРГОВИЙ ЗНАК
Під ним раїнсь а модельєр а Вероні а Жанві
візьме часть по азі оле цій
на тижні висо ої моди в Парижі

Áåççàïåðå÷íå
ë³äåðñòâî ñòîëèö³
Äàí³ Ì³íñòàòó ï³äòâåðäæóþòü: Êè¿â çàéìàº
ïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ ïðàêòè÷íî â óñ³õ ñôåðàõ
åêîíîì³÷íîãî é ñîö³àëüíîãî æèòòÿ êðà¿íè

Åêñïåðòè áåðóòüñÿ
çà âèâ÷åííÿ òàðèô³â

Îêñàíà ÊÎÐÍ²É×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Начальни ГУ цінової політи и Василь Ястр бин-
сь ий чора повідомив "Хрещати ", що до інця
тижня місь а влада підпише до овори з чотирма
омпаніями, я і проводитим ть е спертиз ом -
нальних тарифів. З ідно з рішенням Київради, ре-
з льтати перевір и мають б ти оприлюднені до 1
липня. Самі ж а дитори аж ть, що змож ть справи-
тися з цим за 30 днів від момент підписання до о-
ворів, тобто до середини липня.

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ ßñòðóáèíñüêîãî, â òåíäåð³ âçÿëè ó÷àñòü ï’ÿòü
êîìïàí³é, àëå çä³éñíþâàòèìóòü åêñïåðòèçó ëèøå ÷îòèðè, áî â îäí³º¿
íåïðàâèëüíî îôîðìëåí³ äîêóìåíòè. Òàê, ïåðåâ³ðêó ïðîâîäèòèìóòü íà-
óêîâî-äîñë³äíèé êîìïëåêñ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
áóä³âíèöòâà é àðõ³òåêòóðè, àóäèòîðñüêà ô³ðìà “Àóäèò-ô³íàíñ”, ²í-
ñòèòóò ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó ³ Öåíòð ïðàâîâî¿ äîïîìîãè “Ïðàâîçàõèñò”,
êîòðèé âèãðàâ òåíäåð çà äâîìà òðàíøàìè. Ïàí ßñòðóáèíñüêèé íå
óòî÷íèâ, ó ÿêèõ ñàìå ëîòàõ ïåðåìîãëà êîíêðåòíà êîìïàí³ÿ, à çàãà-
ëîì ¿õ ïðåäñòàâëåíî ï’ÿòü: åêñïåðòèçà ââåäåíèõ ó òàðèôè âèòðàò ï³ä-
ïðèºìñòâ, ÿê³ íàäàþòü æèòëîêîìóíïîñëóãè, òîáòî åíåðãîïîñòà÷àëü-
íèõ êîìïàí³é “Êè¿âåíåðãî” é “Óêð-Êàí-Ïàóåð” (Äàðíèöüêà ÒÅÖ),
“Êè¿ââîäîêàíàë”, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é Äàðíèöüêî-
ãî, Äåñíÿíñüêîãî, Äí³ïðîâñüêîãî, Ïå÷åðñüêîãî é Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîí³â òà æåê³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî, Îáîëîíñüêîãî, Ïîä³ëüñüêîãî, Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî é Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîí³â.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ²íñòèòóòó ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó Îëåíà Áàáàê
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî ¿¿ êîìïàí³ÿ, ÿêà ïðàöþº ó ñôåð³ åêñïåð-
òèçè òàðèô³â ÷îòèðè ðîêè, ïåðåâ³ðÿòèìå æåêè â Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Îáî-
ëîíñüêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
íàõ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà âèâ÷åííÿ äîêóìåíòàö³¿ êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà
ôàõ³âöÿì ïîòð³áíî òðè äí³, à ïîò³ì ùå ÷îòèðè — íà àíàë³ç, îòîæ äî
ïåðøîãî ëèïíÿ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ îïðèëþäíèòè ðåçóëüòàòè. Ïåðå-
â³ðÿòèìóòü â³äïîâ³äí³ñòü çàòâåðäæåíèõ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè çà òèì ïîðÿäêîì, ó ÿêîìó ¿õ ìàþòü íàäàâàòè òà ðåàëüíî íàäàþòü.

Íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèëà 170 òèñ. ãðí,
à ó÷àñòü ó òåíäåð³ êîæí³é ³ç êîìïàí³é îá³éøëàñÿ â ñåðåäíüîìó â
8 òèñ. ãðí.

Áóòè ëþäèíîþ
Ñüîãîäí³ â Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿
â³äáóäåòüñÿ òâîð÷èé âå÷³ð,
ïðèóðî÷åíèé äî 130-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ Ìàêñèì³ë³àíà Âîëîøèíà
Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

“Ó äí³ ðåâîëþö³¿ áóòè Ëþäèíîþ, à íå ãðîìàäÿíèíîì:
Ïàì’ÿòàòè, ùî çíàìåíà, ïàðò³¿ ³ ïðîãðàìè
Òå æ ñàìå, ùî ñêîðáîòíèé ëèñò äëÿ ë³êàðÿ áîæåâ³ëüí³...”,— òàê íà-

ïèñàâ íàø çåìëÿê, êèÿíèí, â³äîìèé ðîñ³éñüêèé ïîåò, ïåðåêëàäà÷,
õóäîæíèê-ïåéçàæèñò, ë³òåðàòóðíèé êðèòèê ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Ìàê-
ñèì³ë³àí Âîëîøèí 1925 ðîêó â Êîêòåáåë³ ó â³ðø³ “Äîáëåñòü ïîåòà”.
Ö³ ñëîâà ñòàëè ñåíñîì éîãî æèòòÿ. Â³í áóâ ëþäèíîþ, â ÷àñè ãðîìà-
äÿíñüêî¿ â³éíè äîïîìàãàâ ³ “÷åðâîíîìó âîæäþ”, ³ “á³ëîìó îô³öåðî-
â³”. Íàìàãàâñÿ âñòàòè íàä äâîáîºì, ìîëÿ÷èñü çà òèõ ³ çà òèõ.

Ó â³âòîðîê 12 ÷åðâíÿ â Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³
Ìèêîëè Ëèñåíêà â³äáóäåòüñÿ òâîð÷èé âå÷³ð, ïðèóðî÷åíèé äî 130-
ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ìàêñèì³ë³àíà Âîëîøèíà

8
8

Êîìïàí³¿, ÿê³ ïðîâåäóòü åêñïåðòèçó
âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, îá³öÿþòü
îïðèëþäíèòè ðåçóëüòàòè â ñåðåäèí³ ëèïíÿ

Соціоло ічні дослідження фі с ють парадо сальний
фа т — задоволення иян своїм життям переб ває
на рівні середньо раїнсь ом (іноді навіть трохи
нижче). Водночас жителі інших ре іонів не с мні-
ваються, що саме ияни мають найбільше можли-
востей задовольняти свої дедалі більші потреби.
Пояснення цьо о феномена — сфері психоло ії,
одна статисти а безапеляційно свідчить: Київ —
справжній острівець стабільності порівняно з інши-
ми містами й ре іонами раїни. При цьом , я свід-
чать цифри, не лише лобальні ма ропо азни и
місь о о розвит , а й життя середньо о иянина
значно відрізняється ( ращий бі ) від життя
інших співвітчизни ів.

Тарифне навантаження:
найнижче в раїні

Çà ïîë³òè÷íèìè áàòàë³ÿìè äîâêîëà òà-
ðèô³â íà ïîñëóãè ÆÊÃ ó Êèºâ³ áåççà-
ïåðå÷íèé ôàêò, ùî âîíè çàëèøèëèñÿ
íàéíèæ÷èìè â êðà¿í³, ÷îìóñü â³ä³éøîâ
íà äðóãèé ïëàí. Àëå ÿêùî çà ïðèêëà-
äîì êè¿âñüêèõ îïîçèö³îíåð³â âçÿòè íà
îçáðîºííÿ ïîë³òè÷íèé ïðèíöèï, òî
ç’ÿñóºòüñÿ, ùî íàéâèù³ òàðèôè íà ÆÊÃ
ñàìå â îáëàñòÿõ ³ ì³ñòàõ, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ï³ä êîíòðîëåì ÁÞÒ. Ç ïîð³âíÿëü-
íî¿ òàáëèö³ äîáðå âèäíî, çà ùî ³ íà-
ñê³ëüêè êèÿíè ïëàòÿòü ìåíø³ ãðîø³ çà
òàðèôàìè.

За інчення на 4—5-й стор.

Нове по оління иян отримає в спадо Європейсь столицю
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Стипендії від мера
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-

âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ äîâ³÷íèõ ì³ñüêèõ ñòèïåíä³é âèäàò-
íèì ä³ÿ÷àì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà”. Çã³äíî ç
öèì äîêóìåíòîì, â³ä 1 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó äî-
â³÷íó ì³ñüêó ñòèïåíä³þ ïðèñóäæåíî ìàéñ-
òðîâ³ íàðîäíîãî ìàëÿðñòâà Îëåêñàíäðîâ³ Äî-
ð³÷åíêó, õóäîæíèêîâ³ Åðíåñòó Êîòêîâó, çà-
ñëóæåíîìó æóðíàë³ñòîâ³ Óêðà¿íè ªâãåíó
Êðàâ÷åíêó, çàñëóæåíîìó ïðàö³âíèêîâ³ êóëü-
òóðè Óêðà¿íè Îëåêñ³þ Ñòàðîñò³íó òà ïèñü-
ìåííèêîâ³ Àíàòîë³þ Øåâ÷åíêó. Êð³ì òîãî,
îêðåìèì ðîçïîðÿäæåííÿì çàòâåðäæåíî ïå-
ðåë³ê ïð³çâèù 12 ä³ÿ÷³â êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ,
ÿêèì âèïëà÷óâàòèìóòü ì³ñüê³ ñòèïåíä³¿ íà
êàëåíäàðíèé ð³ê â³ä 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó

Міська служба порятунку
Ó Êèºâ³ ñòâîðÿòü ë³âîáåðåæíèé àâàð³éíî-

ðÿòóâàëüíèé, âîäîëàçíî-ðÿòóâàëüíèé òà ïî-
øóêîâî-ðÿòóâàëüíèé ï³äðîçä³ëè êîìóíàëü-
íî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè. Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà çàòâåðäèëà ì³ñüêó ïðîãðàìó “Êè-
¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó”. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ. Ñïåö³àëüíå îáëàäíàííÿ, òåõí³êó òà ñïî-
ðÿäæåííÿ äëÿ ï³äðîçä³ë³â ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæ-
áè áóäå ïðèäáàíî íà òåíäåðí³é îñíîâ³. “Ãî-
ëîâíèìè íàïðÿìêàìè ïðîãðàìè äåïóòàòè
Êè¿âðàäè âèçíà÷èëè íàäàííÿ ñâîº÷àñíî¿ áåç-
ïëàòíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì, ÿê³ ïîòðàïèëè ó
íàäçâè÷àéíó àáî àâàð³éíó ñèòóàö³þ, à òàêîæ
ïîøóê ¿õ, ðÿòóâàííÿ, ë³êâ³äàö³ÿ íàñë³äê³â àâà-
ð³é ³ êàòàñòðîô. Ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè êîì-
ïëåêòóâàòèìóòü ç âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôà-
õ³âö³â, ÿê³ ïîñò³éíî ï³äâèùóâàòèìóòü ñâ³é ð³-
âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè íà ñïåö³àëüíî-
ìó íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîìó ïîë³ãîí³”,— çà-
çíà÷èâ Äåíèñ Áàññ

Проблеми безпритульних 
громадян

Ïðè ñòîëè÷í³é ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ñòâîðåíî êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì, ùî âèíèêàþòü ç íàäàííÿì âñåá³÷-
íî¿ äîïîìîãè áåçïðèòóëüíèì ãðîìàäÿíàì.
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Ð³øåííÿì çàòâåðäæåíî ñêëàä êîì³ñ³¿ ó ê³ëü-
êîñò³ 25 îñ³á, î÷îëèëà ¿¿ çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. Òàêîæ çàòâåðäæåíî Ïîëîæåííÿ ïðî
êîîðäèíàö³éíó ðàäó, çã³äíî ç ÿêèì âîíà º
êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èì îðãàíîì ç ïèòàíü
ì³ñüêî¿ ïîë³òèêè ñòîñîâíî áåçïðèòóëüíèõ
ãðîìàäÿí. Ó äîêóìåíò³ çàçíà÷åíî, ùî ðàäà
êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëà-
äè, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ãðîìàäñüêèõ òà ðå-
ë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, ùî ïðàöþþòü ó Êèºâ³
äëÿ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ºäèíî¿ ïîë³òè-
êè ñòîñîâíî áåçïðèòóëüíèõ ãðîìàäÿí

Нові дитячі майданчики

Äî ê³íöÿ 2007 ðîêó â ñòîëèö³ çáóäóþòü 284
íîâèõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â òà 94 ñïîðòèâ-
íèõ. Â³äïîâ³äíó ïðîãðàìó çàòâåðäèëà ñåñ³ÿ
Êè¿âðàäè. “Âæå äàâíî íàçð³ëà ïîòðåáà çàì³-
íèòè ìîðàëüíî çàñòàð³ë³ äèòÿ÷³ é ñïîðòèâí³
ìàéäàí÷èêè. Íèí³øíüîãî ðîêó ìè çàì³íèìî
á³ëüøó ¿õ ÷àñòèíó. Äëÿ öüîãî ç áþäæåòó Êè-
ºâà âèä³ëåíî 11,3 ìëí ãðí”,— ïîâ³äîìèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.
Çà éîãî ñëîâàìè, îñíîâí³ ðîáîòè áóäå ïðî-
âåäåíî ó òðåòüîìó êâàðòàë³ 2007-ãî. Ïðî ðå-
çóëüòàòè âèêîíàâö³ ïðîãðàìè çâ³òóâàòèìóòü
íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Íàðàç³ ó ñòîëèö³ º 3613 äè-
òÿ÷èõ òà 796 ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, çâå-
äåíèõ ùå 15 — 20 ðîê³â òîìó. Öüîãîð³÷ ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ âåñíÿíîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëà-
ãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ñàí³òàðíîãî î÷è-
ùåííÿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³ îðãàí³çàö³¿
â³äðåìîíòóâàëè 1356 äèòÿ÷èõ òà 178 ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â

Ìåð Êèºâà çóñòð³âñÿ 
ç ïîñëîì ²çðà¿ëþ

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â çàë³ ì³æíàðîäíèõ ïðèéîì³â
ÊÌÄÀ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çóñòð³âñÿ ç Íàäçâè÷àéíèì
³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì ²çðà¿ëþ â Óêðà-
¿í³ Ç³íîþ Êàëàé-Êëàéòìàí. Ñòîðîíè îá-
ãîâîðèëè íèçêó âàæëèâèõ ïèòàíü ó ñôå-
ð³ ñï³âïðàö³ Êèºâà ç ³çðà¿ëüñüêèìè ì³ñ-
òàìè òà âçàºìîâèã³äíèõ ³íâåñòèö³é. Ïàí³
Êàëàé-Êëàéòìàí ïåðåäàëà Ëåîí³äîâ³ ×åð-

íîâåöüêîìó çàïðîøåííÿ ÌÇÑ ²çðà¿ëþ íà
ç’¿çä ìåð³â, çàïëàíîâàíèé íà æîâòåíü öüî-
ãî ðîêó â ªðóñàëèì³. Îêð³ì îô³ö³éíèõ
ïèòàíü, ñòîðîíè íå îìèíóëè óâàãîþ ³ íà-
ñóùí³ ïðîáëåìè. Ïåðåäóñ³ì âîíè ñòîñóþ-
òüñÿ âèÿâó íåòåðïèìîñò³ é ðîçïàëþâàí-
íÿ ì³æíàö³îíàëüíî¿ âîðîæíå÷³ ç áîêó
Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ
ïåðñîíàëîì. Íàãàäàºìî, ïåðøèì êðîêîì
ïàíà ×åðíîâåöüêîãî ó âèð³øåíí³ öüîãî
ïèòàííÿ ñòàëî äåìîíòóâàííÿ ê³îñê³â
ÌÀÓÏ, äå ðîçïîâñþäæóâàëè àíòèñåì³ò-

ñüêó ë³òåðàòóðó. Ïîñîë ²çðà¿ëþ âèñîêî
îö³íèëà öåé â÷èíîê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè.

— Ä³¿ ÌÀÓÏ ñóïåðå÷àòü Ì³æíàðîäí³é
õàðò³¿ ç ïðàâ ëþäèíè, ùî çàñóäæóº áóäü-
ÿê³ âèÿâè íåòåðïèìîñò³ çà íàö³îíàëüíîþ
îçíàêîþ,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.— Îñîáëèâî ïðèêðî, êîëè âîíè
éäóòü â³ä óñòàíîâè, êîòðà ïåðåáóâàº ï³ä
åã³äîþ îðãàí³â âëàäè. Ìåí³ âàæêî áîðî-
òèñÿ ç öèì ÿâèùåì, àëå ÿ ðîçâ’ÿæó öþ
ïðîáëåìó

Леонід Черновець ий вітає ново о посла держави Ізраїль в У раїні
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Öåíòð äëÿ 
äåìîãðàô³÷íîãî áóìó
Ó 2008-ìó ïîíàä 300 êèÿíîê áåçêîøòîâíî ïðîõîäèòèìóòü
øòó÷íå çàïë³äíåííÿ ó â³ää³ëåíí³ äîïîì³æíèõ 
ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîã³é, ÿêå çàïðàöþº âæå âîñåíè

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïàí Êà-
ì³íñüêèé, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðå-
ïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöè-
íè ñòâîðþâàòèìóòü ó ê³ëüêà åòàï³â. Òàê,
âîñåíè íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ïîëîãîâîãî
áóäèíêó ¹ 4 ó â³ää³ëåíí³ äîïîì³æíèõ
ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîã³é ìåäèêè
ïðèéìàòèìóòü ïåðøèõ ïàö³ºíòîê. Òàêîæ
ïëàíóþòü ðîçøèðèòè øòàò ïðàö³âíèê³â

ìåäè÷íîãî çàêëàäó: íà ðîáîòó äî Öåíòðó
çàïðîñÿòü 2 åìáð³îëîã³â, ðåïðîäóêòîëî-
ã³â òà ë³êàð³â óëüòðàçâóêîâî¿ ³ ïåðèíà-
òàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè. Ôàõ³âö³ îáñòåæóâà-
òèìóòü æ³íîê íà ñó÷àñíîìó îáëàäíàíí³,
íà çàêóï³âëþ ÿêîãî âèòðàòÿòü ÷èìàëó
÷àñòèíó êîøò³â. Çàãàëîì ó öüîìó ðîö³
ìåäèêè î÷³êóþòü ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ñóìó 2,5 ìëí ãðí.

Íà áàç³ öüîãî â³ää³ëåííÿ â 2008-ìó
300—400 êèÿíîê çìîæóòü áåçêîøòîâíî
ïðîõîäèòè îäíó ïðîöåäóðó øòó÷íîãî çà-
ïë³äíåííÿ. Òàê, ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ îä-
íà òàêà ñïðîáà êîøòóº ïàö³ºíòö³ 7-8 òèñ.
ãðí. Ôàõ³âö³ 38 ì³ñüêèõ æ³íî÷èõ êîíñóëü-
òàö³é âèçíà÷àòèìóòü êèÿíîê, îäíó ñïðî-
áó øòó÷íîãî çàïë³äíåííÿ ÿêèõ ô³íàíñó-
âàòèìóòü ç ì³ñüêî¿ êàçíè.

Æ³íêàì, ÿê³ âæå çàâàã³òí³ëè, ìåäèêè
ïðîâîäèòèìóòü ïåðèíàòàëüíó ä³àãíîñòè-
êó. Ñïåö³àë³ñòè äîñë³äæóâàòèìóòü çà äî-
ïîìîãîþ íîâîãî îáëàäíàííÿ ÷è íå ³ñíóº
í³ÿêèõ â³äõèëåíü ó ðîçâèòêó ïëîäó.

Öåíòð ðîçòàøóþòü ó 5-ïîâåðõîâîìó
àêóøåðñüêîìó êîðïóñ³ ïîëîãîâîãî áóäèí-
êó ¹ 4. Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ îáëàøòóþòü
â³ää³ëåííÿ äëÿ ïîðîä³ëü ç ð³çíèìè ³íôåê-
ö³ÿìè. À íà ³íøèõ ðîçì³ñòÿòü ³íäèâ³äóàëü-
í³ ïîëîãîâ³ çàëè. Ïëàíóþòü, ùî òóò ïðî-
ôåñ³îíàëè âèõîäæóâàòèìóòü ìàëþê³â, ÿê³
ïðè íàðîäæåíí³ âàæèëè 500—600 ãðàì³â

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Восени на базі поло ово о б дин № 4 запрацює відділення допо-
міжних репрод тивних техноло ій. На вчорашній нараді зі створен-
ня Київсь о о місь о о центр репрод тивної та перинатальної ме-
дицини оловний а шер- іне оло МОЗ У раїни В'ячеслав Камін-
сь ий розповів, що на осметичний ремонт, за півлю ін баторів
та апарат УЗД із спеціальними насад ами необхідно приблизно
2,5 млн рн. Нарада пройшла під олов ванням заст пни а олови
Ірени Кільчиць ої.
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íîâèíàìè
âèáèâàþòü
Óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè
“ïîä³ëèëè” â³ò÷èçíÿí³
òåëåêàíàëè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора е сперти А адемії раїн-
сь ої преси представили рез льта-
ти моніторин політичних телено-
вин 10 провідних раїнсь их ана-
лів. У травні част а політичних но-
вин порівняно з мин лою парла-
ментсь ою виборчою ампанією
зросла із 32 до 38%.

ßê ðîçïîâ³ëà ãîëîâíèé íàóêîâèé ñï³âðî-
á³òíèê ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè
Íàòàëÿ Êîñòåíêî, ðàí³øå ³íôîðìàö³ÿ íàä-
õîäèëà íà êàíàëè â³ä âëàñíèõ êîðåñïîí-
äåíò³â òà ç îô³ö³éíèõ äæåðåë, àëå îñòàí-
í³ì ÷àñîì àêòèâ³çóâàëèñÿ ïðåñ-öåíòðè ïàð-
ò³é ³ áëîê³â, ÿê³ íàäàþòü ÇÌ² “ñâî¿ âàð³-
àíòè”. “Öå îçíà÷àº, ùî ñèòóàö³ÿ ðîçïàëþº-
òüñÿ ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè áåðóòüñÿ çà íîâè-
íè”,— çàçíà÷èëà åêñïåðò. Â îáãîâîðåíí³
äîñòðîêîâèõ âèáîð³â, çà ¿¿ ñëîâàìè, ìîæ-
íà âèä³ëèòè òèõ, õòî “çà” (5 êàíàë, ÓÒ-1,
“Òîí³ñ”, “Íîâèé êàíàë”), òà õòî “ïðîòè”
(ÒÐÊ “Óêðà¿íà”, ÍÒÍ, ÑÒÁ). Ó á³ëüøîñò³
³íôîðìàö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü íåìàº òî÷êè
çîðó îïîíåíò³â, ¿¿ íàâîäÿòü ëèøå â 17% íî-
âèí. ßêùî ãîâîðèòè ò³ëüêè ïðî ïîë³òè÷í³
íîâèíè, òî ìàòåð³àëè ç äóìêàìè äâîõ ïðî-
òèëåæíèõ ñòîð³í ñòàíîâëÿòü 27%. “Öå á³ëü-
øå, í³æ ðàí³øå, àëå ÷âåðò³ çàìàëî, ùîá ó
ãëÿäà÷à ñêëàëàñÿ á³ëüø-ìåíø îá’ºêòèâíà
êàðòèíà ïðî ðîçâèòîê ïîä³é”,— ââàæàº Íà-
òàëÿ Êîñòåíêî. ×àñòêà ïîâ³äîìëåíü ³ç äâî-
ìà òî÷êàìè çîðó íàéá³ëüøà íà ÓÒ-1 (24%),
“Òîí³ñ³” (21%) òà ÍÒÍ (19%), à íàéìåí-
øà — íà ICTV (12%).

Çðîñòàº óâàãà äî ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà
áëîê³â. Ïàðò³þ ðåã³îí³â ïîð³âíÿíî ç æîâò-
íåì ìèíóëîãî ðîêó çãàäàíî â íîâèíàõ ó
ï’ÿòü ðàç³â, à ÁÞÒ òà “Íàøó Óêðà¿íó” óä-
â³÷³ ÷àñò³øå. Ïðî ïàðò³¿ á³ëüøîñò³ éøëîñÿ
ó íîâèíàõ ÷àñò³øå, í³æ ïðî îïîçèö³þ ðà-
çîì ç ïîçàïàðëàìåíòñüêèìè ïîë³òè÷íèìè
îá’ºäíàííÿìè — 38 ïðîòè 29%.

Ñåðåä ïîë³òèê³â íàé÷àñò³øå çãàäóâàëè
Â³êòîðà Þùåíêà (32%), Â³êòîðà ßíóêîâè-
÷à (16%), Îëåêñàíäðà Ìîðîçà (11%), Ïåò-
ðà Ñèìîíåíêà (9%), Âàëåð³ÿ Ïøåíè÷íîãî
(6%), Ñþçàííó Ñòàí³ê (5%), Þë³þ Òèìî-
øåíêî (4%). Ë³äåðö³ ÁÞÒ óâàãó ïðèä³ëÿ-
ëè ÍÒÍ òà ÒÐÊ “Óêðà¿íà”. Â ïóáë³÷íó ïî-
ë³òèêó ââîäÿòü ä³ÿ÷³â ñèëîâèõ ñòðóêòóð òà
ïðàâîñóääÿ. Åêñïåðò ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿
ÍÀÍ Óêðà¿íè Ñåðã³é Ìàêåºâ ââàæàº, ùî â
íîâèíè âòÿãíóòî ÷èìàëî çàéâèõ ëþäåé.
“Ëþäè ãîâîðÿòü áàãàòî ³ íå ïî ñóò³. ×åðåç
öå “ðîçìíîæåííÿ ïåðñîí” ñóòí³ñòü êîí-
ôë³êò³â òàê ³ íå ðîçêðèâàºòüñÿ”,— ââàæàº
ïàí Ìàêåºâ.

Íàéá³ëüøå “âèãîâîðèòèñÿ” äàþòü ïðåä-
ñòàâíèêàì ïàðëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿, íà íèõ
ïðèïàäàº 34% ñèíõðîíó. Ãîëîâíèìè ñï³êå-
ðàìè â³ä êîàë³ö³¿, õî÷ ÿê öå äèâíî, º Ìî-
ðîç òà Ñèìîíåíêî (21%), â³ä îïîçèö³¿ —
Êèðèëåíêî òà Îíèùóê (12%). Òèì ÷àñîì
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïðàêòè÷íî íà âñ³õ êàíà-
ëàõ îïèíèëàñÿ ïîçà ÒÎÏ-10 “ñï³êåð³â” ³
çà äâà òèæí³ ìàëà ëèøå 20 ñåêóíä ñèíõðî-
íó — ò³ëüêè â íîâèíàõ êàíàëó “1+1”. Ïðåä-
ñòàâíèêè êîàë³ö³¿ ìàþòü “â³ëüíèé äîñòóï”
äî åô³ðó ÒÐÊ “Óêðà¿íà”, ÍÒÍ òà “Íîâîãî
êàíàëó”, äå ä³ñòàëè äî äâîõ òðåòèí ñèíõðî-
íó. Îïîçèö³éí³ æ ë³äåðè áåçïåðåøêîäíî
âèñëîâëþþòü ñâî¿ ïîãëÿäè â åô³ð³ 5 êàíà-
ëó òà ÓÒ-1.

Íà äóìêó ïðåçèäåíòà Àêàäåì³¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ïðåñè Âàëåð³ÿ ²âàíîâà, òàêà ñèòóàö³ÿ
â íîâèííîìó ïðîñòîð³ íå íàäòî ñïðèÿº ðî-
çóì³ííþ àóäèòîð³ºþ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â
äåðæàâ³. “Íåçáàëàíñîâàí³ñòü ñèíõðîí³â ³
ïîäà÷³ òî÷îê çîðó íå äàþòü äîñòàòíüî ìà-
òåð³àëó, ùîá ãëÿäà÷ çðîáèâ óñâ³äîìëåíèé
âèá³ð”,— ââàæàº åêñïåðò
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Öåíòðàëüíîâèáîð÷³ 
êàí³êóëè
Äî 2 ñåðïíÿ ÖÂÊ íå îáíóëüîâóâàòèìå ñïèñê³â îïîçèö³¿
Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Змінений за он "Про вибори на-
родних деп татів" наб де чинно-
сті 2 серпня 2007 ро , тобто за
60 днів до достро ових парла-
ментсь их виборів. Я повідо-
мив чора олова Центральної
виборчої омісії (ЦВК) Володи-
мир Шаповал, до то о час рі-
шення стосовно виборчо о про-
цес не прийматим ть. Отже,
2 серпня ЦВК м сить хвалити
безліч рішень. Одна , я засвід-
чили вчорашні події в Центрви-
борч омі, за нинішньо о он-
фронтаційно о с лад ЦВК зро-
бити це б де вельми тяж о.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” ñåêðåòàð
ÖÂÊ Òåòÿíà Ëóêàø, ó ï’ÿòíèöþ â³äáóëà-
ñÿ çàêðèòà íàðàäà, íà ÿê³é áóëî ëèøå êå-
ð³âíèöòâî ÖÂÊ, à ñàìå: Âîëîäèìèð Øà-
ïîâàë, Æàííà Óñåíêî-×îðíà, Àíäð³é Ìà-
ãåðà ³ Òåòÿíà Ëóêàø. Âèð³øèëè ïðèçíà-
÷èòè çàñ³äàííÿ ÖÂÊ íà 14.30 12 ÷åðâíÿ.
Íà ïîðÿäêó äåííîìó ìàëî áóòè ò³ëüêè
îäíå ïèòàííÿ: çàêð³ïëåííÿ ðåã³îí³â çà
÷ëåíàìè ÖÂÊ êîëåã³àëüíîþ ïîñòàíîâîþ.
Â÷îðà æ Âîëîäèìèð Øàïîâàë â³ä ñâîãî
³ìåí³ âèäàâ â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ.
Òàê ðîáèëè ³ éîãî ïîïåðåäíèêè Ñåðã³é
Ê³âàëîâ òà ßðîñëàâ Äàâèäîâè÷. À âò³ì, öå
çóìîâèëî õâèëþ îáóðåííÿ ó Òåòÿíè Ëó-
êàø, òîìó ç ¿¿ ³í³ö³àòèâè ³íø³ ÷ëåíè ÖÂÊ
â³ä êîàë³ö³¿ â÷îðà âèð³øèëè ïðîâåñòè çà-
ñ³äàííÿ Öåíòðâèáîð÷êîìó áåç ó÷àñò³ ãî-
ëîâè ÖÂÊ. Ïðîòå íåîáõ³äíîãî äëÿ ïðî-
âåäåííÿ çàñ³äàííÿ êâîðóìó â ê³ëüêîñò³ 10
÷ëåí³â íå âäàëîñÿ ç³áðàòè.

Ï³äòðèìàòè ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ó÷îðà
ïðèéøëè äî Öåíòðâèáîð÷êîìó íàðîäí³
äåïóòàòè â³ä êîàë³ö³¿ ³ îïîçèö³¿, à òàêîæ
ñåñòðà Òåòÿíè Ëóêàø, çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
Êàáì³íó Îëåíà Ëóêàø.

“Êîãî æ çà ÿêèìè ðåã³îíàìè çàêð³ïè-
ëè?”,— çâåðíóâñÿ êîðåñïîíäåíò “Õðåùà-
òèêà” äî ÷ëåí³â ÖÂÊ. “ßêà ð³çíèöÿ? Öå
ôîðìàëüí³ñòü. ×ëåí ÖÂÊ ìîæå âòðó÷àòè-
ñÿ â îðãàí³çàö³þ âèáîð÷îãî ïðîöåñó â
êîæíîìó ðåã³îí³”,— êàæå Æàííà Óñåí-
êî-×îðíà, ÿêà ðàçîì ³ç Àíäð³ºì Ìàãåðîþ
ï³äòðèìàëà ãîëîâó ÖÂÊ. “Çðîçóì³éòå íà-
ðåøò³, ìîâà íå ïðî ðåã³îíè, à ïðèíöèï:
êîëåã³àëüíî ÷è îäíîîñîáîâî ïðèéìàþòü-
ñÿ ð³øåííÿ”,— çàçíà÷àº Òåòÿíà Ëóêàø.

Ö³êàâî, ÿêùî öå ôîðìàëüí³ñòü, òîä³ ÷î-
ìó ÷ëåíè ÖÂÊ òðèìàþòü ðåã³îíàëüíèé
ðîçïîä³ë ó òàºìíèö³. Òå, ùî â³í óæå çà-
âåðøåíèé, — ôàêò. Íàïåâíî, ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ãîëîâè ÖÂÊ ³ ïîñòàíîâà, ÿêó ï³ä-
ãîòóâàëè 8 ÷ëåí³â â³ä êîàë³ö³¿, ³ñòîòíî â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ îäíå â³ä îäíîãî. “Ïîêàæ³òü
äîêóìåíò”,— çâåðíóâñÿ êîðåñïîíäåíò
“Õðåùàòèêà” äî ïðàö³âíèö³ ñåêðåòàð³àòó
ÖÂÊ, ÿêà òðèìàëà â ðóêàõ ïðîåêò ïîñòà-

íîâè, ÿêó ïëàíóâàëè ðîçãëÿíóòè íà çàñ³-
äàíí³. ßê ³ î÷³êóâàëîñÿ, â ïðîõàíí³ â³ä-
ìîâèëè.

Ñüîãîäí³ ÖÂÊ çíîâó íàìàãàòèìåòüñÿ
çà íàÿâíîñò³ êâîðóìó ç³áðàòèñÿ íà çàñ³-
äàííÿ

Íåï³äñóäí³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä â³äìîâèâñÿ
çàéìàòèñÿ ñïðàâîþ çâ³ëüíåíèõ ñóää³â

Ó÷îðà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
òå, ùî ñòàíîì íà 11 ÷åðâíÿ âåäåòüñÿ ï³ä-
ãîòîâêà ñïðàâè äî ðîçãëÿäó íà çàñ³äàíí³
Ñóäó. Ñóää³ ïðîäîâæóþòü ñâîþ ðîáîòó,
ðîçãëÿäàþ÷è ïîäàííÿ, êîòð³ íàäõîäÿòü äî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëî-
âè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Âàëåð³é Ïøå-
íè÷íèé, ñüîãîäí³ ñóää³ ïðîäîâæàòü ðîç-
ãëÿä “ñòàðèõ” ñïðàâ, à ÿêèõ ñàìå, â³í íå

ñêàçàâ. “Äëÿ ïðåñè òà ãðîìàäñüêîñò³ âî-
íè íå º òàêèìè âæå é âàæëèâèìè. Æîä-
íîãî ïîäàííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³
“òðåòüîãî óêàçó” Ïðåçèäåíòà ïðî ïðèïè-
íåííÿ ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó â Êîí-
ñòèòóö³éíîìó Ñóä³ ïîêè ùî íåìàº”,— ïî-
â³äîìèâ Âàëåð³é Ïøåíè÷íèé.

Íàãàäàºìî, ùî 14 òðàâíÿ â Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íàä³éøëè êîíñòèòó-
ö³éí³ ïîäàííÿ â³ä íàðîäíèõ äåïóòàò³â ïðî
êîíñòèòóö³éí³ñòü óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè ùîäî çâ³ëüíåííÿ Âàëåð³ÿ Ïøåíè÷íî-
ãî, Ñþçàííè Ñòàí³ê òà Âîëîäèìèðà ²âà-
ùåíêà ç ïîñàä ñóää³â ÊÑ. Çîêðåìà, 49 íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè — ïðî â³äïîâ³ä-
í³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³é-
íîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 30
êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 369 “Ïðî çâ³ëüíåííÿ
Âàëåð³ÿ Ïøåíè÷íîãî ç ïîñàäè ñóää³ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè”; 53 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè — ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 1 òðàâíÿ 2007 ðî-
êó ¹ 370 “Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ñþçàííè Ñòà-
í³ê ç ïîñàäè ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè”; 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè —
ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè â³ä 10 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 390 “Ïðî
çâ³ëüíåííÿ Âîëîäèìèðà ²âàùåíêà ç ïîñà-
äè ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè”

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Коле ія с ддів Констит ційно о С д затвердила постанов про
відмов від ритті онстит ційно о провадження в справі з подан-
ня деп татів стосовно онстит ційності аз Президента У раїни
про звільнення Валерія Пшенично о, Сюзанни Стані і Володимира
Іващен а з посад с ддів КС.

Народний деп тат Партії промисловців і підприємців У раїни (ПППУ) Лев І натен о
повідомив “Хрещати ”, що 8 червня надіслав запит до ЦВК із вимо ою роз лян ти три
андидат ри від ПППУ на ва антні місця народних деп татів від “Нашої У раїни”. Пре-
тендентами на деп татство від їхньої партії стали: Юрій Дерев’ян о, Ві тор Веретен-
ни ов, Єв ен С хін. До зала одження сит ації зі с ладанням деп татсь их повноважень
ЦВК андидат ри ПППУ не роз лядатим ть.

ВВ  ТТЕЕММУУ
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Ìîíàñòèðñüêà 
ïîçèêà
×è ïåðåäàäóòü 20 ñïîðóä ñòîëè÷íîìó
Ïîêðîâñüêîìó æ³íî÷îìó ìîíàñòèðþ,
çàëåæàòèìå â³ä ð³øåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Ñòîëè÷íîìó Ïîêðîâñüêîìó æ³íî÷îìó ìîíàñòèðþ ïåðåäàäóòü 20 îá'ºê-
ò³â íåðóõîìîãî ìàéíà. Òàêèé ïðîåêò ð³øåííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçãëÿ-
äàòèìóòü íà íàñòóïí³é ñåñ³¿ â ÷åòâåð. Öå ð³øåííÿ º ôîðìàëüíèì, àäæå
ñïîðóäàìè ìîíàñòèð êîðèñòóºòüñÿ âæå òðèâàëèé ÷àñ.

Ìîíàñòèð óæå ä³ñòàâ çãîäó íà áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ ñïîðóäàìè â³ä
Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ç îõîðîíè, ðåñòàâðàö³¿ òà âè-
êîðèñòàííÿ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é. Âñ³ ö³ 20
îá’ºêò³â ðîçòàøîâàí³ â ïðîâóëêó Áåõòåðåâñüêîìó,15. Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òà îðåíäè Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî öåí-
òðó ç îõîðîíè, ðåñòàâðàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³
çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é Îëüãà Îñèêî çàïåâíèëà “Õðåùàòèê”, ùî ìîíàñ-
òèð óæå äàâíî êîðèñòóºòüñÿ íèìè. Òîìó ïåðåäà÷à áóäå ôîðìàëüíîþ.

Äî ñëîâà, öå ð³øåííÿ ì³ñòó íå êîøòóâàòèìå æîäíî¿ êîï³éêè

Ïîñîëüñòâî 
Êàçàõñòàíó 
ðîçøèðþºòüñÿ
Êè¿âðàäà ðîçãëÿíå ïèòàííÿ ïðî ïðîäàæ
öüîìó äèïëîìàòè÷íîìó ïðåäñòàâíèöòâó
ä³ëÿíêè íà âóëèö³ Ìåëüíèêîâà, 51

Áóä³âëÿ íà Ìåëüíèêîâà, 51 ïå-
ðåáóâàëà â ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÊÏ
“Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ
³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” òà, çà
ñëîâàìè éîãî äèðåêòîðà Ïàâëà
Êðèâîíîñà, çäàâàëàñÿ â îðåíäó
³íîçåìí³é ïðèâàòí³é ô³ðì³. À ïðî
ðîçøèðåííÿ Ïîñîëüñòâà Ðåñïóá-
ë³êè Êàçàõñòàí ùå âçèìêó éøëî-
ñÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ìåðà Êèºâà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà ïîñëà
Àìàíãåëüäè Æóìàáàºâà. Ïîñîë
Êàçàõñòàíó ñêàðæèâñÿ íà çàìàëå
ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ìåëüíèêîâà,
26, â ÿêîìó ò³ñíèòüñÿ ïîñò³éíî
çðîñòàþ÷à ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â,
³ òîä³ ìåð ïîîá³öÿâ ïîñïðèÿòè ó
âèä³ëåíí³ òåðèòîð³¿ äëÿ áóä³âíèö-
òâà ðåçèäåíö³¿ ïîñëà.

Ðå÷íèê-ïîñëàííèê Êà¿ðòàé
Æàíáàòèðîâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó”, ùî áóä³âëþ íà Ìåëüíèêî-

âà, 51, ÿêà ðîçòàøîâàíà íåïîäà-
ë³ê â³ä ïîñîëüñòâà, ïëàíóþòü ïå-
ðåáóäóâàòè ï³ä ðåçèäåíö³þ ïî-
ñëà òà òîðãîâå ïðåäñòàâíèöòâî, à
íàëåæíó äîêóìåíòàö³þ âæå óçãî-
äæåíî íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³.
Êîøòè â³ä ïðîäàæó ä³ëÿíêè Ïî-
ñîëüñòâó Êàçàõñòàíó ï³äóòü äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó (ÿêîþ áóäå öÿ
ñóìà, ïîêè ùî íåâ³äîìî), ÿêùî
íà ñåñ³¿ äåïóòàòè óõâàëÿòü ð³øåí-
íÿ ïðî ïðîäàæ ö³º¿ òåðèòîð³¿,
ïðîâåäóòü ¿¿ åêñïåðòíó îö³íêó.

Ó ìàéáóòíüîìó æ, çà ñëîâàìè
ïàíà Æóìàáàºâà, ìîæëèâå ñïî-
ðóäæåííÿ íîâîãî ïîñîëüñòâà ç ðå-
çèäåíö³ºþ òà òîðãîâèì ïðåäñòàâ-
íèöòâîì ó òàê çâàíîìó ïîñîëüñü-
êîìó êîìïëåêñ³, ïîáëèçó àìåðè-
êàíñüêîãî äèïëîìàòè÷íîãî ïðåä-
ñòàâíèöòâà, àëå ïîêè ùî ÷³òêèõ
äîìîâëåíîñòåé ïðî öå ç ì³ñüêîþ
âëàäîþ íåìàº

Áåççàïåðå÷íå 
ë³äåðñòâî ñòîëèö³

Ö³êàâà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ó Á³ë³é Öåðêâ³: ÁÞÒ, ùî
ìàº á³ëüø³ñòü ó ì³ñüê³é ðàä³, ³í³ö³þâàâ ð³çêå ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â. Çãîäîì ï³ä ÷àñ â³çèòó Þë³¿ Òèìî-
øåíêî òàðèôè çíèçèëè, àëå íå äî ïåðâ³ñíîãî ñòà-
íó. Òîæ ó ï³äñóìêó âîíè âèÿâèëèñÿ çíà÷íî âèùè-
ìè çà êè¿âñüê³.

ßê âèäíî ç òàáëèö³, íå ìåíø ðàçþ÷à êàðòèíà ³ ó
ïîð³âíÿíí³ Êèºâà ç îáëàñíèìè öåíòðàìè. Òàê, Îäå-
ñà ö³ëêîì ï³äòâåðäæóº ñâîº çâàííÿ “ïåðëèíè á³ëÿ
ìîðÿ” ùîäî äîðîæíå÷³: ö³íà çà “êóá” õîëîäíî¿ âî-
äè òóò — 1,86 ãðí, ùî âäâ³÷³ âèùà çà êè¿âñüêó. Çà
îïàëåííÿ 1 êâ. ì ïëîù³ îäåñèò ïëàòèòü â³ä 4 äî 5,52
ãðí, ùî âòðè÷³ âèùå çà ñòîëè÷íèé ð³âåíü. Ïðèáëèç-
íî òàê³ æ, ÿê â Îäåñ³, òàðèôè â Óæãîðîä³ — öåíòð³
íàéá³äí³øîãî óêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó — Çàêàðïàòòÿ.
Ì³ñöåâèé æèòåëü, îäåðæóþ÷è íàéíèæ÷ó â êðà¿í³
çàðïëàòó, ïëàòèòü çà “êóá” õîëîäíî¿ âîäè 2,07 ãðí,
à çà îá³ãð³â 1 êâ. ì æèòëà — 4,99 ãðí. Òðîõè êðàù³
ñïðàâè ó ×åðí³ãîâ³, äå á³ëüø³ñòü ó ì³ñüêðàä³ ìàº êî-
àë³ö³ÿ. Òàðèôè âîäîêàíàëó íèæ÷³, í³æ ó Êèºâ³, êâàðò-
ïëàòà òàêîæ, à îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷à âîäà íåíàáàãàòî
âèùà ó ïîð³âíÿíí³ ç Êèºâîì, àëå íèæ÷à, í³æ ó ³í-
øèõ ì³ñòàõ.

Îäíàê ñóõà ñòàòèñòèêà íå â³ääçåðêàëþº âñ³º¿ ïîâ-
íîòè êàðòèíè. Ð³÷ ó ò³ì, ùî íà àäðåñí³ äîòàö³¿ òà-
ðèô³â ÆÊÃ êè¿âñüêà âëàäà ñïðÿìóâàëà íèí³øíüîãî
ðîêó ïîíàä 2 ìëðä ãðí, ùî â ïåðåðàõóíêó íà îäíî-
ãî æèòåëÿ â ê³ëüêà ðàç³â ïåðåâèùóº äîòàö³¿ â ³íøèõ
ðåã³îíàõ êðà¿íè, òîìó êèÿíè ôàêòè÷íî ñïëà÷óþòü ùå
ìåíøå.

Cоціально-е ономічні
по азни и:
Київ — ло омотив У раїни

Ôàêò ñò³éêîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè, ïî-
ïðè ïåâí³ ïîë³òè÷í³ ðèçèêè, íåçàïåðå÷íèé. Îäíàê íà-
â³òü ó öüîìó çàãàëüíîìó ïîñòóïàëüíîìó ðóñ³ êðà¿íè
º ñâî¿ “òî÷êè ïðîðèâó”. Òàê, â³äïîâ³äíî äî çâåäåíî-
ãî àíàë³çó ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíèõ ³ ì³ñüêèõ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é, ïðîâåäåíîãî Äåðæêîìñòàòîì Óêðà¿íè
çà ïåðøèé êâàðòàë 2007 ðîêó, Êè¿â ïîñ³äàº ïåðøå
ì³ñöå ñåðåä ðåã³îí³â, ùî äîñÿãëè ïåâíîãî ïîë³ïøåí-
íÿ ïîêàçíèê³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Ñòîëèöÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì íîâî¿ êîìàíäè íà ÷î-
ë³ ç ìåðîì Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì çà ïåðøèé

êâàðòàë 2007 ðîêó çíà÷íî ïîêðàùèëà âñ³ ïîêàç-
íèêè, ÿê³ â³äñë³äêîâóº Äåðæêîìñòàò.

Íåàáèÿê çðîñëè ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïå-
ð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó (ìåðñòâî Îëåêñàíäðà
Îìåëü÷åíêà) äîõîäè ì³ñüêîãî áþäæåòó (íà
42,3%), ùî äàëî çìîãó â³äïîâ³äíî çá³ëüøèòè é âè-
òðàòè, îñîáëèâî â ñîö³àëüí³é ñôåð³. Íå âàðòî çà-
áóâàòè, ùî Êè¿â — íàéá³ëüøèé äîíîð Äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Õîðîøà íàïîâíþâàí³ñòü
áþäæåòó òà íåçàëåæí³ñòü â³ä äîòàö³éíèõ äæåðåë
ô³íàíñóâàííÿ äàº çìîãó êîìàíä³ Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî áðàòè íà ñåáå (³ ñòàá³ëüíî âèêîíóâàòè)
íîâ³ ñîö³àëüí³ çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä êèÿíàìè (íà-
ïðèêëàä, ïðÿì³ âèïëàòè ìàëîçàáåçïå÷åíèì êè-
ÿíàì ó 2007 ðîö³ ñòàíîâèòèìóòü ìàéæå 500 ìëí
ãðí).

ßê âèäíî ç òàáëèö³, ð³âåíü îñâ³òè ó Êèºâ³ çíà-
õîäèòüñÿ íà íàéâèùîìó ð³âí³.

Êè¿â — ñòîëèöÿ 
â³ò÷èçíÿíî¿ âèùî¿ îñâ³òè

Інвестиційний лімат:
найпривабливіший

Êè¿â — ïðèâàáëèâèé îá’ºêò äëÿ ³íîçåìíèõ ³í-
âåñòîð³â. Â åêîíîì³êó ì³ñòà ³íâåñòîâàíî ïîíàä
$5,5 ìëðä. Ñòàá³ëüíèé ïðèð³ñò öüîãî ïîêàçíè-
êà — î÷åâèäíèé: ì³ñüêà âëàäà çóì³ëà ñòâîðèòè
ñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò, çà ÿêèé ³í-
âåñòîðè “ãîëîñóþòü” ñâî¿ìè ô³íàíñàìè.

Îêñàíà ÊÎÐÍ²É×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

У четвер на сесії Київради деп тати роз лян ть питан-
ня про продаж земельної ділян и площею 740 в. м на
в л. Мельни ова, 51 Посольств Респ блі и Казахстан
під б дівництво резиденції посла та тор ово-е ономіч-
ної місії. За словами речни а-посланни а Посольства
Казахстан в У раїні Каїртая Жанбатирова, доб дова
додат ових спор д спричинена збільшенням штат
дипломатично о представництва та по либленням е о-
номічних відносин.
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Ì³ñòî/
Ïîêàçíèêè

Êâàðòïëàòà 
çà 1 êâ. ì 

ç/áåç ë³ôòà (ãðí)

Ãàðÿ÷à âîäà, 
çà ì  êóá

(ãðí)

Õîëîäíà
âîäà, çà ì
êóá (ãðí)

Îïàëåííÿ, ì
êâ (ãðí)

Êàíàë³-
çàö³ÿ, ì êóá

(ãðí)

Êè¿â
1,10 (äî 12 ïîâåðõ³â

1,05)/0,86 7,38 0,94 1,60 0,54

Á³ëà Öåðêâà 0,65/0,80 8,22 1,26

3,45 
(ó îïàë.

ñåçîí), 0,58
— â ³íø³
ì³ñÿö³

1,62

²ðï³íü 1,10/0,95 12,48 1,46 2,23 2,22

Ñëàâóòè÷
0,69—0,83/
0,79—0,94 9,14 2,14

2,89 
(ó îïàë.
ñåçîí)

1,77

×åðí³ã³â 0,96/0,83 8,06 0,68 2,21 0,50

Æèòîìèð 0,89/0,80 9,34 1,25

3,12 
(ó îïàë.
ñåçîí)

0,68 ãðí — â
³íø³ ì³ñÿö³

1,22

Æèòëîâî-êîìóíàëüí³ òàðèôè ó ì³ñò³ Êèºâ³, ì³ñòàõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 
òà îáëàñíèõ öåíòðàõ Óêðà¿íè 

(ðîçðàõóíîê íà ÷åðâåíü)

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ì³ñòî

Ê³ëüê³ñòü âóç³â III ³ IV
ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ 
(çà äàíèìè ñàéòó

Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè)

Êè¿â 74

Õàðê³â 25

Ñ³ìôåðîïîëü 15

Îäåñà 15

Äîíåöüê 15

Ëüâ³â 13

Äí³ïðîïåòðîâñüê 11

Ìèêîëà¿â 11Áþäæåòíå çàáåçïå÷åííÿ

Íà îäíîãî êèÿíèíà íà
ð³ê — 881 ãðí

Ñåðåäíüîóêðà¿íñüêèé

ïîêàçíèê — 244,7 ãðí
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“Ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿”
íå áóäå
Êè¿âðàäà ïëàíóº â³äì³íèòè ð³øåííÿ
äâîð³÷íî¿ äàâíèíè ùîäî 
òàê ³ íå ñòâîðåíîãî ìóí³öèïàëüíîãî
ïðàâîîõîðîííîãî ï³äðîçä³ëó

Àííà ÌÀÐÒÞØÅÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора олова омісії з пи-
тань ре ламент Віталій
Ярема повідомив "Хре-
щати ", що Київрада на
пленарном засіданні
четвер роз ляне питання
про с ас вання рішення
від 2005 ро "Про ство-
рення місцевої міліції",
ос іль и за два ро и цей
підрозділ, я ий мав би
б ти підпоряд ований м -
ніципалітет , та і не
створено через про али-
ни в державном за оно-
давстві.

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ ßðåìè, ì³ñ-
öåâó ì³ë³ö³þ íå ñòâîðåíî ÷åðåç
íåäîë³êè íå ì³ñüêîãî, à çàãàëü-
íîäåðæàâíîãî çàêîíîäàâñòâà, îñ-
ê³ëüêè ì³ñüêèé áþäæåò ñòîëèö³
ö³ëêîì çäàòåí óòðèìóâàòè âëàñ-
íèé ïðàâîîõîðîííèé îðãàí. Äî
òîãî æ ì³ñòî éîãî íåàáèÿê ïî-
òðåáóº, çâàæàþ÷è íà ïðîáëåìè,
ÿê³ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ íåñèëîâèìè
ìåòîäàìè. Ñêàæ³ìî, âèâåçåííÿ
åâàêóàòîðîì àâòîòðàíñïîðòó, âè-
çíà÷åííÿ ì³ñöü ïðèòóëêó äëÿ

ëþäåé áåç âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ, âðåãóëþâàííÿ äð³á-
íèõ ãðîìàäñüêèõ çàâîðóøåíü òî-
ùî. Çàãàëîì, êàæå ïàí ßðåìà,
ìàéæå 90 % ì³ñüêèõ íåïîðîçó-
ì³íü ïðèïàäàº ñàìå íà òàê³ ëî-
êàëüí³ ñèòóàö³¿. Çà âæå ðîçðîá-
ëåíîþ ñõåìîþ ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöå-
âèõ ï³äðîçä³ë³â ìàâ áè êîíòðî-
ëþâàòè ìåð, à ÌÂÑ äîëó÷àëîñÿ
á ëèøå ó íàäçâè÷àéíèõ âèïàä-
êàõ. Äî òîãî æ ìîæíà áóëî á
óâåñòè ãðàäàö³þ îïåðàòèâíèõ
ïðàö³âíèê³â çà âèäîì íàâàíòà-
æåííÿ: â³ä òèõ, õòî ðîçêèäàº ïî
ïîøòîâèõ ñêðèíüêàõ øòðàôí³
ëèñò³âêè (ÿê öå ðîáëÿòü ó ªâðî-
ï³), äî òèõ, õòî âè¿æäæàº íà çàâ-
äàííÿ ç³ çáðîºþ. Àëå ö³ ïëàíè,
î÷åâèäíî, òàê ³ çàëèøàòüñÿ ìð³-
ÿìè, áî ì³ñöåâó ì³ë³ö³þ çàñíî-
âóâàòè íå çáèðàþòüñÿ: çàêîíîì
“Ïðî äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà-
¿íè íà 2006 ð³ê” çóïèíåíî íà
2007-é ä³þ çàêîíó “Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ
àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ì³ñöåâî¿ ì³-
ë³ö³¿”, ÿêèé íàäàâàâ ì³ñüêèì ðà-
äàì ïðàâî íà ñòâîðåííÿ ìóí³öè-
ïàëüíèõ ïðàâîîõîðîííèõ ï³äðîç-
ä³ë³â. Òîìó âñ³ ì³ñöåâ³ ³í³ö³àòè-
âè áëîêóþòüñÿ “çãîðè”. Íàãàäà-
ºìî, íèí³ ñòîëè÷íà ì³ë³ö³ÿ ïðåä-
ñòàâëåíà ëèøå Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êè-
ºâ³

Ïîë³òè÷íå 
ïåðåéìåíóâàííÿ
Äåïóòàòè íå ìîæóòü âèð³øèòè, 
÷è ïðèñâîþâàòè ³ì’ÿ ²âàíà Áàãðÿíîãî
ñòîëè÷íèì âóëèö³, á³áë³îòåö³ òà øêîë³

Îêñàíà ÊÎÐÍ²É×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

На чер овій сесії Київра-
ди четвер деп тати
вже втретє роз лядати-
м ть питання про при-
своєння імені письменни-
а Івана Ба ряно о біб-
ліотеці № 11, ш олі
№ 148 та новій в лиці
між Броварсь им прос-
пе том і мі рорайоном
ДВРЗ. Ініціює це омісія
з питань льт ри та ін-
формаційної політи и, а
проти наймен вання —
деп тати-соціалісти та
ре іонали.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó”
â êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êóëüòóðè òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, íàçâà-
òè íèçêó ñòîëè÷íèõ îá’ºêò³â
³ìåíåì ïèñüìåííèêà-åì³´ðàíòà
²âàíà Áàãðÿíîãî ïåðåäáà÷åíî
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà
Þùåíêà “Ïðî â³äçíà÷åííÿ 100-
ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ ²âàíà
Áàãðÿíîãî”. À âò³ì, óæå òðèâà-
ëèé ÷àñ ïðîåêò ð³øåííÿ âèíî-
ñÿòü íà ñåñ³þ Êè¿âðàäè, àëå çí³-
ìàþòü ùå ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó. Âîñ-
òàííº ïðîòè ïåðåéìåíóâàííÿ
âèñòóïèëà ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü îñâ³òè ñîö³àë³ñòêà Ãàííà

Ðóäåíêî, êîòðà çàÿâèëà, ùî áåç
ð³øåííÿ ¿¿ êîì³ñ³¿ ïðèñâîþâàòè
÷èºñü ³ì’ÿ øêîë³ òà á³áë³îòåö³
íå ìîæíà. Òåïåð öå ïèòàííÿ, ÿê
³ íàéìåíóâàííÿ øêîëè ¹ 104
íà ÷åñòü Îëåãà Îëüæè÷à, íà êî-
ì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè ðîçãëÿíó-
òå òà óõâàëåíå. Çà ñëîâàìè ïàí³
Ðóäåíêî, ºäèíèì çàóâàæåííÿì
º ïîäàííÿ íà ñåñ³þ îêðåìèõ
ïðîåêò³â ð³øåíü ùîäî êîæíîãî
îá’ºêòà. Íàéìåíóâàííÿ øêîëè
òà á³áë³îòåêè íå ïåðåäáà÷àº ô³-
íàíñîâèõ çàòðàò ç áþäæåòó, à
îñü ùîá íàçâàòè âóëèöþ, ïî-
òð³áíî ïðîô³íàíñóâàòè ÿê ì³í³-
ìóì âñòàíîâëåííÿ àäðåñíèõ òàá-
ëè÷îê. Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè ïðîòè çì³íè íàçâ âóëèöü âè-
ñòóïèâ ãîëîâà ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî.
Â³í ïðîïîíóâàâ â³äì³íèòè ð³-
øåííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèö³ Óðèöüêîãî íà Ìèòðîïîëè-
òà Ëèïê³âñüêîãî òà çàïðîïîíó-
âàâ íîâ³ ïðàâèëà, ÿê³ äåïóòàòè
íå ï³äòðèìàëè. Â³í ââàæàº: çì³-
íþâàòè íàçâó âóëèö³ ìîæíà ëè-
øå òîä³, êîëè ³í³ö³àòîðàìè âè-
ñòóïàþòü ìåøêàíö³ àáî çàäëÿ
â³äíîâëåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñïðà-
âåäëèâîñò³.

À âò³ì, õî÷à ³ìåíåì ²âàíà Áàã-
ðÿíîãî ³ ïðîïîíóþòü íàçâàòè
íîâó âóëèöþ ì³æ Áðîâàðñüêèì
ïðîñïåêòîì òà ì³êðîðàéîíîì
ÄÂÐÇ, ³ öüîãî ðàçó ñîö³àë³ñòè é
ðåã³îíàëè íå çáèðàþòüñÿ ãîëî-
ñóâàòè çà öå

²íâåñòèö³¿ â îñíîâíèé êàï³òàë, 
% äî çàãàëüíîóêðà¿íñüêîãî 

(êâ³òåíü 2006 — êâ³òåíü 2007 ðð.)

²íâåñòèö³¿ â îñíîâíèé êàï³òàë — öå ³íâåñòèö³¿
ó ìàéáóòíº. ¯õ ð³âåíü, ùî íåâïèííî çá³ëüøóºòü-
ñÿ ó Êèºâ³ îñòàíí³ì ÷àñîì, ñâ³ä÷èòü ïðî âïåâíå-
í³ñòü ñòîëè÷íîãî á³çíåñó â çàâòðàøíüîìó äí³.

Зарплати і я ість життя:
найвищі

Çàðîá³òíà ïëàòà â Êèºâ³ çà ð³ê íîâî¿ êè¿âñüêî¿
âëàäè (ç 1 êâ³òíÿ 2006 ðîêó äî 1 êâ³òíÿ íèí³ø-
íüîãî) çá³ëüøèëàñÿ íà 30,4 % — öå ðåêîðäíèé ïî-
êàçíèê ó êðà¿í³ (â ³íøèõ ðåã³îíàõ — â³ä 20 äî 26
%). Ó ñòîëèö³ öå çðîñòàííÿ ï³äêð³ïëåíî â³äïîâ³ä-
íèì çá³ëüøåííÿì îáñÿã³â ðîçäð³áíîãî òîâàðîîá³-
ãó — 31,4 %, òîáòî ñòîëèöÿ ïîâí³ñòþ çàäîâîëü-
íÿº ïëàòîñïðîìîæí³ñòü êèÿí, ùî âñå çðîñòàº.

Ïðèð³ñò ðîçäð³áíîãî òîâàðîîá³ãó â ðîçðàõóíêó íà
îäíó ëþäèíó çà ð³ê ó Êèºâ³ — íà 113 ãðí (â ³í-
øèõ îáëàñòÿõ — ìåíøå 30 ãðí). À ñåðåäíüîóêðà-
¿íñüêèé ïîêàçíèê ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 1161 ãðí. Îäíàê ö³º¿ öèôðè äî-
ñÿãàþòü çà ðàõóíîê ê³ëüêîõ ë³äåð³â, ó òîé ÷àñ ÿê ó
á³ëüøîñò³ îáëàñòåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü 800—1000
ãðí. Çà ïåðøèõ òðè ì³ñÿö³ 2007 ðîêó íîì³íàëüíà
çàðîá³òíà ïëàòà “ñåðåäíüîãî” ïðàö³âíèêà ñòîëèö³
çðîñëà íà 232 ãðí, ïåðåâàëèâøè çà ïñèõîëîã³÷íî
âàæëèâèé áàð’ºð ó 2000 ãðí, ³ ïðîäîâæóº ñòàá³ëü-
íî çðîñòàòè. Ð³âåíü ó 2500 ãðí, çà âñ³ìà ïîêàçíè-
êàìè, áóäå ïåðåâèùåíî ùå äî ê³íöÿ ðîêó.

Ì³ñòà-ë³äåðè ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè

Ó êðà¿í³ ç íåçàâåðøåíèìè åêîíîì³÷íèìè ðå-
ôîðìàìè çàðîá³òíà ïëàòà º äóæå âàæëèâîþ, àëå
íå ºäèíîþ ñêëàäîâîþ ïîíÿòòÿ “ÿê³ñòü æèòòÿ”.
Îäíàê çà ³íøèìè ïàðàìåòðàìè öüîãî ïîêàçíèêà
Êè¿â çíà÷íî âèïåðåäæàº ³íø³ ì³ñòà êðà¿íè.

Ïîêàçíèêè çìåíøåííÿ íàñåëåííÿ,
ëþäèíè íà 1 òèñÿ÷ó

Ò³øèòü ³ òîé ôàêò, ùî ê³ëüê³ñòü óêëàäåíèõ ó
ñòîëèö³ øëþá³â (3,5 òèñ. çà 1 êâàðòàë 2007 ðîêó)
çíà÷íî ïåðåâèùóº ê³ëüê³ñòü ðîçëó÷åíü (2,8 òèñ.).

Робочі місця: вистачає на всіх
Êè¿â íàéìåíøå ïîòåðïàº â³ä áåçðîá³òòÿ — éî-

ãî ð³âåíü ó ñòîëèö³ âêðàé íèçüêèé — 0,3 %, ³
îñòàíí³ì ÷àñîì â³äñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çíè-
æåííÿ. Ó ñåðåäíüîìó â Óêðà¿í³ áåçðîá³òíèõ —
ìàéæå 3 % ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ, ³ öåé ð³âåíü
çðîñòàº.

Ó Êèºâ³, çàçíà÷àþòü åêñïåðòè, çíà÷íî êðàùå,
í³æ çàãàëîì ó êðà¿í³, îðãàí³çîâàíà ñëóæáà çàé-
íÿòîñò³, ðåàë³çóþòü ïðîãðàìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ
³íâàë³ä³â. Â íèí³øíüîìó ðîö³ â ñòîëèö³ â³äáó-
âàþòüñÿ ïîì³òí³ çðóøåííÿ íà ðèíêó ïðàö³, ùî
äàº çìîãó íå ëèøå ïðàöåâëàøòóâàòè êèÿí, à é
çàáåçïå÷èòè ðîáîòîþ áàãàòüîõ ïðè¿æäæèõ ç ³í-
øèõ ðåã³îí³â êðà¿íè.

Здоров’я й е оло ія:
ращі по азни и
Âàæëèâèì ïîêàçíèêîì ÿêîñò³ æèòòÿ º çàõâîðþ-

âàí³ñòü íà íåáåçïå÷í³ õâîðîáè é çàáåçïå÷åí³ñòü
ìåäèêàìåíòàìè.

Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè, ó Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî 2960 Â²Ë-³íô³-
êîâàíèõ. Ó Äîíåöüê³é îáëàñò³ 15766, Äí³ïðî-
ïåòðîâñüê³é 13539, Îäåñüê³é 10618, Ìèêîëà¿â-
ñüê³é 4664, Ðåñïóáë³ö³ Êðèì 4863.

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç, 
îñ³á íà 100 òèñ.

Ó Êèºâ³ íàéíèæ÷èé ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ é íà
³íøó ñîö³àëüíó õâîðîáó — ñèô³ë³ñ — 48,4 îñîáè
íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ. Ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ —
72,3, Äîíåöüê³é — 60,6, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é — 77,0.

Êè¿â ç â³äðèâîì (ïðèáëèçíî âäâ³÷³ ç ðîçðàõóí-
êó íà äóøó íàñåëåííÿ) âèïåðåäæàº ³íø³ îáëàñò³
é ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ ôàðìàêîëîã³÷íîþ ïðîäóê-
ö³ºþ, çîêðåìà é â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà.

Ïîïðè ñóñ³äñòâî ç ÷îðíîáèëüñüêîþ çîíîþ, ñòî-
ëèöÿ — ºäèíå ì³ñòî-ì³ëüéîíåð, ùî, çã³äíî ç äà-
íèìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïåðåáóâàº ó â³äíîñíî ñïðè-
ÿòëèâ³é åêîëîã³÷í³é ñèòóàö³¿. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó,
Äîíåöüêó, Îäåñ³ íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå õàðàê-
òåðèçóþòü ÿê íàäçâè÷àéíî çàáðóäíåíå, à â Ëóãàí-
ñüêó, Ìèêîëàºâ³, Õìåëüíèöüêîìó, ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêó òîùî — ÿê âêðàé çàáðóäíåíå.

Транспортна інфрастр т ра:
найрозвиненіша

Òðàíñïîðòíà ìåðåæà ñòîëèö³ çíà÷íî ïåðåâåðøóº
çà îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè òàêó ó ³íøèõ âåëèêèõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Öå òðè ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó, òðè-
âàº áóä³âíèöòâî íîâèõ ñòàíö³é, à òàêîæ íîâî¿ ë³-
í³¿, ùî ç’ºäíàº öåíòð ì³ñòà ç âåëèêèì “ñïàëüíèì”
ðàéîíîì — Òðîºùèíîþ.

Âàðò³ñòü îäí³º¿ ïî¿çäêè â ìåòðî — 50 êîï³éîê,
ùî â 2—4 ðàçè íèæ÷å çà ö³íó â ìàðøðóòíîìó òàê-
ñ³. Àâòîáóñíèé ïàðê — öå øâåäñüê³ Volvo òà Sca-
nia, óãîðñüê³ Ikarus òà â³ò÷èçíÿí³ ËÀÇè. Òðàíñ-
ïîðòíå ïîêðèòòÿ ñòîëèö³ â ñåðåäíüîìó â 1,5—2 ðà-
çè âèùå çà ïîêðèòòÿ âåëèêèõ îáëàñíèõ öåíòð³â —
Äîíåöüêà, Ëüâîâà, Îäåñè òîùî.

Ëèøå â Êèºâ³ ì³ñüêà âëàäà çóì³ëà çàëó÷èòè âå-
ëèêèõ ïðèâàòíèõ ³íâåñòîð³â äî áóä³âíèöòâà íàé-
âàæëèâ³øèõ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê.

Б дівництво й промисловість:
найінтенсивніші

Çà ³íòåíñèâí³ñòþ áóä³âíèöòâà Êè¿â òàêîæ çíà÷-
íî ïåðåâåðøóº ³íø³ ì³ñòà. Íà ñòîëèöþ ïðèïàäàº
ïîíàä 30 % áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ó êðà¿í³, âîäíî÷àñ
íàñåëåííÿ Êèºâà, çà îô³ö³éíèìè äàíèìè,— ëè-
øå 5,8 % íàñåëåííÿ Óêðà¿íè.

Áóä³âåëüíà àêòèâí³ñòü òðàäèö³éíî âèñîêà â ñòî-
ëèö³, îäíàê ³ â ö³é ñôåð³ îñòàíí³ì ÷àñîì äîñÿãëè
íåàáèÿêîãî ïðîãðåñó. Ïî÷àòîê 2007 ðîêó äåìîí-
ñòðóº óñï³õè ì³ñòà ó áóä³âíèöòâ³. ßêùî òîð³ê ÷àñò-
êà Êèºâà â çàãàëüíèõ áóä³âåëüíèõ ðîáîòàõ ó êðà¿í³
çíèçèëàñÿ ç 28,3 % äî 27,2 %, òî çà òðè ì³ñÿö³ íè-
í³øíüîãî ðîêó ñòàíîâèùå ïîêðàùèëîñÿ (30,79 %).

Ðîçïîä³ë áóä³âåëüíîãî ðèíêó êðà¿íè

Íàâ³òü çà ð³âíåì çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîãî âè-
ðîáíèöòâà ñòîëèöÿ — ë³äåð. ² íå ëèøå ïîð³â-
íÿíî ç ³íøèìè îáëàñòÿìè, à é âëàñíèìè ïîêàç-
íèêàìè ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó. Êè¿â îá³ãíàâ ðà-
äÿíñüêèé ð³âåíü ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà íà
114 %, òîáòî âäâ³÷³, âîäíî÷àñ Óêðà¿íà ùîéíî
éîãî äîñÿãëà (â 2006 ðîö³ — 100,8 % ïîð³âíÿíî
ç 1990-ì)

Ì³ñòî Ñåðåäíÿ çàðïëàòà,
ãðí
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Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я повідомив чора "Хрещати "
заст пни олови правління ВАТ
"Київметроб д" Володимир Паль-
чи , б дівництво підзем и в столи-
ці є найдешевшим не тіль и в
У раїні, а й порівняно з с сідніми
раїнами. Цьо о дося н то завдя и
впровадженню нових прохідниць-
их техноло ій, зо рема залізобе-
тонно о о ільцювання т нелів.

Ñòîëè÷í³ ìåòðîáóä³âö³ â³äìîâèëèñÿ â³ä ÷à-
âóííèõ òþá³íã³â — îäíîãî ç åëåìåíò³â îê³ëü-
öþâàííÿ òóíåë³â, é çàñòîñîâóþòü çá³ðíèé çà-
ë³çîáåòîí. “Ïî-ïåðøå, öå ïðèñêîðþº ï³äçåì-
í³ ðîáîòè,— ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Ïàëü÷èê.—
Ïî-äðóãå, çíà÷íî çäåøåâèëîñÿ ñàìå áóä³âíèö-
òâî, àäæå ö³íà ÷àâóííèõ âèðîá³â ó 3-5 ðàç³â âè-
ùà, í³æ çàë³çîáåòîííèõ”. Òàêèì ÷èíîì, ïðî-
êëàäàííÿ 1 êì òóíåëþ â Êèºâ³ îáõîäèòüñÿ ïðè-
áëèçíî â 30 ìëí äîëàð³â, òîä³ ÿê, íàïðèêëàä,
ó Ìîñêâ³ é Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ö³ ðîáîòè âòðè-
÷³ äîðîæ÷³.

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ïàëü÷èêà, íîâó òåõ-
íîëîã³þ âïåðøå çàïðîâàäèëè íà ñïîðóäæåíí³
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿. Â³äòîä³ çàë³çîáå-
òîííå îê³ëüöþâàííÿ òóíåë³â âñòàíîâèëè íà áà-
ãàòüîõ ñòàíö³ÿõ, çîêðåìà íà “Æèòîìèðñüê³é”,
“Àêàäåìì³ñòå÷êó”, “Ñèðö³”, “Õàðê³âñüê³é”,
“Áîðèñï³ëüñüê³é”, “Âèðëèö³”. Íèí³ â òàêèé
ñïîñ³á áóäóþòü ïóñêîâó ä³ëÿíêó ìåòðî â³ä “Ëè-
á³äñüêî¿” äî Âèñòàâêîâîãî öåíòðó. Äî ñëîâà,
ñàìå íîâà òóíåëåïðîõ³äíèöüêà òåõíîëîã³ÿ äàñòü
çìîãó ïðèñêîðèòè òåìïè ðîá³ò ³ ââåñòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ îäðàçó òðè ñòàíö³¿ (“Äåì³¿âñüêó”,
“Âàñèëüê³âñüêó” ³ “Ãîëîñ³¿âñüêó”) âæå íàñòóï-
íîãî ðîêó. Ìåòðîáóä³âö³ òàêîæ ïëàíóþòü ââåñ-
òè â åêñïëóàòàö³þ åëåêòðîäåïî “Õàðê³âñüêå”
íà ×åðâîíîìó Õóòîð³. Ïåðøó ÷åðãó öüîãî êîì-
ïëåêñó çäàäóòü ó ñåðïí³ 2007-ãî

ßê ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ, ì³æ ñòàí-
ö³ÿìè “Õðåùàòèê” ³ “Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³”
ïåðåäáà÷àþòü âñòàíîâèòè äâà ãîðèçîíòàëüí³
åñêàëàòîðè. “Ìè õî÷åìî ñïðîáóâàòè â Êè¿â-
ñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ îáëàøòóâàòè òàê çâà-
íèé òðàâ³ëàòîð,— ñêàçàâ ïàí Ì³ðîøíèêîâ.—
Öåé ïðèñòð³é âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïåðåñó-
âàííÿ îñîáëèâî ëåäà÷èõ ïàñàæèð³â ïî ãîðè-
çîíòàë³. Õòî âè¿æäæàâ çà êîðäîí, áà÷èâ òàê³
â àåðîïîðòàõ. Îñê³ëüêè ì³æ çãàäàíèìè ñòàí-
ö³ÿìè äîñèòü âåëèêà â³äñòàíü, ìè âèð³øèëè
çâåðíóòèñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ äî âëàñòåé, ùîá
ââåëè â ïëàí ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó íàñòóïíîãî ðîêó ô³íàíñóâàííÿ öüîãî
ïðîåêòó”.

Çà éîãî ³íôîðìàö³ºþ, âàðò³ñòü ïðîåêòó,
ÿêèé òàêîæ âêëþ÷àº çàì³íó àñôàëüòîáåòîí-
íîãî ïîêðèòòÿ ãðàí³òíèì, ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî 18 ìëí ãðí. Öå ïðîãðàìà-ìàêñèìóì, à º
é ïðîãðàìà-ì³í³ìóì, ÿêîþ ïåðåäáà÷åí³ ðå-
ìîíò ³ çàì³íà ïîêðèòòÿ áåç âñòàíîâëåííÿ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ. “ßêùî íå îäåð-
æèìî êîøò³â íà òðàâ³ëàòîð, ïðîñòî çðîáèìî
òàì ðåìîíò ³ ãðàí³òíå ïîêðèòòÿ. À êèÿíè õî-
äèòèìóòü ³ äàë³ ì³æ öèìè ñòàíö³ÿìè ï³ø-
êè”,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ   

УНІАН

Òåðèòîð³ÿ êîìôîðòó
Íà çîâí³øí³é ðåìîíò æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ë³ôò³â 
ñòîëè÷íà âëàäà âèòðàòèòü ìàéæå 140 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий засл хав
звіт начальни а Головно о
правління житлово о осподар-
ства КМДА Володимира Сторо-
жен а про те, я столичні ом -
нальни и створюватим ть ом-
форт на території проживання
ородян. Зо рема, мера ці ави-
ло, с іль и на це потрібно ош-
тів, я їх ви ористов ватим ть,
я им чином можна зал чити де-
п татів Київради до ви онання
за альномісь ої про рами "Твій
дім, твоє подвір'я".

ßê ç’ÿñóâàâ ñòîëè÷íèé ìåð ï³ä ÷àñ ðîáî-
÷î¿ çóñòð³÷³ ç êåð³âíèêîì æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà, ñëóæáà 0-51 äîïîìàãàº íå ò³ëüêè
êèÿíàì, à é ïîñàäîâöÿì. Âîëîäèìèð Ñòî-
ðîæåíêî ðîçïîâ³â, ùî call-öåíòð ïðàöþº â
îäí³é ñèñòåì³ ç ãîëîâíîþ äèñïåò÷åðñüêîþ,
íà ÿêó íàäõîäÿòü óñ³ òðèâîæí³ ñèãíàëè êè-
ÿí. Êîæíå íàð³êàííÿ íà êîìóíàëüí³ íå-
çðó÷íîñò³ îäðàçó ô³êñóºòüñÿ. Êîíòðîëþº
öåé ïðîöåñ îñîáèñòî Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Äî ñëîâà, â³í ç³çíàâñÿ, ùî çâåäåííÿ ç
êîìóíàëüíîãî “ôðîíòó” ïåðå÷èòóº ùîðàí-
êó â ìàøèí³, êîëè ¿äå íà ðîáîòó.

Çãàäàâøè ìèíóëèé îïàëþâàëüíèé ñåçîí,
Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî çàóâàæèâ, ùî
ñêàðãè ùîäî õîëîäíèõ áàòàðåé õî÷à é òðàï-
ëÿëèñÿ, îäíàê íà íèõ ðåàãóâàëè íåãàéíî.
Ïðèºìíî, ùî êèÿíè ç ðîçóì³ííÿì ïîñòà-
âèëèñÿ äî ïåðåãëÿäó òàðèô³â íà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ëèøå â ñ³÷í³ òà ÷àñò-
êîâî â ëþòîìó áóëè íåäîïëàòè çà íàäàí³
ïîñëóãè. Ó áåðåçí³-êâ³òí³ ñèòóàö³ÿ ñòàá³ë³-
çóâàëàñÿ. Ñòîëè÷íèé ìåð ââàæàº, ùî á³ëü-
ø³ñòü ìåøêàíö³â ïåðåêîíàëèñÿ: ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â ¿õ íå òîðêíóëîñÿ. Ìàëî òîãî,
ôàõ³âöÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà äîðó÷åíî ðîçðîáèòè ìåõà-
í³çì çíèæåííÿ òàðèô³â äëÿ ìåøêàíö³â áó-

äèíê³â áàðà÷íîãî òèïó. À âæå äî ê³íöÿ 2007
ðîêó íà êîæåí æèòëîâèé áóäèíîê ðîçðîá-
ëÿòü îêðåì³ òàðèôè. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ çà-
ìîæíèõ ëþäåé, òî, íà äóìêó ìåðà, âîíè ïî-
âèíí³ ñïîâíà ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà âîäó, òåï-
ëî, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. ² íå ò³ëüêè çà öå. “Áà-
ãàò³ ëþäè ìîãëè á äîïîìîãòè ³ â ðåìîíò³
ë³ôò³â, ÿêùî õî÷óòü ¿çäèòè ç êîìôîðòîì”,—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Äî ñëîâà,
öüîãî ðîêó íà ë³ôòîâå ãîñïîäàðñòâî âèä³-
ëåíî íàéá³ëüøå çà îñòàíí³ ðîêè êîøò³â —
ïîíàä 100 ìëí ãðí. Öå äàñòü çìîãó çàì³íè-
òè é ìîäåðí³çóâàòè ïîíàä 700 ï³äéîìíè-
ê³â. Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî íàãàäàâ, ùî
1998 ðîêó çàì³íåíî ëèøå 14 ë³ôò³â. Òîìó

ðàí³øå ùîäíÿ çàâèñàëî 100 ³ á³ëüøå ï³ä-
éîìíèê³â, íèí³ — äî 30.

Òåðèòîð³ÿ êîìôîðòó, ÿêó ñòîëè÷íà âëà-
äà ïðàãíå ïîøèðèòè íà óâåñü æèòòºâèé
ïðîñò³ð êèÿí, ïîòðåáóº âåëè÷åçíèõ ðåñóð-
ñ³â. Ïàí Ñòîðîæåíêî íàãîëîñèâ: óïåðøå çà
15 — 20 ðîê³â íà ðåìîíòí³ ðîáîòè â³ä ôà-
ñàä³â äî ïîêð³âë³, à òàêîæ íà îáëàøòóâàí-
íÿ äâîð³â ³ ï³ä’¿çä³â äî íèõ âèä³ëåíî ðåêîðä-
íó ñóìó — ìàéæå 140 ìëí ãðí. Óæå äî 
1 âåðåñíÿ áóäå âèêîðèñòàíî 58 ìëí ãðí äëÿ
âïîðÿäêóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.
Ðåàëüíó òóðáîòó â³ä÷óþòü êèÿíè óñ³õ êàòå-
ãîð³é. Òàê, çà ñëîâàìè ïàíà Ñòîðîæåíêà,
òèì ãîðîäÿíàì, ÷èé ñóêóïíèé äîõ³ä íà ì³-
ñÿöü íå ïåðåâèùóº 450 ãðí, áåçïëàòíî çà-
ì³íÿòü åëåêòðè÷í³ òà ãàçîâ³ ïëèòè, à òàêîæ
ãàçîâ³ êîëîíêè. Êîìôîðòíî ñòàíå é íàé-
ìåíøèì ìåøêàíöÿì ì³ñòà — íà áóä³âíèö-
òâî ³ ðåìîíò äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â âèòðà-
òÿòü 11,5 ìëí ãðí. “Äóæå âàæëèâî, ùîá
æîäåí ³ãðîâèé ìàéäàí÷èê íå ïîòðàïèâ ó çî-
íó çàáóäîâè, ÿê öå â íàñ ùå òðàïëÿºòü-
ñÿ”,— çàñòåð³ã ìåð.

Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî îáëàøòîâóâàòè áó-
äèíêè ³ ïîäâ³ð’ÿ çà ñòîëè÷íèìè ñòàíäàð-
òàìè ïîâèíí³ íå ò³ëüêè êîìóíàëüíèêè, à é
ñàì³ ãîðîäÿíè, íå êàæó÷è âæå ïðî äåïóòà-
ò³â Êè¿âðàäè. Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî
ñòâåðäæóº, ùî âíàñë³äîê ãîëîñóâàííÿ çà
ïàðò³éíèìè ñïèñêàìè äåïóòàòè äèñòàíö³-
þâàëèñÿ â³ä íàñóùíèõ ïðîáëåì êîíêðåò-
íîãî ìàñèâó ÷è ì³êðîðàéîíó. ßê â³äîìî, çà
“ìàæîðèòàðíèõ” ÷àñ³â íà ðîçâèòîê êîæíî-
ãî ç 60 âèáîð÷èõ îêðóã³â ³ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó âèä³ëÿëè 450 òèñ. ãðí. Äåïóòàòè îõî-
÷å ðîçïîä³ëÿëè é âèòðà÷àëè ö³ êîøòè, äáà-
þ÷è çàîäíî ïðî âëàñíèé ³ì³äæ ³ ï³äãîòîâ-
êó äî íàñòóïíèõ âèáîð³â. Ùîá â³äðîäèòè
ìàæîðèòàðí³ òðàäèö³¿, Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ³í³ö³þº çâåðíåííÿ äî êåð³âíèê³â ôðàê-
ö³é ó Êè¿âðàä³, â ÿêîìó áóäå ïðîõàííÿ “çà-
êð³ïèòè” äåïóòàò³â çà êîíêðåòíîþ òåðèòî-
ð³ºþ. Òîä³ çàì³ñòü áåçïë³äíèõ äèñêóñ³é ó
ñåñ³éí³é çàë³ ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ðåàëü-
í³ ñïðàâè îáðàíö³â, ñïîä³âàºòüñÿ ïàí ×åð-
íîâåöüêèé. Ñâîºþ ÷åðãîþ ³ ó âèáîðö³â íà-
ðåøò³ ç’ÿâèòüñÿ çìîãà êîíòðîëþâàòè, ÿê
âèêîíóþòü ñâî¿ îá³öÿíêè äåïóòàòè.

²íôîðìóþ÷è ìåðà ïðî ïîòî÷í³ ñïðàâè
êîìóíàëüíèê³â, Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî
çàïåâíèâ, ùî ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè äâ³ð-
íèêàì äî 2 òèñ. ãðí ñïðèÿòèìå ïîðÿäêó â
ï³ä’¿çäàõ áàãàòîïîâåðõ³âîê ³ íà ïðèëåãëèõ
òåðèòîð³ÿõ. Ñòîñîâíî æ ï³äãîòîâêè äî íî-
âîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ïîñàäîâåöü çà-
ïåâíèâ ì³ñüêîãî ãîëîâó, ùî ðîáîòè ðîçïî-
÷àòî ùå ó áåðåçí³, à ïîâí³ñòþ ¿õ çàâåðøàòü
äî 1 æîâòíÿ

Володимир Сторожен о
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хрещатик

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007
ð³ê” òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
“13 464 851,7”, “2 087 826,6” çàì³íèòè öèôðà-
ìè “13 526 489,3”, “2 141 237,2” òà äîïîâíèòè
òåêñòîì “òà äîäàòêîâî¿ äîòàö³¿ ç Äåðæàâíîãî
áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê 68 602,6 òèñ. ãðí.”.

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
“435 627,3” çàì³íèòè öèôðàìè “481456,0”.

1.3. Ó ï³äïóíêò³ 1.1.8 ïóíêòó 1 öèôðè
“1 149,6” çàì³íèòè öèôðàìè “1 205,8”.

1.4. Ï³äïóíêò 1.1.15 ïóíêòó 1 ð³øåííÿ âè-
êëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿:

“1.1.15. Íà ô³íàíñóâàííÿ ðåìîíòó ïðèì³ùåíü
óïðàâë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âèêî-
íàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ (ì³ñò ðåñïóáë³êàíñüêî-
ãî â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì ³ îáëàñíîãî
çíà÷åííÿ), ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ ³ Ñåâàñòî-
ïîë³” òà ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ ðàä äëÿ çä³éñíåí-
íÿ çàõîä³â ç âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç Ñâ³òîâèì
áàíêîì ïðîåêòó “Âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ñî-
ö³àëüíî¿ äîïîìîãè” — 1 006,2 òèñ. ãðí.”

1.5. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
“8 947 971,4”, “4 516 880,3”, “3 091 861,5” çà-
ì³íèòè öèôðàìè “9 070 809,0”, “4 455 680,3”,
“3 023 253,0”.

1.6. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè “13 455 751,7”,
“8 936 971,4”, “1000 377,5”, “4 518 780,3” çà-
ì³íèòè öèôðàìè “15 022 589,3”, “9 059 809,0”,
“914 177,5”, “5 962 780,3”. Ï³ñëÿ ñë³â “ç óðà-
õóâàííÿì ñóáâåíö³é” äîïîâíèòè ñëîâàìè “òà
äîäàòêîâî¿ äîòàö³¿””.

1.7. Ó ïóíêò³ 3 öèôðè “1 900,0” çàì³íèòè
öèôðàìè “2 100,0”.

1.8. Âèêëàñòè ïóíêò 8 ð³øåííÿ ó íîâ³é ðå-
äàêö³¿:

“8. Óñòàíîâèòè íà 31 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ãðà-
íè÷íèé îáñÿã âíóòð³øíüîãî áîðãó ì³ñòà Êèºâà
â ñóì³ 153 493,3 òèñ. ãðí. òà çîâí³øíüîãî áîðãó
â ñóì³ 1 100 000 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ àáî 600 000,0
òèñ. äîëàð³â ÑØÀ òà 385 000,0 òèñ. ºâðî”.

1.9. Ó ï³äïóíêò³ 10.6.6 ïóíêòó 10 öèôðè
“80 000,0” çàì³íèòè öèôðàìè: “18 100,0”.

1.10. Ï³äïóíêòè 10.2.3, 10.2.5, 10.5.4 ïóíêòó
10 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿:

“10.2.3. Íà ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ³íôîðìó-
âàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ òà ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ òà ä³ÿëüíîñò³
îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 — 2009 ðîêè â ïåðøó ÷åðãó
ïî ïëàòåæàõ, ùî íàäõîäÿòü äî áþäæåòó ì. Êè-
ºâà,— 3 515,3 òèñ. ãðí.

10.2.5. Íà ïðèáóäîâó ñïîðòçàëó äî ïðèéìàëü-
íèêà-ðîçïîä³ëüíèêà äëÿ íåïîâíîë³òí³õ íà Áîí-
äàðñüêîìó ïðîâ., 14 — 400,0 òèñ. ãðí.

10.5.4. Íà ô³íàíñóâàííÿ ðåìîíòó ïðèì³ùåíü
óïðàâë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âèêî-
íàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ (ì³ñò ðåñïóáë³êàíñüêî-
ãî â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì ³ îáëàñíîãî
çíà÷åííÿ), ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ ³ Ñåâàñòî-
ïîë³ òà ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ ðàä äëÿ çä³éñíåííÿ
çàõîä³â ç âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ç³ Ñâ³òîâèì áàí-
êîì ïðîåêòó “Âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ñîö³àëü-
íî¿ äîïîìîãè” — 1 006,2 òèñ. ãðí.”

1.11. Ó ï³äïóíêò³ 10.2.1.4. öèôðè “2 543,0”
çàì³íèòè öèôðàìè “9 543,0”

1.12. Ï³äïóíêò 10.6.1 ïóíêòó 10 ð³øåííÿ ï³ñ-
ëÿ ñë³â “çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ” äîïîâíèòè
ñëîâàìè “(òóàëåòíèõ ê³ìíàò)”, äàë³ çà òåêñòîì.

1.13. Ï³äïóíêò 10.6.3 ïóíêòó 10 ð³øåííÿ ï³ñ-
ëÿ ñëîâà “ðåìîíò” äîïîâíèòè ñëîâàìè “òà îá-
ëàøòóâàííÿ”, äàë³ çà òåêñòîì.

1.14. Äîïîâíèòè ïóíêò 1 ð³øåííÿ íîâèìè
ï³äïóíêòàìè 1.1.22,1.1.23:

“1.1.22. Íà çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ çàáóäîâè
ì³ñò, îá’ºêò³â ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
âïîðÿäêóâàííÿ ³ñòîðè÷íèõ íàñåëåíèõ ì³ñöü
Óêðà¿íè —7 525,7 òèñ. ãðí.

1.1.23. Äîäàòêîâà äîòàö³ÿ ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó íà çàáåçïå÷åííÿ âèäàòê³â íà îïëàòó ïðà-
ö³ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíèõ óñòàíîâ ó çâ’ÿçêó
³ç ï³äâèùåííÿì ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè, âèïëàòó ñòèïåíä³é ³ äîïîìîãè ó÷-
íÿì òà ñòóäåíòàì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â —
68 602,6 òèñ. ãðí.”.

1.15. Äîïîâíèòè ïóíêò 10 ð³øåííÿ íîâèìè
ï³äïóíêòàìè 10.2.7, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.10,
10.2.11, 10.2.12, 10.2.13,10.2.14, 10.2.15, 10.2.16,
10.2.17, 10.2.18,?10.2.19, 10.2.20, 10.2.21, 10.2.22,
10.6.10, 10.6.11,10.6.12,10.8 òà 10.9:

“10.2.7. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Ñàíà-
òîð³é “Êîí÷à-Çàñïà”, âóë. Ñòîëè÷íå øîñå,
215, êàï³òàëüíèé ðåìîíò ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ) —
9 700,0 òèñ. ãðí.

10.2.8. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Äèòÿ÷èé öåíòð êë³í³÷íî¿ òîêñèêî-
ëîã³¿ òà åôåðåíòíî¿ òåðàï³¿ Óêðà¿íñüêî¿ äèòÿ÷î¿
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ë³êàðí³ “Îõìàòäèò”, âóë. ×îð-
íîâîëà, 28/1, êàï³òàëüíèé ðåìîíò êîðïóñó
¹ 3) — 7 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.9. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Îäèíàäöÿòèïîâåðõîâèé ñïàëüíèé
êîðïóñ íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíî¿ áàçè “Êîí÷à-
Çàñïà” äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà “Îë³ìï³é-
ñüêèé íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèé öåíòð”, âóë.
Ñòîëè÷íå øîñå, 19, êàï³òàëüíèé ðåìîíò) —
5 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.10. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Àäì³í³ñòðàòèâíà áóä³âëÿ Äåðæàâ-
íîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, âóë. Øî-
òà Ðóñòàâåë³, 3/5, êàï³òàëüíèé ðåìîíò) —
7 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.11. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Áóä³âë³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Ëüâ³â-
ñüêà ïëîùà, 8, êàï³òàëüíèé ðåìîíò) —
50 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.12. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö, âóë. Ãðóøåâ-
ñüêîãî, 5à, ðåñòàâðàö³ÿ) —38 700,0 òèñ. ãðí.

10.2.13. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Êîìïëåêñ ñïîðóä Âåðõîâíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè, âóë. Ïèëèïà Îðëèêà, 8, ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ, ðåñòàâðàö³ÿ òà áóä³âíèöòâî) —
30 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.14. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ðåã³îí³â (Áóäèíîê äëÿ ðîçì³ùåííÿ
Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà, âóë. Ñîëîì’ÿí-
ñüêà, 2-À, ðåêîíñòðóêö³ÿ òà íàäáóäîâà) —
80 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.15. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Çàâîä
“Àðñåíàë”, âóë. Ìîñêîâñüêà, 8, ðåêîíñòðóêö³ÿ
10—12 ïîâåðõ³â ³íæåíåðíîãî êîðïóñó ¹ 30 äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëü-
íîãî àïàðàòó Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïå-
ð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó) — 7 000,0 òèñ. ãðí.

Про внесення змін до рішення Київради 
від 28.12.06 № 531/588 

“Про бюджет міста Києва на 2007 рік”
Рішення Київської міської ради № 441/1102

від 26 квітня 2007 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, враховуючи розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 20.03.07 № 264 “Про схвалення проекту рішення Київради “Про
внесення змін до рішення Київради від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

10.2.16. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ðåã³îí³â (Áîòàí³÷íèé ñàä ³ìåí³
Ì. Ãðèøêà, âóë. Ò³ì³ðÿçºâñüêà, 1, ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ (ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè) —
3 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.17. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåð-
æàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ðåã³îí³â (Áîòàí³÷íèé ñàä ³ìåí³ Î. Ôîì³íà,
âóë. Êîì³íòåðíó, 1, ðåêîíñòðóêö³ÿ (ïðîåêòíî-
âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè)) — 2 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.18. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ðåã³îí³â (Àäì³í³ñòðàòèâíà áóä³âëÿ
Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè,
ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 95, áóä³âíèöòâî) —
4 000,0 òèñ. ãðí.

10.2.19. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ðåã³îí³â (Ïðèáóäîâà äî àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî áóäèíêó ïî âóë. Áàíêîâ³é, 11, äîáóäî-
âà áëîêà “Á”— 4 300,0 òèñ. ãðí.

10.2.20. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ðåã³îí³â äëÿ çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿
çàáóäîâè ì³ñò, îá’ºêò³â ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè, âïîðÿäêóâàííÿ ³ñòîðè÷íèõ íàñå-
ëåíèõ ì³ñöü Óêðà¿íè (Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö,
ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åí-
íÿ) — 500,0 òèñ. ãðí.

10.2.21. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ðåã³îí³â äëÿ çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿
çàáóäîâè ì³ñò, îá’ºêò³â ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè, âïîðÿäêóâàííÿ ³ñòîðè÷íèõ íàñå-
ëåíèõ ì³ñöü Óêðà¿íè (Ïàâ³ëüéîí íàä ðó¿íà-
ìè Çîëîòèõ âîð³ò, ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè íà-
ö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ) — 4 153,4 òèñ. ãðí.

10.2.22. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ðåã³îí³â äëÿ çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿
çàáóäîâè ì³ñò, îá’ºêò³â ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè, âïîðÿäêóâàííÿ ³ñòîðè÷íèõ íàñå-
ëåíèõ ì³ñöü Óêðà¿íè (Áðàìà Çàáîðîâñüêîãî
(àíñàìáëü ñïîðóä Ñîô³¿âñüêîãî ñîáîðó),
ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åí-
íÿ) — 2 372,3 òèñ. ãðí.

10.6.10. Íà îïëàòó òåïëîïîñòà÷àííÿ òà
ïðèðîäíîãî ãàçó ïî áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ
ì³ñòà — 25 149,7 òèñ. ãðí.

10.6.11. Íà äîòàö³þ êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâàì ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ôîíäó —
100 626,0 òèñ. ãðí.

10.6.12. Íà äîäàòêîâ³ åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ çà-
õîäè — 800,0 òèñ. ãðí.

10.8. Äîäàòêîâà äîòàö³ÿ ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó íà çàáåçïå÷åííÿ âèäàòê³â íà îïëàòó
ïðàö³ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíèõ óñòàíîâ ó
çâ’ÿçêó ³ç ï³äâèùåííÿì ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âèïëàòó ñòèïåíä³é ³ äîïî-
ìîãè ó÷íÿì òà ñòóäåíòàì íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â — 31 844,6 òèñ. ãðí.

10.9. Ñóáâåíö³¿ ç ðàéîííîãî áþäæåòó äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà:

10.9.1. íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñï³âïðàö³
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàäè) òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³-
êàðí³ ¹ 2 íà 2007 ð³ê — 120,0 òèñ. ãðí. (íà
ïðèäáàííÿ ìåäèêàìåíò³â).

10.9.2. íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè íàáëèæåí-
íÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äî îñ³á
ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè íà
äîìó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó — 704,4 òèñ. ãðí. “.

1.16. Ïóíêò 26 ð³øåííÿ äîïîâíèòè òåê-
ñòîì òàêîãî çì³ñòó:

“Âèçíà÷èòè Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ôîí-
äó Äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó
âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ï³ä-
òðèìêè ïðèâàòèçàö³¿ Ðåã³îíàëüíèì â³ää³ëåí-
íÿì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî
ì³ñòó Êèºâó.

Âèçíà÷èòè Äåðæàâíó ïîäàòêîâó àäì³í³ñ-
òðàö³þ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ô³-

íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ òà ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ç
ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ì³ñòà
Êèºâà íà 2007—2009 ðîêè.

Âèçíà÷èòè Óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè â ì. Êèºâ³ âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ âè-
êîíàííÿ çàõîä³â çà Ïðîãðàìîþ çàáåçïå÷åí-
íÿ åï³çîîòè÷íîãî òà âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî-
ãî áëàãîïîëó÷÷ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2006—2010
ðîêè.

Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåð-
ñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ïðèáóäîâè ñïîðòçàëó äî
ïðèéìàëüíèêà-ðîçïîä³ëüíèêà äëÿ íåïîâíî-
ë³òí³õ ïî Áîíäàðñüêîìó ïðîâ., 14.

Âèçíà÷èòè Ïðîêóðàòóðó ì. Êèºâà âèêî-
íàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007
ð³ê â ÷àñòèí³ ðåêîíñòðóêö³¿ (ç íàäáóäîâîþ)
àäì³íáóäèíêó Ïðîêóðàòóðè ì. Êèºâà ïî âóë.
Ïðåäñëàâèíñüê³é, 45/9.

Âèçíà÷èòè Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Ñàíà-
òîð³é “Êîí÷à-Çàñïà” âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ïðî-
âåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ³ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñàíàòîð³é
“Êîí÷à-Çàñïà”, âóë. Ñòîëè÷íå øîñå, 215.

Âèçíà÷èòè äèòÿ÷èé öåíòð êë³í³÷íî¿ òîê-
ñèêîëîã³¿ òà åôåðåíòíî¿ òåðàï³¿ Óêðà¿íñüêî¿
äèòÿ÷î¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ë³êàðí³ “Îõìàòäèò”
âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó êîðïóñó ¹ 3 äèòÿ÷îãî öåíòðó êë³-
í³÷íî¿ òîêñèêîëîã³¿ òà åôåðåíòíî¿ òåðàï³¿
Óêðà¿íñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ë³êàðí³
“Îõìàòäèò”, âóë. ×îðíîâîëà, 28/1.

Âèçíà÷èòè Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Îë³ì-
ï³éñüêèé íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèé öåíòð”,
âóë. Ñòîëè÷íå øîñå, 19, âèêîíàâöåì Ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñ-
òèí³ ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îäè-
íàäöÿòèïîâåðõîâîãî ñïàëüíîãî êîðïóñó íà-
â÷àëüíî-ñïîðòèâíî¿ áàçè “Êîí÷à-Çàñïà”.

Âèçíà÷èòè Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòè-
êè Óêðà¿íè âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ïðîâåäåí-
íÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó àäì³í³ñòðàòèâíî¿
áóä³âë³ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè
Óêðà¿íè ïî âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 3/5.

Âèçíà÷èòè Äåðæàâíó ïîäàòêîâó àäì³í³ñ-
òðàö³þ Óêðà¿íè âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ïðîâå-
äåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó áóä³âåëü ìàéíî-
âîãî êîìïëåêñó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, Ëüâ³âñüêà ïëîùà, 8.

Âèçíà÷èòè Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ ñïðàâà-
ìè Óêðà¿íè âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ðåñòàâðà-
ö³¿ Ìàð³¿íñüêîãî ïàëàöó â ì. Êèºâ³ òà ïðè-
áóäîâè àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ïî âóë.
Áàíêîâ³é, 11, äîáóäîâà áëîêó “Á”, ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ (Ìàð³¿íñüêèé
ïàëàö, ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî
çíà÷åííÿ).

Âèçíà÷èòè Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè âèêî-
íàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007
ð³ê â ÷àñòèí³ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,
ðåñòàâðàö³¿ êîìïëåêñó ñïîðóä Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè ïî âóë. Ïèëèïà Îðëèêà, 8.

Âèçíà÷èòè Àïåëÿö³éíèé ñóä Óêðà¿íè âè-
êîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ðåêîíñòðóêö³¿ òà íàäáó-
äîâè áóäèíêó ïî âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é, 2-À
äëÿ ðîçì³ùåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà
Êèºâà.

Âèçíà÷èòè Öåíòðàëüíèé àïàðàò Äåðæàâíî¿
êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèí-
êó âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ðåêîíñòðóêö³¿ 10—
12 ïîâåðõ³â ³íæåíåðíîãî êîðïóñó ¹ 30 Äåð-
æàâíîãî ï³äïðèºìñòâà “Çàâîä “Àðñåíàë”,
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Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723

“Про Програму приватизації об’єктів
права комунальної власності

територіальної громади міста Києва
на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради
від 26 червня 2007 року № 469/1130

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою
надходження коштів до бюджету міста Києва і приведення площ та адрес об’єктів приватизації у від)
повідність з технічною документацією, виготовленою Комунальним підприємством “Київське міське
бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâà-
òèçàö³¿ îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
íà 2007—2010 ðîêè” òàê³ çì³íè:

äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïåðå-
ë³êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì;

— ïîçèö³þ 19 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Ìàé-
íîâèé êîìïëåêñ ï³îíåðñüêîãî òàáîðó “Ãî-
ëóáèé åêñïðåñ”; Êè¿âñüêà îáë., Áîðîäÿí-
ñüêèé ð-í, ñìò. Ï³ñê³âêà, âóë. “Ë³ñîâà ïî-
ëÿíà” ï. ò. áóä. 3, ë³ò. À, Á, Â, Ã, Ä, Å, Æ,
Ç, Ê, Í, Î, Ï, Ñ, Ò, Ó, Ë; 4; 3223,2” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ìàéíîâèé êîì-
ïëåêñ ó ñêëàä³ áóä³âåëü, ñïîðóä òà ìàéíà
ï³îíåðñüêîãî òàáîðó “Ãîëóáèé åêñïðåñ”;
Êè¿âñüêà îáë., Áîðîäÿíñüêèé ð-í, ñìò. Ï³ñ-
ê³âêà, âóë. “Ë³ñîâà ïîëÿíà” ï. ò. áóä. 3, ë³ò.
À, Á, Â, Ã, Ä, Å, Æ, Ç, Ê, Í, Î, Ï, Ñ, Ò,
Ó, Ë; 4; 3223,2”;

— ïîçèö³þ 24 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæè-
ëå ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ï³ðàì³äà +”; ì. Êè-
¿â, âóë. Áàñåéíà, 1/2, ë³ò. “À”; 3; 139,0” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëå ïðèì³-
ùåííÿ ÒÎÂ “Ï³ðàì³äà ïëþñ”; ì. Êè¿â, âóë.
Áàñåéíà/Êðóòèé óçâ³ç, 1/2, ë³ò. “À”; 3;
121,0”;

— ïîçèö³þ 98 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ Ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íà îñîáà Áàáè÷ Î. ².; ì.
Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 21, ë³ò. “À”; 3;
179,0” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³
ïðèì³ùåííÿ Ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íà îñîáà Áàáè÷ Î. ².; ì.
Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 21 À, ë³ò. “À”; 3;
179,2”;

— ïîçèö³þ 40 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-

ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ñëî-
â’ÿíñüêèé Äâ³ð”; ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ, 87, ë³ò. “À”; 3; 407,8” âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäèíîê ÒÎÂ
“Ñëîâ’ÿíñüêèé Äâ³ð”; ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-
ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 87, ë³ò. “Ñ”; 3; 413,1”;

— ïîçèö³þ 42 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ÏÏ “Ìàêàð”;
ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíèõ êîçàê³â, 14-à; 3;
6,25” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³
ïðèì³ùåííÿ ÏÏ “Ìàêàð”; ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìîñêîâñüêèé, 14à, ë³ò. “Á”; 3; 6,25”;

— ïîçèö³þ 4 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Çàêðèòå àê-
ö³îíåðíå òîâàðèñòâî “Ìåäèêî-ôàðìàöåâ-
òè÷íà ô³ðìà “Ñòîëèöÿ” ì. Êè¿â, âóë. Ñàê-
ñàãàíñüêîãî, 106/11, ë³ò. “À”/Êîì³íòåðíà;
3; 211,90” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íå-
æèë³ ïðèì³ùåííÿ Çàêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷íà ô³ðìà
“Ñòîëèöÿ”; ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêî-
ãî/Êîì³íòåðíó, 106/11, ë³ò. “À”; 3;
211,90”;

— ïîçèö³þ 7 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ää³-
ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Ïðèâàòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Ì³ã Ñåðâ³ñ”; ì. Êè¿â, âóë. Ñòà-
ðîâîêçàëüíà, 13/146, ë³ò. “À, À””/Æèëÿí-
ñüêà; 3; 431,00” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Ïðèâàòíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Ì³ã Ñåðâ³ñ”; ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîê-
çàëüíà/Æèëÿíñüêà, 13/146, ë³ò. “À, À””; 3;
431,00”.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про деякі питання комунальної власності
Рішення Київської міської ради № 475/1136

від 26 квітня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце)
ве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від
08.04.04 № 585 “Про використання нежилого будинку на вулиці Турівській, 29, літ. А”, беручи до уваги
висновок бюро експертизи будівель та споруд госпрозрахункової організації “Київблагоустрій” Головного
управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким визначено технічний стан нежилого будин)
ку як аварійний і непридатний для подальшого використання, та враховуючи звернення комунального під)
приємства “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт” щодо заміни інвестора ТОВ “Ін)
вестсервіс Плюс” (у зв’язку з невиконанням ним зобов’язань згідно з рішенням Київради від 23.12.04
№ 889/2299) на ВАТ трест “КИЇВМІСЬКБУД)1”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó òðåñò “ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1”
³ìåí³ Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî çíåñòè íåæèëèé
áóäèíîê íà âóëèö³ Òóð³âñüê³é, 29, ë³ò. À,
ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çà-
êð³ïëåíèé íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-
íÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Ñïå-
ö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³ä-
çåìíèõ ðîá³ò”, çà óìîâè áåçîïëàòíî¿ ïåðå-
äà÷³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íåæèëèõ ïðèì³-
ùåíü ó íîâîçáóäîâàíîìó áóäèíêó çà ö³ºþ
àäðåñîþ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 564 êâ. ì äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ éîãî áóä³âíèöòâà òà ââå-
äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ñïåö³àë³-
çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ
ðîá³ò”:

2.1. Óêëàñòè ç â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì
òîâàðèñòâîì òðåñò “ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1”

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 26 квітня 2007 року № 469/1130

Перелік об’єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

¹ 
ï/ï Íàçâà îá`ºêòà Àäðåñà îá`ºêòà Ñïîñ³á

ïðèâàòèçàö³¿
Ïëîùà,
(êâ.ì) Ïðèì³òêà

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

Ãðóïà "À"

1 Íåæèëèé áóäèíîê 
ÒÎÂ "Òð³í³ò³"

ì. Êè¿â, âóë. Ï. Óñåíêà,
7/9, ë³ò. "Ê" 3 149,30

2 Íåæèëà áóä³âëÿ ÒÎÂ "ÀÂ²" ì. Êè¿â, ïðîñï.
Êîìàðîâà, 38-Á, ë³ò. "À " 3 568,60

3
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "Òîðãîâèé Ä³ì
Ëóáíèôàðì-Êè¿â"

ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà,
74 á, ë³ò. "À" 3 357,80

4 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "Ïîáóòòîðãñåðâ³ñ"

ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäà, 65, ë³ò. "À" 3 61,90

5 Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "ÀÏË-Ãðóï"

ì. Êè¿â, ïðîâ.
ßðîñëàâñüêèé/âóë.
ßðîñëàâñüêà, 1/3, ë³ò. "Ë"

3 52,60

6 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "ÏÀÍ ËÒÄ"

ì. Êè¿â, Ì³íñüêå øîñå,
6, ë³ò. "Á" 3 1.31,90

7 Íåæèëà áóä³âëÿ Ïðèâàòíå
ï³äïðèºìñòâî "Ëåã³îí"

ì. Êè¿â, ïðîâ.
Òèõâ³íñüêèé, 1, ê. 2 3 ] 20,40

8 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "Ñâÿòîñëàâ"

ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà
Òóïîëºâà, 16, ë³ò. "À" 3 200,00

9 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÏÏ "Ðóñü 95"

ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà
Ãðå÷êà, 14, ë³ò. "À" 3 211,90

10 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÏÏ "Ðóñü 95"

ì. Êè¿â, âóë. Çîä÷èõ, 32,
ë³ò. "À" 3 176,60

11 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÏÏ "Ðóñü 95"

ì. Êè¿â, âóë. Çîä÷èõ, 32,
ë³ò. "À" 3 48,10

12 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÏÏ "Ðóñü 95"

ì. Êè¿â, âóë. Çîä÷èõ, 32
ë³ò. "À" 3 72,20

13 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "UK CONNECT"

ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïåðîâà,
23-6, ë³ò. "À" 3 678,00

14 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "Ìàãàçèí Àòëàíòà"

ì. Êè¿â,Õàðê³âñüêå øîñå,
144-â, ë³ò. "À" 3 124,80

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó

Ãðóïà "À"

1

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
Ô³çè÷íà îñîáà —
ï³äïðèºìåöü Çàðå÷íà Òåòÿíà
Âîëîäèìèð³âíà

ì. Êè¿â, ïðîñï.
Áðîâàðñüêèé,
Âåíåö³àíñüêèé îñòð³â
¹1, ë³ò. "À"

3 153,00

2

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
Ô³çè÷íà îñîáà —
ï³äïðèºìåöü Ëàäèã³í
Îëåêñàíäð Áîðèñîâè÷

ì. Êè¿â, ïðîñï.
Áðîâàðñüêèé,
Âåíåö³àíñüêèé îñòð³â
¹1,ë³ò. "À"

3 87,80

3
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ
Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ
Çàäîðîæíà Þë³ÿ Âàñèë³âíà

ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì-
Àëåéõåìà, 3, ë³ò. "À" 3 58,00

4 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "Âåñíà"

ì. Êè¿â, âóë. Ôðóíçå, 6,
ë³ò. "À" 3 150,20

5 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "Ä³àìåä"

ì.Êè¿â, áóëüâ. Âåðõîâíî¿
Ðàäè, 12, ë³ò. "À" 3 99,30

6
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
Ô³çè÷íà îñîáà — ï³äïðèºìåöü
Ðóäåíêî Ãåîðã³é Îðåñòîâè÷

ì. Êè¿â, âóë.
×åðí³ã³âñüêà, 38, ë³ò. "Ã" 3 119,60

7 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 
ÒÎÂ "Àêîíà"

ì. Êè¿â, âóë.
Ñàêñàãàíñüêîãî, 38, 
ë³ò. "À"

3 104,00

Ïðèì³òêà: 3 — âèêóï.
Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

âóë. Ìîñêîâñüêà, 8, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíîãî àïàðàòó
Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîí-
äîâîãî ðèíêó.

Âèçíà÷èòè Íàö³îíàëüíó àêàäåì³þ íàóê
Óêðà¿íè âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ìåí³ Ì. Ãðèøêà, âóë.
Ò³ì³ðÿçºâñüêà, 1, (ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³
ðîáîòè).

Âèçíà÷èòè Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà âèêîíàâöåì
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â
÷àñòèí³ ðåêîíñòðóêö³¿ áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ìå-
í³ Î. Ôîì³íà, âóë. Êîì³íòåðíó, 1 (ïðîåêò-
íî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè).

Âèçíà÷èòè Ñëóæáó çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè
Óêðà¿íè âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ áóä³âíèöòâà
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ïî ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ, 95..

Âèçíà÷èòè Íàö³îíàëüíèé çàïîâ³äíèê “Ñî-
ô³ÿ Êè¿âñüêà” âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ ðåìîíòíî-
ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò Ïàâ³ëüéîíó íàä ðó¿íà-
ìè Çîëîòèõ âîð³ò, ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè íàö³î-
íàëüíîãî çíà÷åííÿ òà Áðàìè Çàáîðîâñüêîãî
(àíñàìáëü ñïîðóä Ñîô³¿âñüêîãî ñîáîðó), ïàì’-
ÿòêà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ.”

1.17. Ïóíêò 37 ð³øåííÿ ï³ñëÿ ñë³â “ìîæå
áóòè çàì³íåíà íà çàãàëüíó ïëîùó êâàðòèð â
æèëèõ áóäèíêàõ â ³íøèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà” äî-
ïîâíèòè ñëîâàìè “ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñïëó-
àòàö³þ â òîìó ðîö³, â ÿêîìó ïðîâîäÿòüñÿ
ðîçðàõóíêè, ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2008 ðî-
êó”, äàë³ çà òåêñòîì.

1.18. Ó ïóíêò³ 85 ñëîâà “ïðîãðàìè (âèäàò-
êè)” çàì³íèòè ñëîâàìè “ïðîãðàì (âèäàòê³â)”.

1.19. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèìè ïóíêòà-
ìè 86—89, ïóíêòè 86—90 ââàæàòè â³äïîâ³ä-
íî ïóíêòàìè 90—94:

“86. Óñòàíîâèòè ãðàíè÷íèé îáñÿã äåô³öè-
òó áþäæåòó ðîçâèòêó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êè-
ºâà, ùî ïîêðèâàºòüñÿ çà ðàõóíîê çàïîçè÷åíü,

ó ñóì³ 1 505 000,0 òèñ. ãðí. çã³äíî ç äîäàòêîì
¹ 5 äî öüîãî ð³øåííÿ.

87. Çä³éñíèòè çîâí³øí³ çàïîçè÷åííÿ äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî
óìîâ çä³éñíåííÿ çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü, çà-
çíà÷åíèõ ó äîäàòêó 15 äî öüîãî ð³øåííÿ.

88. Ó 2007 ðîö³ çàïðîâàäèòè íàäàííÿ ï³ëüã
íà ïðèäáàííÿ òâåðäîãî ïàëèâà ãîò³âêîþ êà-
òåãîð³ÿì íàñåëåííÿ, ÿê³ âèçíà÷åí³ ïóíêòîì
1.1.3 ð³øåííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê”.

89. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íàðàõîâóâàòè êîìïåíñàö³þ âàðòîñò³
òâåðäîãî ïàëèâà òà â³äøêîäîâóâàòè ãîò³âêîþ
â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî ïî-
ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
31.01.07 ¹ 77 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
íàäàííÿ ï³ëüã íà ïðèäáàííÿ òâåðäîãî ïàëè-
âà çà ðàõóíîê ñóáâåíö³é ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì”.

1.20. Ïóíêò 92 âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿:
“92. Äîäàòêè 1—15 º íåâ³ä’ºìíèìè ñêëàäî-
âèìè öüîãî ð³øåííÿ.” 

1.21. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 28 ð³øåííÿ.

2. Íàçâó äîäàòêà 14 äî ð³øåííÿ âèêëàñòè
ó íîâ³é ðåäàêö³¿: “Îñíîâí³ íàïðÿìêè âèêî-
ðèñòàííÿ êîøò³â ïðîãðàì (âèäàòê³â) âèð³-
øåííÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ òà äåïó-
òàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âèêîíàííÿ ïåðåäâè-
áîðíèõ ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîðö³â”.

3. Âèêëàñòè â íîâèõ ðåäàêö³ÿõ äîäàòêè 1,
2, 3, 4, 5, 7, 10 òà äîïîâíèòè ð³øåííÿ íî-
âèì äîäàòêîì 15 äî öüîãî ð³øåííÿ, ùî äî-
äàþòüñÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради



Про діяльність виконавчого органу 
Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради

від 24 травня 2007 року № 721/1382

Відповідно до статей 118, 140 Конституції України, статті 10, пункту 2 розділу VII Прикінцевих положень
Закону України” Про столицю України — місто)герой Київ”, пункту 3 частини першої статті 26, статті 51 За)
кону України” Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âçÿòè äî â³äîìà ùî â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 2 ðîçä³ëó VIIÏðèê³íöåâèõ ïîëîæåíü
Çàêîíó Óêðà¿íè” Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —
ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñòàòò³ 26, ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè”
Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”,
ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä
25 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ¹ 21-ðï/2003 (ñïðàâà
ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿
âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³) ôóíêö³¿ âëàñíîãî âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíþº âè-
êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

2. Âðàõîâóþ÷è ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè çàòâåðäèòè ñòðóêòóðó òà
ñêëàä âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç äîäàòêîì, ùî äîäàº-
òüñÿ.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âó ×åðíîâåöüêîãî Ë. Ì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Затверджено рішенням Київської міської ради 
від 25 травня 2007 року № 721/1382

СТРУКТУРА 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Додаток до рішення Київської міської ради
від 24 травня 2007 року № 721/1382

Перелік рішень Київської міської ради, 
які визнаються такими, 

що втратили чинність

1 Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

2 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

3 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

4 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

5 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

6 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà

7 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà

8 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà

9 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ

10 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

11 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà

12 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè

13 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

14 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ

15 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè

16 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

17 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³

18 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òà çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ

19 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó

20 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó

21 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çâ'ÿçêó, ³íôîðìàòèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿

22 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ 
òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè

23 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

24 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ 
â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ

25 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó

26 Ãîëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ

27 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà

28 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â

29 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè

30 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã

31 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿ òà ìîëîä³

32 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó

33 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè

34 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðîçâèòêó ì. Êèºâà

35 Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ

36 Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

37 Óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè

38 Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³

39 Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ãðàö³¿

40 Ñëóæáà ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ

41 Â³ää³ë ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³

42 ²íñïåêö³ÿ äåðæàâíîãî òåõí³÷íîãî íàãëÿäó

43 Äåðæàâíèé àðõ³â ì. Êèºâà

1. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 20 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó ¹ 28/28”Ïðî
óòâîðåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàòâåðäæåííÿ éîãî ñòðóê-
òóðè ³ çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³”.

2. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26
âåðåñíÿ 2002 ðîêó ¹ 50/210 “Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 20.06.2002
¹ 28/28”.

3. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó ¹ 138/298
“Ïðî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà ðåñòàâðà-
ö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò”.

4. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó ¹ 139/299
“Ïðî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà”.

5. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30
ñ³÷íÿ 2003 ðîêó ¹ 242/402 “Ïðî âíåñåí-
íÿçì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 20.06.2002
¹ 28/28 “Ïðî óòâîðåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàòâåðäæåí-
íÿ éîãî ñòðóêòóðè ³ çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³”.

6. Ïóíêò 2 (ï³ñëÿ ïóíêòó 1) ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30 ñ³÷íÿ 2003 ðî-
êó ¹ 258/418 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.11.02 ¹ 138/298”.

7. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27
áåðåçíÿ 2003 ðîêó ¹ 349/509 “Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
20.06.2002 ¹ 28/28 “Ïðî óòâîðåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà
çàòâåðäæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè ³ çàãàëüíî¿
÷èñåëüíîñò³”.

8. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27
áåðåçíÿ 2003 ðîêó ¹ 350/510 “Ïðî ïîñà-
äó ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà ì³ñòà Êèºâà”.

9. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26
÷åðâíÿ 2003 ðîêó ¹ 526/686 “Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.06.02
¹ 28/28 “Ïðî óòâîðåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàòâåð-
äæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè ³ çàãàëüíî¿ ÷èñåëü-
íîñò³”..

10. Ïóíêò 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 23 æîâòíÿ 2003 ðîêó ¹ 70/944
“Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êè òà ðîçâèòêó ì³ñòà òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)”.

11. Ïóíêò 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 23 æîâòíÿ 2003 ðîêó ¹ 71/945
“Ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñ-
òåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)”.

12. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 23 æîâòíÿ 2003 ðîêó
¹ 72/946”Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òè-
êè òà Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ðåë³ã³¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

13. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó
¹ 200/1074”Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003
¹ 70/944”.

14. Àáçàö 3 ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18 áåðåçíÿ 2004 ðîêó
¹ 72/1282”Ïðî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

15. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 24 ÷åðâíÿ 2004 ð. ¹ 307/1517
“Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíîãî ³ ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
òóðèçìó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)”.

16. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 15 ëèïíÿ 2004 ðîêó ¹ 363/1773
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 20.06.02 ¹ 28/28 “Ïðî óòâîðåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà
çàòâåðäæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè ³ çàãàëüíî¿
÷èñåëüíîñò³”.

17. Ïóíêò 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 15 ëèïíÿ 2004 ðîêó ¹ 459/1869
“Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ðåàë³çàö³¿ ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü ñ³ì’¿,
ä³òåé, æ³íîê òà ìîëîä³”.

18. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 30 âåðåñíÿ 2004 ðîêó ¹ 477/1877
“Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

19. Àáçàö 3 ïóíêòó 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30 âåðåñíÿ 2004 ðîêó
¹ 478/1878 “Ïðî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

20. Ïóíêò 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27 ñ³÷íÿ 2005 ðîêó ¹ 15/2591
“Ïðî ë³êâ³äàö³þ óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

21. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 31 áåðåçíÿ 2005 ðîêó ¹ 246/2821
“Ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà”.

22. Ïóíêò 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 31 áåðåçíÿ 2005 ðîêó ¹ 247/2822
“Ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ òà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè”.

23. Ïóíêò 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21 êâ³òíÿ 2005 ðîêó ¹ 262/2837
“Ïðî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó”.

24. Àáçàö 3 ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 êâ³òíÿ 2005 ðîêó

¹ 379/2954 “Ïðî ë³êâ³äàö³þ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè”.

25. Àáçàö 3 ïóíêòó 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13 ëèïíÿ 2006 ðîêó
¹ 54/54 “Ïðî óòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ
òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)”.

26. Àáçàö 3 ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 âåðåñíÿ 2006 ðîêó
¹ 7/64 “Ïðî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)”.

27. Ïóíêò 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 31 æîâòíÿ 2006 ðîêó ¹ 118/175
“Ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

28. Ïóíêò 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 29 áåðåçíÿ 2007ð. ¹ 381/1042
“Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿)”.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — 
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

³ìåí³ Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî óãîäó íà âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ òà ïîãîäè-
òè ¿¿ ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çåìåëüíî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øèòè
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.3. Ñïèñàòè ç áàëàíñó íåæèëèé áóäè-
íîê íà âóëèö³ Òóð³âñüê³é, 29 ë³ò. À ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ñëÿ éîãî çíåñåííÿ.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 23.12.04 ¹ 889/2299
“Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü “²íâåñòñåðâ³ñ
Ïëþñ” íà çíåñåííÿ íåæèëîãî áóäèíêó íà
âóëèö³ Òóð³âñüê³é, 29 ë³ò. À”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про передачу в управління Шевченківської
районної у м. Києві державної адміністрації

будівлі дошкільного навчального закладу
№ 434 на вул. Салютній, 23, літ. А, корпуси 1, 2

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 735/1396 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 16, пункту 31 частини першої
статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини другої
статті 11 Закону України “Про столицю України — місто)герой Київ” та з метою відновлення роботи дошкіль)
ного навчального закладу № 434 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ñòðîêîì íà 2 ðîêè áåç ïðàâà ïåðåäà÷³ â
êîðèñòóâàííÿ òðåò³ì îñîáàì áóä³âëþ äî-
øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 434, ðîç-
òàøîâàíî¿ íà âóë. Ñàëþòí³é, 23, ë³ò. À, êîð-
ïóñè 1, 2 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè íåîáõ³ä-
í³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî â³ä-
íîâëåííÿ ðîáîòè òà íåçàëåæíîãî ôóíêö³î-
íóâàííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
¹ 434, ðîçòàøîâàíîãî íà âóë. Ñàëþòí³é,
23, ë³ò. À, êîðïóñè 1, 2 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà êîøòè áþäæåòó
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà áóä³âëþ,
çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ òåðì³íó, íà ÿêèé âîíà ïåðåäàº-
òüñÿ â óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-
â³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî
ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу Головному управлінню
комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) на продаж майна, яке належить

до комунальної власності територіальної
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 736/1397 від 24 травня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, ÿê âè-
íÿòîê, íà ïðîäàæ çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Ìåòðîáóä” ìàéíà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó
äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ÿêå çàêð³ïëåíå
íà ïðàâ³ ïîâíîãî ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ
çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, çà âàðò³ñòþ, âèçíà-
÷åíîþ ï³ä ÷àñ éîãî íåçàëåæíî¿ îö³íêè.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè îá’ºêò³â ïðîäàæó.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí”:

3.1. Çä³éñíèòè ïðîäàæ ìàéíà, çàçíà÷å-
íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó ìàé-
íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
âèêîðèñòàòè â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî
ô³íàíñîâîãî ïëàíó.

3.3. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà÷å-
íå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1,2
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток до рішення Київради
від 24 травня 2007 року № 736/1397

Пререлік майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва, дозвіл на продаж якого надається комунальному підприємству

“Київський метрополітен”

¹ Íàéìåíóâàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â Ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü,
ãðí.

Çàëèøêîâà âàðò³ñòü,
ãðí.

1. Òóíåëåïðîõ³äíèöüêèé êîìïëåêñ
WIRTH ÒÏ —574 (ìàøèíà ¹ 1) 14 791 337,50 10 872 495,00

2. Òóíåëåïðîõ³äíèöüêèé êîìïëåêñ
WIRTH ÒÏ —574 (ìàøèíà ¹ 2) 14 794 275,50 10 877 505,00

ÂÑÜÎÃÎ: 29 958 613 21 750 000

Про внесення змін та доповнень до рішення
Київради від 10.07.03 № 690/850 “Про деякі

питання будівництва адміністративного
будинку на вулиці Миколи Гайцана, 2 

у Печерському районі для надання його 
в користування Печерському районному

суду міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 737/1398 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи звернен)
ня товариства з обмеженою відповідальністю “Промбудіндустрія”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 10.07.03
¹ 690/850 “Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ áóä³âíèö-
òâà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóëèö³
Ìèêîëè Ãàéöàíà, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³

äëÿ íàäàííÿ éîãî ó êîðèñòóâàííÿ Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîííîìó ñóäó ì³ñòà Êèºâà” òàê³
çì³íè ³ äîïîâíåííÿ:

1. Ï³äïóíêò 2.1 ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè¿â-

Про надання дозволу
Головному управлінню охорони

здоров’я та медичного забезпечення
виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації)
на укладання інвестиційного договору

з метою збільшення кількості ліжок
та покращення умов перебування дітей

в дитячому санаторії “Салют”
та в дитячому санаторії “Ялинка”

Київського міського дитячого санаторноB
курортного об’єднання

Рішення Київської міської ради № 739/1400 від 24 травня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, а також враховуючи необхідність покращення умов перебування дітей у дитя)
чому санаторії “Ялинка” Київського міського дитячого санаторно)курортного об’єднання та у дитячому са)
наторії “Салют” Київського міського дитячого санаторно)куротного об’єднання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Äîçâîëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãî-
äæåííÿì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) óêëàñòè ³íâåñòèö³é-
íó óãîäó ç Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôîíä ðîçâèòêó áóä³âåëü-
íèõ ³í³ö³àòèâ” ùîäî:

1.1. Ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
ä³þ÷îãî õàð÷îáëîêó òà ñêëàä³â äèòÿ÷îãî ñà-
íàòîð³þ “ßëèíêà” Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äè-
òÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ
(Ïóùà-Âîäèöÿ, 7-ìà ë³í³ÿ) ç ïàðàëåëüíèì
ïîòî÷íèì ðåìîíòîì ñïàëüíèõ êîðïóñ³â (ç
äîâåäåííÿì ïîòóæíîñò³ äî 300 ë³æîê) òà
áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿.

1.2. Ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷îãî ñàíàòîð³þ “ßëèíêà”
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ íà âóëèö³ Ãàìàð-
íèêà, 20 (êîëèøí³é ñàíàòîð³é-ïðîô³ëàêòî-
ð³é “Êîëîñ”) ç³ çá³ëüøåííÿì ïîòóæíîñò³
äî 200 ë³æîê.

2. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 1.1 òà 1.2
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïåðåâåñòè äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é “Ñàëþò” Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ ç ïðèì³ùåíü çà àäðå-
ñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ãîãîë³âñüêà, 26—
28 íà áàçó íà âóëèö³ Ãàìàðíèêà, 20.

3. ²íâåñòîðó — Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôîíä ðîçâèòêó áóä³âåëü-
íèõ ³í³ö³àòèâ”, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíê-
ò³â 1.1 òà 1.2 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïå-
ðåäàòè âñ³ ïîêðàùåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêî-
íàííÿì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðèéíÿòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà âñ³ ïîêðàùåííÿ, ïîâ’ÿçàí³
ç âèêîíàííÿì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó Òî-
âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ôîíä ðîçâèòêó áóä³âåëüíèõ ³í³ö³àòèâ”, òà
çàêð³ïèòè ¿õ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çà äèòÿ÷èì ñàíàòîð³ºì “ßëèíêà” Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ òà äèòÿ÷èì ñàíàòîð³-

ºì “Ñàëþò” Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷î-
ãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ â³ä-
ïîâ³äíî.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
êð³ïèòè ìàéíî â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷îãî ñàíà-
òîð³þ “ßëèíêà” (Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äè-
òÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ
íà âóëèö³ Ãàìàðíèêà, 20 (êîëèøí³é ñàíà-
òîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é “Êîëîñ”) íà ïðàâ³
îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà äèòÿ÷èì ñà-
íàòîð³ºì “Ñàëþò” Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äè-
òÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ.

6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñ-
òè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ñòàòóòó äèòÿ÷îãî ñà-
íàòîð³þ “Ñàëþò” Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äè-
òÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè íåçàëåæíó îö³íêó áó-
äèíê³â òà ñïîðóä äèòÿ÷îãî ñàíàòîð³þ “Ñà-
ëþò” Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ, ùî ðîçòà-
øîâàí³ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ãî-
ãîë³âñüêà, 26—28.

8. Âñòàíîâèòè, ùî ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ
âàðòîñò³ áóä³âåëü òà ñïîðóä äèòÿ÷îãî ñàíà-
òîð³þ “Ñàëþò” Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷î-
ãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëè-
öÿ Ãîãîë³âñüêà, 26—28, îö³íåíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, íàä âàðò³ñ-
òþ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Òîâàðèñòâîì ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôîíä ðîçâèòêó áó-
ä³âåëüíèõ ³í³ö³àòèâ” ïî âèêîíàííþ ³íâåñòè-
ö³éíî¿ óãîäè çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ,— ð³çíèöþ Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôîíä ðîçâèòêó áóä³âåëüíèõ
³í³ö³àòèâ” ñïëà÷óº äî áþäæåòó ì³ñòà.

9. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1—8 öüîãî ð³øåííÿ,
ïåðåäàòè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ôîíä ðîçâèòêó áóä³âåëüíèõ
³í³ö³àòèâ” áóä³âë³ òà ñïîðóäè äèòÿ÷îãî ñà-
íàòîð³þ “Ñàëþò” Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äè-
òÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºäíàííÿ,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â,
âóëèöÿ Ãîãîë³âñüêà, 26—28, ó âëàñí³ñòü.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

ðàäè âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ïåðåäà÷³
ó âëàñí³ñòü òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ïðîìáóä³íäóñòð³ÿ” áóäèíêó
¹ 42-à íà âóëèö³ Õðåùàòèê çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 1444,6 êâ. ì, áóäèíêó ¹ 4 íà âó-
ëèö³ Ìèêîëè Ãàéöàíà çàãàëüíîþ ïëîùåþ
853,0 êâ. ì, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.
Â ðàç³, êîëè âàðò³ñòü íîâîçáóäîâàíîãî àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ìèêîëè
Ãàéöàíà, 2 áóäå ïåðåâèùóâàòè ñóìàðíó
âàðò³ñòü áóäèíê³â ¹ 42-à íà âóë. Õðåùà-
òèê òà ¹ 4 íà âóë. Ãàéöàíà, ïåðåäàòè ó
âëàñí³ñòü òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ïðîìáóä³íäóñòð³ÿ” íàñòóïí³
îá’ºêòè: áóäèíîê ¹ 4-ã íà âóëèö³ Òðüîõ-
ñâÿòèòåëüñüê³é çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3930,0
êâ. ì òà áóäèíîê ¹ 8 íà âóëèö³ Áîðè÷³â
óçâ³ç çàãàëüíîþ ïëîùåþ 853,0 êâ. ì, ÿê³ º
êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêùî ñóìàðíà âàð-
ò³ñòü öèõ áóäèíê³â íå ïåðåâèùóº ð³çíèöþ
ñóìàðíî¿ âàðòîñò³ ì³æ íîâîçáóäîâàíèì áó-
äèíêîì òà áóäèíêàìè, çàçíà÷åíèìè ó öüî-
ìó ïóíêò³.

Â ðàç³ ïåðåâèùåííÿ ñóìàðíî¿ âàðòîñò³
áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íàä âàðò³ñòþ íî-
âîçáóäîâàíîãî áóäèíêó,çàçíà÷åíèõ ó öüî-
ìó ïóíêò³, òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ïðîìáóä³íäóñòð³ÿ” â³äøêî-

äîâóº ð³çíèöþ äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.
2. Ï³äïóíêò 3.1 â ïóíêò³ 3 ð³øåííÿ Êè-

¿âðàäè âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Çàáåç-
ïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè âàðòîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèí-
êó íà âóë. Ãàéöàíà, 2 òà îá’ºêò³â íåðóõî-
ìîãî ìàéíà, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 2.1
öüîãî ð³øåííÿ”.

3. Ï³äïóíêò 3.2 â ïóíêò³ 3 ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè âèêëþ÷èòè.

4. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðà-
çîì ç ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”,
ï³ñëÿ ââåäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
íà âóë. Ìèêîëè Ãàéöàíà, 2 â åêñïëóàòàö³þ,
ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïðîìáóä³íäóñòð³ÿ”
îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, çàçíà÷åí³ ó
ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ. Ïåðåäà÷ó áóäèí-
ê³â çä³éñíèòè îäíî÷àñíî øëÿõîì óêëàäåí-
íÿ ³ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ì³íè”.

5. Ïóíêò 5 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè âèêëþ÷è-
òè.

6. Ó ïóíêò³ 6 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ñëîâî
“ßëîâîãî Â. Á.” çàì³íèòè íà “Äîâãîãî Î. Ñ.”

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé
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Îïåðàòîðè
ïðîíèêíóòü
îäèí â îäíîãî
Â Óêðà¿í³ âïðîâàäæóþòü
íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã 
òà ìîæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ
íîìåðà ïðè çì³í³
ìîá³ëüíîãî îïåðàòîðà

²âàí ÌÈÐÎÍ²ÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

У 2008 році в У раїні, я і в інших
європейсь их раїнах, б де можли-
вість орист ватися національним
ро мін ом та збері ати свій номер
телефон при переході до іншо о
оператора. Ці нові посл и прийня-
ла Верховна Рада змінах до За-
он "Про теле ом ні ації", і їх
план ють впровадити в наст пном
році за мови ладання до оворів
між операторами мобільно о зв’яз-
. Е сперти вважають цей за он

ви ідним для малих операторів,
та их, я ЗАО "УРС" (ТМ "Bee-
line"), Life ("Астеліт") та "Golden
Telecom", і про ноз ють проблеми
в ладані до оворів між ними та
лідерами рин Київстар та UMC.

Íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã — öå ìîæëèâ³ñòü
àáîíåíò³â îäíîãî óêðà¿íñüêîãî îïåðàòîðà
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó êîðèñòóâàòèñÿ ïîòóæ-
íîñòÿìè ³íøîãî íà ò³é òåðèòîð³¿, äå â³äñóò-
íº ïîêðèòòÿ ïåðøîãî. “Ìè ìàºìî ïðèêëàä
âíóòð³øíüîãî ðîóì³íãó, òàê “Ãîëäåí Òåëå-
êîì” äîñÿã êîìïðîì³ñó ç “Beeline” ³ íèí³ âî-
íè óêëàëè äîãîâ³ð ïðî êîðèñòóâàííÿ ïî-
êðèòòÿì îäèí îäíîãî, ùîá çàîùàäèòè ãðî-
ø³ íà ðîçâèòîê âëàñíîãî,— êàæå Îëåêñ³é
Äàíèë³í — ñòàðøèé êîíñóëüòàíò àíàë³òè÷-
íî¿ êîìïàí³¿ iKS-Consulting,— â òîé ÷àñ,
êîëè ïîä³áíèé êîìïðîì³ñ ì³æ âåëèêèìè ³
ìàëèìè îïåðàòîðàìè âèêëþ÷åíèèé, àäæå
ë³äåðè ðèíêó í³êîëè íå äîïîìàãàòèìóòü ó
ðîçâèòêó ñâî¿ì êîíêóðåíòàì”. Çà ñëîâàìè
ãîëîâè ñëóæáè çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÇÀÎ
“ÓÐÑ” (ÒÌ “Beeline”) ²ðèíè Ëåë³÷åíêî, äî-
ìîâëåíîñò³ ïðî íàäàííÿ àáîíåíòàì “Ãîë-
äåí Òåëåêîì” ïîòóæíîñòåé ìåðåæ³ “Beeline”
äîñÿãëè â ê³íö³ ëèïíÿ 2006 ðîêó, à âæå ó
ëèñòîïàä³ öåé ïðîåêò ðåàë³çóâàëè íà ïðàê-
òèö³. “Íà òîé ìîìåíò íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã
äëÿ “Ãîëäåí Òåëåêîì” ïîøèðþâàâñÿ íà 8
îáëàñòåé Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, à â ê³íö³ òðàâ-
íÿ êîìïàí³ÿ “Beeline” ðîçøèðèëà íàö³î-
íàëüíèé ðîóì³íã íà âñþ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè,
äå ó ìåðåæ³ “Ãîëäåí Òåëåêîì” â³äñóòíº
âëàñíå ïîêðèòòÿ”,— êàæå ïàí³ Ëåë³÷åíêî.
Íà äóìêó äèðåêòîðà ç³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ “Ãîëäåí Òåëåêîìó” Íàòàë³¿ Ñòðàæ-
íèê, öÿ äîìîâëåí³ñòü ì³æ îïåðàòîðàìè º
ºäèíèì ïðèêëàäîì íàö³îíàëüíîãî ðîóì³í-
ãó â Óêðà¿í³ ³ ìîæå áóòè ïðèêëàäîì äëÿ
óêëàäàííÿ ïîä³áíèõ äîãîâîð³â ó ìàéáóòíüî-
ìó ì³æ ³íøèìè îïåðàòîðàìè. Çà óìîâàìè
äîãîâîðó ïðî ðîóì³íã ö³íà äçâ³íêà äëÿ àáî-
íåíòà “Ãîëäåí Òåëåêîìó” ó ö³é ìåðåæ³ êîø-
òóº 10 öåíò³â (50 êîï³éîê), à ó ìåðåæ³ “Bee-
line” 20 öåíò³â (1 ãðí), ðîçïîâ³ëà ïàí³
Ñòðàæíèê.

Íà äóìêó åêñïåðò³â ³ç êîíñàëòèíãîâî¿
êîìïàí³¿ iKS-Consulting, âèêîíàííÿ çàêîíó
ùîäî íàö³îíàëüíîãî ðîóì³íãó çàëåæàòèìå
â³ä äîìîâëåíîñòåé ì³æ îïåðàòîðàìè. À ùî-
äî ïîñëóãè ïåðåíåñåííÿ íîìåðà àíàë³òèêè
çàçíà÷àþòü, ùî âîíà íå çíàéäå øèðîêîãî
ïîïèòó â Óêðà¿í³ ÷åðåç òå, ùî ïîñëóãó ïî-
øèðþþòü âèíÿòêîâî íà êîíòðàêòí³ ñåìè-
çíà÷í³ íîìåðè. Çà ñëîâàìè àíàë³òèêà iKS-
Consulting Ìèêîëè Îë³ÿðíèêà, ó Í³ìå÷÷è-
í³ òà Ôðàíö³¿ ïîä³áíîþ ïîñëóãîþ êîðèñ-
òóþòüñÿ 1—2 % àáîíåíò³â. Ïðîòå, ÿê ðîç-
ïîâ³ëè â UMC, çì³íè äî çàêîíó âèêîíóâà-
òèìóòü, àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ â³äïîâ³äí³
÷àñîâ³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, à ùîäî óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â ïðî íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã
îá³öÿþòü êåðóâàòèñÿ åêîíîì³÷íîþ äîö³ëü-
í³ñòþ. Âïðîâàäæåííÿ æ ïîñëóãè ïåðåíåñåí-
íÿ íîìåðà, íà äóìêó ïðåñ-ñåêðåòàðÿ êîì-
ïàí³¿ UMC Îëåíè Ãîðîäåöüêî¿, ìîæå çàé-
íÿòè äî òðüîõ ðîê³â
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“Öÿ ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
ñïðÿìîâàíà ïåðåäóñ³ì íå íà àâòî- òà æèò-
ëîâå êðåäèòóâàííÿ, à íà ñïîæèâ÷å, äå ùî-
ì³ñÿ÷í³ êîì³ñ³¿ º íîðìîþ,— ïîÿñíèâ
“Õðåùàòèêó” äèðåêòîð êîíñàëòèíãîâî¿
êîìïàí³¿ “Ïðîñòîáàíê” Ëåîí³ä Êðàñàâ-
öåâ.— Íàïðèêëàä, ó ðàç³ ñïîæèâ÷îãî êðå-
äèòóâàííÿ, îêð³ì íîì³íàëüíî¿ ñòàâêè, ÿêà
â óêðà¿íñüêèõ áàíêàõ ñòàíîâèòü â³ä 7 äî
48 % ð³÷íèõ, ³ñíóº ùå îäíîðàçîâà êîì³-
ñ³ÿ (â³ä 4,5 äî 18 %) òà ùîì³ñÿ÷íà (â³ä 0,9
äî 4 %.) Òàêèì ÷èíîì, ñïðàâæíÿ â³äñîò-
êîâà ñòàâêà ìîæå áóòè â³ä 30 äî 100 %”.

Òîæ, çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî Êèºâó òà
îáëàñò³ Â³êòîðà Ìåäâåäºâà, íèí³ ï³ä ÷àñ
ïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê óïðàâë³ííÿ Íàöáàí-
êó çâåðòàòèìóòü óâàãó íà ³íôîðìóâàííÿ
ô³íóñòàíîâàìè ïîçè÷àëüíèê³â ùîäî ðå-
àëüíèõ êðåäèòíèõ ñòàâîê. Íà éîãî äóì-
êó, â ñåðåäíüîìó ð³çíèöÿ ì³æ ðåàëüíîþ
òà íîì³íàëüíîþ êðåäèòíîþ ñòàâêîþ â
áàíêàõ (òîáòî, âñ³ ïðèõîâàí³ êîì³ñ³¿) íà-
ðàç³ ñòàíîâèòü 4—5%. À ïàí Êðàñàâöåâ
ââàæàº, ùî íàéïðîçîð³øèì ó öüîìó ïëà-
í³ º ðèíîê æèòëîâîãî êðåäèòóâàííÿ: òóò
öÿ ð³çíèöÿ òðèìàºòüñÿ â ìåæàõ 1—2%. ²
ç 22 áàíê³â, ùî íàäàþòü ïîñëóãè òèì, õòî
õî÷å ïðèäáàòè æèòëî â êðåäèò, ëèøå 4
(ñåðåä íèõ ÏðèâàòÁàíê, VABáàíê òà “Ô³-
íàíñè ³ êðåäèò”) ñòÿãóþòü ùîì³ñÿ÷íó êî-
ì³ñ³þ. Âîíà ñòàíîâèòü â³ä 0,3 äî 0,2% â³ä
ñóìè êðåäèòó.

Îäíàê áàíê³ðè, ÿê ñàì³ âîíè ñòâåðäæó-
þòü, ïîêè ùî íå ãîòîâ³ âèêîíóâàòè öþ
ïîñòàíîâó. Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî ïîíå-
ä³ëêà ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ

áàíê³â Îëåêñàíäð Ñóãîíÿêî çâåðíóâñÿ äî
ãîëîâè ÍÁÓ Âîëîäèìèðà Ñòåëüìàõà ç
ïðîõàííÿì â³äñòðî÷èòè íà òðè ì³ñÿö³ çãà-
äàí³ âèìîãè, ìîòèâóþ÷è öå ïîòðåáîþ
ïðèâåäåííÿ áàíê³âñüêèõ ïðîãðàì äî íî-
âèõ ñòàíäàðò³â (äèâ. “Õðåùàòèê” â³ä 8
÷åðâíÿ). “ª ñóòî òåõíîëîã³÷í³ ðå÷³, íà ðå-
àë³çàö³þ ÿêèõ ïðîñòî ïîòð³áåí ÷àñ,— ñêà-
çàâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïàí Ñóãîíÿêî.—
ßê ìåí³ çäàëîñÿ, â Íàö³îíàëüíîìó áàí-
êó ï³ä ÷àñ íàøî¿ çóñòð³÷³ öå çðîçóì³ëè”.
Îäíàê â ÍÁÓ “Õðåùàòèê” çàïåâíèëè ó
ïðîòèëåæíîìó. “Òàê, Âîëîäèìèð Ñåìå-
íîâè÷ (Ñòåëüìàõ.— Àâò. ) âèñëóõàâ ïàíà
Ñóãîíÿêî, àëå ïîñòàíîâà Íàöáàíêó íå
ï³äëÿãàº æîäí³é ðåâ³ç³¿ ³ ïðîëîíãàö³¿.
Îòîæ ¿¿ óõâàëåíî, ³ âîíà ïðàöþº”,— çà-
ïåâíèëà êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè ÍÁÓ Çîÿ
Ãàâðèëåíêî.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, íàðàç³ áàíêè
ãîòóþòü ç öüîãî ïðèâîäó ñâî¿ ïðîïîçèö³¿
Íàöáàíêó. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ïðàâë³ííÿ ÏðèâàòÁàíêó Þð³ÿ Êàíäà-
óðîâà, âæå ñüîãîäí³ öÿ ô³íóñòàíîâà íàä³-
øëå Íàöáàíêó ëèñò. “Ìè âæå ïîêàçóºìî
âñ³ êîì³ñ³¿, àëå â òîé æå ÷àñ º äåÿê³ íþ-
àíñè. Õî÷åìî âíåñòè äîïîâíåííÿ ç òî÷-
êè çîðó â³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³¿ òðåò³-
ìè, ñòîðîíí³ìè êîìïàí³ÿìè, áî, íàïðè-
êëàä, ó êîæíî¿ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ º ñâ³é
òàðèô”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ïàí Êàí-
äàóðîâ.

À íà äóìêó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ “Áàíêó
ÍÐÁ” Âëàäèñëàâà Êðàâöÿ, ðîçêðèâàòè ðå-
àëüí³ êðåäèòí³ ñòàâêè óêðà¿íñüê³ áàíêè
çìîæóòü ëèøå ÷åðåç ì³ñÿöü. “Äëÿ áàíê³â
ç âåëèêîþ ô³ë³éíîþ ìåðåæåþ øâèäêî âè-

êîíàòè âñ³ âèìîãè ïîñòàíîâè áóäå äîâî-
ë³ ñêëàäíî,— ââàæàº â³í.— Àäæå ïîòð³á-
íî ââåñòè â ñèñòåìó ôîðìóëó, ÿêà á âðà-
õîâóâàëà “³íäèâ³äóàëüí³ñòü” êîæíîãî ðå-
ã³îíó, â³ää³ëåííÿ òà ïðîäóêòó. Äî òîãî æ
ñë³ä ÿêèìîñü ÷èíîì ïîðàõóâàòè ïëàâàþ÷³
ðîçðàõóíêè, àäæå, ñêàæ³ìî, ïëàòà çà ïî-
ñëóãè íîòàð³óñà, ñòðàõóâàííÿ º íåô³êñî-
âàíèìè âèòðàòàìè. Çà âåëèêèì ðàõóíêîì,
íà âñþ öþ ðîáîòó ïîòð³áíî ïðèáëèçíî
ì³ñÿöü”

Çà öå éîãî âëàñíèê³â îøòðàôóâàëè íà ñóìó 87,5 òèñ. ãðí

Ñàéò ïðî äåðæçàêóï³âë³ 
íå ä³ëèâñÿ ³íôîðìàö³ºþ 

Øòðàô íà ñóìó 87,5 òèñ. ãðí âæå òðåò³é
çà ìèíóëèõ 15 ì³ñÿö³â. Öå ÷åðãîâà ñïðîáà
Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó çìóñèòè ÒÎÂ
“ªâðîïåéñüêå êîíñàëòèíãîâå àãåíòñòâî”
â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðàêòèêè ïðèìóñîâîãî íà-
äàííÿ ó÷àñíèêàì ïðîöåäóðè äåðæçàêóï³-
âåëü êîíñàëòèíãîâèõ òà ³íøèõ ïîñëóã. “Â
ìèíóëîìó ðîö³ ìè íàêëàëè ñòÿãíåííÿ íà
ñóìó ìàéæå 150 òèñ. ãðèâåíü çà îçíàêàìè
çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì,
àëå â³äïîâ³äà÷ âèð³øèâ çà êðàùå îïðîòåñ-
òóâàòè íàø³ ä³¿ â ñóä³, ³ á³ëüø í³æ çà ð³ê
ñïðàâà òàê è íå çðóøèëà ç ì³ñöÿ,— ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè
ÀÌÊÓ Þð³é Êðàâ÷åíêî.— Íà÷åáòî ôîð-

ìàëüíî äëÿ äåðæàâíî¿ óñòàíîâè âàðò³ñòü
ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çàêóï³âëþ íà
óïîâíîâàæåíîìó âåá-ñàéò³ ñòàíîâèòü íóëü
ãðèâåíü, àëå çà ñóïóòí³ êîíñàëòèíãîâ³ ïî-
ñëóãè àãåíòñòâî âèìàãàº äîäàòêîâî ìàéæå
1 % â³ä ñóìè çàêóï³âë³”. ßê ñòâåðäæóº ïàí
Êðàâ÷åíêî, öÿ ñïðàâà âæå çíàõîäèòüñÿ íà
êîíòðîë³ â óðÿä³, òà íà øâèäêå ¿¿ ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ñïîä³âàòèñü íå ðàäèòü, ìîâëÿâ, áóäü-ÿêå
ð³øåííÿ ìàº áóòè â ïåðøó ÷åðãó çàêîíî-
äàâ÷î âðåãóëüîâàíî, àëå ïðîåêò çì³í äî
÷èííîãî Çàêîíó “Ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³”
íàä³éøîâ äî Êàáì³íó íåùîäàâíî.

Âîäíî÷àñ êåð³âíèêè äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é òà óñòàíîâ ïðîäîâæóþòü çàòðè-

ìóâàòè ïðîöåñ çàêóï³âåëü, íå áàæàþ÷è
“ìàðíî âèòðà÷àòè êîøòè”. Çà ñëîâàìè
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Õàðê³âñüêî¿
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðà Áàáà-
ºâà, íà ðàõóíêàõ äåðæêàçíà÷åéñòâà äëÿ
ïîòðåá îáëàñò³ çíàõîäèòüñÿ 480 ìëí ãðè-
âåíü äåðæàâíèõ ñóáâåíö³é, àëå ñêîðèñòà-
òèñÿ íèìè äîâîë³ ñêëàäíî. Çà öå îáëàñòü
ïîâèííà áóäå ñïëàòèòè “ïðèâàòí³é ñòðóê-
òóð³ ìàéæå 30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”. ßê âäà-
ëîñÿ ç’ÿñóâàòè â ÀÌÊÓ, ì³ñüê³ áþäæåòè
Êèºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ çà çáåðåæåííÿ ñòà-
òóñ-êâî âòðàòÿòü ïðèáëèçíî 25 ìëí ãðí.
Âèõ³ä ó Êîì³òåò³ âáà÷àþòü ëèøå â ñòâî-
ðåíí³ àëüòåðíàòèâíèõ ñàéò³â.

Ïðî öå éøëîñÿ íà íàðàä³, ïðîâåäåí³é
ïåðøèì â³öå-ïðåì’ºðîì Ìèêîëîþ Àçàðî-
âèì ùîäî âäîñêîíàëåííÿ äåðæàâíèõ çà-
êóï³âåëü. Çîêðåìà â ÷åðâí³ íèí³øíüîãî
ðîêó â ²íòåðíåò³ ïî÷íå ïðàöþâàòè ³íôîð-
ìàö³éíà ñèñòåìà Òåíäåðíî¿ ïàëàòè Óêðà-
¿íè — “Çàêóï³âë³ çà äåðæàâí³ êîøòè”
(www.torgi.net.ua). Òåíäåðíà ïàëàòà Óêðà-
¿íè ïëàíóº ðîçì³ùóâàòè â ö³é ñèñòåì³ ³í-
ôîðìàö³þ ùîäî äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü íà
áåçîïëàòí³é îñíîâ³. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” ïðåñ-ñåêðåòàð ÒÏÓ Àíäð³é Áà-
ñåéêî, îñòàòî÷íó äàòó ââåäåííÿ ñàéòó â
ä³þ íàðàç³ âèçíà÷èòè íåìîæëèâî, ìîâ-
ëÿâ, ³ñíóº “áåçë³÷ ñóòî òåõí³÷íèõ ïèòàíü,
ÿê³ ìàþòü áóòè âèð³øåí³”. Âò³ì, â³í ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ñèñòåìà çàïðàöþº âæå äî
ê³íöÿ ÷åðâíÿ

Áîãäàí ÁÎÐÒÀÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Антимонопольний омітет У раїни вже втретє вима ає від ТОВ "Єв-
ропейсь е онсалтин ове а ентство", власни а єдино о в раїні веб-
сайт (www.zakupivli.com), на я ом можливе розміщення інформації
про державні за півлі, поінформ вати йо о про іль ість до оворів
на посл и з оприлюднення та ої інформації, ладених після отри-
мання в вітні мин ло о ро ре омендацій Комітет . Втім, за сло-
вами заст пни а олови АМКУ Юрія Кравчен а, представни и а ент-
ства не поспішають звіт вати перед Комітетом, ос арж ючи дії ан-
тимонопольни ів с ді. Водночас занепо оєні можливими мільйон-
ними збит ами, часни и держза півель продовж ють очі вати на
найшвидше розв'язання сит ації: я -то створення альтернативних ін-
тернет-майданчи ів в Тендерній палаті і в самом АМКУ.
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Áàíêè çàëèøèëè
ïåðåä ôàêòîì 
Íà ðîçêðèòòÿ âñ³õ ðåàëüíèõ ñòàâîê òà êîì³ñ³é 
ï³ä ÷àñ íàäàííÿ êðåäèò³â ¿ì íå â³äâåäåíî íàâ³òü ì³ñÿöÿ

10 травня НБУ прийняв постанов
№ 168, я ою зобов’язав бан и інформ -
вати позичальни ів про реальні редитні
став и з рах ванням омісійних. Поста-
нов зареєстровано в Мін’юсті 25 трав-
ня, вона наб ла чинності через 10 днів
після реєстрації.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Òåòÿíà ÔÅÄÎÐ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Нацбан дор чив своїм територіальним правлінням переві-
ряти раїнсь і бан и стосовно роз риття ними всіх реальних ста-
во та омісій під час надання редитів. Ця вимо а випливає з по-
станови НБУ, що наб ла чинності мин ло о тижня (див. "Хрещати "
від 8 червня). Одна , за словами бан ірів, ви он вати її бан и змо-
ж ть лише через місяць.

Володимир Стельмах
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Âèñîêîìèñòåöüêî¿ ³íòåðïðåòà-
ö³¿ “Ìàéñòðà ³ Ìàðãàðèòè” Áóë-
ãàêîâà çàñîáàìè ìèñòåöòâà ïðàê-
òè÷íî íåìàº. Ë³òåðàòóðíèé òåêñò
âèÿâèâñÿ ì³öíèì ãîð³øêîì íà-
â³òü äëÿ òåëåê³íîøíèê³â, ùîá âè-
ëóùèòè îñ³áíå äëÿ öüîãî æàíðó
çîëîòå çåðíî òàëàíòó.

Â³äîìî, ùî ñàì àâòîð “Ìàéñ-
òðà” ñïîòèêàâñÿ íà øëÿõó éîãî
ñòâîðåííÿ, íå ïðîñòî ïåðåðîáëÿ-
þ÷è ïåðøîäæåðåëüíèé òåêñò, à é
ïî÷èíàþ÷è ïðàêòè÷íî ç íóëÿ.

Ó ïåðø³é ðåäàêö³¿ ðîìàíó íå
áóëî ãåðî¿â, ÷è¿ ³ìåíà äàëè éîìó
íàçâó, à ñþæåò ðîçãîðòàâñÿ äî-
âêîëà ñàòèðè÷íî¿ ôåºð³¿ ïðî ñà-
òàíó, â ÿê³é “ªâàíãåë³º â³ä äè-
ÿâîëà” áóëî ò³ëüêè âñòàâíîþ íî-
âåëîþ ïðî Õðèñòà ³ Ï³ëàòà. Íà
ïî÷àòêó 1930 ðîêó ïèñüìåííèê
ñïàëèâ ðóêîïèñ, ïîâ³äîìèâøè

ïðî öå ðàäÿíñüêèé óðÿä ó “ïîêà-
ÿííîìó” ëèñò³.

Âèïàäêîâî ÷è í³, àëå Áóëãàêîâ
íå çíèùèâ ÷åðíåòêè, äî ÿêèõ ÷å-
ðåç ð³ê ïîâåðòàºòüñÿ çíîâó. ² îñü
ó öåé ÷àñ ç’ÿâëÿþòüñÿ Ìàðãàðèòà
é Ìàéñòåð ÿê ³äåéíèé ñòðèæåíü
ðîçâèòêó ïîä³é. Ñåðåä âàð³àíò³â
íàçâè ðîìàíó â äðóã³é ðåäàêö³¿, çà-
ê³í÷åí³é 1936 ðîêó, áóëè “×îðíèé
áîãîñëîâ” ³ “×îðíèé ìàã”, “Ï³ä-
êîâà ³íîçåìöÿ” é “Êîïèòî êîí-
ñóëüòàíòà”, “Âåëèêèé êàíöëåð”,
“Ñàòàíà” òà ³íø³. Â òðåò³é ðåäàê-
ö³¿ (1937-é) ïåðåä “Ìàéñòðîì ³
Ìàðãàðèòîþ “áóëà íàçâà “Êíÿçü
ï³òüìè”. Íàçâà áóäü-ÿêîãî òâîðó —
öå ïàðîëü-â³äïîâ³äü ì³æ éîãî àâ-
òîðîì, çì³ñòîì, ³äåºþ é ìåòîþ àâ-
òîðà çíàéòè ñîá³ îäíîäóìö³â. Òî-
ìó é íàãàäóºìî âàð³àíòè äëÿ ðî-
çóì³ííÿ ãîëîâíèõ àêöåíò³â ³ çàâ-

äàíü, ÿê³ ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ
Áóëãàêîâ. Çàçíà÷èìî, àíòèðàäÿí-
ùèíà ó éîãî òâîð÷îñò³ — íå âè-
êðèâàëüíà é íå çâèíóâà÷óâàëüíà â
ñîëæåí³öèíñüêîìó ðîçóì³íí³.

Óïåðøå ðîìàí îïóáë³êîâàíî â
÷àñè òàê çâàíî¿ ïîë³òè÷íî¿ â³äëè-
ãè. Æóðíàë “Ìîñêâà” 1966 ðîêó
çíèê ç ïîëèöü ê³îñê³â óìèòü, ó
á³áë³îòåêàõ öåé ïðèì³ðíèê âèäà-
âàëè âèíÿòêîâî â ÷èòàëüíîìó çà-
ë³ çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì íà íüî-
ãî â ÷åðãó. Ïîäåéêóþòü, áóö³ìòî
ùå òîä³ òî÷èëèñÿ ðîçìîâè ïðî
åêðàí³çàö³þ “Ìàéñòðà”. Ê³íîñòó-
ä³ÿ ³ìåí³ Äîâæåíêà òåæ çíà÷èëà-
ñÿ â ñïèñêó ïðåòåíäåíò³â.

Àëå çãàäàíà â³äëèãà íå ðîçâåñí³-
ëà ïîë³òè÷íèìè çì³íàìè. ßê ïðè-
êëàä — â³äîìèé ëèñò çà ï³äïèñîì
ïðåäñòàâíèê³â åíåðã³éíî-ìîëîäî¿
óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ íà àäðåñó
ÖÊ ÊÏÐÑ, ÿêèì òîä³øí³ ä³ÿ÷³
êóëüòóðè ãàíüáèëè “Ñîáîð” Îëå-
ñÿ Ãîí÷àðà çà ïðîÿâè íàö³îíàë³ç-
ìó, îäíèì ìàõîì äîëó÷èâøè â
“ðîçñòð³ëüíèé ñïèñîê” ³ ðîìàí
Áóëãàêîâà. Çíîâó ðàäÿíñüêà ë³òåðà-
òóðîçíàâ÷à òåðì³íîëîã³ÿ íà êøòàëò
“íàêëåïíèöüêèé òâ³ð íà ðàäÿíñüêó
ä³éñí³ñòü” çàïàíóâàëà â ñóñï³ëüñòâ³.

²íñöåí³çàö³ÿ òâîðó, çä³éñíåíà

1987-ãî íà êè¿âñüê³é ôðàíê³â-
ñüê³é ñöåí³, ðàäøå âèíÿòîê, àí³æ
íàìàãàííÿ ³íòåë³ãåíö³¿ âêëþ÷èòè
òâîðè ïèñüìåííèêà â êóëüòóðíå
æèòòÿ ðàç ³ íàçàâæäè.

Íèí³, êîëè íà ìèòöÿ íå òèñ-
íóòü ³äåîëîãåìè êîìóí³ñòè÷íîãî
“ìàéáóòíüîãî”, ëèøå òàëàíò ìèò-
öÿ ìîæå ïîäîëàòè ñêëàäíå íàä-
çàâäàííÿ — âèñîêîõóäîæíº, ïî-
âòîðþñÿ, ³íòåðïðåòóâàííÿ ë³òåðà-
òóðíîãî äæåðåëà ìîâîþ ³íøîãî
âèäó ìèñòåöòâà.

Äèâíî, àëå âïîðàâñÿ ç öèì íàä-
çàâäàííÿì Äàâèä Àâäèø, êîòðèé
ìîâîþ ïëàñòèêè äîñÿã íåéìîâ³ð-
íî âèñîêîãî ð³âíÿ, ùîá áàëåòíà
âèñòàâà “Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà”
âèêëèêàëà çàõîïëåííÿ íàâ³òü ó òèõ,
õòî ùå íå ÷èòàâ ðîìàí Áóëãàêîâà.
Áàëåò ó ïîñòàíîâö³ Àâäèøà òàêèé
ñàìîäîñòàòí³é, ùî çíàéîìñòâî ç
ë³òåðàòóðíèì äæåðåëîì íàâ³òü “çà-
âàæàº” ñïðèéìàòè ³íòðèãó, àêöåí-
òóþ÷è óâàãó íå íà ðîçãîðòàíí³ ñöå-
í³÷íîãî ä³éñòâà, à íà ïðîñòî-òàêè
íåéìîâ³ðíèõ ð³øåííÿõ ïîñòàíî-
âíèêà íå ïåðåêàçóâàòè ³ëþñòðà-
òèâíî çì³ñò, à ìåòàôîðèçóâàòè çà-
ñîáàìè áàëåòó é ìóçè÷íîãî ñóïðî-
âîäó ïî÷óòòÿ òà âðàæåííÿ â³ä öüî-
ãî ë³òåðàòóðíîãî òâîðó.

Çóìèñíå, ïðèäáàâøè ïðîãðàì-
êó, íå ïðîá³ã î÷èìà ¿¿ çì³ñò ïåðåä
ïî÷àòêîì âèñòàâè. Áî º, çíàºòå,
³íòðèãà — õòî ñòî¿òü çà âèñòàâîþ:
êîìïîçèòîð, äèðèãåíò, ðåæèñåð-
ïîñòàíîâíèê, õóäîæíèê. Ïî÷åðê
óêðà¿íñüêèõ ìàéñòð³â ó ö³é ñïðà-
â³ â³äîìèé ³, íà æàëü, ïåðåäáà÷ó-
âàíèé. Âèíÿòêîì ç îòîãî “íà
æàëü” º õ³áà ùî Àëë³í Âëàñåí-
êî — äèðèãåíò-ïîñòàíîâíèê. Çâó-
÷èòü îðêåñòð áîæåñòâåííî. Àëå
ñåðåä òâîðö³â âèñòàâè â³í ÷è íå
ºäèíèé ìàº óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿí-
ñòâî. Êàæó ïðî êëþ÷îâ³ ô³ãóðè.
Äàâèä Âàäèø íàðîäèâñÿ â Æèòî-
ìèð³, àëå º ãðîìàäÿíèíîì Ðîñ³¿.
Õóäîæíèê-ïîñòàíîâíèê Ñåìåí
Ïàñòóõ òà õóäîæíèê ç êîñòþì³â
Ãàëèíà Ñîëîâéîâà — àìåðèêàíö³
ðîñ³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Þð³é
Êðèëîâ, êîòðèé “ïðèñóñ³äèâñÿ” ç
àðàíæóâàííÿì ïîðó÷ ³ç Ïðîêîô’-
ºâèì òà Áåðë³îçîì, òåæ ³ç Ðîñ³¿.
ßê ³ âîêàë³ñòêà Îëüãà Àâäèø.

Òåîð³ÿ êîíâåðãåíö³¿ (âæèâëåí-
íÿ îäí³º¿ êóëüòóðè â ³íøó), âè-
êëàäåíà ïîñë³äîâíèì àíòèðàäÿí-
ùèêîì Áæåçèíñüêèì, äàº ïîçè-
òèâí³ íàñë³äêè. ²íøà ð³÷, ÷è ãî-
òîâ³ äî êîíêóðåíö³¿ íàø³ ä³ÿ÷³
êóëüòóðè. Òåàòðàëüíî¿ çîêðåìà

Ïàñåìî çàäí³õ ïîïåðåäó âñ³õ
Ñåðåä ïîñòàíîâíèê³â ó Íàö³îíàëüí³é îïåð³ áàëåòó “Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà” çà òâîðîì çíàìåíèòîãî
êèÿíèíà Ìèõàéëà Áóëãàêîâà ëèøå äèðèãåíò Àëë³í Âëàñåíêî — íàø ñï³ââ³ò÷èçíèê

Íà öþ áåçïðåöåäåíòíó
ïîä³þ âæå çàïðîøåíî
VIP-ïåðñîí ç Óêðà¿íè.
Íàñàìïåðåä Êàòåðèíó
Þùåíêî, êîòðà ñèä³òèìå
ïîðó÷ ç äðóæèíîþ ïðåçè-
äåíòà Ôðàíö³¿ ìàäàì Ñå-
ñ³ëü Ñàðêîç³. Çàïðîøåííÿ
íà äåô³ëå â ãàëåðåþ “Í³-
ê³” ïîáëèçó Áàñòèë³¿ ñòè-
ë³çîâàíî ï³ä ìàëåíüê³
óêðà¿íñüê³ ðóøíèêè. Ïî-
êè ãîñò³ çàéìàòèìóòü ì³ñ-
öÿ â çàë³, íà çàäðàï³ðîâà-
í³ á³ëèì ñò³íè ãàëåðå¿
ïðîåêòóâàòèìóòü ñëàéä-
ô³ëüì ïðî ³ñòîðè÷í³
ïàì’ÿòêè Óêðà¿íè ï³ä ìó-
çè÷íèé ñóïðîâ³ä íà òåìè
íàðîäíèõ ï³ñåíü.

— Îäíàê íå ÷åêàéòå ñî-
ðî÷îê ³ ñóêîíü-âèøèâà-
íîê,— ïîïåðåäèâ æóðíà-
ë³ñò³â ìåòð Ïàêî Ðà-
áàíí,— çàëèøòå íàðîäí³
âèøèâêè òåàòðîâ³. Ì³æíà-

ðîäíà âèñîêà ìîäà ïåðåä-
áà÷àº ³ âèñîêèé ñòóï³íü
àáñòðàãóâàííÿ â³ä íàðîä-
íîãî ïåðøîäæåðåëà.

Ïàêî Ðàáàíí òàê îêðåñ-
ëèâ ñâîþ ðîëü ó òâîð÷îìó
òàíäåì³ ç Âåðîí³êîþ: “ß
ëèøå êîíñóëüòóþ Âåðîí³-
êó â ñôåð³ ïðîñóâàííÿ
áðåíäó íà ñâ³òîâèé ðèíîê.
À âîíà ö³ëêîì ñàìîñò³éíî
ñòâîðþº âñ³ ñâî¿ êîëåêö³¿.
Íà¿âí³ ò³, õòî äóìàº, ùî
äèçàéíåðè çàðîáëÿþòü íà
ïðîäàæó ñóêîíü îò êóòþð.
Îñòàíí³ìè ðîêàìè íàâ³òü
“Øàíåëü” ³ “Âåðñà÷å” íå
ïðîäàëè æîäíî¿ ñóêí³ —
¿õ äàðóþòü ç³ðêàì øîó-á³ç-
íåñó. Áóäèíêè âèñîêî¿
ìîäè îòðèìóþòü ïðèáóòîê
â³ä ðîçðîáëåííÿ ³ ïðîäàæó
ïàðôóì³â òà àêñåñóàð³â, à
òàêîæ ñòâîðåííÿ ë³í³é
îäÿãó ïðåò-à-ïîðòå. Â Ïà-
ðèæ³ äóæå âàæëèâî íå ëè-

øå çðîáèòè äåô³ëå íà
òèæí³ îò êóòþð, ìîÿ ìåòà
ðåêîìåíäóâàòè Âåðîí³êó

âëàñíèêàì ìåðåæ ìàãàçè-
í³â ìîäè ïî óñüîìó ñâ³òó
â³ä Êàíàäè äî ßïîí³¿. Ëè-

øå ïðîäàæ îäÿãó é àêñå-
ñóàð³â ó òèñÿ÷àõ áóòèê³â
äàäóòü çìîãó ñïî÷àòêó Âå-

ðîí³ö³, à ïîò³ì ³ ³íøèì
óêðà¿íñüêèì äèçàéíåðàì
ì³öíî ñòàòè íà íîãè”

Ó Ïàêî Ðàáàííà ç’ÿâèâñÿ 
íîâèé òîðãîâèé çíàê
Ï³ä íèì óêðà¿íñüêà ìîäåëüºðêà Âåðîí³êà Æàíâ³ â³çüìå ó÷àñòü 
ó ïîêàç³ êîëåêö³é íà òèæí³ âèñîêî¿ ìîäè â Ïàðèæ³

Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

29 червня в Національній опері втретє дають балетн
вистав "Майстер і Мар арита". На адати про цю не-
пересічн мистець подію за іль а тижнів до неї не
зайве, бо придбати вит и на прем'єр напередодні
її чер ово о по аз б де с ладно.
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Па о Рабанн та Вероні а Жанві

Íàòàë³ÿ ÊÀÌÈÍ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на прес- онференції в Києві зір а
світової моди Па о Рабанн та Вероні а
Жанві презент вали новий тор овий зна ,
під я им продаватим ть розроблені ними
одя та а сес ари. Та ож завдя и цьом
творчом поєднанню Вероні а зможе чет-
верто о липня по азати свою осінньо-зи-
мов оле цію на оловном паризь ом
модном заході, ди доп с ають лише
обмежен іль ість членів "Синди ат
висо ої моди".
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Ïåðåìîæö³â âèçíà÷àëè â òðüîõ
íîì³íàö³ÿõ: “Ï’ºñà”, “Ê³íîñöåíà-
ð³é” òà “Ðîìàí”. Çà òèòóë íàéêðà-
ùîãî äðàìàòóðãà çìàãàëèñÿ â³ñ³ì
íîì³íàíò³â. Ïåðøó ïðåì³þ îòðè-
ìàâ ²ãîð Íåãðåñêó çà ï’ºñó “Äîïèò
íåá³æ÷èêà”. “Ðîìåî ³ Æàñìèí”
ïðèíåñëè äðóãå ì³ñöå Îëåêñàíäðî-
â³ Ãàâðîøó. Òðåòÿ ïðåì³ÿ — ó Ñòà-
í³ñëàâà Ðîñîâåöüêîãî çà òâ³ð
“Øåâ÷åíêî ï³ä ñóäîì”.

Ñåðåä ê³íîñöåíàð³¿â (¿õ òåæ áó-
ëî â³ñ³ì) ïåðåì³ã “Êðà¿í³ íå âèñòà-
÷àº êîñìîíàâò³â, àáî Íå ñïàòè —
äèõàòè” Îëüãè Êîãóò. À “Êðàäåíå
ùàñòÿ” ªâãåí ×â³ðîâ ïîñëàâ íà
“Êîðîíàö³þ” íàçëî ñâîºìó êóìî-
â³ ³... îòðèìàâ äðóãó ïðåì³þ. À òðå-
òÿ — ó âæå â³äîìîãî Àíäð³ÿ Êî-
êîòþõè (òîð³ê â³í òåæ ñòàâ ëàóðå-
àòîì “Êîðîíàö³¿”), çà ñöåíàð³é
“ßçèêàòà Õâåñüêà”.

É íàðåøò³ â íîì³íàö³¿ “Ðîìàí”
(íàéá³ëüøî¿, áî ñàìå ç íå¿ áðàëà
ïî÷àòîê “Êîðîíàö³ÿ”) Ãðàí-ïð³
êîíêóðñó îòðèìàëà Ìàð³ÿ Ìàò³îñ
çà òàêó ñîá³ ñ³ìåéíó ñàãó “Ìàé-
æå í³êîëè íå º íàâïàêè”. Âîëî-
äàðåì “Ñð³áíîãî ïåðà” ñòàëà ²ðè-
íà ×åðíîâà çà “Ñåëî — íå ëþäè”,
ïðî ÿêèõ, çà ñëîâàìè àâòîðêè, âî-
íà ïèñàëà ç ëþáîâ’þ äî ð³äíî¿
çåìë³. Òðåòº ì³ñöå ïîñ³ëè Îëåê-
ñàíäð ³ Íàòàë³ÿ Øåâ÷åíêè. Ðî-
ìàí öüîãî ïîäðóææÿ “Áðàíö³ ìî-
ðîêó” íàëÿêàâ æóð³ — áóâ ï³äïè-

ñàíèé ïñåâäîí³ìîì Òâ³í Ï³êñ.
“Êîðîíàö³þ ñëîâà” ïðîâîäÿòü ç

1999-ãî. Öå ë³òåðàòóðíå çìàãàííÿ
äëÿ ëþäåé ³ç ïðîâ³íö³¿ çàïî÷àòêó-
âàëà êîìïàí³ÿ “Êðàôò Ôóäç Óêðà-
¿íà”, çàâäÿêè ÿê³é ùîðîêó âèÿâëÿ-
þòü íîâ³ òàëàíòè. Çà ñ³ì ðîê³â êîí-
êóðñó îïóáë³êîâàíî ïîíàä 60 ðî-
ìàí³â, à òîð³ê ó ñâ³ò âèéøëà ïåð-
øà çá³ðêà ê³íîñöåíàð³¿â ïåðåìîæ-
ö³â. Çà òðüîìà çíÿëè ô³ëüìè. À â
Öåíòð³ Ëåñÿ Êóðáàñà ïîñòàâèëè
äâà ïðåì’ºðí³ ñïåêòàêë³ — çíîâó
æ òàêè çà ï’ºñàìè “Êîðîíàö³¿”

Ñëîâî íà ïðåñòîë³
Ñòîëèöÿ “êîðîíóâàëà” ìàéñòð³â ë³òåðàòóðíîãî æàíðó

Віталій та Дмитро
КАПРАНОВИ, члени ж рі в
номінації “Роман”, дире тори
видавництва “Зелений Пес”:

— Романи нині наповнюються
я існою прозою. З’являються й
інші жанри — дете тив, історич-
на драма, мелодрама, жіноча
проза... Зростає середній рі-
вень творів — вони різні за те-
мати ою і за специфі ою, але
б вально дихають один одном
в спин ...
Я що олись раїнсь а літе-

рат ра б ла діа нозом, то сьо-
одні це озна а належності до
певної льт рної традиції. За-
сл а “Коронації слова” в цьом
величезна. Саме завдя и їй
письменни відч ває оловне —
ва до себе й певний шанс на
безсмертя.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Найвищою державною на ородою раїнсь им митцям є Націо-
нальна премія У раїни імені Тараса Шевчен а. Крім неї, існ є Міжна-
родна премія імені Івана Фран а, Міжнародна раїнсь а премія іме-
ні Гри орія С овороди.
За дося нення в жанрі роман в Франції прис дж ють премію бра-

тів Гон рів, а “Феміною” відзначають працю жіно -письменниць. У
Італії є премія імені Франчес и Петрар и... та відзна а Ба тта. В
Ан лії діє Міжнародна літерат рна премія імені О. Дюма. Найвідомі-
ша премія Іспанії — Мі еля Сервантеса, Німеччини — Й. В. Гете. У
США найпоп лярніша П ліцерівсь а премія. “Лотос” — це літерат р-
на на орода Асоціації письменни ів Азії та Афри и.
Серед літерат рних премій найпочесніша Нобелівсь а, я прис -

дж є Шведсь а а адемія на . Ла реат отрим є золот медаль із
зображенням Альфреда Нобеля, диплом і че на певн с м . Почат-
овий розмір її становив 150 тисяч рон або 42 тисячі доларів, те-
пер — понад 905 тисяч доларів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

VII Все раїнсь ий он рс романів, іносценаріїв і п'єс
"Коронація слова" добі інця. За ро и йо о проведен-
ня він здоб в слав найчеснішо о в У раїні, бо члени
ж рі знайомляться з р описними те стами, поданими
під псевдонімами. Аби визначити цьо орічних " оро-
нантів", їм довелося прочитати майже тисяч (!)
р описів.

Àííà ÌÀÐÒÞØÅÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Києво-Мо илянсь а а а-
демія від рила та зван
зелен а диторію, е оло-
ічно безпечн для ст -
дентства. У ній працюва-
тиме нещодавно створе-
ний ст дентсь ий л б
"Зелена хвиля", а та ож
проводитим ть безплатні
тренін и на е оло ічн те-
мати .

Àóäèòîð³þ îáëàäíàëè çà ãðî-
ø³, íàäàí³ â ðàìêàõ “Ïðîãðàìè
ï³äòðèìêè ìàëèõ ïðîåêò³â ç îõî-
ðîíè äîâê³ëëÿ” Áðèòàíñüêî¿ ðà-
äè, âëàñí³ êîøòè óí³âåðñèòåòó,
à òàêîæ çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà.

Ó ê³ìíàò³ ç³ ñêëÿíèìè ñò³íà-
ìè âñå ñâ³òëî-çåëåíîãî êîëüîðó.
Âèêëàäà÷³ êàôåäðè åêîëîã³¿,
êîòð³ ïåðåéìàëèñÿ ðåìîíòîì,
õâàëÿòü ñó÷àñíó îðãòåõí³êó. ² õî-
÷à çàâåðøèëè éîãî ëèøå ê³ëüêà
äí³â òîìó, â àóäèòîð³¿ çîâñ³ì íå
â³ä÷óâàºòüñÿ õàðàêòåðíîãî çàïà-
õó ôàðáè.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ïðîåê-
òó Øóëüãè Íàòàë³¿, äîòðèìàííÿ
ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â AISO
9000 òà ISO 1401 óáåçïå÷èòü ëþ-
äåé, ÿê³ òóò ïðàöþâàòèìóòü, â³ä
øê³äëèâîãî âïëèâó ôîðìàëüäå-
ã³äó, êàíöåðîãåí³â òà âèïðîì³-
íþâàííÿ îðãòåõí³êè. Âîíà êà-
æå, ùî äóæå ñêëàäíî áóëî çíàé-
òè áóä³âåëüíó ô³ðìó, ÿêà á çãî-

äèëàñÿ øóêàòè ïîòð³áí³ ìàòåð³-
àëè. Â Óêðà¿í³ ¿õ ìàéæå íåìàº,
à ³íîçåìí³ — âåëüìè äîðîã³. Òî-
ìó, âèõîäÿ÷è çà ìåæ³ âèçíà÷å-
íèõ ñóì, êåð³âíèêè êîìïàí³é
âèñòóïàëè ó ðîë³ áëàãîä³éíèê³â:
õòîñü äàðóâàâ ã³ïñîêàðòîíí³ ñò³-
íè, à õòîñü — ïðîçîð³ òåïëî³çî-
ëÿö³éí³ ïë³âêè äëÿ â³êîí.

Àêàäåì³ÿ ñëàâèòüñÿ àêòèâí³ñ-
òþ ñòóäåíòñòâà. Îòîæ ³ öüîãî ðà-
çó, çà ñëîâàìè ïàí³ Íàòàë³¿, íà
þí³ ïëå÷³ ë³ã ÷èìàëèé øìàò ðî-
áîòè. Âîíè “ðîáèëè âñå, ùî
ò³ëüêè ìîæíà”: äîïîìàãàëè
ïðèáèðàòè, âèíîñèëè ñì³òòÿ òî-
ùî. Íàâ³òü ïàí Ñòüîïê³í, ïðåä-
ñòàâíèê ²íñòèòóòó ÿêîñò³ äåðæ-
ñïîæèâñòàíäàðòó Óêðà¿íè, ç³-
çíàâñÿ, ùî âïåðøå áà÷èòü òàêó
³í³ö³àòèâíó ìîëîäü, ÿêà ïåðåé-
ìàºòüñÿ ñàìå åêîëîã³ºþ.

Àëå íà öüîìó “îçåëåííÿ” ìî-
ãèëÿíñüêèõ ñòóä³é íå çàâåð-
øèòüñÿ: ô³íàíñèñò öüîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó Ëþäìèëà Äÿ-
÷åíêî ïîîá³öÿëà é íàäàë³ äîòðè-
ìóâàòè åêîëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â
ï³ä ÷àñ çàïëàíîâàíîãî íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì ðåìîíòó. À ïðåäñòàâ-
íèöÿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ îðãàí³-
çàö³¿ “Æèâà ïðèðîäà” Ñâ³òëàíà
Áåðç³íà ïîîá³öÿëà êîøòîì îðãà-
í³çàö³¿ ïðîâåñòè àóäèò îô³ñó äëÿ
òîãî, ùîá ìàòè çìîãó âðó÷èòè
¿ì ì³æíàðîäíèé ñåðòèô³êàò. Òî-
ä³ Ìîãèëÿíêà ñòàíå ïåðøîþ â
Óêðà¿í³ îðãàí³çàö³ºþ, ïîñëóãè
ÿêî¿ âèçíàâàòèìå ì³æíàðîäíå
åêîëîã³÷íå òîâàðèñòâî.

Â³äêðèòòÿ ïåðøîãî çåëåíîãî
îô³ñó îðãàí³çàòîðè íàçèâàþòü
âäàëèì ïðåöåäåíòîì ³ ïðèêëàäîì
äëÿ ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ âóç³â

“Ìíå ãëèíà ïàõíåò, ýòî íå
ãðÿçü, à çîëîòî, êðàñîòà è ãàðìî-
íèÿ”,— êàçàëà ó÷íÿì ìèñòêèíÿ-
òåõíîëîã Í³íà Ôåäîðîâà. ×îòèðè
äåñÿòèë³òòÿ ìàéñòðè ¿¿ åêñïåðè-
ìåíòàëüíî¿ ëàáîðàòîð³¿ ïðèêðà-
øàëè ñòîëèöþ âèðîáàìè ç ö³º¿
ãëèíè — äåêîðàòèâíîþ òà àðõ³-
òåêòóðíîþ êåðàì³êîþ. Íèí³, íà
æàëü, ÷è ³ñíóâàòèìå êîëèøíÿ ñî-
ô³éñüêà ãîí÷àðíÿ — íåâ³äîìî.

Âøàíóâàòè ïàì’ÿòü Í³íè ²âà-
í³âíè, ÿê³é öüîãî ðîêó â³äçíà÷à-
þòü 100-ð³÷íèé þâ³ëåé, äî ìóçåþ
ïðèéøëè õóäîæíèêè, íàðîäí³
óì³ëüö³, ìèñòåöòâîçíàâö³, ëþäè,
ÿê³ çíàëè, ïðàöþâàëè ðàçîì ç âå-
ëèêîþ ìàéñòðèíåþ. Çãàäóâàëè
ïðî ¿¿ äóøåâíå ñòàâëåííÿ äî ó÷-

í³â, ëþáîâ äî ðîáîòè, à òàêîæ
ìèò³ íàðîäæåííÿ øåäåâðà...

Áóäèíî÷îê, äå ïðàöþâàëè êå-
ðàì³ñòè, çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿
çàïîâ³äíèêà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”. Ó
ñâ³é ÷àñ ñàìå çàâäÿêè ö³é àäðåñ³
ëàáîðàòîð³þ íàçèâàëè “ñîô³é-
ñüêîþ ãîí÷àðíåþ”. À êîëè ¿¿ î÷î-
ëþâàëà Í³íà ²âàí³âíà — ùå é
ìàéñòåðíåþ Í³íè Ôåäîðîâî¿.

×îòèðè äåñÿòèë³òòÿ ìàëåíüêèé
êîëåêòèâ ãîí÷àðí³ (ïðèáëèçíî
äåñÿòü ìàéñòð³â) âèðîáëÿâ åêñ-
êëþçèâíó êåðàì³êó äëÿ áóä³âåëü,
³íòåð’ºð³â. Ó ëàáîðàòîð³¿ íàðî-
äæóâàëèñü ö³êàâ³ ³äå¿, ðîçðîáëÿ-
ëè íîâ³ òåõíîëîã³¿. Òàê ç’ÿâèëè-
ñÿ ÷îðíà ïîëèâà, â³äò³íêè á³ðþ-
çîâî-ñð³áëÿñòî¿ òà ñð³áëÿñòî-ïåð-

ëàìóòðîâî¿. Í³íà Ôåäîðîâà ç êî-
ëåãàìè â³äðîäèëè âòðà÷åíó êî-
ëèñü ðåöåïòóðó ÷åðâîíî¿ ôàðáè
òà ñòàðîäàâíº ìèñòåöòâî ðîçïè-
ñó áëèñêó÷èìè ïîëèâàìè. Áàðâ-
íèêè Í³íè ²âàí³âíè ñòàëè ¿¿ â³-
çèò³âêîþ: îôîðìëåííÿ ñòàíö³é
ìåòðî “Õðåùàòèê”, “Íèâêè”,
ðåñòîðàí ãîòåëþ “Äí³ïðî”, ³í-
òåð’ºðè ãîòåë³â “Êè¿â”, “Ðóñü”...
Õîë øòàá-êâàðòèðè ÞÍÅÑÊÎ â
Ïàðèæ³ ïðèêðàøàº êåðàì³÷íå
ïàííî “Çåìëÿ, ôëþ¿äè æèòòÿ ³
ðîçêâ³òó ñâ³òàì Âñåñâ³òó ïîñè-
ëàé”, ÿêèé âèãîòîâèëè â ñîô³é-
ñüê³é ãîí÷àðí³ çà åñê³çîì õóäîæ-
íèêà Ëþäìèëè Ìºøêîâî¿. Ðîáî-
òàìè ìàéñòåðí³ ïèøàºòüñÿ Ì³æ-
íàðîäíèé ìóçåé êåðàì³êè â Æå-
íåâ³, áàãàòî ¿õ ³ â ïðèâàòíèõ çá³ð-
êàõ.

Ñîô³éñüêó ãîí÷àðíþ â³äâ³äóâà-
ëè Ìàêñèì Ðèëüñüêèé, ²âàí
Äðà÷, Ïëàòîí Ìàéáîðîäà, Äìèò-
ðî Ãíàòþê, Îëåñü Ãîí÷àð, ²âàí
Êàâàëåð³äçå, Òåòÿíà ßáëîíñüêà...
É êîæåí ì³ã óçÿòè ñîá³ íà çãàä-
êó áóäü-ÿêèé âèð³á.

Âèñòàâêà êåðàì³êè òðèâàòèìå
äî âåðåñíÿ

Ôëþ¿äè æèòòÿ
âèïðîì³íþþòü êåðàì³÷í³ âèòâîðè, ïðåäñòàâëåí³
íà âèñòàâö³, ïðèóðî÷åí³é 100-ð³÷÷þ â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ Í³íè Ôåäîðîâî¿ â Ìóçå¿
óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî
ìèñòåöòâà
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Майже 250 виробів із ерамі и представлено на ви-
ставці "Е спериментальна майстерня. Творчий осере-
до . До 100-річчя Ніни Федорової", я а мин лої п'ят-
ниці від рилася М зеї раїнсь о о народно о де о-
ративно о мистецтва.

Людмила МЄШКОВА,
народний х дожни У раїни:

— Нині в майстерні працюю одна, продовж ю справ Ніни Іванівни.
Інші майстри переїхали до ново о центр в Дарниці. А наша майстер-
ня нині ні ом не потрібна: бі ають пацю и, обвалюється стеля... За
оренд потрібно платити 7 тисяч ривень на місяць. У мене рошей та-
их немає. Каж ть: “Ш ай спонсора або забирайся еть”.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Масехіна А. Д. 1917-1982
Лисич а. Жін а. С льпт ри. 1971 р.
МУНДМ

Çåëåíèé îô³ñ
Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â³äáóëîñÿ 
óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïåðøîãî 
â Óêðà¿í³ îô³ñó, îáëàäíàíîãî 
çà ì³æíàðîäíèìè åêîëîã³÷íèìè
ñòàíäàðòàìè
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Вихідними столичном
пар "Перемо а" Все-
раїнсь ий татарсь ий
льт рний центр "Т ан

Тел" ("Рідна мова") та
правління справах на-
ціональностей та мі рації
КМДА влашт вали для и-
ян і остей міста тради-
ційне тюр о-татарсь е
свято Сабант й.

Öüîãî ðîêó “Ñâÿòî ïëóãà”, à
ñàìå òàê ç òàòàðñüêî¿ ïåðåêëàäà-
þòü ñëîâî Ñàáàíòóé, ïðîâîäÿòü ó
ðàìêàõ IV Ì³æíàðîäíîãî òþðêî-
òàòàðñüêîãî ôåñòèâàëþ “Êè¿â
ñàíäóãà÷è-2007”. Òðàäèö³éíèì
(óæå ÷îòèðè ðîêè ïîñï³ëü) º é
ì³ñöå éîãî ïðîâåäåííÿ — ñòîëè÷-
íèé ïàðê “Ïåðåìîãà”. Ñàáàí-
òóé — òàòàðñüêå íàðîäíå ñâÿòî,
ÿêèì â³äçíà÷àþòü çàê³í÷åííÿ âåñ-
íÿíî-ïîëüîâèõ ðîá³ò — ìàáóòü,
íàéóëþáëåí³øå äëÿ äîðîñëèõ ³
ìàëèõ. Â³äêðèâàþ÷è ôåñòèâàëü,
íàðîäíèé àðòèñò Òàòàðñòàíó
Ôåðäèíàíä Ñàëàõîâ çà÷èòàâ â³-
òàííÿ â³ä ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíó
Ì³íòèìåðà Øàéì³ºâà: “Õòî íå
çíàº ñâîãî êîð³ííÿ, òîé íå áà-
÷èòü ìàéáóòíüîãî. Ñàáàíòóé ïî-
âåðòàº òàòàð äî íàö³îíàëüíèõ âè-
òîê³â òà òðàäèö³é. Äå á âè íå æè-

ëè, ìàºòå â³ä÷óâàòè íåçðèìèé
çâ’ÿçîê ³ç ñâîºþ Áàòüê³âùèíîþ,
ïåðåäàâàòè öåé ñêàðá íàñòóïíèì
ïîêîë³ííÿì”,— çàçíà÷èâ ó â³òàí-
í³ ïàí Øàéì³ºâ.

Ïîâí³ñòþ â³äðîäæåíèé äåñÿòè-
ð³÷÷ÿ òîìó òàòàðñüêîþ ãðîìàäîþ
Êèºâà Ñàáàíòóé ñòàâ ùîð³÷íîþ ÿñ-
êðàâîþ ïîä³ºþ, ñâîºð³äíèì ñèìâî-
ëîì çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíîãî åò-
íîñó. Ñâÿòî òðèâàº ê³ëüêà äí³â. ²
öå íå ëèøå ìóçèêà, òàíö³ ÷è ñï³ë-
êóâàííÿ. Âîíî ìàº ê³ëüêà îáîâ’ÿç-

êîâèõ àòðèáóò³â — ê³íí³ ïåðåãîíè,
íàö³îíàëüíà áîðîòüáà íà ïîÿñàõ —
Êóðåø (äî ðå÷³, ó÷àñòü ó í³é ìî-
æóòü áðàòè ³ æ³íêè). ² ÿêùî ðàí³-
øå ïåðåìîæöÿì äàðóâàëè áàðàíà,
òî íèí³ öþ øàíîâàíó òâàðèíó çà-
ì³íèâ ÿïîíñüêèé òåëåâ³çîð.

²ìïðîâ³çîâàíà ñöåíà, ùî ðîçòà-
øóâàëàñü íà ïàðêîâ³é ãàëÿâèí³,
ñòàëà öåíòðîì ñâÿòêóâàííÿ Ñà-
áàíòóÿ. Íà í³é ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü
ïðåäñòàâëÿëè òàíöþâàëüí³ êîëåê-
òèâè Êèºâà, Çàïîð³ææÿ, Ñ³ìôå-

ðîïîëÿ, Ëóãàíñüêà, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, Ìîñêâè, Êàçàí³.

À â ñìóãàñòèõ øàòðàõ ðîçñòàâè-
ëè ñòîëè äëÿ ÷àñòóâàííÿ ãîñòåé.
Óñ³õ îõî÷èõ, ùî ïðèéøëè öüîãî
äíÿ äî ïàðêó, ïðèãîùàëè ñòðàâà-

ìè íàö³îíàëüíî¿ òàòàðñüêî¿ êóõ-
í³. Íà î÷àõ ó ãëÿäà÷³â ãîòóâàëè
ïëîâ, ÿêèé íåéìîâ³ðíî ñìà÷íî
ïàõíóâ, ïåêëè õë³á, ä³òåé ïðèãî-
ùàëè óðîìîþ, “õâîðîñòîì” òà
ïàõëàâîþ

Ïàëàþ÷à ñòèõ³ÿ
Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ 
Ïåðøèé ôåñòèâàëü âîãíþ

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

9 червня л бі Privelege
Kiev ( олишній Зелений
театр) відб вся Перший
фестиваль во ню. Свою
майстерність "прибор-
анні" палаючої стихії по-
азали майстри з Києва,
Хар ова, Севастополя,
Мінсь а та Сан т-Петер-
б р а.

Óñ³ ìè çâèêëè ÷óòè, ùî ç âîã-
íåì íå ãðàþòüñÿ, ïðîòå º “áîæå-
â³ëüí³”, ÿê³ íå ëèøå ãðàþòüñÿ ç
âîãíåì, á³ëüøå òîãî — âîíè öåé
âîãîíü ìàéñòåðíî ïðèáîðêóþòü.
Á³é ç ïàëàþ÷èìè ìå÷àìè, òàíö³,
“äèõàííÿ” ïîëóì’ÿì, àêðîáàòè÷-
í³ òðþêè — öå ëèøå íåâåëèêèé
ïåðåë³ê òîãî, ùî ïîêàçàëè ìàéñ-
òðè ïàëàþ÷î¿ ñòèõ³¿ íà ñöåí³.

Ïîä³áí³ “ïåðôîðìåíñè” äóæå

ïîïóëÿðí³ â ñâ³ò³, îñîáëèâî â ²í-
ä³¿. À çàïî÷àòêîâàí³ âîíè ó 70-õ
â Àâñòðàë³¿ ÿê ñèíòåç ìàîð³é-
ñüêîãî ìèñòåöòâà ïðèáîðêàííÿ
ïîé (âîãíÿíèõ êóëü íà ëàíöþ-
ãàõ) òà öèðêîâîãî ôàê³ðñòâà. Íè-
í³ æ Êè¿âñüêèé Âîãíÿíèé Òåàòð
(Ê. Â. Ò.) âèð³øèâ ïðîâåñòè “ïî-
êàçîâ³ âèñòóïè” ³ â íàø³é ñòîëè-
ö³, òàê áè ìîâèòè, äëÿ øèðîêî-
ãî çàãàëó. Îêð³ì âèñòóï³â íàøèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, óâàãó ãëÿäà÷³â
ïðèâåðíóâ òàêîæ ï³òåðñüêèé òå-
àòð “Î”. Éîãî ì³ñòè÷íà é òðîõè
ìîòîðîøíà ïîñòàíîâêà ç³ðâàëà,
çäàºòüñÿ, íàéá³ëüøå îïëåñê³â. Íå
îá³éøëè óâàãîþ ïîö³íîâóâà÷³
âîãíÿíîãî øîó é á³ëîðóñ³â — ÷³ò-
ê³ñòü ðóõ³â òà òåõí³êà âèêîíàííÿ
àêðîáàòè÷íèõ ³ òàíöþâàëüíèõ ïà
â çâ³ðèíèõ øêóðàõ ïðîñòî-òàêè
çà÷àðóâàëè.

Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî
öåé ôåñòèâàëü ñòàíå ùîð³÷íèì, à,
ìîæëèâî, é íå ìåíø ïîïóëÿðíèì
ÿê âîãíÿí³ òåàòðè ²íä³¿ òà ²ñïà-
í³¿

Òàòàðñüêèé Ñàáàíòóé
Öèìè âèõ³äíèìè ïàðê “Ïåðåìîãà” “ãóä³â” 
íà ñâÿò³, êîòðå îðãàí³çóâàâ öåíòð “Òóãàí Òåë”

ßê çàîõîòèòè ä³òåé
äî ÷èòàííÿ
Â Óêðà¿í³ ðîçðîáëÿþòü íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó 
ç âèõîâàííÿ ó þíèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ëþáîâ³ äî êíèæêè

Ñâî¿ìè äóìêàìè ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè êðóãëîãî ñòîëó ïîä³ëèëè-
ñÿ àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷-
íèõ íàóê Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà
Ñàâ÷åíêî, íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷, ñòàðøèé
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòè-
òóòó ïåäàãîã³êè Àêàäåì³¿ ïåäà-
ãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè, àâòîð

ï³äðó÷íèê³â ç êóðñó çàðóá³æíî¿
ë³òåðàòóðè äëÿ øêîëÿð³â Þð³é
Êîâáàñåíêî, äèðåêòîð Íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íî¿ á³áë³îòåêè ³ìå-
í³ Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî
Ïàâëà Ðîãîâà... Ðåçóëüòàòîì ðî-
áîòè êðóãëîãî ñòîëó ñòàëà äî-
ìîâëåí³ñòü ïðî ñï³âïðàöþ ùî-
äî ðîçðîáêè íàö³îíàëüíî¿ ïðî-

ãðàìè ç âèõîâàííÿ ïîòðåáè â
÷èòàíí³ ó þíîãî ïîêîë³ííÿ ì³æ
ïåäàãîãàìè, êíèãîâèäàâöÿìè,
ïðàö³âíèêàìè á³áë³îòåê. Âèð³-
øåíî òàêîæ çàëó÷èòè äî ñïðà-
âè ïðåäñòàâíèê³â çàñîá³â ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿. ¯ì äîðó÷åíî
ïðîïàãóâàííÿ ³ ðåêëàìó â ð³ç-
íèõ íàïðÿìêàõ ïðîãðàìè

Татарсь і народні танці ви онанні остей із Запоріжжя

Плов б де смачним. Адже це справа чоловіча

Вист пає Київсь ий Во няний Театр (К. В. Т.)
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Ãàëèíà ÐÅÌ²ÇÎÂÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У межах Др о о иїв-
сь о о ниж ово о яр-
мар відб вся р лий
стіл "Читання я потреба
людини льт ри: я нам
не втратити с часно о
читача". Голов вала на
засіданні менеджер ни-
овидавничої справи
Оле сандра Коваль зі
Львова. Вона й ініціюва-
ла та ий захід, отрий
заці авив ба атьох педа-
о ів, бать ів, ни ови-
давців, працівни ів біб-
ліоте . Тема розмови —
я не втратити малень-
о о читача і виховати
ньо о потреб в читан-
ні — стала на альною
вже давно.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС, ате-
орія 2, серія А, №510433 на
ім’я Качина Ми оли Степа-
новича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС, ате-
орія 2, серія А, №345909 на
ім’я Дер ача Павла Бори-
совича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС, ате-
орія 2, серія А, №156530 на
ім’я Вержховсь о о Анатолія
Олімповича вважати не-
дійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС, ате-
орія 2, серія А, №331803 на
ім’я Щербини Станіслава
Петровича вважати недійсним.
Посвідчення особи, я а
постраждала внаслідо
чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, №438199
та в лад №038994 на ім’я
Павлічова І оря Юрійовича вва-
жати недійсними.
Посвідчення особи, я а
постраждала внаслідо
чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, №110451
та в лад №039011х-94 на
ім’я Топор ова Романа
Леонідовича вважати не-
дійсними.
Посвідчення працюючо о в 4
зоні, серія 4ВП, №302571 на
ім’я Пац бієн а Ві тора
Сер ійовича вважати не-
дійсними.

Шевчен івсь а районна м. Києві
державна адміністрація

повідомляє, що 21 червня 2007 ро
о 18.00 за адресою: м. Київ,

б львар Т. Шевчен а, 26/4 (а това зала)
б д ть проводитись ромадсь і сл хання з привод
б дівництва ТОВ "Інвестиційно-б дівельна р па"

житлово о омпле с з приміщеннями ромадсь о о
призначення та вб дованим пар ін ом по в л. Гончара,

17-23, в Шевчен івсь ом районі м. Києва.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Міністерства праці та соціальної політи и У раїни

о олош є он рс на заміщення ва антної
посади державно о сл жбовця:

- завід вача юридично о се тор

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни, повна вища
юридична освіта, стаж роботи за фахом на державній сл жбі
не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 5 ро ів, дос онале володіння державною
мовою, вміння працювати на омп'ютері.

Термін подачі до ментів -1 місяць з дня п блі ації о олошення,
за адресою: . 427, в л. Глибочиць а, 72, м. Київ, 04050.

Додат ові відомості про мови проведення он рс можна
одержати за тел. 8 (044) 425-01-13.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Лавринен о Юлію Іванівн по цивільній справі №2-2846/07 за позовом
ЗАТ КБ “ПриватБан ” до Лавринен о Юлії Іванівни про стя нення
забор ованості в с дове засідання на 29 червня 2007 ро на 9.15.
Адреса с д : м.Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и, справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Святошинсь ий районний с д м.Києва (03148, м. Київ, в л. Я ба
Коласа, 27-А, зал №9) ви ли ає Стамбовсь о о Оле сандра Юрійовича
в я ості відповідача по цивільній справі за позовом За рито о
а ціонерно о товариства омерційний бан “ПриватБан ” про стя нення
забор ованості за редитним до овором, в с дове засідання 19 червня
2007 ро о 9.30. У разі неяв и та неповідомлення с д про прричини
неяв и в с дове засідання, справа б де роз лян та за Вашої відс тності
за наявними справі до азами.

Апеляційний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд апеляційної с ар и Стадню а
Ми оли Станіславовича , подан в інтересах Че асіна Анатолія Сер ійовича на
рішення Печерсь о о районно о с д м. Києва від 28 вересня 2006 ро в справі
за позовом Тиш овця Сер ія Володимировича до Че асіна Анатолія Сер ійовича,
Осадчо о Івана Івановича, 3-я особа : Че асін Сер ій Анатолійович про стя нення
матеріальної та моральної ш оди , відб деться в приміщенні Апеляційно о с д
м. Києва ( в л. Володимирсь а, 15) — 03 липня 2007 ро об 11.40.

Дніпровсь ий районний с д м.Києва повідомляє Гаврина Сер ія Оле сандровича, я ий
проживає за адресою: м.Київ, в л. Малиш а, 3, в. 733, що 27 червня 2007р. об 11.30
Дніпровсь им районним с дом м.Києва за адресою: м.Київ, в л. Кошиця,5 аб.207 б де
проводитися роз ляд цивільної справи за позовом Гавриної Галини І орівни до Гаврина Сер ія
Оле сандровича, третя особа: ор ан опі и та пі л вання Дніпровсь о о район м.Києва про
позбавлення бать івсь их прав. Дана особа ви ли ається в с дове засідання в я ості відповідача.
У випад неяв и в с дове засідання, справ б де роз лян то йо о відс тність

О олошення про ви ли до с д .
ТОВ "Ес о-Північ" повідомляє, що 13.06.2007 р. о 10.50 відб деться
роз ляд справи № 13/109 за позовом ТОВ "Ес о-Північ" до ВАТ
"У рнафта" в особі філії НГВУ "Охтир анафто аз" про повернення
інвестиційних внес ів в розмірі 1004341,67 рн. Справа роз-
лядатиметься Господарсь ом с ді м. Києва с ддею Євдо имовим
О.В. за адресою: м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 44-Б. У с дове засідання
ви ли ається представни Відповідача (ВАТ "У рнафта" в особі філії
НГВУ "Охтир анафто аз"). Яв а до с д обов'яз ова.

Оболонсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає Ро альсь Ві торію Ві торівн ,
1981 р.н., що меш ає за адресою: м.Київ,
в л. Героїв Сталін рада, 27-А, в.497 я ості
відповідача по цивільній справі № 2-2284/07
за позовом Іващен а Оле сандра
Сер ійовича, Іващен о Любов Ми олаївни
я а діє в інтересах неповнолітньої Іващен о
Анни Сер іївни, Іващен а Володимира
Потаповича до Ро альсь ої Ві торії
Ві торівни про визнання права власності на
1/2 частин вартири та вселення с дове
засідання на 20.06.2007 р. о 9.30.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є,
аб. 18, с ддя Борисова О.В.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи,
я а бере часть справі, предбачені ст. ст.
169, 170 ЦПК У раїни.

За рите а ціонерне товариство
"БІЗНЕС-ПРАЙМ"

повідомляє своїх а ціонерів про проведення
позачер ових За альних зборів а ціонерів, я і

відб д ться 30 липня 2007 ро о 12.00 за адресою:
м. Київ, в л. Предславинсь а, 34-Б

Порядо денний:
1. Про затвердження поряд роботи За альних зборів
а ціонерів.
2. Про затвердження проміжно о лі відаційно о баланс .
З. Про роз ляд доповіді лі відатора Товариства щодо ви онання
ним дій з припинення Товариства.
Реєстрація а ціонерів (їх представни ів) з 11.00 до 11.45 в день
та за місцем проведення За альних зборів а ціонерів.
Для реєстрації а ціонери повинні мати при собі паспорт
(до мент, я ий посвідч є особ ), представни и а ціонерів -
паспорт і довіреність, оформлен з ідно з вимо ами чинно о
за онодавства.
Подати свої пропозиції та ознайомитися з матеріалами поряд
денно о можна за адресою: м. Київ, в л. Предславинсь а, 34-Б.
Довід и за телефоном 278-85-51.

Кер ючись За оном У раїни від 20.05.1999 ро за № 687-ХIV
"Про архіте т рн діяльність", За оном У раїни від 08.06.2000 ро

за № 1805-ІІІ "Про охорон льт рної спадщини",
Постановою КМУ від 25.11.1999 ро за № 2137

"Про затвердження Поряд проведення архіте т рних
та містоб дівних он рсів", архіте т рно-план вальним

завданням № 07-0139 від 14.05.2007 ро

За рите а ціонерне товариство
"Старий Хрещати ''

о олош є про проведення за рито о он рс
на визначення Головної прое тної ор анізації по

реставрації та ре онстр ції вартал ,
обмежено о б дин ами № 40-54 на в л. Хрещати ,

№№ 2, 4 б льв. Т. Шевчен а,
№№ 1, 3 по в л. Б. Хмельниць о о
Шевчен івсь ом районі м. Києва

Дніпровсь ий районний с д м.Києва повідомляє Паланч Ірин Валеріївн ,
я а проживає за адресою: м.Київ, в л. Бажова, 10, в. 38, що 16 червня 2007р.
о 10.00 Дніпровсь им районним с дом м.Києва за адресою: м.Київ, в л. Кошиця,5,
аб.207 б де проводитися роз ляд цивільної справи за позовом Василен о А.П.
до Паланч І.В. про стя нення аліментів. Дана особа ви ли ається в с дове
засідання в я ості відповідача. У випад неяв и в с дове засідання, справ б де
роз лян то йо о відс тність.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé
5—10 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+28°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Â îêðåìèõ ðàéîíàõ íåâåëèê³ êî-

ðîòêî÷àñí³ äîù³. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé òà ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+27°Ñ, âíî÷³ +14...+19°Ñ
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äìèòðî ÄÆÀÍÃ²ÐÎÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Ïåòðî Ùåðáèíà

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Òåòÿíà Ôåäîð÷åíêî
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, 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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2017
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé ïðîãíîç 
íà 12 ÷åðâíÿ
Я що сьо одні світ здаватиметься н дним та похм рим — знайте: причина меланхолійно о на-

строю, хворобливих навіювань, я оїсь незба ненної т и риється не ативном тис матеріаль-
них проблем. Саме вони нині причина всіх не араздів і амінь споти ання на життєвом шлях .

ОВНИ, тримайте р на осподарсь ом п льсі. Гроші люблять рах но , і не смітіть ними!
ТЕЛЬЦІ, нещасні в особистом житті?.. Годі впадати в депресію! Не робіть з цьо о тра едію. С оро ця см -

а за інчиться. Задовольняйтеся товарись им спіл ванням, творчо самореаліз йтеся, с млінно працюйте на
роботі та заробляйте роші.
БЛИЗНЯТА, тримайте язи на з бами, не вибов йте се ретів, ні о о не обмовляйте й не прово йте до

цьо о інших. Пліт ватим ть про вас — не відмиєтеся.
РАКИ, зір и на ад ють, що вам бра ватиме д шевної та матеріальної щедрості заради зміцнення др жніх

стос н ів. Тож вибирайте, що важливіше — роші чи др жба...
ЛЕВИ, посадовий авторитет дихає на ладан... Терпіть і не встрявайте ні з им в с переч и (хитрі он рен-

ти не дрімають)... І вза алі не переймайтеся занадто. Чи не вам найліпше знати, що життя — це ра, а вам
нині випала доля спішно о равця в цьом “шо ”. Лише всти айте вчасно перевтілюватися потрібні ролі!
ДІВИ, не вірте лицемірам та ст ачам і вза алі менше звертайте ва и на те, що про вас аж ть. Це може

вибити з олії. Вимо ливість до себе, самодисципліна і поч ття висо ої відповідальності — ось ваш “щит” від
переш од.
ТЕРЕЗИ, я що вам не пост паються, не вдавайтеся до анало ічних вчин ів. Просять — зробіть, віддайте,

простя ніть р допомо и тощо... Знімете із себе армічн відповідальність.
СКОРПІОНИ, не відповідайте на зло злом. Вдарять по лівій щоці — підставте прав ...
СТРІЛЬЦЯМ випаде на ода вивести на чист вод підст пних омпаньйонів... Місія бр дна й неприємна,

одна нічо о не вдієш, зате відтепер за ніс вас не водитим ть.
КОЗОРОГИ, я що неспроможні знайти від серці оханих, нічо о дивно о. То фо си мер антильно о

Е о обранця, що нія не хоче заради вас розщедритися по-лицарсь и...
ВОДОЛІЇ, ваш нинішній психоло ічний стан вл чно хара териз ють слова: “Весь мир насилья мы разр шим

до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим”... Одна небеса радять: налашт йтеся не на рево-
люційний, а на романтичний лад...
РИБИ, тя ти тр дове ярмо д же важ о, але треба (до вересня). Уже 2 ро и ви варитеся на роботі, я от-

лі, відч ваючи, що я ась незрима р а не дозволяє вам вирватися звідти. Чом ?.. Відпрацьов єте сл жбов
арм саме з тими людьми, ом ви під оряєтеся і хто вам підле лий...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — деп татсь а фра ція

Бло Леоніда Черновець о о в Солом’янсь ій райраді Києва.
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються

всі охочі. Переможці др о о етап (травень-серпень) визначатим ться
за іль істю набраних за цей час балів. Підс м и третьо о, за лючно о,
етап б де підбито р дні.
Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,

та лише одна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отрима-

ють призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше балів,
б де визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о
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Ïîçíà÷òå ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ é íàä³øë³òü ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â (çà ïîøòîâèì
øòåìïåëåì) îðèã³íàë êóïîíà íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Âêàæ³òü ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ,
êîíòàêòíèé òåëåôîí

Київсь ий ф ні лер, від-
ритий 1905 ро , спочат-
мав назв підйом

а Володимирсь ий
бТрьохсвятительсь ий
в Михайлівсь ий
Софійсь ий

У Баварії юна , щоб освід-
читися дівчині в оханні,
дар є їй

а с арбнич -поросят о
б вірш з оcвідченням

оханні

Відповіді на запитання 4- о т р :
1-б ( азета “Урядовий р’єр”. — 2.03.07.— С. 1);
2-в (В.Войтович. У раїнсь а міфоло ія.—С. 338);

3-б ( азета “Фа ты и оментарии”. — № 91, 2007.
— С. 31)

в ляль
дві троянди

Кла діа Шиффер п’ять
ро ів о олосила, що хоче
б ти найзнаменитішою
жін ою світі. А на запи-
тання, я це вона збирає-
ться зробити, відповіла:

“Я вийд заміж за
а Мі і Ма са”
б Ма лі”
в Тарзана”
Президента”

3
1

2

☺ “ßêùî íå áóäóòü äîòðèìóâàòèñÿ çàêîíè, òî ñè-
òóàö³ÿ ìîæå âèéòè áóäü-äå”.
☺ “Âîíè áóäóòü ïðèçíà÷åí³ âèííèìè”.
☺ “Âè ââàæàëè, ùî òà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ïîìà-

ðàí÷åâà”.
☺ “Öåé áþäæåò áóâ çàâàëåíèé”.
☺ “Ö³ êîøòè âèêîðèñòàëè íà ïîïóë³ñòñüê³ çàõî-

äè ïåðåä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì”.
☺ “Â ìèíóëîìó ðîö³ íàì ïðèéøëîñü ïðàöþâàòè

ìàéæå ç êîë³ñ”.

☺ “Ìè âõîäèëè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä, ³ íàì
òðåáà áóëî âêëàñòèñÿ”.
☺ “Êè¿âñüêà âëàäà çíàéøëà áîðîòüáó ³ç çàòîðà-

ìè íà äîðîãàõ”.
☺ “Íå òðåáà áðîñàòè ò³íü íà öþ ñëóæáó”.
☺ “Â³í ç ö³ºþ ôóíêö³ºþ ñïðàâëÿºòüñÿ ñèñòåìà-

òè÷íî”.
☺ “Áóäüòå ïèëüí³ ùîäî âèêîðèñòàííÿ âîºííèõ

ëþäåé”.
Під от вала Оль а ДЯЧЕНКО, “Хрещати ”
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“Не треба бросати тінь на цю службу”
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