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ОДИНАДЦЯТЕРО ДВОХ НЕ ЧЕКАЮТЬ
БЮТ та Бло Клич а вчора відмовилися брати
часть сесії, а “Наша У раїна”
продовжила робот
разом із фра ціями з більшості
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СВЯТКОВІ ОРДЕРИ
До Дня медично о працівни а
від місь ої влади 20 лі арів отримають
нові вартири

Òâàðèííèé á³çíåñ
Ãíîáèòåë³â çâ³ð³â øòðàôóâàòèìóòü 
â³ä 200 äî 2500 ãðèâåíü, à ¿õ ñàìèõ
çàáèðàòèìóòü äî òèì÷àñîâîãî ðîçïîä³ëüíèêà

Ïðîéøîâøè â÷îðà Õðåùàòèêîì
òà ìàéäàíîì Íåçàëåæíîñò³, êîðåñ-
ïîíäåíò “Õðåùàòèêà” íàðàõóâàâ
÷îòèðè “òâàðèíí³ ôîòîòî÷êè”.
Òðüîõ ìàâï òà îäíîãî ñîêîëà ïðî-

äîâæóâàëè åêñïëóàòóâàòè ïîïðè
çàáîðîíó ì³ñüêî¿ âëàäè. Îñîáëè-
âî¿ áðóòàëüíîñò³ íå ñïîñòåð³ãàëî-
ñÿ, ïðîòå êîëè ìàâïî÷êà ïðîñòÿã-
ëà ëàïó äî ñóìêè êë³ºíòêè, õàçÿ-

¿í êóëàêîì øâèäêî çàñïîêî¿â òâà-
ðèíó. Îòæå, çâ³ð³ íàâ÷åí³. Çâàæà-
þ÷è íà 30-ãðàäóñíó ñïåêó, äîâãî
äèâèòèñÿ íà òâàðèí áðàêóâàëî
ñèë, òèì á³ëüøå, ùî ¿õí³ âëàñíè-
êè íàâ³äð³ç â³äìîâëÿëèñÿ ðîçïî-
â³ñòè ïðî ñâ³é á³çíåñ.

Òèì ÷àñîì ó Òîâàðèñòâ³ çàõèñ-
òó òâàðèí “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³-
ëè, ùî çâ³ð³â íå ëèøå á’þòü, ïðî
ùî â ÷èñëåííèõ äçâ³íêàõ ïîâ³-
äîìëÿþòü êèÿíè, âáèâ÷èìè º ñà-
ì³ óìîâè, â ÿêèõ òâàðèí óòðèìó-
þòü ³ çìóøóþòü ïðàöþâàòè. Ãî-
äóþòü ¿õ àáèÿê, íàïóâàþòü “Êî-
ëîþ” ÷è êàâîþ é òðèìàþòü íà
ñïåö³ àáî ìîðîç³. Àãðåñèâíèõ òà
ðóõëèâèõ â³ä ïðèðîäè òâàðèí
“øïèãóþòü” íàðêîòèêàìè. Òîìó
“ïóõíàñò³ ìîäåë³” æèâóòü ïåðå-
âàæíî îäèí ñåçîí.

За інчення на 5-й стор.

Óðÿä ðîçïàþâàâ
áîðîøíî
Äåðæàâí³ ñ³âà÷³ ïîñï³õîì
íàìàãàþòüñÿ çíèçèòè ö³íè 
íà õë³á ó ðåã³îíàõ
Áîãäàí ÁÎÐÒÀÊÎÂ
^”Õðåùàòèê”

Нещодавня по роза прем'єра Ві тора Ян овича по-
збавити портфелів трьох ерівни ів а рарно о бло
ряд — Ві тора Сла т , Юрія Мельни а і Анатолія
Кінаха, я их він звин ватив зростанні роздрібних
цін на хліб ре іонах, зм сила їх завор шитися.
Вже вчора зран ерівництво п'яти "проблемних"
областей дістало змо запропон вати хлібовироб-
ни ам борошно з держрезерв за ціною, що на 20%
нижча від рин ової. На д м міністра е ономі и
Анатолія Кінаха, ця різниця має нівелювати втрати,
я их вони зазнали через подорожчання еле тро-
енер ії та пально о. Водночас на селе торній нара-
ді, я терміново с ли али вчора надвечір, з'яс ва-
лося, що дея і області отримали це дешеве борош-
но лише на 8 діб, чим д же занепо оєне ерівниц-
тво цих ре іонів. У столиці ж сит ація з цінами на
хліб стабільна.

Êåð³âíèöòâî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿ òà
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñòåé, à òàêîæ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì
âòðàòèëî êîíòðîëü çà ö³íîóòâîðåííÿì íà õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè øè-
ðîêîãî âæèòêó, çàÿâèâ íà â÷îðàøí³é ñåëåêòîðí³é íàðàä³ ç ãîëîâà-
ìè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é îäèí ³ç êàíäèäàò³â íà çâ³ëüíåííÿ, ì³í³ñòð
åêîíîì³êè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ê³íàõ. Ñàìå öå, ââàæàº â³í, ñòàëî ãî-
ëîâíîþ ïðè÷èíîþ çðîñòàííÿ ö³íè íà õë³á ó öèõ îáëàñòÿõ. Äëÿ íå-
ãàéíîãî âèïðàâëåííÿ ñèòóàö³¿ óðÿä âèð³øèâ íàïðàâèòè â ö³ ðåã³î-
íè áîðîøíî ç äåðæðåçåðâó, ÿêå íà ï’ÿòó ÷àñòèíó äåøåâøå, í³æ íà
â³ëüíîìó ðèíêó.

Âîäíî÷àñ Àíàòîë³é Ê³íàõ ïîáîþºòüñÿ, ùî çà íèí³øíüîãî ð³âíÿ
òîðãîâåëüíèõ íàäáàâîê ó äåÿêèõ îáëàñòÿõ ö³ çàõîäè ìîæóòü âèÿâè-
òèñÿ ìàðíèìè. Àäæå, ñêàæ³ìî, â Äîíåöüê³é òà Çàêàðïàòñüê³é îá-
ëàñòÿõ öåé ïîêàçíèê ÷è íå âäâ³÷³ ïåðåâèùóº âñòàíîâëåí³ óðÿäîì
10%. Ïàí Ê³íàõ íàâ³òü çàïðîïîíóâàâ êåð³âíèöòâó öèõ ðåã³îí³â äî-
ïîìîãó ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ö³íîóòâîðåííÿ ³ç çàëó÷åííÿì ³íøèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Âîäíî÷àñ, ÿê ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ íàðàäè, äåøåâîãî áîðîøíà
âèñòà÷èòü íå íàäîâãî. Ãóáåðíàòîð Æèòîìèðùèíè Þð³é Ïàâëåí-
êî á³äêàâñÿ ïåðåä ì³í³ñòðîì åêîíîì³êè, ùî éîãî îáëàñò³ âèä³ëå-
íî áîðîøíà ëèøå íà 8 ä³á, à ùî ðîáèòè äàë³, â³í íàâ³òü íå óÿâ-

ëÿº. Àäæå âîíè íå âèðîáëÿ-
þòü âëàñíîãî áîðîøíà, à
ââîçÿòü ç ï³âäåííèõ ðåã³î-
í³â. Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå
öå ïðèçâåëî äî çðîñòàííÿ
ö³íè íà õë³á â ðåã³îí³ íà
54%. Êè¿â æå é íàäàë³ ìà-
òèìå äåøåâèé õë³á çàâäÿêè
äàëåêîãëÿäí³é ïîë³òèö³ êå-
ð³âíèöòâà ñòîëèö³, ÿêå çà-
êîíòðàêòóâàëî çà íèçüêèìè
òîð³øí³ìè ö³íàìè ñò³ëüêè
çåðíà, ùî éîãî âèñòà÷èòü äî
íîâîãî âðîæàþ. “Ö³íà íà
áàòîí çàëèøèòüñÿ é íàäàë³
1,40 ãðí çà ï³âê³ëîãðàìà, à
óêðà¿íñüêèé êóïóâàòèìåìî
ïî 1,82 ãðí”,— çàïåâíèâ
“Õðåùàòèê” íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ïîáóòó ³ òîðã³âë³ ÊÌÄÀ
Âàñèëü Ùåðáåíêî

9
1

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Від чорашньо о дня при Київсь ій державній адмініс-
трації запрацювала цілодобова аряча лінія, ди ияни
мож ть повідомляти про бр тальне поводження з твари-
нами. 8 червня місь ий олова Леонід Черновець ий під-
писав розпорядження, відповідно до я о о ви ористання
тварин з омерційною метою неналежних мовах за-
боронено. Пор шни ів штраф ватим ть від 200 до 2500
рн, а тварин забиратим ть до тимчасово о розподіль-
ни а. Невдовзі б де створено спеціальний прит ло .
Тим часом на столичних в лицях тварини і далі поз ють
за с м від 10 рн до $20.

Під палючим сонцем мавпоч а не розділяє радості сво о хазяїна
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Київ— найзеленіше 
місто Європи

Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ïðîäîâæóº óòðèìóâàòè
ë³äåðñòâî ñåðåä íàéçåëåí³øèõ ì³ñò ªâðîïè.
Çà äàíèìè êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà “Êè¿âçåëåíáóä”, íà îäíî-
ãî ìåøêàíöÿ ñòîëèö³ ñüîãîäí³ ïðèïàäàº
21 ì2 çåëåíèõ íàñàäæåíü. “Ðîçìîâè ïðî ïî-
ñò³éíå çìåíøåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó
ñòîëèö³ — áåçï³äñòàâí³. Êè¿â çàéìàº ïëî-
ùó 83 òèñ. 558 ãà, ç íèõ ïàðê³â, ñêâåð³â òà
ë³ñîïàðêîâèõ çîí — 56 òèñ. 505 ãà. ßêùî
ïîð³âíÿòè, ñê³ëüêè êâàäðàòíèõ ìåòð³â çå-
ëåí³ ïðèïàäàº íà æèòåë³â âåëèêèõ ºâðî-
ïåéñüêèõ ì³ñò, òî é òóò óêðà¿íñüêà ñòîëè-
öÿ ïîïåðåäó. Íàïðèêëàä, â Áåðë³í³ íà îä-
íîãî æèòåëÿ ïðèïàäàº ëèøå 10 ì2, â Íüþ-
Éîðêó — 6,7 ì2, â Ëîíäîí³ — 12ì2, â Ìîñ-
êâ³ — 14,2 ì2, â Ðèç³ — 9 ì2”,— ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âçåëåíáóä”
Ïåòðî ßâîðîâñüêèé

Кияни 
контролюватимуть 
“Твій дім, 
твоє подвір’я”

Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ³í³ö³þº
ïðèéíÿòòÿ äî ðîçãëÿäó íà ïëåíàðíîìó çà-
ñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 14
÷åðâíÿ 2007 ðîêó ïðîåêòó ð³øåííÿ “Ïðî
ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ òà çä³éñ-
íåííÿ êîíòðîëþ çà àäðåñíîþ çàãàëüíîì³ñü-
êîþ ïðîãðàìîþ “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”.
Óõâàëåííÿ òàêîãî ð³øåííÿ óíåìîæëèâèòü
êîðóïö³þ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîãðàìè
“Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ” øëÿõîì âïðîâà-
äæåííÿ ñèñòåìè àäðåñíîãî ¿¿ ô³íàíñóâàí-
íÿ, òà æîðñòêîãî êîíòðîëþ ç áîêó ìåø-
êàíö³â òà äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó. Ïðîâ³â-
øè ïåðåâ³ðêó âèêîíàííÿ çàãàëüíîì³ñüêî¿
òà ðàéîííèõ ïðîãðàì “Òâ³é ä³ì, òâîº ïî-
äâ³ð’ÿ”, ì³æðàéîííà äåïóòàòñüêà êîì³ñ³ÿ
ôðàêö³é Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
âñòàíîâèëà, ùî ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷å-
íî¿ ïðîãðàìè ó ðàéîíàõ ïðèïóñêàþòüñÿ
çíà÷íèõ ïîðóøåíü òà çëîâæèâàíü, ÿê³ ïî-
ëÿãàþòü ó ïðèïèñêàõ ùîäî îá’ºì³â âèêî-
íàíèõ ðîá³ò, çàâèùåíí³ ¿õ ðåàëüíî âèêîíà-
íèõ îáñÿã³â

Хор “Хрещатик” 
співатиме 
у відремонтованому
приміщенні

Ïðèì³ùåííÿ êàìåðíîãî õîðó “Õðåùà-
òèê” êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóþòü. Ïëàíóþòü,
ùî éîãî ðåêîíñòðóêö³þ çàâåðøàòü ó 2010—
2011 ðîêàõ. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé, áóäèíîê ïåðåáóâàº â àâàð³éíîìó
ñòàí³, ³ â òàêèõ óìîâàõ õîð ïðàöþâàòè íå
ìîæå. Òîìó é ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî ðåêîí-
ñòðóêö³þ. “Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà
ìèñòåöòâ çíàéäå äëÿ êàìåðíîãî êîëåêòèâó
òèì÷àñîâå ïðèì³ùåííÿ”,— äîäàâ â³í. Çà
ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, ùîá ðîáîòà
íàä ³íâåñòèö³éíîþ óãîäîþ íå çàâàæàëà
òâîð÷îñò³ õîðó, ñòîëè÷íà âëàäà ðîçä³ëèëà
ïîñàäè õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òà ãåíäè-
ðåêòîðà ç ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòè-
íè. Ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì êàìåðíîãî
õîðó “Õðåùàòèê” ïðèçíà÷åíî Àíäð³ÿ Âî-
¿íîâà

“Друге дихання”
Видубицького 
озера

Íèí³øíÿ ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ íàâêîëî
Âèäóáèöüêîãî îçåðà ïîáëèçó Íàáåðåæíî-
Ïå÷åðñüêî¿ äîðîãè, íåâò³øíà. Äîâã³ ðîêè
ìèíóëà âëàäà íå çâåðòàëà óâàãè íà ïðîá-
ëåìó. Çà åêñïåðòíîþ îö³íêîþ ²íñòèòóòó óð-
áàí³ñòèêè, îçåðî ïåðåáóâàº ó êðèòè÷íîìó
åêîëîã³÷íîìó ñòàí³. Ïîòð³áí³ çíà÷í³ ô³íàí-
ñè, àáè î÷èñòèòè éîãî àêâàòîð³þ òà îçäî-
ðîâèòè ïðèëåãëó òåðèòîð³þ. Êð³ì òîãî, çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Âàñèëÿ Ïðèñÿæ-
íþêà, âïëèâàº íà åêîëîã³þ íàâêîëîîçåðíî¿
ä³ëÿíêè ¿¿ ñóñ³äñòâî ç òðüîìà òðàíñïîðòíè-
ìè ìàã³ñòðàëÿìè çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åí-
íÿ: ìîñòîì Ïàòîíà, Íàääí³ïðÿíñüêèì øî-
ñå òà çàë³çíè÷íèì ìîñòîì

Îäèíàäöÿòåðî äâîõ 
íå ÷åêàþòü

Îêñàíà ÊÎÐÍ²É×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учорашня сесія Київради відб -
лася за мирним сценарієм: сі
15 деп татів, отрих з'їзд БЮТ
"позбавив мандатів", брали
часть пленарном засіданні,
адже напередодні Дніпровсь ий
райс д відновив їхні повнова-
ження, а народні деп тати від
БЮТ вза алі не прийшли до Ки-
ївради. Демонстрацією апіт ля-
ції стало масове залишення се-
сійної зали фра ціями БЮТ та
Бло Віталія Клич а. Натомість
нашо раїнці не виявили солі-
дарності з оле ами по "Демо-
ратичном Києв " та залиши-
лися до інця пленарно о засі-
дання, що дало привід ж рна-
лістам прип стити: об'єднання
опозиції дало "тріщин ".

Сесія — ле ітимна
Ó÷îðà çðàíêó â õîë³ ñåñ³éíî¿ çàëè Êè-

¿âðàäè æóðíàë³ñò³â ö³êàâèëî ïåðåäóñ³ì,
÷è çàâ³òàþòü ñþäè íàðîäí³ äåïóòàòè òà
÷è ïðèéäóòü ò³ 15 äåïóòàò³â-åêñ-áþò³âö³â,
ÿêèõ ïàðò³éíèé ç’¿çä ïîçáàâèâ ïîâíîâà-
æåíü. Äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè íå ïðèé-
øëè, îäíàê ò³, êîãî îïîçèö³ÿ ïîãðîæóâà-
ëà íå âïóñòèòè äî ñåñ³éíî¿ çàëè, ïî÷óâà-
ëèñÿ ö³ëêîì çàõèùåíèìè ð³øåííÿì Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéñóäó.

Ïåðåä ïî÷àòêîì ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ñïðîñ-
òóâàâ ³íôîðìàö³þ, ÿêó ðàí³øå ïîøèðèëè
ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ, ïðî òå, ùî, ÿêùî ó
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ áðàòèìóòü ó÷àñòü
äåïóòàòè, ÿêèõ ç’¿çä ÁÞÒ í³áèòî ïîçáà-
âèâ ïîâíîâàæåíü, ñåñ³þ ââàæàòèìóòü íå-
ëåã³òèìíîþ. Çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîâãîãî,
çàÿâàì áþò³âö³â ñóïåðå÷èòü óõâàëà Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéñóäó, ÿêîþ çàáîðîíåíî ç’¿çäàì
ïàðò³é òà áëîê³â ïîçáàâëÿòè äåïóòàò³â ì³ñ-
öåâèõ ðàä ïîâíîâàæåíü. Îêð³ì öüîãî, â÷î-
ðàøíÿ ïîñòàíîâà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäó (çà ïîäàííÿì äåïóòàòà Îëåêñàí-
äðà Äàíèëîâà, êîòðèé ïåðåéøîâ ³ç ôðàê-
ö³¿ ÁÞÒ äî ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â) ïðè-
çóïèíèëà ð³øåííÿ ç’¿çäó ÁÞÒ â ÷àñòèí³
äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü
15 äåïóòàò³â Êè¿âðàäè òà çàáîðîíèëà Êè-
¿âñüê³é ÒÂÊ âèêîíóâàòè âåðäèêò ç’¿çäó.
Òîæ ö³ äåïóòàòè ìîæóòü ãîëîñóâàòè, à ñå-
ñ³ÿ º ëåã³òèìíîþ. Çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîâ-
ãîãî, íàïåðåäîäí³ éîìó ñòàëî â³äîìî ïðî
ìîæëèâ³ ïðîâîêàö³¿ ç áîêó ÁÞÒ, òîæ â³í
çàêëèêàâ äåïóòàò³â â³ä ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñè-
ëè âåñòè ñåáå öèâ³ë³çîâàíî.

Меншість
“про олос вала но ами”

Ïåðåä äåïóòàòàìè ó ñåñ³éí³é çàë³ ïîñòà-
íîâó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéñóäó îçâó÷èâ ñó-
äîâèé âèêîíàâåöü, ³ ï³ñëÿ öüîãî íåëîã³÷-
íîþ âèãëÿäàëà çàÿâà ãîëîâè ôðàêö³¿ ÁÞÒ
Òåòÿíè Ìåë³õîâî¿, êîòðà çà÷èòàëà ð³øåí-
íÿ ç’¿çäó ïðî ïîçáàâëåííÿ 15 åêñ-áþò³â-
ö³â ìàíäàò³â. Äàë³ ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ó ïîâ-
íîìó ñêëàä³ ðàïòîâî âèð³øèëà ïðèïèíè-
òè ñâîþ ðîáîòó òà ç êîëåãàìè ç “Äåìî-
êðàòè÷íîãî Êèºâà” (Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà) çàëèøèëà ñåñ³éíó çàëó. Æóðíàë³ñòàì
öåé â÷èíîê îïîçèö³îíåðè ïîÿñíèëè òèì,
ùî íå ââàæàþòü ñüîãîäí³øíº çàñ³äàííÿ
ñåñ³¿ ëåã³òèìíèì. Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Ìå-
ë³õîâî¿, þðèñòè ÁÞÒ ðîçáèðàòèìóòüñÿ ç
äîêóìåíòàìè òà âèð³øóâàòèìóòü, ÷è çà-
êîííà â÷îðàøíÿ ñåñ³ÿ, à ïîñòàíîâó Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéñóäó îñêàðæàòü ó ñóä³.

Íàòîì³ñòü ôðàêö³ÿ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”

ñïîê³éíî çàëèøèëàñÿ íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ ó
ñåñ³éí³é çàë³ òà áðàëà ó÷àñòü ó ãîëîñóâàí-
í³, ùî äàëî ´ðóíò äëÿ ïðèïóùåíü: â “Äå-
ìîêðàòè÷íîìó Êèºâ³”, ó äîâãîâ³÷í³ñòü
ÿêîãî ìàëî õòî â³ðèâ ³ç ïî÷àòêó éîãî ñòâî-
ðåííÿ, íå âñå ãàðàçä. Îäíàê íà çàïèòàí-
íÿ, ÷îìó äåïóòàòè â³ä ôðàêö³¿ “Íàøà
Óêðà¿íà” íå ïîêèíóëè çàëó çàñ³äàíü,
ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ çàçíà÷àëè: ð³øåííÿ
ïðî ïðèïèíåííÿ ó÷àñò³ ó çàñ³äàíí³ ïðèé-
ìàëèñÿ îêðåìî êîæíîþ ôðàêö³ºþ áåç çà-
ãàëüíî¿ äîìîâëåíîñò³. Ó òîé ÷àñ, ÿê áþ-
ò³âö³ ïîÿñíþâàëè æóðíàë³ñòàì ïðè÷èíè
ñâîº¿ “âòå÷³”, íàøîóêðà¿íö³ ïîøèðèëè
çàÿâó, ñóòü ÿêî¿: “ôðàêö³ÿ “Íàøà Óêðà-
¿íà” â Êè¿âðàä³ ãîòîâà ðàçîì ç³ ñâî¿ìè
êîëåãàìè ç îá’ºäíàííÿ “Äåìîêðàòè÷íèé
Êè¿â” äî ñòâîðåííÿ äåìîêðàòè÷íî¿ á³ëü-
øîñò³”, àëå “íå ìîæå â³äìîâèòèñü â³ä âè-
êîíàííÿ ñâîº¿ ïðîãðàìè òà ñâî¿õ çîáîâ’-
ÿçàíü ïåðåä êèÿíàìè, îñê³ëüêè öå îçíà-
÷àëî á ïðèïèíåííÿ ðîáîòè áëîêó “Íàøà
Óêðà¿íà” ó ïðåäñòàâíèöüê³é âëàä³ Êèºâà”.

Äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ âèãëÿäàëè îáðàæå-
íèìè íà “Íàøó Óêðà¿íó”, à íàøîóêðà¿í-
ö³ — çí³ÿêîâ³ëèìè, òîæ ó òå, ùî âîíè çà-
ëèøèëèñÿ, àáè íå äîïóñòèòè “óçóðïàö³¿
âëàäè”, ìàëî õòî ïîâ³ðèâ, øóêàþ÷è
ñïðàâæí³ ìîòèâè â ïåðåë³êó çåìåëüíèõ
ïèòàíü.

Прод тивна робота
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ òà

Áëîêó Êëè÷êà çàëèøèëè ñåñ³éíó çàëó,
ïðåäñòàâíèêè 11 ôðàêö³é òà äåïóòàòñüêèõ
ãðóï, ùî çàëèøèëèñÿ, ñïîê³éíî ïðîäîâ-
æèëè ðîáîòó ³ äî 15.00 ðîçãëÿíóëè óâåñü
ïåðåë³ê ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî. Îïåðà-
òèâíîñò³ ïîñïðèÿëî òå, ùî çà íàäàííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðîìàäÿíàì Êè¿âðàäà
ïðîãîëîñóâàëà ºäèíèì ïàêåòîì. Àáè í³ â
êîãî ïîò³ì íå âèíèêëî ïðèâîä³â äëÿ ïî-
ë³òè÷íèõ ñïåêóëÿö³é, ïåðåä ãîëîñóâàííÿì
Îëåñü Äîâãèé îçâó÷èâ ñïèñîê òèõ, êîìó
íàäàþòü ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïîðàäèâñÿ ç ãî-
ëîâàìè ðåãëàìåíòíî¿ òà çåìåëüíî¿ êîì³-
ñ³é ùîäî ïðàâîì³ðíîñò³ òàêîãî ðîçãëÿäó
ïèòàííÿ.

Êð³ì òîãî, äåïóòàòè Êè¿âðàäè óõâàëè-
ëè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî-
ãî ìåä³à-õîëäèíãó — öå ïèòàííÿ ï³äòðè-
ìàëè 67 äåïóòàò³â. Çã³äíî ç ð³øåííÿì, ãà-
çåòè “Õðåùàòèê”, “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”
òà “Âå÷³ðí³é Êè¿â”, ÒÐÊ “Êè¿â” òà ðàä³î-
ñòàíö³þ “Ãîëîñ Êèºâà” ðåîðãàí³çóþòü
øëÿõîì çëèòòÿ ó ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé ìåä³à-
õîëäèíã”. Ïëàíóþòü, ùî 51 % àêö³é ìå-
ä³à-õîëäèíãó ïåðåáóâàòèìóòü ó âëàñíîñò³
ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè, à 49 % ïðîäàäóòü ³í-
âåñòîðàì, êîòðèõ âèçíà÷àòü íà êîíêóðñ-

í³é îñíîâ³. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ôðàêö³¿
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Äåíèñà
Êîìàðíèöüêîãî, â³í ñïîä³âàºòüñÿ, ùî òà-
êå ðåôîðìóâàííÿ êîìóíàëüíèõ ÇÌ² ïî-
ñïðèÿº ¿õí³é åôåêòèâí³ø³é ðîáîò³, äîçâî-
ëèòü îòðèìàòè íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó
â³ä ïðîäàæó ÷àñòêè àêö³é, à çà óìîâè ïðî-
ôåñ³éíîãî êåð³âíèöòâà ö³ ÇÌ² ìîæóòü
ñòàòè âàãîìèì “ãðàâöåì” ó ñòîëè÷íîìó
ìåä³à-ïðîñòîð³.

Îäíèì ³ç âàæëèâèõ ð³øåíü, ÿê³ ï³äòðè-
ìàëà Êè¿âðàäà, º íîâèé ïðèíöèï ðåàë³-
çàö³¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì, òâîº
ïîäâ³ð’ÿ”. Ïðè÷èíîþ ùîäî ïåðåãëÿäó ðå-
àë³çàö³¿ ö³º¿ ïðîãðàìè, çà ñëîâàìè ñï³â-
ãîëîâè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Àë-
ëè Øëàïàê, º ïåðåâ³ðêà ¿¿ ðåçóëüòàò³â çà
2006 ð³ê, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ âèÿâèëè çíà÷í³ çëî-
âæèâàííÿ íà ð³âí³ ðàéîííî¿ âëàäè. Öå
ºäèíà ïðîãðàìà, çàâäÿêè ÿê³é ô³íàíñó-
þòü áëàãîóñòð³é òà ðåìîíò ï³ä’¿çä³â, ë³ô-
ò³â, à òàêîæ îá’ºêòè íà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³ÿõ. Äåïóòàòè õî÷óòü, àáè ö³ àäðåñ-
í³ ïðîãðàìè, ÿê³ óõâàëþþòü ðàéîíè, çà-
òâåðäæóâàëèñÿ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. ßêùî
òàêà ñèñòåìà íå çàïðàöþº, ³í³ö³þâàòè-
ìóòü, ùîá ñàìà Êè¿âðàäà çàòâåðäæóâàëà
ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîí-
òó ÷è çàì³íè. Ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ çî-
áîâ’ÿæóòü ïðîâîäèòè â³äêðèò³ òåíäåðè,
ïðåçåíòóâàòè ¿õ íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàí-
íÿõ, ìàêñèìàëüíî çàëó÷àòè ìåøêàíö³â äî
ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè òà îáîâ’ÿçêîâî ðàéîí-
íèì ãîëîâàì çâ³òóâàòè ïåðåä Êè¿âðàäîþ
ïðî ðåçóëüòàòè. Áåç òàêèõ óìîâ ¿õ íå ô³-
íàíñóâàòèìå ÃÓ ô³íàíñ³â ÊÌÄÀ.

Çàòâåðäèëè äåïóòàòè ³ íîâèé ïîðÿäîê
ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí — â³äòå-
ïåð ââåäóòü äîäàòêîâèé êîíòðîëü ¿õ âèêî-
íàííÿ íà ð³âí³ ðàéîí³â. Çà ñëîâàìè ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà
Áàññà, ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè
îïðàöþâàëî ìàéæå 16 òèñ. çâåðíåíü ãðî-
ìàäÿí, 15 òèñ. ç ÿêèõ — çâåðíåííÿ âèáîð-
ö³â äî Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ïðî-
ñÿòü äîïîìîãè êèÿíè ç ð³çíèõ ïèòàíü —
â³ä ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê,
äî ðåìîíòó ë³ôò³â. Ïàí Áàññ ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî îá’¿äóòü óñ³ îá’ºêòè, ùî-
äî ÿêèõ çâåðòàëèñÿ ëþäè òà ïðîêîíòðîëþ-
þòü, ÿê âèêîíóþòü äîðó÷åííÿ âèáîðö³â
ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ñëîâàìè Äåíèñà
Áàññà, ÿêùî ðàéîí â³äçâ³òóâàâ ïðî âèêî-
íàííÿ äîðó÷åíü âèáîðö³â, ïàðàëåëüíî îá-
äçâîíþâàòèìóòü ãðîìàäÿí òà ïåðåâ³ðÿòè-
ìóòü, ÷è ñïðàâä³ ðåàë³çîâàíî ¿õí³ ïîáà-
æàííÿ. ßêùî æ ðîáîòó íå ïðîâåëè, ç ðàéî-
íàìè ñï³ëêóâàòèìóòüñÿ æîðñòêî — ³ç âñòà-
íîâëåííÿì êîíêðåòíèõ òåðì³í³â äëÿ âèêî-
íàííÿ òîãî, ùî íå çðîáèëè

ÁÞÒ òà Áëîê Êëè÷êà â÷îðà â³äìîâèëèñÿ áðàòè ó÷àñòü 
ó ñåñ³¿, à “Íàøà Óêðà¿íà” ïðîäîâæèëà ðîáîòó ðàçîì 
³ç ôðàêö³ÿìè ç á³ëüøîñò³

Оле сій Омельянен о (ПР) і Зорян Ш іря (НУ): новий політичний союз чи др жнє привітання?
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Òóð÷èíîâ
ïðîñòåæèòü 
çà äåïóòàòàìè
Ñüîãîäí³ ñòàíå â³äîìî, ÷è 
âñ³ äåïóòàòè ç îïîçèö³éíèõ
ôðàêö³é ï³äòâåðäèëè ñâî¿
ï³äïèñè íà çàÿâàõ ïðî âèõ³ä
³ç ôðàêö³é

Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Учора лідери опозиції В'ячеслав
Кирилен о і Юлія Тимошен о с -
проводі олови РНБО Івана Плюща
пере он вали спі ера Оле сандра
Мороза зачитати нарешті всі деп -
татсь і заяви. Ар менти опозиціо-
нерів не пере онали Голов Вер-
ховної Ради. Навпа и, сит ація с-
ладнилася. Деп татів зобов'язали
особисто підтвердити апараті ВР
своє рішення про вихід із фра ції.
Слід вати за тим, хто із опози-
ціонерів доїхав до парламентсь о-
о апарат , дор чили Оле сандр
Т рчинов .

Ïî÷àòîê ïàðëàìåíòñüêîãî çàñ³äàííÿ çàòðè-
ìàëè íà 20 õâèëèí. Çðàíêó äî êàá³íåòó Îëåê-
ñàíäðà Ìîðîçà ïðè¿õàëè îïîçèö³éí³ ë³äåðè
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî, à
òàêîæ ãîëîâà ÐÍÁÎ ²âàí Ïëþù. Ïðåçèäåíò-
ñüêà êîìàíäà ïðèáóëà ó ñóïðîâîä³ ãðóïè äå-
ïóòàò³â â³ä îïîçèö³¿, ÿê³ âèìàãàëè â³ä ñï³êå-
ðà çà÷èòàòè ¿õí³ ïð³çâèùà íåãàéíî ³ç ïàðëà-
ìåíòñüêî¿ òðèáóíè. Îëåêñàíäð Ìîðîç ïîãî-
äèâñÿ, îäíàê çà óìîâè, ÿêùî äåùî çì³íÿòü
ïðîöåäóðó ïåðåâ³ðêè çàÿâ. Â³äòåïåð óñ³ äå-
ïóòàòè, ÿê³ ïèñàëè çàÿâè, â îáîâ’ÿçêîâîìó
ïîðÿäêó ìàþòü ïðèéòè äî àïàðàòó ÂÐ ³ ï³ä-
òâåðäèòè ñâî¿ ï³äïèñè. Òîìó ïàí Ìîðîç ïî
çàê³í÷åííþ çóñòð³÷³ çà÷èòàâ ëèøå 14 çàÿâ.

“Þë³º Âîëîäèìèð³âíî, íåãàéíî ñêëèêàé-
òå ñâî¿õ äåïóòàò³â äî ïàðëàìåíòó,— íàïîëåã-
ëèâî âèìàãàâ ïî òåëåôîíó ë³äåð “Íàøî¿
Óêðà¿íè” Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî.— Íåõàé îä-
ðàçó éäóòü äî êàá³íåòó Âàëåíòèíà Çàé÷óêà
(êåð³âíèê àïàðàòó ÂÐ.— Àâò.). Äîñèòü óæå
ö³º¿ òÿãàíèíè”. Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà”
ïîö³êàâèâñÿ ó ïàíà Êèðèëåíêà, êîëè æ ìà-
þòü ïðèáóòè äî ïàðëàìåíòó îáóðåí³ îïîçè-
ö³îíåðè. Íà ùî â³í êîðîòêî â³äïîâ³â: “Îá
11.30”.

“Øâèäøå á ³ç öèì çàê³í÷èòè”,— êàæå
áþò³âåöü Ìèêîëà Áàãðàºâ, ÿêèé ïðèáóâ äî
ïàðëàìåíòó îäíèì ³ç ïåðøèõ. Ñõîæå, ùî
ïàí Áàãðàºâ çàêëîïîòàíèé á³ëüøå Òàâð³é-
ñüêèìè ³ãðàìè, í³æ äåïóòàòñüêèì ìàéáóò-
í³ì. Á³ëÿ êàá³íåòó ãîëîâè àïàðàòó ÂÐ Âà-
ëåíòèíà Çàé÷óêà â³í çóñòð³÷àº ñâî¿õ îäíî-
ïàðò³éö³â. Îäíàê ïåðøèì äî ïàíà Çàé÷óêà
çàõîäèòü Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. Ùîïðàâäà,
íå çîâñ³ì çðîçóì³ëî, ó ÿê³é ÿêîñò³ â³í ïðî-
âîäèâ ïåðåãîâîðè: çàñòóïíèêà ôðàêö³¿ ÁÞÒ
÷è ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÐÍÁÎ? Äå-
ïóòàòè äóæå øâèäêî ï³äòâåðäèëè ñâîº ð³-
øåííÿ ³ çàëèøèëè ïàðëàìåíò. Ò³ëüêè ïàí
Òóð÷èíîâ çàëèøèâñÿ ó êàá³íåò³ ãîëîâè àïà-
ðàòó ÂÐ.

Íåçâàæàþ÷è íà çàêëèêè ë³äåð³â îïîçèö³¿,
ìàñîâîãî íàïëèâó äåïóòàò³â íå ñïîñòåð³ãà-
ëîñÿ. Áëèæ÷å äî ïåðåðâè ñï³êåð çà÷èòàâ ùå
13 çàÿâ òèõ, õòî âñòèã çðàíêó ïîáóâàòè ó ÂÐ.
Ñåðåä çà÷èòàíèõ ïð³çâèù — ïð³çâèùå áðà-
òà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — Ïåòðà Þùåíêà.
Ùîïðàâäà, íå ïîì³òèëè éîãî ïðèñóòí³ñòü ó
ïàðëàìåíò³, õ³áà ùî â³í ïðîáèðàâñÿ äî àïà-
ðàòó ÂÐ ï³äçåìíèì êîðèäîðîì. “Äåÿê³ äå-
ïóòàòè ó äîðîç³, ïîâåðòàþòüñÿ ³ç â³äðÿ-
äæåíü. Âîíè ïðè¿äóòü ³ îáîâ’ÿçêîâî ï³ä-
òâåðäÿòü ñâî¿ íàì³ðè”,— ïîÿñíþþòü îïîçè-
ö³îíåðè.

Îòæå, íà ñüîãîäí³ îãîëîøåíî ïð³çâèùà âæå
106 äåïóòàò³â, ÿê³ ñêëàëè ñâî¿ ïîâíîâàæåí-
íÿ. Îëåêñàíäðó Ìîðîçó çàëèøèëîñÿ çà÷èòà-
òè ùå 45 çàÿâ, ùîá Âåðõîâíà Ðàäà V ñêëè-
êàííÿ ïðèïèíèëà ³ñíóâàòè. Ë³äåð ÁÞÒó
Þë³ÿ Òèìîøåíêî, âèïåðåäæàþ÷è ïîä³¿, çà-
ÿâèëà, ùî ñüîãîäí³ ïàðëàìåíò ïðîâåäå ñâîº
îñòàííº çàñ³äàííÿ. Íàòîì³ñòü ñï³êåð ³ ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòð ó÷îðà íàãîëîñèëè íà òîìó, ùî äî-
êè íå çà÷èòàþòü îñòàííþ çàÿâó, ïàðëàìåíò
ïðîäîâæèòü ïðàöþâàòè
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Ñâÿòêîâ³ îðäåðè
Äî Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè 
20 ë³êàð³â îòðèìàþòü íîâ³ êâàðòèðè
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Зі вчорашньо о дня перед 20
столичними меди ами вартир-
не питання вже не є а т аль-
ним. До Дня медично о праців-
ни а Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий вр чив
щасливчи ам ордери на варти-
ри. Та ож для столичних фтизі-
атрів, дільничних лі арів та пра-
цівни ів "швид ої допомо и"
розмір надбав и від міста збіль-
шиться на 100%.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìè-
ëà “Õðåùàòèêó”, ùî âïåðøå â ñòîëèö³ äî
Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà ë³êàðÿì âðó-
÷àòü îðäåðè àæ íà 20 êâàðòèð. Óñ³ ïðåòåí-
äåíòè íà íîâå ïîìåøêàííÿ ïðîéøëè ðå-
òåëüíó ïåðåâ³ðêó, òîìó âèïàäêîâèõ ëþäåé
ó öüîìó ñïèñêó íåìàº. Äíåì ðàí³øå ñòî-
ëè÷íèé ìåð ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
âèïëàòó ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ ì³ñÿ÷íîãî îêëàäó.

Íèí³ ì³ñÿ÷íèé ïîñàäîâèé îêëàä ë³êà-
ðÿ âèùî¿ êàòåãîð³¿ ñòàíîâèòü 813 ãðí, äëÿ
ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó — 519
ãðí. Îñîáëèâî íà ðîçì³ð çàðïëàòè ì³ñòî
íå ìîæå âïëèâàòè, àäæå ï³äâèùåííÿ çàð-
ïëàòè ë³êàðÿì º ïðåðîãàòèâîþ Êàáì³íó òà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ïðîòå íåçàáàðîì ì³ñüêà
âëàäà ïëàíóº ï³äâèùèòè ðîçì³ðè òàê çâà-
íî¿ ñòîëè÷íî¿ íàäáàâêè äî çàðïëàòè äëÿ
ìåäèê³â. Òàê, äëÿ ôòèç³àòð³â, ä³ëüíè÷íèõ
ë³êàð³â òà ïðàö³âíèê³â “øâèäêî¿ äîïîìî-
ãè” ¿¿ ï³äí³ìóòü íà 100 %, äëÿ ìåäèê³â óñ³õ
³íøèõ êàòåãîð³é öÿ íàäáàâêà çá³ëüøèòü-
ñÿ íà 50%

Ìåäè÷íà äîïîìîãà “051”
Çà îñòàíí³ ÷îòèðè ì³ñÿö³ ìàéæå 600 êèÿí çàòåëåôîíóâàëè 
äî call-öåíòðó ³ç ïðîõàííÿì îïëàòèòè îïåðàö³¿ òà ë³êè
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

До Дня медично о працівни а
оператори call-центр проаналі-
з вали звернення иян щодо
проблем медицині столиці.
Перше місце серед телефонних
дзвін ів займають прохання
профінанс вати операції та по-
п медичних препаратів.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” êåð³âíèê
call-öåíòðó ÊÌÄÀ Íàòàëÿ Äàíüêî, íàé-
÷àñò³øå êèÿíè ïðîñÿòü îïëàòèòè äîðîã³ ë³-
êè àáî îïåðàö³¿, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü æèòòÿ.
Òàêèõ çâåðíåíü — ìàéæå 70 %. Òàê, íè-

í³øíüîãî ïîíåä³ëêà íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ çàòå-
ëåôîíóâàëà õâîðà íà ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè
êèÿíêà. Æ³íö³ äîïîìàãàº ëèøå ìåäïðåïà-
ðàò, ÿêèé âèãîòîâëÿþòü ó Ðîñ³¿. Ïðîòå 6 ì³-
ë³ãðàì³â ë³ê³â êîøòóþòü 10 òèñ. ãðí. Îïå-
ðàòîðè call-öåíòðó ïåðåäàëè çâåðíåííÿ îí-
êîõâîðî¿ äî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íè Ê³ëü÷èöüêî¿, ÿêà êóðóº ìåäè÷íó ãàëóçü
ñòîëèö³. Äî ñëîâà, çà îñòàíí³ ÷îòèðè ì³-
ñÿö³ íà “051” â³ä ãðîìàäÿí íàä³éøëî 888
çâåðíåíü ç ïðèâîäó ìåäè÷íèõ ïðîáëåì, ç
íèõ 80 % óæå âèêîíàíî.

Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà ãðóáå ïîâîäæåí-
íÿ ìåäèê³â ó ë³êàðí³. Òàê, ïåíñ³îíåðêà
çàòåëåôîíóâàëà íà “051” ³ç ïðîõàííÿì
âïëèíóòè íà ïðàö³âíèê³â ë³êàðí³ ¹ 5,
àáè ïåðåâåëè ¿¿ â ïàëàòó äëÿ ³íâàë³ä³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ï³ñëÿ çâåðíåí-

íÿ ïàö³ºíòêà çóñòð³ëàñÿ ³ç ãîëîâíèì ë³-
êàðåì êë³í³êè, ÿêèé ðîçâ’ÿçàâ ïðîáëåìó
ë³òíüî¿ æ³íêè.

Ïðàö³âíèêè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ ô³êñóþòü óñ³
òåëåôîíí³ äçâ³íêè â³ä ìåøêàíö³â ñòîëè-
ö³ ïðî õàáàðíèöòâî. Òàê, íèí³ ïåðåâ³ðÿ-
þòü ôàêòè ïîáèòòÿ òà ñòÿãíåííÿ ãðîøåé
ç ïàö³ºíòêè â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ïñèõî-
íåâðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïàâëîâà.

Îïåðàòîðè call-öåíòðó ï³äêàçóþòü êèÿíàì,
ÿê³ ìàþòü ï³ëüãè íà ïðèäáàííÿ ìåäèêàìåí-
ò³â, â ÿê³ àïòåêè ¿ì ë³ïøå çâåðíóòèñÿ.

²íîä³ call-öåíòð äîïîìàãàº êèÿíàì, íå
çàëó÷àþ÷è ñïåö³àë³ñò³â. Òàê, íà “051”
çâåðíóëàñÿ ìîëîäà ìàòè, êîòðà íå çíàëà,
ÿê ïðàâèëüíî ãîäóâàòè íîâîíàðîäæåíî-
ãî. ¯é äîïîìîãëè îïåðàòîðè, ÿê³ âæå ìà-
þòü òàêèé äîñâ³ä

Лариса КАНАРОВСЬКА,
олова Київсь ої місь ої профспіл и працівни ів охорони здоров’я:
— З почат 2007 ро зарплат медичним працівни ам значно не підняли. Лише в

вітні провели інде сацію зарплати меди ам на 10%. Медпрацівни и стали отрим вати
в середньом на 40 ривень більше. Середня зарплата меди ів нині становить 837 ри-
вень. У той же час освітяни щомісяця отрим ють майже 1300 рн, не аж чи вже про
промислов ал зь, я ій працівни и в середньом заробляють 1854 рн щомісяця. Та ,
зарплата недержавних медичних за ладах для медичної сестри становить 2500 — 3000
рн, лі ар, залежно від спеціалізації, отрим є від 3000 до 5000 рн.

ККООММЕЕННТТААРР

Øàíîâí³ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè!

Ùå Ã³ïïîêðàò êàçàâ: “Ëþáîâ äî ìåäèöèíè éäå ïë³÷-î-ïë³÷ ç
ëþáîâ’þ äî ëþäèíè”. Ìè â³ä ñàìîãî íàðîäæåííÿ äîâ³ðÿºìî âàì,
ë³êàðÿì, íàéäîðîæ÷å — ñâîº æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ. ² âè ó áóäü-ÿêèé
÷àñ äíÿ ³ íî÷³ ïðèõîäèòå íàì íà äîïîìîãó: çìóøóºòå õâîðîáó â³ä-
ñòóïèòè, ïîâåðòàºòå íàä³þ ³ æèòòÿ. Â³ä ³ìåí³ âñ³õ êèÿí âèñëîâëþþ
âàì ãëèáîêó ïîäÿêó çà âàøó ïðàöþ ³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîçäîðîâ-
ëÿþ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì — Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà!

Ó Êèºâ³ â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðàöþº ìàéæå 50 òèñÿ÷
îñ³á. Ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ³ ÿ îñîáèñòî ðîáèìî âñå, ùîá
ñòîëè÷íà ìåäèöèíà ä³ñòàëà íîâèé ³ìïóëüñ äëÿ ðîçâèòêó. Íè-
í³øíüîãî ðîêó â ì³ñüêîìó áþäæåò³ ïåðåäáà÷åíî 2 ìëðä ãðí íà
ïîòðåáè ãàëóç³. Öå ìàéæå íà 26% á³ëüøå, í³æ 2006-ãî. Äîäàò-
êîâ³ êîøòè ñïðÿìîâóºìî íàñàìïåðåä íà çàáåçïå÷åííÿ ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â íîâ³òí³ì óñòàòêóâàííÿì, çàêóï³âëþ âèñîêîÿê³ñíèõ
ïðåïàðàò³â, ïîë³ïøåííÿ õàð÷óâàííÿ ïàö³ºíò³â. Ó ñòîëèö³ áóäó-
þòü íîâ³ é ìîäåðí³çóþòü ä³þ÷³ çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Çîê-
ðåìà, íåâäîâç³ çàïðàöþþòü óí³êàëüíèé Öåíòð ñåðöÿ, Öåíòð
êðîâ³, Õîñï³ñ äëÿ îíêîõâîðèõ, Öåíòð ðåïðîäóêòèâíîãî çäî-
ðîâ’ÿ. Êð³ì òîãî, çà ñóáâåíö³ºþ äåðæáþäæåòó â 2007 ðîö³ áóäå

ñïîðóäæåíî ³ ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ Öåíòð ÏÅÒ-òåõíîëîã³é
äëÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá.

Óæå â³äïðàöüîâàíî ³ çàòâåðäæåíî ñåñ³ºþ Êè¿âðàäè íîâó êîí-
öåïö³þ òà ñòðóêòóðó óïðàâë³ííÿ ãàëóççþ “Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ”.
Öå äàñòü çìîãó ïàö³ºíòàì â³ëüíî âèáèðàòè ë³êàðÿ ³ îòðèìóâà-
òè äîñêîíàë³øó ìåäè÷íó äîïîìîãó. Ñàì³ æ ìåäèêè ìàòèìóòü
íàëåæíå ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ äëÿ íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïî-
ñëóã íà ÿê³ñí³øîìó ð³âí³.

ßê âè çíàºòå, ï³äâèùåííÿ çàðïëàò ìåäèêàì — öå âèíÿòêîâî
êîìïåòåíö³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ Êàáì³íó. Àëå ìè óõâàëèëè ð³-
øåííÿ çàïî÷àòêóâàòè â Êèºâ³ ìóí³öèïàëüíó íàäáàâêó. Ìè ðî-
áèëè é íàäàë³ ðîáèòèìåìî âñå â³ä íàñ çàëåæíå äëÿ ï³äâèùåí-
íÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³ ïîë³ïøåí-
íÿ ¿õí³õ æèòëîâèõ óìîâ. Äî ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà 20 âàøèõ
êîëåã óæå îòðèìàëè îðäåðè íà íîâ³ êâàðòèðè.

Äîðîã³ äðóç³! Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ äÿêóþ âàì çà áåçìåæíó â³ð-
í³ñòü ñâî¿é ïðîôåñ³¿. Â³ä ³ìåí³ óñ³õ êèÿí áàæàþ âàì ùàñòÿ ³
óñï³õ³â. Ùå ðàç ñïàñèá³ çà âàøó ñàìîâ³ääàíó ³ áëàãîðîäíó ïðà-
öþ! Ç³ ñâÿòîì âàñ!

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом останньо о тижня ро-
мадсь ість столиці жваво об ово-
рює прое т постанови "Порядо
надання права на розміщення
ре лами на транспорті ом наль-
ної власності м. Києва". За сло-
вами дире тора моніторин ово о
а ентства ТОВ "УММ" Володими-
ра Пономарьова, реально о об-
ся рин ре лами на транспор-
ті ніхто не знає, том прийняття
цьо о до мента допоможе впо-
ряд вати цей се мент рин .

— Íà ìîþ äóìêó, ÷àñòêà ñåãìåíòà ðåê-
ëàìè íà òðàíñïîðò³ äóæå ìàëà ïîð³âíÿ-
íî ç ðåêëàìîþ ó ÇÌ² òà çîâí³øíüîþ, àëå
òî÷íèõ öèôð íàçâàòè ÿ íå ìîæó,— çàóâà-
æèâ Âîëîäèìèð Ïîíîìàðüîâ.

Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ íåìàº ñèñòåìè ºäè-
íîãî îáë³êó òà êîíòðîëþ ðåêëàìè íà
òðàíñïîðò³, ùî ïðèçâîäèòü äî ò³í³çàö³¿
öüîãî ñåãìåíòà ðèíêó. Â ï³äçåìö³ äîãîâî-
ðè íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè óêëàäàþòü íà-
ïðÿìó ç ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”.
Íàéá³ëüøèõ êîìïàí³é, êîòð³ ìàþòü âëàñ-
í³ ðåêëàìí³ ïëîù³, â ñòîëèö³ ëèøå 5-6.
Äèðåêòîð ÒÎÂ “Òðàíñ Ìåä³à” Â³òàë³é ªâ-
ñººâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî íàâ³òü ó
ìåòðî íåâ³äîì³ ðåàëüí³ îá’ºìè ðåêëàìè,
áî âñ³ êîìïàí³¿ ä³ëÿòüñÿ íà òèõ, õòî âè-

êîðèñòîâóº âëàñí³ ïëîù³, ³ òèõ, õòî ¿õ
îðåíäóº, à ïîò³ì ïåðåïðîäóº. Çàãàëîì ó
ñòîëèö³ 632 âàãîíè, ç ðåêëàìîþ — 615. Íà
ë³í³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó 45 ñòàíö³é, ³ á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ îðåíäóþòü ÿê³ñü êîìïàí³¿.

Çà ³íôîðìàö³ºþ êåð³âíèêà âåá-ñàéòó
“Ðåêëàìàñòåð” Îëåêñ³ÿ Ôóðìàíà, ðèíîê
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ ñïðàâä³ íåêîíòðîëü-
îâàíèé. “Ãîëîâíèõ ãðàâö³â íà íüîìó íàçâà-
òè äóæå òÿæêî”,— íàãîëîñèâ ïàí Îëåêñ³é.

Íàéá³ëüøèìè ãðàâöÿìè íà ðèíêó
òðàíñïîðòíî¿ ðåêëàìè â ñòîëèö³ º êîì-
ïàí³ÿ “ÅÐ²ÄÀÍ”, àãåíòñòâî “ÐÎÑÒ ÌÅ-
Ä²À” òà ÒÎÂ “ÏÐ²²ÑÊ”. À âò³ì, á³ëü-
ø³ñòü ðåêëàìíèõ êîìïàí³é ó Êèºâ³ ìà-
þòü ïîâíèé öèêë, ³ òðàíñïîðò — öå îä-
íà ç³ ñôåð, ÿêèìè âîíè çàéìàþòüñÿ.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè
Ñåðã³é ×åðåï, ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ âîíè çáè-
ðàòèìóòü ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùî-
äî “Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà
òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³”, êîò-
ð³ íàäõîäèòèìóòü â³ä ãðîìàäñüêîñò³ òà
åêñïåðò³â ðåêëàìíîãî ðèíêó. “Äëÿ äî-
îïðàöþâàííÿ öüîãî äîêóìåíòà ñòâîðåíî
ñïåö³àëüíó ãðóïó, äî ÿêî¿ âõîäÿòü ïðåä-
ñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³ òà ÊÌÄÀ”,— çà-
çíà÷èâ Ñåðã³é ×åðåï. Çà éîãî ñëîâàìè,
ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè óïðàâë³ííþ
âäàñòüñÿ âðåãóëþâàòè â³äíîñèíè â ñôåð³
òðàíñïîðòíî¿ ðåêëàìè ì³æ ðåêëàìîäàâ-
öÿìè òà áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè.

Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ çàâäàíü “Ïîðÿäêó
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Êèºâà” º âïîðÿäêó-

âàííÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä öüîãî âè-
äó ä³ÿëüíîñò³ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ãîëîâà êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè “Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè” Àð-
òåì Á³äåíêî ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî â
ì³ñò³ äàâíî º ïîòðåáà â òàêîìó íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâîìó àêò³.

Ãîëîâíèé þðèñò “Ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè” Íàòàë³ÿ Êëè÷àé òà-
êîæ ââàæàº, ùî äàâíî ïîðà âïîðÿäêóâà-
òè ðåêëàìó íà òðàíñïîðò³. “Âñ³ çàóâàæåí-
íÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìè îáîâ’ÿçêîâî ïåðå-

äàìî ðîáî÷³é ãðóï³, êîòðà äîîïðàöüîâóº
ïðîåêò”,— ïîîá³öÿëà ïàí³ Íàòàë³ÿ.

— Ìè ïðîòè äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â ç
íàäàííÿ ïðàâà íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè
íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Äëÿ öüîãî º Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ðåêëà-
ìó”, ³ â³í ïîâèíåí óñå öå ðåãëàìåíòóâà-
òè,— êàòåãîðè÷íî çàÿâèâ äèðåêòîð ðåê-
ëàìíîãî àãåíòñòâà Data media Âàäèì Çî-
ñÿê.— Ó íüîìó ïîêè ùî íåìàº ïîòðåáè.
Õî÷à ³ç ñàìèì ïðîåêòîì ÿ ùå íå îçíà-
éîìëåíèé

Â³äïî÷èíîê äëÿ 
ìàëåíüêèõ òàëàíò³â
Ïîíàä 280 ñòîëè÷íèõ ä³òåé îçäîðîâëÿòü íà êðàùèõ 
êóðîðòàõ Êðèìó çà ðàõóíîê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора від Південно о залізнично о
во зал на відпочино поїхали перших
60 столичних дітей рам ах а ції Ки-
ївсь о о місь о о відділення Партії ре-
іонів "Дитячий відпочино ", я а про-
ходитиме з 1 червня до 30 червня.
Впродовж місяця оздоровлять понад
280 дітей із малозабезпечених родин
най ращих таборах міст АР Крим

(С да , Ялта, Сімеїз, Ласпі).

Çà ³íôîðìàö³ºþ êåð³âíèêà àïàðàòó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ñåðã³ÿ Áàðà-
íîâà-Ìîõîðòà, ïåðåäóìîâîþ ïðîâåäåííÿ òàêî¿ àê-
ö³¿ ñòàëè çâåðíåííÿ êèÿí äî ñòîëè÷íèõ ãðîìàä-

ñüêèõ ïðèéìàëåíü Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ùîäî ô³íàíñî-
âîãî ñïðèÿííÿ â îçäîðîâëåíí³ ä³òåé.

Ïîùàñòèëî âèõîâàíöÿì Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöü-
êî¿ òâîð÷îñò³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó, ÿêèõ îñîáèñ-
òî ïðè¿õàâ ïðîâîäæàòè íà â³äïî÷èíîê 14 ÷åðâíÿ ç³
ñòîëè÷íîãî Ï³âäåííîãî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó íà-
ðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ãîëîâà Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî â³ää³ëåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Ãîðáàëü. Òî-
ìó ä³òè òà ¿õí³ áàòüêè ìàëè çìîãó îñîáèñòî íåîô³-
ö³éíî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íàðîäíèì äåïóòàòîì.

“Ó ñòîëèö³ ïîíàä ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìåé, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè. Îñîáëèâî¿ óâàãè ïî-
òðåáóþòü ñ³ì’¿ ç íåïîâíîë³òí³ìè ä³òüìè. Ä³òè —
ìàéáóòíÿ íàä³ÿ Óêðà¿íè. Ìè õî÷åìî, àáè âîíè ïî-
ñò³éíî â³ä÷óâàëè íàøó ï³äòðèìêó, àäæå ñüîãîäí³-
øíº íàøå ï³êëóâàííÿ ñòàíå ñï³ëüíèì óñï³õîì ìàé-
áóòíüîãî Êèºâà ³ êðà¿íè. Ñòîëè÷íà îðãàí³çàö³ÿ
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ç³ ñâîãî áîêó ³ íàäàë³ çàõèùàòèìå
ïðàâà ä³òåé, äîïîìàãàòèìå ìàëîçàõèùåíèì ³ àê-
òèâíî ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó äèòÿ÷èõ òàëàíò³â”

Ðóõîìà ðåêëàìà
Ó ñòîëèö³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
âïîðÿäêóþòü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè 
íà ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³

“Ðåâ³ç³¿ ïî ôàêòó íå
ïîäîáàþòüñÿ í³êîìó”
Учора адміністрація пед ні-
верситет імені Бориса Грін-
чен а звин ватила Головне
правління освіти і на и
КМДА ревізійном тис
на ре тора ніверситет Зі-
наїд Сіверс. За їхньою вер-
сією, численні перевір и
спрямовані на її звільнення.
Навіщо це адміністрації, во-
ни не знають. Заст пни е-
рівни а Головно о правлін-
ня освіти і на и Лідія Не-
стерен о пояснила "Хреща-
ти " офіційн версію он-
флі т нав оло з адано о
навчально о за лад .

— Ïðîðåêòîð óí³âåðñèòåòó Åëëà
Áºëê³íà ñòâåðäæóº, ùî ÃÓ çóìèñíå
ñâî¿ìè ïåðåâ³ðêàìè ÷èíèòü òèñê íà
ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó Ç³íà¿äó Ñ³âåðñ.
×è â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ ö³ çâèíóâà-
÷åííÿ?

— Çâè÷àéíî, öå íåïðàâäà. Óí³âåð-
ñèòåò çàñíóâàëà êè¿âñüêà âëàäà, òî-
ìó ìàº ïîâíå ïðàâî ïåðåâ³ðÿòè éî-
ãî ä³ÿëüí³ñòü. Àäì³í³ñòðàö³ÿ âóçó âñ³ì
ðîçïîâ³äàº ïðî òðè ô³íàíñîâî-ãîñïî-
äàðñüê³ ïåðåâ³ðêè ³ ïðî òå, ùî ãîòóº-
òüñÿ ÷åòâåðòà. Íàñïðàâä³ æ ô³íàíñî-
âèé õàðàêòåð ìàëè ëèøå äâ³ ïåðø³
ðåâ³ç¿¿, ùî áóëè ïëàíîâèìè, ³ ïðî-
âîäèëè ¿õ ÊÐÓ òà ÃÓ âíóòð³øíüîãî
êîíòðîëþ òà àóäèòó Êèºâà. À òðå-
òÿ — íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íà. À Ç³íà-
¿äà Ñ³âåðñ ³ áåç òîãî íå ìàº ïðàâà áó-
òè ðåêòîðîì, áî âîíà íå º äîêòîðîì
íàóê.

— Òîä³ ÷îìó êîëåêòèâ óí³âåð-
ñèòåòó âèÿâëÿº òàêó íåàäåêâàò-

íó ðåàêö³þ íà ïðàâîì³ðí³ ä³¿
ÊÌÄÀ?

— Áî òàì ïðîñòî íå çâèêëè äî ïå-
ðåâ³ðîê: çà ï’ÿòü ðîê³â ³ñíóâàííÿ â
óí³âåðñèòåò³ íå áóëî æîäíî¿, õî÷à
¿õ ìàþòü âëàøòîâóâàòè, ÿê ì³í³ìóì,
ðàç íà äâà ðîêè. Ïðîñòî ðåâ³ç³¿ ïî
ôàêòó íå ïîäîáàþòüñÿ í³êîìó. Îá’-
ºêòèâíèõ æå ïðè÷èí äëÿ îáóðåííÿ
íåìàº, îñê³ëüêè â 2007-ìó ÊÌÄÀ
çá³ëüøèëà ô³íàíñóâàííÿ óí³âåðñè-
òåòó ç 9,5 äî 13,7 ìëí ãðí, ùî ìî-
æå áóòè ñâ³ä÷åííÿì ëèøå äîáðèõ
íàì³ð³â.

— Â³äîìî, ùî ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ô³-
íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ïåðåâ³ðêè âè-
ÿâèëè íåö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â
ìàéæå íà 4 ìëí ãðí. ×è áóäå ç öüîãî
ïðèâîäó ïðîòè Ç³íà¿äè Ñ³âåðñ ïîðóøå-
íî êðèì³íàëüíó ñïðàâó?

— Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî ïðîäîâæåí-
íÿ ö³º¿ ïåðåâ³ðêè, ùîá ç’ÿñóâàòè ïî-
äðîáèö³. Ëèøå çà ì³ñÿöü ìîæíà áó-
äå ñêàçàòè òî÷íî, ÷è â³äêðèâàòèìóòü
ñïðàâó. Êðàä³æêè ãðîøåé òàì íå áó-
ëî, òîìó, ÿ ââàæàþ, ùî âñå ìîæå
îá³éòèñÿ äèñöèïë³íàðíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ.

— Ñòóäåíòè óí³âåðñèòåòó ñòâåðäæó-
þòü, ùî âîñüìîãî ÷åðâíÿ âèéøëè ï³ä
ÊÌÄÀ ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè. ßê âè ââà-
æàºòå, ÷è áóëî íà íèõ çä³éñíåíî òèñê?

— Òàê, áóëî. Òàê³ ì³òèíãè ïðîâî-
êóþòü àäì³í³ñòðàö³ÿ ³ âèêëàäà÷³. Äî-
êàçîì öüîãî ìîæå áóòè õî÷à á òå, ùî
ïîçàâ÷îðà íà íàðàä³ ó Â³òàë³ÿ Æóðàâ-
ñüêîãî çàñòóïíèê äåêàíà ïñèõîëî-
ã³÷íîãî ôàêóëüòåòó îáìîâèâñÿ, ñêà-
çàâøè: “Ìè íàâ÷àºìî ñòóäåíò³â íà
ïðàêòèö³ ëîá³þâàòè ñâî¿ ³íòåðåñè”.

Розмовляла
Анна МАРТЮШЕВА
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Ëåñÿ ËÀÂÐÈÑÜ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На почат липня б де
здано в е спл атацію
др чер офісно о цен-
тр "Іллінсь ий", що на
Подолі. Та им чином, те-
риторія олишньої швей-
ної фабри и ім. Смирно-
ва-Ласточ іна б де повні-
стю заб дованою. В е-
рівній омпанії офіс-цен-
тр "Ластів а ЛТД" не о-
мент ють планів щодо
спор дження нових об'є -
тів столиці р пою
"Центр-сіті". В той же
час, за інформацію "Хре-
щати а", власни и омпа-
нії мають намір заб д ва-
ти ще іль а промислових
об'є тів.

Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Àêðî-
ë³ò”, ùî ê³ëüêà ðîê³â òîìó ñêó-
ïîâóâàëà àêö³¿ øâåéíî¿ ôàáðè-
êè “Ëàñò³âêà”, òîð³ê âîñåíè
ñêîíöåíòðóâàëà 92 % àêö³é ÇÀÒ
“Ïèâçàâîä íà Ïîäîë³”. Íîâ³ àê-
ö³îíåðè íå îïðèëþäíþâàëè ñâî-
¿õ íàì³ð³â ùîäî ïîäàëüøî¿ äîë³
ï³äïðèºìñòâà (äî ñëîâà, çáîðè
àêö³îíåð³â, ùî â³äáóëèñÿ ó òðàâ-
í³ ïîäàë³ â³ä ñòîëèö³, ó Áàõ÷èñà-
ðà¿, ëèøèëèñÿ íåïîì³÷åíèìè),
ÿê ³ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, â ÷è¿õ ³í-
òåðåñàõ ä³þòü. Â³äîìî, ùî ïðè-
äáàíó ðàí³øå “Àêðîë³òîì” òåðè-
òîð³þ “Ëàñò³âêè” îñâîþâàëè
êîìïàí³¿, áëèçüê³ äî “Óêðñèá-
áàíêó” (äî âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðî-
êó á³çíåñ-öåíòðîì “²ëë³íñüêèé”
îï³êóâàëàñÿ ë³êâ³äîâàíà ¿¿ àêö³î-
íåðàìè êåð³âíà êîìïàí³ÿ Castle
development). Íà äóìêó åêñïåð-
ò³â, òåðèòîð³þ íà âóë. Ôðóíçå
ðîçâèâàòèìóòü ò³ ñàì³ êîìïàí³¿.
Ïèâçàâîä çàéìàº ìàéæå 5 ãà.

Õî÷à îñòàíí³ìè ðîêàìè “Ïèâ-
çàâîä íà Ïîäîë³” çá³ëüøèâ ïðè-
áóòêè çà ðàõóíîê âèïóñêó ê³ëü-
êîõ ñîðò³â ïèâà òà áåçàëêîãîëü-

íèõ íàïî¿â ó ïëàñòèêîâèõ ïëÿø-
êàõ, éîãî ïîòóæíîñò³ çàâàíòàæå-
í³ íàïîëîâèíó ³ ïåðñïåêòèâ ðîç-
âèòêó â³í íå ìàº, ïðî ùî íåîä-
íîðàçîâî çàÿâëÿëè íà çàâîä³.
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè: ï³ä-
ïðèºìñòâî ñüîãîäí³ ïðàöþº ñòà-
á³ëüíî, âàð³àíò³â ïðîäàæó éîãî
³íîçåìíèì êîìïàí³ÿì, ùî çàö³êà-
âèëèñÿ á óêðà¿íñüêèì ïèâîáåç-
àëêîãîëüíèì âèðîáíèöòâîì, íå
ðîçãëÿäàþòü.

Â “Óêðñèá³íâåñò³” â³äìîâèëè-
ñÿ êîìåíòóâàòè ³íôîðìàö³þ ùî-
äî ïðèäáàííÿ ïèâçàâîäó êîìïà-
í³ÿìè Åðíåñòà Ãàë³ºâà òà Îëåê-
ñàíäðà ßðîñëàâñüêîãî. Â òîé æå
÷àñ ùå âîñåíè ñòàëî â³äîìî, ùî
ñàìå âîíè âèêóïèëè ï³äïðèºì-
ñòâà, êîòð³ ñóñ³äóþòü ³ç ïèâçàâî-
äîì, çîêðåìà Ïåðøèé êè¿âñüêèé
àâòîðåìîíòíèé çàâîä òà Êè¿âñüêó
ìåáëåâó ôàáðèêó, ùî ðàçîì çàé-
ìàþòü áëèçüêî 15 ãà. Ó ñåðïí³
ìèíóëîãî ðîêó Àíòèìîíîïîëü-
íèé êîì³òåò ðîçïîâñþäèâ ³íôîð-
ìàö³þ ñòîñîâíî ïðîäàæó öèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ê³ïðñüê³é êîìïàí³¿
Sorhill Investments, àôåëüîâàí³é ç
õàðê³âñüêèìè á³çíåñìåíàìè. ßê ³
ïèâçàâîä, ïîêè ùî âîíè ïðîäîâ-
æóþòü âèïóñêàòè ïðîäóêö³þ, õî-
÷à ¿õí³ ïîòóæíîñò³ çàâàíòàæåí³ íå
ïîâí³ñòþ. ×àñòèíó òåðèòîð³¿ çäà-
þòü â îðåíäó.

Êîíöåíòðàö³ÿ ê³ëüêîõ îá’ºêò³â
äàº çìîãó ¿õí³ì âëàñíèêàì îòðè-
ìàòè áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 20 ãà, à â³äòàê
ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çó-
âàòè âåëèêèé ïðîåêò ó ñòîëèö³,
ïðî ùî Åðíåñò Ãàë³ºâ çàÿâëÿâ ùå
ï³âðîêó òîìó. Âðàõîâóþ÷è â³äñóò-
í³ñòü îáìåæåíü ùîäî âèñîòíîñò³
é äîáðå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åí-
íÿ, íà äóìêó åêñïåðò³â, òóò íåçà-
áàðîì ïî÷íóòü ñïîðóäæóâàòè íî-
âèé æèòëîâèé ì³êðîðàéîí åë³ò-
íîãî ñåãìåíòà. Âàðò³ñòü ä³ëÿíêè
áëèçüêî 200 ìëí äîë.

Ó êîìïàí³¿ “Ëàñò³âêà” íå çìîã-
ëè ïðîêîìåíòóâàòè ³íôîðìàö³þ
ñòîñîâíî ïëàí³â çàáóäîâè òåðèòî-
ð³¿ ï³äïðèºìñòâ, ïîñëàâøèñÿ íà
òå, ùî íèí³ ó ñòðóêòóð³ Castle de-
velopment â³äáóâàþòüñÿ çì³íè —
êîìïàí³ÿ, êîòðà êåðóâàëà ïðîåê-

òàìè ãðóïè “Óêðñèá” ó ñôåð³ íå-
ðóõîìîñò³, ïðèïèíèëà ³ñíóâàííÿ.
Çàì³ñòü íå¿ óïðàâë³ííÿ “Ëàñò³â-
êîþ” çä³éñíþº “Öåíòð-ñ³ò³” (êð³ì
“Ëàñò³âêè”, äî íüîãî óâ³éøëè
õàðê³âñüê³ êîìïàí³¿ “Çåì³íâåñò”,
“Êðîì”, “Öåíòðîãðàä” òà êè¿â-
ñüê³ “À. Â. Ñ.” ³ “Ôåë³êñ-Ñèò³ —
óñ³ ïðàöþþòü ç íåðóõîì³ñòþ).

Åêñïåðòè ïîâ’ÿçóþòü ë³êâ³äà-
ö³þ Castle development, ÿê ³ â³ä-
ñòðî÷êó ç ðåàë³çàö³ºþ àíîíñîâà-
íîãî ïðîåêòó, ç ðîçïîä³ëîì àêòè-
â³â ì³æ Åðíåñòîì Ãàë³ºâèì òà
Îëåêñàíäðîì ßðîñëàâñüêèì. Õòî
ñàìå ç íèõ êîíòðîëþâàòèìå
“Öåíòð-ñ³ò³”, â “Óêðñèá³” êîìåí-
òóâàòè â³äìîâèëèñÿ.

Ñê³ëüêè ñàìå ÷àñó ïðîïðàöþ-
þòü ï³äïðèºìñòâà íà Ïîäîë³,
“Õðåùàòèêó” íå çìîãëè ñêàçàòè
³ åêñïåðòè. Âîíè íàãàäàëè, ùî
êîìïàí³¿, êîòð³ âõîäèëè äî Cas-
tle development, ìàþòü ó ñòîëèö³
áàãàòî îá’ºêò³â (íàïðèêëàä, íà
âóëèö³ Õðåùàòèöüêî-Ëóãîâ³é), à
îñâîºííÿ ¿õ ïîòðåáóº ÷àñó

Òâàðèííèé á³çíåñ
За інчення. Почато на 1-й стор.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïðåçè-
äåíò òîâàðèñòâà çàõèñòó òâàðèí
“SOS” Òàìàðà Òàðíàâñüêà, ðîçïîâ³ä³
ïðî òå, ùî â ôîòî-á³çíåñ çâ³ð³ ïî-
òðàïëÿþòü ³ç “íàäëèøê³â” çîîïàðê³â,
íåïðàâäèâ³. Óñ³õ öèõ “ïðàö³âíèê³â”
çàâîçÿòü äî íàñ êîíòðàáàíäíèì øëÿ-
õîì, ³ âæå äîðîãîþ ¿õ íàðêîòèçóþòü,
ùîá íå ïðèâåðòàëè óâàãè. Êîíòðà-
áàíäíà ö³íà îäí³º¿ òâàðèíè çàëåæíî
â³ä âèäó ñÿãàº $300—1000 ³ á³ëüøå.
Öþ ñóìó ïîâåðòàþòü ôàêòè÷íî çà
äâà-òðè äí³. “Äî íàøî¿ îðãàí³çàö³¿
íàä³ñëàëè çâåðíåííÿ ëþäè ç Áðèòà-
í³¿ òà Ôðàíö³¿, ÿê³ ìàþòü ó Êèºâ³ ñâ³é
á³çíåñ, ¿õí³ ïðàö³âíèêè áà÷àòü, ÿê ó
íàñ ïîâîäÿòüñÿ ç òâàðèíàìè. Öå äè-
êóíñòâî, ÿêîãî ó ªâðîï³ íåìàº. ²íî-
çåìöÿì ïðîïîíóþòü ñôîòîãðàôóâà-
òèñÿ çà 20 ºâðî çà îäíå ôîòî”,— ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Òàðíàâñüêà. Óêðà¿íö³ æ
ìîæóòü íà âëàñíó ôîòîêàìåðó çíÿòè-
ñÿ ëèøå çà 10—15 ãðí. Á³çíåñ ïðè-
áóòêîâèé, ³, çà ñëîâàìè Òàìàðè Òàð-
íàâñüêî¿, â³í ï³ä “äàõîì” íàâ³òü îêðå-
ìèõ äåïóòàò³â. À âò³ì, ïðåçèäåíò òî-
âàðèñòâà “SOS” ïåðåêîíàíà: ïðîáëå-
ìó âäàñòüñÿ ïîäîëàòè, àäæå ç áîêó
ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ â³ä çàñòóï-
íèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíè Ê³ëü-
÷èöüêî¿ çîêðåìà º âàãîìà ï³äòðèìêà.

ßê ïîÿñíèëè “Õðåùàòèêó” â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÌÂÑ ó Êèºâ³,
¿ì ïîêè ùî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè íå íàäõîäèëî, òîæ îõî-
ðîíö³ ïîðÿäêó íå ìàþòü ï³äñòàâ ïå-
ðåøêîäæàòè ôîòîãðàôàì. Çãîäîì
ì³ë³ö³ÿ ìàòèìå ïðàâî ïåðåâ³ðÿòè,
÷è º ó íèõ äîçâ³ë íà ðîáîòó ç òâà-
ðèíàìè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â.
Çà ñëîâàìè Òàìàðè Òàðíàâñüêî¿,
âèêîðèñòàííÿ çâ³ð³â ç êîìåðö³éíîþ
ìåòîþ â òàêèõ óìîâàõ, “êîëè ñîâè
ñë³ïíóòü ï³ä ïàëþ÷èì ñîíöåì, à
àôðèêàíñüê³ åêçîòè ïðèñèïàí³ ñí³-
ãîì”, âçàãàë³ çàáîðîíåíî çàêîíîì
Óêðà¿íè. Îòîæ æîäíîãî äîçâîëó í³-
õòî íå îòðèìàº. Á³ëüøå òîãî, ñòâî-
ðåíà â Êèºâ³ ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ
çä³éñíèòü ðåéäè ïî ì³ñöÿõ óòðè-
ìàííÿ òâàðèí, ³, îñê³ëüêè â æîäíî-
ìó ç íèõ óìîâè íå â³äïîâ³äàþòü
íîðìàì, çâ³ð³â ó åêñïëóàòàòîð³â âè-
ëó÷àòèìóòü. “Ìè âðÿòóâàëè óæå
ï’ÿòüîõ êðîêîäèë³â, ÿê³ é õâîñòîì
íå ìîãëè ïîâîðóõíóòè. Äâà ç íèõ
óæå â çîîïàðêàõ”,— ðîçïîâ³ëà Òà-
ìàðà Òàðíàâñüêà.

Òèì ÷àñîì ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ìàº
ïðîéòè ÷åðåç Ì³í’þñò ³ “çàïðàöþº”
óæå â 20 ÷èñëàõ öüîãî ì³ñÿöÿ

І ор СВАЧІЙ, “Хрещати ”

Áàíê³ðè ãîòóþòü ïåðåáóäîâó
Åðíåñò Ãàë³ºâ ³ Îëåêñàíäð ßðîñëàâñüêèé çáèðàþòü êè¿âñüê³ çåìë³

Ïåðåðîçïîä³ë 
â³ðòóàëüíîñò³
Ðîñ³ÿíè ïðåòåíäóþòü íà ³íòåðíåò-ðèíîê Êèºâà
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У провайдера "Воля"
може з'явитися пот ж-
ний он рент. Провай-
дер IPNET претенд є на
половин орист вачів
Інтернет Києва.

Ê³ïðñüêà êîìïàí³ÿ Soudelor
Limited, ùî âõîäèòü äî òåëå-
êîìóí³êàö³íîãî õîëäèíãà FTH
Corvette Telecom, 7 ÷åðâíÿ
ïðèäáàëà 50%+1 àêö³þ ÇÀÎ
“²íäàñòð²àë Ìåä²à Íåòâîðê”
(ïðîâàéäåð IPNET). Ãîëîâíè-
ìè àêö³îíåðàìè Soudelor Limi-
ted º áåçïîñåðåäí³ ó÷àñíèêè
ðîñ³éñüêîãî ìåä³à-ðèíêó. Òàê,
Ï³òåð Ãåðâå º çàñíîâíèêîì òà
ñï³ââëàñíèêîì CTC MEDIA ³
æóðíàëó “Îãîíåê”, à ²âàí Òàð-

â³í çàñíóâàâ ìåðåæó ðîñ³é-
ñüêèõ ðåã³îíàëüíèõ ðàä³îñòàí-
ö³é Regional Media Group ³ º
âëàñíèêîì òà ïî÷åñíèì ïðåçè-
äåíòîì ðîñ³éñüêîãî òåëåêàíàëó
“ÒÂ-3”. Çà ñëîâàìè ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ IPNET Äìèòðà Ãðè-
ùóêà, éîãî ïðîâàéäåð ïëàíóº
äî ê³íöÿ ðîêó çàéíÿòè ïîëî-
âèíó ðèíêó, àäæå ïëàíóº â
íüîãî ³íâåñòóâàòè $ 10 ìëí. Íà
ñüîãîäí³ ÷àñòêà IPNET íà
êè¿âñüêîìó ðèíêó ñòàíîâèòü
ìàéæå 15 %, “Âîëÿ” îáñëóãî-
âóº ïîëîâèíó àáîíåíò³â.

Äî òîãî áóëî óêëàäåíî ùå
îäíó ñõîæó óãîäó. ²íâåñòèö³é-
íà ãðóïà “Ðîñ³éñüê³ ôîíäè” òà
ôîíä Digital Sky Technologies
ïðèäáàëè â êîìïàí³¿ Sigma-
Bleyzer (³íâåñòîð ïðîâàéäåðà
“Âîëÿ”) óêðà¿íñüêèé ³íòåðíåò-
ïîðòàë “ÌÅÒÀ”. Åêñïåðòè
îö³íþþòü âàðò³ñòü êîíòðîëü-

íîãî ïàêåòà (51 %) ó $ 12 ìëí.
Çã³äíî ç óãîäîþ “Ðîñ³éñüê³
ôîíäè” òà Digital Sky Tech-
nologies êîíòðîëþâàòèìóòü
ïðèäáàíó êîìïàí³þ íà ð³âíèõ
óìîâàõ. Äî öüîãî ³íâåñòîðè
âæå ìàëè äîñâ³ä êåðóâàííÿ òà-
êèìè ïîðòàëàìè. “Ðîñ³éñüê³
ôîíäè” ê³ëüêà ðîê³â òîìó ³í-
âåñòóâàëè â ðîçâèòîê iíòåð-
íåò-ïîðòàëó Rambler.ru, à Dig-
ital Sky Technologies äîíåäàâ-
íà âîëîä³ëè êîíòðîëüíèì ïà-
êåòîì Mail.ru (äî ïðîäàæó 
30 % àêö³é êîìïàí³¿ ï³âäåí-
íîàìåðèêàíñüê³é êîìïàí³¿
Naspers çà $ 165 ìëí). Ïðîäàæ
“ÌÅÒÈ” ñòàâ íàéäîðîæ÷îþ
óãîäîþ íà ðèíêó óêðà¿íñüêèõ
³íòåðíåò-ðåñóðñ³â. Äî òîãî
íàéá³ëüøîþ áóëà ñóìà ó $ 500
òèñ., ÿêó â³ääàëà ãðóïà ñàéò³â
“Îáîçðåâàòåëü” çà
uaportal.com.ua

Розливати пиво на Подолі новим власни ам менш ви ідно, ніж зб д вати новий мі рорайон
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Київсь а місь а державна адміністрація
о олош є он рс

на заміщення ва антних посад:
1. Начальни а відділ фінансово о онтро-

лю та а дит РДА Головно о правління вн т-
рішньо о фінансово о онтролю та а дит .
2. Начальни а відділ фінансово о моніто-

рин та аналіз Головно о правління вн т-
рішньо о фінансово о онтролю та а дит .
Основні обов’яз и:
— здійснює ерівництво діяльністю відділ , роз-

поділяє обов’яз и між працівни ами, очолює та
онтролює їх робот ;
— забезпеч є висо оя існе та в становлені

терміни ви онання по ладених на відділ с ладі
Головно о правління завдань;
— забезпеч є проведення онтрольних заходів

на під онтрольних відділ та Головном правлін-
ню об’є тах, проводить онтрольні заходи або очо-
лює р пи по проведенню онтрольних заходів.
Посадовий о лад — 1 100 рн + премія.
Основні ритерії при прийнятті андидата на ро-

бот :
— стаж роботи за фахом в державній сл жбі на

ерівних посадах не менше 3-х ро ів або стаж ро-
боти за фахом на ерівних посадах не менше
4-х ро ів, або стаж роботи на посаді оловно о
спеціаліста не менше 7-ми ро ів;
— вища освіта відповідно о професійно о спря-

м вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма-
істра, спеціаліста;
— знання методів ер вання апаратом правлін-

ня ор ан ви онавчої влади, правила ділово о ети-
ет , правила охорони праці та протипожежно о
захист , основні принципи роботи на омп’ютері
та відповідні про рамні засоби, ділова мова;
— знання Констит ції У раїни, за онодавства

У раїни, пра ти ;
— омпетентність, відповідальність, ом ні а-

бельність.
3. Головно о спеціаліста Головно о прав-

ління вн трішньо о фінансово о онтролю та
а дит .
Основні обов’яз и:
— забезпечення висо оя існо о та своєчасно-

о ви онання завдань, що по ладені на правлін-
ня;
— приймає часть онтрольних заходах Го-

ловно о правління та їх ор анізації.
Посадовий о лад — 724 рн + премія.
Основні ритерії при прийнятті андидата на ро-

бот :
— стаж роботи за фахом в державній сл жбі на

посаді провідно о спеціаліста не менше 1- о ро-
або за альний стаж роботи за фахом не мен-

ше 2-х ро ів;
— вища освіта відповідно о професійно о спря-

м вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма-
істра, спеціаліста;
— омпетентність, відповідальність, о-

м ні абельність, ініціативність.
4. Провідно о спеціаліста відділ фінансо-

во о онтролю та а дит КМДА правління
вн трішньо о фінансово о онтролю та а ди-
т стр т рних підрозділів КМДА Головно о
правління вн трішньо о фінансово о онтро-
лю та а дит .
Основні обов’яз и:
— забезпечення висо оя існо о та своєчасно о

ви онання завдань, що по ладені на правління;
— під ерівництвом ерівни а підрозділ прий-

має часть онтрольних заходах Головно о
правління та їх ор анізації.
Посадовий о лад — 630 рн + премія.
Основні ритерії при прийнятті андидата на ро-

бот :
— стаж роботи за фахом не менше 1- о ро ;
— вища освіта відповідно о професійно о спря-

м вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма-
істра, спеціаліста;
— омпетентність, відповідальність, ом ні а-

бельність, ініціативність.
Конта тний телефон 234-40-98.
До менти на часть он рсі подаються до

правління адрової роботи і на ород апарат ви-
онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) до 16 липня 2007 р. за ад-
ресою: 01044, м. Київ, в л. Басейна, 1/2-а, . 102.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на за-

міщення ва антних посад, необхідно заповнити
ан ет андидата або резюме, форм я о о мож-
на отримати на сайті www.kmv.gov.ua. Заповнен
форм ан ети або резюме з власними даними
можна надіслати на адрес kuts@kma.gov.ua, по-
значивши темі листа “резюме”.

Â’ÿ÷åñëàâ ÊÂßÒ: “Êè¿âùèíà 
çàõëèíàºòüñÿ ó ñì³òò³”

— Â’ÿ÷åñëàâå Ïåòðîâè÷ó, íà
êðóãëîìó ñòîë³ ïðåäñòàâíèêè îá-
ëàñò³ âèñëîâèëèñü ïðî ñêëàäíó
ñèòóàö³þ ç â³äõîäàìè. Âñå ñïðàâ-
ä³ òàê “çàïóùåíî”?

— Òàê, ñïðàâä³. Áåç ïåðåá³ëü-
øåííÿ ìîæíà ñêàçàòè, ùî îá-
ëàñòü çàõëèíàºòüñÿ ó ñì³òò³. Àëå
öå ïðîáëåìà íå ñüîãîäí³øíüî-
ãî äíÿ. Ñì³òòºçâàëèùà, ùî ä³-
þòü ñüîãîäí³, çàêëàäàëèñÿ ðî-
ê³â 15—20 òîìó ùå â ³íø³é äåð-
æàâ³, çà ³íøèìè ñòàíäàðòàìè.
Íà ñüîãîäí³ âîíè âè÷åðïàëè
ñâî¿ ðåñóðñè. Íà 23 ³ç 37 ñàí-
êö³îíîâàíèõ çâàëèù ìè âèÿâè-
ëè ïîðóøåííÿ. Ñòèõ³éíèõ çâà-
ëèù ó äåñÿòü ðàç³â á³ëüøå. ² öå
íå ïðîñòî çàéíÿòà òåðèòîð³ÿ, à
íåãàòèâ äëÿ åêîëîã³¿ òà çäîðîâ’ÿ
ëþäåé. Çãàäàéòå ïîë³ãîí ¹ 5.

— Êð³ì ñòàðèõ çâàëèù, âè ùå
é çãàäóâàëè ïðî íîâ³?

— Öå àêòóàëüíî, àäæå îá-
ëàñòü ðîçáóäîâóþòü, ðîçáóäîâó-
þòü Êè¿â, ñì³òòÿ çâ³äòè ïîòð³á-
íî êóäèñü ä³âàòè. Ñüîãîäí³, áó-
äóþ÷è êîòåäæí³ ì³ñòå÷êà, í³õòî
íå äóìàº ïðî âèä³ëåííÿ äîðî-
ãî¿ êè¿âñüêî¿ çåìë³ ï³ä ñì³òòº-
çâàëèùà. À êóäè ä³âàòè â³äõî-
äè? Òîìó, ïðîåêòóþ÷è çàáóäî-
âó, îäðàçó ïîòð³áíî çàêëàäàòè
ïëîù³, äå çáèðàòèìóòü â³äõîäè.
Ðåêóëüòèâóâàòè ñòàð³ çâàëè-
ùà — öüîãî íåäîñòàòíüî.

— Óõâàëåíà ïðîãðàìà ïîâî-
äæåííÿ ç â³äõîäàìè â îáëàñò³ äî
2011 ðîêó ïåðåäáà÷àº ñòàíäàðò-
í³ çàõîäè: ðîçä³ëüíå çáèðàííÿ
ñì³òòÿ, ìîäåðí³çàö³ÿ ïîë³ãîí³â òî-
ùî. Íà â³äì³íó â³ä Êèºâà, âè íå
áóäóâàòèìåòå ñì³òòºñïàëþâàëü-
íèõ çàâîä³â. ×îìó?

— Âàðò³ñòü ñì³òòºñïàëþâàëü-
íîãî çàâîäó 300 ì³ëüéîí³â ºâ-
ðî. Ñêëàäíî ïîÿñíèòè ³íâåñòî-
ðó, ÿê â³í â³ä³á’º âêëàäåí³ êîø-
òè. Òðåáà íàäàòè ³íâåñòîðó

ÿêóñü êîìïåíñàö³þ. Äî òîãî æ
òðàíñïîðòóâàííÿ ñì³òòÿ ç ðå-
ã³îíó íà òàêèé çàâîä âèìàãàº
âåëèêèõ çàòðàò. Òîìó ìè âèð³-
øèëè áóäóâàòè ïåðåðîáí³ çàâî-
äè. Â³äõîäè, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü
ïåðåðîáö³, ïðåñóâàòèìåìî ó
áðèêåòè ³ âæå òàê óòèë³çóâàòè-
ìåìî. Çàëó÷àòèìåìî òàêîãî ³í-
âåñòîðà ³ òåõíîëîã³¿, ùîá ïîò³ì
ó íàñ áóëà íîðìàëüíà òàðèôíà
ïîë³òèêà, à ñïîæèâà÷ó íå äîâå-
ëîñÿ ï³ñëÿ “ðåôîðìè” ïëàòèòè
çà âèâ³ç ñì³òòÿ â áàãàòî ðàç³â
á³ëüøå.

— Òàêèé åôåêòèâíî-åêîíîì-
íèé ó âàñ ï³äõ³ä. Óòî÷í³òü, ÿêà
ñóìà íåîáõ³äíà äëÿ ðåàë³çàö³¿
ïðîãðàìè, ÿê³ êîíêðåòí³ äæåðå-
ëà ô³íàíñóâàííÿ ïåðåäáà÷åíî?

— Êîìïëåêñíà ïðîãðàìà ïî-
âîäæåííÿ ç â³äõîäàìè â Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³ íà 2007—2011 ðî-
êè ïåðåäáà÷àº ¿¿ ðåàë³çàö³þ
ñï³ëüíî ç ³íâåñòîðàìè, ÿê³ çà-
äåêëàðóâàëè áàæàííÿ ïðàöþâà-
òè â ö³é ñôåð³. Íà ñüîãîäí³ çà-
ïëàíîâàíî áóä³âíèöòâî 3 îá’-
ºêò³â ³ç ñîðòóâàííÿ ³ îáðîáêè
òâåðäèõ â³äõîä³â ³ 4 ïîë³ãîí³â.

— Îòæå, ìàºòå âæå êîíêðåò-
íîãî ³íâåñòîðà?

— Òàê. Ï³ä äàí³ îá’ºêòè óæå
âèä³ëåí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, à
âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îð³ºíòîâ-
íî 70 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Ðîáî-
òó âæå ðîçïî÷àëè ³ 2 ì³ëüéîíè
äîëàð³â óæå ïðîô³íàíñóâàëè íà
ïðîåêòí³ ðîáîòè.

— Õòî öåé ³íâåñòîð?
— Êîðïîðàö³ÿ “Óêðâòîððå-

ñóðñ”, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ â Á³-
ë³é Öåðêâ³. Óòî÷íþ, ùî â ³íâåñ-
òîðà âæå áóëè âèä³ëåí³ çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè.

— Êîëè ç’ÿâëÿòüñÿ ö³ îá’ºêòè?
— Ïðîåêòè öüîãî ³íâåñòîðà

ðåàë³çóþòü óïðîäîâæ äâîõ ðî-
ê³â.

— Íà êðóãëîìó ñòîë³ íå áóëî
ïðåäñòàâíèê³â îáëàñíî¿ ñàí³òàð-
íî¿ ñëóæáè. Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, ó
åêîëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ òà ñàí³òàðíî¿
ñëóæáè îáëàñò³ ñêëàëèñÿ íåïðîñ-
ò³ â³äíîñèíè.

— Íà æàëü, îáëàñíà ñàí³òàð-
íà ñëóæáà ïðîâîäèòü íåïðîçî-
ðó ïîë³òèêó ùîäî ïèòàííÿ êîí-
òðîëþ çà äîòðèìàííÿì íîðì
ïðè ïîâîäæåíí³ ç â³äõîäàìè â
Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Çà êîðîòêèé
÷àñ âîíè äîçâîëÿþòü â³äíîâè-
òè ðîáîòó íà çàêðèòèõ ïîë³ãî-
íàõ. Àëå æîäíèõ ïîêðàùåíü â³ä
òîãî ñòàíó, ÷åðåç ÿêèé ¿õ çàêðè-
ëè, íå â³äáóëîñÿ. Ñàí³òàðíà
ñëóæáà ¿õ çàêðèëà, ³ ÷åðåç äå-
ÿêèé ÷àñ, ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè-
÷èí, àäæå í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ,
ñàí³òàðíà ñëóæáà äàº äîçâ³ë íà
ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè. Òàê³ ä³¿
íåçðîçóì³ë³.

— ßê âè áóäåòå ðîçâ’ÿçóâàòè
öþ ïðîáëåìó?

— Ñüîãîäí³ ìè íàëàãîäæóºìî
ñòîñóíêè ç åêîëîã³÷íîþ êîì³-
ñ³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó. Äâà
òèæí³ òîìó íàä³ñëàëè ¿ì çâåð-
íåííÿ, ïî³íôîðìóâàëè ïðî ñè-
òóàö³þ ç â³äõîäàìè íà íàøèõ
çâàëèùàõ ³ â òîìó ÷èñë³ íà ãî-

ëîâíîìó çâàëèù³, ÿêå âèêîðèñ-
òîâóº Êè¿â, — ïîë³ãîí³ ¹ 5.
Ïðîñèìî íàäàòè íàì êîíñóëü-
òàö³éíó ï³äòðèìêó, à òàêîæ
ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ðàçîì ç óêðà-
¿íñüêèìè åêñïåðòàìè äëÿ òîãî,
ùîá îòðèìàòè ðåàëüíó êàðòèíó
óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ó Êè¿âñüêîìó
ðåã³îí³ ³ çíàéòè ìåòîäè âèð³-
øåííÿ ïðîáëåì. Ìè çðîáèëè öå
òîìó, ùî âëàñí³ ñïåö³àë³ñòè ñà-
í³òàðíî¿ ñëóæáè íå çäàòí³ ÷è íå
õî÷óòü îö³íèòè ñèòóàö³þ òà äî-
ïîìîãòè ó ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè.

— Äî ñëîâà, ïðî ï’ÿòèé ïîë³-
ãîí. Éîãî çíîâó çàêðèëè?

— Ïåðåä îáãîâîðåííÿì íàì
íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ïîë³-
ãîí çíîâó çàêðèëà îáëàñíà ³í-
ñïåêö³ÿ. ² îöå: “çíîâó çàêðè-
òèé, çíîâó â³äêðèòèé”, ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî âñå â³äáóâàºòüñÿ íå-
ïðîçîðî. Öå ³ãðè ÷èíîâíèê³â,
ÿê³ ðåàëüíî ñèòóàö³þ ç â³äõîäà-
ìè íå çì³íþþòü íà êðàùå. Ðå-
çóëüòàò â³äîì÷èõ ³ãîð — ùîäåí-
íå ïîã³ðøåííÿ åêîëîã³¿. ªäèíå,
ÿê íàøà êîì³ñ³ÿ ìîãëà ðåàãóâà-
òè â òàêèõ âèïàäêàõ, — çâåðòà-
òèñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â. Àëå ³ öå íå äîïîìîãëî. Òîæ
ìè âèð³øèëè çâåðíóòèñÿ çà ï³ä-
òðèìêîþ äî ºâðîïåéñüêèõ êî-
ëåã

Розмовляв І ор СВАЧІЙ

Головне правління земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Перелі земельних діляно , що виставлені для продаж на земельних тор ах (а ціонах) с б'є там підприємниць ої діяльності під заб дов :
№ Адреса земельної ділян и Район Площа земельної Цільове призначення земельної ділян и Стартова ціна земельної ділян и, рн
лота ділян и, а всьо о 1 в. м

1. в л. Новопиро івсь а, 34-38* Голосіївсь ий 1,3412 для б дівництва та е спл атації
тор овельно о центр 10 960 000,00 817,18

7. в л. Л начарсь о о, 24-а Дніпровсь ий 0,2505 для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання афе та ма азин 2 512 000,00 1002,79

12. в л. Алма-Атинсь а, 35-б* Дніпровсь ий 0,3214 для б дівництва та е спл атації
с ладсь их приміщень 3 080 000,00 958,31

17. в л. Челябінсь а, 7-а* Дніпровсь ий 0,0806 для б дівництва та е спл атації
за лад тор івлі 1 073 830,00 1 332,30

18. в л. Ми оли Лавр хіна, 7-б* Деснянсь ий 0,1403 для б дівництва та е спл атації б дівлі
ромадсь о о призначення, за ладів
тор івлі та ромадсь о о харч вання 1 296 000,00 923,73

20. в л. Милославсь а, 17* Деснянсь ий 0,1018 для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання за ладів тор івлі та
ромадсь о о харч вання 1 320 600,00 1 297,25

23. в л. Маршала Тимошен а, 2-4 Оболонсь ий 0,1352 для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання за лад тор івлі 1 990 400,00 1 472,18

* - по лотах №1, 12, 17, 18, 20 перший а ціон відб деться не раніше 30 днів після цієї п блі ації.
З повним омпле том до ментації щодо об'є тів, я і підля ають продаж на земельном а ціоні, а та ож мов йо о проведення можна ознайомитись в Головном
правлінні земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 32-а, імната 504, тел/фа с: 279-4131, 235-10-23 ( одини прийом : вівторо - з 14.00 до 17.30 та п'ятниця - з 9.30 до 13.00);
та на сайті правління: http://www.GUzem.kmv.gov.ua.

У Київсь ій області хвалили про рам про пово-
дження з відходами до 2011 ро . На р лом
столі, про я ий же писав "Хрещати ", об оворю-
вали реалізацію про рами три етапи. Торі ін-
спе тори виявили в області несан ціонованих
смітни ів за альною площею 84 а. Сан ціоновані
звалища вичерпали рес рси та не відповідають
нормам. За словами ерівни а омісії з питань
е оло ії в обласній раді В'ячеслава Квята, сит -
ація з відходами жахлива. Я її виріш ватим ть,
пан Квят і розповів "Хрещати ".
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ВИРІШИЛА:

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 26 квітня 2007 року № 439/1100

Звіт про виконання міського бюджету міста Києва
на 1 січня 2007 року

1. Çàòâåðäèòè çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ì. Êèºâà çà 2006 ð³ê çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

1.1. Ïî äîõîäàõ ó çàãàëüí³é ñóì³ 6 622 311,1
òèñ. ãðí., ó òîìó ÷èñë³:
— ïî äîõîäàõ çàãàëüíîãî ôîíäó —

4 627 408,8 òèñ. ãðí.,
— ïî äîõîäàõ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó —

1 994 902,3 òèñ. ãðí.
1.2. Ïî âèäàòêàõ ó çàãàëüí³é ñóì³ 7 477 073,0

òèñ. ãðí., ó òîìó ÷èñë³:
— ïî âèäàòêàõ çàãàëüíîãî ôîíäó —

4 669 680,3 òèñ. ãðí.,
— ïî âèäàòêàõ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó —

2 807 392,7 òèñ. ãðí.
1.3. Ïî ô³íàíñóâàííþ áþäæåòó — 854 761,9

òèñ. ãðí., ó òîìó ÷èñë³:

— çì³íà îáñÿã³â ãîò³âêîâèõ êîøò³â —
733 434,1 òèñ. ãðí.,

— çì³íè îáñÿã³â äåïîçèò³â ³ ö³ííèõ ïà-
ïåð³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ
óïðàâë³ííÿ ë³êâ³äí³ñòþ — 125 846,3
òèñ. ãðí.,

— ³íø³ çîáîâ’ÿçàííÿ — 4 518,5 òèñ. ãðí.
2. Âçÿòè äî â³äîìà çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà çà 2006 ð³ê çã³äíî ç äîäàò-
êîì 2.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

II. ВИДАТКИ:

2.1 Видат и за ф н ціональною ласифі ацією (за альний фонд)

Державне правління 010000 183 017,7 172 640,1 94,3

Освіта 070000 101 123,5 100 782,2 99,7

Охорона здоров`я 080000 783 073,5 780 016,9 99,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 621 738,4 608 088,5 97,8

Житлово- ом нальне осподарство 100000 443 440,0 429 329,1 96,8

К льт ра і мистецтво, з них: 110000 121 310,1 120 194,3 99,1

Засоби масової інформації 120000 37 412,9 36 502,9 97,6

Фізична льт ра і спорт 130000 91 174,9 91 145,8 100,0

Б дівництво 150000 34 972,8 28 043,8 80,2

Транспорт, дорожнє осподарство, зв`язо ,
теле ом ні ації та інформати а

170000 370 727,7 366 981,3 99,0

Інші посл и, пов`язані з е ономічною діяльністю 180000 113 917,6 89 939,0 79,0

Попередження та лі відація надзвичайних сит ацій
та наслід ів стихійно о лиха

210000 5 805,5 5 805,5 100,0

Обсл ов вання вн трішньо о бор 230000 277 626,0 273 913,8 98,7

Видат и, не. віднесені до основних р п 250000 66 188,2 54 006,4 81,6

Разом видат ів (за альний фонд) 900201 3 251 528,8 3 157 389,6 97,1

Кошти, що передаються до Державно о бюджет 250301 707 088,5 707 088,5 100,0

Кошти, передані із за ально о фонд бюджет до
бюджет розвит

250306 142 902,8 133 563,6 93,5

Інші с бвенції, дотації 250300 681 342,0 674 799,6 99,0

Кредит вання місцевих бюджетів 250900 -11 000,0 -3 161,0 X

Всьо о видат ів 900202 4 771 862,1 4 669 680,3 97,9

2.2 Видат и (спеціальний фонд)

Б дівництво 150000 2 186 208,4 1 484 585,9 67,9

Б дівництво та придбання житла для
війсь овосл жбовців

150107 8 617,8 8 617,8 100,0

Транспорт, дорожнє осподарство, зв`язо ,
теле ом ні ації та інформати а

170000 127 497,8 123 234,5 96,7

Видат и на фінанс вання робіт, пов`язаних з
б дівництвом, ре онстр цією, ремонтом і
триманням автодорі

170703 123 247,8 123 234,5 100,0

Державні цільові фонди 240000 916 846,5 822 793,5 89,7

Фонд охорони нав олишньо о природно о
середовища

240600 17 085,3 16190,6 94,8

Цільові фонди 240900 899 761,2 806 602,9 89,6

Спеціальні фонди та спец. ошти бюджетних
станов

300 216,7 202 063,9 67,3

Внес и ор анів місцево о самовряд вання
стат тні фонди

180409 188 480,0 40 000,0 21,2

Повернення редитів 250909 -3 500,0 -4 247,7 X

С бвенції 250300 152 267,6 137 757,6 90,5

По ашення відсот ів за редити 250900 3 500,0 1 205,0 X

Всьо о видат ів (спеціальний фонд) 900203 3 871 517,0 2 807 392,7 72,5

Всьо о видат ів (за альний і спеціальний фонди) 8 643 379,1 7 477 073,0 86,5

Наймен вання по азни а

Код
бюджетної
ласифі-
ації

Затверджено
Київрадою з
рах ванням
змін на

01.01.2007 р.

Ви онано на
01.01.2007

%
ви онання
до річних
по азни ів
бюджет

І. ДОХОДИ:

Подат ові надходження 100000 3 582 059,9 3 875 565,5 108,2

Подат и на доходи, подат и на приб то ,
подат и на збільшення рин ової вартості 110000 3 330 708,0 3 612 976,8 108,5

Подато з доходів фізичних осіб 110100 3 288 708,0 3 545 837,4 107,8

Подато на приб то підприємств 110200 42 000,0 67 139,4 159,9

Збори за спеціальне ви ористання природних
рес рсів 130000 249 201,9 260 419,1 104,5

Збори за спеціальне ви ористання природних
рес рсів місцево о значення

130200,
130300

Плата за землю 130500 249 201,9 260 419,1 104,5

Вн трішні подат и на товари та посл и 140000 50,0 89,5 179,0

Плата за ліцензії на певні види осподарсь ої
діяльності 140600 50,0 89,5 179,0

Подато на промисел 140601

Плата за видач ліцензій та сертифі атів 140602 89,4

Плата за державн реєстрацію с б`є тів
підприємниць ої діяльності 140603 0,1

Плата за державн реєстрацію, рім плати за
державн реєстрацію с б`є тів підприємниць ої
діяльності

140609 50,0 0,0

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі
ал о ольними напоями та тютюновими виробами 140611

Плата за тор овий патент на дея і види
підприємниць ої діяльності 140700

Інші подат и 160000 2100,0 2 080,1 99,1

Місцеві подат и і збори 160100 2 100,0 2 080,1 99,1

Подат и, не віднесені до інших ате орій 160300

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 160400
Єдиний подато для с бє тів мало о
підприємництва 160500

Неподат ові надходження 200000 130 235,9 147 324,6 113,1

Доходи від власності та підприємниць ої діяльності 210000 117114,9 129 283,9 110,4

Надходження від розміщення в становах бан ів
тимчасово вільних бюджетних оштів 210400 100 492,9 104 512,9 104,0

Інші надходження 210800 6 304,0 7 546,5 119,7

Частина приб т (доход ) осподарсь их
ор анізацій, що вил чається до бюджет , та
дивіденди, нараховані на а ції (част и, паї)
осподарсь их товариств, я і є державній власності

210100 10 318,0 17 224,5 166,9

Адміністративні збори та платежі, доходи від
не омерційно о та побічно о продаж 220000 12 000,0 17 080,4 142,3

Плата за тримання дітей ш олах-інтернатах 220200
Плата за оренд цілісних майнових омпле сів та
іншо о державно о майна 220800 12 000.0 17 080,4 142,3

Державне мито 220900

Надходження від штрафів та фінансових сан цій 230000 1 120,0 947,6 84,6

Адміністративні штрафи та інші сан ції 230300 1 120,0 947,6 84,6

Інші неподат ові надходження 240000 1,0 12,7 1 270,0

Надходження с м редиторсь ої та депонентсь ої
забор ованості підприємств, ор анізацій та
станов, щодо я их мин в стро позовної давності

240300 1,0 4,0 0,0

Інші надходження 240600 6.6 0,0
Відсот и за орист вання пози ами, я і надавалися
з місцевих бюджетів 241106 2,1 0,0

Разом доходів 3 712 295,8 4 022 890,1 108,4

Наймен вання по азни а

Код
бюджетної
ласифі-
ації

Затверджено
Київрадою з
рах ванням
змін на

01.01.2007 р.

Ви онано на
01.01.2007

%
ви онання
до річних
по азни ів
бюджет

Кошти, що надходять до районних та місь их
(міст Києва і Севастополя) бюджетів 410106 2 496,0 2 496,0 100,0

Дотації вирівнювання, що одерж ються з районних
та місь их бюджетів 410200 0,0

С бвенції 410300 619 847,7 601 822,7 97,1

Інші с бвенції 410350 200,0 200,0

Всьо о доходів 4 334839,5 4 627 408,8 106,7

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

Спеціальний фонд 2 438 693,0 1 994 902,3 81,8

Подато з власни ів транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів 120200 104 460,0 117 288,7 112,3

Плата за тор овий патент на дея і види
осподарсь ої діяльності 140700 1 000,0 1 013,8 101,4

Дивіденди, нараховані на а ції (част и, паї)
осподарсь их товариств, що є власності
відповідної територіальної ромади

210108 15 000,0 19 498,2 130,0

Надходження оштів від відщ од вання втрат с/ і
л/ виробництва 211100 14 975,0 16 319,1 109,0

Надходження від збор за проведення астрольних
заходів 240608 162,8 64,3 39,5

Інші надходження до фондів охорони
нав олишньо о природно о середовища 240616 5 450,8 563,8 10,3

Власні надходження бюджетних станов* 250000 59 460,9 117 484,6 197,6

Доходи від операцій з апіталом 300000 906 580,0 533 928,9 58,9

Надходження від продаж основно о апітал 310000 128 100,0 185 554,8 144,9
Надходження від відч ження майна, що
знаходиться ом нальній власності 310300^ 128 100,0 185 554,8 144,9

Надходження від продаж землі і нематеріальних
а тивів 330000 778 480,0 348 374,1 44,8

Збір за забр днення нав олишньо о природно о
середовища 500800 9 191,8 8 697,8 94,6

Цільові фонди 501100 823 682,7 831 288,9 100,9

С бвенції 410300 355 826,2 215 190,6 60,5
Кошти, одержані із за ально о фонд до
спеціально о фонд 430000 142 902,8 133 563,6 93,5

Всьо о доходів 900103 6 773 532,5 6 622 311,1 97,8

Фінанс вання 1 869 846,6 854 761,9 X

Баланс фінансово о рес рс 8 643 379,1 74770731,0 86,5

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé
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Про звільнення гр. Міхеєнка С. В.
від сплати пайової участі (внеску) у створенні

соціальної та інженерно;транспортної
інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради № 446/1107 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Міхеєнка С. В. від 19.09.06 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку від 13.02.07 № 4, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ì³õåºíêà Ñåðã³ÿ Âîëîäèìè-
ðîâè÷à â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ñóì³ 1,18 òèñ. ãðí.
ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ïðèáóäîâè “À1-²²” òà
“à6” äî æèòëîâîãî áóäèíêó ë³òåðè “À” çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 175,6 êâ. ì íà âóë. Îñ³íí³é, 73 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 26 квітня 2007 року № 439/1100

Звіт про виконання бюджету міста Києва
на 1 січня 2007 року (тис. грн.)

Наймен вання по азни а

Код
бюджетної
ласифі-
ації

Затверджено
Київрадою з
рах ванням
змін на

01.01.2007 р.

Ви онано на
01.01.2007

%
ви онання
до річних
по азни ів
бюджет

I. ДОХОДИ:

Подат ові надходження 100000 5 496 387,1 5 879 678,8 107,0

Подат и на доходи, подат и на приб то , подат и
на збільшення рин ової вартості 110000 4 521519,2 4 870 465,5 107,7

Подато з доходів фізичних осіб 110100 4 468 208,9 4 797 404,5 107,4

Подато на приб то підприємств 110200 53 310,3 73 061,0 137,0

Збори за спеціальне ви ористання природних
рес рсів 130000 473 259,1 493 520,5 104,3

Збори за спеціальне ви ористання природних
рес рсів місцево о значення

130200,
130300 2 191,2 2 563,7 117,0

Плата за землю 130500 471 067,9 490 956,8 104,2

Вн трішні подат и на товари та посл и 140000 229 396,1 231771,9 101,0
Плата за ліцензії на певні види осподарсь ої
діяльності 140600 54 023,1 59 534,9 110,2

Подато на промисел 140601 224,8 252,5 112,3

Плата за видач ліцензій та сертифі атів 140602 215,1 779,1 362,2
Плата за державн реєстрацію с б`є тів
підприємниць ої діяльності 140603 4 072,5 4 349,8 106,8

Плата за державн реєстрацію, рім плати за
державн реєстрацію с б`є тів підприємниць ої
діяльності

140609 73,5 155,7 211,8

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі
ал о ольними напоями та тютюновими виробами 140611 49 437,2 53 997,8 109,2

Плаха за тор овий патент на дея і види
підприємниць ої діяльності 140700 175 373,0 172 237,0 98,2

Інші подат и 160000 272 212,7 283 920,9 104,3

Місцеві подат и і збори 160100 100 970,4 103 176,4 102,2

Подат и, не віднесені до інших ате орій 160300 0,1 9,2

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 160400 25,8 28,9 112,0

Єдиний подато для с б`є тів мало о
підприємництва 160500 171216,4 180 706,4 105,5

Неподат ові надходження 200000 296 332,9 324 212,5 109,4

Доходи від власності та підприємниць ої діяльності 210000 126 409,0 142 954,3 113,1

Надходження від розміщення в становах бан ів
тимчасово вільних бюджетних оштів 210400 108 954,4 116 735,9 107,1

Інші надходження 210800 6 304,0 7 686,8 121,9

Частина приб т (доход ) осподарсь их
ор анізацій, що вил чається до бюджет , та
дивіденди, нараховані на а ції (част и, паї)
осподарсь их товариств, я і є державній власності

210100 11 150,6 18 531,6 166,2

Адміністративні збори та платежі, доходи від
не омерційно о та побічно о продаж 220000 95 868,0 104 907,2 109,4

Плата за тримання дітей ш олах-інтернатах 220200 33,0

Плата за оренд цілісних майнових омпле сів та
іншо о державно о майна 220800 75 092,0 82 348,5 109,7

Державне мито 220900 20 776,0 22 525,7 108,4

Надходження від штрафів та фінансових сан цій 230000 3 308,8 5 097,7 154,1

Адміністративні штрафи та інші сан ції 230300 3 308,8 5 097,7 154,1

Інші неподат ові надходження 240000 70 747,1 71 253,3 100,7

Надходження с м редиторсь ої та депонентсь ої
забор ованості підприємств, ор анізацій та
станов, щодо я их мин в стро позовної давності

240300 8,4 254,5

Інші надходження 240600 70 738,7 70 996,7 100,4

Відсот и за орист вання пози ами, я і надавалися
з місцевих бюджетів 241106 2,1

Разом доходів 5 792.720,0 6 203 891,3 107,1

Кошти, що надходять до районних та місь их (міст
Києва і Севастополя) бюджетів 410106 2 496,0 2 496,0 100,0

Дотації вирівнювання, що одерж ються з районних
та місь их бюджетів 410200 159 161,1 159 161,1 100,0

С бвенції 410300 619 847,7 601 822,7 97,1

Інші с бвенції 410350 455 173,9 451 560,2 99,2

Всьо о доходів 7 029 398,7 7 418 931,3 105,5

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

Спеціальний фонд 2 818 710,3 2 566 189,3 91,0

Подато з власни ів транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів 120200 104 460,0 117 288,7 112,3

Плата за тор овий патент на дея і види
осподарсь ої діяльності 140700 1 000,0 1 013,8 101,4

Дивіденди, нараховані на а ції (част и, паї)
осподарсь их товариств, що є власності
відповідної територіальної ромади

210108 15 020,4 19 498,2 129,8

Надходження оштів від відш од вання втрат с/ і
л/ виробництва 211100 14 975,0 16 319,1 109,0

Надходження від збор за проведення астрольних
заходів 240608 162,8 64,3 39,5

Інші надходження до фондів охорони
нав олишньо о природно о середовища 240616 5 450,8 563,8 10,3

Власні надходження бюджетних станов* 250000 178 649,1 296 892,2 166,2

Доходи від операцій з апіталом 300000 1 126 036,2 885 964,6 78,7

Надходження від продаж основно о апітал 310000 347 556,2 537 590,5 154,7

Надходження від відч ження майна, що
знаходиться ом нальній власності 310300 347 556,2 537 590,5 154,7

Надходження від продаж землі і нематеріальних
а тивів 330000 778 480,0 348 374,1 44,8

Збір за забр днення нав опишньо о природно о
середовища 500800 9 191,8 8 697,8 94,6

Цільові фонди 501100 853 420,2 859 517,6 100,7

С бвенції 410300 355 826,2 215 190,6 60,5

Кошти, одержані із за ально о фонд до
спеціально о фонд 430000 154 517,8 145 178,6 94,0

Всьо о доходів 900103 9 848 109,0 9 985 120,6 101,4

Фінанс вання 2 072 749,5 648 751,9 X

Баланс фінансово о рес рс 11 920 858,5 10 633 872,5 89,2

Наймен вання по азни а

Код
бюджетної
ласифі-
ації

Затверджено
Київрадою з
рах ванням
змін на

01.01.2007 р.

Ви онано на
01.01.2007

%
ви онання
до річних
по азни ів
бюджет

II. ВИДАТКИ:

2.1 Видат и за ф н ціональною ласифі ацією (за альний фонд)

Державне правління 010000 389 945,1 375 757,2 96,4

Освіта 070000 1 309 253,8 1 304130,3 99,6

Охорона здоров`я 080000 1 177155,4 1 172 761,1 99,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 694 306,8 679 526,7 97,9

Житлово- ом нальне осподарство 100000 1 206 757,0 1 188 584,2 98,5

К льт ра і мистецтво, з них: 110000 198 127,2 196 171,2 99,0

Засоби масової інформації 120000 41 430,3 40 511,3 97,8

Фізична льт ра і спорт 130000 107 734,2 107 544,0 99,8

Б дівництво 150000 34 972,8 28 043,8 80,2

Транспорт, дорожнє осподарство, зв`язо ,
теле ом ні ації та інформати а 170000 371 577,8 367 724,1 99,0

Інші посл и, пов`язані з е ономічною діяльністю 180000 114 098,3 90 119,6 79,0

Попередження та лі відація надзвичайних сит ацій
та наслід ів стихійно о лиха 210000 5 805,5 5 805,5 100,0

Обсл ов вання вн трішньо о бор 230000 277 626,0 273 913,8 98,7

Видат и, не віднесені до основних р п 250000 87 299,8 71 441,7 81,8

Разом видат ів (за альний фонд) 900201 6 016 090,0 5 902 034,5 98,1

Кошти, що передаються до Державно о бюджет 250301 707 088,5 707 088,5 100,0

Кошти, передані із за ально о фонд бюджет до
бюджет розвит 250306 154 517,8 145 178,6 94,0

Інші с бвенції, дотації 250300 660 422,2 652 952,4 98,9

Кредит вання місцевих бюджетів 250900 -11 000,0 -3 161,0 X

Всьо о видат ів 900202 7 527 118,5 7 404 093,0 98,4

2.2 Видат и (спеціальний фонд)

Б дівництво 150000 2 493 444,7 1 704 081,8 68,3

Б дівництво та придбання житла для
війсь овосл жбовців 150107 8 617,8 8 617,8 100,0

Транспорт, дорожнє осподарство, зв`язо ,
теле ом ні ації та інформати а 170000 127 497,8 123 234,5 96,7

Видат и на фінанс вання робіт, пов`язаних з
б дівництвом, ре онстр цією, ремонтом і
триманням автодорі

170703 123 247,8 123 234,5 100,0

Державні цільові фонди 240000 947 546,0 847 254,3 89,4

Фонд охорони нав олишньо о природно о
середовища 240600 17 091,2 16 196,7 94,8

Цільові фонди 240900 930 454,8 831 057,6 89,3

Спеціальні фонди та спец. ошти бюджетних
станов 613 879,8 49 7126,1 81,0

Внес и ор анів місцево о самовряд вання
стат тні фонди 180409 202 851,7 53 263,8 26,3

Повернення редитів 250909 -3 500,0 -4 247,7 X

С бвенції 250300 8 520,0 7 861,7 92,3

По ашення відсот ів за редити 250900 3 500,0 1 205,0 X

Всьо о видат ів (спеціальний фонд) 900203 4 393 740,0 3 229 779,5 73,5

Всьо о видат ів (за альний і спеціальний Фонди) 11920 858,5 10 633 872,5 89,2

Про внесення змін до рішення Київради
від 28.12.06 № 530/587

“Про Програму соціально;економічного
та культурного розвитку м. Києва

на 2007 рік”
Рішення Київської міської ради № 442/1103 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê “Ðîçïîä³ë àñèã-
íóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëà-
äåíü íà 2007 ð³ê”, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 530/587 “Ïðî Ïðî-
ãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà. êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê”, âè-

êëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Стаття 1. Загальні Положення
1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ òåàò-
ðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³” (äàë³ çà òåê-
ñòîì — Ï³äïðèºìñòâî) ñòâîðåíå â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè  â³ä __________ ¹ ______ “Ïðî
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà
êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³”, çàñíîâàíå íà êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³
ï³äïîðÿäêîâàíå Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè
³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êåðóºòü-
ñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà Çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàêàçàìè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè
àêòàìè òà öèì Ñòàòóòîì.

Стаття 2. Найменування
та місцезнаходження Підприємства

2.1. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:
2.1.1. óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ:

— Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: Êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Àãåíòñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ òåàòðàëü-
íî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³”

— Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÊÏ “Àãåíòñòâî
ïî îáñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³”

2.1.2. ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ:
— Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: Êîììóíàëüíîå ïðåä-

ïðèÿòèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Êèåâñî-
âåòà (Êèåâñêîé ãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé àäìèíèñòðàöèè) “Àãåíòñòâî ïî îáñëó-
æèâàíèþ òåàòðàëüíîé è êîíöåðòíîé äå-
ÿòåëüíîñòè”

— Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÊÏ “Àãåíòñòâî
ïî îáñëóæèâàíèþ òåàòðàëüíîé è êîíöåðò-
íîé äåÿòåëüíîñòè”

2.2. Þðèäè÷íà àäðåñà Ï³äïðèºìñòâà: 01004,
ì. Êè¿â, áóëüâàð Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Стаття 3. Правовий статус 
Підприємства

3.1. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, çä³éñ-
íþº ñâîþ ãîñïîäàðñüêó, ³íâåñòèö³éíó òà çîâí³ø-
íüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü íà çàñàäàõ ïîâíî¿ ñàìî-
ñò³éíîñò³, ä³º íà ïðèíöèïàõ ïîâíîãî ãîñïîäàð-
ñüêîãî ðîçðàõóíêó, âåäå áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, ñòà-
òèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, íàáóâàº ìàéíîâ³ òà îñî-
áèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà, íåñå â³äïîâ³äí³ îáîâ’ÿç-
êè, óêëàäàº óãîäè (äîãîâîðè, êîíòðàêòè) ç þðè-
äè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè ÿê â Óêðà¿í³, òàê
³ çà ¿¿ ìåæàìè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó, âèñòóïàº ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñó-
ä³, ãîñïîäàðñüêîìó òà òðåòåéñüêîìó ñóä³ â³ä ñâî-
ãî ³ìåí³, ìàº çàêð³ïëåíå íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ ìàéíî, ïîòî÷íèé, âàëþòíèé òà ³íø³ ðà-
õóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, êàçíà÷åéñòâà, ïå÷àòêè
ç âëàñíèì íàéìåíóâàííÿì, øòàìïè, çàòâåðäæåí³
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, òîâàðíèé ô³ðìîâèé
çíàê ÷è çíàê îáñëóãîâóâàííÿ, áëàíêè ç âëàñíèìè
ðåêâ³çèòàìè òà ³íø³ àòðèáóòè.

3.2. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî óêëàäàòè óãîäè,
íàáóâàòè ìàéíîâ³ òà îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà,
íåñòè îáîâ’ÿçêè, áóòè ïîçèâà÷åì ³ â³äïîâ³äà÷åì ó
ñóäàõ âñ³õ ð³âí³â.

3.3. Ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, çà ïî-
ãîäæåííÿì ç âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì
îðãàíîì, Ï³äïðèºìñòâî ìîæå âõîäèòè äî àñîö³-
àö³é, êîðïîðàö³é, êîíñîðö³óì³â òà ³íøèõ îá’ºä-
íàíü ï³äïðèºìñòâ, ó òîìó ÷èñë³ çà ó÷àñòþ ³íîçåì-
íèõ þðèäè÷íèõ îñ³á.

3.4. Ï³äïðèºìñòâî íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî-
¿ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè â ìåæàõ íàëåæíîãî éîìó ìàé-
íà çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; Ï³äïðèºì-
ñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè
âëàñíèêà; âëàñíèê (óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí) íå
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðè-
ºìñòâà.

3.5. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè íå âòðó-
÷àþòüñÿ ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ï³ä-
ïðèºìñòâà, òàêå âòðó÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷-
íî ó ìåæàõ òà ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ
òà Çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Стаття 4. Мета та предмет
діяльності Підприємства

4.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà
º îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ìóí³öèïàëüíèõ âè-
äîâèùíèõ òåàòðàë³çîâàíî-êîíöåðòíèõ çàõîä³â.

4.2. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ Ï³ä-
ïðèºìñòâà º:

4.2.1. îðãàí³çàö³ÿ ãàñòðîëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êè¿â-
ñüêèõ, íàö³îíàëüíèõ òà çàðóá³æíèõ òåàòðàë³çîâà-
íî-âèäîâèùíèõ òà òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâ³â, ñòâî-
ðåííÿ äðàìàòóðã³÷íèõ òâîð³â, ïðîïàãàíäà òâîð÷î-
ñò³ íîâèõ ³ ìàëîâ³äîìèõ òàëàíîâèòèõ àâòîð³â òà àê-
òîð³â, àïðîáàö³ÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ òâîð÷èõ ïî-
øóê³â ³ ïîøèðåííÿ òâîð÷èõ êîíòàêò³â óêðà¿íñüêèõ
òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ êîëåêòèâ³â â Óêðà¿í³ òà
çà êîðäîíîì;

4.2.2. îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ìèñòåöüêèõ
êîíêóðñ³â, ìàéñòåð-êëàñ³â, âèäîâèùíèõ òåàòðàë³-
çîâàíî-êîíöåðòíèõ çàõîä³â, òåàòðàëüíèõ ôåñòè-
âàë³â òîùî;

4.2.3. íàäàííÿ ïîñëóã ïî ðîçðîáö³ òà äèçàéíó
ñöåí³÷íèõ äåêîðàö³é, ñöåí³÷íîãî îäÿãó òîùî;

4.2.4. íàäàííÿ ïîñëóã ïî çàáåçïå÷åííþ ñöåí³÷-
íèìè êîíñòðóêòèâàìè, çâóêîòåõí³÷íîìó, ñâ³òëî-
òåõí³÷íîìó, ï³ðîòåõí³÷íîìó òà ³íøîìó çàáåçïå-
÷åííþ âèäîâèùíèõ òåàòðàë³çîâàíî-êîíöåðòíèõ
çàõîä³â;

4.2.5. îðãàí³çàö³ÿ òà âèêîíàííÿ âñ³õ âèä³â ðåê-
ëàìíèõ ðîá³ò ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïî-
ñëóã, ç öèì ïîâ’ÿçàíèõ;

4.2.6. çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïî ïðîäþñóâàííþ
ìèñòåöüêèõ êîëåêòèâ³â òà îêðåìèõ âèêîíàâö³â;

4.2.7. ðîçïîâñþäæåííÿ êâèòê³â íà òåàòðàëüíî-
âèäîâèùí³ çàõîäè;

4.2.8. îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ òâîð÷èõ çàõî-
ä³â ñï³ëüíî ç òåàòðàëüíèìè êîëåêòèâàìè Óêðà¿íè
òà ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó;

4.2.9. îðãàí³çàö³ÿ, ïðîâåäåííÿ òà ó÷àñòü â àóê-
ö³îíàõ, ÿðìàðêàõ, âèñòàâêàõ, ñåì³íàðàõ ³ êîíôå-
ðåíö³ÿõ, áëàãîä³éíèõ àêö³ÿõ, îðãàí³çàö³ÿ òà ïðî-
âåäåííÿ ìèñòåöüêèõ êîíêóðñ³â ³ ôåñòèâàë³â, çä³éñ-
íåííÿ ê³íî-, â³äåîá³çíåñó â óñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîäàâñòâîì ïîðÿäêó, øîó-á³çíåñ;

4.2.10. îðãàí³çàö³ÿ åêñêóðñ³éíî-òóðèñòè÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ ì³æíàðîäíî¿;

4.2.11. ó÷àñòü ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ òà ðåàë³çà-
ö³ÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîåêò³â ç ï³äïðèºìñòâàìè òà
îêðåìèìè ãðîìàäÿíàìè ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿
ìåæàìè;

4.2.12. îðãàí³çàö³ÿ òà íàäàííÿ ð³çíîãî ðîäó äî-
äàòêîâèõ ïîñëóã äëÿ ³íîçåìíèõ òà óêðà¿íñüêèõ
ãðîìàäÿí;

4.2.13. çä³éñíåííÿ íàóêîâî-êîíñóëüòàö³éíèõ,
³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèõ, êîíñóëüòàö³éíèõ òà
ñåðâ³ñíèõ ïîñëóã óêðà¿íñüêèì òà ³íîçåìíèì îð-
ãàí³çàö³ÿì òà ô³çè÷íèì îñîáàì;

4.2.14. ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç íàäàííÿì òóðèñ-
òè÷íèõ ïîñëóã ïðè ïðîâåäåíí³ ì³æíàðîäíèõ êîí-
êóðñ³â òà ôåñòèâàë³â;

4.2.15. íàäàííÿ ïîñëóã ïî ðîçðîáö³ òà äèçàéíó
ìàêåò³â çíà÷ê³â, ìåäàëåé òà ³íøî¿ ñóâåí³ðíî¿, íà-
ãîðîäíî¿ òà ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî ïðîïàãóº òå-
àòðàëüíî-êîíöåðòíó ä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà òà óêðà¿í-
ñüêèõ ìèñòåöüêèõ êîëåêòèâ³â;

4.2.16. çä³éñíåííÿ âèäàâíè÷î¿ òà ïîë³ãðàô³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, âèäàííÿ óñ³õ âèä³â äðóêîâàíî¿ ïðîäóê-
ö³¿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ âèäàíü;

4.2.17. íàäàííÿ ïîñëóã ïî äèçàéíó òà ðîçðîáö³
ìàêåò³â ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿;

4.2.18. íàäàííÿ ïîñëóã ïî çàáåçïå÷åííþ êîì-
ï’þòåðíèì îáëàäíàííÿì, ïðîãðàìíèì çàáåçïå-
÷åííÿì òà òåõí³÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì êîìï’þ-
òåðíî¿ òà îðãòåõí³êè çàêëàä³â êóëüòóðè;

4.2.19. îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ
õóäîæí³õ, ôîòî- òà ³íøèõ âèñòàâîê;

4.2.20. ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é ç ãëÿäà÷àìè òà
òâîð÷îþ ³íòåë³ãåíö³ºþ;

4.2.21. îðãàí³çàö³ÿ ñòóä³é äëÿ çàïèñó òà òèðàæó-
âàííÿ â³äåî- òà àóä³îêàñåò, êîìïàêò-äèñê³â, ó ò. ÷.
³ç çàïèñàìè òåàòðàë³çîâàíî-âèäîâèùíèõ ïðîãðàì;

4.2.22. ó÷àñòü ó áëàãîä³éíèõ àêö³ÿõ;
4.2.23. íàäàííÿ ïîñëóã ïî îðãàí³çàö³¿ äåìîí-

ñòðàö³¿ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ô³ëüì³â;
4.2.24. çä³éñíåííÿ ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ïå-

ðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
4.2.25. ðåêëàìíî-ïîñåðåäíèöüê³ òà òîðãîâî-ïî-

ñåðåäíèöüê³ îïåðàö³¿;
4.2.26. ðåêëàìíà ä³ÿëüí³ñòü, â òîìó ÷èñë³ âè-

ãîòîâëåííÿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîâåäåííÿ
ðåêëàìíèõ êàìïàí³é, ðîçðîáêà òîâàðíèõ çíàê³â,
ô³ðìîâîãî ñòèëþ, ïîñëóãè ç ðîçì³ùåííÿ ðåêëà-
ìè â äðóêîâàíèõ ³ åëåêòðîííèõ âèäàííÿõ, à òà-
êîæ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, â òîìó ÷èñë³
íà âëàñíèõ ðåêëàìíèõ íîñ³ÿõ, ²íòåðíåò-ñàéòàõ
òîùî;

4.2.27. îðãàí³çàö³ÿ ì³æíàðîäíîãî êóëüòóðíîãî
îáì³íó íà êîìåðö³éí³é òà íåêîìåðö³éí³é îñíîâ³;

4.2.28. êóëüòóðíî-îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü, îðãàí³çà-
ö³ÿ, ó÷àñòü òà ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çà-
õîä³â, ð³çíîìàí³òíèõ ê³íî-, òåëå-, â³äåîðèíê³â ³
ÿðìàðê³â ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ìåæàìè;

4.2.29. ñòâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ òâîð³â ìèñòåö-
òâà, ïðèêðàñ, âèðîá³â íàðîäíîãî ïðîìèñëó, âèðîá-
íèöòâî òà ðåàë³çàö³ÿ ïðîäóêò³â âèðîáíè÷î-òåõí³÷-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ, òîâàð³â íàðîäíîãî ñïîæèâàí-
íÿ, ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿;

4.2.30. ï³äãîòîâêà, îðãàí³çàö³ÿ, ïðîâåäåííÿ òà
ó÷àñòü, àáî ïðåäñòàâíèöòâî ó îôîðìëåíí³ ÿê â
Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì ð³çíîìàí³òíèõ êóëü-
òóðíî-îñâ³òí³õ ïîä³é, êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, çó-
ñòð³÷åé, íàâ÷àííÿ, âèñòàâîê-ïðîäàæ³â, ïðåçåíòà-
ö³é, ÿðìàðê³â, àóêö³îí³â, ðîçïðîäàæó, ê³íîðèí-
ê³â, êîíêóðñ³â, êîìåðö³éíèõ òà ïðåäñòàâíèöüêèõ

Про внесення змін та доповнень
до рішення Київської міської ради від 10.07.03

№ 584/744 “Про затвердження Положень 
про головні управління, управління та інші
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)”
Рішення Київської міської ради № 447/1108 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, стат�
ті 10 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, наказу Міністерства України з питань над�
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.10.03
№ 398 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 26 квітня 2007 року № 447/1108

Зміни та доповнення до додатка № 14 
рішення Київської міської ради від 10.07.03 № 584/744 

“Про затвердження Положень про головні управління, управління 
та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)”

1. Ó ï³äïóíêò³ 5.8 ïóíêòó 5 ñëîâà “êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñëóæáà ñïàñ³ííÿ”, ÿêå” çà-
ì³íèòè ñëîâàìè “êîìóíàëüíîþ àâàð³éíî-ðÿòó-
âàëüíîþ ñëóæáîþ “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó”,
ÿêà”.

2. Ï³äïóíêò 6.4 ïóíêòó 6 âèêëàñòè â íîâ³é ðå-
äàêö³¿: “6.4. Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü:

6.4.1. Âèçíà÷àº ð³âåíü íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿,
çàáåçïå÷óº çáèðàííÿ, îáðîáëåííÿ òà àíàë³ç ³í-
ôîðìàö³¿ ùîäî çàãðîçè àáî âèíèêíåííÿ íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é â³ä óñ³õ îïåðàòèâíî-÷åðãîâèõ òà
àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêèõ ñëóæá äëÿ âæèòòÿ àäåê-
âàòíèõ çàõîä³â, äîïîâ³ä³ êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ñïåö³àëüíî óïîâ-
íîâàæåíîìó öåíòðàëüíîìó îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî â³äíåñåíî ïèòàííÿ çà-
õèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó;

6.4.2. Âðàõîâóº çâåðíåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ãîòóº âèñíîâêè
ùîäî ïîïîâíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ïî-
æåæíî¿ îõîðîíè ì. Êèºâà òà áóä³âíèöòâà ïîæåæ-
íèõ äåïî”.

3. Ó ï³äïóíêò³ 6.7 ïóíêòó 6 ï³ñëÿ ñë³â “òåðèòî-
ð³é” äîïîâíèòè ñëîâàìè “ðîçðîáö³ äîêóìåíò³â ç
ïèòàíü ïëàíóâàííÿ áóä³âíèöòâà çàõèñíèõ ñïîðóä
öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè òà ïîæåæíèõ äåïî”.

4. Ï³äïóíêò 6.9 ïóíêòó 6 âèêëàñòè ó íîâ³é ðå-
äàêö³¿:

“6.9. Çä³éñíþº â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà äåð-
æàâíèé íàãëÿä ³ êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì âèìîã
öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè, ï³äòðè-
ìàííÿì ãîòîâíîñò³ äî âèêîðèñòàííÿ çàõèñíèõ
ñïîðóä öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè, çàõîä³â ùîäî çàïîá³-
ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ë³ê-
â³äàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â, ñòàíîì ãîòîâíîñò³ ñèë ³ çàñî-
á³â öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè äî ïðîâåäåííÿ ðÿòóâàëü-
íèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò, âèêîíàííÿì çà-
õîä³â öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè ïðè ïðîâåäåíí³ åâàêó-
àö³¿ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿;”.

5. Àáçàö 4 ïóíêòó 9 âèêëþ÷èòè.
6. Ó ï³äïóíêò³ 10.4 ïóíêòó 10 ñëîâà “çà âèíÿò-

êîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â” âèêëþ÷èòè.
7. Ï³äïóíêò 10.5 ïóíêòó 10 âèêëþ÷èòè, ó çâ’ÿç-

êó ç öèì ï³äïóíêòè 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12, 10.13 ïóíêòó 10 ââàæàòè ï³äïóíêòà-
ìè 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,10.9, 10.10, 10.11, 10.12
ïóíêòó 10 â³äïîâ³äíî.

8. Ï³äïóíêò 10.6 ïóíêòó 10 âèêëàñòè ó íîâ³é ðå-
äàêö³¿:

“10.6. Êåðóº âñ³ìà âèäàìè ï³äãîòîâêè ï³äïî-
ðÿäêîâàíèõ éîìó ïðàö³âíèê³â äëÿ âèêîíàííÿ â óñ-
òàíîâëåí³ òåðì³íè çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ”.

9. Ïóíêò 10 äîïîâíèòè ï³äïóíêòàìè òàêîãî
çì³ñòó:

“10.13. ª ÷ëåíîì êîîðäèíàö³éíî¿ ãðóïè Àíòè-
òåðîðèñòè÷íîãî öåíòðó ïðè Óïðàâë³íí³ Ñëóæáè
áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ³ áåðå ó÷àñòü â àíòè-
òåðîðèñòè÷íèõ çàõîäàõ â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ éî-
ìó ïîâíîâàæåíü;

10.14. Ðîçðîáëÿº ³ ðåàë³çóº çàõîäè ùîäî ó÷àñò³
ï³äïîðÿäêîâàíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ³ ñèë ïðè
âèêîíàíí³ çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç àíòèòåðîðèñòè÷-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ;

10.15. Çä³éñíþº îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí
òà ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ñòàíîì ðîçãëÿäó ïðî-
ïîçèö³é, ñêàðã, çàÿâ ó ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóð-
íèõ ï³äðîçä³ëàõ”.

10. Ï³äïóíêò 12.1 ïóíêòó 12 âèêëàñòè ó íîâ³é
ðåäàêö³¿:

“12.1. Ãðàíè÷íà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çàòâåðäæóºòüñÿ Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì ãîëîâîþ”.

11. Ï³äïóíêò 12.2 ïóíêòó 12 âèêëàñòè ó íîâ³é
ðåäàêö³¿:

“12.2, Âèäàòêè íà óòðèìàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, â òîìó ÷èñë³ íà îïëàòó ïðàö³ éîãî ïðàö³â-
íèê³â (êð³ì âèäàòê³â íà óòðèìàííÿ îá’ºêòà “Õî-
ëîäèëüíèê”, ÿêèé óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê êîø-
ò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ ñïå-
ö³àëüíî óïîâíîâàæåíèì öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè) çàòâåðäæóþòüñÿ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”.

12. Ï³äïóíêò 12.4 ïóíêòó 12 âèêëàñòè ó íîâ³é
ðåäàêö³¿:

“12.4. Øòàòíèé ðîçïèñ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³ ³ ôîíäó îïëàòè
ïðàö³ éîãî ïðàö³âíèê³â çàòâåðäæóºòüñÿ Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì ãîëîâîþ ï³ñëÿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿
Ãîëîâíèì ô³íàíñîâèì óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Âíåñòè ó äîäàòîê ¹ 14 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.03 ¹ 584/744 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîëîæåíü ïðî ãîëîâí³ óïðàâë³ííÿ,
óïðàâë³ííÿ òà ³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” çì³íè
òà äîïîâíåííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про комунальне підприємство
виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації)
“Агентство по обслуговуванню театральної

та концертної діяльності”
Рішення Київської міської ради № 451/1112 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до статей 104, 106 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою
більш ефективного використання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

². Ðåîðãàí³çóâàòè øëÿõîì çëèòòÿ äåðæàâíå
êîìóíàëüíå êîíöåðòíî-âèäîâèùíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âêîíöåðò” òà êîìóíàëüíå òåàòðàëüíî-
ãàñòðîëüíå ï³äïðèºìñòâî “Òåàòðàëüíà àãåíö³ÿ”,
ñòâîðèòè íà ¿õ ìàéíîâ³é áàç³ êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíò-
ñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîí-
öåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³” òà â³äíåñòè éîãî äî ñôåðè
óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âñòàíîâèòè ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ñòàòóòíî-
ãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îáñëóãîâó-

âàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³”
5000 (ï’ÿòü òèñÿ÷) ãðí.

3. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíò-
ñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîí-
öåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³” çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

4. Âñòàíîâèòè, ùî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îá-
ñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³” º ïðàâîíàñòóïíèêîì âñ³õ ïðàâ ³ îáîâ’ÿç-
ê³â ðåîðãàí³çîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ êîìóíàëüíîãî ³ äåðæàâíîãî êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâ.

Додаток
до рішення Київради

від 26 квітня 2007 року № 451/1112

Статут комунального підприємства виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

“Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності”

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5.2. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îá-
ñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³” íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíî
ðåîðãàí³çîâàíèõ êîìóíàëüíîãî ³ äåðæàâíîãî êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâ ç óðàõóâàííÿì ïåðåäà-
âàëüíèõ àêò³â.

5.3. Ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³äïîâ³ä-
í³ñòü ç öèì ð³øåííÿì.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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í³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàº-
òüñÿ ó éîãî ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

6.2. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà º êîìóíàëüíîþ âëàñ-
í³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ çàêð³ï-
ëåíî çà íèì íà ïðàâ³ ïîâíîãî ãîñïîäàðñüêîãî â³-
äàííÿ.

Çä³éñíþþ÷è ïðàâî ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ,
Ï³äïðèºìñòâî âîëîä³º, êîðèñòóºòüñÿ é ðîçïî-
ðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà íèì âëàñ-
íèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì, ç
îáìåæåííÿì ïðàâîìî÷íîñò³ ðîçïîðÿäæàííÿ
ùîäî îêðåìèõ âèä³â ìàéíà çà çãîäîþ âëàñíè-
êà ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè.

6.3. Ñòàòóòíèé ôîíä Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèòü
5000 (ï’ÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü.

6.4. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºì-
ñòâà º:

— ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè âëàñíèêà àáî
óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó;

— ïðèáóòêè, îäåðæàí³ â³ä íàäàííÿ ïîñëóã òà
ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, à òàêîæ â³ä ³íøèõ âèä³â ä³ÿëü-
íîñò³;

— êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â;
— êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ òà äîòàö³¿ ç áþäæåò³â;
— áåçîïëàòí³ àáî áëàãîä³éí³ âíåñêè îðãàí³çàö³é,

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, ãðîìàäÿí;
— ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäà-

ðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

— ³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Стаття 7. Управління 
Підприємством

7.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äè-
ðåêòîð.

7.2. Äèðåêòîð ïðèçíà÷àºòüñÿ òà çâ³ëüíÿºòüñÿ ç
ïîñàäè Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ çà ïîäàííÿì
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì
ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â,
ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî Çàêîíîì, íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèìè àêòàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

7.3. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:
7.3.1. Ñàìîñò³éíî âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³

Ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ â³äïî-
â³äíî äî Ñòàòóòó.

7.3.2. Íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âè-
êîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî çàâäàíü,
âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì, äîòðèìàííÿ äåðæàâ-
íî¿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè, åôåêòèâíå âèêîðèñ-
òàííÿ òà îõîðîíó ìàéíà, çàêð³ïëåíîãî çà Ï³äïðè-
ºìñòâîì, äîòðèìàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè.

7.3.3. Çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó òà øòàòíèé ðîçïèñ
Ï³äïðèºìñòâà, ïîëîæåííÿ ïðî ô³ë³¿ òà ³íø³ ñòðóê-
òóðí³ ï³äðîçä³ëè Ï³äïðèºìñòâà é ïîñàäîâ³ ³íñòðóê-
ö³¿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà, âñòàíîâëþº ñèñòå-
ìó îïëàòè ïðàö³.

7.3.4. Îïåðàòèâíî êåðóº ðîáîòîþ Ï³äïðèºìñòâà
íà îñíîâ³ ºäèíîíà÷àëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî
Ñòàòóòó.

7.3.5. Ä³º áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà,
ïðåäñòàâëÿº éîãî â óñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ
òà îðãàí³çàö³ÿõ.

7.3.6. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì òà êîøòàìè
Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

7.3.7. Âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè,
ðîçïîðÿäæåííÿ òà ïåðåâ³ðÿº ¿õ âèêîíàííÿ, â³äêðè-
âàº ðîçðàõóíêîâ³ òà ³íø³ ðàõóíêè â áàíêàõ, ìàº
ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³â-
ñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ, óêëàäàº óãîäè, â òî-
ìó ÷èñë³ òðóäîâ³.

7.3.8. Çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó âèïëàòó çàðîá³òíî¿
ïëàòè ïðàö³âíèêàì Ï³äïðèºìòâà çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.3.9. Ñòâîðþº íà Ï³äïðèºìñòâ³ óìîâè ïðàö³
â³äïîâ³äíî äî âèìîã íîðìàòèâíèõ àêò³â, ïåðåäáà-
÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ïðî îõîðîíó ïðàö³, çàáåç-
ïå÷óº ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè ïðàö³ íà
Ï³äïðèºìñòâ³, ðîçðîáëÿº êîìïëåêñí³ çàõîäè ùî-
äî çàáåçïå÷åííÿ ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà âèðîáíè-
÷î¿ ñàí³òàð³¿.

7.3.10. Ïðèçíà÷àº òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàä çàñòóï-
íèê³â äèðåêòîðà, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, êåð³âíè-
ê³â òà ñïåö³àë³ñò³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ³íøèõ
ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

7.3.11. Çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó ³ ÷èñåëüí³ñòü øòàò-
íèõ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

Стаття 8. Трудовий колектив
та його самоврядування

8.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñòàíî-
âëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü
ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äî-
ãîâîðó.

8.2. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ï³ä-
ïðèºìñòâà ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè (êîí-
ôåðåíö³ºþ) òà ¿õí³ì âèáîðíèì îðãàíîì — ïðîô-
ñï³ëêîâèì êîì³òåòîì, ÿêèé ä³º â³ä ³ìåí³ òðóäîâî-
ãî êîëåêòèâó â ïåð³îä ì³æ çàãàëüíèìè çáîðàìè
(êîíôåðåíö³ÿìè).

8.3. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà:
8.3.1. Ðîçãëÿäàº é çàòâåðäæóº ïðîåêò êîëåêòèâ-

íîãî äîãîâîðó.
8.3.2. Ðîçãëÿäàº é âèð³øóº â³äïîâ³äíî äî çàêî-

íîäàâñòâà ïèòàííÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ.
8.3.3. Âèçíà÷àº é çàòâåðäæóº ïåðåë³ê ³ ïîðÿäîê

íàäàííÿ ïðàö³âíèêàì Ï³äïðèºìñòâà ñîö³àëüíèõ
ï³ëüã.

8.3.4. Áåðå ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ìàòåð³-
àëüíîãî òà ìîðàëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ ïðîäóêòèâ-
íî¿ ïðàö³.

8.4. ²íòåðåñè òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ï³äïðèºìñòâà
ïðåäñòàâëÿº ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ïåðâèííî¿
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíè-
ê³â äåðæàâíèõ óñòàíîâ, ùî îáèðàºòüñÿ íà êîíôå-
ðåíö³¿.

8.5. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó
â³ä ³ìåí³ àäì³í³ñòðàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà íàäàºòüñÿ
äèðåêòîðó Ï³äïðèºìñòâà.

Стаття 9. Господарська та соціальна
діяльність Підприємства

9.1. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì
ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àþ-
òüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ),
ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â.

Ó ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàíàõ Ï³äïðèºìñòâà ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ð â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ÷èñòî-
ãî ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â îáñÿãàõ,
âñòàíîâëåíèõ Êè¿âðàäîþ.

9.2. Ï³äïðèºìñòâî íàäàº ðîáîòè ³ ïîñëóãè çà ñà-
ìîñò³éíî âèçíà÷åíèìè äîãîâ³ðíèìè ö³íàìè.

9.3. Â³äðàõóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâîì ÷àñòèíè ÷èñ-
òîãî ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ
ðîçì³ðó, ïåðåäáà÷åíîãî çàòâåðäæåíèì ô³íàíñî-
âèì ïëàíîì, çä³éñíþºòüñÿ ïåðøî÷åðãîâî.

9.4. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà íåñå ïåðñîíàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ çàòâåðäæåíîãî ô³-
íàíñîâîãî ïëàíó.

9.5. Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ
ô³íàíñîâîãî ïëàíó òà ïîäàº ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü
âëàñíèêó àáî óïîâíîâàæåíîìó íèì îðãàíó.

9.6. Ï³äïðèºìñòâî ñïëà÷óº ïîäàòêè òà ³íø³ îáî-
â’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

9.7. Âçàºìîâ³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèìè
ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè ³ ãðî-
ìàäÿíàìè áóäóþòüñÿ íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³.

9.8. Ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, çîêðåìà ïî-
ë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ, çàáåç-
ïå÷åííÿ ãàðàíò³é îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ñòðà-
õóâàííÿ ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó, âèð³øóþòü-
ñÿ äèðåêòîðîì Ï³äïðèºìñòâà çà ó÷àñòþ ïðîôñï³ë-
êîâîãî êîì³òåòó Ï³äïðèºìñòâà.

9.9. Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Ï³äïðèºìñòâà òà
â³äíîñèíè éîãî ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè òà óïðàâë³ííÿ çä³éñíþþòüñÿ çã³äíî ç
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Стаття 10. Зовнішньоекономічна
діяльність

10.1. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî çä³éñíþº çîâ-
í³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, äëÿ ÷îãî âñòóïàº ó
â³äíîñèíè ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³-
ÿìè, þðèäè÷íèìè, à òàêîæ ô³çè÷íèìè îñîáàìè
çàêîðäîííèõ êðà¿í çã³äíî ç ìåòîþ ³ ïðåäìåòîì ä³-
ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ó ìåæàõ, ùî âñòàíîâëåí³
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.2. Ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êîðèñòóºòüñÿ ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³ ïðàâàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè çã³äíî ç
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà öèì Ñòàòóòîì.

10.3. Âàëþòíà âèðó÷êà, îòðèìàíà Ï³äïðèºì-
ñòâîì ó ðåçóëüòàò³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, çàðàõîâóºòüñÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê Ï³äïðè-
ºìñòâà ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

10.4. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî âåäå åêñïîðòíî-
³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ àáî äîðó÷àº ¿õ âåäåííÿ ñïåö³à-
ë³çîâàíèì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèì (òîðãîâèì) îð-
ãàí³çàö³ÿì íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³.

10.5. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº òîâàðîîáì³íí³
îïåðàö³¿ òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü, ïîáóäîâàíó íà ôîð-
ìàõ çóñòð³÷íî¿ òîðã³âë³ ç ³íîçåìíèìè ñóá’ºêòàìè
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

10.6. Ï³äïðèºìñòâî, çä³éñíþþ÷è çîâí³øíüî-
åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ìîæå â³äêðèâàòè çà ìåæà-
ìè Óêðà¿íè ñâî¿ ïðåäñòàâíèöòâà òà âèðîáíè÷³ ï³ä-
ðîçä³ëè, óòðèìàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ çà êîøòè
Ï³äïðèºìñòâà.

Стаття 11. Облік, звітність та ревізія
діяльності Підприємства

11.1. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà
áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³
³ íàäàº ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âèçíà÷å-
íîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

11.2, Ðåâ³ç³ÿ òà ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºì-
ñòâà ïðîâîäÿòüñÿ âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì
îðãàíîì ïðè ïîòðåá³, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó
íà ð³ê. à òàêîæ ³íøèìè êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Стаття 12. Внесення змін та доповнень
до Статуту Підприємства

12.1. Çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî Ñòàòóòó Ï³äïðè-
ºìñòâà âíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè â òîìó æ ïîðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çà-
òâåðäæåíèé.

Стаття 13. Ліквідація та реорганізація
Підприємства

13.1. Ë³êâ³äàö³ÿ òà ðåîðãàí³çàö³ÿ (çëèòòÿ, ïðè-
ºäíàííÿ, ïîä³ë, âèä³ëåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ) Ï³ä-
ïðèºìñòâà çä³éñíþþòüñÿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà
àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó àáî ð³øåííÿì
ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó.

13.2. Ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ë³ê-
â³äàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì
àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äà-
ö³þ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³¿, à òà-
êîæ ñòðîê çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà-
÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îð-
ãàíîì àáî ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì.

13.3. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óïðàâ-
ë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì. Ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ ñêëà-
äàº ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ Ï³äïðèºìñòâà ³ ïîäàº
éîãî íà çàòâåðäæåííÿ îðãàíó, ÿêèé ïðèéíÿâ ð³-
øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ.

13.4. Ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ â ðåçóëü-
òàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ ÷è ë³êâ³äàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà, ãà-
ðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õí³õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³ä-
ïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

13.5. Ìàéíî, ùî çàëèøèëîñü ï³ñëÿ çàäîâîëåí-
íÿ ïðåòåíç³é êðåäèòîð³â, âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà ð³-
øåííÿì âëàñíèêà.

13.6. Ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ ðåîðãàí³çîâà-
íèì àáî ë³êâ³äîâàíèì ç ìîìåíòó âèêëþ÷åííÿ éî-
ãî ç äåðæàâíîãî ðåºñòðó Óêðà¿íè.

13.7. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà éîãî
ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ïåðåõîäÿòü äî ïðàâîíàñòóï-
íèêà.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

ñèìïîç³óì³â, êîíöåðò³â òà ³íøèõ êóëüòóðíèõ çà-
õîä³â òà íàäàííÿ ïîñëóã þðèäè÷íèì îñîáàì òà
ãðîìàäÿíàì ó ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ òàêèõ çà-
õîä³â;

4.2.31. îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ êîíöåðò³â ³
ñïåêòàêë³â äëÿ øêîëÿð³â ³ ñòóäåíò³â;

4.2.32. ñïîíñîðñüêà òà áëàãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü;
4.2.33. êîíöåðòíî-ãàñòðîëüíà ä³ÿëüí³ñòü, îðãà-

í³çàö³ÿ ðîçâàæàëüíèõ ïðîãðàì, ìàñîâèõ öåíòð³â,
òåàòð³â, òâîð÷èõ òà ³íøèõ çàõîä³â, ïðåçåíòàö³é,
êóëüòóðíîãî äîçâ³ëëÿ ãðîìàäÿí òà îðãàí³çàö³é ÿê
â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè;

4.2.34. îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ øîó-ïðîãðàì
çà ó÷àñòþ ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â, îð-
ãàí³çàö³ÿ ôàí-êëóá³â;

4.2.35. âèäàâíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü, ðåäàêö³éíî-âè-
äàâíè÷³ òà ïîë³ãðàô³÷í³ ðîáîòè ³ ïîñëóãè ç âèïóñ-
êó âëàñíî¿ äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ä³-
ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà, ïðîäóêö³¿ òðåò³õ îñ³á, ó÷-
áîâî¿, ìåòîäè÷íî¿ ³ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, ïåð³î-
äè÷íèõ ãàçåò, æóðíàë³â, àëüìàíàõ³â, çá³ðíèê³â,
êàðò òîùî;

4.2.36. ðîçðîáêà, âèðîáíèöòâî, ñòâîðåííÿ òà
ðîçïîâñþäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà ïðîäóêò³â åëåêòðîííîãî âèäàâíèöòâà, â
òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ âèäàíü,
êíèã, ó÷áîâî¿, ìåòîäè÷íî¿ ³ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòó-
ðè, ïåð³îäèêè íà ñó÷àñíèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿: äèñ-
êè äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ, àóä³î- òà â³-
äåîêàñåòè ³ç çàïèñîì ïðîãðàìíèõ, ìóëüòèìåä³é-
íèõ ïðîäóêò³â, àóä³îâ³çóàëüíèõ, ë³òåðàòóðíèõ òâî-
ð³â, ôîíîãðàì ³ â³äåîãðàì;

4.2.37. ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ç
êîìïëåêñíèìè ³íôîðìàö³éíî-òåõíîì³÷íèìè, ô³-
íàíñîâî-êîìåðö³éíèìè, êóëüòóðíî-îñâ³òí³ìè òà
³íøèìè ïðîãðàìàìè ç çàëó÷åííÿì äî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ ñïåö³àë³ñò³â,
ôîðìóâàííÿ òèì÷àñîâèõ òâîð÷èõ ³ òðóäîâèõ êî-
ëåêòèâ³â ó êðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè;

4.2.38. îðãàí³çàö³ÿ åêñêóðñ³éíî-òóðèñòè÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ é ì³æíàðîäíî¿; äàëüí³ñòü,
ïîâ’ÿçàíà ç íàäàííÿì òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã ïðè
ïðîâåäåíí³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â òà ôåñòèâà-
ë³â;

4.2.39. ñòâîðåííÿ åëåìåíò³â ³íôðàñòðóêòóðè ê³-
íîá³çíåñó òà ðåêðåàö³¿ (â³äïî÷èíêó), â òîìó ÷èñ-
ë³ îðãàí³çàö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ öåíòð³â òà êëóá³â
ê³íîá³çíåñó, êîìïëåêñ³â ðîçâàã;

4.2.40. âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ òà íàäàííÿ ïî-
ñëóã, íåîáõ³äíèõ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ òâîð÷èõ êîëåêòè-
â³â;

4.2.41. íàäàííÿ ñóá’ºêòàì ãîñïîäàð÷î¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ òà íàñåëåííþ ïîñëóã, â òîìó ÷èñë³ ïîáóòîâèõ,
ìàðêåòèíãîâèõ, åêñïîðòíî-³ìïîðòíèõ, ïîñåðåä-
íèöüêèõ, áðîêåðñüêèõ, àãåíòñüêèõ, êîíñèãíàö³é-
íèõ, óïðàâë³íñüêèõ, îáë³êîâèõ, áóõãàëòåðñüêî-åêî-
íîì³÷íèõ, þðèäè÷íèõ, òóðèñòè÷íèõ, ñåðâ³ñíèõ,
ðåêëàìíèõ, êîíñóëüòàòèâíèõ, åêñïåðòíèõ òà ³íøèõ
ÿê â êðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè, ùî ïðÿìî ³ âè-
êëþ÷íî íå çàáîðîíåí³ çàêîíàìè Óêðà¿íè â ñôå-
ð³ êóëüòóðè, ê³íîïðîêàòó, ê³íîá³çíåñó, ðåêëàìè òà
³íø.;

4.2.42. ïðåäñòàâíèöüê³ òà ³íø³ ïîñëóãè öèâ³ëü-
íî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó þðèäè÷íèì îñîáàì ³ ãðî-
ìàäÿíàì;

4.2.43. íàäàííÿ ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè ê³íîòåàò-
ðàì ç ïèòàíü çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ íîðì ³
ìåòîä³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü
òà ç ïèòàíü åêñïëóàòàòàö³¿ ê³íîîáëàäíàííÿ;

4.2.44. îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íèõ ïå-
ðåâ³ðîê çíàíü Ïðàâèë òåõí³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ åëåê-
òðîóñòàíîâîê ñïîæèâà÷³â, Ïðàâèë òåõí³êè áåçïå-
êè ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ åëåêòðîóñòàíîâîê ³íæåíåð-
íî-òåõí³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè ê³íîòåàòð³â òà Ïðà-
âèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè â ê³íîòåàòðàõ;

4.2.45. ïåðåâ³ðêà, ðåñòàâðàö³ÿ òà çàáåçïå÷åííÿ
çáåðåæåííÿ ô³ëüìîôîíäó;

4.2.46. äîñòàâêà ô³ëüìîêîï³é, òðàíñïîðòóâàííÿ
çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè, çàáåçïå÷åííÿ ê³íîêâèò-
êàìè, ôîðìàìè ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ òà áëàíêî-
âîþ ïðîäóêö³ºþ;

4.2.47. çàáåçïå÷åííÿ ê³íîóñòàíîâ êâèòêàìè,
ôîðìàìè ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ òà áëàíêîâîþ
ïðîäóêö³ºþ;

4.2.48. ñïðèÿííÿ â îðãàí³çàö³¿ òà ô³íàíñóâàíí³
ïðîåêò³â, ïðîãðàì ó ñôåð³ êóëüòóðè, ê³íîìèñòåö-
òâà, âêëþ÷àþ÷è íàäàííÿ âñåá³÷íî¿ äîïîìîãè ä³-
ÿ÷àì êóëüòóðè;

4.2.49. ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâî, ðåìîíò òà
åêñïëóàòàö³ÿ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³ ê³íîâèäîâèùíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ãîòåë³â, á³çíåñ-öåíòð³â, ìàãàçèí³â, òîðãî-
âåëüíèõ êîìïëåêñ³â, ñïîðòèâíèõ ñïîðóä, òóðèñ-
òè÷íèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ áóä³âåëü, æèòëîâèõ
áóäèíê³â;

4.2.50. îïåðàö³¿ ç íåðóõîìèì ìàéíîì;
4.2.51. ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, â òîìó ÷èñë³: âè-

êîíàííÿ äîñë³äíèõ, ïðîåêòíèõ, åêñïåðèìåíòàëü-
íî-êîíñòðóêòîðñüêèõ òà ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³-
äæåíü, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòâîðåííÿì íîâèõ âèä³â
ïðîäóêö³¿, òåõí³êè òà òåõíîëîã³é, ïàòåíòíî-ë³öåí-
ç³éíà ä³ÿëüí³ñòü, îðãàí³çàö³ÿ åêñïåðòèç, âïðîâà-
äæåííÿ òà òèðàæóâàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîç-
ðîáîê, òîâàðíèõ çíàê³â, íàóêîâèõ òâîð³â, íà ÿê³
ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ì³æíàðîäíî âèçíàí³ ïðàâà,
ùî ñòîñóþòüñÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ðîçðîá-
êà åêñïåðèìåíòàëüíèõ çðàçê³â, ïðîâåäåííÿ äî-
ñë³äíèõ âèïðîáóâàíü, ðîçðîáêà òà ïåðåäà÷à íîâèõ
çðàçê³â òåõí³êè, òåõíîëîã³é, íîó-õàó òà íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ï³äãîòîâêà âèðîáíèöòâà;

4.2.52. ³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè; ³íôîðìàö³éíå òà
àïàðàòíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ð³ç-
íîìàí³òíèõ ãàëóçåé;

4.2.53. ³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè äîñòóïó äî áàíê³â
öèôðîâèõ äàíèõ òà á³áë³îòåê, ³íôîðìàö³éíèõ áàç
äàíèõ, åëåêòðîííèõ êàðò òà íàâ³ãàö³éíèõ ñèñòåì,
ó òîìó ÷èñë³ ³ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò;

4.2.54. ðîçðîáêà, âïðîâàäæåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ
ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â òà êîìï’þòåðíèõ ³íôîðìà-
ö³éíèõ áàç äàíèõ òà ïîøóêîâèõ ñèñòåì; êîìï’þ-
òåðèçàö³ÿ, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ îá÷èñëþâàëü-
íî¿ òåõí³êè, çàñîá³â çâ’ÿçêó, ôîðìóâàííÿ ðèíêó
ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ çàñîá³â äëÿ ³íôîðìàö³éíèõ
ñèñòåì;

4.2.55. ïðîêàò òà ðåìîíò ïîáóòîâèõ ïðèëàä³â òà
îáëàäíàííÿ, òåëå-, àóä³î-, â³äåî- òà ê³íîàïàðàòó-
ðè; ïðîäàæ, ðîçðîáêà, âèðîáíèöòâî, óñòàíîâêà,
íàëàãîäæåííÿ, ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàííÿ êîì-

ï’þòåðíî¿ òà òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ òåõí³êè, îðãòåõ-
í³êè, àïàðàòóðè çàãàëüíîãî òà ñïåö³àëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ê³íîìåðåæ³;

4.2.56. îðãàí³çàö³ÿ, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó, çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ, ó òîìó ÷èñë³ êàôå, áàð³â, ðåñòîðàí³â, äèòÿ÷èõ
òà ë³òí³õ êàôå òà ³íøèõ, à òàêîæ ô³ðìîâèõ ìàãà-
çèí³â;

4.2.57. òîðãîâåëüíà ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îïòîâî¿,
ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ òà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ,
ðåàë³çàö³ÿ ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâà-
ð³â, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â;

4.2.58. ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ â³äïî÷èíêó òà ðîçâàã;
4.2.59. çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ â³äïîâ³äíî äî ìåòè òà âèä³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³ä-
ïðèºìñòâà, îïåðàö³¿ ç ³ìïîðòó òà åêñïîðòó òîâà-
ð³â, ðîá³ò, ïîñëóã;

4.2.60. îêðåì³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ
Ï³äïðèºìñòâîì çà íàÿâíîñò³ ë³öåíç³¿ ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Стаття 5. Права і обов’язки
Підприємства

5.1. Äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü ç ðåàë³çàö³¿ ìåòè
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:

5.1.1. Ñàìîñò³éíî ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³
îñíîâí³ íàïðÿìè ñâîãî ðîçâèòêó.

5.1.2. Ñòâîðþâàòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïî-
ðÿäêó ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ òà ³íø³
â³äîñîáëåí³ ï³äðîçä³ëè ç ïðàâîì â³äêðèòòÿ ïîòî÷-
íèõ ³ ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â ³ çàòâåðäæóâàòè ïî-
ëîæåííÿ ïðî íèõ.

5.1.3. Ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ñâîþ îðãàí³çàö³é-
íó ñòðóêòóðó.

5.1.4. Ñàìîñò³éíî ôîðìóâàòè øòàò, çàòâåðäæó-
âàòè ïîñàäîâ³ îêëàäè, ðîçö³íêè òà ðîçì³ðè çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè, à òàêîæ âñòàíîâëþâàòè îáñÿãè íàä-
áàâîê ³ ïðåì³é çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

5.1.5. Çä³éñíþâàòè ï³äá³ð ³ ðîçñòàíîâêó êàäð³â
çã³äíî ç íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà.
Íàéìàòè òà çâ³ëüíÿòè ïðàö³âíèê³â â³äïîâ³äíî äî
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

5.1.6. Ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùîäî
äîãîâ³ðíèõ â³äíîñè ç ì³í³ñòåðñòâàìè òà â³äîìñòâà-
ìè, ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, à òàêîæ ç ãðîìà-
äÿíàìè.

5.1.7. Óêëàäàòè äîãîâîðè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ³
ïîñëóã çà äîãîâ³ðíèìè ö³íàìè, à òàêîæ ðåàë³çî-
âóâàòè çà öèìè ö³íàìè ïðîäóêö³þ Ï³äïðèºìñòâà.

5.1.8. Ôîðìóâàòè òâîð÷³, âèðîáíè÷³ òà ³íø³ êî-
ëåêòèâè ÿê òèì÷àñîâ³, òàê ³ ïîñò³éí³, äëÿ âèêî-
íàííÿ çàâäàíü â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿ Ï³äïðè-
ºìñòâà.

5.1.9. Çàëó÷àòè äî âèêîíàííÿ ðîá³ò ïðèâàòíèõ
îñ³á íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ï³äðÿäó, äîðó÷åíü, òðó-
äîâèõ óãîä òà ³íøèõ ôîðì äîãîâîð³â ç îïëàòîþ
ïðàö³ çà óìîâàìè äîãîâîðó.

5.1.10. Çä³éñíþâàòè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü.

5.1.11. Ðîçðîáëÿòè òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ îáãðóí-
òóâàííÿ ïðîåêò³â ³ á³çíåñ-ïëàíè äëÿ çàö³êàâëåíèõ
ñòîð³í.

5.1.12. Áðàòè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³-
ÿõ ³ ðóõàõ.

5.1.13. Êîðèñòóâàòèñü äîâãîñòðîêîâèìè òà êî-
ðîòêîñòðîêîâèìè êðåäèòàìè.

5.1.14. Çàáåçïå÷óâàòè ïðàâîâèé çàõèñò ñâî¿õ ³í-
òåðåñ³â.

5.1.15. Â³äêðèâàòè â óñòàíîâàõ áàíê³â ðàõóíêè
â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìíèõ âàëþòàõ äëÿ ðîçðà-
õóíêîâèõ îïåðàö³é ÿê çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì Ï³ä-
ïðèºìñòâà, òàê ³ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ñâî¿õ ô³-
ë³é òà ïðåäñòàâíèöòâ. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî
âèáèðàº áàíêè äëÿ çä³éñíåííÿ êðåäèòíî-ðîçðà-
õóíêîâèõ îïåðàö³é.

5.1.16. Îòðèìóâàòè â³ä ì³í³ñòåðñòâ íîðìàòèâí³
äîêóìåíòè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà ³íøèõ
îðãàí³â öåíòðàëüíî¿ âëàäè.

5.1.17. Ï³äïðèºìñòâó òàêîæ íàäàþòüñÿ ïðàâà,
ÿê³ çä³éñíþþòü êåð³âíèê Ï³äïðèºìñòâà òà, çà âñòà-
íîâëåíèì ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â, ³íø³ ïîñàäîâ³
îñîáè Ï³äïðèºìñòâà:

— ïðåäñòàâëÿòè Ï³äïðèºìñòâî ó âçàºìîâ³äíî-
ñèíàõ ç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âèùîãî ð³â-
íÿ;

— ïðåäñòàâëÿòè Ï³äïðèºìñòâî ó âçàºìîâ³äíî-
ñèíàõ ç ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè
é äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè;

— âèõîäèòè ç ïðîïîçèö³ÿìè ùîäî óäîñêîíà-
ëåííÿ ïëàíóâàííÿ é îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè òà ñòðóê-
òóðè Ï³äïðèºìñòâà;

— íàïðàâëÿòè ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â äëÿ îáãîâîðåí-
íÿ ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºì-
ñòâà, â óñ³ àäì³í³ñòðàòèâí³, íàóêîâ³ ³ ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿ òà ³íñòàíö³¿.

5.1.18. Ï³äïðèºìñòâî íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ ïî-
êëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü çã³äíî ç îñíîâíèìè íà-
ïðÿìàìè ðîá³ò.

5.2. Íà Ï³äïðèºìñòâî ïîêëàäàþòüñÿ òàê³ îáî-
â’ÿçêè:

5.2.1. Çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ ñïëàòè ïîäàòê³â
òà ³íøèõ â³äðàõóâàíü äî äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî
áþäæåò³â çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

5.2.2. Çä³éñíåííÿ ðîçâèòêó îñíîâíèõ ôîíä³â,
çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî ââåäåííÿ â ä³þ ïðè-
äáàíîãî îáëàäíàííÿ.

5.2.3. Ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ âèñîêîïðî-
äóêòèâíî¿ ïðàö³ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷åííÿ
ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ôîíäó îïëàòè ïðà-
ö³, ñâîº÷àñíèõ ðîçðàõóíê³â ç ïðàö³âíèêàìè Ï³ä-
ïðèºìñòâà.

5.2.4. Äîòðèìàííÿ âèìîã îõîðîíè ïðàö³ çã³äíî
ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó ïðàö³” òà ³í-
øèìè íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè ç îõîðîíè ïðà-
ö³.

5.2.5. Çä³éñíåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îïåðàòèâíî-
ãî îáë³êó òà âåäåííÿ ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ çã³ä-
íî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Êåð³âíèê Ï³äïðè-
ºìñòâà íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äî-
äåðæàííÿ ïîðÿäêó âåäåííÿ é äîñòîâ³ðí³ñòü îáë³-
êó òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³.

Стаття 6. Майно та кошти Підприємства
6.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü îñíîâí³

ôîíäè òà îá³ãîâ³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëü-
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Çà ñëîâàìè Ìàð³¿ Ëåâèòñüêî¿,
öå äèâî âîíà ñòâîðèëà çîâñ³ì
âèïàäêîâî. ßêîñü ñóñ³äêà ïîäà-
ðóâàëà ¿é êîëüîðîâó êðåéäó. Õó-
äîæíèöÿ ïðèäáàëà ð³çíîáàðâ-
íèé ïàï³ð ³ ïî÷àëà ìàëþâàòè.
Òàê çàõîïèëàñÿ, ùî çà äâà ì³ñÿ-
ö³ ñòâîðèëà 60 êàðòèí. À âò³ì,
ñóâîðà ìàòóñÿ, òàêîæ â³äîìà õó-
äîæíèöÿ-ìîíóìåíòàë³ñòêà ²ðè-
íà Ëåâèòñüêà, 40 ç íèõ çàáðàêó-
âàëà, çìóñèâøè äîîïðàöþâàòè.
À äâà äåñÿòêè îö³íèëà îäðàçó.
Òîä³ é íàðîäèëàñÿ ³äåÿ âëàøòó-
âàòè âèñòàâêó.

Ùîïðàâäà, íà âëàñíèé âåðí³-
ñàæ ïàí³ Ìàð³ÿ ëåäâå âñòèãëà.
Àäæå íèí³ â Íàö³îíàëüí³é îïå-
ð³ ãîòóþòü ïðåì’ºðó. Ïðèáóâ ðå-
æèñåð ç ²òàë³¿. Âèñëîâëþâàâ ïî-
áàæàííÿ ãîëîâí³é õóäîæíèö³

ïðî òå, ÿêèì ìàº áóòè äîâæèíà
ìå÷à òà â ùî âäÿãòè àðòèñò³â. Çà
18 äí³â ïîòð³áíî ïîøèòè 480
êîñòþì³â, à â ñòîëÿðö³ äî òîãî
æ ñâ³òëà íåìàº.

Íà âèñòàâö³ — òèøà ³ ñïîê³é.
Çäàºòüñÿ, ÷óòè ëåãåíüêèé â³òå-
ðåöü, êîòðèé õèòàº ëèñòÿ íà äå-
ðåâàõ ³ òðàâó. Ïîãëÿä õóäîæíèö³
íà ïðèðîäó äåùî íåçâè÷íèé. Âî-
íà ìàëþº äèâîâèæíó àëüòàíêó,
ïîâèòó ïëþùåì, îçåðî, âêðèòå
ëàòàòòÿì, çàêâ³ò÷àí³ ëóêè... Òà
âñå öå í³áè ïðèéøëî äî íàñ ç
ÕVIII ñòîë³òòÿ. Çäàºòüñÿ, îñü-îñü
ç’ÿâèòüñÿ òóò ïàííî÷êà â ïèøíî-
ìó âáðàíí³ íà êðèíîë³íàõ ³ â êî-
êåòëèâîìó êàïåëþøêó... Êîëåãè-
õóäîæíèêè ñêàçàëè, ùî â³ä÷óâà-
þòü, ÿê ¿¿ êàðòèíè âèïðîì³íþ-
þòü åíåðã³éí³ ³ìïóëüñè.

Âîíà çàâæäè äèâóº ïóáë³êó
ðîáîòàìè. Òîð³ê âèñòàâèëà êàð-
òèíè, íàìàëüîâàí³ ï³ä ÷àñ ïî-
äîðîæ³ äî ²çðà¿ëþ. Òàì ä³çíà-
ëàñÿ, ùî â³äâ³äàëà ì³ñöÿ, îïè-
ñàí³ â³äîìèì óêðà¿íñüêèì ìàí-
äð³âíèêîì Ãðèãîðîâè÷åì-Áàð-
ñüêèì. Çãîäîì, ïîáóâàâøè ç
Íàö³îíàëüíîþ îïåðîþ íà ãàñ-
òðîëÿõ ó Â³äí³, Âåíåö³¿ òà ³í-
øèõ ì³ñòàõ, îïèñàíèõ íàøèì
ñï³ââ³ò÷èçíèêîì, âèð³øèëà
ñòâîðèòè öèêë òâîð³â: ÿê ïåðå-
ãóê åïîõ, ñë³äàìè Ãðèãîðîâè÷à-
Áàðñüêîãî.

Ïðèéøëè ïîçäîðîâèòè ìèñò-
êèíþ ç ðàä³ñíîþ ïîä³ºþ íå ò³ëü-
êè êîëåãè-õóäîæíèêè. ¯¿ ðîáî-
òàìè áóâ çà÷àðîâàíèé ³ êîëèø-
í³é Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíî-
âàæíèé Ïîñîë Í³ìå÷÷èíè â
Óêðà¿í³, à íèí³ ðàäíèê Ïðåçè-
äåíòà ïàí Ä³òìàð Øòþäåìàíí.
Â³í ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì
ñâî¿ìè äóìêàìè:

— ß âðàæåíèé òâîð÷èì ä³àïà-
çîíîì õóäîæíèö³. Íà ¿¿ êàðòè-
íàõ — íå ìåðòâà ïðèðîäà, à òðå-
ïåòíà, æèâà. Ñïðàâæíº äèâî,
íåìîâ ó êàçö³. Íàäçâè÷àéíî áà-
ãàòà é ÿñêðàâà ïàë³òðà. Äî òîãî
æ âåëèêà, êîï³òêà ïðàöÿ. ß ãà-
äàâ, ùî öå ê³ëüêàð³÷íèé òðóä,
äîâãèé, ñêëàäíèé øëÿõ ïîøóêó
é ðîçâèòêó. À ç’ÿñóâàëîñÿ —
òâîð÷èé ñïëåñê, óñå çðîáëåíî çà
ê³ëüêà ì³ñÿö³â

² çíîâó 
ïðî ìîâó 
Â Óêðà¿í³ íåâäîâç³ ç’ÿâèòüñÿ 
êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Рада з питань етнонаціональної політи и та
Нацрада з питань льт ри і д ховності при Пре-
зиденті У раїни засідали разом. Зібралися та о-
м олі вперше, щоб об оворити онцепцію дер-
жавної мовної політи и в У раїні, прое т я ої роз-
робила Нацрада.

Çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ â ²íñòèòóò³ ïîë³òè÷íèõ òà åòíîíàö³îíàëü-
íèõ äîñë³äæåíü ³ì. ²âàíà Êóðàñà. ßê çàâæäè, ñêàðæèëèñÿ, ùî
íå ðóõàºòüñÿ ïðîöåñ. Òîé, êîòðèé ìàº óòâåðäèòè óêðà¿íñüêó
ÿê äåðæàâíó. ² ùî ðîñ³éñüêà äîñ³ äîì³íóº. Ïðàêòè÷íî ñêð³çü:
ó ñï³ëêóâàíí³, ìàñêóëüòóð³, ³íôîïðîñòîð³, íà êíèæêîâîìó ðèí-
êó.

Çàñòóïèê ì³í³ñòðà þñòèö³¿ ²ííà Áîãîñëîâñüêà ãîëîâíîþ
ïðîáëåìîþ äåðæàâíî¿ ìîâè íàçâàëà â³äñóòí³ñòü ¿¿ íîñ³¿â. Íó,
íåìàº â Óêðà¿í³ â÷èòåë³â óêðà¿íñüêî¿! À ÿêùî ³ º, òî ÷àñòî-
ãóñòî âîíè íàâ÷àþòü, äàðóéòå, êàçíà ÷îãî. Þðèñòêà íàâ³òü çà-
ïðîïîíóâàëà ïåðåíàçâàòè ïðîåêò “Êîíöåïö³ºþ ðîçâèòêó äåð-
æàâíî¿ ìîâè”.

Ïåðåéìàëèñÿ òàêîæ ñîö³àëüíîþ äåãðàäàö³ºþ íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí, àäæå äåÿê³ ç íèõ — ï³ä çàãðîçîþ çàíåïàäó ³ çíèê-
íåííÿ. Ùîá çàïîá³ãòè öüîìó, ãîëîâà Ðàäè ç ïèòàíü åòíîíà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè Ãåííàä³é Óäîâåíêî çàïðîïîíóâàâ ñïðî-
áóâàòè ìåòîäèêó “ìîâíîãî çàíóðåííÿ”. Ïîä³ëèòèñÿ éîãî ñåê-
ðåòàìè çàïðîñèëè êåð³âíèê³â ïîñîëüñòâ Êàíàäè òà Åñòîí³¿ â
Óêðà¿í³. Çîêðåìà äëÿ íàøî¿ êðà¿íè áóâ áè äóæå êîðèñíèì åñ-
òîíñüêèé äîñâ³ä, ÿêèé ïðàêòèêóþòü óæå ñüîìèé ð³ê. Íàö³î-
íàëüí³ ìåíøèíè âèâ÷àþòü ìîâó äåðæàâè, â ÿê³é æèâóòü, çáå-
ð³ãàþ÷è ïðè öüîìó ð³äí³ ìîâó òà òðàäèö³¿. Îäíàê Íàäçâè÷àé-
íèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Åñòîí³¿ â Óêðà¿í³ íà çóñòð³÷ íå ïðè-
áóâ.

Îñòàííüî¿ ðåäàêö³¿ êîíöåïö³¿ ùå íåìàº, òîæ ñòåæèòèìåìî
çà òèì, ÿê äîêëàäàòèìóòü çóñèëü îáèäâ³ ðàäè, àáè âîíà âñå æ
òàêè ïîòðàïèëà íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó ³ áóëà óõâàëåíà

“Çà÷àðîâàíà êðàñîþ”
Ãîëîâíèé õóäîæíèê Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè 
Ìàð³ÿ Ëåâèòñüêà â³äêðèëà âèñòàâêó 
â ãàëåðå¿ “Ìèñòåöü”

Ìàë³é îïåð³ 
ðîçøèðÿòü ñöåíó
²äåþ ªâãåí³¿ Ì³ðîøíè÷åíêî íàðåøò³ âò³ëÿòü ó æèòòÿ

— Öå ïèòàííÿ ìåíå äóæå íåïî-
êî¿òü,— ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ êàæå
ªâãåí³ÿ Ñåìåí³âíà.— Ð³âåíü íàøî¿
ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè êàòàñòðîô³÷íî
çíèæóºòüñÿ. Óêðà¿íñüêà íàö³ÿ äàº
ñò³ëüêè ïðåêðàñíèõ ãîëîñ³â, ùî îä-
í³º¿ îïåðè çàìàëî... ß ñòâîðþþ òå-
àòð íå äëÿ ñåáå. Íå õî÷ó, àáè ìî-
ëîä³ òàëàíòè ¿õàëè â³ä íàñ ÷åðåç òå,

ùî ¿ì íåìàº äå ïðàöþâàòè... Ñüî-
ãîäí³, ó ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ, ìå-
í³ ñòàëî ñòðàøíî, ùî ìîæó íå äî-
÷åêàòèñÿ â³äêðèòòÿ òåàòðó.

Îïåðíà ñï³âà÷êà ïåðåéìàºòüñÿ
äîëåþ áóäèíêó íà Äåãòÿð³âñüê³é, 5
(êîëèøí³é êëóá òðàìâàéíèê³â),
ÿêèé çàêð³ïèëè çà òåàòðîì çã³äíî
ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Éîìó ïî-
òð³áåí äîáðîòíèé ðåìîíò, àäæå
çíîøåí³ñòü, çà îö³íêîþ åêñïåðò³â,
ñòàíîâèòü áëèçüêî 85 %. Êð³ì òî-
ãî, òðåáà äîáóäóâàòè ñöåíó ç òèëü-
íîãî áîêó ñïîðóäè.

ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé,
íèí³ òðèâàº ðîáîòà íàä ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ
ç ðåêîíñòðóêö³¿ Êè¿âñüêî¿ ìàëî¿
îïåðè. Íèí³øíüîãî ðîêó íà öå
ì³ñüêèì áþäæåòîì ïåðåäáà÷åíî
700 òèñ. ãðí. Óñ³ ðåìîíòíî-ðåñ-
òàâðàö³éí³ ðîáîòè ó ïðèì³ùåíí³
Êè¿âñüêî¿ ìàëî¿ îïåðè ïëàíóþòü
çàê³í÷èòè çà äâà-÷îòèðè ðîêè.

— Ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øèëà
ðåñòàâðóâàòè áóä³âëþ, ÷àñòêîâî
ðåêîíñòðóþâàâøè ñöåí³÷íó êî-
ðîáêó òà ðîçøèðèâøè ¿¿,— ïîâ³-
äîìèâ ïàí Æóðàâñüêèé “Õðåùà-
òèêó”

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Чи потрібна столиці Мала опера? Місь а влада вирішила:
потрібна. І навіть виділила під амерний театр приміщен-
ня. Ідею йо о створення три ро и том подала знаменита
оперна співач а Єв енія Мірошничен о. Одна за цей час
сцен та і не облашт вали. Ст рбована та им станом ре-
чей, пані Мірошничен о 12 червня, свій день народжен-
ня, знов поверн лася до цієї теми під час з стрічі з
представни ами ЗМІ — б дин на Де тярівсь ій, де мав
би б ти театр.

Світлана ЗОРІНА,
начальни Головно о правління льт ри і мистецтв КМДА:
— Головна проблема Малої опери не фінанс ванні — ми маємо ошти. Проблема риється земельних від-

носинах, адже за часів, оли мером б в Оле сандр Омельчен о, ділян під Малою оперою продали.

Петро ЧУПРИНА,
енеральний дире тор Національно о а адемічно о театр опери та балет імені Тараса Шевчен а:
— Ідея створення Малої опери — ч дова й а т альна. І в неї ва оме підґр нтя. Та с лалося, що Національна

опера пра тично не має в своєм реперт арі амерних творів. З ними наш лядач не знайомий. Це недолі м -
зично о виховання. З іншо о бо , ми маємо ні альні олоси, вони виш ані, але менш пот жні, ніж солістів
Національної опери. Гадаю, ці артисти по ли ані донести до сл хача саме амерний реперт ар. Світова пра ти-
а свідчить: та ої опери є свій лядач і вона має попит. Театри та о о лас — пріоритет сильної держави або
сильної м ніципальної влади. Я що ми справді люди висо ої д ховної льт ри, то маємо серйозно замислити-
ся над тим і сіля о сприяти створенню та о о театр .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Михайло РЄЗНИКОВИЧ,
оловний режисер Театр імені Лесі У раїн и, деп тат Київра-

ди:
— Її пейзажі дивовижні. Я ісь речі в творчості Маші стали для мене

від риттям. Б дь-я ою з цих її робіт я б при расив свій абінет. На ви-
ставці ще раз пересвідчився, я ою різною б ває х дожниця. У неї, без-
перечно, є Божий дар. Всти ає с різь, працює в ба атьох жанрах: опе-
ра, балет, іно, драма. Та, на жаль, я аж ть, немає проро а в своїй
Вітчизні: вона й досі не має майстерні. Держава повинна б ти важні-
шою до своїх митців. Цю д м я постійно доводж до деп татів Київ-
ради.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Вона має ледь не всі мислимі й немислимі тит ли: на-
родна х дожниця У раїни, ла реат Шевчен івсь ої пре-
мії, тит л "Людини ро ", премія в ал зі театрально о
мистецтва... Член Національної спіл и х дожни ів і
Спіл и інемато рафістів, член- ореспондент А адемії
мистецтв. Не має тіль и майстерні. Втім, я запевнив
деп тат Київради Михайло Рєзни ович, і майстерня
невдовзі б де. А на цьом тижні в алереї "Мистець"
від рилася вистав а пастелей пані Левитсь ої "Зачаро-
вана расою".

На вернісажі Марію Левитсь вітає Михайло Рєзни ович

Ô
îò
î 

Âå
í³
àì

³í
à 
Ë
À
Ð²
Í
À



1122 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО Хрещатик  15 червня 2007

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Ó Êèºâ³ óðî÷èñòî â³äçíà÷èëè
äåñÿòó ð³÷íèöþ âñòàíîâëåííÿ
äèïëîìàòè÷íèõ çâ’ÿçê³â Óêðà¿íè

³ ×èë³. Öÿ äåðæàâà îäí³ºþ ç ïåð-
øèõ âèçíàëà íåçàëåæí³ñòü íà-
øî¿ êðà¿íè. Ó ñâÿòêóâàíí³ íà
ïëîù³ Ñàíòüÿãî-äå-×èë³ âçÿëè
ó÷àñòü ïî÷åñíèé êîíñóë Ðåñïóá-
ë³êè ×èë³ â Óêðà¿í³ Âîëîäèìèð

Ïîëÿ÷åíêî (íà ôîòî ï’ÿòèé çë³-
âà), ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Âî-
ëîäèìèð Ãðèçüêî (ï’ÿòèé ïðà-
âîðó÷), äèïëîìàòè ç ×èë³, Ïàíà-
ìè òà Ðîñ³¿

Íèí³ ìîäíî
ñì³òèòè ãð³øìè

Óðî÷èñòîñò³ 
íà Ñàíòüÿãî-äå-×èë³

Ö³íà âåëè÷³
¯¿ âèçíà÷àòèìå âñÿ êðà¿íà ðàçîì ³ç Ñàâ³êîì
Øóñòåðîì, êîòðèé âåñòèìå íà “²íòåð³”
øîó “Âåëèê³ óêðà¿íö³”

Ôîðìàò, ïðèäóìàíèé ÂÂÑ ³
êóïëåíèé “²íòåðîì”, ìàº îðèã³-
íàëüíó íàçâó “100 Greatest
Britons” (“100 âåëèêèõ áðèòàí-
ö³â”) ³ ïåðåäáà÷àº âñåíàðîäíå
ãîëîñóâàííÿ çà òèõ ÷è ³íøèõ
îñîáèñòîñòåé. Çà ÿêèìè êðèòå-
ð³ÿìè â³ä³áðàòè ö³ îñîáèñòîñò³,
ïåðø í³æ ïðîâîäèòè òàêå ãîëî-
ñóâàííÿ, — öå îêðåìå ïèòàííÿ.
ßêùî íå ãîëîâíå.

— Êîãî ³äåíòèô³êóâàòè ÿê
óêðà¿íöÿ ³ êîãî ââàæàòè âåëè-
êèì — ó öüîìó ³íòðèãà âñüîãî
ïðîåêòó,— íàãîëîñèëà ïàí³ Áåç-
ëþäíà.— Çàçâè÷àé ââàæàþòü, ùî
âåëèê³ — öå â³äîì³, çíàìåíèò³.
Àëå æ í³...

— Ñïðàâä³, óñï³õ ïðîåêòó çàëå-
æèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âäàëî
ìè çíàéäåìî “êâ³íòåñåíö³þ
óêðà¿íñüêîñò³”,— äîäàâ Ñàâ³ê
Øóñòåð.— ×è ìîæíà, ñêàæ³ìî,
äî âåëèêèõ óêðà¿íö³â â³äíåñòè
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ²çðà¿ëþ Ãîëäó
Ìå¿ð, ðîñ³éñüêó ïîåòåñó Àííó
Àõìàòîâó ÷è øëÿõòè÷à ïðîôå-
ñîðà Âåðíàäñüêîãî? À ùå ïðàê-
òè÷íî â óñ³õ êðà¿íàõ, äå â³äáóâà-
ëîñÿ öå òåëåøîó, ñòàâèëè çàïè-
òàííÿ: ùî òðåáà çðîáèòè, ùîá
ñòàòè âåëèêèì? ² ÿêà ö³íà âåëè-
÷³? Àäæå â êîæíî¿ ëþäèíè º
ÿê³ñü âàäè.

Íà äóìêó Øóñòåðà, ÿêáè âè-
çíà÷àëè âåëèêèõ ó ð³çí³ åïîõè áà-
ãàòîâ³êîâî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, òî öå
áóëè á ð³çí³ îáëè÷÷ÿ. Â³äòàê íè-
í³øí³é ïðîåêò áóäå ñâîºð³äíîþ
ôîòîãðàô³ºþ, çðîáëåíîþ â íàø
÷àñ: íå äîêëàäíèì “îáñòåæåííÿì

³ñòîð³¿”, à “ô³êñàö³ºþ ïîòî÷íîãî
ìîìåíòó” — ùî ³ õòî ïåðåòâîðèâ
êðà¿íó íà òå, ÷èì âîíà º, ç òî÷-
êè çîðó ñó÷àñíèêà. Õòî, íà éîãî
äóìêó, çàëèøèâ ñë³ä ó íàøèõ
ñåðöÿõ. Òîæ ïåðøèé åòàï ïðîåê-
òó ïåðåäáà÷àº âèðîáëåííÿ êðèòå-
ð³¿â, çà ÿêèìè â³äáèðàòèìóòü âå-
ëèêèõ óêðà¿íö³â. Äî öüîãî äîëó-
÷àòèìóòüñÿ âñ³ áåç âèêëþ÷åííÿ
ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, âêëþ÷àþ÷è
é òðüîõ ¿¿ ïðåçèäåíò³â — íèí³ø-
íüîãî Â³êòîðà Þùåíêà, Ëåîí³äà
Êó÷ìó ³ Ëåîí³äà Êðàâ÷óêà. Ïðè-
íàéìí³, º òàêèé çàäóì. À ç Ëåî-
í³äîì Êðàâ÷óêîì Ñàâ³ê Øóñòåð
íà öþ òåìó íàâ³òü ïîñï³ëêóâàâ-
ñÿ. Êðèòåð³¿ ìàþòü îáãîâîðþâà-
òè íà ñòîð³íêàõ äðóêîâàíèõ âè-
äàíü, â åô³ð³ ðàä³îñòàíö³é, ç åê-
ðàí³â òåëåâ³çîð³â.

ßê ïðèêëàä, òåëåâåäó÷èé íà-
â³â ï’ÿòü ïàðàìåòð³â, çà ÿêèìè
âèçíà÷àëè âåëèêèõ áðèòàíö³â:
äîðîáîê, ðîçóì, ë³äåðñòâî, õî-
ðîáð³ñòü àáî æ ìóæí³ñòü, ñï³â-
÷óòòÿ. Íå îáîâ’ÿçêîâî, ùîá óñ³
ïðåòåíäåíòè íàáðàëè ìàêñè-
ìàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â çà âñ³ìà
êðèòåð³ÿìè. Ó¿íñòîí ×åð÷³ëëü,
ñêàæ³ìî, çà ñï³â÷óòòÿ îòðèìàâ
“íóëü”, à ëåä³ Ä³àíà — “äåñÿòü”,
õî÷à çà ë³äåðñòâî — 1,2 áàëà.
Øåêñï³ðà ñó÷àñíèêè îö³íèëè
ìåíøå, í³æ Äæîíà Ëåííîíà. Â
àìåðèêàíö³â äî äåñÿòêè íàéêðà-
ùèõ óâ³éøëè ñ³ì ïðåçèäåíò³â
êðà¿íè, à ë³äåðîì ñòàâ Ðîíàëüä
Ðåéãàí. Ó Ôðàíö³¿ — Øàðëü äå
Ãîëü. Í³ìö³, àáè â ñïèñêè íå ïî-
òðàïèëè íàöèñòè, ïåðåéìåíóâà-

ëè ïðîåêò íà “Íàø³ íàéêðàù³”.
Äî íüîãî ïîòðàïèëè, çîêðåìà,
Êîíðàä Àäåíàóåð (ïåðøå ì³ñöå),
Ìàðêñ (òðåòº), Ãåòå (âîñüìå),
Åéíøòåéí (äåñÿòå). Â Àôðèö³
ïðîåêò çàêðèëè, áî ïî÷àëèñÿ
ãðàíä³îçí³ ñóòè÷êè íà âóëèöÿõ —
ëþäè ñïåðå÷àëèñÿ äî á³éîê, êî-
ãî ââàæàòè âåëèêèì. Ðîñ³ÿíè
(òåëåêàíàë ÍÒÂ) ïðèäáàëè ó
áðèòàíö³â ôîðìàò, àëå òàê ³ íå
çàïóñòèëè éîãî. ßê ïðèãàäàâ Ñà-
â³ê Øóñòåð, ÿêèé ïðàöþâàâ òî-
ä³ íà ÍÒÂ, ó ñïðàâó âòðóòèëàñÿ
âëàäà: à ÷è ïîòðàïèòü äî ïåðå-
ë³êó âåëèêèõ Âîëîäèìèð Ïóò³í?
À ÿêèì â³í áóäå ó ñïèñêó?..

ßê ïîÿñíèëà Ãàííà Áåçëþäíà,
òåõíîëîã³÷íî ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ
âåëèêèõ óêðà¿íö³â âèãëÿäàòèìå
òàê, ùî â íüîìó çìîæóòü âçÿòè
ó÷àñòü óñ³ áàæàþ÷³: ãîëîñóâàòè
ìîæíà ÷åðåç ²íòåðíåò, ³íòåðàê-
òèâíó òåëåïðîãðàìó “Âåëèê³
óêðà¿íö³”, ÑÌÑ, çàòåëåôîíóâàâ-
øè íà ïåâíèé íîìåð, íàä³ñëàâ-
øè ëèñò³âêó, ó íàéá³ëüø òèðàæ-
íèõ ãàçåòàõ ÷è æóðíàëàõ äðóêó-
âàòèìóòü êóïîíè, ÿê³ òåæ ìîæ-
íà íàä³ñëàòè ïîøòîþ. Òîáòî
éäåòüñÿ ïðî çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íèé ïðîåêò. Çà ñëîâàìè Ñàâ³êà
Øóñòåðà, òîìó â³í ³ ïåðåéøîâ ç
ICTV íà “²íòåð” (îäíà ç ïðè-
÷èí), áî öå òåëåêàíàë, ÿêèé ìàº
íàéá³ëüøó àóäèòîð³þ, ³ ïðîåêò
“Âåëèê³...”, çä³éñíèòè ÿêèé â³í
ìð³ÿâ çàâæäè, íàéêðàùå ðåàë³çî-
âóâàòè ñàìå íà “²íòåð³”. Äî òî-
ãî æ ç Ãàííîþ Áåçëþäíîþ â³í
çíàéîìèé äóæå äàâíî — âîíà
ïåðøîþ â Óêðà¿í³ äîïîìîãëà
éîìó òóò âëàøòóâàòèñÿ, çíàéøëà
â÷èòåëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òîùî.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”,
ñê³ëüêè óêðà¿íö³â ìàº ïîòðàïè-
òè äî ñïèñêó âåëèêèõ, Ãàííà
Áåçëþäíà â³äïîâ³ëà òàê:

— Ñïî÷àòêó âèçíà÷èìî ñòî, à
ïîò³ì äåñÿòêó.

— Òîáòî ãîëîñóâàòèìåìî äâ³-
÷³?

— Òàê. À âæå â ïåðø³é äåñÿòö³
àâòîìàòè÷íî âèçíà÷èìî ì³ñöÿ ç
ïåðøîãî äî äåñÿòîãî

Антонову Юлію�Людмилу Станіславівну —
жінку, поетесу, науковця, людину — вітаємо з ювілеєм.

Бажаємо нових наукових досягнень, успіхів і гармонійної
співпраці з Володимиром Гуриком і Анатолієм Місюрою.
Ви особистість, взірець поєднання світу і високої духовності.

Людина етики і моралі, психолог, — і саме Ваше життя —
плинна ріка, що несе в собі суть земного і космічного.

Тож нехай Ваше слово переконливо зворушує тих, хто
затамував подих, Вас слухає і чекає на зустріч у просторі і часі.

Ваші друзі: Нарубалюк Ірина,
Іщенко Ніна, Зацепіна Олександра.

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора в інформаційном а ентстві "Інтерфа с-У ра-
їна" енеральний продюсер теле анал "Інтер" Ганна
Безлюдна і поп лярний телевед чий Саві Ш стер
заявили про зап с ново о шо "Вели і раїнці".
Саме заявили, а не представили, бо сам прое т
старт ватиме лише восени, після проведення парла-
ментсь их виборів. Я пожарт вала Ганна Безлюдна,
"аби люди не спл тали, о о ми вибираємо".

ßí ÒÀÁÀ×ÍÈÊ
íàðîäíèé àðòèñò
Óêðà¿íè 

Âçàºìèíè ì³æ ÷îëî-
â³êîì òà æ³íêîþ ó
áóäü-ÿêîìó âèÿâ³ çàâ-
æäè çáóäæóâàëè ³íòåðåñ
ïóáë³êè. Îñîáëèâî ïî-
ëþáëÿþòü ïåðåìèâàòè
÷óæ³ ê³ñòêè, êîëè ââà-
æàþòü, áóö³ìòî øëþá
íåð³âíèé: ìîâëÿâ, º
ð³çíèöÿ â ñîö³àëüíîìó
ñòàí³ ÷è ê³ëüêîñò³ ìàé-
íà, â³ö³ àáî ïðèâàáëè-
âîñò³.

Çà ºâðîïåéñüêîþ
òðàäèö³ºþ, ùå â ÷àñè
Ëþäîâ³êà XIV ââàæàëè,
ùî ÷îëîâ³ê ïîâèíåí
îäðóæóâàòèñÿ, ï³çíàâ-
øè æèòòÿ, çì³öíèâøè
ñâîº ñòàíîâèùå â ñó-
ñï³ëüñòâ³ é ìàþ÷è ïî-
ñò³éíå äæåðåëî çàñîá³â
³ñíóâàííÿ. Îòæå, áóòè ñòàðøèì â³ä äðóæèíè. Äðóæèíà æ âèñòóïàëà
â ðîë³ “çàñîáó äëÿ â³äòâîðåííÿ”, òîáòî íàðîäæóâàëà ñïàäêîºìö³â êà-
ï³òàëó. Íèí³øíÿ ìîäà íà ìåçàëüÿíñ çà â³êîì ó íîâèõ ðîñ³ÿí ³ íîâèõ
óêðà¿íö³â ïîÿñíþºòüñÿ, øâèäøå çà âñå, ïðåñòèæåì. Íèí³ ìîäíî ñì³-
òèòè ãð³øìè, ì³íÿòè ìàøèíè, íå âñòèãíóâøè íàâ³òü ¿õ îñâî¿òè, ìîä-
íî òàêîæ ì³íÿòè äðóæèí íà ìîëîäèõ ä³â÷àò. Àëå ÷è ìîæíà òàêèé ñî-
þç íàçâàòè ðîäèíîþ? À ÿêèìè âèðîñòóòü ä³òè â òàê³é òîâàðíî-ãðî-
øîâ³é àòìîñôåð³? Çàïèòàííÿ ðèòîðè÷íå. Àäæå ä³òè òîíêî â³ä÷óâàþòü
ôàëüø ó âçàºìèíàõ áàòüê³â. Ñàìå çâ³äñè áåðå ïî÷àòîê íåâïåâíåí³ñòü
ó ñîá³. Ìàëþêàì í³äå íàâ÷èòèñÿ ãëèáîêî¿ ëþáîâ³ é òóðáîòè ïðî 
áëèçüêèõ.

ß íàðîäèâñÿ â äóæå á³äí³é ñ³ì’¿. Íàñ áóëî äâîº — ÿ é ñåñòðà. Ìè
í³êîëè í³÷îãî ç íåþ íå ä³ëèëè. Äóìàþ, òàì, äå ñêðîìíèé ñòàòîê, òàì
ñï³â÷óòòÿ, ïðèâ³òí³ñòü ³ ãîñòèíí³ñòü. Ìîÿ ñåñòðà — ïðîñòà â÷èòåëü-
êà — çàâæäè áóëà ãîòîâà ï³äòðèìàòè ìåíå é äîïîìîãòè, ïîä³ëèòèñÿ
îñòàíí³ì. Òîìó, êîëè áà÷ó ðîäèíè, äå ïàíóþòü çë³ñòü ³ íåíàâèñòü, äëÿ
ìåíå öå äèêî. Çâè÷àéíî, ÿ íàìàãàþñÿ, ùîá ó ìî¿é ñ³ì’¿, ÿê ³ ó ìî¿õ
áàòüê³â, áóëà àòìîñôåðà ëþáîâ³ é äîâ³ðè. Ó ìåíå íåìàº í³ÿêèõ ñåê-
ðåò³â â³ä äðóæèíè. Ç ïåðøîãî äíÿ, ÿê ìè ñòàëè æèòè ðàçîì, í³êîëè
â³ä íå¿ í³÷îãî íå ïðèõîâóâàâ. Ó íàñ ³äåàëüí³ ñòîñóíêè, ìîæå, òîìó,
ùî ÿ ç ïîêîë³ííÿ ³äåàë³ñò³â. À ñê³ëüêè ïàùåêóâàëè, êîëè ìè ç Òåòÿ-
íîþ ïîáðàëèñÿ! Õî÷à ÿ íå ñòðèáàâ ó ãðå÷êó, íà òîé ìîìåíò áóâ óæå
ï’ÿòü ðîê³â ÿê ðîçëó÷åíèé. Ó íàñ ðîñòóòü òðîº ñèí³â. ×è öå íå íàé-
ë³ïøà â³äïîâ³äü íà ì³ùàíñüê³ ïë³òêè!

Âåñü ì³é â³ëüíèé ÷àñ íàëåæèòü ðîäèí³. Íàø³ ñèíè — öå âñå äëÿ
ìåíå â æèòò³. Äóæå õî÷åòüñÿ, ùîá âîíè áóëè ùàñëèâ³ é æèëè â íîð-
ìàëüí³é êðà¿í³. Òà äóæå âàæëèâî, ùîá ³ ò³ ä³òè, ó ÿêèõ íåìàº áàòüê³â,
íå áóëè îáä³ëåí³. Äåðæàâà ïîâèííà áóòè âäÿ÷íà é ìàòåðÿì-îäèíà÷-
êàì çà òå, ùî íàðîäèëè ìàéáóòí³õ ãðîìàäÿí. Ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè
íàä³éíèé ñîö³àëüíèé çàõèñò íåïîâíèì ñ³ì’ÿì. Âàæëèâà çàãàëüíà àò-
ìîñôåðà, â ÿê³é âèõîâóþòüñÿ íàùàäêè. Ìàþòü áóòè ã³äí³ çðàçêè äëÿ
íàñë³äóâàííÿ, ñïðàâæí³ ãåðî¿. Òàêèõ ëþäåé â Óêðà¿í³ áàãàòî, àëå ìàñ-
ìåä³à íå êâàïëÿòüñÿ íàäàâàòè ¿ì íàëåæíî¿ óâàãè. Âñå ÿêèõîñü ñâ³ò-
ñüêèõ ê³øîê íàãîðîäæóþòü. À çà ùî, äîçâîëüòå çàïèòàòè? Â³äçíà÷à-
òè ëþäèíó ïîòð³áíî çà êîíêðåòí³ äîáð³ ñïðàâè, çà â÷èíêè.

Ñòàíîâèùå óêðà¿íñüêî¿ æ³íêè â ñóñï³ëüñòâ³ íå ìîæå çàëèøàòèñÿ òà-
êèì, ÿê òåïåð. Ó áàãàòüîõ ðîäèíàõ äðóæèíà º ãîëîâíèì ãîäóâàëüíè-
êîì. À ñê³ëüêè íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèöü âè¿õàëè çà êîðäîí ó ïîøóêàõ
õë³áà íàñóùíîãî?! Ïðàöþþòü ñëóæíèöÿìè, çàçíàþòü ïðèíèæåííÿ, ³
ùî îñîáëèâî ãàíåáíî äëÿ êðà¿íè, ãíèþòü ó òóðåöüêèõ áîðäåëÿõ. Âèí-
í³ â öüîìó, çâè÷àéíî æ, óêðà¿íñüê³ ÷îëîâ³êè

ВІД АВТОРА

Хотів би повідомити читачам “Хрещати а”, що днями я зробив запит
до “Київенер о”. Ця ор анізація нібито надала вашій азеті інформацію,
що маю забор ованість з оплати за еле троенер ію. Та ось, відпо-
відь отримав офіційно о листа, в я ом йдеться, що перед “Київенер о”
нія их бор ів мене немає і не б ло. Д же вдячний тим читачам, я і й
без цієї довід и б ли пере онані: робити бор и — не мій стиль.

ДДОО  РРЕЕЧЧІІ
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“Êè¿âñüêèé êêíÿçü
²ãîð ââëàñíîþ êêðîâ’þ
ïîêëàâ êêðàé
áðàòîâáèâ÷³é ââ³éí³”

17 ÷åðâíÿ
Íåä³ëÿ 3-òÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòäåñÿòíè-

ö³. Ñâÿòèòåëÿ Ìèòðîôàíà, ïàòð³-
àðõà Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî
(áëèçüêî 326). Ïðåïîäîáíîãî Ìå-
ôîä³ÿ, ³ãóìåíà Ïåøíîøñüêîãî
(1392). Ïðåïîäîáíîãî Çîñèìè,
ºïèñêîïà Âàâèëîíà ªãèïåòñüêî-
ãî (VI). Ñîáîð Ãàëèöüêèõ ñâÿòèõ.
Òðèâàº Ïåòð³â ï³ñò.

18 ÷åðâíÿ
Ñåäìèöÿ 4-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòäåñÿò-

íèö³. Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Äîðî-
ôåÿ, ºïèñêîïà Òèðñüêîãî (áëèçü-
êî 362). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé áëà-
æåííîãî ²ãîðÿ, âåëèêîãî êíÿçÿ
×åðí³ã³âñüêîãî ³ Êè¿âñüêîãî
(1150). Áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Ôåî-
äîðà ßðîñëàâè÷à (áðàòà Îëåêñàí-
äðà Íåâñüêîãî) Íîâãîðîäñüêîãî
(1233). Áëàæåííîãî Êîñòÿíòèíà,
ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿
Ðóñ³ (1159). ²ãîð³âñüêî¿ ³êîíè Áî-
æî¿ Ìàòåð³ (1147).

19 ÷åðâíÿ
Ïðåïîäîáíîãî Â³ñàð³îíà, ÷óäî-

òâîðöÿ ªãèïåòñüêîãî (IV—V).
Ïðåïîäîáíîãî ²ëàð³îíà Íîâîãî
(845). Ñâÿòèòåëÿ ²îíè, ºïèñêîïà
Âåëèêîïåðìñüêîãî (1470). ²êîí
Áîæî¿ Ìàòåð³ Áðàòñüêî¿-Êè¿â-
ñüêî¿ ³ Ïèìåíîâñüêî¿ (1387).

20 ÷åðâíÿ
Ìó÷åíèêà Ôåîäîòà Àíê³ðñüêî-

ãî (303). Ñâÿùåííîìó÷åíèêà
Ìàðêåë³íà, Ïàïè Ðèìñüêîãî ³ ìó-
÷åíèê³â Êëàâä³ÿ, Êèðèíà é Àí-
òîí³íà (304). Ìó÷åíèöü Êàëåð³¿
(Âàëåð³¿), Ê³ð³àê³¿ é Ìàð³¿ â Êå-
ñàð³¿ Ïàëåñòèíñüê³é (284—305).

21 ÷åðâíÿ
Âåëèêîìó÷åíèêà Ôåîäîðà

Ñòðàòèëàòà (319). Ñâÿòèòåëÿ
Ôåîäîðà, ºïèñêîïà Ñóçäàëüñüêî-
ãî (áëèçüêî 1023). Çíàéäåííÿ ìî-
ùåé áëàãîâ³ðíèõ êíÿç³â Âàñèë³ÿ
³ Êîñòÿíòèíà ßðîñëàâñüêèõ
(1501). ßðîñëàâñüêî¿ (Õ²²²) ³êîíè
Áîæî¿ Ìàòåð³.

22 ÷åðâíÿ
Ñâÿòèòåëÿ Êèðèëà, àðõ³ºïèñêî-

ïà Îëåêñàíäð³éñüêîãî (444). Ïðå-
ïîäîáíîãî Êèðèëà, ³ãóìåíà Áº-
ëîºçåðñüêîãî (1427). Ïðàâåäíîãî
Îëåêñ³ÿ Ìîñêîâñüêîãî (1923).
Ïðåïîäîáíîãî Îëåêñàíäðà, ³ãó-
ìåíà Êóøòñüêîãî (1439). Ìó÷å-
íèöü Ôåêëè, Ìàðôè ³ Ìàð³¿ Ïåð-
ñüêèõ (346).

23 ÷åðâíÿ
Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Òèìîô³ÿ,

ºïèñêîïà Ïðóñüêîãî (361—363).
Ïðåïîäîáíîãî Ñèëóàíà, ñõèìíè-
êà Ïå÷åðñüêîãî ó Äàëüí³õ ïå÷å-
ðàõ (Õ²²²—XIV). Ñâÿòèòåëÿ ²îàí-
íà, ìèòðîïîëèòà Òîáîëüñüêîãî
(1715). Ìó÷åíèê³â Îëåêñàíäðà é
Àíòîí³íè ä³âè (áëèçüêî 313).

* * *
18 ÷åðâíÿ ïðàâîñëàâí³ âøàíî-

âóþòü ïåðåíåñåííÿ ìîùåé áëà-
æåííîãî ²ãîðÿ, âåëèêîãî êíÿçÿ
×åðí³ã³âñüêîãî ³ Êè¿âñüêîãî, ïðà-
âíóêà ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ó ñâÿ-
òîìó õðåùåíí³ Ãåîðã³ÿ, ó ñõèì³ —
Ãàâðè¿ëà. “Çãàäàéìî ³ñòîð³þ,—
êàæå ³ãóìåí Ôåîäîñ³é (Ñí³ã³-
ðüîâ), íàñòîÿòåëü êè¿âñüêîãî
Ñâÿòî-Âîëîäèìèðñüêîãî äóõîâ-
íî-ïðîñâ³òíèöüêîãî öåíòðó.—
Ñåðåäèíà Õ²² ñòîë³òòÿ áóëà íà Ðó-
ñ³ ÷àñîì òÿæêèì, àäæå òîä³ äóõ
áðàòîâáèâñòâà ëþòóâàâ íàä Êè-
ºâîì — òî÷èëàñÿ áåçïåðåðâíà

â³éíà çà Êè¿âñüêå êíÿæ³ííÿ ì³æ
êíÿç³âñüêèìè óãðóïîâàííÿìè
Îëüãîâè÷³â ³ Ìñòèñëàâîâè÷³â.
Ñâÿòèé ²ãîð, êîòðèé ç âîë³ Áîæî¿
çàëó÷èâñÿ äî áîðîòüáè çà Êè¿â-
ñüêèé ïðåñòîë, ìó÷åíèöüêèì
ïîäâèãîì ìàâ ñêàñóâàòè ðîäîâèé
ãð³õ êíÿæîãî ïðîòèñòîÿííÿ. ² îñü
1 ñåðïíÿ 1146 ðîêó ïîìåð êíÿçü
Âñåâîëîä, ãîðä³âëèâå ïðàâë³ííÿ
ÿêîãî áóëî íå äî âïîäîáè êè-
ÿíàì, ïðîòå ñàìå âîíî ñòàëî ïðè-
÷èíîþ íåíàâèñò³ äî éîãî áðàòà
²ãîðÿ é óñ³õ Îëüãîâè÷³â. Ñâÿòèé
²ãîð ÷åðåç îáñòàâèíè, ùî ñêëàëè-
ñÿ, îïèíèâñÿ ó ñàìîìó öåíòð³
ñóìíèõ ïîä³é ³ ñòàâ íåâèííîþ
æåðòâîþ. Ï³ä Êèºâîì â³äáóëàñÿ
áèòâà ì³æ â³éñüêîì ²ãîðÿ é ²çÿ-
ñëàâà Ìñòèñëàâîâè÷à, ³ êè¿âñüêå
â³éñüêî ó ðîçïàë áîþ ïåðåéøëî
íà á³ê ²çÿñëàâà. ×îòèðè äí³ ²ãîð
Îëüãîâè÷ ïåðåõîâóâàâñÿ íà áîëî-
òàõ ïîáëèçó Êèºâà, òà éîãî âçÿ-
ëè 13 ñåðïíÿ 1146 ðîêó é 
óâ’ÿçíèëè ó “ïîðóá³”. Éîãî êíÿ-
ç³âñòâî òðèâàëî ëèøå äâà òèæí³.
Ïîëîíåíèé êíÿçü òÿæêî çàõâîð³â
³ áóâ áëèçüêèé äî ñìåðò³. Ñóïðî-
òèâíèêè êíÿçÿ âèçâîëèëè éîãî ³
ïîò³ì ïîñòðèãëè â ñõèìó â Êè¿â-
ñüêîìó Ôåîäîð³âñüêîìó ìîíàñòè-
ð³. Ç ìèëîñò³ Áîæî¿ êíÿçü îäó-
æàâ, óâåñü ÷àñ ïðîâîäèâ ó ìîëèò-
â³. Òà ÷åðåç ð³ê êè¿âñüêå â³÷å, ùîá
ïîìñòèòèñÿ ðîäó Îëüãîâè÷³â, âè-
ð³øèëî â÷èíèòè ðîçïðàâó íàä
³íîêîì. Ìèòðîïîëèò ³ äóõîâåí-
ñòâî, êíÿçü ²çÿñëàâ, ÿêèé òîä³ ñè-
ä³â íà ïðåñòîë³, à îñîáëèâî éîãî
áðàò êíÿçü Âîëîäèìèð, óñ³ëÿêî
íàìàãàëèñÿ ïðèïèíèòè öå áåç-
ãëóçäå êðîâîïðîëèòòÿ.

Ïîâñòàíö³ óâ³ðâàëèñÿ â õðàì ï³ä
÷àñ Ë³òóðã³¿, ñõîïèëè áëàæåííîãî,
êîòðèé ñàìå ìîëèâñÿ ïåðåä ³êî-
íîþ Áîæî¿ Ìàòåð³, ³ æîðñòîêî
âáèëè éîãî. Ââå÷åð³ òîãî æ ñàìî-
ãî äíÿ ò³ëî ïðèíåñëè ó õðàì ñâÿ-
òîãî Ìèõà¿ëà, ³ ñòàëîñÿ äèâî: “Áîã
ÿâèâ íàä íèì çíàìåííÿ âåëèêå,
çàïàëèëèñÿ ñâ³÷êè óñ³ íàä íèì ó
öåðêâ³ ò³é”. Âðàíö³ ñòðàñòîòåðï-
öÿ ïîõîâàëè â îáèòåë³ ñâÿòîãî
Ñèìåîíà íà îêîëèö³ Êèºâà, à â
1150 ðîö³ êíÿçü ×åðí³ã³âñüêèé
Ñâÿòîñëàâ Îëüãîâè÷ ïîêëàâ ìîù³
ñâîãî áðàòà ó Ñïàñüêîìó ñîáîð³
×åðí³ãîâà. À ÷óäîòâîðíà ³êîíà
Áîæî¿ Ìàòåð³, ïåðåä ÿêîþ ìîëèâ-
ñÿ ìó÷åíèê ïåðåä ñìåðòþ, ñòàëà
éìåíóâàòèñÿ ²ãîð³âñüêîþ, ³ ¿¿
âøàíîâóþòü òàêîæ 18 ÷åðâíÿ” 

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

Блаженний І ор, вели ий нязь
Черні івсь ий і Київсь ий

Àíäð³é ØÀÐÃÎÐÎÄÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Нещодавно завершився
Все раїнсь ий дитячий
он рс з історії й ль-
т ри Вірменії та вірмен-
сь ої діаспори в У раїні,
я ий провели Спіл а вір-
мен У раїни за підтрим-
и Міністерства освіти і
на и У раїни.

Ó òâîð÷îìó çìàãàíí³ ó÷í³âñüêî¿
ìîëîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 400
øêîëÿð³â (ç íèõ ìàéæå 300 åòí³÷-
íèõ â³ðìåí). Ïåðåãîíè â³äáóâà-
ëèñÿ çà íîì³íàö³ÿìè: “Â³ðìåí³ÿ—
Óêðà¿íà: ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé
ä³àëîã”, “Ïîåç³ÿ”, “Â³ðìåíñüêà
àïîñòîëüñüêà ïðàâîñëàâíà öåðê-

âà Óêðà¿íè”. Íà ðîçãëÿä æóð³ íà-
ä³éøëè ðîáîòè ç 21 ðåã³îíó Óêðà-
¿íè. Íàéá³ëüøó àêòèâí³ñòü âè-
ÿâèëè êîíêóðñàíòè ç Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, Çàïîð³çü-
êî¿, Õåðñîíñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿
îáëàñòåé òà Êèºâà. Íàøó ñòîëè-
öþ ïðåäñòàâëÿëè ó÷í³ øê³ë ¹ 61,
84, 85, 88, 135, 215 (äèðåêòîðè 
². Ì. Íîâîñåëüöåâà, Â. Ì. Øåâ-
÷åíêî, Ò. Ì. Ôåäóíîâà, Ì. ª.
Ãàéäóê, À. Ì. Àíäð³ÿøèíà).

Òâîðè ïåðåâ³ðÿëè íåçàëåæí³
åêñïåðòè, à íàéêðàù³ íàäðóêóâà-
ëè â “Àðìÿíñêîì âåñòíèêå” —
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³é ãàçåò³
Ñï³ëêè â³ðìåí Óêðà¿íè. Ãîëîâà
æóð³, ðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³æíà-
ðîäíîãî óí³âåðñèòåòó, ãîëîâà êî-
ì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè Êè-
¿âñüêî¿ â³ðìåíñüêî¿ ãðîìàäè Õà-
÷àòóð Õà÷àòóðÿí, çàçíà÷èâ, ùî

ðîáîòè “íàäçâè÷àéíî ö³êàâ³ ñâî-
¿ì ðîçìà¿òòÿì, çì³ñòîâí³ñòþ òà
åìîö³éíèì íàïîâíåííÿì”.

Óðî÷èñòå íàãîðîäæåííÿ ïåðå-
ìîæö³â â³äáóëîñÿ â Êèºâ³ çà ó÷àñ-
òþ ïðåäñòàâíèê³â Äåðæàâíîãî
êîì³òåòó â ñïðàâàõ íàö³îíàëüíî-
ñòåé ³ ðåë³ã³¿, Ïîñîëüñòâà Ðåñïóá-
ë³êè Â³ðìåí³ÿ â Óêðà¿í³, ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ãðîìàäñüêîñò³ Êèºâà. Ó
òèì÷àñîâ³é êàïëèö³ íà Ïîäîë³
âðó÷àëè ãðàìîòè, äèïëîìè òà
ö³íí³ ïîäàðóíêè ãîëîâà ªïàðõ³¿
Â³ðìåíñüêî¿ àïîñòîëüñüêî¿ ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè àðõ³-
ºïèñêîï Ãðèãîð³ñ Áóí³àòÿí òà êó-
ðàòîð çìàãàíü Îëåíà Îãàíåñÿí.
Äåõòî ç ïåðåìîæö³â â³çüìå ó÷àñòü
ó ôåñòèâàë³ “Óñ³ ìè ä³òè òâî¿,
Óêðà¿íî”, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ â
ëèïí³-ñåðïí³ â “Ìîëîä³é ãâàðä³¿”
â Îäåñ³

Äèòÿ÷å ïèòàííÿ
Â³ðìåíñüêà ä³àñïîðà ïåðåâ³ðèëà, ÷è äîáðå
óêðà¿íñüê³ øêîëÿð³ çíàþòü ¿õíþ êðà¿íó
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Îäíàê ïð³çâèùà ÷èíîâíèê³â
îïðèëþäíÿòü ëèøå íàïåðåäîäí³
Äíÿ äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ, ÿêå
â³ä 2003 ðîêó â³äçíà÷àþòü 23
÷åðâíÿ.

Äî ñêëàäó æóð³ êîíêóðñó, ÿêå
î÷îëèâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ êåð³âíèê àïà-
ðàòó ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Áðîí³ñëàâ Ñòè÷èíñüêèé, óâ³éøëè
17 ïðîôåñ³îíàë³â. Ïåðåãîíè ÷è-
íîâíèê³â, ³í³ö³éîâàí³ ì³ñüêèì
Óïðàâë³ííÿì äåðæàâíî¿ ñëóæáè,
òðèâàëè â³ä ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó â
ï’ÿòü åòàï³â.

Íà ïåðøîìó âèâ÷àëè äîêóìåí-
òàö³þ òèõ, õòî ïðàãíóâ óçÿòè
ó÷àñòü ó ïðîåêò³. Îäðàçó æ ç’ÿñó-
âàëè, ùî ïî îäí³é ³ç ñåìè íîì³-
íàö³é — íà íàéêðàùîãî êåð³âíè-

êà ñëóæáè — êîíêóðñ íå â³äáó-
äåòüñÿ, áî áóâ ëèøå îäèí ïðå-
òåíäåíò. Çàòå â ³íøèõ ãðóïàõ íà-
ðàõîâóâàëîñÿ ïî 16-17 îõî÷èõ ïå-
ðåâ³ðèòè ñåáå.

Ó êîìï’þòåðíîìó òåñòóâàíí³
95 ó÷àñíèê³â ìàëè â³äïîâ³ñòè íà
ñîòíþ çàïèòàíü, ÿê³ á ïîêàçàëè
çíàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà-
êîí³â ïðî äåðæàâíó ñëóæáó ³ áî-
ðîòüáó ç êîðóïö³ºþ òà ³íøèõ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. Íàé-
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ïðàâèëüíèõ â³ä-
ïîâ³äåé (90 áàë³â) ó íà÷àëüíèêà
ïðåäñòàâíèöòâà Ôîíäó äåðæìàé-
íà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà
Ãðèãîð³ÿ Ëîáà÷à, 88 — ó çàñòóï-
íèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³-
íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàí-

äðà Ìîðîçà. Âëàñíå, êîíêóðñàí-
òè â³äïîâ³ëè ùîíàéìåíøå íà
ø³ñòäåñÿò çàïèòàíü ç³ ñòà, ùî âæå
º íåïîãàíèì ïîêàçíèêîì, ââàæàº
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñòîëè÷íî-
ãî Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè
²âàí Äóáåöüêèé.

Òðåò³é åòàï — ñï³âáåñ³äà-òðå-
í³íã — ìàâ âèÿâèòè ð³âåíü êîì-
ïåòåíòíîñò³ ñó÷àñíîãî äåðæñëóæ-
áîâöÿ. À ÷åòâåðòèé — òåñòóâàí-
íÿ-òðåí³íã — îñòàòî÷íî íàçâàâ
äâàíàäöÿòü êîíêóðñàíò³â-ô³íàë³ñ-
ò³â. Øåñòåðî çðåøòîþ ñòàíóòü ïå-
ðåìîæöÿìè ó ø³ñòüîõ íîì³íàö³-
ÿõ, à øåñòåðî — íîì³íàíòàìè. Ç
äèïëîìàìè é ñîë³äíîþ ãðîøîâîþ
âèíàãîðîäîþ — 2500 ãðèâåíü.

Êîãîñü, ìîæëèâî, ÷åêàº ³ ï³ä-
âèùåííÿ ïî ñëóæá³. Àäæå êîí-
êóðñ, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè â
Êèºâ³ Ãðèãîð³ÿ Ðîìàíþêà, ïðî-
âîäÿòü íå ò³ëüêè äëÿ ï³äíåñåííÿ
³ì³äæó, ïðåñòèæó äåðæñëóæáè, à
é äëÿ çàîõî÷åííÿ, ñòèìóëþâàííÿ
ïðàö³âíèê³â ö³º¿ ñôåðè, àáè âî-
íè êðàùå âèêîíóâàëè ñâî¿ îáî-
â’ÿçêè.

Âøàíîâóâàòèìóòü ïåðåìîæö³â
21 ÷åðâíÿ â Òåàòð³ îïåðåòè íà
óðî÷èñòîìó çàñ³äàíí³, ïðèóðî÷å-
íîìó äî Äíÿ äåðæñëóæáîâöÿ

×èíîâíèê³â ïåðåâ³ðèëè
íà çíàííÿ çàêîí³â
Íàéêðàùèõ îïðèëþäíÿòü íà óðî÷èñòîìó
çàñ³äàíí³ íàïåðåäîäí³ Äíÿ äåðæñëóæáîâöÿ
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Днями приміщенні столично о Управління держав-
ної сл жби відб лося останнє засідання ор анізацій-
но о омітет з проведення он рс "Кращий дер-
жавний сл жбовець Києва", і прис тні дізналися, що
ж рі вже визначило (таємним олос ванням) тих, хто
вперше в історії нашо о міста здоб в це висо е
звання. Разом з дипломом, стат ет ою і че ом на
5 тис. рн.
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ОВНИ
Ос іль и енер опотенціал заш алює,

ризи єте “підхопити” вір с зла та зр й-
н вати шлюбні взаємини. А втім, можна
вжити запобіжних заходів: по-перше, не
тиранити домочадців, по-др е, не с а-
ати в реч ... а нестримне пол м’я по-
ч ттів спрям вати для підтрим и веселої
а ри дов ола себе. Тоді б д ть вівці цілі
й вов и ситі. Красиво хиляйтеся від ро-
боти, я аневходить ваші сл жбові обо-
в’яз и (то ч жа арма), іна ше розплач -
ватиметеся здоров’ям.

ТЕЛЬЦІ
Тиждень видасться рожайним, діло-

вих пропозицій ба ато, тож вибирайте
найви ідніші та заробляйте роші. І мен-
шепереживайте за сердечні невдачі, не-
спроможність “прима нітити” люблен
половин (вцьом році)мотивована ар-
мічно, том не робіть з цьо о тра едії.
Пі л йтеся про родин та ш айте др -
зів. Нині потреб єте осіб неординарних
і харизматичних, саме та их бра є для
особистої еволюції. Небо подбає, аби ви
нелишилисянасамоті.Несподівані знай-
омства—це і є йо о бла ословенна під-
трим а.

БЛИЗНЯТА
Абиромантичні поч ття невисохли, я

вранішняросанасонці, постарайтесяб -
ти ці авими для тих, з им звела доля.
Нині саме вам визначено надихати об-
ранця на любовні подви и, а для цьо о
маєте ба атий “реперт ар”: чарівність,
м дрість, жартівливість, талановитість, а
оловне — д шевне тепло. І менше по-
райтеся вдома, за хатніми лопотами
про авитещасливішанси, а вонипідсте-
рі ають вас лише на роботі.

РАКИ
Не б дьте прис іпливими. Роз ляда-

ючи ч жі вади та недолі и через мі ро-
с оп, робите собі ірше, ос іль и зазем-
лені і вже не спроможні розправити д -
ховні рила, піднятися до філософсь их
висотмислення.Асамецьо овима ають
від вас, щоб ар’єрі не наш одити та
влашт ватиособистещастя.Набра фі-
нансівжалітисянедоведеться, роші сті-
атим ть стр м ами з різних джерел: на
роботі ви невтомнабджіл а, тож товстий
аманець знов вселить надію власні
сили. Лише не задавайтеся!

ЛЕВИ
Наставзорянийчас особистом жит-

ті. Бо иня чарівності опі ється вами, тож
полюйте за своїм щастям, ш айте др -
зів, бо під лежачий амінь вода не тече.
Я що при ипіли серцемдо давньої пасії,
отже, не долюбили сво о час і маєте
віддатибор оханим.Неб дьте с нара-
ми та е оїстами, навчайтеся віддавати.
Кер ватися власниць им інстин том чи
житиза ч жий оштпротипо азано.Охо-
че ви он йте роль (морально о, матері-
ально о, енер етично о) “інвестора”, чим
заробитеба аті дивіденди.Це осмічний
припис на рі , що вчить збирати с арби
не на землі, а на небі.

ДІВИ
Кар’єрний марафон триває, л ар-

на олотнеча в розпалі, одна ви зар ч-
ни обставин, я им треба під оритися.
Менше афіш йте, що робите. Намац й-
те таємні “ ноп и” вплив на ерівниц-
тво та підле лих, аби знайти соратни ів
і об’єднати з силля. Самот ж и не впо-
раєтеся, адже один полі не воїн, а в
др жній оманді здолаєте всі перепони
на шлях до сл жбових вершин... Не-
безпе а причаїлася в завищеній само-
оцінці...

ТЕРЕЗИ
Розширте р озір і вийдіть за рам-

и поб тових явлень. Перед вами ши-
ро ий діапазон можливостей для жит-

тєвих е спериментів. Подорож йте, піз-
навайте світ, робіть від риття. Озна-
йомлюйтеся з ч жими льт рами, тво-
ріть, за ох йтеся. І не смійте мавп ва-
ти! Ніхто вам не аз і не взірець, на все
має б ти індивід альна точ а зор , з
я ої ніхто не повинен збити. Саме за це
дістанете в подар но особистещастя.
До слова, доля при от вала йо о там,
де працюєте. Сл жба— то місце пово-
рот вашо о життя в армічном на-
прям (нинішньо о ро ). Тіль и б дь-
те посл жливими й ні ом не апостіть.

СКОРПІОНИ
Р йнація заради відб дови то о, що

вичерпалорес рси і вженевідповідаєд -
х час , червоною нит ою проходить
останнім часом через ваше життя. Тож
оли шеф за ли ає до модернізацій
професійній діяльності, радо беріться за
робот . Це плюс ар’єрі. Не і нор йте
сердечними справами, ніхто тон с ро-
мантичний не підніме. Т т ви сам собі
а тор, режисер і продюсер. Хочетещас-
тя—станьтейо о творцем!Навчітьсяпе-
ретворювати б дні на свято для всіх, хто
поряд. Саме в та ій ролі вам сміхати-
меться форт на.

СТРІЛЬЦІ
Я що робота останнім часом завдає

вам при рощів, з’ясов вати стос н и з
шефом немає сенс . То Космос си на-
ліз є пронезадовільнийвн трішній стан,
емоційний дис омфорт через бра осо-
бисто о щастя. Отож сі сили слід мобі-
ліз вати для “латання” діро сердечній
а рі. За алом атмосфера, я ій ви пе-
реб ваєте (дім, робота, дозвілля), має
б тинаповнена витонченимивібраціями
симпатій та любові. Не б дьте ди тато-
ром.Ш айте пар (вибір є). Нині вамне
бра є претендентів на р , тож визна-
чайтеся, з имбиви хотіли ро ватида-
лі однією доро ою! Це стос ється й ді-
лово о партнерства.

КОЗОРОГИ
Дос оналість — ось що від вас вима-

ається на сл жбі. Тоді й заплатять доб-
ре. А працюватимете, я мовиться, че-
рез пень олод , про вина ород дове-
деться заб ти.Ні о о неповчайте, немі-
тин йте, нав’яз ючи свої по ляди, ви не
місіонер-проповідни . Сприймайте лю-
дей та ими, я і вони є.Щось не подоба-
ється — змініть своє ставлення до них,
знайдіть тем для спіл вання... і двері
людсь ої д ші вам відчиняться. Тоді і в
ар’єрі все піде на лад.

ВОДОЛІЇ
Ви асоціюєтеся із ма нітом Всесвіт ,

що силою “ равітації” притя є бажан
зір ... а, точніше, свою долю. Натерпі-
лися вдосталь від холод обранців (за
останні 2 ро и). Отже, я що хтось при-
пав до серця, не зволі айте. Постарай-
тесярозплатисяз сімабор ами— ни -
нетедо орів. Не варторозрахов ватина
ч жі аманці, заробляйте самі, і навчай-
теся в ладати ошти поліпшення доб-
роб т . Жити в достат і з омфортом
можна. Фінансів для цьо о вам виста-
чить.

РИБИ
Стати самодостатньою особистістю,

не зламати вольовий “хребет” під тис-
ом недр ів та он рентів — завдан-
ня надс ладне. А втім, безвихідних си-
т ацій не б ває. Це той випадо , оли,
я мовиться, можна пролізти різь “в ш-
о ол и” в царство небесне завдя и
тр довом ент зіазм , відданості сл ж-
бовим справам, чесності й порядності
стосовно оле та роботодавців. Том не
надто присл хайтеся до ч жих порад,
дійте ріш че й цілеспрямовано, я за-
план вали!

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

“Âîãîíü áàæàííÿ”
Éîãî çàïàëèòü íà ñöåí³ Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿
àêàäåì³¿ çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè ²íåø

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Позавчора засл жена ар-
тист а У раїни Інеш вист -
пила в Національном па-
лаці "У раїна" я остя і
олишня ла реат а Міжна-
родно о телевізійно о
фестивалю "Море др зів".
А 20 і 21 червня на сцені
Національної м зичної а а-
демії імені Петра Чай ов-
сь о о вона дасть два
сольних онцерти із за-
пальною назвою "Во онь
бажання". Вист п с прово-
дж ватим ть шо -балет
"А-6" та "Імперія танцю".

²íåø Êäèðîâ³é ï³ä ñèëó ð³çí³ ï³-
ñåíí³ æàíðè: åñòðàäí³ øëÿãåðè òà
çíàìåíèò³ äæàçîâ³ êîìïîçèö³¿. Âî-
íà ìàº â ðåïåðòóàð³ áëîê ñõ³äíèõ
ìåëîä³é ³ ðîñ³éñüêèõ õ³ò³â. ² áåçïå-
ðå÷íî æ — óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ

ï³ñåíü. Øàíóâàëüíèêè ùå é äîñ³
ïàì’ÿòàþòü ¿¿ ìèíóëèé ñîëüíèê
“Ñèìôîí³ÿ êîõàííÿ”. Òîä³ ïîåòåñà
Çîÿ Êó÷åðÿâà ïîð³âíÿëà ¿¿ ãîëîñ ç³
çâó÷àííÿì ìåëîä³¿ ã³ð, íàçâàâøè
“êîñì³÷íèì, òàêèì, ùî ïîºäíóº íå-
áî ³ çåìëþ”. À äî ðîêó Êàçàõñòàíó
â Óêðà¿í³, ÿêèé â³äçíà÷àþòü â 2007-
ìó, çàïèñàëà êàçàõñüêîþ ìîâîþ ï³ñ-
íþ “Àòàìåêåí” (“Çåìëÿ, ùî íàðî-
äèëà ìåíå”). Ïðî ñåáå ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó”:

— ß íàðîäèëàñÿ â Óêðà¿í³, â ñòî-
ëèö³ ìàøèíîáóäóâàííÿ Äîíáàñó —
ì³ñò³ Êðàìàòîðñüêó. ²ì’ÿ ²íåø äàâ
ìåí³ òàòî. Ñêàçàâ, ùî â ïåðåêëàä³ ç
òþðêñüêî¿ âîíî îçíà÷àº “Ñÿéâî âðà-
í³øíüî¿ ç³ðêè”. Ì³é òàòî êàçàõ, òà
ìåëîä³¿ Ñõîäó ÿ ïî÷àëà ñêëàäàòè ëè-
øå òîä³, êîëè ïîáóâàëà â Àëìàòè íà
“Ãîëîñ³ Àç³¿”. Ìåíå çàïðîñèëè òó-
äè ÿê ëàóðåàòêó “Ñëîâ’ÿíñüêîãî áà-
çàðó”.

— Òè ùå é ìóçèêó ïèøåø?
— Òàê. Äåÿê³ ìî¿ ìåëîä³¿ óâ³éøëè

äî àëüáîìó “Ñèìôîí³ÿ êîõàííÿ”.
Äî ñëîâà, áóëî ïðèºìíî ïî÷óòè ïî
ì³ñöåâîìó ðàä³î íà òàäæèöüêîìó
êîðäîí³ ñâîþ ï³ñíþ ç³ ñõ³äíîþ ìå-

ëîä³ºþ “Òðîÿíäà”.
— À õòî â³äêðèâ òâ³é ñï³âî÷èé

äàð?
— Þð³é Í³êîëàºâ. ß ïåðåìîãëà íà

òåëåâ³ç³éíîìó êîíêóðñ³ “Óòðåííÿÿ
çâåçäà” â Ìîñêâ³ â 1992-ìó. Ïîò³ì:
“Ìîðå äðóç³â”, “Ãàðäåìàðèíè”,
“Þðìàëà”, “Ãîëîñ Àç³¿”, “Ñëîâ’ÿí-
ñüêèé áàçàð”, “Ï³ñåííèé âåðí³-
ñàæ”...

— Òè ÷àñòî áóâàºø ç êîíöåðòàìè
íà Ñõîä³. ßêèé â³í?

— Ñõ³äíà êóëüòóðà çàêðèòà, çàãàä-
êîâà ³ äåë³êàòíà ó ñòàâëåíí³ äî ëþ-
äåé. Íà Ñõîä³ í³êîëè íå âèìîâëÿòü
ñëîâà: “Í³”. Äî ñëîâà, òàì ³ çàïè-
òàíü íå ñòàâëÿòü. Òîä³ é äàòè íåãà-
òèâíó â³äïîâ³äü íåìîæëèâî. Çàö³-
êàâëåí³ñòü çàâóàëüîâàíà. Ðîçìîâà
â³äáóâàºòüñÿ íà ð³âí³ ï³äñâ³äîìîñò³.
Ó Ñåðåäí³é Àç³¿ ïðèéíÿòî âñì³õàòè-
ñÿ ãîñòåâ³. Öå çíàê òîãî, ùî òåáå ðà-
ä³ áà÷èòè, ùî çëà íà äóø³ íå ìàþòü.
Òà ç ÷àñîì òðàäèö³¿ ì³íÿþòüñÿ. Ó
âåëèêèõ ì³ñòàõ ¿õ âçàãàë³ çàáóëè.
Âò³ì, êàçàõñüêèé ïîåò Æóáàí Ìîë-
ãàë³ºâ ïèñàâ: “Õî÷ ø³ñòü ðîê³â ãî-
ëîäóé, òà çâè÷àþ áàòüê³â íå çàáó-
âàé”

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 15 ïî 21 ÷åðâíÿ)
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16 червня (с бота)

Концерт ро
16 ÷åðâíÿ äî Êèºâà çàâ³òàº âñå-

ñâ³òíüî â³äîìèé êîìïîçèòîð ³
ñï³âàê ñåð Åëòîí Äæîí. Íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ î 20.00 ðîç-
ïî÷íåòüñÿ ìàéæå òðèãîäèííå øîó
àðòèñòà. Àêö³ÿ, îðãàí³çîâàíà
Ôîíäîì Îëåíè Ôðàí÷óê “Àíòè-
ÑÍ²Ä”, º äîáðî÷èííîþ.

Горці в місті
Òàêîæ ñóáîòíüîãî âå÷îðà íà

ñöåí³ Íàö³îíàëüíîãî ïàëàöó ìèñ-
òåöòâ “Óêðà¿íà” âèñòóïàòèìå
øîó-áàëåò “Georgia”. Ó ïðîãðàì³
êîíöåðòó — íàðîäí³ ãðóçèíñüê³
ï³ñí³ òà çàïàìîðî÷ëèâ³ òàíö³. Ïî-
÷àòîê — î 19.00. Êâèòêè êîøòó-
þòü â³ä 40 äî 750 ãðí.

Нев амовні пін віни
Ï³ñëÿ óñï³õó “Ìàäàãàñêàðó”

êîìïàí³ÿ Sony Pictures Animation
ñòâîðèëà íå ìåíø êóìåäíèé òà çà-
õîïëèâèé ìóëüòô³ëüì “Ëîâè õâè-
ëþ”. ×è çíàºòå âè, õòî âèíàéøîâ
ñåðô³íã? Çâ³ñíî æ, ï³íãâ³íè. Îñü ³
âèð³øèëè âîíè ïîêàçàòè óñ³ì, ÿê
öå ðîáèòè, âëàøòóâàâøè ÷åìï³îíàò
ñâ³òó ç êàòàííÿ íà äîøêàõ. Ùî ç
òîãî âèéøëî — ïîáà÷èìî (ó ê³íî-
òåàòðàõ ì³ñòà).

Театралам
на заміт

Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òå-
àòð ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ì. Ëåñ³
Óêðà¿íêè ïðåçåíòóº “Äîõîäíå
ì³ñöå” — êîìåä³þ íà äâà àêòè çà
òâîðîì Î. Îñòðîâñüêîãî. Ïî÷à-
òîê — î 19.00. Âàðò³ñòü êâèòê³â —
â³ä 25 äî 150 ãðí.

Вистав а тижня
Ó Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó

ìóçå¿ (âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 6) òðè-
âàº 149-òà Ì³æíàðîäíà ôîòîâè-
ñòàâêà Áðèòàíñüêî¿ êîðîë³âñüêî¿
ôîòîãðàô³÷íî¿ ñï³ëêè. ×àñ ðîáî-
òè: 10.00—17.00. Âàðò³ñòü êâèòê³â:
5—10 ãðí, äëÿ øêîëÿð³â òà ïåí-
ñ³îíåð³â — 1 ãðí.

Вечір
ласичної м зи и
Ó ïðèì³ùåíí³ ìóçåþ “Àíäð³¿â-

ñüêà öåðêâà” ëóíàòèìóòü êðàù³
êëàñè÷í³ òâîðè. Ó ïðîãðàì³: Áàõ
“Ïàðò³òà ñ³ ì³íîð äëÿ ñêðèïêè
ñîëî”, Ñåí-Ñàíñ “Ñîíàòà äëÿ ôà-
ãîòà ³ ôîðòåï³àíî”, Äåáþññ³
“Áåðãàìàñüêà ñþ¿òà äëÿ ôîðòåï³-
àíî”. Ïî÷àòîê — î 19.30. Âàð-
ò³ñòü êâèòê³â — â³ä 20 äî 55 ãðí.

17 червня (неділя)

Звабити
не по охавши.
Едвард Радзинсь ий

Ó ïðèì³ùåíí³ ëþòåðàíñüêî¿
ê³ðõè ñâ. Êàòåðèíè ðåæèñåð Ìàê-
ñèì Ìèõàéëè÷åíêî ïðåçåíòóº
ìóçè÷íó äðàìó çà òâîðîì Äîí
Æóàíà “Çàê³í÷åííÿ”. Ïî÷àòîê —
î 19.00. Âàðò³ñòü êâèòê³â — â³ä 15
äî 25 ãðí.

Прем’єра
Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òå-

àòð ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ì. Ëåñ³
Óêðà¿íêè ïðåäñòàâëÿº ïðåì’ºðó
ðåæèñåðà Ìèõàéëà ßðåì÷èêà
“Ìàêáåò” Â. Øåêñï³ðà. Ïî÷à-
òîê — î 19.00. Âàðò³ñòü êâèòê³â —
â³ä 20 äî 35 ãðí.

Східна роз іш
Ìóçåé Õàíåíê³â íà Òåðåùåí-

ê³âñüê³é, 15—17 ïðåäñòàâëÿº
ñõ³äíå ìèñòåöòâî Êèòàþ, ßïîí³¿,
²ðàíó. Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëå-
íî øåäåâðè ñêóëüïòóðè, æèâî-
ïèñó, ïîðöåëÿíà, áðîíçà, çáðîÿ,
øîâê, êèëèìè. Ìóçåé ïðàöþº ç
10.30 äî 17.30. Âàðò³ñòü êâèòêà —
7,50 ãðí

Ì è ñ ò å ö ü ê è é  ó ¿ ê å í ä

Засл жена артист а У раїни Інеш
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про проведення он рс № 29-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів,

що належать територіальній ромаді м. Києва
1. Нежилий б дино по в л. Павла Усен а, 7/9, літ. "К", за альною площею 149,3 в.м.
2. Нежилий б дино по просп. Комарова, 38-б, літ. "А", за альною площею 568,6 в.м.
3. Нежилі приміщення по в л. Жилянсь ій, 74-б, літ."А", за альною площею 357,8 в.м.
4. Нежилі приміщення по просп. Героїв Сталін рада, 65, літ."А", за альною площею 61,9 в.м.
5. Нежилі приміщення по пров. Ярославсь ом /в л.Ярославсь ій, 1/3, літ."Л", за альною

площею 52,6 в.м.
6. Нежилі приміщення на Мінсь ом шосе, 6, літ."Б", за альною площею 131,9 в.м.
7. Нежилий б дино по пров. Тихвінсь ом , 1, .2, за альною площею 120,4 в.м.
8. Нежилі приміщення по в л. А адемі а Т полєва, 16, літ."А", за альною площею 200,0 в.м.
9. Нежилі приміщення по в л. Маршала Греч а, 14, літ."А", за альною площею 211,9 в.м.
10. Нежилі приміщення по в л. Зодчих, 32, літ."А", за альною площею 176,6 в.м.
11. Нежилі приміщення по в л. Зодчих, 32, літ."А", за альною площею 48,1 в.м.
12. Нежилі приміщення по в л. Зодчих, 32, літ."А", за альною площею 72,2 в.м.
13. Нежилі приміщення по б льв. Перова, 23-б, літ."А", за альною площею 678,0 в.м.
14. Нежилі приміщення на Хар івсь ом шосе, 144-в, літ."А", за альною площею 124,8 в.м.
15. Нежилі приміщення на Андріївсь ом звозі, 38, літ."А", за альною площею 448,9 в.м.
16. Па ет а цій (11 899 532 шт., 9,91%) територіальної ромади міста Києва стат тном фонді

ВАТ "Київсь ий завод еле тротранспорт ".
Гал зь народно о осподарства: ремонт (спеціалізований) залізничних і трамвайних
ло омотивів та р хомо о с лад .
Місцезнаходження підприємства: 03150, м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 143/2.
Кіль ість об'є тів нер хомості: 15.
Залиш ова вартість основних засобів: 14 757,0 тис. рн.
Наявність об'є тів, що містять державн таємницю: немає.

17. Част а територіальної ромади міста Києва стат тном фонді ТОВ "Хо ейний л б "Со іл-
Київ" розмірі 51%.
Гал зь народно о осподарства: інша діяльність сфері спорт .
Місцезнаходження підприємства: 04119, м.Київ, в л. Мельни ова, 46.
Кіль ість об'є тів нер хомості: немає.
Залиш ова вартість основних засобів: 2 360,0 рн.
Наявність об'є тів, що містять державн таємницю: немає.

18. Па ет а цій (332 220 шт., 30%) територіальної ромади міста Києва стат тном фонді
ВАТ "Київпрое т".
Гал зь народно о осподарства: прое тні, прое тно-виш вальні, виш вальні роботи.
Місцезнаходження підприємства: 01030, м.Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 16-22.
Кіль ість об'є тів нер хомості: 1.
Залиш ова вартість основних засобів: 25 762,8 тис. рн.
Наявність об'є тів, що містять державн таємницю: немає

19. Па ет а цій (6 790 140 шт., 51%) територіальної ромади міста Києва стат тном фонді
ВАТ "Київсь а омпанія оптово о рин ".
Гал зь народно о осподарства: оптова тор івля фр тами та овочами.
Місцезнаходження підприємства: 01001, м.Київ, в л. Мала Житомирсь а, 9-б.
Кіль ість об'є тів нер хомості: 11.
Залиш ова вартість основних засобів: 3 328,9 тис. рн.
Наявність об'є тів, що містять державн таємницю: немає.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності
м.Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається лист
з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:
1. Заява на часть в он рсі (за встановленою формою).
2. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де
зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт
з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами;
- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о
майна У раїни;
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о
досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).
3. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію
щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а та ож
термін ви онання робіт.
Кон рс відб деться о 14.30 22 червня 2007 ро в Головном правлінні ом нальної
власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59,
279-54-73.
До менти приймаються до 13.00 19 червня 2007 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
10, імн. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

Головне правління ом нально о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення ва антних (вивільнюваних) посад державних сл жбовців:
- оловно о спеціаліста — юриста;
- оловно о спеціаліста відділ фінансово о забезпечення та звітності.
Основні вимо и до андидатів.
Наявність вищої освіти відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на державній сл жбі не менше одно о ро або стаж
роботи в інших сферах правління не менше трьох ро ів.
Додат ові вимо и: дос онале володіння раїнсь ою мовою та персональним
омп'ютером; досвід роботи сфері ом нально о осподарства; висо а
працездатність.
Прийняття до ментів здійснюється протя ом місяця з дня п блі ації цьо о
о олошення. Телефон/фа с для довідо та резюме: 272-32-07.
Адреса: м.Київ, в л. В. Житомирсь а, 15-а.

Головне правління освіти і на и
ви онавчо о ор ан Київмісь ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс

на заміщення ва антних посад державних сл жбовців:
- Начальни а юридично о відділ .
Вимо и до претендентів: вища юридична освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не
менше 3-х ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5
ро ів, ві до 45 ро ів.

- Начальни а відділ інформаційно о забезпечення.
Вимо и до претендентів: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, досвід роботи з інформаційних техноло ій,
зв'яз ів з ромадсь істю та ЗМІ. Стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді
оловно о спеціаліста не менше 3-х ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в
сфері освіти не менше 5 ро ів, ві до 45 ро ів.
Термін прийняття до ментів протя ом 30 днів з дня оп блі вання цьо о о олошення. До
он рсної омісії подаються та і до менти:
- заява про часть он рсі;
- заповнена особова арт а (форма П-2 ДС) з відповідними додат ами;
- дві фото арт и розміром 4 х 6 см;
- олії до ментів про освіт , засвідчені нотаріально чи в іншом встановленом за онодавством
поряд ;
- відомості про доходи та зобов'язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї
сім'ї;
- опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни.
До менти подаються до Головно о правління освіти і на и Київсь ої місь ої державної
адміністрації за адресою: м. Київ, б львар Т.Г.Шевчен а, 3, аб. 412.
Тел. 279-25-49, 279-17-45.

ЗАТ "Південенер омонтаж"
повідомляє, що 10 серпня 2007 р. о 10.00

відб д ться за альні збори а ціонерів за адресою:
01013, м. Київ, в л. Промислова, 4.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління Товариства про рез льтати діяльності ЗАТ

"Південенер омонтаж" за 2006 р.
2. Звіт ревізійної омісії Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження розмір виплати дивідендів

за 2006 р. та шість місяців 2007 р.
4. Затвердження прото ол засідання Правління Товариства від

22.03.2007 р.
5. Про придбання (ви п ) ЗАТ "Південенер омонтаж" а ціонерів

власних а цій Товариства з метою їх наст пно о перепродаж .
6. Затвердження прото ол засідання Правління Товариства від

26.04.2007 р. про продаж а цій а ціонерів Товариства: Т ачен о А.Т.,
М овніна Б.А., Дмитрен а А.А., ТОВ БМТ "ПЕМ", Ящен о П.М.,
Р бана А.А., Зеленцової О.І., Бондарен о А.В. — За ритом
а ціонерном товариств -"Південенер омонтаж".

7. Про затвердження до оворів плі-продаж а цій, ладених
Правлінням Товариства.

8. Про попереднє по одження до оворів, я і ладатим ться
Правлінням Товариства.

9. Про передач ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів
ЗАТ "Південенер омонтаж".

10.Про затвердження мов до овор на ведення реєстр власни ів
іменних цінних паперів ЗАТ "Південенер омонтаж".

11.Про затвердження вн трішніх до ментів ЗАТ "Південенер омонтаж".

Головне правління
льт ри і мистецтв

ви онавчо о ор ан
Київради Київсь ої
місь ої державної

адміністрації
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з визначення вітчизняних
астролерів, для підтрим и

я их передбачається надання
оштів, що надходять від збор
на проведення астрольних

заходів до спеціально о фонд
бюджет м.Києва.

До часті он рсі доп с аються
вітчизняні астролери, я і подають
до менти та інформацію про

астрольний захід з ідно з
перелі ом, затвердженим на азом
Міністерства льт ри і т ризм
У раїни від 23.03.2004 №156.

Кон рс б де проведено серпні
2007 ро за пріоритетним

напрям ом — раїнсь і онцертні
про рами, театральні астролі.

Заяв и ( двох примірни ах)
на часть он рсі приймаються

до 15 серпня 2007 ро
за адресою: м. Київ,

б льв. Т.Шевчен а, 3, . №317,
Телефон для довідо

279-67-58.

26 червня 2007 ро о 16.00 в приміщенні а тової зали
ССШ №204 за адресою: м. Київ, в л. Юності, 3
б д ть проведені ромадсь і сл хання на тем :

“Про підвищення я ості надання освітянсь их посл
на Комсомольсь ом масиві Дніпровсь о о район м. Києва.”

Ст дентсь ий вито , серія КВ
№04586531, Київсь ий Національний
Лін вістичний Університет, виданий
на ім'я Мельни Оль и Ми олаївни,
вважати недійсним.

Запрош ємо жителів
Печерсь о о район на
ромадсь е об оворення
б дівництва офісно-
житлово о б дин

з підземним пар ін ом
по в л. Щорса, 39.

Че аємо Вас 26 червня
2007 ро о 18.00
приміщенні А адемії

М ніципально о Управління
за адресою:

в л. Івана К дрі, 33

Святошинсь ий райс д м. Києва повідомляє Гапонен а Бо дана Юрійовича,
що за позовом Гапонен а Сер ія Оле сандровича до Вас про визнання особи
та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням, 12.06.07 ро
винесено заочне рішення, я им позов задоволено.
Адреса: м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-а.

Соломчен о Оле сій Сер ійович ви ли ається в с дове засідання по роз ляд
цивільної справи за позовом Галась А.М. до Соломчен а О.С. про відш од вання
ш оди на 12.00 26 червня 2007 ро в Деснянсь ий районний с д м.Києва
(м.Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб.34).

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Войтен а Юрія
Геннадійовича в с дове засідання на роз ляд цивільної справи за позовом Чан
Май Лан про стя нення забор ованості за до овором пози и.
С дове засідання відб деться 9 липня 2007 ро о 12.30 приміщенні
Деснянсь о о районно о с д (м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-В аб. 22).

У Оболонсь ом районном с ді м. Києва (04212, м. Київ, в л.
Маршала Тимошен а, 2-є) 19.06.2007 о 14.00 відб деться роз ляд
справи за адміністративним позовом Цан а О.М. до Головно о
правління житлово о забезпечення ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) та інших про визнання
обмінних ордерів недійсними та с ас вання рішення ви он ом
Київсь ої місь ої Ради народних деп татів від 16.07.86 ро № 683 та
стя нення моральної ш оди.

Деснянсь ий районний с д м.Києва ви ли ає в я ості
відповідача Мішеньов Ірин Оле сандрівн в с дове засідання,
я е призначено на 27 червня 2007 ро на 17.00, для роз ляд
справи за позовом Мішеньова В.Є. до Мішеньової І.О., третя
особа: Мішеньов О.В. про визнання особи та ою, що втра-
тила право орист вання житлом. Адреса с д : м. Київ,
пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 22.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Лопатю а
Сер ія Ми олайовича по цивільній справі за позовом Степанова Д.П. до Лопатю а
С.М., Дижі О.Г. про визнання недійсними до оворів півлі-продаж житлово о
б дин . С дове засідання призначене на 22 червня 2007 ро о 8.00 за адресою:
м. Київ, в л. Потєхіна, 14-а, аб. 21.
Просимо забезпечити Ваш яв або Вашо о представни а, або направити на
адрес с д свої письмові пояснення по с ті позовних вимо .
В разі неяв и справа б де роз лядатись Ваш відс тність з винесенням заочно о
рішення по справі.

За рите а ціонерне товариство
"Готель "СВЯТА СОФІЯ"

повідомляє своїх а ціонерів про проведення позачер ових
За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 31 липня 2007 ро

о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Алли Тарасової, 5

Порядо денний:
1. Про затвердження поряд роботи За альних зборів а ціонерів.
2. Про затвердження лі відаційно о баланс .
3. Про затвердження звіт лі відатора Товариства про проведення
лі відації Товариства.
Реєстрація а ціонерів (їх представни ів) з 11.00 до 11.45 в день та

за місцем проведення За альних зборів а ціонерів.
Для реєстрації а ціонери повинні мати при собі паспорт (до мент,

я ий посвідч є особ ), представни и а ціонерів — паспорт і довіреність,
оформлен відповідно до вимо чинно о за онодавства.
Подати свої пропозиції та ознайомитися з матеріалами поряд

денно о можна за адресою: м. Київ, в л, Алли Тарасової, 5.
Довід и за телефоном 537-79-82.

№№№№ 1111111100006666

Рез льтати розі рашів
«Лото-трій а»

від 11, 12, 13 червня 2007 ро

9 7 3

№№№№ 1111111100007777
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№№№№ 1111111100008888
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Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó çàõ³äíèõ òà ï³âí³÷íèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè êîðîòêî÷àñí³ äîù³, ãðîçè; íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü ó
ï³âäåííèõ, ñõ³äíèõ ³ á³ëüøøîñò³ öåíòðàëüí³õ îáëàñòåé +31...+36°Ñ,
íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ +26...+31°Ñ, âíî÷³ +16...+21°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñíèé äîù,
ãðîçà. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +29...+34°Ñ, âíî÷³ +16...+21°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2020

Є ип. бо
з оловою

ібіса

Відпо-
відальна
посада

У рец.
міфоло ії
страхо-
вись о

Тіті- а а

Чер вання
на пост ,
на с дні

Фон

Ф тляр
для

стріл (заст.)

Храмовни

Поет-
співець
Центр.
Азії

Атмосферні
опади "Колишній"

Кален-
дарний
час
події

Мар а
літа а

Бо во ню
і овальства

(міф.)

Чер вання
м з. зв ів

Розділ
механі и

Епітет Б дди

Гірсь а
порода,
містить
метали

Запалення
в ха

Порядо ,
все чисто
і прибрано

Б в.—
читель,
майстер
(італ.)

Амери ан.
індіанці

Жіноче ім’я
(істина)

Літній
апелюшо

Кольорові
ніт и для

вишивання

Вариант
імені

і дейсь о о
бо а Я ве

Морозиво
в шо оладі
на паличці

Сильне
бажання
пити

Небесне
тіло

Рослина,
я а

паразит є
на деревах

Кі оть
тварини

Страва
зі шматоч ів

м’яса
з підливою

Київсь ий
нязь
(ро и

правління
882—912)

Сіт а
для спання

Протистоїть
хаос

(давньо рец.
філос.)

Дерево
род. вязових

Латинсь а
літера

Захисна
спор да
в порт

М за
астрономії

"Солярис",
письменни

Міцний
ал о ольний

напій
Міжнарордна
ор анізація

С п тни
Юпітера
Наст пни

оро-
лівсь о о
престол

"Вбити
пересміш-
ни а", автор

Частина
орп с
с рип и

У чеченів
та ін шів
мати-земля

Виро
ін візиції—
спалення
на во нищі

Позитивний
полюс
джерела
еле тр.
стр м

Бо иня
шлюб

й охання
(міф.)

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðäè, 
âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 13 òà 14 ÷åðâíÿ
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1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  15 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

Літо Надія БРОВКІНА (Київ)

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

Партнер прое т

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Ö³º¿ ñóáîòè, 16 ÷åðâíÿ, î 19.55
íà “Íîâîìó êàíàë³” ñòàðòóâàòèìå
òåëåâ³ç³éíèé ìàðàôîí “Íà
êðàþ!”, ïðèñâÿ÷åíèé áîðîòüá³ ç
åï³äåì³ºþ ÑÍ²Äó â Óêðà¿í³. Î 
21-é ãîäèí³ â ðàìêàõ öüîãî ìàðà-
ôîíó ðîçïî÷íåòüñÿ ïðÿìà òðàíñ-
ëÿö³ÿ ç³ ñòîëè÷íîãî ìàéäàíó Íå-
çàëåæíîñò³, äå â³äáóäåòüñÿ êîí-
öåðò ëåãåíäàðíîãî áðèòàíñüêîãî
ìóçèêàíòà ñåðà Åëòîíà Äæîíà
(âõ³ä â³ëüíèé). Â³í äàâíî â³äîìèé
ñâîºþ áëàãîä³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³
öüîãî ðàçó áðàòèìå ó÷àñòü ó ñîö³-
àëüí³é ïðîãðàì³ “Íà êðàþ!” óêðà-
¿íñüêîãî ôîíäó “ÀíòèÑÍ²Ä”.

Ï³ä ÷àñ êîíöåðòó âñ³ì ïðèñóòí³ì
ðîçäàâàòèìóòü ïðåçåðâàòèâè (çàãà-
ëîì ìàéæå 50 òèñÿ÷) òà ³íôîðìà-
ö³éí³ ëèñò³âêè, ùî îçíàéîìëÿòü ³ç
ïðîáëåìîþ ÑÍ²Äó. Ïðî íå¿ ãîâî-
ðèòèìå ç³ ñöåíè ³ ñàì ñï³âàê.

Åëòîí Äæîí ïîãîäèâñÿ òàêîæ
äîïîìîãòè ôîíäó “ÀíòèÑÍ²Ä” ó
ïðîáëåì³ âñèíîâëåííÿ óêðà¿í-
ñüêèõ ä³òåé-ñèð³ò. Î÷³êóþòü, ùî

íà êîíöåðò³ áóäóòü ïðèñóòí³ Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Ñåð Åëòîí Äæîí çàñíóâàâ ôîíä
áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì ùå 1992 ðî-
êó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³ä ö³º¿ õâîðî-
áè ïîìåð ëåãåíäàðíèé ñï³âàê
Ôðåää³ Ìåðê’þð³, ë³äåð ãðóïè
“Queen”. Â³äòîä³ â³í àêòèâíî äî-
ïîìàãàº Â²Ë-³íô³êîâàíèì, çîêðå-
ìà âëàøòîâóº áëàãîä³éí³ àóêö³î-
íè ³ ¿çäèòü ïî âñüîìó ñâ³òó ç áëà-
ãîä³éíèìè êîíöåðòàìè. Â Óêðà¿í³
áðèòàíñüêà çíàìåíèò³ñòü âèñòóïà-
òèìå âïåðøå

Åëòîí Äæîí
ó ïðÿìîìó åô³ð³
“Íîâèé êàíàë” òðàíñëþâàòèìå 
éîãî êîíöåðò íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³
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