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НЕДИТЯЧА СПРАВА
У Києві відзначили Всесвітній
день боротьби
з ви ористанням праці малолітніх

²ìïåðàòèâíà
ãàðÿ÷êà
Çàâòðà íàðäåïè-áþò³âö³ íàìàãàòèìóòüñÿ ç³ðâàòè ñåñ³þ
Êè¿âðàäè, íåäîïóñòèâøè ÷àñòèíó äåïóòàò³â äî ñåñ³éíî¿ çàëè

Ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðà-
äè, ÿêå ìàº â³äáóòèñÿ çàâòðà, ç íå-
òåðï³ííÿì î÷³êóþòü óñ³, àäæå ùå
çà òèæäåíü äî éîãî ïðîâåäåííÿ
ïîøèðèëèñü  ÷óòêè ïðî çðèâ ñåñ³¿
íàðîäíèìè äåïóòàòàìè â³ä ÁÞÒ.
À âñå ÷åðåç ð³øåííÿ ïàðò³éíîãî

ç`¿çäó ÁÞÒ, ÿêèé í³áèòî ïîçáà-
âèâ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü 
15 äåïóòàò³â Êè¿âðàäè. 

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿
êîì³ñ³¿ Ãàëèíè Á³ëèê, Áëîê Þë³¿
Òèìîøåíêî ïîäàâ äî òåðâèáîð÷-

êîìó ñïèñîê äåïóòàò³â, ÿêèõ
ïàðò³éíèé ç`¿çä ïîçáàâèâ äåïó-
òàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Âò³ì, âî-
íè ëèøå îçíàéîìèëèñÿ ç ö³ºþ
³íôîðìàö³ºþ, àëå íå ðåºñòðóâàòè-
ìóòü íîâèõ äåïóòàò³â ³ íå â³äêëè-
êàòèìóòü ñòàðèõ", áî êåðóþòüñÿ
óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó, ÿêà çàáîðîíÿº òåðèòîð³àëü-
íèì âèáîð÷èì êîì³ñ³ÿì ðåºñòðó-
âàòè íîâèõ äåïóòàò³â. Òîæ ð³øåí-
íÿ ïàðò³éíîãî ç`¿çäó, ÿêîìó ñóäîì
çàáîðîíåíî ïîçáàâëÿòè äåïóòàò³â
¿õí³õ ïîâíîâàæåíü, — íåçàêîííå.

Äåïóòàòè ³ç “÷îðíîãî" ñïèñêó òà-
êîæ íå ââàæàþòü çàêîííèì ð³øåí-
íÿ ïàðò³éíîãî ç`¿çäó, òîæ ïîêè ùî
íàâ³òü íå îñêàðæóâàëè éîãî â ñó-
äàõ. Íàòîì³ñòü ïðîòÿãîì òèæíÿ âî-
íè ñïðàâíî â³äâ³äóâàëè ïîñò³éí³
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, â ÿêèõ ïðàöþ-
þòü, ³ áðàòèìóòü ïîâíîö³ííó ó÷àñòü
ó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ 14 ÷åðâíÿ.

За інчення на 2-й стор.

Ìàðøðóòíèêè
òàðèôè 
íå ï³äí³ìóòü
À â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³
ïàñàæèð³â ïåðåâîçèòèìóòü 
ëèøå âåëèêèìè òà íàäâåëèêèìè
àâòîáóñàìè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Зростання вартості пально о сво о час спричинило
значне подорожчання проїзд в маршр тних та сі
Києва. А втім, столична влада запевняє, що оли-
вання цін на бензин наразі не позначиться на ише-
нях иян: найближчим часом проїзд маршр т ах
не дорожчатиме. Натомість план ють збільшити пе-
релі вимо для он рсів перевізни ів, що дасть
змо зробити для пасажирів проїзд
омфортнішим.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó”, ùî ïèòàííÿ
ïðî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â óçàãàë³ íå ðîçãëÿäàþòü. “Ïîêè ùî ïå-
ðåâ³çíèêè íå çàÿâëÿëè ïðî òàêå. Òèì ïà÷å, ùî öå í³ÿê íå ìî-
æå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç óìîâàìè êîíêóðñó äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó
íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â”,— çàóâàæèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
²âàí Øïèëüîâèé.

Ñòîñîâíî æ íîâèõ óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ òàêèõ êîíêóðñ³â, òî
äåÿê³ ç íèõ º íîâîââåäåííÿì. Íàïðèêëàä, â³äòåïåð âèêîðèñòî-
âóâàòè äëÿ ïåðåâåçåíü ìîæíà òðàíñïîðòí³ çàñîáè â³êîì íå á³ëü-
øå ÿê 8 ðîê³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³.
Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ìàº áóòè íå ìåíøîþ çà 19. Äî òîãî æ ìàðøðóò-
êà ïîâèííà ìàòè íå ìåíøå äâîõ àâòîìàòè÷íèõ äâåðåé, äâèãó-
íè ç åêîëîã³÷íèì ñòàíäàðòîì, íå íèæ÷èì çà “ªâðî-1”. Ó öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ïàñàæèð³â ïåðåâîçèòèìóòü ëèøå âåëè-
êèìè òà íàäâåëèêèìè àâòîáóñàìè ç³ ùå âèùîþ åêîëîã³÷í³ñòþ
äâèãóí³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí
Ñàë³é çàïåâíèâ êîðåñïîíäåíòà “Õðåùàòèêà”, ùî ïðî ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íå éòèìåòüñÿ âçàãàë³. “Íîâ³ óìî-
âè êîíêóðñó ìè ðîçðîáèëè, áî âîíè ïîòð³áí³. Â ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ åêîëîã³÷í³ âèìîãè äî ïåðåâ³çíèê³â ùå âèù³. À ìè æ ºâ-
ðîïåéñüêà ñòîëèöÿ”,— ñêàçàâ â³í. Çà ñëîâàìè ïîñàäîâöÿ, íîâ³
êîíêóðñí³ óìîâè ðîçãëÿíóòü ñüîãîäí³ çðàíêó íà çàñ³äàíí³ òåí-
äåðíî¿ êîì³ñ³¿. Ïàí Ñàë³é ïðèïóñêàº, ùî äåÿê³ âîä³¿ áóäóòü íå-
âäîâîëåí³ íîâîââåäåííÿì, õî÷à çàçíà÷àº, ùî â Êèºâ³ º é òàê³,
õòî âæå íèí³ äîòðèìóº çàçíà÷åíèõ ó ïåðåë³êó íîðì

“Ìîðå äðóç³â”
Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â ïàëàö³ “Óêðà¿íà” â³äêðèâñÿ Ì³æíàðîäíèé òåëåâ³ç³éíèé
ôåñòèâàëü “Ìîðå äðóç³â”. 21 ïðåòåíäåíò ³ç ÷îòèðüîõ êðà¿í çìàãà-
òèìóòüñÿ â íüîìó íà êîíêóðñ³ ìîëîäèõ âèêîíàâö³â ïîïóëÿðíî¿ ñó-
÷àñíî¿ åñòðàäíî¿ ï³ñí³ çà ïðàâî ñòàòè íàéêðàùèì ñï³âàêîì. Âîëî-
äàð Ãðàí-ïð³ îòðèìàº $ 5 òèñ.

Öåé ôåñòèâàëü çà äâàíàäöÿòü ðîê³â çàñâ³òèâ áàãàòî ç³ðîê åñòðà-
äè. Ñåðåä íèõ â³ò÷èçíÿí³ ñï³âàêè — Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Íà-
òàë³ÿ Âàëåâñüêà, Åëüçàðà Áàòàëîâà, Â³êòîð³ÿ Âàñàëàò³é, Äåíèñ Áàð-
êàíîâ, Þðêî Þð÷åíêî, Òåòÿíà Áðÿíöåâà, Íàçàð Ñàâêî, à òàêîæ
³íîçåìö³ — Âåñåëà Ì³í÷åâà ç Áîëãàð³¿, Àíð³ Äæîõàäçå òà ãðóïà
“Ðîíäî” ç Ãðóç³¿, Øåðçîä Äàâðîíîâ ç Óçáåêèñòàíó, Íåëë³ ×àáàíó
òà Âàëåíòèí Ä³íãà ç Ìîëäîâè.

Ôåñòèâàëü òðèâàòèìå òðè äí³

8
9

Дехто с чив за та им варіантом проведення сесій Київради

Îêñàíà ÊÎÐÍ²É×ÓÊ
"Õðåùàòèê"

У четвер на сесію Київради прийд ть народні деп тати
від БЮТ, аби не доп стити в сесійн зал тих, о о
партійний з`їзд позамин л с бот позбавив мандатів.
Про це "Хрещати " повідомив олова Київсь ої ор-
анізації БЮТ Анатолій Семино а. Водночас олова
Київсь ої ор анізації Партії ре іонів Василь Горбаль на-
зиває наміри бютівців ви ористати стат с народних де-
п татів неза онними, ос іль и "вони с різь твердять,
що написали заяви про відмов від мандатів,
а Верховна Рада, за позицією Президента і БЮТ
— розп щена".
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Мер доплатить бюджетникам
Íà ðîçâèòîê ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ â ì³ñüêîìó

áþäæåò³ íà 2007 ð³ê ïåðåäáà÷åíî íà 550 ìëí
ãðí (íà 25,5 %) á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Ï³äâèùå-
íî ô³íàíñóâàííÿ é îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ — íà 392
ìëí ãðí á³ëüøå, í³æ ó 2006-ìó. Ïðîòå çá³ëü-
øèòè çàðïëàòè ôàõ³âöÿì â³äïîâ³äíèõ ïðî-
ôåñ³é, íà æàëü, íå â êîìïåòåíö³¿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè — òàêå ð³øåííÿ ìîæå óõâàëèòè ëèøå Êàá-
ì³í ÷è Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè. Òîìó ñòî-
ëè÷íèé ìåð äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì ñëóæáàì
îáãîâîðèòè ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ ìóí³-
öèïàëüíèõ íàäáàâîê äî îêëàä³â ìåäè÷íèõ ³
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
³ íàóêè âæå ï³äãîòóâàëî ïðîåêò ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè ïðî çá³ëüøåííÿ ö³º¿ íàäáàâêè â÷èòå-
ëÿì ç 10 % äî 20 %. Êð³ì òîãî, êåð³âíèêè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îòðèìóþòü ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó 50 % íàäáàâêè äî îêëàäó

Меншини отримають 
управління

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çàâòðàø-
í³ì ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â ñòîëèö³ ñòâîðÿòü
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíî-
ñòåé òà ðåë³ã³é. Óïðàâë³ííÿ ñòâîðÿòü ç ìåòîþ
ïîñèëåííÿ êîîðäèíàö³¿ âèð³øåííÿ ïèòàíü ó
ñôåð³ ì³æíàö³îíàëüíèõ, ì³æðåë³ã³éíèõ òà ì³ã-
ðàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Óïðàâë³ííÿ äáàòèìå ïðî
äîòðèìàííÿ â ñòîëèö³ ïðàâ íàöìåíøèí, à
òàêîæ ïðî çàäîâîëåííÿ ¿õí³õ íàö³îíàëüíî-
êóëüòóðíèõ, îñâ³òí³õ ïîòðåá

Дитячо-материнський центр
Çà ð³øåííÿì Êè¿âðàäè íà áàç³ ïîëîãîâîãî

áóäèíêó ¹ 4 ñòâîðÿòü Öåíòð ðåïðîäóêòèâ-
íî-ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöèíè. ßê ïîâ³äîìè-
ëà “Õðåùàòèêó” ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, äî ê³íöÿ
íèí³øíüîãî ðîêó ââåäóòü ó ä³þ öåé ïîòð³á-
íèé äëÿ áàãàòüîõ ñ³ìåé ìåäè÷íèé çàêëàä. Íà
éîãî ñòâîðåííÿ âèä³ëÿòü 2,5 ìëí ãðèâåíü.
Íèí³ òðèâàþòü ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè â³äïîâ³ä-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèì³-
ùåííÿ, éäå ï³äá³ð âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî
ïåðñîíàëó. Ïëàíóþòü çàêóïèòè ñó÷àñíèé
àïàðàò ÓÇÄ ç³ ñïåö³àëüíèìè íàñàäêàìè, äâà
³íêóáàòîðè òà ³íøå îáëàäíàííÿ, ùî âèêî-
ðèñòîâóþòü ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³. Öåíòð ñòâî-
ðþþòü äëÿ òîãî, àáè çà áþäæåòí³ êîøòè äî-
ïîìàãàòè ñ³ì’ÿì ó íàðîäæåíí³ äèòèíè. Íè-
í³ â Êèºâ³ ³ñíóþòü ëèøå ïðèâàòí³ çàêëàäè ðå-
ïðîäóêòèâíî¿ ìåäèöèíè, äå çà îäíó ñïðîáó
çàâàã³òí³òè äîâîäèòüñÿ ñïëà÷óâàòè 6—15 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Óæå ç íàñòóïíîãî ðîêó ñòîëè÷-
íèé öåíòð çìîæå îáñëóãîâóâàòè 300—400 æ³-
íîê íà ð³ê

Тварин захистять 
від жорстокості

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ñòîëè÷íà âëà-
äà â³äêðèâàº “ãàðÿ÷ó ë³í³þ” ùîäî ñèãíàë³â
ïðî æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè. Ç 14
÷åðâíÿ ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çàïðàöþº íîâà “ãàðÿ÷à ë³í³ÿ”: çà
ºäèíèì ö³ëîäîáîâèì íîìåðîì “CALL-öåí-
òðó” — 051. Êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü
ïîñêàðæèòèñü íà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç
òâàðèíàìè. Ñêàæ³ìî, ç êîìåðö³éíîþ ìåòîþ,
ùî ÷àñòî â³äáóâàºòüñÿ â ðåñòîðàíàõ, ïàðêàõ,
ñêâåðàõ, îô³ñàõ òà ³íøèõ ì³ñöÿõ. À òàêîæ
ôàõ³âö³ ðåºñòðóâàòèìóòü çàÿâè ùîäî áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí

²ìïåðàòèâíà ãàðÿ÷êà

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ïåðåïîíîþ íà øëÿõó öèõ äåïóòàò³â äî
ñåñ³éíî¿ çàëè ìîæóòü ñòàòè íàðîäí³ äå-
ïóòàòè â³ä ÁÞÒ. Çà ñëîâàìè äåïóòàòà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ÁÞÒ Àíàòîë³ÿ Ñåìèíîãè, â³í
ðàçîì ³ç êîëåãàìè (÷è áóäå ïðèñóòíüîþ
ñàìà Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ïîêè ùî íåâ³äî-
ìî) ïðèéäå çàâòðà íà ñåñ³þ òà "ñë³äêó-
âàòèìå, àáè âîíà â³äáóëàñÿ çàêîííî",
òîáòî áåç ó÷àñò³ òèõ, êîãî ïàðò³éíèé îð-
ãàí ïîçáàâèâ ìàíäàò³â. 

Âò³ì, ÿê áþò³âö³ çáèðàþòüñÿ ïîòðàïèòè
äî ñåñ³éíî¿ çàëè Êè¿âðàäè, íåâ³äîìî, àä-
æå âîíè íà êîæíîìó êðîö³ ðîçïîâ³äàþòü,
ùî íàïèñàëè çàÿâè ïðî ñêëàäàííÿ äåïó-
òàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, à Âåðõîâíà Ðàäà

— íåëåã³òèìíà, òîæ íå çìîæóòü òóäè ïðîé-
òè â ñòàòóñ³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â. Âîäíî÷àñ
Àíàòîë³é Ñåìèíîãà, êîòðèé òàêîæ íàïè-
ñàâ çàÿâó ïðî ñêëàäàííÿ äåïóòàòñüêèõ ïîâ-
íîâàæåíü, ââàæàº, ùî â³í òà éîãî êîëåãè
ìîæóòü áóòè íà ñåñ³¿ ÿê äåïóòàòè Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè ï`ÿòîãî ñêëèêàííÿ, òîáòî êî-
ëèøí³ íàðîäí³ äåïóòàòè, ³ äîêè íåìàº íî-
âèõ íàðîäíèõ îáðàíö³â, ìàþòü ïðàâî âè-
êîíóâàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ. 

Íàðîäíèé äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Âàñèëü Ãîðáàëü ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó":
ÿêùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî ðàçîì ç³ ñâî¿ì
äåïóòàòñüêèì îòî÷åííÿì ïðèéäå ó
Êè¿âðàäó, öå áóäå ïåðåäóñ³ì îäíèì ³ç ÷èñ-
ëåííèõ ïîë³òè÷íèõ ïðîòèð³÷ ÁÞÒ òà
çàñâ³ä÷èòü íåïîñë³äîâí³ñòü ö³º¿ ïîë³òè÷-

íî¿ ñèëè, ÿêà çàâæäè âèêîðèñòîâóº
âèã³äí³ ¿é ñèòóàö³¿. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîð-
áàëÿ, íèí³ çàêîíí³ñòü ³ìïåðàòèâíîãî ìàí-
äàòó çàïåðå÷óº íå ëèøå ïîñòàíîâà Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó, à é ð³øåííÿ
Âåíåö³àíñüêî¿ êîì³ñ³¿, äî âèñíîâê³â ÿêî¿
ïðèñëóõàþòüñÿ â óñ³õ öèâ³ë³çîâàíèõ
êðà¿íàõ, õî÷à ¿¿ ð³øåííÿ ìàº ëèøå
äîðàä÷èé õàðàêòåð. Íàïðèê³íö³ ëþòîãî
Âàñèëü Ãîðáàëü òà äåïóòàòè ç óñ³õ ôðàêö³é
Âåðõîâíî¿ Ðàäè íàä³ñëàëè ïîäàííÿ äî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, â ÿêîìó íàïîëÿ-
ãàþòü íà íåêîíñòèòóö³éíîñò³ íîðìè ïðî
³ìïåðàòèâíèé ìàíäàò, àëå ÷åðåç â³äîì³
ïîë³òè÷í³ ïîä³¿, çîêðåìà â Êîíñòè-
òóö³éíîìó Ñóä³, ïîäàííÿ çàðåºñòðóâàëè,
àëå ùå íå ðîçãëÿäàëè

О сана КОРНІЙЧУК, "Хрещати "
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Ïåäàãîãè 
îòðèìàþòü ïðåì³¿
Äî Äíÿ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ç êè¿âñüêîãî áþäæåòó âèä³ëÿòü 
55 ìëí ãðí íà ðàçîâó äîïîìîãó âñ³ì, õòî ïðè÷åòíèé äî ö³º¿ ãàëóç³

Çà ñëîâàìè ãîëîâè êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îñâ³òè Ãàííè Ðóäåíêî, çã³äíî ç
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ó÷èòåë³â
ïðåì³þþòü ðàç íà ð³ê, äî ¿õíüîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ñâÿòà, àëå ö³ êîøòè ìàþòü âèïëà-
÷óâàòè äâ³÷³ ïðîòÿãîì ðîêó (ïî ïîëîâè-
í³). Íà ì³ñüêîìó ð³âí³ ðàçîâà äîïîìîãà
ïðàö³âíèêàì îñâ³òè ïåðåäáà÷åíà ðåã³î-
íàëüíîþ óãîäîþ ì³æ ïðîôñï³ëêàìè òà

ÊÌÄÀ. ¯¿ íàðàõîâóþòü ³ç ôîíäó ìàòåð³-
àëüíî¿ äîïîìîãè. Çàçâè÷àé íà Äåíü ó÷è-
òåëÿ äèðåêòîðè øê³ë ñàì³ âèð³øóâàëè,
êîìó ³ ÿêó ñóìó âèäàòè, àëå íèí³ íà ñâÿ-
òî êîæåí ïðàö³âíèê îñâ³òè íåçàëåæíî â³ä
òîãî, ÷è öå ïðèáèðàëüíèöÿ, ÷è äèðåêòîð
øêîëè, îòðèìàþòü ïîñàäîâèé îêëàä.

Òàêå ïðåì³þâàííÿ, íà äóìêó ïàí³ Ðó-
äåíêî, õî÷ ÿêîñü ï³äòðèìàº ñòîëè÷íèõ

îñâ³òÿí, àäæå ¿õíÿ çàðîá³òíà ïëàòà ÷è íå
íàéíèæ÷à â Êèºâ³. ßê âêàçàíî ó â³äïî-
â³äíîìó ïðîåêò³ ð³øåííÿ, éîãî ìåòîþ º
“çàîõî÷åííÿ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â äî ðîáîòè
â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà Êèºâà òà ï³ä-
âèùåííÿ ïðåñòèæó ïåäàãîã³â”. À âò³ì, ÷è
çàîõîòèòü öå ìîëîäèõ ôàõ³âö³â äî ïðàö³
çà 900 ãðí (òàêà ñåðåäíÿ çàðïëàòíÿ â÷è-
òåëÿ), çàëèøàºòüñÿ ï³ä ñóìí³âîì. Õî÷à
ïðèºìíèì ïîäàðóíêîì â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè
äî ñâÿòà ñòàíå òî÷íî.

Äåïóòàòè ç áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ï³äòðè-
ìàëè òàêèé ïðîåêò ð³øåííÿ, ³, ÿêùî Êè-
¿âðàäà ïðîãîëîñóº çà íüîãî, ô³íàíñîâå
óïðàâë³ííÿ ìàº âíåñòè êîðåêòèâè äî áþ-
äæåòó çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ, àáè ç ÿêèõîñü
ñòàòåé âèä³ëèòè 54,9 ìëí ãðí íà ïðåì³¿
îñâ³òÿíàì

Îêñàíà ÊÎÐÍ²É×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні бюджетної омісії деп тати по одили прое т рі-
шення про виділення до Дня працівни ів освіти разової премії об-
сязі 100 % посадово о о лад . Я що йо о підтримають на сесії Ки-
ївради, рошові вина ороди до свята отримають сі — від приби-
ральниць до дире торів ш іл.

Олесь Дов ий запевняє: Київрада може плідно працювати разі невтр чання в її работ нардепів від БЮТ
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Â î÷³êóâàíí³
÷åòâåðòîãî
óêàçó
Äîñòðîêîâî ñâî¿
ïîâíîâàæåííÿ ïðèïèíÿòü
íå á³ëüøå, ÿê 50
äåïóòàò³â

Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
«Õðåùàòèê»

Я стало відомо «Хрещати »,
ерівництво Верховної Ради
збирається позбавити
деп татсь их повноважень не
більше, я 50 опозиціонерів.
Близь о 20 — 30 заяв визнають
та ими, що не відповідають
вимо ам за онодавства. Том
дея і опозиціонери, отрі не
писали заяв, план ють
поверн тися до сесійної зали, інші
ж розрахов ють на четвертий
президентсь ий аз.

Ó÷îðà ñï³êåð Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð
Ìîðîç çà÷èòàâ 51 çàÿâó îïîçèö³¿ ïðî âèõ³ä
äåïóòàò³â ³ç ôðàêö³¿. Ïîåòàïíèé ðîçãëÿä çà-
ÿâ, çâ³ñíî, íå äóæå ïîäîáàºòüñÿ îïîçèö³¿,
äåÿê³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêè íàçâàëè êðîêè
ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â ñïðîáîþ «ïðîâåñòè
õ³ðóðã³÷íó îïåðàö³þ áåç íàðêîçó». 

ßê çàçíà÷àþòü îïîçèö³îíåðè, ÿê³ çàõîò³ëè
çàëèøèòèñÿ íåâ³äîìèìè, ó ëàâàõ ¿õí³õ
ïàðò³é ïàíóº äóæå íåðâîâà àòìîñôåðà. ² öå
íå ÷åðåç îáóðåííÿ ä³ÿìè êîàë³ö³¿, à ÷åðåç
íåâïåâíåí³ñòü ó ñâîºìó äåïóòàòñüêîìó ìàé-
áóòíüîìó. Åêñ-íàøîóêðà¿íåöü Áîðèñ Áåñ-
ïàëèé çàçíà÷èâ «Õðåùàòèêó», ùî â íüîãî
º ³íôîðìàö³ÿ ïðî òèõ, õòî ìàº íàì³ð ïî-
âåðíóòèñÿ äî ñåñ³éíî¿ çàëè, àëå ç åòè÷íèõ
ì³ðêóâàíü ¿¿ íå ðîçãîëîøóâàòèìå. «Íå ïî-
äóìàéòå, ùî ÿ ñòàâ íà ¿õí³é á³ê (êîàë³ö³¿.
– Àâò.), àëå, ÿêùî âîíè ãîâîðÿòü, ùî äâà
íà äâà — ÷îòèðè, òî ÿ æ íå ìîæó êàçàòè
äâàíàäöÿòü», — çàóâàæèâ ïàí Áåñïàëèé.
Ïðî â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ôðàêö³¿ «Íà-
øà Óêðà¿íà» ó ÂÐ, íà éîãî äóìêó, ãîâîðè-
òè ïîêè ùî çàðàíî.  

Ó÷îðà æ ó ïàðëàìåíò³ çàðåºñòðóâàëèñÿ
269 äåïóòàò³â. Êîàë³ö³ÿ âïåâíåíà, ùî ñüî-
ãîäí³ áóäå ùå á³ëüøå. Ó ïðèíöèï³, ùîäíÿ
â ïàðëàìåíò³ ³ áåç òîãî êóëóàðàìè ïðîãó-
ëþþòüñÿ äåïóòàòè â³ä îïîçèö³¿, êîòð³ âèç-
íà÷àþòüñÿ, íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ ïîâåðíóòèñÿ
íàçàä. Íàïðèêëàä, «â³ëüí³ äåìîêðàòè» âæå
äàâíî õî÷óòü â³äíîâèòè ñâîþ äåïóòàòñüêó
ä³ÿëüí³ñòü. Îäíàê âîíè ðàí³øå ïðîàíîíñó-
âàëè, ùî ÷åêàþòü ð³øåííÿ ÊÑ (ï³ñëÿ
òðåòüîãî óêàçó, ùîïðàâäà, íåçðîçóì³ëî,
ÿêîãî ð³øåííÿ), òîæ òåïåð, íå â³äñòóïàþ-
÷è â³ä îá³öÿíîê, í³áèòî ïðîñòî ðîçäàþòü
êîìåíòàð³ ïðåñ³. Áþò³âö³-ïåðåá³æ÷èêè, ïî-
çèö³þ ÿêèõ îñòàíí³ì ÷àñîì îçâó÷óº Îëåê-
ñàíäð Êîâòóíåíêî, ìð³þòü â³äíîâèòè ñâîþ
ïîë³òè÷íó âàãîì³ñòü ³ âèñòóïèòè, ìîæëèâî,
ÿê ìàéáóòí³ ó÷àñíèêè íîâî¿ êîàë³ö³¿. Ùî-
ïðàâäà, ïîêè ¿õ òóäè í³õòî íå çàïðîøóâàâ.
Ñâî¿ êàäðîâ³ ðåçåðâè äâà åêñ-áþò³âñüê³
îá`ºäíàííÿ çáèðàþòüñÿ ïîïîâíþâàòè çà ðà-
õóíîê òèõ îäíîïàðò³éö³â, ÿê³ íå ïèñàëè çà-
ÿâ. 

Îïîçèö³ÿ äóæå ðîçðàõîâóº, ùî äàòó âè-
áîð³â á³ëüøå íå ïåðåíîñèòèìóòü, àëå ãà-
ðàíòîì öüîãî, íà äóìêó íàøîóêðà¿íö³â ³
áþò³âö³â, ìîæå áóòè ò³ëüêè Ïðåçèäåíò. «60
äí³â ìèíàº. Âåðõîâíà Ðàäà íåïðàâîì³ðíà.
Ïðåçèäåíò âèäàº ùå îäèí óêàç», — ñêàçàâ
«Õðåùàòèêó» íàðîäíèé äåïóòàò â³ä «Íàøî¿
Óêðà¿íè» Êñåí³ÿ Ëÿï³íà. Çà ïðîãíîçàìè
åêñïåðò³â, íàñòóïíèé ïðåçèäåíòñüêèé äî-
êóìåíò ìîæå ç`ÿâèòèñü ó ñåðåäèí³-íàï-
ðèê³íö³ ëèïíÿ. Äî éîãî âèõîäó ãîòóºòüñÿ ³
êîàë³ö³ÿ. «Ãàäàþ, íà ñüîìîìó-âîñüìîìó
óêàç³ Ïðåçèäåíò íàðåøò³ çóïèíèòüñÿ», —
çàçíà÷èâ «Õðåùàòèêó» ðåã³îíàë Âëàäèñëàâ
Ëóê`ÿíîâ. 

Ïîë³òè÷í³ îïîíåíòè ÷³òêî ïðîðàõîâóþòü
ïîäàëüø³ êðîêè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â, îäíàê
ïåðåêîíàí³, ùî íàñòóïíîãî ïðàâîâîãî òó-
ïèêó íå óíèêíóòè, ³ òîä³ âæå áóäå ïîòð³áíå
ì³æíàðîäíå âòðó÷àííÿ

Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
“Õðåùàòèê”

Я свідчать рез льтати опит -
вання, проведено о call-центром
столичної адміністрації, наболі-
лими проблемами для меш ан-
ців районів є ремонт під'їздів,
вивезення сміття та робота ліф-
тово о осподарства. Разом з
тим вин ватцями своїх не а-
раздах більшість опитаних вва-
жає ерівництво ЖЕКів та РДА.

Дотації —
“своїм” і “ч жим”

Ó ïîíåä³ëîê íà íàðàä³ ó ÊÌÄÀ îáãî-
âîðèëè ïèòàííÿ ðîçïîä³ëåííÿ êîøò³â íà
ñóáñèä³¿ ç æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ òàðèô³â.
Äåÿê³ ðàéîíí³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà ñâ³é
ðîçñóä ïåðåðîçïîä³ëèëè êîøòè, âèä³ëåí³
äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè íà ñåñ³¿ 21 êâ³òíÿ
2006 ðîêó íà ñóáâåíö³¿ ç ïîãàøåííÿ ð³ç-
íèö³ â òàðèôàõ çà ïîñëóãè öåíòðàë³çîâà-
íîãî îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ. Ö³ êîøòè íàïðàâëÿëè íà âåñü æèòëî-
âèé êîìïëåêñ, ïðîòå äåÿê³ ÷èíîâíèêè âè-
ð³øèëè îáä³ëèòè æèòëîâî-áóä³âåëüí³ êî-
îïåðàòèâè òà îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â. Íàðàç³ “Êè-
¿âåíåðãî” ïîäàº äî ñóäó íà òàê³ êîîïåðà-
òèâè, ³ ñóäè âèçíàþòü òàê³ îá’ºäíàííÿ
áàíêðóòàìè. Îäèí ç òàêèõ ïðèêëàä³â —
ÆÁÊ “Ìð³ÿ-3” â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³.

(див. стор. 4 — “Тарифна омпенсація”)

Нездатні на тендер
Ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð

Ñîòíèêîâ òà Äàðíèöüêî¿ Â³òàë³é Ñòàøóê
äî öüîãî ÷àñó ïîâíîö³ííî íå çàáåçïå÷è-
ëè ïðîöåäóðó ïðîâåäåííÿ òåíäåðà ç â³ä-
áîðó êîìïàí³é, ÿê³ çàéìóòüñÿ áëàãîóñò-
ðîºì ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Îñê³ëü-
êè ñàìå ç öèõ êîøò³â çàïëàíóâàëè êîø-
òè äëÿ çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè äâ³ð-
íèêàì, òàê³ ä³¿ êåð³âíèê³â ðàéîí³â ñòàâ-
ëÿòü ï³ä ñóìí³â â÷àñíå îòðèìàííÿ ï³äâè-
ùåíî¿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ çàð-
ïëàòí³ ñï³âðîá³òíèêàìè ÆÅÊ³â öèõ äâîõ
ðàéîí³â.

Êåð³âíèê Äàðíèöüêîãî ðàéîíó â³äìî-
âèâñÿ êîìåíòóâàòè “Õðåùàòèêó” ïðè÷è-
íó òîãî, ùî òåíäåð â éîãî ðàéîí³ íå ïðî-
âåäåíî äî öüîãî ÷àñó, ïîñèëàþ÷èñü íà
â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ó ùå îäíîìó ðàéîí³ — Ïîä³ëüñüêîìó,
ãîëîâà ÐÄÀ ªâãåí Ðîìàíåíêî, õî÷à é ³ç
çàï³çíåííÿì, àëå çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ
íåîáõ³äíî¿ ïðîöåäóðè ïîäàííÿ äîêóìåí-
ò³â äî Òåíäåðíî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè. Ïðîòå,
ÿê ç’ÿñóâàâ êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà”,
òåíäåð íå ïðîâåäåíî ùå ó îäíîìó ðàéî-
í³ — Ñîëîì’ÿíñüêîìó. Çàñòóïíèê ãîëîâè
Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ìàêñèì Øêóðî ïîâ³äîìèâ, ùî ó éîãî
ðàéîí³ ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é çä³éñíþþòü ÆÅÊè, à âèâåçåííÿ
ñì³òòÿ — êîìïàí³ÿ “Àëüôàòåð-Óêðà¿íà”.
“Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íàì âèä³ëåíî äîòà-
ö³é íà ñóìó 7 ìëí ãðí íà àñôàëüòóâàííÿ
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Íèí³ ìè óòî÷-
íþºìî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ô³íàíñ³â
òà êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, íà ùî ñà-
ìå âèä³ëåíî ö³ êîøòè: ÷è ëèøå íà àñ-
ôàëüòóâàííÿ àáî ùå íà ÿê³ñü ðîáîòè. Òåí-
äåð ïðîâåäåìî ï³ñëÿ óòî÷íåííÿ”,— ñàìå
òàê ïàí Øêóðî ïîÿñíèâ íåâèêîíàííÿ
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè.

Переможені сміттям
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íàéïðîáëåìí³-

øèì ðàéîíîì º Ñâÿòîøèíñüêèé, ÿêèé
ùå äâà ðîêè òîìó î÷îëþâàâ ðåéòèíã ñòî-
ëè÷íèõ ðàéîí³â ³ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó. Òóò ³ äîñ³ çàëèøàþòüñÿ íå-

âèð³øåíèìè ïèòàííÿ âèä³ëåííÿ ñóáñèä³é
òà ïðîâåäåííÿ òåíäåðà íà áëàãîóñòð³é
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ ðàéîíó ïîñò³é-
íî ñòâîðþþòü ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëèùà,
ÿê³ í³õòî íå ïðèáèðàº. Âèõ³ä ç òàêîãî
ñòàíîâèùà ìîæëèâèé, ÿêùî ìåøêàíöÿì
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó îïëà÷óâàòèìóòü âè-
òðàòè íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, àëå äî ñüîãî-
äí³ öå ïèòàííÿ ðàéîííà âëàäà íå âèð³-
øèëà.

Êð³ì òîãî, Ñâÿòîøèíñüêèé — ºäèíèé
ç óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â, äå ìàéæå íå
áîðþòüñÿ ç³ ñòèõ³éíîþ òîðã³âëåþ. ßê ïî-
â³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³íí³ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ñâÿòî-
øèíñüêî¿ ÐÄÀ, ñì³òòÿ á³ëÿ íåçàêîííî
âñòàíîâëåíèõ ê³îñê³â ïîáëèçó ñòàíö³é
ìåòðî “Àêàäåìì³ñòå÷êî” òà “Æèòîìèð-
ñüêà” ïðîñòî âèâàëþþòü íà òðîòóàð ³ ïðî-
¿æäæó ÷àñòèíó, à ðàéîííå êåð³âíèöòâî íå
çðîáèëî æîäíîãî êðîêó äëÿ âïîðÿäêóâàí-
íÿ öèõ òåðèòîð³é.

Антисоціальна
інфрастр т ра

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ðîçâèòîê ñîö³-
àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çíà÷íî â³äñòàº â³ä
çàãàëüíîì³ñüêèõ òåìï³â æèòëîâîãî áóä³â-
íèöòâà. Ïðàâîðó÷ ïðîñïåêòó Áàæàíà, äå
ìåøêàº ìàéæå 80 òèñÿ÷ îñ³á, íåìàº í³ ë³-
êàðí³, í³ ïîë³êë³í³êè. Òîìó ö³ îá’ºêòè ïå-
ðåäáà÷åí³ â ïëàíàõ äî 2011 ðîêó. Çà 3 —
4 ðîêè â ðàéîí³ ïîòð³áíî çáóäóâàòè òà-
êîæ 5 — 6 øê³ë ³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â òà 3 —
4 çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Òàêîæ Â³òàë³é Ñòàøóê ïîêè ùî íå ìî-

æå ãîâîðèòè ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ö³º¿
ïðîãðàìè, áî “äîêè ãîòóþòü ïðîåêòè, äî-
òè â³äêðèâàþòü ô³íàíñóâàííÿ”. Çà éîãî
ñëîâàìè, íèí³ ïðî âèêîíàííÿ ïëàíó ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ãîâîðè-
òè äåùî çàðàíî.

Îäíà ç íàéãîëîâí³øèõ ïðîáëåì ³íôðà-
ñòðóêòóðè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó — ì³ê-
ðîðàéîíè, äå íåìàº æîäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, à òîìó
³íêîëè ïîñòàº íàâ³òü ïèòàííÿ, äå ðîç-
ì³ñòèòè ä³ëüíè÷íèé ì³ë³ö³éíèé ïóíêò,
íå êàæó÷è âæå ïðî äèòÿ÷èé êëóá. Ç³
øêîëàìè òåæ ïðîáëåìà. Çàãàëîì æå ó
Äàðíèö³ òåìïè ñïîðóäæåííÿ æèòëà íà-
áàãàòî âèïåðåäæàþòü ðîçáóäîâó ³íôðà-
ñòðóêòóðè. ßêùî ñèòóàö³ÿ íå çì³íèòüñÿ,
òî ç ÷àñîì öÿ ïðîáëåìà ñòàíå äóæå ãîñ-
òðîþ.

Прод товий дефіцит
Ìåøêàíö³ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó âæå äàâíî ïîòåðïà-
þòü â³ä íåìîæëèâîñò³ êóïèòè ïðîäîâîëü-
÷³ òîâàðè ïåðøî¿ ïîòðåáè, çîêðåìà ³ îâî-
÷³, çà äîñòóïíèìè ö³íàìè. Öþ ïðîáëåìó
ïîðîäèëà íåêîíòðîëüîâàíà ïðèâàòèçàö³ÿ
ïðèì³ùåíü òà ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ïðîäî-
âîëü÷èõ ìàãàçèí³â ó âèã³äí³ø³, íà äóìêó
¿õí³õ íîâèõ âëàñíèê³â, îá’ºêòè. Áîðîòè-
ñÿ ç öèì íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ äóæå ñêëàä-
íî, àäæå ÷èííå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè
äîçâîëÿº òàêèì âëàñíèêàì ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ íàëåæíèì ¿ì ìàéíîì íà ñâ³é ðîç-
ñóä. Îòîæ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ çíèêëî
ìàéæå 30 ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â, à íà
¿õíüîìó ì³ñö³ ç’ÿâèëèñÿ ³ãðîâ³ çàêëàäè,
êàçèíî òà äîðîã³ áóòèêè
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Ïðîáëåìè 
êîìïåòåíòíîñò³
Êåð³âíèêè îêðåìèõ êè¿âñüêèõ ðàéîí³â íå çäàòí³ 
îïåðàòèâíî ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè êèÿí

Голов Дніпровсь ої райдержадміністрації Оле сандра Сотні ова не хвилює проблема
сміттєзвалища по в лиці Райд жна, 2
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Òàðèôíà êîìïåíñàö³ÿ
Êîøòè íà êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³ ó òàðèôàõ çà òåïëî òà ãàðÿ÷ó âîäó êîîïåðàòèâí³
áóäèíêè òà ÎÑÁÁ íå îòðèìàëè ÷åðåç íåñïðàâåäëèâèé ïåðåðîçïîä³ë ô³íàíñ³â
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè

Ãîëîâà ÆÁÊ “Åëåêòðîí-2”
Ñâ³òëàíà Êóçüêîâà ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó”, ùî òàðèôè, çà-
òâåðäæåí³ ÊÌÄÀ, íå ïîêðèâà-
þòü âèòðàò íà óòðèìàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ áóäèíê³â. Ñüîãîäí³,
íàïðèêëàä, ï³äíÿëèñü ö³íè íà
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â
â 1,9 ðàçó, ôàêòè÷íî öå ï³äâè-
ùåííÿ ñÿãíóëî ðîçì³ðó â 2,28 ðà-
çó. Àäæå â 2005 ðîö³ âæå ï³äâè-
ùóâàëè áàçîâó ö³íó íà åêñïëó-
àòàö³þ ë³ôò³â ó 1,2 ðàçó. Ï³ñëÿ
ï³äíÿòòÿ òàðèô³â â³äáóâñÿ ðîçáà-

ëàíñ, àäæå ï³äâèùóâàëèñü ö³íè
íà ãàðÿ÷ó, õîëîäíó âîäó òà òåï-
ëî. Ïðîòå äëÿ ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ í³-
õòî ö³º¿ ð³çíèö³ íå ïîêðèâàº. Íè-
í³ 40 % â³ä ïëàòè ìåøêàíöÿìè
íà óòðèìàííÿ áóäèíêó â³äðàõî-
âóþòü íà îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â.
Òîìó ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ î÷³êóþòü
ïåâíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ç
áîêó ì³ñüêî¿ âëàäè. Íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòî-
ðîæåíêî ïîãîäèâñÿ ³ç òàêîþ ³í³-
ö³àòèâîþ ãîë³â ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ.

Öÿ ñóìà ñòàíîâèòü ìàéæå 30 ìëí
ãðí.

Ïàí ßñòðóáèíñüêèé çàçíà÷èâ,
ùî òàðèôè íà óòðèìàííÿ áóäèí-
êó òà éîãî åêñïëóàòàö³þ ãîëîâè
ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ ìîæóòü ñàì³ ðîç-
ðàõóâàòè òà ïîäàòè íà ïîãîäæåí-
íÿ äî ÊÌÄÀ. Ï³ñëÿ öüîãî ÷èíîâ-
íèêè îá³öÿþòü íàïèñàòè çâåð-
íåííÿ äî äåïóòàò³â, ÿê³ ïîâèíí³
àáî ïîãîäèòèñÿ ç òàêèìè òàðèôà-
ìè, àáî âèä³ëèòè êîøòè äëÿ
ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ íà êîìïåíñàö³þ.

Â³ä óïðàâë³íö³â ãîëîâè ÎÑÁÁ
òà ÆÁÊ î÷³êóþòü âèêîíàííÿ ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 21.04.2006
ïðî âèä³ëåííÿ ñóáâåíö³¿ íà ïî-
ãàøåííÿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ çà
ïîñëóãè öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ ³ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ çã³äíî çâåäåíèõ äâîõ- òà
òðüîõñòîðîíí³õ àêò³â çâ³ðêè ç
ÂÀÒ ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” òà
ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”, ïî÷èíàþ÷è
ç 2000 ðîêó. Öå ïðèçâåëî äî çà-
áîðãîâàíîñò³ â çíà÷íèõ ðîçì³-
ðàõ ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ ïåðåä ïîñòà-
÷àëüíèêàìè ïîñëóã òà ïîðóøåí-
íÿ ñóäîâèõ ñïðàâ ïðî âèçíàííÿ
ÆÁÊ áàíêðóòàìè. Íàïðèêëàä,
ÆÁÊ “Ìð³ÿ-3” â Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³, ÿêèé âèçíàëè áàíêðó-

òîì ÷åðåç çàáîðãîâàí³ñòü ó 120
òèñ. ãðí ïåðåä “Êè¿âåíåðãî”.
Ïàí ßñòðóáèíñüêèé çàçíà÷èâ,
ùî âèä³ëåí³ êîøòè íàïðàâëÿ-
ëèñü íà âåñü æèòëîâèé êîì-
ïëåêñ. ²íøà ñïðàâà — ÿê ðàéîí-
í³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ¿õ ïåðåðîç-
ïîä³ëèëè ì³æ áóäèíêàìè êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà òèìè, äå

ñòâîðåí³ ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ. Åêñ-
ïåðòè òâåðäÿòü, ùî ìåøêàíöÿì
òàêèõ áóäèíê³â íåìà ÷îãî ïå-
ðåéìàòèñÿ, í³õòî ¿õ íå ìàº ïðà-
âà âèñåëèòè. Ïðîòå â íèõ ìî-
æóòü çàáðàòè ãîðèùå òà ï³äâàë.
À íà ãîðèù³ êîìïàí³ÿ ìàº ïîâ-
íå ïðàâî áóäóâàòè ê³ëüêàïîâåð-
õîâó ìàíñàðäó

Михайло БЕРЕЗОВЧУК,
заст пни олови Спіл и власни ів житла м. Києва:
— Перше, що заважає нормальній роботі ЖБК та ОСББ, — це за о-

нодавчі протиріччя. Том ми пропон ємо ряд змін до за онів: напри лад,
“автоматизм” членства в ОСББ при півлі вартири в певном б дин-
, обов’яз ове створення ОСББ в новоб довах, причом за це відпові-

датиме сам інвестор-б дівельни . Ми вист пали проти за онопрое т ,
за я им балансо трим вач б дин повинен за свої ошти встановлю-
вати всі лічильни и. ЖБК чи ОСББ мають стат с балансо трим вача б -
дин . І та не вистачає оштів, а на них бажають повісити і ці витрати!
Необхідно припинити свавілля чиновни ів. Та , напри лад, в Шевчен-
івсь ом районі райдержадміністрація не передає б дин и на баланс
ЖБК чи ОСББ, ос іль и в районних бюджетах немає оштів на прове-
дення обов’яз ово о ремонт після передачі спор ди з ом нальної
власності.
За місь ою про рамою “Твій дім, твоє подвір’я” ошти повинні роз-

поділяти справедливо, адже в б дин ах, меш анці я их створили ОСББ
чи ЖБК, проживають люди, я і частин своєї зарплати відрахов ють до
місцево о бюджет через подат и.

ККООММЕЕННТТААРР
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

На зібранні олів житлово-б дівельних ооперативів
(ЖБК) та об'єднань співвласни ів ба ато вартирних б -
дин ів (ОСББ) "Київпрое ті" б ло аряче — чиновни-
ам з Київсь ої місь держадміністрації довелося відпо-
відати на острі запитання меш анців, серед я их під-
няли й проблем омпенсації різниці тарифах за теп-
ло та аряч вод . Проте начальни Головно о прав-
ління з питань цінової політи и Василь Ястр бинсь ий
зазначив, що ошти виділили районам, а вже рай-
держадміністрації розприділяли ці роші б дин ам. Че-
рез неотримання рошей дея і ооперативи нині через
с д визнають бан р тами.

Ðåîðãàí³çóþòü ÷è ë³êâ³äóþòü?
Ãðóïà ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè íàìàãàºòüñÿ ë³êâ³äóâàòè âèäàâíèöòâî 
“Óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê”

Òðóäîâèé êîëåêòèâ âèñòóïèâ
ïðîòè ïîä³áíèõ ä³é ïðåçèä³¿ Ñï³ë-
êè, ÿê³, íà ¿õíþ äóìêó, â³äâåðòî
ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ âèäàâ-
íèöòâà. Íèí³ îô³ö³éíî Àíäð³é
Ñàâ÷óê íå º äèðåêòîðîì “Óêðà-
¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà”, ïðîòå

òðóäîâèé êîëåêòèâ ³ ãðóïà â³äî-
ìèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â,
ñåðåä ÿêèõ Þð³é Ìóøêåòèê, ²âàí
Äçþáà òà ³íø³, òàê íå ââàæàþòü.
Ïðè÷èíîþ öüîãî º íåçàêîíí³ñòü,
íà äóìêó çàçíà÷åíèõ îñ³á, ä³é êå-
ð³âíèöòâà Ñï³ëêè. Çîêðåìà þðèñò

ïàíà Ñàâ÷óêà Ñåðã³é Êîñòÿí÷óê
çàçíà÷àº, ùî äðóãå ð³øåííÿ ïðî
éîãî çâ³ëüíåííÿ ïîðóøóº íîðìè
òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,
áî âèíåñåíå áóëî äî çàâåðøåííÿ
òåðì³íó, íàäàíîãî ïàíîâ³ Ñàâ÷ó-
êó äëÿ ï³äïèñàííÿ òðóäîâîãî êîí-
òðàêòó. Â³í æå ïîâ³äîìèâ, ùî çà
öèì ôàêòîì íà ïðåçèä³þ ÍÑÏÓ
âæå ïîäàëè ñóäîâèé ïîçîâ.

Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Ñàâ÷óêà,
Ñï³ëêà ïèñüìåííèê³â ùå äî éî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ äèðåêòîðîì â³ä-
äàëà êîìåðö³éíèì ñòðóêòóðàì ó
îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ âè-
äàâíèöòâà. Â ìàéáóòíüîìó ïðå-
çèä³ÿ, íà éîãî äóìêó, ïëàíóº âè-
äàâíèöòâî âèñåëèòè âçàãàë³. Òà-
êîæ ïàí Ñàâ÷óê çâèíóâà÷óº Ñï³ë-

êó â òîìó, ùî âîíà íå äîòðèìà-
ëàñü îá³öÿíî¿ éîìó óìîâè: âèä³-
ëÿòè ïîëîâèíó ïëàòè çà îðåíäó
ïðèì³ùåíü âèäàâíèöòâà áåçïîñå-
ðåäíüî íà êíèãîâèäàííÿ. Â³í êà-
æå, ùî çà ÷àñ éîãî ïåðåáóâàííÿ
íà ïîñàä³ â³ä Ñï³ëêè íå îòðèìàâ
æîäíî¿ êîï³éêè.

Ïðîòå òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé
îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà “Óêðà¿í-
ñüêîãî ïèñüìåííèêà” Àíàòîë³é
Êðèì ð³çêî ñïðîñòîâóº á³ëüø³ñòü
òâåðäæåíü åêñ-äèðåêòîðà. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ïî-ïåðøå, âèäàâíèö-

òâî âèñåëÿòè í³õòî íå çáèðàºòü-
ñÿ, íàâïàêè, ïðåçèä³ÿ íàëàøòî-
âàíà â³äðåìîíòóâàòè ïðèì³ùåí-
íÿ é çàêóïèòè íîâó îðãòåõí³êó. À
ïî-äðóãå, “ö³ëêîâèòîþ áðåõíåþ”
â³í íàçâàâ ñëîâà ïàíà Ñàâ÷óêà
ïðî òå, ùî Ñï³ëêà íå âèä³ëÿëà
ãðîøåé âèäàâíèöòâó. “Íàñïðàâ-
ä³,— êàæå ïàí Êðèì,— Ñï³ëêà
ïîãàñèëà éîãî 20-òèñÿ÷íèé
áîðã”.

Á³ëüøå òîãî, ïàí Êðèì çâèíó-
âàòèâ ñâî¿õ îïîíåíò³â ó ðîçêðà-
äàíí³ áþäæåòó âèäàâíèöòâà

Адво ат звільнено о дире тора “У раїнсь о о письменни а” пере он є том , що народний деп тат Володимир
Яворівсь ий підробив рішення президії Національної Спіл и письменни ів У раїни

Анатолій Крим не прихов є бажання обійняти посад дире тора видавництва

Àííà ÌÀÐÒÞØÅÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора олова Національної спіл и письменни ів У раїни
(НСПУ), народний деп тат (фра ція БЮТ) Володимир
Яворівсь ий на підтвердження рішення про звільнення
дире тора видавництва "У раїнсь ий письменни " Ан-
дрія Савч а нама ався відібрати ньо о до менти і
печат видавництва. Сам пан Савч вважає дії оло-
ви НСПУ неза онними.
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²âàí ÌÈÐÎÍ²ÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ціни на хліб столиці залишаться
найнижчими в державі і в наст пні
три місяці не підніматим ться. Я
повідомили КМДА, для цьо о не-
має підстав. Київ забезпечив себе
зерном мин ло о врожаю за ціна-
ми 2006 ро , водночас ре іони
відч вають спе ляційні тенденції
через веснян пос х .

“Êèÿíè íå â³ä÷óþòü, ùî òàêå ïîñóõà, áî
ïðîòÿãîì ì³í³ìóì òðüîõ ì³ñÿö³â ö³íè çàëè-
øàòèìóòüñÿ íà íèí³øíüîìó ð³âí³”,— ñêàçàâ
ó÷îðà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ïîáóòó ³ òîðã³âë³ ÊÌÄÀ
Âàñèëü Ùåðáåíêî. Ñòàá³ëüíîñò³ äîñÿãíóòî
çàâäÿêè ñïîæèâàííþ çåðíà ìèíóëîãî âðî-
æàþ çà ö³íàìè 2006 ðîêó. Òàê, ì³ñòê³ñòü åëå-
âàòîð³â “Êè¿âìëèíà” ñòàíîâèòü 75 òèñ. òîíí,
à çàêîíòðàêòîâàíîãî çà íèçüêèìè òîð³øí³ìè
ö³íàìè çåðíà âèñòà÷èòü ùå íà òðè ì³ñÿö³.

“Öå îçíà÷àº, ùî áàòîí êîøòóâàòèìå é íà-
äàë³ 1,40 ãðí çà ï³âê³ëîãðàìà, à áóõàíåöü
óêðà¿íñüêîãî õë³áà — 1,82 ãðí. À çàãàëîì ïî
Óêðà¿í³ ö³íà öüîãî õë³áà ñòàíîâèòü 1,95
ãðí”,— ñêàçàâ ïàí Ùåðáåíêî.

Òàêà äàëåêîãëÿäíà ïîë³òèêà äîïîìîãëà
óíèêíóòè íåàäåêâàòíîãî ï³äâèùåííÿ ö³í, ÿêå
â³äáóëîñÿ íèí³, íàïðèêëàä, ó Æèòîìèð³ òà
îáëàñò³. Òóò ì³ñöåâèé ìîíîïîë³ñò “Æèòî-
ìèðõë³á” ï³äâèùèâ ö³íè íà îñíîâí³ âèäè õë³-
áà íà 20 êîï. Íàãàäàºìî: ÿê ïîâ³äîìëÿëè ó
ÇÌ², â ñåðïí³ 2006-ãî íà “Æèòîìèðõë³á” áó-
ëî çä³éñíåíî ðåéäåðñüêó àòàêó, âíàñë³äîê ÷î-
ãî ï³äïðèºìñòâî ï³äïîðÿäêóâàëè áëèçüêèì
äî ãðóïè “Ïðèâàò” êîìïàí³ÿì.

Ï³äâèùåííÿ ö³í ïðîãíîçóþòü ùå â ê³ëü-
êîõ îáëàñòÿõ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ïðîòå åêñïåð-
òè çàçíà÷àþòü, ùî çíà÷íîãî çðîñòàííÿ íå
ìîæå áóòè, àäæå íàáëèæàþòüñÿ âèáîðè. Õë³á
º íàéá³ëüø ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíèì ïðîäóê-
òîì, îòîæ ö³íè íà íüîãî â ïîë³ çîðó ãðîìàä-
ñüêîñò³. Êð³ì òîãî, ÿê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòè-
êó” â àíàë³òè÷íîìó àãåíòñòâ³ “ÀÀÀ”, ï³äñòàâ
äëÿ ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà â Óêðà¿í³ íåìàº,
àäæå î÷³êóþòü, ùî öüîãîð³÷íèé óðîæàé çåð-
íîâèõ áóäå á³ëüøèì, í³æ òîð³ê.

Òàê, ³ç óðàõóâàííÿì âòðàò â³ä ïîñóõè (åêñ-
ïåðòè îö³íþþòü ¿õ ó 20%) ïîñ³âí³ ïëîù³ ðîç-
øèðåíî íà 920 òèñ. ãà, îòîæ çáåðóòü çåðíî-
âèõ âñå îäíî á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Çà îö³íêàìè
íà÷àëüíèêà àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó “ÀÀÀ” Ìà-
ð³¿ Êîëåñíèê, öüîãî ðîêó ïëàíóþòü ç³áðàòè
14,261 ìëí òîíí ïøåíèö³, à â 2006-ìó áóëî
14,247 ìëí òîíí. Ïðè öüîìó Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â ó÷îðà ï³äâèùèâ çàêóï³âåëüí³ ö³íè íà
ïðîäîâîëü÷³ ñîðòè ïøåíèö³ äî 950 ãðí çà òîí-
íó ïøåíèö³ òðåòüîãî êëàñó ³ 860 ãðí — çà òîí-
íó ÷åòâåðòîãî ́ àòóíêó. Öå äîïîìîæå óíèêíó-
òè ñïåêóëÿö³é íà õâèë³ âåñíÿíî¿ ïîñóõè, ÿêà,
çà ñëîâàìè ïàí³ Êîëåñíèê, íàñïðàâä³ íå çà-
ãðîæóº ðèíêó çåðíà â Óêðà¿í³, ð³÷í³ ïîòðåáè
â ÿêîìó îö³íþþòüñÿ â 6 ìëí òîíí
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Ñòàá³ëüíèé
çàïàñ
Ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà 
â Êèºâ³ âèñòà÷èòü 
íà òðè ì³ñÿö³

Учора в Національном
омпле сі "Е споцентр
У раїна" почала працю-
вати міжнародна а ро-
промислова вистав а-
ярмаро "АГРО-2007".
На її від ритті Прези-
дент У раїни Ві тор
Ющен о висловився
про онч потреб в
" омпле сній і виваже-
ній реформі" сільсь о-
осподарсь ої ал зі.
Глава держави вист -
пає за зняття морато-
рію на продаж землі, а
та ож за створення
найоптимальніших ре-
дитних схем для сіль-
оспвиробни ів.

Ó â³âòîðîê ç 10-¿ ãîäèíè â
Íàö³îíàëüíîìó åêñïîöåíòð³
âèðóâàëî æèòòÿ. Ì³æ ðÿäàìè
äèâî-òåõí³êè òà á³ëÿ åë³òíî¿
õóäîáè ñíóâàëè çàö³êàâëåí³
êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà. Òèì ÷à-
ñîì ó ìåãàôîí äèêòîð ê³ëüêà
ðàç³â ïîâòîðþâàâ, ùî íà 12-
òó î÷³êóþòü â³çèòó Ïðåçèäåí-
òà, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà òà ñï³-
êåðà ïàðëàìåíòó. Òðîõè ï³ç-
í³øå, í³æ îá³öÿëè, ïðè¿õàâ
ëèøå Ïðåçèäåíò. Â³êòîð
Þùåíêî ïðèâ³òàâ ó÷àñíèê³â
âèñòàâêè, ñåðåä ÿêèõ ìàéæå
2 òèñÿ÷³ — â³ò÷èçíÿí³ âèðîá-
íèêè, âèñîêî îö³íèâ ¿õí³ äî-
ñÿãíåííÿ òà ïîîá³öÿâ âñåá³÷-
íó ï³äòðèìêó ç áîêó äåðæàâè.
“Óðÿä ïîâèíåí ïî-íîâîìó
ãëÿíóòè íà ï³äòðèìêó ñå-
ëà”,— çàçíà÷èâ Â³êòîð Àíäð³-
éîâè÷ ³ âêàçàâ íà òå, ùî òðå-
áà ôîðìóâàòè åôåêòèâíèé
ðèíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿
ïðîäóêö³¿, ðèíîê çåìë³, äå á
ñåëÿíè ïî÷óâàëè ñåáå âïåâ-
íåíî, à íå æåðòâàìè ìîíî-
ïîë³ñò³â. Â³êòîð Þùåíêî
ââàæàº, ùî ñë³ä äàòè çìîãó
ñåëÿíàì îòðèìóâàòè äåøåâ³
êðåäèòè äëÿ îíîâëåííÿ òåõ-
í³êè òà ðîçøèðåííÿ âèðîá-
íèöòâà. Íà éîãî äóìêó, ï³ä
÷àñ âñòóïó äî Ñâ³òîâî¿ îðãà-
í³çàö³¿ òîðã³âë³ íàø³ âèðîá-
íèêè ìàþòü ñêëàñòè äîñòîé-
íó êîíêóðåíö³þ çàõ³äíèì.

Ïðåçèäåíò ïîÿñíèâ, ÷îìó
íà â³äêðèòòÿ âèñòàâêè íå
ïðèéøîâ ïðåì’ºð. Çà ñëîâà-
ìè Â³êòîðà Þùåíêà, âîíè ç
ïðåì’ºðîì çóñòð³÷àëèñÿ
çðàíêó ³, êîëè ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî â ¿õí³õ ãðàô³êàõ çíà÷èòü-
ñÿ îäèí ³ òîé ñàìèé çàõ³ä,
âèð³øèëè, ùî íà âèñòàâêó
ïî¿äå Ïðåçèäåíò. Â³êòîð Àí-
äð³éîâè÷ çàçíà÷èâ, ùî ï³ä-
òðèìóº ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì
àêòèâíèé ä³àëîã ³ ùî Â³êòîð
ßíóêîâè÷ ïîâ³äîìèâ ïðî ïî-
÷àòîê ï³äãîòîâêè äî âèáîð³â
Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â. Òèì ÷àñîì
ãëàâà äåðæàâè ïîðàäèâ ñï³-
êåðîâ³ Îëåêñàíäðó Ìîðîçó,
ÿêèé, íà äóìêó Ïðåçèäåíòà,
äåçîðãàí³çóº ñâî¿ìè çàÿâàìè
âèáîð÷èé ïðîöåñ, “êðàñèâî
âèéòè ç ãðè”.

Â³äâ³äàëà “ÀÃÐÎ-2007” ³
ãóáåðíàòîð Êè¿âùèíè Â³ðà
Óëüÿí÷åíêî. Â ïàâ³ëüéîí³
¹ 7 ïðåçåíòóâàëè ïðîäóêö³þ
íå îêðåì³ âèðîáíèêè, à ðå-
ã³îíè. Íà åêñïîçèö³þ ñòîëè÷-

íî¿ îáëàñò³ é ïðîâåëà Ïðåçè-
äåíòà ¿¿ êåð³âíèê. Âçàãàë³-òî
Êè¿âùèíà í³÷îãî îñîáëèâîãî
íå ïðåäñòàâèëà. Ïîëîâèíó
âèñòàâêè çàéìàëà ïðîäóêö³ÿ
ÂÀÊ “Ïóùà-Âîäèöÿ”, àëå é
òà âèäàâàëàñÿ ìóëÿæíîþ, áî
äåìîíñòðóâàëè ïåðåâàæíî
ôðóêòè é îâî÷³. Â ³ìïðîâ³çî-
âàí³é çàãîðîä³ ðîçêîøóâàëè
òðîº ìóëÿæíèõ ïîðîñÿò. Áó-
ëî ùå ê³ëüêà âèðîáíèê³â.
Âëàñíå, Ïðåçèäåíò, ÿêîãî ðà-
çîì ³ç îõîðîíîþ íàòîâï ïðî-
øòîâõóâàâ ñåðåä óñüîãî öüî-
ãî äîáðà, ñïðîì³ãñÿ â³äïîâ³ñ-
òè, ùî çàäîâîëåíèé åêñïîçè-
ö³ºþ Êè¿âùèíè òà ùî ïîáà-
÷èâ ñîë³äíèé ïîòåíö³àë. Ñà-
ìà æ Â³ðà Óëüÿí÷åíêî â³äïî-
â³ëà íà çàïèòàííÿ êîðåñïîí-
äåíòà “Õðåùàòèêà”.

— Â³ðî ²âàí³âíî, âè çàäîâî-
ëåí³, ÿê ïðåäñòàâëåíà Êè¿âùè-
íà íà âèñòàâö³?

— Âè çíàºòå, íå äóæå. ²
ñêàæó ÷îìó. Íàì òðåáà ÿê ì³-
í³ìóì ãîäèíó ÷àñó é á³ëüøó
ïëîùó, ùîá ïðîäåìîíñòðó-
âàòè àãðàðíèé ñåêòîð. Àäæå
ìè ³íòåíñèâíî ðîçâèâàºìî
öþ ãàëóçü é çàéìàºìî ïåðøå
ì³ñöå â Óêðà¿í³ çà âàëîâèì
ïðîäóêòîì. Ó íàñ º áàãàòî
³äåé, ïðî ÿê³ õîò³ëîñÿ á ðîç-

ïîâ³ñòè Ïðåçèäåíòîâ³. Ìàº-
ìî â ñåðïí³ â³äêðèòè íîâèé
ìîëî÷íèé çàâîä, ïëàíóºìî
çáóäóâàòè âåëèêèé îïòîâèé
ðèíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿
ïðîäóêö³¿. Ìè ïðåçåíòóâàëè
ñüîãîäí³ êîìïàí³þ, ÿêà âèãî-
òîâëÿº â³òàì³ííå äèòÿ÷å õàð-
÷óâàííÿ. Âîíà ðîçøèðþºòü-
ñÿ ³ ïî÷àëà ðåàë³çîâóâàòè é
ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, çîêðåìà,
öå äîïîìîãà ä³òÿì ç ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ñèðîòèí-
ö³â. Ñ³ëüãîñïâèðîáíèêè ó
íàñ ïðàöþþòü óñï³øíî ³ íå
ëèøå ÷åêàþòü äîïîìîãè, à é
ñàì³ äîïîìàãàþòü. Íàì º ïðî
ùî ðîçêàçàòè. Âè áà÷èëè, ÿê³
ôðóêòè é îâî÷³ ó ÂÀÊ “Ïó-
ùà — Âîäèöÿ”! ² öå ïðîäóê-
ö³ÿ íå íàøïèãîâàíà ïåñòè-
öèäàìè òà í³òðàòàìè, à åêî-
ëîã³÷íà, âèðîùåíà çà íîâ³ò-
í³ìè òåõíîëîã³ÿìè. Ìè íå
ïðîñòî ñ³ºìî òà ñàäèìî, à âè-
êîðèñòîâóºìî îñòàíí³ äîñÿã-
íåííÿ íàóêè. Äëÿ íàñ äóæå
âàæëèâèé ÿêðàç ñåêòîð ðîñ-
ëèííèöòâà, àäæå ìàºìî ïî-
ðó÷ âåëèêèé ðèíîê — ÷îòè-
ðèì³ëüéîííèé Êè¿â.

— À ïîñòà÷àºòå ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ çà êîð-
äîí, ÿê ãîâîðèëè íà ³íâåñòè-
ö³éíîìó ôîðóì³?

— Äóìàþ, ò³ëüêè-íî çàïðà-
öþº íàø âåëèêèé îïòîâèé
ðèíîê, îäðàçó íàëàãîäèòüñÿ
ðîáîòà ç çàðóá³æíèìè ïàðò-
íåðàìè. Íà ôîðóì³ ìè îáãî-
âîðþâàëè ïîñòà÷àííÿ ïðî-
äóêö³¿ íàøèõ âèðîáíèê³â ó
Ðîñ³þ. Ñêàæ³ìî, ìîñêâè÷³ ö³-
êàâèëèñÿ ïðîäóêòàìè õàð÷ó-
âàííÿ. Äî íàñ íàâ³òü äàíö³
çâåðòàþòüñÿ ïî ïðîäóêö³þ
ðîñëèííèöòâà. ßêùî ìè
øâèäêî ðåàë³çóºìî ³äåþ îï-
òîâîãî ðèíêó, òî ìàòèìåìî
çìîãó ïðîäàâàòè òîâàð ó “ºâ-
ðîïåéñüêîìó âáðàíí³” êóäè
çàâãîäíî. Àäæå ïðîäóêö³ÿ áó-
äå ïðàâèëüíî ðîçñîðòîâàíà,
ðîçôàñîâàíà çà äîïîìîãîþ
ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é.

— Âè îá³öÿëè êîìïåíñóâàòè
ñåëÿíàì çáèòêè, çàâäàí³ ñïå-
êîþ. Íèí³ ìîæíà ñêàçàòè,
ÿêîþ áóäå öÿ äîïîìîãà?

— Óðÿä âèä³ëèâ âåëèêó ñó-
ìó, ³ íàì òàêîæ. Îáëàñíà âëà-
äà âæå îñâîþº 10 ìëí ãðí. Ó
ëèïí³ íà ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè
ìè ïðèéìåìî ïðîãðàìó ï³ä-
òðèìêè ñ³ëüãîñïâèðîáíèêà,
íàä ÿêîþ íèí³ ïðàöþºìî.
Ïåðåäóñ³ì âîíà áóäå ñïðÿìî-
âàíà íà çäåøåâëåííÿ êðåäè-
ò³â äëÿ ñåëÿí

Розмовляв І ор СВАЧІЙ

Â³ðà ÓËÜßÍ×ÅÍÊÎ: “Ìàºìî ïîðó÷
âåëèêèé ðèíîê —
÷îòèðèì³ëüéîííèé Êè¿â”
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Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ÿê ³
ñêð³çü ó Êèºâ³, æèòëîâå áóä³â-
íèöòâî “â³ä³ðâàëîñÿ” â³ä âîäî-
ïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. Õî÷à ôàõ³âö³ ñòâåð-
äæóþòü, ùî ö³ ñôåðè ïîâèíí³
ðîçâèâàòèñÿ ñèíõðîííî. Òîìó
íèí³ º ÷èìàëî ïðîáëåì ç³ çíî-
øåíèìè òðóáàìè ³ çàãàëîì ç ïî-
òóæíîñòÿìè êîìóíàëêè. Íàïðè-
êëàä, óæå äàâíî ïîòð³áíî ðåêîí-
ñòðóþâàòè Ïåðîâñüêèé òà Áåðåç-
íÿê³âñüêèé êàíàë³çàö³éí³ êîëåê-
òîðè. Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü
ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíîâèòü ïîíàä
65 ìëí ãðí. “Ìè çá³ëüøèìî ô³-
íàíñóâàííÿ öüîãî ðîêó, ùîá óñ³
ðîáîòè çàâåðøèòè âæå ó 2008-
ìó,— çàçíà÷èâ Äåíèñ Áàññ.—
Àëå ïåðåêëàäàòè âñå íà ì³ñüêèé
áþäæåò íåïðàâèëüíî, òîìó äó-
æå âàæëèâî êîíòðîëþâàòè âè-
êîíàííÿ òåõí³÷íèõ âèìîã, ÿê³
âèñóâàþòü çàáóäîâíèêàì. Àäæå
âîíè ïîâèíí³ íå ò³ëüêè ñïîðó-
äæóâàòè âèñîòêè, à é ï³äâîäèòè
äî íèõ âîäó, êàíàë³çàö³þ, òåï-
ëî”. Íà äóìêó ïîñàäîâöÿ, öå
äàñòü çìîãó ðîçâàíòàæèòè ñòî-
ëè÷íèé áþäæåò â³ä ô³íàíñóâàí-
íÿ ï³äçåìíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò é
ñïðÿìóâàòè äîäàòêîâ³ êîøòè íà
îá’ºêòè ïåðøî÷åðãîâîãî çíà÷åí-
íÿ. Íàïðèêëàä, íà äîáóäîâó çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 128,
ùî íà âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿. Ãîëî-
âà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ
ââàæàº, ùî öüîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó âæå çà÷åêàëèñÿ. “Çà
îñòàíí³õ òðè ðîêè â ì³êðîðàéî-
í³ “Ë³âîáåðåæíèé” çäàëè 1548
êâàðòèð,— çàóâàæèâ ïàí Ñîòíè-
êîâ.— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå
ââåäåíî ùå 3 æèòëîâèõ áóäèí-
êè, à øêîëà îäíà, é ðîçðàõîâà-

íà âîíà ëèøå íà 393 ó÷í³”. Ùîá
çá³ëüøèòè ¿¿ ïëîùó, ïîòð³áíî
ðåêîíñòðóþâàòè ñòàðó áóä³âëþ.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 65 ìëí ãðí.
Äåíèñ Áàññ çàïðîïîíóâàâ äîáó-
äóâàòè øêîëó â äâà åòàïè é çà-
âåðøèòè ö³ ðîáîòè 2009 ðîêó.

Ùå îäèí âàæëèâèé äëÿ ì³ñòà
îá’ºêò — öåíòð òåðì³÷íîãî óðà-
æåííÿ òà ïëàñòè÷íî¿ õ³ðóðã³¿ íà
âóë. Êðàê³âñüê³é. Íàðàç³ â³í íå
â³äïîâ³äàº äåðæàâíèì íîðìàòè-
âàì, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü áîêñîâ³
â³ää³ëåííÿ äëÿ òÿæêîõâîðèõ.
“Íàø³é ë³êàðí³ âæå ìàéæå 50
ðîê³â,— ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ë³-
êàð Àíàòîë³é Âîðîí³í.— Êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ
ïðîâîäèëè äâà äåñÿòèë³òòÿ òî-
ìó”. Ùîá öåé çàêëàä â³äïîâ³äàâ
ñó÷àñíèì òåõíîëîã³÷íèì âèìî-
ãàì, ïîòð³áíî ìàéæå 700 ìëí
ãðí. Äåíèñ Áàññ íå ïðèõîâóâàâ,
ùî òàêèõ êîøò³â îäðàçó çíàéòè
â áþäæåò³ íåìîæëèâî. Äîâå-
äåòüñÿ òàêîæ ðåêîíñòðóþâàòè
îá’ºêò ïîåòàïíî. Ñâîºþ ÷åðãîþ
ì³ñüêà âëàäà ãîòîâà âæå ç íà-
ñòóïíîãî ðîêó ðîçïî÷àòè éîãî
ô³íàíñóâàííÿ.

Íåâ³äêëàäíèõ êàï³òàëîâêëà-
äåíü ïîòðåáóº é Äåñíÿíñüêà âî-
äîã³ííà ñòàíö³ÿ. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ
²ãîð Êîáàí, ïåðøó òåõíîëîã³÷íó
ë³í³þ ñòàíö³¿ ââåëè â åêñïëóàòà-
ö³þ ùå 1961 ðîêó. Â³äòîä³ ïðî-
âîäèëè ò³ëüêè íåçíà÷í³ ðåìîíòè
é îïåðàö³¿ ç ìîäåðí³çàö³¿ îáëàä-
íàííÿ, à òîìó éîãî çíîøåí³ñòü
ïåðåâèùóº 60 %. Ðîçðîáëåíà
ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ ïåðåäáà-
÷àº íàñàìïåðåä ðåêîíñòðóêö³þ
ñïîðóä âîäîã³ííî¿ ñòàíö³¿ ¹ 1

íà ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, õëîð-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, ÷åòâåðòîãî
ðåçåðâóàðó íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ íà
âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ. Çà-
ãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò ñòàíîâèòü
ìàéæå 70 ìëí ãðí. ßê ñòâåðäæó-
þòü ôàõ³âö³ êîìóíàëüíî¿ ãàëóç³,
çà óìîâ ñòàá³ëüíîãî ô³íàíñóâàí-
íÿ öåé ïðîåêò ìîæíà ðåàë³çóâà-
òè çà 2—3 ðîêè. Äåíèñ Áàññ ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ñòîëè÷íà âëàäà
çíàéäå ìîæëèâ³ñòü âèä³ëèòè âñþ
ïîòð³áíó ñóìó áåç çàòðèìêè.

À îñü ³íøèé ïðîåêò ìîæå ñòà-
òè íå ò³ëüêè ñàìîîêóïíèì, à
ñóòòºâî ïîïîâíèòè ñòîëè÷íèé
áþäæåò. Éäåòüñÿ ïðî ïðîïîçè-
ö³þ àðõ³òåêòîð³â çáóäóâàòè íà-
êðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿ-
òîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿
ìåòðî â³ä ñòàíö³¿ “Äí³ïðî” äî

“Ë³ñîâî¿” (äèâ. “Õðåùàòèê” â³ä
27 ê³âòíÿ). Çà ñëîâàìè äèðåêòî-
ðà ³íñòèòóòó “Óêðìåòðîòóíåëü-
ïðîåêò” Â³êòîðà ßí³ê³íà, “äàõ”
íàä êîë³ÿìè ìåòðî çàõèñòèòü ¿õ
â³ä äîùó ³ ñí³ãó, òîáòî ïîäîâ-
æèòü òåðì³í åêñïëóàòàö³¿. Ç ³í-
øîãî áîêó, öåé ïðîåêò â³äêðè-
âàº âåëèê³ ïåðñïåêòèâè äëÿ çà-
ëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, àäæå ïî
âñ³é 6-ê³ëîìåòðîâ³é äîâæèí³ ë³-
âîáåðåæíî¿ ã³ëêè ìåòðî ìîæíà
ñïîðóäèòè ïàðê³íãè, îô³ñíî-
òîðãîâåëüí³ é ðîçâàæàëüí³ öåí-
òðè. Ï³äòðèìóþ÷è öþ ³äåþ, Äå-
íèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ, ùî âæå çà
ê³ëüêà òèæí³â ï³ñëÿ îñòàòî÷íî-
ãî ïîãîäæåííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ
ïðîïîçèö³é áóäå îãîëîøåíî ³í-
âåñòèö³éíèé êîíêóðñ, à 2008 ðî-
êó ïðîåêò ïî÷íóòü ðåàë³çîâóâà-

òè. Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, ³í-
ôðàñòðóêòóðíà ðîçáóäîâà Ñâÿ-
òîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿
ïðèíîñèòèìå ùîðîêó â ì³ñüêó
ñêàðáíèöþ â³ä 100 äî 400 ìëí
ãðí. “Ö³ êîøòè íàì óêðàé ïî-
òð³áí³, çîêðåìà äëÿ Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó, äëÿ òîãî æ òåàò-
ðó äðàìè ³ êîìåä³³”,— íàãîëîñèâ
Äåíèñ Áàññ. Äî ñëîâà, â³í íå
ïðèñòàâ íà ïðîïîçèö³þ ïðî
÷àñòêîâó ðåêîíñòðóêö³þ ñïîðó-
äè. Ïîñàäîâåöü ââàæàº, ùî òå-
àòð, ÿêèé çáèðàº àíøëàãè, ïî-
âèíåí ìàòè íàéñó÷àñí³ø³ ãëÿ-
äàöüê³ òà ðåïåòèö³éí³ çàëè,
ïðîñòîð³ ôîéº, ãðèìåðêè, ê³ì-
íàòè äëÿ ðåêâ³çèòó. Òîìó àâòî-
ðàì ïðîåêòó çàïðîïîíîâàíî ïå-
ðåäáà÷èòè êîìïëåêñíó ðåêîí-
ñòðóêö³þ óñ³º¿ áóä³âë³

Ë³âîáåðåæí³ ïð³îðèòåòè
Çà êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ç íàêðèòòÿ ã³ëêè ìåòðî â³ä “Ë³ñîâî¿” 
äî “Äí³ïðà”, ñòîëè÷íà âëàäà ðîçáóäîâóâàòèìå Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора перший заст пни олови КМДА Денис Басс пе-
ревірив хід б дівництва і ре онстр ції важливих соці-
альних об'є тів Дніпровсь ом районі, що фінанс -
ють з місь о о бюджет . Я з'яс валося, темпи робіт
можна значно прис орити, я що вчасно от вати до
е спертизи прое тн до ментацію й а тивніше зал -
чати інвестиційні ошти.

Голова Дніпровсь ої РДА Оле сандр Сотни ов доповіді першом заст пни олови КМДА Денис Басс визнав
острий дефіцит ш іл мі рорайоні "Лівобережний"

Дире тор інстит т "У рметрот нельпрое т" Ві тор Яні ін вважає, що інвестиційний прое т
з на риття іл и метро від станції "Дніпро" до "Лісової" привабить приватний апітал Театр драми і омедії от ється до омле сної ре онстр ції
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ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì:

1.1. Ñêëàñòè ñïèñêè ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé,
ùî ïðîæèâàþòü â æèòëîâîìó ôîíä³ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ðàéîí³â, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ, ïðèâàòíî-
ìó ñåêòîð³, äëÿ âñòàíîâëåííÿ êâàðòèðíèõ ïðè-
ëàä³â îáë³êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

1.2. Çàòâåðäèòè ïîäàí³ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ñïèñêè ñ³ìåé,
ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé äîõ³ä ÿêèõ çà ïî-
ïåðåäí³ 6 ì³ñÿö³â ïåðåä çâåðíåííÿì äî îðãàí³â
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, àëå íå ðàí³øå,
í³æ çà 6 ì³ñÿö³â, ùî ïåðåäóþòü ì³ñÿöþ âèäàí-
íÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íå ïåðåâèùóº 492 ãðí.
ó ðîçðàõóíêó íà îäíó îñîáó.

1.3. Çàáåçïå÷èòè äîñòóï â êâàðòèðè äëÿ âñòà-
íîâëåííÿ ïðèëàä³â îáë³êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè ó ïîìåøêàííÿõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìà-
äÿí çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèìè ñïèñêàìè.

Âçÿòè äî â³äîìà, ùî çàáåçïå÷åííÿ êâàðòèðíè-
ìè ïðèëàäàìè îáë³êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí çä³éñíþºòüñÿ çà óìî-
âè íàäàííÿ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³-
íàíñóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà âèäàòêè â ñóì³ 7850,0 òèñ. ãðí., ïî-
â’ÿçàí³ ç âñòàíîâëåííÿì êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â
îáë³êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ó ïîìåøêàí-
íÿõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí, çà ðàõóíîê âè-
äàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà
2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðî-
ãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006 — 2010 ðîêè, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) óçàãàëüíèòè íàäàí³ ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ñïèñêè òà â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷èòè óñòàíîâêó ïðè-
ëàä³â îáë³êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

4. Îá÷èñëåííÿ ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî
äîõîäó ñ³ì’¿ çä³éñíþºòüñÿ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é â³äïîâ³äíî äî
Ìåòîäèêè îá÷èñëåííÿ ñóêóïíîãî äîõîäó ñ³ì’¿
äëÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàòâåðäæå-
íî¿ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè òà ç
ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè,
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî
êîì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî
êîì³òåòó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè, ñïîðòó ³ òóðèçìó
Óêðà¿íè â³ä 15.11.2001 ¹ 486/202/524/455/3370,
çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
7 ëþòîãî 2002 ðîêó çà ¹ 112/6400.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèêó Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Áàññó
Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-
æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãîë³â ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про здійснення заходів щодо забезпечення
квартирними приладами обліку холодної 

та гарячої води малозабезпечених громадян
міста Києва у 2007 році

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 487
від 24 квітня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007
рік” та з метою соціального захисту малозабезпечених верств населення:

Додаток
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 24 квітня 2007 р. № 487

Перелік документів, які подаються малозабезпеченими громадянами
для встановлення квартирних приладів обліку холодної та гарячої води
1. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³-

êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ìàëîçàáåçïå÷åíèé
ãðîìàäÿíèí ïîäàº äî äåðæàâíèõ îðãàí³â òàê³
äîêóìåíòè:

— çàÿâó;
— äîâ³äêó ïðî çàðåºñòðîâàíèõ ó æèëîìó ïðè-

ì³ùåíí³ (áóäèíêó) îñ³á (ôîðìà ¹ 3);
— äîâ³äêè ïðî äîõîäè êîæíîãî ³ç çàðåºñòðî-

âàíèõ;
— êîï³¿ òðóäîâî¿ êíèæêè êîæíîãî ³ç çàðåºñ-

òðîâàíèõ;
— äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè òà ìàéíîâèé ñòàí

îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì óñ³õ âè-
ä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè (çã³äíî ç ôîðìîþ, çà-
òâåðäæåíîþ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 22.07.2003
¹ 204).

2. Äî ñóêóïíîãî äîõîäó ñ³ì’¿ âêëþ÷àºòüñÿ ãðî-
øîâèé åêâ³âàëåíò ï³ëüã çà ñïîæèò³ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè.

3. Äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ íå â³äíîñÿòüñÿ ä³òè, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó óòðèìàíí³.

4. Âñòàíîâëåííÿ êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³êó
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè íå çä³éñíþºòüñÿ ó ðà-
ç³, ÿêùî:

— ó æèëèõ ïðèì³ùåííÿõ (áóäèíêàõ) çàðåºñ-
òðîâàí³ ïðàöåçäàòí³ ãðîìàäÿíè ïðàöåçäàòíî-
ãî â³êó, ùî íå ïðàöþâàëè ³ íå íàâ÷àëèñÿ íà
äåííèõ â³ää³ëåííÿõ âèùèõ òà ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÷àñ íàâ÷àííÿ â
ÿêèõ çàðàõîâóºòüñÿ äî òðóäîâîãî ñòàæó, ïðî-
òÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â, ùî ïåðåäóþòü ì³ñÿöþ
çâåðíåííÿ (êð³ì ãðîìàäÿí, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà
ä³òüìè äî äîñÿãíåííÿ íèìè òðèð³÷íîãî â³êó;
ãðîìàäÿí, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà ä³òüìè ³ ÷àñ äî-
ãëÿäó ÿêèõ çàðàõîâóºòüñÿ äî òðóäîâîãî ñòàæó;
ãðîìàäÿí, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà ä³òüìè, ùî ïî-
òðåáóþòü äîãëÿäó ïðîòÿãîì ÷àñó, âèçíà÷åíî-
ãî ó ìåäè÷íîìó âèñíîâêó ë³êóâàëüíî-êîíñóëü-
òàö³éíî¿ êîì³ñ³¿, àëå íå á³ëüøå, í³æ äî äîñÿã-
íåííÿ íèìè øåñòèð³÷íîãî â³êó; ãðîìàäÿí, ÿê³
ìàþòü òðüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé â³êîì äî 16 ðîê³â
³ çàéíÿò³ äîãëÿäîì çà íèìè; ãðîìàäÿí, ÿê³ äî-
ãëÿäàþòü çà ³íâàë³äàìè ² ãðóïè àáî ä³òüìè-³í-

âàë³äàìè äî 16 ðîê³â, à òàêîæ çà îñîáàìè, ÿê³
äîñÿãëè 80-ð³÷íîãî â³êó), òà çàðåºñòðîâàí³ ó
ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ ÿê òàê³, ùî øó-
êàþòü ðîáîòó;

— óïîâíîâàæåíèé âëàñíèê (ñï³ââëàñíèê)
æèòëà, íàéìà÷ æèòëà ó äåðæàâíîìó òà ãðîìàä-
ñüêîìó æèòëîâîìó ôîíä³, ÷ëåí æèòëîâî-áóä³-
âåëüíîãî êîîïåðàòèâó, âëàñíèê (ñï³ââëàñíèê)
æèëîãî ïðèì³ùåííÿ, íà ÿêîãî â³äêðèòî îñîáî-
âèé ðàõóíîê, àáî áóäü-ÿêà îñîáà, ùî çàðåºñòðî-
âàíà ðàçîì ç íèì ó æèëîìó ïðèì³ùåíí³ (áóäèí-
êó), çäàº çà äîãîâîðîì ó íàéì àáî â îðåíäó æè-
ëå ïðèì³ùåííÿ (áóäèíîê);

— óïîâíîâàæåíèé âëàñíèê (ñï³ââëàñíèê)
æèòëà, íàéìà÷ æèòëà ó äåðæàâíîìó òà ãðîìàä-
ñüêîìó æèòëîâîìó ôîíä³, ÷ëåí æèòëîâî-áóä³-
âåëüíîãî êîîïåðàòèâó, âëàñíèê (ñï³ââëàñíèê)
æèëîãî ïðèì³ùåííÿ, íà ÿêîãî â³äêðèòî îñîáî-
âèé ðàõóíîê, òà îñîáè, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ ðàçîì
ç íèì ó æèëîìó ïðèì³ùåíí³ (áóäèíêó), ìàþòü
ó ñâîºìó âîëîä³íí³ (êîðèñòóâàíí³) ÷è âîëîä³í-
í³ (êîðèñòóâàíí³) äðóæèíè (÷îëîâ³êà, íåïîâíî-
ë³òí³õ ä³òåé) ó ñóêóïíîñò³ á³ëüøå, í³æ îäíå æè-
ëå ïðèì³ùåííÿ (áóäèíîê);

— óïîâíîâàæåíèé âëàñíèê (ñï³ââëàñíèê)
æèòëà, íàéìà÷ æèòëà ó äåðæàâíîìó òà ãðî-
ìàäñüêîìó æèòëîâîìó ôîíä³, ÷ëåí æèòëîâî-
áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó, âëàñíèê (ñï³ââëàñ-
íèê) æèëîãî ïðèì³ùåííÿ, íà ÿêîãî â³äêðèòî
îñîáîâèé ðàõóíîê, òà îñîáè, ÿê³ çàðåºñòðî-
âàí³ ðàçîì ç íèì ó æèëîìó ïðèì³ùåíí³ (áó-
äèíêó), ìàþòü ó ñâîºìó âîëîä³íí³ (êîðèñòó-
âàíí³) ÷è âîëîä³íí³ (êîðèñòóâàíí³) äðóæèíè
(÷îëîâ³êà, íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé) òðàíñïîðò-
íèé çàñ³á, ñàìîõ³äíó ìàøèíó àáî ìåõàí³çì,
êð³ì çàñîá³â, ÿê³ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì íå
º îá’ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ, ÿêèé ïåðåáóâàº
â åêñïëóàòàö³¿ íå á³ëüø ÿê 10 ðîê³â, ïî÷èíà-
þ÷è ç ðîêó âèïóñêó (çà âèíÿòêîì îäåðæàíî-
ãî ÷è ïðèäáàíîãî íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ ÷åðåç
îðãàíè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ), òà çàðåºñòðîâàíèé ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про організацію шефства над кораблями 
та іншими військовими підрозділами

Військово)Морських Сил Збройних Сил
України та Державної 

прикордонної служби України
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 473 від 24 квітня 2007 року

Продовжуючи традиції шефства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністра%
цій) над кораблями та іншими військовими підрозділами Військово%Морських Сил Збройних Сил України,
Державної прикордонної служби України та з метою своєчасного вирішення соціально%побутових, матері%
альних та культурних проблем військовослужбовців, відповідно до Указів Президента України від 03.04.2000
№ 554/2000 “Про вдосконалення організації шефства над Державною прикордонною службою України”,
від 28.03.2006 № 266/2006 “Про вдосконалення організації шефства над Військово%Морськими Силами
Збройних Сил України”:

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської державної адміністрації

від 24 квітня 2007 р. № 473

ПЕРЕЛІК

кораблів та інших військових підрозділів Військово)Морських Сил
Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, за
якими з метою організації шефства закріплені виконавчий орган Київ)

ської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та виконав)
чі органи районних у місті Києві рад (районні у м. Києві державні адмі)

ністрації) і підприємства міста Києва за їх згодою

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê êîðàáë³â òà ³íøèõ â³é-
ñüêîâèõ ï³äðîçä³ë³â, çàïðîïîíîâàíèõ êîìàíäó-
âàííÿì Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè òà êåð³âíèöòâîì Äåðæàâíî¿ ïðè-
êîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, çà ÿêèìè ç ìåòîþ
îðãàí³çàö³¿ øåôñòâà çàêð³ïëåí³ âèêîíàâ÷èé îð-
ãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), âèêîíàâ÷³ îðãàíè
ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîíí³ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ï³äïðèºìñòâà ì³ñ-
òà Êèºâà çà ¿õ çãîäîþ (äîäàºòüñÿ).

2. Ñòâîðèòè ì³ñüêó êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç îð-
ãàí³çàö³¿ øåôñòâà íàä êîðàáëÿìè òà ³íøèìè
â³éñüêîâèìè ï³äðîçä³ëàìè Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ
Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ ïðè-
êîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ³ çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä
(äîäàºòüñÿ).

3. Çàòâåðäèòè òèì÷àñîâå ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñü-
êó êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç îðãàí³çàö³¿ øåôñòâà
íàä êîðàáëÿìè òà ³íøèìè â³éñüêîâèìè ï³äðîç-
ä³ëàìè Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè ³ çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä (äîäàºòüñÿ).

4. Ì³ñüê³é êîîðäèíàö³éí³é ðàä³ ç îðãàí³çàö³¿
øåôñòâà íàä êîðàáëÿìè òà ³íøèìè â³éñüêîâè-
ìè ï³äðîçä³ëàìè Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ ïðèêîð-
äîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó òåðì³í äî 25.04.2007
ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â ùîäî íà-
ëàãîäæåííÿ òà ðîçâèòêó øåôñüêèõ çâ’ÿçê³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà âè-
êîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä
(ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é), ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà Êèºâà ç â³éñüêîâèìè
ï³äðîçä³ëàìè Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè íà 2007 — 2008 ðîêè.

5. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 02.07.2004 ¹ 1186 “Ïðî îðãàí³çà-
ö³þ øåôñòâà íàä êîðàáëÿìè òà ³íøèìè ï³äðîç-
ä³ëàìè Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè”.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

¹ Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Íàçâà ï³äðîçä³ëó àáî íîìåð 
ç/ï (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè

âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä Â³éñüêîâî-Ìîðñüê³ Äåðæàâíà 
(ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿), Ñèëè Çáðîéíèõ Ñèë ïðèêîðäîííà
ï³äïðèºìñòâà Óêðà¿íè ñëóæáà Óêðà¿íè

1. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â/÷ À 0225 -
(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)

2. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ Â/÷ À 4068
ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà Óïðàâë³ííÿ îñîáîâîãî Öåíòðàëüíèé
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ñêëàäó êîìàíäóâàííÿ ãîñï³òàëü

ÂÌÑ ÇÑÓ (ì. Êè¿â)

3. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ Â/÷ À 2272 Ìîá³ëüíèé
ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Äàðíèöüêà ðàéîííà Êîíòàêòíèé ïóíêò ïðèêîðäîííèé çàã³í
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) Óêðà¿íè ÂÌÑ ÇÑÓ (ì. Êè¿â). Êàòåð

ìîðñüêî¿ îõîðîíè
“Äàðíèöÿ” 
Ñåâàñòîïîëüñüêîãî
çàãîíó ìîðñüêî¿ 
îõîðîíè

4. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ Â/÷ À 1743 Êîðàáåëü
ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Äåñíÿíñüêà ðàéîííà Óïðàâë³ííÿ ìîðñüêî¿ îõîðîíè
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) îáîðîííîãî “Ãðèãîð³é 

ïëàíóâàííÿ Ãíàòåíêî”
êîìàíäóâàííÿ ÂÌÑ Ñåâàñòîïîëüñüêîãî 
ÇÑÓ çàãîíó ìîðñüêî¿ 

îõîðîíè

5. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Äí³ïðîâñüêî¿ Â/÷ À 0279 -
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè Â/÷ À 0299
(Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
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6. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ Â/÷ À 0235. Êîðàáåëü ìîðñüêî¿
ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Îáîëîíñüêà ðàéîííà Îðêåñòð ÂÌÑ îõîðîíè “Êðèì”
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ßëòèíñüêîãî 

äèâ³ç³îíó êîðàáë³â
äëÿ âèêîíàííÿ 
ñïåö³àëüíèõ çàâäàíü.
Êàòåð ìîðñüêî¿ 
îõîðîíè “Îáîëîíü”
Ñåâàñòîïîëüñüêîãî
çàãîíó ìîðñüêî¿ 
îõîðîíè

7. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ Â/÷ À 4591 -
ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Ïå÷åðñüêà ðàéîííà Â/÷ À 3346
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)

8. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ Ôðåãàò “Ãåòüìàí Îêðåìà êîìåíäàòóðà
ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà Ñàãàéäà÷íèé” îõîðîíè ³
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) Â/÷ À 0702 çàáåçïå÷åííÿ

Àäì³í³ñòðàö³¿ 
Äåðæàâíî¿ 
ïðèêîðäîííî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè. 
Ãðóïà êàòåð³â 
ìîðñüêî¿ îõîðîíè
×åðí³ã³âñüêîãî 
ïðèêîðäîííîãî 
çàãîíó ç ì³ñöåì 
áàçóâàííÿ â ì. Êèºâ³

9. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Ñâÿòîøèíñüêî¿ Â/÷ À 4416. -
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Ñâÿòîøèíñüêà Êîðàáåëü óïðàâë³í-
ðàéîííà ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) íÿ “Ñëàâóòè÷”

10. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ Â/÷ À 2291. Öåíòðàëüíèé âóçîë 
ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà Êàòåð çâ’ÿçêó çâ’ÿçêó (ì. Êè¿â)
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) “Øóëÿâêà”

11. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Øåâ÷åíê³âñüêî¿ Ñåâàñòîïîëüñüêèé -
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè Â³éñüêîâî-
(Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà ó ì. Êèºâ³ Ìîðñüêèé ²íñòèòóò
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ³ì. Íàõ³ìîâà. 

Àíñàìáëü ï³ñí³ 
òà òàíöþ ÂÌÑ

12. ÀÒÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” 540 Öåíòðàëüíèé 
â³éñüêîâî-ìîðñüêèé 
ãîñï³òàëü. Ñòîìàòî- 
ëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà -

13. ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ÂÌÑ Â/÷ À 3318 -

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської державної адміністрації

від 24 квітня 2007 р. № 473

СКЛАД

міської координаційної ради з організації 
шефства над кораблями 

та іншими військовими підрозділами Військово)Морських Сил
Збройних Сил України та Державної 

прикордонної служби України

Ç³ì³í Ñåðã³é Ãåîðã³éîâè÷ - çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðàäè

²âàíåíêî Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâî¿, 
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè, 
çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè

Ùåðáèíà ²ðèíà Þð³¿âíà - íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ç³ì³íà Ñ. Ã., ñåêðåòàð ðàäè

Ãîëèöÿ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ - çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

Ãîëîâà÷ Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ - âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — 
ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ãðèíåâè÷ Ë³ë³ÿ Ìèõàéë³âíà - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè

Äåíèñþê Ëþäìèëà Âñåâîëîä³âíà - çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Äóáëÿí Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ - â³éñüêîâèé êîì³ñàð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî 
êîì³ñàð³àòó (çà çãîäîþ)

Æóêîâ Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷ - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ 
“Êè¿âàâòîäîð”

Æóðàâñüêèé Â³òàë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ - çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Çàõàðè÷åâ Þð³é Þð³éîâè÷ - ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Çîð³íà Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ

Êà÷óðîâà Ëþäìèëà Â³êòîð³âíà - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

Ê³ëü÷èöüêà ²ðåíà Ðåîíîëüä³âíà - çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Êîëåñíèê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷ - êåðóþ÷èé ñïðàâàìè — çàñòóïíèê ñåêðåòàðÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îðãàí³çàö³éíèõ 
òà ãîñïîäàðñüêèõ ïèòàíü

Ëèòâèí Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ - ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè 
(çà çãîäîþ)

Ìàçåïà Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ - ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìóõîâèêîâ Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷ - çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

Íåñòåðîâ Âàëåð³é Ãðèãîðîâè÷ - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð àñîö³àö³¿ ï³äïðèºìñòâ 
“Êè¿âì³ñüêáóäìàòåð³àëè”

Ïàäàëêà Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷ - çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî 
óïðàâë³ííÿ

Ïåòðåíêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ - ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âìåòðîáóä” (çà çãîäîþ)

Ïèëèïèøèí Â³êòîð Ïåòðîâè÷ - ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ï³äìîãèëüíèé Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ - äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ óñòàíîâè
“Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ì³ñòà”

Ïðèñÿæíþê 
Âîëîäèìèð Êîñòÿíòèíîâè÷

- ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
(çà çãîäîþ)

Ðîìàíåíêî ªâãåí Îëåêñàíäðîâè÷ - ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Ñàäîâîé Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ - ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Ñàë³é ²âàí Ìèêîëàéîâè÷ - âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — 
ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ñèäîðîâ ²âàí Ïåòðîâè÷ - ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñîòíèêîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòàøóê Â³òàë³é Ôèëèìîíîâè÷ - ãîëîâà Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Ñóùåíêî Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ - ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Òåíþõ ²ãîð Éîñèïîâè÷ - êîìàíäóâà÷ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ 
Ñèë Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Øåñòîïàëîâ Ñåðã³é Âàäèìîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè

Øèëþê Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷ - ïðåçèäåíò Õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” 
(çà çãîäîþ)

ßãîäêà Âàäèì Ñåðã³éîâè÷ - ãîëîâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ßêîâ÷óê Ìèõàéëî Þð³éîâè÷ - ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³, ï³äïðèºìíèöòâà 
òà ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè

ßùåíêî Áîðèñ Âàñèëüîâè÷ - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” (çà çãîäîþ).

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської державної адміністрації

від 24 квітня 2007 р. № 473

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про міську координаційну раду з організації шефства над кораблями 
та іншими військовими підрозділами Військово)Морських Сил Зброй)

них Сил України та Державної прикордонної служби України

1. Ì³ñüêà êîîðäèíàö³éíà ðàäà ç îðãàí³çàö³¿ øåô-
ñòâà íàä êîðàáëÿìè òà ³íøèìè â³éñüêîâèìè ï³ä-
ðîçä³ëàìè Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè (ÂÌÑ ÇÑÓ) òà Äåðæàâíî¿ ïðèêîð-
äîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (äàë³ — ðàäà) ñòâîðåíà
äëÿ êîîðäèíàö³¿ øåôñüêî¿ ðîáîòè íàä â³éñüêî-
âèìè ï³äðîçä³ëàìè ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè òà Äåðæàâ-
íî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ìåòîþ
ñïðèÿííÿ ó âèð³øåíí³ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ, ìà-
òåð³àëüíèõ òà êóëüòóðíèõ ïðîáëåì â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â â³äïîâ³äíî äî Óêàç³â Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 03.04.2000 ¹ 554/2000 “Ïðî âäîñ-
êîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ øåôñòâà íàä Äåðæàâíîþ
ïðèêîðäîííîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè”, â³ä
28.03.2006 ¹ 266/2006 “Ïðî âäîñêîíàëåííÿ îð-
ãàí³çàö³¿ øåôñòâà íàä Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèìè
Ñèëàìè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè”.
2. Ðàäà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïî-
ðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, à òàêîæ
öèì Ïîëîæåííÿì.
3. Ñêëàä ðàäè çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
4. Ðàäà:
— óçãîäæóº ä³ÿëüí³ñòü âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é), ï³äïðèºìñòâ òà îð-
ãàí³çàö³é, ïîâ’ÿçàíó ç íàäàííÿì øåôñüêî¿ äî-
ïîìîãè â³éñüêîâèì ï³äðîçä³ëàì ÂÌÑ ÇÑÓ òà
Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè;
— âðàõîâóþ÷è ïîòðåáè ï³äøåôíèõ ï³äðîçä³ë³â
òà ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ ö³º¿ äîïîìîãè, ãîòóº òà
âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî îáñÿã³â òà àäðåñàò³â
ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà øåôñüêó äîïîìîãó;
— ùîð³÷íî ï³äâîäèòü ï³äñóìêè øåôñüêî¿ äîïî-
ìîãè ³ çâ³òóº Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³;
— âèñâ³òëþº ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòàí
øåôñüêèõ çâ’ÿçê³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é ç â³éñüêîâèìè ï³äðîçä³ëàìè ÂÌÑ
ÇÑÓ òà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà-
¿íè.
5. Ðàäà ìàº ïðàâî:
— çàñëóõîâóâàòè íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ³íôîðìà-
ö³þ êåð³âíèê³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ ó
ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³-
çàö³é ç ïèòàíü íàäàííÿ øåôñüêî¿ äîïîìîãè â³é-
ñüêîâèì ï³äðîçä³ëàì ÂÌÑ ÇÑÓ òà Äåðæàâíî¿
ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè;
— îòðèìóâàòè â³ä âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é), êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòå-
ð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà
íå¿ çàâäàíü.
6. Çàñ³äàííÿ ðàäè ïðîâîäÿòüñÿ ó ðàç³ íåîáõ³ä-
íîñò³, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà êâàðòàë ³ ïðà-
âî÷èíí³ ïðè íàÿâíîñò³ íå ìåíøå ïîëîâèíè ¿¿
ñêëàäó.
7. Ð³øåííÿ ðàäè ââàæàºòüñÿ ïðèéíÿòèì, ÿêùî
çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëè á³ëüø³ñòü ¿¿ ÷ëåí³â, ïðè-
ñóòí³õ íà çàñ³äàíí³.
8. ×ëåí ðàäè, íå çãîäíèé ç ïðèéíÿòèì ð³øåí-
íÿì, ìàº âèêëàñòè ñâîþ ïîçèö³þ ó ïèñüìîâ³é
ôîðì³ òà äîäàòè äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.
9. Ð³øåííÿ ðàäè îôîðìëþºòüñÿ ïðîòîêîëîì ó
òðèäåííèé òåðì³í â³ä äàòè éîãî ïðèéíÿòòÿ ³
ðîçñèëàºòüñÿ âñ³ì ÷ëåíàì ðàäè.
10. Ð³øåííÿ ðàäè º ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äãîòîâêè
ïðîåêò³â ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é) ç ïèòàíü øåô-
ñüêî¿ äîïîìîãè â³éñüêîâèì ï³äðîçä³ëàì ÂÌÑ
ÇÑÓ òà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà-
¿íè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè — 
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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Про капітальний ремонт автодорожнього 
мосту через р. Віта на км 16+823

автомобільної дороги Київ — Обухів 
в смт Чапаєвка

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 488 від 24 квітня 2007 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про до%
рожній рух”, на виконання п. 26 Окремого доручення Прем’єр%міністра України В. Януковича від 28.09.2006
№ 35587/0/1%06 за підсумками робочої поїздки до м. Києва 9 вересня 2006 та розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 17.10.2006 № 1521 “Про затвердження плану заходів до виконання Окре%
мого доручення Прем’єр%міністра України В. Януковича за підсумками робочої поїздки до м. Києва 9 ве%
ресня 2006 року”, з метою ліквідації пошкоджень, дефектів, поновлення надійності і довговічності конс%
трукцій та збільшення перепускної спроможності автодорожнього мосту через р. Віта на км 16+823 авто%
мобільної дороги Київ — Обухів в смт Чапаєвка і приведення його у відповідність до вимог Державного стан%
дарту України ДСТУ 3587%97 “Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатацій%
ного стану. Безпека дорожнього руху”:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî çàìîâíèêîì âèãîòîâ-
ëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà
âèêîíàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó àâòîäîðîæ-
íüîãî ìîñòó âèñòóïàº Äåðæàâíà ñëóæáà àâòîìî-
á³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè “Óêðàâòîäîð”.

2. Äåðæàâí³é ñëóæá³ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
Óêðà¿íè “Óêðàâòîäîð”:

2.1. Äîçâîëèòè âèêîíàííÿ â 2007 ðîö³ êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó àâòîäîðîæíüîãî ìîñòó ÷åðåç
ð. Â³òà íà êì 16+823 àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè Êè-
¿â — Îáóõ³â â ñìò ×àïàºâêà â³äïîâ³äíî äî çà-
òâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.2. Âèçíà÷èòè ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó àâòîäî-
ðîæíüîãî ìîñòó ÷åðåç ð. Â³òà íà êì 16+823 àâ-
òîìîá³ëüíî¿ äîðîãè Êè¿â — Îáóõ³â â ñìò ×àïà-
ºâêà â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³
êîøòè”.

2.3. Çàáåçïå÷èòè óêëàäàííÿ óãîä íà ðîçðîá-
êó ñõåìè îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó òà âñòà-
íîâëåííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ðåãóëþâàííÿ äî-
ðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó àâòîäîðîæíüîãî ìîñòó ÷å-
ðåç ð. Â³òà íà êì 16+823 àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè
Êè¿â — Îáóõ³â â ñìò ×àïàºâêà, ïîãîäèâøè ¿¿ ç
óïðàâë³ííÿì Äåðæàâíî¿ àâòî³íñïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

2.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè ö³ëîäîáîâî ç îáìå-
æåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó.

2.5. Ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò çä³éñíþâà-

òè çà óìîâ äîòðèìàííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà òà çà ïîãîäæåííÿì òåðì³í³â ¿õ âèêîíàí-
íÿ ç â³äïîâ³äíèìè ñëóæáàìè.

2.6. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîí-
òó àâòîäîðîæíüîãî ìîñòó ÷åðåç ð. Â³òà íà êì
16+823 àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè Êè¿â — Îáóõ³â â
ñìò ×àïàºâêà îòðèìàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äè-
çàéíîì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ïðîñèòè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâòîìî-
á³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
ïîñèëèòè êîíòðîëü çà äîðîæí³ì ðóõîì íà çà-
çíà÷åí³é ä³ëÿíö³ àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè Êè¿â —
Îáóõ³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿
ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â
ì³ñòà ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó àâòîäîðîæíüîãî ìîñòó ÷åðåç ð. Â³òà íà
êì 16+823 àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè Êè¿â — Îáó-
õ³â â ñìò ×àïàºâêà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про відзначення в м. Києві Дня захисту дітей
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 616 від 25 травня 2007 року

Відповідно до ст. 39 Конституції України, пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — міс%
то%герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від
30.05.98 № 568/98 “Про День захисту дітей”, рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588
“Про бюджет міста Києва на 2007 рік” та з метою відзначення у м. Києві Дня захисту дітей:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 25.05.2007 № 616

ПЛАН
загальноміських заходів, присвячених Дню захисту дітей

¹ Íàçâà çàõîäó Äàòà ³ ÷àñ Ì³ñöå Â³äïîâ³äàëüí³
ç/ï ïðîâåäåííÿ ïðîâåäåííÿ çà ï³äãîòîâêó

òà ïðîâåäåííÿ

Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêà àêö³ÿ “Ñâÿòî ùàñëèâîãî
äèòèíñòâà”
Ïðîãðàìà ñâÿòà:
— ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ ìî-

ðîçèâà;
— ñâÿòêîâå äåô³ëå êîëîííè áàðàáàíùèê³â, êëî-
óí³â òà àêðîáàò³â, ÿê³ çàïðîøóþòü íà ïî÷àòîê
ñâÿòà;
— îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ ñâÿòà; ‘
— õóäîæíüî-òåàòðàë³çîâàíà âèñòàâà çà ó÷àñòþ
ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòå-
òó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ;
— âèñòóï çàñëóæåíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Â³òàë³ÿ
Ñâèðèäà;
— ïîêàç ìîäåëåé, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ó÷àñíèê³â
Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ ìîðîçèâà 2007;
— âèñòóï äèòÿ÷îãî íàðîäíîãî êîëåêòèâó “Â³òà-
ì³í÷èêè”;
— âèñòóï àíñàìáëþ åñòðàäíî-ñïîðòèâíîãî òàí-
öþ “Âåðí³ñàæ”;
— ïîêàçîâ³ ìàéñòåð-êëàñè ç ãàíäáîëó ï³ä êåð³â-
íèöòâîì îë³ìï³éñüêî¿ ÷åìï³îíêè Óêðà¿íè Çàõà-
ðîâî¿ Ãàëèíè;
— ñï³âàº ëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â, àâòîð
òàë³ñìàíó çá³ðíèõ Óêðà¿íè ç ôóòáîëó;
— äèòÿ÷å êàðàîêå;
— äèòÿ÷à äèñêîòåêà;
— âèñòóï äóõîâîãî îðêåñòðó “Îáîëîíü”;
— âèñòóï ó÷àñíèê³â ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ
“×àð³âíà ñâ³÷êà”;
— âåñåë³ ñòàðòè;
— ³ãðè ç ïðèçàìè;
— íàäóâí³ àòðàêö³îíè;
— êîíêóðñ ìàëþíêó íà àñôàëüò³.

2-3 ÷åðâíÿ  Áåññàðàáñüêà  Ãîëîâíå
2007 ðîêó   ïëîùà           óïðàâë³ííÿ ó
10.00-18.00                     ñïðàâàõ ñ³ì’¿ 

òà ìîëîä³ 
(Ñ. Áåðåçåíêî)

1. 

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про святкування 
Дня Європи у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 615 від 24 травня 2007 року

На виконання Указу Президента України від 19.04.2003 № 339/2003 “Про День Європи” та окремого до%
ручення Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 8638/0/1%07, з метою піднесення ролі столиці Укра%
їни м. Києва на шляху інтеграції українського суспільства до європейської спільноти та поширення знань
про об’єднану Європу:

1. Ï³äòðèìàòè ïðîïîçèö³þ Ïðåäñòàâíèöòâà
ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³ ùîäî ïðîâåäåí-
íÿ 02.06.2007 Äíÿ ªâðîïè ó ì. Êèºâ³ íà âóë.
Õðåùàòèê.

Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïëàí ï³äãîòîâêè òà ïðî-
âåäåííÿ Äíÿ ªâðîïè ó ì. Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
óïðàâë³ííþ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ìå-
æàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿ íàäàòè äîïîìîãó Ïðåäñòàâ-
íèöòâó ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³ ó âèð³-
øåíí³ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâêîþ òà ïðî-
âåäåííÿì Äíÿ ªâðîïè ó ì. Êèºâ³.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-
ïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ï³äãîòîâêîþ òà ïðîâåäåííÿì Äíÿ ªâðîïè ó ì.
Êèºâ³, â ìåæàõ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåä-
áà÷åíèõ íà ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ
çàõîä³â ó 2007 ðîö³, çã³äíî ç êîøòîðèñîì, ùî
äîäàºòüñÿ.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ. òà Ðóäèêà Ñ. ß. çã³äíî ç ðîçïîä³-
ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Çàòâåðäèòè ïëàí ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñü-
êèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ çàõèñòó ä³òåé,
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè êîøòîðèñ îñíîâíèõ âèòðàò íà
ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìèñòåöü-
êî¿ àêö³¿ “Ñâÿòî ùàñëèâîãî äèòèíñòâà”, ïðèñâÿ-
÷åíî¿ Äíþ çàõèñòó ä³òåé, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà ïðî-
âåäåííÿ çàõîä³â â ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íà 2007 ð³ê â³äïîâ³äíî äî
çàòâåðäæåíîãî êîøòîðèñó.

4. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì) ðîçðîáèòè çàõîäè ç â³äçíà÷åííÿ Äíÿ
çàõèñòó ä³òåé òà çàáåçïå÷èòè ¿õ ïðîâåäåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì Ïå÷åðñüêî¿ òà Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (Ïå÷åð-
ñüê³é òà Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), ÊÏ “Êè¿âñïåö-
òðàíñ” çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ
óðí ³ êîíòåéíåð³â äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
òà ¿õ âèâåçåííÿ, à òàêîæ ïðèáèðàííÿ Ìàéäàíó
Íåçàëåæíîñò³, âóë. Õðåùàòèê òà ïðèëåãëèõ òå-
ðèòîð³é ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çà-
õîä³â.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà
ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ òîðãîâèõ íà-
ìåò³â ñïîíñîð³â ñâÿòà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàãàëü-
íîì³ñüêèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ çàõèñòó
ä³òåé, çà óìîâè çàáîðîíè ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ
íàïî¿â, íàïî¿â ó ñêëÿí³é òàð³ òà äîòðèìàííÿ
íèìè ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ âèìîã ïðè çä³éñíåí-
í³ òîðã³âë³.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèäàòè îðäåð ç 01.06.2007 ðî-
êó äî 04.06.2007 ðîêó íà òèì÷àñîâå âñòàíîâëåí-
íÿ ìîäóëüíèõ ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é òà ³ãðî-

âèõ ìàéäàí÷èê³â íà âóë. Õðåùàòèê òà Ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñâÿòêîâèõ çàõî-
ä³â.

9. ²²ðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó òà ãðîìàä-
ñüêèé ïîðÿäîê ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-
íÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ
çàõèñòó ä³òåé, à óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ — ïåðåäáà÷èòè íåîáõ³äí³ñòü ïå-
ðåêðèòòÿ ðóõó òðàíñïîðòó.

10. ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” íàäàòè äîçâ³ë íà áåç-
êîøòîâíå ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çà-
ä³ÿíèõ äëÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíî-
ì³ñüêèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ çàõèñòó ä³-
òåé, íà àâòîñòîÿíêàõ íà âóë. Ïðîð³çí³é òà âóë.
Ãîðîäåöüêîãî.

11. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàí-
íÿ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ êàðåò øâèäêî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñü-
êèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ çàõèñòó ä³òåé.

12. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàºìî-
ä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç
ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), óïðàâë³ííþ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ñïðèÿòè øèðîêîìó âèñâ³òëåííþ
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çà-
õîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ çàõèñòó ä³òåé.

13. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

14. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 25.05.2007 № 616

КОШТОРИС

основних витрат на підготовку та проведення 
культурно)мистецької акції “Свято щасливого дитинства”

¹ ç/ï Ñòàòòÿ âèòðàò Îäèíèöÿ Ê³ëüê³ñòü Ö³íà  Çàãàëüíà
âèì³ðó çà îä. ãðí. âàðò³ñòü

ç ÏÄÂ ãðí. ç ÏÄÂ

1. Ïîñëóãè ãîëîâíîãî ðåæèñåðà øò. 1 2000,00 2000,00

2. Ïîñëóãè àñèñòåíòà ðåæèñåðà øò. 1 800,00 800,00

3. Ïîñëóãè çâóêîðåæèñåðà øò. 1 1300,00 1300,00

4. Ïîñëóãè àñèñòåíòà çâóêîðåæèñåðà øò. 1 600,00 600,00

5. Ïîñëóãè åëåêòðèêà øò. 2 600,00 1200,00

6. Ïîñëóãè ïðîìîóòåð³â øò. 10 120,00 1200,00

7. Ïîñëóãè âåäó÷îãî øò. 1 2000,00 2000,00

8. Ïîñëóãè êëîóí³â øò. 4 500,00 2000,00

9. Îðåíäà óñòàòêóâàííÿ äëÿ ìîíòàæó ñöåíè øò. 1 18000,00 18000,00

10. Îðåíäà çâóêîâî¿ àïàðàòóðè äëÿ ñöåíè øò. 1 4000,00 4000,00

11. Îðåíäà ñâ³òëà äëÿ ñöåíè øò. 1 3500,00 3500,00

12. Îðåíäà åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ øò. 1 2000,00 2000,00

13. Îðåíäà çàë³çíèõ ïàðêàí÷èê³â øò. 50 100,00 5000,00

14. Îðåíäà ³íâåíòàðþ äëÿ ïðîâåäåííÿ 

åñòàôåò, êîíêóðñ³â êîìïë. 1 1000,00 1000,00

15. Îðåíäà íàäóâíèõ àòðàêö³îí³â øò. 2 800,00 1600,00

16. Îðåíäà óñòàòêóâàííÿ äëÿ íàäóâàííÿ 

êóëüîê ãåëåì øò. 4 650,00 2600,00

17. Ïîñëóãè çâ’ÿçêó øò. 1 600,00 600,00

18. Ïðîêàò êîñòþì³â øò. 4 150 600,00

19. Äðóê ³ ðåêëàìà ïëàêàò³â À-1 øò. 200 3,00 6000,00

20. Âèãîòîâëåííÿ òà äðóê áàíåð³â äëÿ ñöåíè 

òà åêðàíà ñöåíè øò. 4 3500,00 14000,00

21. Âñüîãî: 70,000,00

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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¹ Çì³ñò ðîáîòè Êîíòðîëüí³ Â³äïîâ³äàëüí³
ñòðîêè 
âèêîíàííÿ

1 2 3 4

1. Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà 02.06.2007 Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿
ïðîâåäåííÿ Äíÿ ªâðîïè ç 1.00 äî â Óêðà¿í³ (². Áîóã), Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ó ì. Êèºâ³ çà çàòâåðäæåíîþ 22.00 êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
ñõåìîþ ðîçì³ùåííÿ, çã³äíî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ç çàÿâêîþ îðãàí³çàòîð³â ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
íà âóë. Õðåùàòèê. (Çîð³íà Ñ. ².), óïðàâë³ííÿ

ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) (Ãîëîòà Ò. À.).

2. Âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ç 20.00 Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ â 
âñòàíîâëåííÿ ³ ìîíòóâàííÿ 01.06.2007 Óêðà¿í³ (². Áîóã), Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ïàâ³ëüéîí³â ³íôîðìàö³éíî- äî 8.00 êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà
ðîçâàæàëüíîãî “ªâðîïåéñüêîãî 02.06.2007 âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ì³ñòå÷êà” íà âóë. Õðåùàòèê òà ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
ñöåíè ïåðåä àäì³í³ñòðàòèâíèì àäì³í³ñòðàö³¿) (Àíäðóøåíêî Á. Ñ.),
áóäèíêîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ ïî
(âóë. Õðåùàòèê, 36) îáñëóãîâóâàííþ ³íîçåìíèõ
çà çàòâåðäæåíîþ ñõåìîþ ïðåäñòàâíèöòâ” (Êðèâîíîñ Ï. Î.),
ðîçì³ùåííÿ, çã³äíî ç çàÿâêîþ Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà ó ì. Êèºâ³
îðãàí³çàòîð³â. äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (Ïèëèïèøèí Â. Ï.), 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) (Ãîí÷àðóê Â. Î.).

3. Íàäàííÿ îðãàí³çàòîðàì çàõîäó äî 01.06.2007 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
160 ñò³ëüö³â òà 35 ñòîë³â äëÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
îáëàøòóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî- (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ðîçâàæàëüíîãî “ªâðîïåéñüêîãî (Çîð³íà Ñ. ²).
ì³ñòå÷êà”.

4. Çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó 02.06.2007 Êè¿âñüêà äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ îõîðîíè 
çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðàö³ ó ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³é ñôåð³ 
Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó ïðàö³ (Ñòåïàíþê Ñ. Ì.).
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Äíÿ ªâðîïè 
ó ì. Êèºâ³.

5. Çàáåçïå÷åííÿ, ÿê âèíÿòîê, äî 01.06.2007 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ 
îðäåð³â áåçêîøòîâíîãî  çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî 
îôîðìëåííÿ  íà âñòàíîâëåííÿ  îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ïàâ³ëüéîí³â ³íôîðìàö³éíî- ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ðîçâàæàëüíîãî “ªâðîïåéñüêîãî (Àíäðóøåíêî Á. Ñ.), Øåâ÷åíê³âñüêà
ì³ñòå÷êà” íà âóë. Õðåùàòèê ðàéîííà ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
òà òèì÷àñîâî¿ ñöåí³÷íî¿ (Ïèëèïèøèí Â. Ï.).
êîíñòðóêö³¿ çà ñêîðî÷åíîþ 
ñõåìîþ ïåðåä àäì³í³ñòðàòèâíèì 
áóäèíêîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
(âóë. Õðåùàòèê, 36), çã³äíî 
ç çàÿâêîþ îðãàí³çàòîð³â.

6. Çàáåçïå÷åííÿ 100 ì³ñöü äëÿ äî 01.06.2007 Êè¿âñüêà ì³ñüêà äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíà
ðîçêëåþâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ êîíòîðà “Êè¿âì³ñüêäîâ³äêà”
àô³ø äî ñâÿòêóâàííÿ (Îñòàïåöü Ì. Ì.).
Äíÿ ªâðîïè ó ì. Êèºâ³ 
çà çàÿâêîþ îðãàí³çàòîð³â.

7. Çàáåçïå÷åííÿ ïð³îðèòåòíîãî äî 02.06.2007 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
ïðàâà ñïîíñîðàì çàõîäó áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
íà òèì÷àñîâå ðîçì³ùåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
òîðãîâåëüíèõ íàìåò³â äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
íà âóë. Õðåùàòèê òà òèì÷àñîâî¿ (Àíäðóøåíêî Á. Ñ.), Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ðåêëàìè ñïîíñîð³â ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî
áåç îòðèìàííÿ, ÿê âèíÿòîê, îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
â³äïîâ³äíèõ ïàñïîðò³â òà ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñïåö³àëüíèõ îðäåð³â. (Ùåðáåíêî Â. Ï.).

8. Ï³äãîòîâêà òà çàòâåðäæåííÿ äî 01.06.2007 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà 
â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 02.06.2007 ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 02.06.2007 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ïåðåêðèòòÿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (Øïèëüîâèé ². Ô.),
ðóõó ç 20.00 01.06.2007 ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” (Ëàìáóöüêèé Ì. Í.).
äî 08.00 03.06.2007 òà âíåñåííÿ 
çì³íè â ðîáîò³ ì³ñüêîãî 
òðàíñïîðòó íà ÷àñ ï³äãîòîâêè 
³ ïðîâåäåííÿ ñâÿòêóâàííÿ 
Äíÿ ªâðîïè ó ì. Êèºâ³ 
Çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíî¿ 
ðîáîòè òðàíñïîðòó 
äëÿ ïåðåâåçåííÿ íàñåëåííÿ 
äî ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ñâÿòêóâàííÿ.
Çàáåçïå÷åííÿ âèä³ëåííÿ 
òðàíñïîðòó äëÿ ïåðåâåçåííÿ 
ñï³âðîá³òíèê³â ÃÓ ÌÂÑ 
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, çàä³ÿíèõ 
ó ïðîâåäåíí³ çàõîäó.

9. Çàáåçïå÷åííÿ íàäàííÿ 02.06.2007 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî 
÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ªâðîïè ó ì. Êèºâ³. (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿)
(Êà÷óðîâà Ë. Â.).

10. Çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ç 20.00 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó 01.06.2007 äî â ì. Êèºâ³ (Êðèêóí Î. Î.),
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè 08.00 Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ 
³ ïðîâåäåííÿ Äíÿ ªâðîïè 03.06.2007 Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ (Ïàâëîâñüêèé À. Ñ.),
ó ì. Êèºâ³:
— ö³ëîäîáîâî¿ îõîðîíè ñöåíè, 
ñöåí³÷íîãî îáëàäíàííÿ, 
îñâ³òëþâàëüíî¿, çâóêî-òåõí³÷íî¿ 
àïàðàòóðè ïåðåä 
àäì³í³ñòðàòèâíèì áóäèíêîì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ 
(âóë. Õðåùàòèê, 36);
— ö³ëîäîáîâî¿ îõîðîíè 
ïàëàòîê — ïàâ³ëüéîí³â 
“ªâðîïåéñüêîãî ì³ñòå÷êà” 
íà âóë. Õðåùàòèê;
— ïåðåêðèòòÿ ðóõó òðàíñïîðòó 
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè 
òà ïðîâåäåííÿ Äíÿ ªâðîïè 
ó ì. Êèºâ³ íà âóë. Õðåùàòèê.

13. Çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìóâàííÿ òðàâåíü — Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ 
íàñåëåííÿ ùîäî ñâÿòêóâàííÿ ÷åðâåíü ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â
Äíÿ ªâðîïè ó ì. Êèºâ³ 2007 ðîêó ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
ñï³ëüíî ç Ïðåäñòàâíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³. äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (Âàñèëüºâà Ò. Ñ.),

Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ 
â Óêðà¿í³ (². Áîóã).

14. Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíîþ ç 20.00 Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ 
åíåðãåòè÷íîþ ïîòóæí³ñòþ 01.06.2007 “Êè¿âåíåðãî” (ßùåíêî Á. Â.).
öåíòðàëüíî¿ ñöåíè ïåðåä  äî 08.00
àäì³í³ñòðàòèâíèì áóäèíêîì 03.05.2007
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ 
(âóë. Õðåùàòèê, 36) 
³ ïàâ³ëüéîí³â “ªâðîïåéñüêîãî 
ì³ñòå÷êà” íà âóë. Õðåùàòèê.

15. Çàáåçïå÷åííÿ âêëþ÷åííÿ 02.06.2007 ÊÏ åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ 
ñâÿòêîâî¿ ³ëþì³íàö³¿ ç 20.00 ì. Êèºâà “Êè¿âì³ñüêñâ³òëî” (Ãîðáóíîâ À. ².), 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 01.05.2007 Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ 
ì. Êèºâà. äî 20.00 “Êè¿âåíåðãî” (ßùåíêî Á. Â.), Êè¿âñüê³ 
Çàáåçïå÷åííÿ ï³äêëþ÷åííÿ 02.05.2007 êàáåëüí³ ìåðåæ³ (Òîïàë Î. Ì.), 
äî åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ì³ñòà, Ì³æðàéîííå â³ää³ëåííÿ ðåàë³çàö³¿
çã³äíî ç ëèñòîì-çàÿâêîþ åëåêòðîåíåðã³¿ ¹ 1 (Ïðîòèâåíü Ì. Ä.),
îðãàí³çàòîð³â Äíÿ ªâðîïè Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà ó ì. Êèºâ³
ó ì. Êèºâ³, ñöåíè, òèì÷àñîâî¿ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (Ïèëèïèøèí Â. Ï.)
òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, çàä³ÿíî¿ 
â îáñëóãîâóâàíí³ çàõîäó, 
çã³äíî ³ç ñõåìîþ ðîçòàøóâàííÿ 
“ªâðîïåéñüêîãî ì³ñòå÷êà” 
òà ðîáî÷èì ïëàíîì 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü 
òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿).

16. Âèãîòîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ äî 01.06.2007 ÇÀÒ “Êè¿âì³ñüêîôîðìëåííÿ” 
õóäîæíüî-äåêîðàòèâíîãî (Ñåëþöüêèé Ì. Ã.).
îôîðìëåííÿ ì³ñòà (çà çàÿâêîþ 
Ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîïåéñüêî¿ 
êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³).

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської

державної адміністрації
від 24.05.2007 № 615

Кошторис витрат
на підготовку та проведення 02.06.2007 Дня Європи 

у м. Києві на вул. Хрещатик

¹ 
ç/ï Ñòàòòÿ âèòðàò Ñóìà âèòðàò (ãðí.)

1. ²ëþì³íàö³éíå îôîðìëåííÿ âóë. Õðåùàòèê äî ïðîâåäåííÿ 
Äíÿ ªâðîïè ó ì. Êèºâ³. 16 000,00

2. Îïëàòà çà ïðèáèðàííÿ âóë. Õðåùàòèê òà ïðèëåãëèõ òðîòóàð³â 
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîíöåðòó. 4 930,00

3. Îïëàòà çà ïðèáèðàííÿ îá’ºêò³â ³íôîðìàö³éíî-ðîçâàæàëüíîãî 
“ªâðîïåéñüêîãî ì³ñòå÷êà”, òîðã³âë³ òà îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 
íà âóë. Õðåùàòèê. 7059,95

4. “Êè¿âì³ñüêäîâ³äêà” — ðîçêëåéêà àô³ø (100 àô³ø). 1 940,05

5. Ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ: âñòàíîâëåííÿ á³îòóàëåò³â 
â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ çàõîäó 15 øò. õ 150,00 ãðí.— 2 250,00 ãðí. 
äîñòàâêà á³îòóàëåò³â — 3 000,00 ãðí. 5 250,00

6. Îðåíäà ñò³ëüö³â òà ñòîë³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíî- 
ðîçâàæàëüíîãî “ªâðîïåéñüêîãî ì³ñòå÷êà”: 
160 ñò³ëüö³â õ 70,00 ãðí.= 11 200,00 ãðí. 
35 ñòîë³â õ 100,00 ãðí.= 3 500,00 ãðí.
ÐÀÇÎÌ: 14 700,00

ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÊÎØÒÎÐÈÑÓ: 49 880,00 ãðí.
(Ñîðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðí. 00 êîï.

Â ò. ÷. ÏÄÂ20%: 8 313,33 ãðí.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.05.2007 № 615

РОБОЧИЙ ПЛАН

підготовки та проведення 02.06.2007 Дня Європи у м. Києві
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Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³ÿ êåð³âíèöòâà êîíñîðö³óìó
“ÅÄÀÏÑ”, íàðîäíîãî äåïóòàòà
Âàñèëÿ Ãðèöàêà òà ïðåäñòàâíè-
êà ÌÂÑ Óêðà¿íè Þð³ÿ Ñòóñÿ,
ïðèñâÿ÷åíà ïðåçåíòàö³¿ íàö³î-
íàëüíîãî çðàçêà á³îìåòðè÷íîãî
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè
äëÿ âè¿çäó çà ðóá³æ. Çàêîðäîí-
íèé ïàñïîðò ç ïåðåäáà÷åíîþ
ìîæëèâ³ñòþ âèêîðèñòàííÿ á³î-
ìåòðè÷íèõ äàíèõ âëàñíèêà êîí-
ñîðö³óì “ÅÄÀÏÑ” ïðåäñòàâèâ
ùå 2004 ðîêó íà òåíäåð³ ÌÂÑ.
Òåïåð æå ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ 23 ëþòîãî 2007-
ãî ïîñòàíîâè “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî “Óõâàëè Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîëî-
æåíü ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè ³ ñâ³äîöòâî ïðî íàðî-
äæåííÿ” ïîë³ãðàôêîìá³íàò
“Óêðà¿íà” íåçàáàðîì ðîçïî÷íå
âèïóñê çàêîðäîííèõ ïàñïîðò³â
íîâîãî çðàçêà.

“Ç 15 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó â
Óêðà¿í³ âèïóñêàòèìóòü íîâ³ çà-
êîðäîíí³ ïàñïîðòè, íàñòóïíèì
êðîêîì Óêðà¿íè ìîæå ñòàòè ââå-
äåííÿ á³îìåòðè÷íîãî ïàñïîð-

òà”,— ïîâ³äîìèâ íà ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿ Âàñèëü Ãðèöàê. Íàðäåï
çàïåâíèâ, ùî âàðò³ñòü åëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà áóäå òàêîþ æ, ÿê
³ íèí³ — 170 ãðí. “Àëå äëÿ òîãî,
ùîá çàïðîâàäèòè éîãî, ïîòð³áíî
ïðèéíÿòè çàêîí ïðî çá³ð á³îìåò-
ðè÷íèõ äàíèõ, ³ òàêèé çàêîíî-
ïðîåêò 1 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó áó-
äå âèíåñåíî íà ðîçãëÿä ïàðëà-
ìåíòó”,— ñêàçàâ ïàí Ãðèöàê.

ßê ïîâ³äîìèâ íà ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿ äèðåêòîð äåðæàâíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ïîë³ãðàô³÷íèé êîì-
á³íàò “Óêðà¿íà” Âàëåíòèí Ìó-
çèêà, éîãî ï³äïðèºìñòâî ãîòîâå
äî âèïóñêó ïàñïîðòà íîâîãî
çðàçêà. “Ò³ëüêè-íî Êàáì³í óõâà-
ëèòü ïîñòàíîâó, êîìá³íàò ãîòî-
âèé ïîñòà÷àòè áëàíêè”,— ñêàçàâ
ïàí Ìóçèêà.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà êîí-
ñîðö³óìó “ÅÄÀÏÑ” ²ðèíè Îá³-
äåíêî, éîãî ï³äïðèºìñòâà ïîâ-
í³ñòþ ãîòîâ³ äî âèïóñêó çàêîð-
äîííèõ ïàñïîðò³â ç âìîíòîâà-
íèì áåçêîíòàêòíèì ÷èïîì.

Ïðàâî ïðîäåìîíñòðóâàòè ðî-
áîòó óêðà¿íñüêîãî á³îìåòðè÷íî-
ãî ïàñïîðòà íà ïðåñ-êîíôåðåí-

ö³¿ âçÿâ íà ñåáå ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÂÀÒ “ÊÏ “ÎÒ²” Àíäð³é
Ïåðâóøèí. Ïðîãðàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ, ðîçðîáëåíå öèì ï³äïðè-
ºìñòâîì, äàº çìîãó ïðî÷èòóâà-
òè ³íôîðìàö³þ ïðî âëàñíèêà
ïàñïîðòà, çàïèñàíó íà çãàäàíèé
÷èï.

Äèðåêòîð äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Äåðæàâíèé öåíòð ïåð-
ñîíàë³çàö³¿ äîêóìåíò³â” ÌÂÑ
Þð³é Ñòóñü, çàïåâíèâ “Õðåùà-

òèê”, ùî çàñòîñóâàííÿ IT-òåõíî-
ëîã³é óíåìîæëèâèòü ïîìèëêè é
íåòî÷íîñò³ ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàí-
íÿ á³îìåòðè÷íèõ äàíèõ ëþäèíè,
³ çëîâìèñíèêè, â ïðèíöèï³, íå
çìîæóòü ï³äðîáèòè äîêóìåíò.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó”
íåçàëåæí³ åêñïåðòè, â Óêðà¿í³
íàâðÿä ÷è âïðîâàäÿòü íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì íîâ³ ïàñïîðòè, õî÷à
ªâðîïà ³ âèìàãàº çðîáèòè öå äî
2010 ðîêó

Ñàáîòàæ çàáóäîâíèê³â 
Ì³ñüêå êåð³âíèöòâî øóêàº îçíàêè çìîâè òà ãîòóºòüñÿ ñïîðóäæóâàòè 
ñîö³àëüíå æèòëî âëàñíèìè ñèëàìè

Óïåðøå ïðîãíîçè ïðî çíè-
æåííÿ îáñÿã³â ñïîðóäæåííÿ
æèòëà â Êèºâ³ ïðîëóíàëè ùå íà-
ïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó. Òàê,
ïðåçèäåíò àñîö³àö³¿ ôàõ³âö³â ç
íåðóõîìîñò³ Îëåêñàíäð Áîíäà-
ðåíêî ââàæàº, ùî öå ÿâèùå

ïðèòàìàííå íå ò³ëüêè ñòîëèö³.
Åêñïåðò íàâîäèòü ïðèêëàä Õàð-
êîâà, äå òàêîæ çì³íèëàñÿ ì³ñ-
öåâà âëàäà. “Äîçâîëè íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî ïî-
÷àëè âèäàâàòè ëèøå òîð³ê ó
ãðóäí³, òîìó áóä³âåëüíèêè ïðîñ-

òî íå âñòèãëè çàòâåðäèòè ïî-
òð³áíó äîêóìåíòàö³þ òà îñâî¿òè
ìàéäàí÷èêè”,— ñòâåðäæóº ïàí
Áîíäàðåíêî. À âò³ì, â³í ïåðå-
êîíàíèé, ùî áóä³âåëüíèêàì
çíèæóâàòè òåìïè ââåäåííÿ â
åêñïëóàòàö³þ æèòëà íàâ³òü âè-
ã³äíî. “Ðèíîê æèòëîâî¿ íåðóõî-
ìîñò³ íèí³ ïåðåáóâàº ó ñòàä³¿
ñòàãíàö³¿, íà âæå ñïîðóäæåí³
êâàðòèðè ïîêóïö³â íåìàº, ³ ïî-
ïèò ìîæå òðîõè çðîñòè ò³ëüêè
íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ”,— êàæå â³í.

Âîäíî÷àñ ³íø³ åêñïåðòè
ñõèëüí³ çâèíóâà÷óâàòè â ïàä³í-
í³ ïîêàçíèê³â “ñ³ðó” ÷àñòèíó
ðèíêó çåìåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â.
“Íà ñüîãîäí³ â ì³ñò³ â³äâåäåíî
ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëà
íà 30 ðîê³â íàïåðåä, àëå ðîáî-
òè íà á³ëüøîñò³ ç íèõ íå ïðîâî-
äÿòü, ìîæëèâî, õòîñü ÷åêàº, êî-
ëè íà ðèíîê æèòëîâî¿ íåðóõî-
ìîñò³ ïðèéäå íîâèé ãðàâåöü,—
êàæå ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÁÊ
ÒÌÌ Ìèêîëà Òîëìà÷îâ,— ãî-
ëîâíèì çàáóäîâíèêàì ñòîëèö³
“Êè¿âì³ñüêáóäó” òà “Æèòëîáó-
ä³íâåñòó” íàðàç³ â³äâåäåíî äî-
âîë³ ìàëî çåìë³ ï³ä æèòëîâå áó-

ä³âíèöòâî, òà âèïðàâèòè ñèòó-
àö³þ âîíè çìîæóòü ò³ëüêè â 2009
ðîö³”.

À âò³ì, ì³ñüêà âëàäà íå âáà÷àº
“âåëèêî¿ á³äè” â çíèæåíí³ îá-
ñÿã³â çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ æèò-
ëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïðèâàòíèìè
çàáóäîâíèêàìè. “Æîäíî¿ ðåàëü-
íî¿ ï³äñòàâè äëÿ çàòðèìàííÿ
çðîñòàííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà â Êèºâ³ çàãàëîì áóòè íå
ìîæå. Â ì³ñò³, äå ð³âåíü ïëàòî-
ñïðîìîæíîñò³ ï³äâèùóºòüñÿ ùî-
ì³ñÿöÿ, äå íàéñïðèÿòëèâ³øèé
³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò, º âñ³ ïå-
ðåäóìîâè äëÿ êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà,— êàæå Äåíèñ Áàññ.—
Ìàëî òîãî, ìè íàðîùóºìî îáñÿ-
ãè çâåäåííÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà,
òà, ÿêùî ïðèâàòí³ áóä³âåëüí³
êîìïàí³¿ õî÷óòü ïðèãàëüìóâàòè
òåìïè áóä³âíèöòâà, àáè óòðèìà-
òè âèñîê³ ö³íè, òî ìè òèì íåîä-
ì³ííî ñêîðèñòàºìîñÿ äëÿ òîãî,
ùîá çá³ëüøèòè ÷àñòêó ì³ñòà íà
ðèíêó áóä³âíèöòâà æèòëà òà çà-
áåçïå÷èòè íèì ÿêîìîãà á³ëüøå
÷åðãîâèê³â”.

Òèì ÷àñîì ³ â ïðîô³ëüíîìó
ì³í³ñòåðñòâ³ ïðèïóñêàþòü ìîæ-

ëèâó çìîâó çàáóäîâíèê³â, ÿê³ íå
õî÷óòü âòðà÷àòè êîøòè, ïðîäà-
þ÷è êâàðòèðè ï³ä ÷àñ çðîñòàí-
íÿ ö³í íà áóäìàòåð³àëè.

Íàòîì³ñòü ñàì³ áóä³âåëüíèêè
â ìîæëèâ³ñòü òàêî¿ çìîâè íå â³-
ðÿòü, ìîâëÿâ, óñ³ ìè êîíêóðåí-
òè òà çàö³êàâëåí³ â ïðîäàæó
ñâîº¿ ïðîäóêö³¿. “Íåõàé ñïî÷àò-
êó ïðî³íâåíòàðèçóþòü ñòîëè÷í³
áóäìàéäàí÷èêè, òîä³ âñå ñòàíå
ö³ëêîì çðîçóì³ëèì — õòî áóäóº,
à õòî ïðèòðèìóº ¿õ äëÿ ïîäàëü-
øîãî ïåðåïðîäàæó,— çàóâàæèâ
Ìèêîëà Òîëìà÷îâ,— à âàðò³ñòü
îñíîâíîãî áóäìàòåð³àëó — öå-
ìåíòó, çà ìî¿ìè ñïîñòåðåæåííÿ-
ìè, çðîñëà ÿê ³ æèòëî ó ñòîëè-
ö³ ïðîòÿãîì 10 ðîê³â ó 10 ðà-
ç³â”. Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåçèäåíò
Óêðà¿íñüêî¿ áóä³âåëüíî¿ àñîö³-
àö³¿ Ëåâ Ïàðöõàëàäçå òàêîæ ïå-
ðåêîíàíèé, ùî çìîâèòèñÿ áóä³-
âåëüíèêè íå â çìîç³, îñê³ëüêè â
êîæíîãî âëàñí³ ³íòåðåñè. À ñè-
òóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, â³í ïîÿñ-
íþº ïðîñòî: “Íàøà êîìïàí³ÿ
90% ñâî¿õ ³íâåñòèö³é íèí³ ñïðÿ-
ìîâóº â ñåêòîð êîìåðö³éíî¿ íå-
ðóõîìîñò³, òàê âèã³äí³øå”

Óï³çíàòè ïî î÷àõ
Êîíñîðö³óì “ÅÄÀÏÑ” íàìàãàºòüñÿ çàïðîâàäèòè á³îìåòðè÷í³ çàêîðäîíí³ ïàñïîðòè

Áîãäàí ÁÎÐÒÀÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Не ативна тенденція на рин первинної житлової не-
р хомості вражає. Уже в першом варталі поточно о
ро , за даними Держ омстат , столиці в е спл ата-
цію введено на 22% менше житла, ніж за анало ічний
період торі . Перший заст пни олови КМДА Денис
Басс не від идає можливої змови приватних заб дов-
ни ів, я і, на йо о д м , зволі ають із введенням в
е спл атацію вже спор джено о житла, щоб збільшити
власні приб т и. А втім, пан Басс радить не засм ч -
ватися з цьо о привод , ос іль и та им чином місто
зможе зб д вати більше житла для чер ови ів. Водно-
час приватні б дівельни и натя и на змов запереч -
ють і ствердж ють, що майже всі інвестиції йд ть
се тор омерційної нер хомості, а ще, на д м ба а-
тьох, місто не о овталося від мин лорічних виборів.

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З 15 червня цьо о ро в У раїні вип с атим ть нові
за ордонні біометричні паспорти, в я их на спеціаль-
ном чипі б де інформація про та і хара теристи и
власни а, я відбит и пальців, райд жна оболон а о а,
еометрія р и тощо. Розробни до мента — онсор-
ці м "ЕДАПС" — ствердж є, що застос вання та их
IT-техноло ій неможливить підроблення паспорта. Од-
на запровадити йо о в життя можна б де лише після
хвалення відповідно о за он , і, за словами ерівниц-
тва онсорці м , та ий за онопрое т 1 вересня вже
винес ть на роз ляд парламент . А незалежні е сперти
вважають, що в У раїні найближчим часом навряд чи
впровадять нові паспорти, хоча Європа і вима ає зро-
бити це до 2010 ро .

До онсорці м “ЕДАПС” вхо-
дять ТОВ “Спеціалізоване підпри-
ємство “Голо рафія”, ВАТ “КП
“ОТІ”, ТОВ “ЗНАК”, Полі рафічний
омбінат “ЗОРЯ”, ТОВ “ПОЛІСЕР-
ВІС”, ТОВ “Фірма “3Т”, ТОВ “Ко-
мерційний інд стріальний бан ”,
Державний центр персоналізації
до ментів МВС У раїни.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Дире тор державно о підприємства “Полі рафічний омбінат “У раїна” Валентин М зи а та президент онсорці м
“ЕДАПС” Ірина Обіден о вважають, що біометричний паспорт можливо впровадити в У раїні вже цьо о ро
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²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

До жовтня цьо о ро райони Ки-
єва зобов'язані заасфальт вати всі
приб дин ові території. У цьом
році на ці потреби місто виділило
58 млн рн з бюджет . Через дов-

чер на оп блі вання заяв и
на тендер "Вісни державних
за півель" правлінці ще не роз-
містили о олошень ж рналі. Та ,
однією з мов на ви раш тендера
стане обов'яз ова 2-річна " аран-
тія" на асфальтове по риття.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèõàéëî ²ùåíêî ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî íà ïîêðèòòÿ àñôàëü-
òîì âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ òåðèòîð³é ðàéî-
íó ïîòð³áíî áóëî 9 ìëí ãðí. Ì³ñòî âèä³ëèòü
íà öå 5,8 ìëí ãðí. Ðàéîí òàêîæ íå çàëèøèòü-
ñÿ îñòîðîíü — ç áþäæåòó Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó óïðàâë³íö³ ïåðåðàõóþòü 1 ìëí ãðí. Òîá-
òî, ó 2007-ìó çààñôàëüòóþòü ìàéæå 80 % â³ä
çàïëàíîâàíèõ òåðèòîð³é. Áóä³âåëüíèêè íàìà-
ãàòèìóòüñÿ âñòèãíóòè äî æîâòíÿ. Àäæå îäíèì
³ç ÷èííèê³â ÿê³ñíîãî óêëàäàííÿ àñôàëüòó º
ñïðèÿòëèâà ïîãîäà, áåç äîùó, îñê³ëüêè àñ-
ôàëüòóâàòè âíóòð³øí³ äâîðèêè áóäü-ÿêîþ ö³-
íîþ, ùîá ëèøå âèêîðèñòàòè êîøòè,— íåâè-
ã³äíî. Âèòðà÷àþòü ãðîø³ ÷èìàë³ — òàê, 1 êâ.
ì óêëàäàííÿ àñôàëüòó êîøòóº ïðèáëèçíî 110
ãðèâåíü. Ðàéîíè ìàþòü ïðàâî âèìàãàòè çãî-
äîì êîìïåíñàö³¿ ÷åðåç íåÿê³ñíó ðîáîòó, àäæå
ï³äïðèºìñòâà ãàðàíòóþòü, ùî ¿õíº àñôàëüòî-
âå ïîêðèòòÿ íå ìàòèìå í³ ÿìîê, í³ òð³ùèí
ïðîòÿãîì 2 ðîê³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ç ïèòàíü êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî ºäèíà ïðîáëåìà íèí³ — öå
ïðîâåäåííÿ òåíäåðà. Òàê, â³ä Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó çàÿâêà íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç àñôàëü-
òóâàííÿ ó “Â³ñíèêó äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü”
ç’ÿâèòüñÿ ëèøå 3 ëèïíÿ. Òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëà-
ëàñÿ ÷åðåç âåëèêó ÷åðãó â³ä ð³çíîìàí³òíèõ îð-
ãàí³çàö³é íà îïóáë³êóâàííÿ çàÿâîê. Ïðîòå 5,9
ìëí ãðí, ÿê³ íàäàëè ðàéîíó, âèêîðèñòàþòü
â÷àñíî. Ïàí Â³òêîâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî ô³ð-
ìè àñôàëüòóâàòèìóòü âíóòð³øí³ äâîðè ÿê á³-
ëÿ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, òàê ³ á³-
ëÿ áàãàòîïîâåðõ³âîê, ìåøêàíö³ ÿêèõ ñòâîðè-
ëè ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ. Ðîçãëÿäàþ÷è òåíäåðí³
ïðîïîçèö³¿, óïðàâë³íö³ â ïåðøó ÷åðãó çâåð-
òàòèìóòü óâàãó íà ³ì³äæ ô³ðìè, òðèâàë³ñòü
ðîáîòè íà ðèíêó òà ÿê³ñòü óêëàäàííÿ àñôàëü-
òó. ×è äîáðå àñôàëüòóþòü òåðèòîð³¿, ïåðåâ³-
ðÿòèìóòü ôàõ³âö³ Êè¿âäåðæåêñïåðòèçè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
Ìèêîëà Êðàñíîùîê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî äëÿ ¿õíüîãî ðàéîíó íà àñôàëüòóâàí-
íÿ âíóòð³øíüîäâîðîâèõ òà êâàðòàëüíèõ òå-
ðèòîð³é ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëèëè ìàéæå
10,2 ìëí ãðí. Ïëàíóþòü, ùî âñ³ ðîáîòè âñòèã-
íóòü âèêîíàòè äî æîâòíÿ 2007-ãî. Ïàí Êðàñ-
íîùîê ðîçïîâ³â, ùî àñôàëüòóâàòèìóòü ä³ëÿí-
êè á³ëÿ áóäèíê³â ïî ÷åðç³: ñïî÷àòêó — íà Ðó-
ñàí³âö³, çãîäîì — íà Áåðåçíÿêàõ. Ðîáîòè íà
Ðàéäóæíîìó ìàñèâ³ òà íà âóëèö³ Ìèêîëè Êè-
áàëü÷è÷à áóäóòü îñòàíí³ìè ó öüîìó ðîö³. Ó
ðàéîí³ ä³º Ïðîãðàìà äî 2011 ðîêó ç àñôàëü-
òóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Ëèá³äü âèéäå 
íà ïîâåðõíþ

Öþ òåðèòîð³þ, ùî çíàõîäèòüñÿ ìàéæå
ó öåíòð³ ì³ñòà, ââàæàþòü á³ëüøå ïðîìèñ-
ëîâîþ, í³æ æèòëîâîþ, ïðîòå âîíà ìîæå
áóòè äóæå ö³ííîþ, ÿêùî ¿¿ äîâåñòè äî ëà-
äó. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ äåòàëüíî-
ãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ñòàíîâèòèìå ìàéæå 1,7
ìëðä ãðí, ïðîòå êîøòè çàëó÷àòü çà ðàõó-
íîê ³íâåñòèö³é. Áåçóìîâíî, ñòâîðåííÿ ùå
îäí³º¿ ðåêðåàö³éíî¿ çîíè ó ïåðåíàñåëå-
í³é ñòîëèö³ ùèðî â³òàëè êèÿíè.

Òåðèòîð³þ ïëàíóþòü îáëàãîðîäèòè êà-
ï³òàëüíî, àëå, ÿê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ
Öåíòðó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
Ñåðã³é Êàçÿðÿíö, íå çíèùóâàòèìóòü âæå
³ñíóþ÷èé æèòëîâèé ôîíä.

“Âëàñíèêè æèòëà áðàëè ó÷àñòü â îáãî-
âîðåíí³, ³ âñ³ ïîãîäèëèñÿ ç òàêèì ïëàíîì
ðîçâèòêó ¿õíüîãî ðàéîíó”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” Ñåðã³é Êàçÿðÿíö.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Ëèáåä³, òî, çà ñëîâà-
ìè ïàíà Êàçÿðÿíöà, ïëàíóþòü ïîâíå
îíîâëåííÿ äçåðêàëà âîäè ö³º¿ ð³÷êè òà
ðåêîíñòðóêö³þ ¿¿ ëîòêà. Òàêîæ ïðîâå-
äóòü ö³ëèé êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî ¿¿
î÷èùåííÿ, à ðóñëî ñòàíå çíà÷íî øèð-
øèì, í³æ êèÿíè çâèêëè éîãî áà÷èòè ó
³íøèõ ì³ñöÿõ ñòîëèö³. Îêðåìî çàïëàíî-
âàíî ñòâîðåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó
ïðèáåðåæí³é ñìóç³ ð³÷êè. Îòæå, ð³÷êó,
ùî êîëèñü áóëà ñóäíîõ³äíîþ, â³äíîâ-
ëÿòü ó íàø ÷àñ.

Ïðîò³êàííÿ ÷àñòèíè ð³÷êè ï³ä çåìëåþ
âèêëèêàëî áàãàòî ñóïåðå÷îê, òî÷èëèñÿ
ðîçìîâè ïðî òå, ùî âîíà ï³äìèâàº äå-
ÿê³ ì³ñüê³ ñïîðóäè. Íàóêîâö³ êàæóòü, ùî
çíèùèòè Ëèá³äü íåìîæëèâî, âîíà òå÷å
íå ó êîëåêòîð³, à ó ï³äçåìíîìó ðåæèì³.
“Âçàãàë³ ïîòð³áíî ðîçêðèòè Ëèá³äü ïî
âñüîìó ¿¿ áàñåéíó, àäæå ó òàêîìó âèãëÿ-
ä³, ÿêà âîíà íèí³, öå äðóãèé ×îðíîáèëü
äëÿ Êèºâà,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” êàí-
äèäàò àðõ³òåêòóðè Îëåêñàíäð Êðèæàí³â-
ñüêèé, äîöåíò êàôåäðè äèçàéíó àðõ³òåê-
òóðíîãî ñåðåäîâèùà Êè¿âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè.— Çà
äàíèìè 1991 ðîêó, ê³ëüê³ñòü âàæêèõ ìå-
òàë³â òà òîêñèí³â ó âîäàõ Ëèáåä³ ïåðå-
âèùóâàëà íîðìó ó áàãàòî ðàç³â”. Íåáåç-
ïåêà äëÿ çäîðîâ’ÿ êèÿí êðèºòüñÿ ó òî-
ìó, ùî ð³÷êà ïðîò³êàº íàä òåêòîí³÷íèì
ðîçëîìîì, ÿêèé íå ìàº ãåîõ³ì³÷íîãî
áàð’ºðó, òîáòî óñ³ øê³äëèâ³ äëÿ æèòòÿ
ðå÷îâèíè áåç ïåðåøêîä ìîæóòü ïîòðà-
ïèòè ó íèæí³ ïëàñòè, ç ÿêèõ êèÿíè áå-
ðóòü àðòåç³àíñüêó âîäó. “Â³äîìî, ùî Êè-
¿â ÷åðïàº ñâî¿ âîäí³ ï³äçåìí³ ðåñóðñè ç
ïëàñò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ãëèáèí³ ìàé-
æå 200 ìåòð³â,— êàæå ïàí Êðèæàí³â-
ñüêèé.— Òîìó ðåàëüíî ìîæëèâå çàðà-
æåííÿ ïèòíî¿ àðòåç³àíñüêî¿ âîäè ó Êè-
ºâ³. Íàðàç³ ÿ âïåâíåíèé ó òîìó, ùî ïî-
òð³áíî ïðîâåñòè ãåîåêîëîã³÷íå êàðòóâàí-
íÿ òà äîäàòêîâ³ àíàë³çè”.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Êðèæàí³âñüêîãî,
ïîçèòèâíèì º òîé ôàêò, ùî ì³ñòî âèñóíó-
ëî âèìîãó äî ³íâåñòîð³â ïðî îáîâ’ÿçêîâå
â³äíîâëåííÿ äçåðêàëà âîäè ð³÷êè Ëèá³äü òà
ïðî ñòâîðåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ïðè-
áåðåæí³é ñìóç³. “Ç òàêèìè óìîâàìè ³íâåñ-
òîð íå çìîæå áóäóâàòè ïðîìèñëîâ³ îá’ºê-
òè íà ä³ëÿíêàõ, ïðèçíà÷åíèõ ï³ä ðåêðåàö³é-
í³ çîíè”,— ïîÿñíèâ ïàí Êðèæàí³âñüêèé.

Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ äåòàëüíîãî
ïëàíó òåðèòîð³¿ ñòàíîâèòü ìàéæå 1,7 ìëðä
ãðí, ÿê³ â³çüìóòü íå ç áþäæåòó ì³ñòà, à çà-
ëó÷àòü êîøòè ³íâåñòîð³â. Ì³ñüêà âëàäà îá³-
öÿº, ùî âñ³ ö³ çì³íè ï³äóòü íà êîðèñòü ³
òåðèòîð³¿, ³ Êèºâó çàãàëîì. Óõâàëåíå ð³-
øåííÿ íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ïîêðàùèòè
æèòëîâ³ óìîâè ìåøêàíö³â ðàéîíó, à òàêîæ
ñòâîðèòè ãîòåëüíî-îô³ñíî-ä³ëîâèé êîì-
ïëåêñ çã³äíî ç Êîíöåïö³ºþ ðîçâèòêó Íà-
ö³îíàëüíîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó
“Îë³ìï³éñüêèé”

Я що дзер ало річ и Либідь не б де відновлено, однойменний отель і надалі переб ватиме під за розою підмивання річ овими водами

Íåïîäàë³ê 
âóëèö³ Áîæåíêà
ñòâîðÿòü
ðåêðåàö³éíó çîíó

Âëàäèñëàâ ÏÀÂËÎÂ
“Õðåùàòèê”

Завтра Київрада роз ляне детальний план території поблиз в лиці
Божен а, де нині стара промислова зона. З ідно з прое том, роз-
робленим ГУ містоб д вання та архіте т ри, передбачають поб д -
вати отелів на 1650 місць, за ладів ромадсь о о харч вання на
730 місць, л бних станов та центрів дозвілля на 140 місць, ш о-
л на 610 чнів та дитячий дош ільний за лад на 140 місць. Але
найці авішим для иян стане прое т відновлення дзер ала річ и
Либідь та подальше її очищення.

Ëèá³äü — ïðàâà ïðèòîêà Äí³ïðà íà òå-
ðèòîð³¿ Êèºâà. Áåðå ïî÷àòîê ³ç äæåðåë
ïîáëèçó ñó÷àñíî¿ ñòàíö³¿ Êè¿â-Âîëèí-
ñüêèé, âïàäàº â Äí³ïðî ïîáëèçó Êîð÷ó-
âàòîãî. Äîâæèíà ð³÷êè — 14 êì, ïëîùà
áàñåéíó — 68 êì2. Ââàæàþòü, ùî ð³÷êà
ä³ñòàëà íàçâó â³ä ³ìåí³ ñåñòðè Êèÿ, Ùå-
êà ³ Õîðèâà. Ð³÷êà Ëèá³äü çãàäóºòüñÿ â
ë³òîïèñàõ 968 ðîêó, êîëè ë³òîïèñåöü çà-
çíà÷àº, ùî “íå áÿøå ëçà êîíÿ íàïîèòè
íà Ëûáåäè”. Ó áàñåéí³ Ëèáåä³ çíàõîäè-
ëèñÿ âåëèê³ ñòàâêè — Øóëÿâñüêèé,
Ïàíüê³âñüêèé, Ïå÷åðñüêèé, Ñîâêè, Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé. Âèêîðèñòîâóâàëè Ëèá³äü ³
ÿê äæåðåëî åíåðã³¿: íà í³é ñòîÿëè âîäÿ-
í³ ìëèíè. Ç ê³íöÿ XIX ñò. ó çâ’ÿçêó ç ðîç-
âèòêîì ì³ñòà ïîâåðõíÿ áàñåéíó Ëèáåä³,
éîãî ãåîãðàô³÷í³ îá’ºêòè çàçíàëè çíà÷-
íèõ çì³í. Ìàéæå âñå ðóñëî Ëèáåä³ çà-
êð³ïèëè áåòîííèì ëîòêîì, à íà îêðå-
ìèõ ä³ëÿíêàõ âçÿëè â êîëåêòîðè.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ðàéîíè 
ï³ä êàòêîì
Ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿
òà âíóòð³øí³ äâîðèêè 
ó ì³ñò³ çààñôàëüòóþòü
äî æîâòíÿ
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Òåíäåíö³ÿ — 
³íòåë³ãåíòí³ñòü

Ä³àíà ÄÎÐÎÆÊ²ÍÀ
ìîäåëüºð

Ãîëîâíà òåíäåíö³ÿ íèí³øíüîãî ë³òà — ïðèðîäí³ñòü ó âñüîìó.
Íàäçâè÷àéíî ñïåêîòíà ïîãîäà ñïîíóêàº ïîïðîùàòèñÿ ç ñèíòåòèêîþ

òà âäÿãàòèñÿ â íàòóðàëüí³ òêàíèíè. Ó ìîäåëþâàíí³ îäÿãó ÷àñ íàäì³-
ðó ìèíóâ. Ë³í³¿ ñèëóåòó âñå ÷àñò³øå íàñë³äóþòü ïðèðîäí³ ôîðìè ò³-
ëà. Ïåðåâàíòàæåííÿ îá’ºìíèìè äåòàëÿìè â³ä³éøëî ó ìèíóëå. ßê ³ ê³-
ëîãðàìè ïñåâäîäîðîãîö³ííèõ êàìåí³â. ßñêðàâ³ êîëüîðè â³äñòóïèëè íà
çàäí³é ïëàí, êîë³ðíà ãàìà çáëÿêëà. Äîì³íóþòü êîëüîðè çåìë³: ï³ñî÷-
íèé, óñ³ â³äò³íêè êîðè÷íåâîãî, áåæåâ³, ñ³ð³, çåëåí³ ç â³äò³íêîì õàê³,
ñëîíîâî¿ ê³ñòêè, ïåðñèêîâèé. Á³ëèé — óëþáëåíåöü ñåçîíó. Äæèíñî-
âèé äåí³ì çâè÷íî âèãðàº â³äò³íêàìè â³ä áëàêèòíîãî äî òåìíî-ñèíüî-
ãî. Ùî ñòîñóºòüñÿ àíòèòðåíä³â, òî öå ïë³ñèðóâàííÿ-ãîôðå òà ðå÷³ íà-
ñè÷åíîãî ðîæåâîãî çàáàðâëåííÿ.

Çâåðíó óâàãó ëþáèòåë³â íîñèòè îäÿã ç íàçâàìè áðåíä³â “íà âñ³ ãðó-
äè”: ë³ïøå äåìîíñòðóâàòè îäíó òîðãîâó ìàðêó. Íàïðèêëàä, ôóòáîëêà
ç íàïèñîì “Âåðñà÷å” ïîðó÷ ³ç íàäïèñîì íà äæèíñàõ “Äîëü÷å Ãàáàí-
íà” òà ùå ñóìî÷êîþ ç òàâðîì “Øàíåëü” — âèÿâ íåñìàêó.

Ìåí³ ÿê äèçàéíåðîâ³ ïðèºìíî, ùî ìèíóëè ÷àñè, êîëè ó ìîä³ áóâ
ëèøå îäèí ñòèëü. Íà ñüîãîäí³ àêòóàëüí³ ïîíàä äåñÿòîê òðåíä³â, ãî-
ëîâíå — ÷èñòîòà äîòðèìàííÿ òà â³äïîâ³äí³ñòü ñèòóàö³¿.

Ñåðåä ìîäíèõ ñòèë³â ïåðåä âåäå êëàñè÷íî ñïðîùåíà åëå´àíòí³ñòü
³ç íåéòðàëüíèìè êîëüîðàìè. Çâåðí³òü óâàãó íà ñï³äíèö³-îë³âö³. Áàãà-
òîïîâåðõîâ³ñòü “ïðîïèñàëàñÿ” â åòí³÷íèõ ñòèëÿõ. Çáåð³ãàº ïîçèö³¿
í³æíî-æ³íî÷íèé ñòèëü ³ç îáîðêàìè, ìåðåæèâîì ³ áàõðîìîþ. Ë³í³ÿ òà-
ë³¿ ï³äí³ìàºòüñÿ â áðþêàõ íà ïðèðîäíå ì³ñöå é ï³äêðåñëþºòüñÿ øè-
ðîêèìè ïîÿñàìè. Ó ñóêíÿõ ìîäíèé àêöåíò — òàë³ÿ ìàéæå ï³ä ãðóäü-
ìè.

Äëÿ â³äïî÷èíêó á³ëÿ ìîðÿ ìîæíà îáðàòè åòí³÷íèé ñòèëü — ñõ³äí³
ìîòèâè ïàñóþòü äî ñîíÿ÷íîãî óçáåðåææÿ — àáî êàíòð³ (ñ³ëüñüêó ðî-
ìàíòèêó). Àêòóàëüíà é ñèíüî-á³ëà òåìà äæèíñ³â, ïðèêðàøåíèõ áåç-
ë³÷÷þ îáîðîê, áàõðîìîþ, ïëåòåíèìè íà ñïèöÿõ ÷è ãà÷êó ìåðåæèâà-
ìè. Ïîñþäíî á³ëà áàâîâíà. Çàâñ³äíèêàì êðó¿ç³â íàéá³ëüøå äî âïîäî-
áè ìîðñüêèé ñòèëü: ñèíüî-÷åðâîíî-á³ëà ãàìà ç óëþáëåíèì ìîòèâîì —
ñìóæêîþ.

Ñåðåä ìîäíèõ òðåíä³â — ì³ë³áàð³. À âò³ì, ÿê ³ â³íòàæ ç éîãî æàêå-
òèêàìè, òîïàìè é áîëåðî. Îñòàíí³é âèáëèñêóº ìåòàëîì ó àêñåñóàðàõ
³ òóôëÿõ, äðàï³ðóºòüñÿ òêàíèíàìè, ùî âèãðàþòü çîëîòîì ³ ñð³áëîì.
ßê ³ ðàí³øå, ïîïóëÿðí³ àæóðí³ ÷îáîòè äëÿ ë³òà.

Ó ìîä³ ñóìêè ÷èìàëèõ ðîçì³ð³â, íàé÷àñò³øå — ç êèøåíüêàìè, ñêëàä-
êàìè. Òèïîâà ôîðìà — ñàêâîÿæèê. Õóñòêè íà ãîëîâ³ íå òàê ãîñòðî-
ìîäí³, ë³äèðóþòü êåïêè-áëåéçè ç äîâãèìè êîçèðêàìè. Äèâóþòü ÷î-
ëîâ³êè â ÷åðåâèêàõ ç äîâãèìè âóçüêèìè íîñàìè, æ³íêè âæå äàâíî ïå-
ðåâçóëèñÿ. Ìîäíèé òðåíä ñåçîíó — ìàëåíüêà ñóêíÿ ç øîâêó, øèôî-
íó, êðåïäåøèíó ç íàêèíóòèì íà ïëå÷³ îá’ºìíèì ï³äæàêîì (“³ç ÷îëî-
â³÷îãî ïëå÷à”), ÿêèé ëèøå íà äîëîíþ êîðîòøèé â³ä ñóêí³.

Ñï³äíèö³ ÷àñîì óëüòðàêîðîòê³. Öå ñòèëü 60-õ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ³ç
÷³òêèì ñèëóåòîì “ïðÿìîêóòíèê” àáî “òðàïåö³ÿ”. Ãîëîâíå, íå ïåðå-
áîðùèòè ç ãåîìåòðè÷íèìè é ïñèõîäåë³÷íèìè ïðèíòàìè. Òóí³êè ç íà-
áèâíèõ òêàíèí ìîæíà ïðèêðàñèòè åòí³÷íèìè äåòàëÿìè. Òèì, õòî íå
çâàæóºòüñÿ íàäÿãòè ì³í³, âàðòî ðèçèêíóòè âáðàòèñÿ â ñóêíþ-òîï ïî-
âåðõ áðþê. À áðþêè-ñîï³ëî÷êè é áðèäæ³ çíîâó â ìîä³! Îêóëÿðè â ï³â-
îáëè÷÷ÿ àêòóàëüí³ òàêîæ

Íåäèòÿ÷à ñïðàâà
Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòüáè 
ç âèêîðèñòàííÿì ïðàö³ ìàëîë³òí³õ
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в пар Тараса
Шевчен а злетіли в небо
з р ш олярів більш я
сотня повітряних льо .
На ожній напис: "Ні —
дитячій праці". Під та им
аслом відб валася а -
ція, присвячена Всесвіт-
ньом дню боротьби з
ви ористанням дитячої
праці, зо рема в сіль-
сь ом осподарстві.

Äî ñòîëèö³ ó÷îðà ç’¿õàëèñÿ
ò³íåéäæåðè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â
Êè¿âùèíè — Êèºâî-Ñâÿòî-
øèíñüêîãî, Áîðèñï³ëüñüêîãî
ðàéîí³â, Âàñèëüêîâà, Áîðîäÿí-
êè, Á³ëî¿ Öåðêâè. Âîíè ðàçîì
³ç Âñåóêðà¿íñüêîþ êîàë³ö³ºþ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ñòàëè
íà çàõèñò ä³òåé â³ä íåçàêîííî¿
åêñïëóàòàö³¿. Àêö³þ ï³äòðèìà-
ëè Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ
ïðàö³ òà Ì³æíàðîäíà ïðîãðàìà
ç âèêîð³íåííÿ äèòÿ÷î¿ ïðàö³ â
Óêðà¿í³ (ÌÎÏ-²ÏÅÊ), Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ ³ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëî-
ä³. Ïðîòè åêñïëóàòàö³¿ ä³òåé
áîðþòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³. Àäæå
íåïîâíîë³òí³õ ÷àñòî çàëó÷àþòü
äî ïðîäàæó íàðêîòèê³â, ñåêñó-
àëüíîãî ðàáñòâà, ³íøî¿ ðîáîòè,
ÿêà øêîäèòü ïñèõ³÷íîìó, ìî-
ðàëüíîìó òà ô³çè÷íîìó ðîçâèò-
êó. Â Óêðà¿í³ ïðàöþþòü ìàé-
æå 350 òèñÿ÷ ä³òåé. 46 % — ó
ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, äå
óìîâè íåð³äêî øê³äëèâ³.

Íà àðêóøàõ ïàïåðó ó÷àñíèêè
àêö³¿ çàëèøèëè â³äáèòêè ñâî¿õ
äîëîíü, äå íàïèñàëè ïîáàæàí-
íÿ ïðåäñòàâíèêàì âëàäè, ÿê
çðîáèòè ¿õíº äèòèíñòâî áåç-
õìàðíèì

À Ô ² Ø À

ВІД АВТОРА

Сер ій БЕРЕЗЕНКО,
начальни Головно о правління справах сім’ї та молоді

КМДА:
— На мою д м , анебна сит ація з дитячою працею в нашій раїні

на шлях до Європейсь о о Союз є неприп стимою. Тож оли до нас
зверн лася оаліція ромадсь их ор анізацій “Єднаємося заради дітей”
з проханням допомо ти проведенні а ції до Дня боротьби з ви орис-
танням дитячої праці, ми не мо ли відмовити. Надали ор анізаційн під-
трим , зо рема підібрали місце для заход . За алом діяльність Міжна-
родної ор анізації праці в У раїні, я а відстоює права найменших її ро-
мадян, засл ов є на всебічн підтрим з бо місь ої влади, хоча в
Києві сит ація і не та а атастрофічна, я сільсь ій місцевості.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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У Кінопалаці— 
“Лис Микита”

Çàâòðà â Ê³íîïàëàö³ î 12.00 â³ä-
áóäåòüñÿ ïðåì’ºðà àí³ìàö³éíîãî
ô³ëüìó “Ëèñ Ìèêèòà” çà êàçêîþ
²âàíà Ôðàíêà. Ñòð³÷êó ñòâîðåíî
íà ñòóä³¿ “Ôðåñêà” çà ñöåíàð³ºì
òà â ïîñòàíîâö³ Âîëîäèìèðà Êìå-
òèêà. Ãîëîâíèé õóäîæíèê àí³ìà-
ö³¿ — Åäóàðä Êèðè÷, êîìïîçè-
òîð — Ìèðîñëàâ Ñêîðèê, ñóïåð-
âàéçåð — Ìèõàéëî ßðåìêî, à ñà-
óíä-ïðîäþñåð — ²ãîð Äîáðÿí-
ñüêèé. Îðãàí³çàòîðè — “Ïðîñâ³-
òà” òà ìåðåæà ê³íîòåàòð³â “Ê³íî-
ïàëàö”

Національна спілка
майстрів народного
мистецтва “витче”
“Рушник 
національної єдності”

Ïðî “Ðóøíèê íàö³îíàëüíî¿
ºäíîñò³” éòèìåòüñÿ íà çàâòðàø-
í³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â àãåíò-
ñòâ³ “Óêð³íôîðì”. Äî ó÷àñò³ â
í³é çàïðîøåíî ãîëîâó Íàö³î-
íàëüíî¿ ñï³ëêè ìàéñòð³â íàðîä-
íîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè ªâãå-
í³ÿ Øåâ÷åíêà, ãîëîâó ×åðêàñü-
êîãî îñåðåäêó ö³º¿ ñï³ëêè Îëåê-
ñàíäðó Òåë³æåíêî, ãîëîâó Ðàäè
Àñîö³àö³¿ ïðàö³âíèê³â ÇÌ²

Óêðà¿íè Â³êòîðà Ïåòðåíêà, à òà-
êîæ äèðåêòîðà àñîö³àö³¿ “Óêðà-
¿íñüêèé ñóâåí³ð” Ìèêîëó Ñòå-
ïàíåíêà

У “Касталії” — 
“Інша територія”

Ñîö³àëüíî-ìèñòåöüêèé ïðîåêò
“²íøà òåðèòîð³ÿ” â³äêðèòî â ãà-
ëåðå¿ “Êàñòàë³ÿ”. Àêö³þ ï³äòðè-
ìàâ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé áëàãî-
ä³éíèé ôîíä “Ìåöåíàò”. Öå âè-
ñòàâêà òâîð÷îñò³ àóòñàéäåð³â —
ëþäåé, êîòð³ ïåðåáóâàþòü îñòî-
ðîíü çàãàëüíîïðèéíÿòîãî êóëü-
òóðíîãî ïðîñòîðó ³ ïîçáàâëåí³
âïëèâó ñîö³àëüíèõ ðàìîê òà
óìîâíîñòåé. Ùå â 1945-ìó
ôðàíöóçüêèé õóäîæíèê Æàí
Äþáþôôå â³äâ³äàâ ïñèõ³àòðè÷-
íó êë³í³êó â Ëîçàíí³ ³ çàõîïèâ-
ñÿ ðîáîòàìè ¿¿ ïàö³ºíò³â. Â³äòî-
ä³ ¿õíÿ òâîð÷³ñòü ñòàëà ÷àñòèíîþ
ñâ³òîâîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó
³ ä³ñòàëà íàçâó “Àðò áðþò”

У “Мистецькому 
курені” — 
“Колаж та деколаж”

Âèñòàâêà Ìàðèíè Ñèäîðåíêî
òà Àëüîíè Êàï³öè “Êîëàæ òà äå-
êîëàæ”, êîòðà â³äêðèëàñÿ â÷îðà ³
òðèâàòèìå äî 26 ÷åðâíÿ, öå ïî-
åòèçàö³ÿ ãëÿíöåâî¿ åñòåòèêè òà

çâåäåííÿ ¿¿ äî á³ãëàìóðíî¿ êóëü-
òóðè. Òåíä³òí³ êîëàæ³ Àëüîíè
çðîáëåíî ç ãëÿíöåâèõ æóðíàë³â.
Âîíè ïðîíèçàí³ åðîòèêîþ. Ôî-
òîãðàô³¿ Ìàðèíè ñòàëè ñèðîâè-
íîþ äî êîëàæ³â, õî÷à é ñàì³, âëàñ-
íå, º àðòåôàêòîì

У галереї “Ра” 
ювілейна виставка
фотографій 
Ірини Пап

¯¿ ³ìåí³ íåìàº ó â³ò÷èçíÿíèõ
åíöèêëîïåä³ÿõ òà ïðîôåñ³éíèõ
äîâ³äíèêàõ. Íåìàº ³ â ãðóáåçíî-
ìó òîì³ ïðî ñëàâåòíèõ æ³íîê
Óêðà¿íè. À âò³ì, ²ðèíó Ïàï çíà-
þòü íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, à é çà
êîðäîíîì — âîíà îäíà ç íàéâ³-
äîì³øèõ ôîòîðåïîðòåð³â ñâ³òó. Ó
ãàëåðå¿ “Ðà” äî äíÿ íàðîäæåííÿ
ìèñòêèí³ â³äêðèòî âèñòàâêó ¿¿
ñâ³òëèí, êîòðà òðèâàòèìå äî 20
÷åðâíÿ

До книги рекордів
України

Íàéá³ëüøîþ êàðòèíîþ ³ç
ôðóêò³â çàâòðà... ëàñóâàòèìóòü ó
ðåñòîðàí³ Pleasure cafå. Ó õîä³ ïî-
¿äàííÿ áóäå âñòàíîâëåíî ðåêîðä
íà íàéøâèäøó “ðîçïðàâó” ç øå-
äåâðîì. Ðåêîðä çàíåñóòü äî Êíè-
ãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè
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“Æèâîïèñ-2007” Ó Íàö³îíàëüí³é ñï³ëö³ õóäîæíèê³â
ñòàðòóâàëà IV Âñåóêðà¿íñüêà òð³ºíàëå

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

До 26 червня залах На-
ціональної спіл и х дож-
ни ів У раїни, що на
Львівсь ій площі, трива-
тиме IV Все раїнсь а
трієнале "Живопис-2007".
Вистав рочисто від-
рили в понеділо . На
с д лядачів представле-
но 219 полотен най ра-
щих с часних майстрів
У раїни.

Òð³ºíàëå — ñâîºð³äíèé ùîð³÷-
íèé ôåñòèâàëü-çâ³ò, ÿêèé çíàéî-
ìèòü øàíóâàëüíèê³â îáðàçîòâîð-
÷îãî ìèñòåöòâà ç íîâ³òí³ìè äîñÿã-
íåííÿìè ìàéñòð³â ïåíçëÿ. Ãîëîâ-
íîþ óìîâîþ ó÷àñò³ º ïåðåäóñ³ì âè-
ñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà îðèã³-
íàëüí³ñòü òâîð³â. Öüîãî ðàçó íà
âåðí³ñàæ³ ïðåäñòàâëåíî øèðîêèé
ñïåêòð íàïðÿìê³â, æàíð³â, îñîáèñ-
òèõ óïîäîáàíü õóäîæíèê³â. Çà êîð-
äîíîì òàê³ ìèñòåöüê³ ïîä³¿ íå º
ð³äê³ñòþ. Äî íèõ ãîòóþòüñÿ çà ï³â-
ðîêó, à ñàì çàõ³ä ïåðåòâîðþºòüñÿ
íà ñâ³òñüêèé ðàóò. Äëÿ Óêðà¿íè òî
íîâèíà. Çàçâè÷àé — öå ò³ëüêè âè-
ñòàâêè òâîð³â.

Ùîá, ÿê ìîâèòüñÿ, íå ïàñòè çàä-
í³õ ³ íå â³ä÷óâàòè ñåáå ³çîëüîâàíî

â³ä ñâ³òîâîãî êóëüòóðíîãî æèòòÿ, ó
1998 ðîö³ Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà õó-
äîæíèê³â Óêðà¿íè (ÍÑÕÓ) çàïî-
÷àòêóâàëà òð³ºíàëå-ðóõ. Íà æàëü,
óêðà¿íñüêèé ôåñò íàçâàòè òðàäè-
ö³éíèì âàæêî. Áî çà îñòàíí³õ â³-
ñ³ì ðîê³â âäàëîñÿ ïðîâåñòè ëèøå
òðè òàêèõ âåðí³ñàæ³. Äî íèí³øíüî-
ãî îðãàí³çàòîðè ïîñòàâèëèñÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíî. Õî÷ ³ íåâåëè÷êèì íà-
êëàäîì, àëå âèäàëè êàòàëîã êðà-
ùèõ ðîá³ò 2007 ðîêó. Éîãî ìîãëè
ïðèäáàòè âñ³ îõî÷³ çà 45 ãðèâåíü.
Ñàì çàõ³ä òàêîæ ñòàâ ìàñøòàáí³-
øèì.

Óêðà¿íñüêèì ìèòöÿì ó÷àñòü ó òà-
êèõ âèñòàâêàõ äàº çìîãó ãîëîñíî
çàÿâèòè ïðî ñåáå â ºâðîïåéñüêîìó

³ âñåñâ³òíüîìó ìèñòåöüêîìó ïðîñ-
òîð³. ßêùî æ ïîòàëàíèòü é ðîáî-
òè ïîì³òÿòü ³íîçåìí³ ìèñòåöòâî-
çíàâö³, òî íàéêðàù³ ç íèõ ïîòðàï-
ëÿòü íà ïðåñòèæí³ ºâðîïåéñüê³ âåð-
í³ñàæ³.

Öüîãî ðîêó íà ðîçãëÿä æóð³, äî
ñêëàäó ÿêîãî ââ³éøëè õóäîæíèêè
ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, íàä³éøëî 1400 ðî-
á³ò. Â³ä³áðàëè 250. ¯õ ³ â³äçíà÷èëè
äèïëîìàìè ÍÑÕÓ. Çà ô³íàíñîâî¿
ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè
³ òóðèçìó çíà÷óù³ñòü íàãîðîäè äëÿ
òðüîõ “ïåðøèõ” õóäîæíèê³â çðîñ-
ëà ³ â ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³. Ùî-
ïðàâäà, ä³çíàòèñÿ ïðî ðîçì³ð âèíà-
ãîðîäè “Õðåùàòèêó” íå âäàëîñÿ.
ßê ïîÿñíèëè ëàóðåàòè, öå íå ìàº

çíà÷åííÿ (íàïåâíî, ñóìà òàêà íå-
çíà÷íà, ùî ñîðîìíî ç³çíàòèñÿ), ãî-
ëîâíå — âèçíàííÿ.

Äèïëîì ïåðøîãî ñòóïåíÿ âðó-
÷èëè ²ãîðåâ³ ßùåíêó çà ðîáîòó

“Ìåðòâà íàòóðà íà ñ³ðîìó”. Äðóãå
ì³ñöå ïîñ³â Îëåêñàíäð Áàáàê ç
“Íàòþðìîðòîì ¹ 3”, ³ òðåòº —
Ëåîí³ä Àíòîíþê çà “Ïîðòðåò õó-
äîæíèö³ Ò. Ïàâëîâî¿”

Êîçàöüê³ çàáàâè 
íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³
Ç Ãðóç³¿ ïîâåðíóëàñÿ 
÷àéêà “Ñïàñ”
Àííà ÂÎËÊÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора до Києва із Гр зії
поверн лася чай а
"Спас". Мандрів а до Гр -
зії — перший похід поб -
дованої торі опії істо-
рично о човна. Вир шив-
ши 20 травня з Бала лав-
сь ої б хти Севастополя,
за два з половиною дні
раїнсь і мандрівни и

перетн ли Чорне море й
дісталися Бат мі. Приїха-
ли не з порожніми р а-
ми: привезли медів і
прод ти для при от ван-
ня леш .

Ãðóçèíè ïîñòàâèëèñÿ äî öüîãî
â³çèòó äóæå ñåðéîçíî: ç Óêðà¿íè
“Ñïàñ” ïðîâîäæàëè äèïëîìàòè
íà ÷îë³ ç Ãåíåðàëüíèì êîíñóëîì
Ãðóç³¿ â Îäåñ³ Çóðàáîì Êâà÷àäçå.
Ó Áàòóì³ òàìòåøí³ ïîñàäîâö³ âè-
äàëè êîçàêàì Ïîäÿêó çà íàëàãî-
äæåííÿ ñòîñóíê³â ì³æ Óêðà¿íîþ
òà Ãðóç³ºþ. Ïîñï³ëêóâàëèñÿ é ç
ïðåçèäåíòîì Ìèõàéëîì Ñààêàø-
â³ë³, îäíàê íå íà ÷îâí³, à â àåðî-
ïîðòó. Â³í õîò³â çàâ³òàòè â ãîñò³
íà ÷àéêó, âò³ì íà çàâàä³ ñòàëè íå-
â³äêëàäí³ ñïðàâè. Ïðèâ³òàòè íà-
øèõ êîçàê³â ³ ïîêàòàòèñÿ íà ñòà-
ðîäàâíüîìó ÷îâí³ ïðèéøëè ìåðè
îäðàçó ÷îòèðüîõ ì³ñò. Îäíîìó ç
íèõ ï³ñëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìåä³âêè çà-
ìàíóëîñÿ òåðì³íîâî ñêóïàòèñÿ â
ìîð³, é â³í áåçñòðàøíî íà ïîâíî-
ìó õîäó ñòðèáíóâ ç êîðàáëÿ çà
áîðò. Êàï³òàí “Ñïàñó” Ìèðîí

Ãóìåíåöüêèé ìàëî íå ä³ñòàâ ñåð-
öåâèé íàïàä, àäæå ñòðèáàòè ç êî-
ðàáëÿ íà õîäó ñóâîðî çàáîðîíåíî.
Íà ùàñòÿ, çà ÷àéêîþ éøëà ÿõòà
ñóïðîâîäó, òîæ ìåðà áëàãîïîëó÷-
íî äîïðàâèëè äî áåðåãà.

26 òðàâíÿ ðàçîì ³ç ãðóçèíàìè
â³äñâÿòêóâàëè Äåíü Íåçàëåæíî-
ñò³. Íà æàëü, íà áàòüê³âùèí³ íàâ-
êîëî ÷àéêè íåìàº òàêîãî àæ³îòà-
æó, íåìàº ³ æîäíîãî ñïðèÿííÿ íà
äåðæàâíîìó ð³âí³. ×åðåç ïëóòà-
íèíó íà ìèòíèö³ (ëüâ³âñüê³ ìèò-
íèêè îôîðìèëè ñóäíî ÿê âàíòàæ,
à ÿëòèíñüê³ íå ìîãëè âòîðîïàòè,
íà ÷îìó òîé “âàíòàæ” âåçòèìóòü)
êîçàê³â íå âèïóñêàëè ç Óêðà¿íè.
Âèð³øèòè ïðîáëåìó äîïîìîãëè
Ïîñîë ³ Êîíñóë Ãðóç³¿. Íåïðà-
âèëüíî æ îôîðìëåí³ äîêóìåíòè
äîñ³ íå âèïðàâèëè. Äî ñëîâà, õî-
äèòè íà ÷îâí³ ªâðîïîþ ìîæíà
â³ëüíî, ïàñïîðò ìîðÿêà äîçâîëÿº
ïðèáóòè â áóäü-ÿêèé ïîðò. Äëÿ
ïîõîäó ×îðíèì ìîðåì ïîòð³áíà
íèçêà ð³çíèõ äîçâîë³â. Ùîá âè-
éòè â ìîðå íà äâà äí³, êîçàêè ì³-
ñÿöü îôîðìëÿëè äîêóìåíòè.

— Êîëè ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó,
íà ×îðíîìó ìîð³ ïî÷àâñÿ øòîðì,
òîæ áóëè çìóøåí³ âêëþ÷èòè äâè-
ãóí. Íåâäîâç³ ðîçáèëî âàë. Äëÿ
òîãî, ùîá éîãî ïîëàãîäèòè, äîâå-
ëîñÿ ï³äí³ìàòè ÷àéêó íà áåðåã,
òîæ òðîõè çàòðèìàëèñÿ â Îäåñ³,—
ðîçïîâ³äàº îðãàí³çàòîð ïîõîäó,
ïðåçèäåíò ôîíäó “Âèòîêè” Ðî-
ìàí Ðîñü.

Ó÷îðà íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³
êîçàê³â çóñòð³÷àëè Îëåã Ñêðèïêà,
ãóðòè “Ïðîïàëà ãðàìîòà”, “Äà-
õàÁðàõà” òà êàçêàð-ë³ðíèê Ñàø-
êî Âëàñþê. Çàâ³òàâ íà ñâÿòî ³ ìó-
çè÷íèé êîëåêòèâ “Georgia”, ÿêèé
öèìè äíÿìè äàº ê³ëüêà êîíöåð-

ò³â ó ïàëàö³ “Óêðà¿íà”. Íàâ³òü ïî-
ïðè òå, ùî ñöåíà âì³ùàëà ëèøå
5—7 ëþäåé, ãðóçèíñüê³ ìèòö³ âñå-
òàêè ïðèéøëè é âèñòóïèëè. Ç ïî-
õîäó êîçàêè ïðèâåçëè äåñÿòü áî-
÷îê ãðóçèíñüêîãî âèíà, íèì ÷àñ-
òóâàëè òèõ, õòî ïðèéøîâ íà çà-
áàâó. Êîæåí îõî÷èé ì³ã âëàñíî-
ðó÷ äîïîìîãòè âàðèòè êóë³ø, à
ïîò³ì, çâ³ñíî, éîãî ñêóøòóâàòè.
Íàéàêòèâí³ø³ âçÿëè ó÷àñòü ó êî-
çàöüêèõ çàáàâàõ: àðìðåñë³íãó òà
ïåðåòÿãóâàíí³ êàíàòà. Çàê³í÷èëî-
ñÿ ñâÿòî ïîðîõîâèì ñàëþòîì ³ç
ãàðìàò, ùî ðîçòàøîâàí³ íà áîð-
òàõ êîðàáëÿ

Капітан чай и “Спас” Мирон ГУМЕНЕЦЬКИЙ:

— Конс л У раїни в Гр зії — апітан дальньо о плавання. Він роздив-
лявся чай одини три, та все одно не вірив, що ми перетн ли на ній
море, азав: “Хлопці, 2—3 бали шторм — і вашом човн апець”. Од-
на перша чай а “Пресвята По рова”, поб дована нами 15 ро ів том ,
витрим вала 9-бальний шторм. І ми це можемо довести до менталь-
но, адже тоді азети писали про атастрофи, що сталися під час штор-
м , зо рема тоді пере ин вся 32-метровий атамаран. А ось чаєч а
зверх по хвилях дійшла до порт . Звісно, знаходитися на човні в та
не од не д же приємно. Втім, нам подобається бачити, я див ються
люди нашим е стремальним походам.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Михайло Демцю (Львів) з автопортретом “Маестро”. 2006 рі
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Шан вальни и знайомляться з новітніми дося неннями образотворчо о мистецтва



Хрещатик  13 червня 2007 РРІІЗЗННЕЕ 1155

“Òàíöþâàòè ªâðîïó”
çìóøóº ãóðò “Ïåðêàëàáà” ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà,
êîòðèé ó íåä³ëþ çàâ³òàâ äî Êèºâà

ßðîñëàâà ÊÐßÒ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Файні ц ли з "Пер ала-
би" (це не тіль и село в
Карпатах, а й рт м зи-
антів) неділю в л бі
"Баб їн" презент вали
свій новий альбом "Гово-
рить Івано-Фран івсь ".

“Ìóçèêà äîâîë³ àáñòðàêòíà, à
òåêñòè íå îáòÿæåí³ ñìèñëîâè-
ìè ãàëþöèíàö³ÿìè. Ñï³âàííÿ
ñë³â — ÷è òî ëþáîâíî¿ àõ³íå¿, ÷è
ïñåâäî-ôîëüêëîðíîãî ñîöîïòè-
ì³çìó — íå òå ùî íå ìàº çíà-
÷åííÿ, àëå íàáèðàº ðàäøå åíåð-

ãåòè÷íî¿, àí³æ ñìèñëîâî¿ ôóíê-
ö³¿”,— ÷åñíî ïîâ³äîìëÿº îô³-
ö³éíèé ñàéò ãóðòó. À ùî æ íà-
ñïðàâä³?

Êîíöåðò ðîçïî÷àâñÿ ç âèñòó-
ïó äðóç³â ³âàíîôðàíê³âö³â —
àêàäåì³÷íîãî äóåòó Îëåêñ³ÿ
Ìàêåòà òà Ñàø³ Ìîðîçîâî¿. À
ïîò³ì íà ñöåíó âèéøëè ãîëîâ-
í³ âèíóâàòö³ ïîä³¿, ³ Àíäð³é
Ôåäîòîâ, ñîë³ñò ãóðòó, ïîâ³äî-
ìèâ:

— Âàñ ðîçâàæàòèìå àíñàìáëü
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òàíöþ
“Ïåðêàëàáà”! Òàíöþâàòè òðåáà,
òàíöþâàòè êîðèñíî!

² ï³ñëÿ öèõ ñë³â õ³ï³âñüêà ÷àñ-
òèíà ïóáë³êè âæå íå ïðèñ³äàëà,
à ³íòåë³ãåíö³ÿ ñïîê³éíî ñïîñòå-

ð³ãàëà çà ä³éñòâîì, ñìàêóþ÷è
âèøóêàíèìè êîêòåéëÿìè.

Ìóçèêàíòè ñï³ëêóâàëèñÿ ç
àóäèòîð³ºþ ó ìîäíîìó ñåðåä äå-
ÿêèõ ãóðò³â ñòèë³, ÿêèé ìîæíà
îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê áàçàðíî-òî-
âàðèñüêèé. Àäæå ç³ ñöåíè òî â³ä
îäíîãî, òî â³ä ³íøîãî ó÷àñíèêà
õàîòè÷íî ëóíàëè ìàëî çðîçóì³ë³
ôðàçè ïðî òå, ÿê âîíè ñüîãîäí³
ñïàëè íà ï³äëîç³, àáî ïðî òå, äå
çáèðàþòüñÿ ïðîäîâæóâàòè âå÷³ð.

Çàâåðøèâñÿ âèñòóï âèõîäîì
íà ñöåíó ïðîäþñåðà ãóðòó Îëå-
ãà Ãíàò³âà, ÿêèé çàñï³âàâ äâ³ ï³ñ-
í³. Äî ñëîâà, ñòèëü âèêîíàííÿ òà
çîâí³øí³ñòü ïðîäþñåðà ÷îìóñü
íàãàäóâàëè Ìèõàéëà Øóôóòèí-
ñüêîãî

Учасни и рт "Пер алаба" знов під орюють иївсь п блі
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атастрофи, а-
те орія 1, серія А, №083123 та в лад №095595 на ім’я Тарасова Володимира
Ві торовича вважати недійсними.
Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атастрофи, а-
те орія 1, серія А, №051993 та в лад №153727 на ім’я Т марович Ми оли
Володимировича вважати недійсними.

Заява про е оло ічні наслід и діяльності

Заява про е оло ічні наслід и діяльності ЗАТ "Поб тремб д" в зв'яз
з б дівництвом, обсл ов ванням та е спл атацією виробничої бази
на в л.Медовій, 5 Солом'янсь ом районі м.Києва.

На цей час на території розміщені б дівлі та спор ди існ ючої
виробничої бази (виробничий цех, адміністративно-поб товий орп с,
с ладсь і та підсобні приміщення), я а спеціаліз ється на ви отовленні
металевих деталей для потреб б дівництва, проводить ремонт
оснащення тощо.

Передбачається б дівництво нової адміністративної б дівлі та
за ритої системи дощової аналізації з ло альними очисними
спор дами.

Об'є т не є е оло ічно небезпечним. За рах но оптимізації прое тних
рішень при ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм
об'є т не б де здійснювати ш ідливо о вплив на нав олишнє
середовище.

Теплопостачання об'є та б де здійснюватися від топ ової, я ій
встановлюються с часні отли з низь ими по азни ами ви идів
забр днюючих речовин в атмосферне повітря.

При е спл атації бази в атмосферне повітря б д ть надходити о сиди
азот , о сид в лецю, ем льсор, о сиди металів. Концентрації
забр днюючих речовин не перевищ ють встановлених нормативів ГДК
завдя и прийнятим про ресивним прое тним рішенням.

Прое том б дівництва передбачено влашт вання я існо о
асфальтобетонно о по риття території, я е надійно захищатиме ґр нти
та ґр нтові води від можливих забр днень.

Передбачається влашт вання вн трішньомайданчи ової мережі
водопровод та аналізації з під люченням до місь их мереж.

Відповідно до а т обстеження зелених насаджень КП УЗН
Солом'янсь о о район від 09.03.2005р. №39 на земельній ділянці
рост ть 19 дерев ( оріх волось ий-1шт., верба біла-12шт., тополя біла-
4 шт., береза бород.- 1 шт.). Знесення їх не передбачається. Прое том
б дівництва, після сплати замовни ом відновлюючої вартості,
передбачається знесення частини трав'яно о азон площею 200 в.м,
я ий знаходиться задовільном стані.

Після завершення б дівельних робіт б де проведено омпле сний
бла о стрій та озеленення території з висад ою дерев, ча арни ів,
вітни ів з ідно з дендропланом.
Пропозиції приймаються за адресою: 03022, м.Київ, в л. Ж овсь о о,

22-а, тел. 250-86-00 протя ом 2 тижнів з дня виход п блі ації.

25 червня 2007 ро
о 19.00 в ш олі №81,
в л. Тичини, 22-А,

відб д ться ромадсь і
сл хання

Дніпровсь о о район ,
в л. Березня івсь а, 12,
14, 16 проти заб дови
земельної ділян и.

Реєстрація починається
за пів одини.

Вхід за паспортами.

Громада

Шановний а ціонере!
Правління ВАТ “Вторес”

повідомляє, що за альні збори а ціонерів відб д ться 27 липня 2007 ро о 10.00 за адресою:
04073, м. Київ. в л. Мар а Вовч а, 16-Б.

Порядо денний:
1. Про обрання робочих ор анів та затвердження ре ламент за альних зборів а ціонерів.
2. 3віт Правління про фінансово- осподарсь діяльність ВАТ "Вторес" за 2006 рі та основні напрям и роботи

2007 році.
3. Звіт Спостережної Ради ВАТ "Вторес" за 2006 рі .
4. Звіт Ревізійної омісії ВАТ "Вторес" за 2006 рі ,
5. Про розподіл приб т за 2006 рі та план розподіл приб т на 2007 рі .
6. Про реалізацію не ви ористов ємих та нерентабельних приймальних павільйонів.

Реєстрація а ціонерів та їх представни ів проводиться з 9.15 до 9.45 за в азаною адресою.
Для часті зборах необхідно мати:
- до мент, що посвідч є особ а ціонера (паспорт) або довірен особ ;
- дор чення на право часті для повноважених а ціонерів.
Телефон для довідо (044) 463-98-48

Правління

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності

Наймен вання по азни а звітний попередній
період період

Усьо о а тивів: 1162,4 1247,0
Основні засоби 926,9 952,8
Дов остро ові фінансові інвестиції — —
Запаси 64,4 79,4
С марна дебіторсь а забор ованість 67,4 187,1
Грошові ошти та їх е віваленти 103,7 27,7
Нерозподілений приб то — —
Власний апітал 750,1 750,1
Стат тний апітал 250,7 250,7
Дов остро ові зобов'язання — —
Поточні зобов'язання 92,5 128,1
Чистий приб то (збито ) 10,8 -11,9
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 1002957 1002957
Кіль ість власниx а цій,
ви плених протя ом період (шт.) — —
За альна с ма оштів, витрачених
на ви п власних а цій протя ом період — —
Чисельність працівни ів на
інець період (осіб) 54 56

Від рите а ціонерне товариство
"У р азпрое т"

( од ЄДРПОУ 00158592)
повідомляє, що в поряд денном чер ових За альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 22 червня 2007 ро ,
те ст о олошення, я ий б в оп блі ований в Бюлетені

"Цінні папери У раїни" №99-100 (2029-2030) від 04.05.07 р.
та в азеті "Київсь а правда" №48 (22101) від 08.05.07 р.,

відб лися зміни:
ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності
Товариства за 2006 рі та визначення основних напрям ів діяльності
на 2007 рі .

2. Звіт На лядової ради за 2006 рі .
3. Звіт Ревізійної омісії за 2006 рі .
4. Від ли ання та обрання Правління, На лядової ради, Ревізійної омісії

Товариства.
5. Затвердження положень про проведення За альних зборів а ціонерів,

На лядов рад , Ревізійн омісію, Правління Товариства.
6. Затвердження нової реда ції Стат т зі змінами та доповненнями.
7. Зміна реєстратора Товариства.
8. Розподіл приб т Товариства за підс м ами роботи 2006 році та

затвердження нормативів розподіл приб т на 2007 рі .
9. Роз ляд питання щодо сплати дивідендів за 2006 рі .
Місце проведення зборів: зала засідань ВАТ "У р азпрое т",
в л. Артема, 77, м. Київ, 04050. Дата і час реєстрації часни ів
За альних зборів а ціонерів 22 червня з 10.00 до 11.30.
Почато За альних зборів а ціонерів о 12.00.
При реєстрації а ціонер необхідно пред'явити до мент, що посвідч є
особ ; представни а ціонера чи юридичної особи - належним чином
оформлен довіреність та до мент, що посвідч є особ .
Довід и за тел. (044) 482-02-19

Додато з ідно рішення ДКЦПФР №324 від 26.05.2006 р.
Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності ВАТ

"У р азпрое т" (тис. рн)

Наймен вання по азни а Звітний Попередній
період період
2006 рі 2005 рі

Усьо о а тивів 35 073,9 32 396,0
Основні засоби 6 178,5 6 245,9
Дов остро ові фінансові інвестиції 94,2 285,7
Запаси 21 491,3 21 063,4
С марна дебіторсь а забор ованість 4 161,8 3 557,0
Грошові ошти та їх е віваленти 2 135,2 537,6
Нерозподілений приб то 1 629,7 1 374,1
Власний апітал 2 896,2 2 906,0
Стат тний апітал 1 599,9 1 599,9
Дов остро ові зобов'язання 13 332,1 332,3
Поточні зобов'язання 15 616,0 26 183,7
Чистий приб то (збито ) 293,9 - 3 926,4
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 1 797,7 1 797,7
Кіль ість власних а цій,
ви плених протя ом період (шт.) 0 0
За альна с ма оштів витрачених
на ви п власних а цій
протя ом період 0 0
Чисельність працівни ів
на інець період (осіб) 471 469

ВІДДІЛ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

повідомляє про завершення приватизації об'є тів ом нальної власності район
шляхом ви п

Нежило о приміщення пл. 62,7 в.м за адресою: в л. Костянтинівсь а, 19, літ. А — юридичною
особою
Нежило о приміщення пл. 11,4 в.м за адресою: в л. Костянтинівсь а, 19, літ. А — юридичною
особою
Нежило о приміщення пл. 112,0 в.м за адресою: в л. Костянтинівсь а, 25, літ. А — юридичною
особою
Нежило о приміщення пл. 297,1 в.м за адресою: в л. Межи ірсь а, 25, літ. А — юридичною
особою
Нежило о приміщення пл. 94,3 в.м за адресою: в л. Червонопільсь а, 11/13, літ.А — фізичною
особою
Нежило о приміщення пл. 84,9 в.м за адресою: в л. Ярославсь а, 11, літ, А— юридичною
особою
Нежило о приміщення пл. 372,1 в.м за адресою: в л. Хорива/ Костянтинівсь а, 15/8, літ.А —
юридичною особою
Нежило о приміщення пл. 101,3 в.м за адресою: в л. Нижній Вал, 33, літ. Б — юридичною
особою
Нежило о приміщення пл.131,7 в.м за адресою: в л. Костянтинівсь а, 54/13, літ. А —
юридичною особою
Нежило о приміщення пл. 140,8 в.м за адресою: в л. Межи ірсь а, 56, літ. А — юридичною
особою

про завершення приватизації
об'є та ом нальної власності район шляхом а ціон

нежило о б дин пл. 2305,0 в.м за адресою: в л. 3ападинсь а, 9, літ.А — юридичною
особою за 7 773 959 рн, 16 оп., т.ч. ПДВ 1295 659 рн 86 оп.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що роз ляд справи за позовом
Величен о Тетяни Василівни до Мандзю а
І оря Оле сійовича про визнання до овор
найм розірваним та с ас вання реєстрації
місця проживання призначено на 27 червня
2007 ро на 12.00 в приміщенні с д (03113,
м. Київ, в л. Ш това, 1, аб. 22) під
олов ванням с дді Кізюн Л.І.
У с дове засідання ви ли ається відповідач
Мандзю І ор Оле сійович.

Шевчен івсь ий районний с д
м. Києва повідомляє: сл хання
с дової справи за позовом Інчен а
Юрія Ми олайовича до ПП
"Кондиціювання та вентиляція" в особі
Рошинець Ми оли Ми олайовича
в ідб деться в приміщенн і
Шевчен івсь о о районно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Вознесенсь ий звіз, 10-Б,
аб. 57 19 червня 2007 ро об 11.30.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 06. 07.2007 ро
о 10.45 відб деться роз ляд цивільної справи за позовом Маслю А.Г. до
Герасимч О.С. про стя нення бор за до овором пози и. Роз ляд
справи відб деться за адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1, . 16, під
олов ванням с дді Ма хи А.А.
У с дове засідання ви ли ається відповідач: Герасимч Оле сандр
Сер ійович, м. Київ, в л. Я. Галана, б д. 2, в. 55. У разі вашої неяв и
справ б де роз лян та без вашої часті.

Дніпровсь ий районний с д м.Києва повідомляє Мельни Наталію Гри орівн ,
я а проживає за адресою: м.Київ, в л. Кибальчича, 15-А, в. 91, що 18.06.2007 ро
о 14.00 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 Мал ха В.Б. до
Мельни Н.Г., третя особа: Дніпровсь а районна м.Києві державна адміністрація
про визнання особи та ою, що втратила право на орист вання ж/п.
Дана особа ви ли ається в с дове засідання в я ості відповідач и.У випад
неяв и в с дове засідання справ б де роз лян то її відс тність.
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від 11 червня 2007 ро
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☺ “Ìè â³äòÿãóâàëè ö³ çàêîíîïðîåêòè ïðîòÿãîì
ðîêó”.
☺ “Íàì ñüîãîäí³ âäàëîñÿ ïðèòÿãíóòè óâàãó ðà-

ä³îñëóõà÷³â äî ö³º¿ ïðîáëåìè”.
☺ “Ó ìåíå âèíèêàþòü äóðí³ äóìêè, ùî êîìóñü

ö³ çàêîíîïðîåêòè íåâèã³äí³”.
☺ “Öå ð³çí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, à ìåòà îäíà — íà-

äóðèòè”.
☺ “Äàâàéòå ïîä³ëÿòè ò³ äóìêè, ùî âæå º”.
☺ “Öå ïèòàííÿ íàñò³ëüêè âàæëèâå, ùî íå ìîæå

áóòè”.

☺ “Òðåáà â îäí³é ÷àñòèí³ âðåãóëþâàòè àçàðòí³ ³ã-
ðè, à â äðóã³é — ëîòåðåéíèé á³çíåñ”.
☺ “Âèõîäèòü ³ ðâå íà ñîá³ ñîðî÷êó, ùî òðåáà

ïðèéìàòè, à â êèøåí³ òðèìàº äóëþ”.
☺ “ß õîò³â áè ñêàçàòè ³ ÷³òêî îáìàëþâàòè ïîçè-

ö³þ êîìóí³ñò³â”.
☺ “Íà æàëü, íàø³ ñóää³ íåçàëåæí³ â³ä ñâîº¿ ñî-

â³ñò³ ³ çàêîíó”.
☺ “Âè áîäðî çàâåðíóëè îñòàííº ðå÷åííÿ”.

Під от вала Оль а ДЯЧЕНКО,
“Хрещати ”

Êîñìîá³îëîã³÷íèé
ïðîãíîç íà 13 ÷åðâíÿ
Присвятіть день очищенню від не ативних емоцій, д мо , по-

сидьте на харчовій дієті. Гніватися, с м вати не треба. Знайдіть
привід для веселощів, льтив йте хороший настрій, несіть нав-
олишній простір добро та радість, наснаж йте тих, хто занепав
д хом. Саме тоді ваше серце осяє небесний промінчи і в аже
на істинне по ли ання, тож ви не відійдете від своєї про рами.
2.20—15.25. Період, оли справи р хаються на армічном “ав-

топілоті”, і з пинити чи переорієнт вати їх силою власної волі
неможливо. Підбивайте підс м и за місяць та робіть відповідні
виснов и.

ОВНИ, я що витратили зароблене і вітер свище в ишенях, бор не
беріть, а постарайтеся вим н ти “ енератор” бажань та обійтися с ром-
ним існ ванням. ТЕЛЬЦІ, тримайтеся від важливих ро ів, нехай се
владнається. Ваш зад м — важ ий хліб, і з одом ви в том пере онаєте-
ся. БЛИЗНЯТА, ви несподівано від риєте для себе ба ато при оломшли-
вих таємниць щодо сл жбової сфери. Їх маєте взяти на озброєння... По-
ставтеся с млінно до роботи і ви онайте завдання вимо ливих робото-
давців висо опрофесійно. РАКИ, ви блис чий фахівець своєї справи, тож
“ лепайте” роші, не заб ваючи про те, що дор чене завдання треба ви-
он вати не механічно, а з творчою іс рою. Від вас вима ається не іль-
ість, а я ість. ЛЕВИ, я що не ладите з ерівництвом і, попри фахов дос-
оналість, неспроможні армонійно співпрацювати з ним, не переймай-
теся. То лопіт шефа, я ий через незадоволення особистим життям з а-
няє на вас зло. ДІВИ, робота — це для вас ш ола, де доведеться нав-
чатися творчих хитром дрощів. Б де доволі с ладно, ос іль и оре-по-
радни и серед оле постійно збивають вас із пантели . ТЕРЕЗИ, за-
тисніть пр жин бажань, можливості для реалізації їх — нефорт нні. Хо-
ча діловий ент зіазм і б’є джерелом, одна цьо о замало... Ваша ар’-
єра нині залежить від ч жих оштів та рес рсів. СКОРПІОНИ, оли вас
епсь ий настрій, маб ть, між вами та близь ими пробі ла чорна іш а.
Не артайтеся, а постарайтеся “переплавити” той не атив добрі поч т-
тя. СТРІЛЬЦІ, напавши на слід недоброзичливців, що підст пно ш одять
вам, не платіть тією ж монетою. Можливо, вони не знають, що творять,
і збирають в ілля над своєю оловою?... КОЗОРОГИ, я що раєте на
п блі , флірт єте, а всередині д шевна порожнеча — то ріш ціна том
пол м’яном артистизм . ВОДОЛІЇ, ви маєте стояти міцно на но ах, б -
ти впевненими в собі, відч вати підтрим рідних і перед сім оріти твор-
чо. Тоді й з ар’єрним ростом все с ладеться добре. РИБИ, облиште е-
нер вати ідеї та давати сл шні поради, від них сьо одні нія ої ористі не
б де, лише роздрат єте оточення

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé äîù. Â³òåð ñõ³äíèé,
ç ïåðåõîäîì íà ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+21...+24°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Â îêðåìèõ ðàéîíàõ íåâåëèê³ êîðîòêî÷àñí³
äîù³. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé òà ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +21...+25°Ñ, âíî÷³ +14...+16°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”   
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðäè, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 11 òà 12 ÷åðâíÿ
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1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  13 червня 2007

До роз ляд приймаються чорно-білі й ольорові знім и, я і в сьом розмаїтті відображають наше життя всіх
йо о проявах, природ , домашніх любленців. Роботи надсилайте на адрес реда ції з поміт ою “Фото он рс”,
зазначивши свої прізвище, ім’я, номер телефон . Най ращі світлини др ватим ться щосереди та щоп’ятниці.
Кон рс триватиме до 10 р дня 2007 ро . На переможців че ають дипломи від ор анізаторів та призи.

Вед чий — Оле сандр Яремен о, тел. 235-23-34

Ор анізатори:
реда ція азети “Хрещати ”,
Національна спіл а
фотох дожни ів У раїни

Ці аво... Лада БОНДАРЕНКО (Київ)

Спонсор — деп татсь а фра ція Бло Леоніда Черновець о о в Солом’янсь ій райраді Києва

Партнер прое т
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“Äàâàéòå ïîä³ëÿòè ò³ äóìêè, ùî âæå º”
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