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ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ
Бать и Михайла Косташа розш ють
120 тисяч ривень на лі и,
від я их залежить життя їхньо о сина

Ïðèáóòêîâ³ òàðèôè
Ô³ðìè — ïåðåâ³çíèêè ñì³òòÿ 
÷åðåç çàíèæåí³ ðîçö³íêè çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
çàçíàëè çáèòê³â íà 14,5 ìëí ãðí

Òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ â
ñòîëèö³ ñì³òòÿ çàëèøàþòüñÿ íå-
çì³ííèìè ùå ç 1998 ðîêó, õî÷à çà
öåé ÷àñ ëèøå íà ïàëüíå ³ çàï÷àñ-
òèíè ö³íè çðîñëè â ê³ëüêà ðàç³â.
“Öå ïðèçâåëî äî ô³íàíñîâîãî âè-
ñíàæåííÿ ô³ðì-ïåðåâ³çíèê³â,—
çàóâàæèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Øïà-
ðèê.— Ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó âî-
íè âæå çàçíàëè çáèòê³â òà ñóìó
14,5 ìëí ãðí”.

Íàãàäàºìî, ùî íèí³ ä³º óçàãàëü-
íåíèé òàðèô ó ðîçì³ð³ 15,60 ãðí,
ÿêèé âêëþ÷àº îïëàòó çà óòèë³çà-

ö³þ (12,60 ãðí) ³ âèâåçåííÿ â³äõî-
ä³â ( 3 ãðí çà òîííó). Â³äíåäàâíà
ö³ ðîçö³íêè â³äîêðåìèëè îäíó â³ä
îäíî¿. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íî-
âî¿ ïîë³òèêè Âàñèëÿ ßñòðóáèí-
ñüêîãî, ïåðåâ³çíèêè âæå îá´ðóíòó-
âàëè â Äåðæàâí³é ³íñïåêö³¿ ö³í ðå-
àëüí³ çàòðàòè. Òåïåð ñòîëè÷íà âëà-
äà ïîâèííà ïîãîäèòè íîâ³ òàðè-
ôè, ÿê³ ðîçðàõóþòü â³äïîâ³äíî äî
öèõ çàòðàò. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
çàÿâèâ, ùî ç 1 ñåðïíÿ ïåðåâ³çíè-
êè ïðàöþâàòèìóòü çà íîâèìè åêî-
íîì³÷íèìè ïðàâèëàìè. ßêèìè âî-
íè áóäóòü, ïîñàäîâåöü ïîêè ùî íå
çíàº, àëå ïåðåêîíàíèé: íåçàëåæ-
íî â³ä âèòðàò êîæíîãî ïåðåâ³çíè-
êà ð³âåíü ðåíòàáåëüíîñò³ ïîòð³áíî
çàêëàäàòè îäíàêîâèé. “Òîä³ ïåðå-
â³çíèêè áóäóòü çàö³êàâëåí³ çìåí-
øóâàòè çàòðàòè, ùîá îòðèìóâàòè
á³ëüøèé ïðèáóòîê ³ çàëèøàòèñÿ
êîíêóðåíòîçäàòíèìè íà ðèíêó”,—
ââàæàº ïàí Ãîëóá÷åíêî

Çà êîðäîí 
áåç äîêóìåíò³â
Â Óêðà¿í³ ïðèïèíèëè âèäàâàòè
çàêîðäîíí³ ïàñïîðòè íîâîãî çðàçêà
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Через відс тність нових
блан ів раїнсь і рома-
дяни не мож ть отрима-
ти за ордонні паспорти.
За інформацією МВС, в
У раїні с лався правовий
ва м, оли орпорація
"ЄДАПС" розробила нові
блан и, полі раф омбі-
нат "У раїна" не може
почати їх др вати, бо
Президент У раїни відмі-
нив стар нормативн
баз видачі паспортів, а
Кабмін просто не всти
затвердити новий зразо
паспорта.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ñòîëè÷íèõ
âèäàíü, äåÿê³ ðàéîíí³ “ïàñ-
ïîðòí³ ñòîëè” Êèºâà ïðèïèíè-
ëè âèäàâàòè óêðà¿íöÿì çàêîð-
äîíí³ ïàñïîðòè, ³ â ïðèì³ùåí-
íÿõ øèêóþòüñÿ âåëè÷åçí³ ÷åð-
ãè. Öå äóæå îáóðþº ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³, ÿê³ íå ìîæóòü ïî-
¿õàòè àí³ íà â³äïî÷èíîê, àí³ ó
â³äðÿäæåííÿ. Ñòîëè÷í³ æ òó-
ðèñòè÷í³ ô³ðìè ãîòîâ³ äîïîìà-
ãàòè â îòðèìàíí³ çàêîðäîííî-
ãî ïàñïîðòà, ³ çà öþ ïîñëóãó
òðåáà çàïëàòèòè â ìåæàõ 200
äîëàð³â.

ßê ïîâ³äîìèâ íà ïðåñ-êîí-
ôåðåíö³¿ ó ÌÂÑ Óêðà¿íè çà-
ñòóïíèê  ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè Â³êòîð Ñóñëîâ,
ùå ó ëþòîìó öüîãî ðîêó Âåð-
õîâíà Ðàäà Óêðà¿íè óõâàëèëà

ïîñòàíîâó ïðî ïåðåõ³ä íà íî-
âèé çðàçîê çàêîðäîííîãî ïàñ-
ïîðòà. “22 òðàâíÿ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè áóëà â³äì³íå-
íà íîðìàòèâíà áàçà, ÿêà ðåãó-
ëþâàëà âèãîòîâëåííÿ ïàñïîðò³â
ñòàðîãî çðàçêà äëÿ âè¿çäó ãðî-
ìàäÿí çà êîðäîí. Ïðè öüîìó
íîâà íîðìàòèâíà áàçà çàòâåð-
äæåíà íå áóëà”,— ïîâ³äîìèâ
Â³êòîð Ñóñëîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, áëàíêè ïàñ-
ïîðò³â ñòàðîãî çðàçêà ðàí³øå
îòðèìóâàëè â³ä ïîë³ãðàôêîìá³-
íàòó “Óêðà¿íà”, íîâ³ æ ìàëè îò-
ðèìóâàòè â³ä êîíöåðíó
“ªÄÀÏÑ”. “Àëå óòâîðèâñÿ ïðà-
âîâèé âàêóóì ³, ïîñèëàþ÷èñü íà
òå, ùî íîðìàòèâíà áàçà â³äì³-
íåíà, 4 ÷åðâíÿ äèðåêòîðîì ïî-
ë³ãðàôêîìá³íàòó “Óêðà¿íà” Âà-
ëåíòèíîì Ìóçèêîþ âèäàíî íà-
êàç ïðî ïîâíå ïðèçóïèíåííÿ
âèãîòîâëåííÿ áëàíê³â ïàñïîð-
ò³â ñòàðîãî çðàçêà. Êîíñîðö³óì
“ªÄÀÏÑ”, ÿêèé ìàâ ïðàöþâà-
òè ç áëàíêàìè ïàñïîðò³â íîâî-
ãî çðàçêà, òàêîæ íå ìàº ïðàâî-
âèõ ï³äñòàâ äëÿ ¿õíüîãî âèãî-
òîâëåííÿ ³ âèäà÷³. Ñêëàëàñü ñè-
òóàö³ÿ, êîëè âèãîòîâëåííÿ áóäü-
ÿêèõ áëàíê³â ïàñïîðò³â âçàãàë³
çóïèíåíî”,— çàÿâèâ çàñòóïíèê
ì³í³ñòðà.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
ïðåçèäåíò êîíöåðíó “ªÄÀÏÑ”
²ðèíà Îá³äåíêî, âñÿ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ëåæèòü íà ÌÂÑ
Óêðà¿íè, ÿêå íå çìîãëî â÷àñíî
çðåàãóâàòè íà âèïóñê íîâèõ
ïàñïîðò³â. “Ìè ëèøå ðîçðîáè-
ëè ö³ áëàíêè, à äðóêóâàòè ïî-
âèíí³ íà ïîë³ãðàôêîìá³íàò³
“Óêðà¿íà”,— ïîâ³äîìèëà ïàí³
²ðèíà

Îñòàíí³é ðîìàíòèê
ðîê-í-ðîëó
Ñüîãîäí³ â Íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³
“Óêðà¿íà” âèñòóïèòü Ãàð³ Ìóð

Ó÷îðà â ñòîëèöþ ïðèáóâ
óñåñâ³òíüî â³äîìèé ã³òàðèñò
Ãàð³ Ìóð. Éîãî íàçèâàþòü
îñòàíí³ì ðîìàíòèêîì ðîê-í-
ðîëó ³ êîðîëåì á³ëîãî áëþçó.
Âò³ì, ó éîãî òâîð÷îñò³ ïðåä-
ñòàâëåí³ íå ëèøå áëþç, à é
äæàç, õàðä-ðîê. Ìóçèêàíò îñå-
ëèâñÿ â ãîòåë³ “Ïðåì’ºð Ïà-
ëàö”, à ñüîãîäí³ â³í äàñòü åêñ-
êëþçèâíèé êîíöåðò, ï³ä ÷àñ

ÿêîãî ïðåçåíòóº â Íàö³îíàëü-
íîìó ïàëàö³ “Óêðà¿íà” ñâ³é
íîâèé 25-é àëüáîì Close as
You Get.

Ã³òàðèñò ïðèâ³ç ³ç ñîáîþ ç
Ëîíäîíà äâà ôóðãîíè àïàðà-
òóðè, ÿêó çàä³þòü ó êîíöåðò³.
Öå ïåðøèé êîíöåðò íà ïî-
ñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. Îð-
ãàí³çîâóº êîíöåðò â Óêðà¿í³
êîìïàí³ÿ Euroshow

9
3

Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол б-
чен о повідомив "Хрещати ", що з 1 серпня поб тові
відходи в столиці вивозитим ть за новими тарифами.
Вони передбачатим ть не тіль и відш од вання затрат,
а й приб т овість для транспортних фірм, я і нині опи-
нилися на межі бан р тства. Та , з почат 2007 ро
їхні бор и перевищили 14 млн рн. На д м фахівців,
рівень приб т овості для всіх перевізни ів потрібно
встановити одна овий. Та і стартові мови вирівняють
можливості ожно о з часни ів тендер щодо відбор
перевізни ів.

ЗАТ “Київспецтранс” доведеться на рівних мовах зма атися за право вивозити сміття
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Старонаводницька піде 
на реконструкцію

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì ðîçïî÷íóòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ äî-
ð³ã, ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê ³ áëàãîóñòð³é òåðè-
òîð³¿ Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ áàëêè òà áóëüâàðó
Ëåñ³ Óêðà¿íêè ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, öå ñòà-
íå ìîæëèâèì çàâäÿêè âëàñíèì êîøòàì ³í-
âåñòîð³â, ÿê³ çàâåðøóþòü áóä³âíèöòâî áàãà-
òîïîâåðõîâîãî ãàðàæà íà 1400 ì³ñöü íà âó-
ëèö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é

Для підприємців 
відпрацюють процедуру

Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-
æàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºì-
íèöòâà çàïðîâàäèâ ó òðàâí³ íîâó ïðîöåäóðó
ðåºñòðàö³¿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Íàòîì³ñòü ñêàñîâàíî ñòàðó ñèñòåìó,
ÿêà ä³ÿëà ç 2005 ðîêó â êîæíîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³. ×åðåç âèïðîáîâóâàííÿ ï³ëîòíîãî ïðî-
åêòó, íà æàëü, ñïîâ³ëüíèëàñÿ é ïðîöåäóðà
âèäà÷³ ë³öåíç³é. Äî òðàâíÿ êîæåí îõî÷èé çäà-
âàâ íàëåæí³ äîêóìåíòè, ³ âæå ÷åðåç òðè-ï’ÿòü
äí³â äàí³ ïðî íüîãî ïîòðàïëÿëè äî ºäèíîãî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëè Äåíèñþê, çà äîïî-
ìîãîþ çàðóá³æíèõ ïàðòíåð³â ó ðàéîíàõ ä³ÿëà
òà ñèñòåìà ðåºñòðàö³¿, ÿêà óñï³øíî ïðîéøëà
àïðîáàö³þ â ÑØÀ òà ªâðîï³

Мер доручив збудувати 
перехід

Íà ÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ ìåøêàíö³â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ìåò-
ðî” çáóäóþòü ï³äçåìíèé ï³øîõ³äíèé ïåðå-
õ³ä ÷åðåç Âåëèêó Îêðóæíó äîðîãó. ßê ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìóíàëüíî¿ êîð-
ïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” Ïàâëî Ìîíàñòèð-
íèé, çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ðîçðîáêó
ïðîåêòó âæå çàâåðøåíî. Íèí³ éîãî ïîãî-
äæóþòü ó â³äïîâ³äíèõ ³íñòàíö³ÿõ ³ 15 ëèï-
íÿ ïåðåäàäóòü íà åêñïåðòèçó. Êð³ì òîãî, ó
2007 ðîö³ çàâåðøèòüñÿ áóä³âíèöòâî ùå äå-
ñÿòè ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â (çîê-
ðåìà, íà áóëüâàð³ Ïåðîâà, âóëèö³ Íàáåðåæ-
íî-Ðèáàëüñüê³é òà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè) ³ äâîõ
ï³øîõ³äíèõ ìîñò³â ÷åðåç âóëèöþ Îëåíè Òå-
ë³ãè (ïîðÿä ³ç àâòîçàïðàâî÷íîþ ñòàíö³ºþ)
òà áóëüâàð Ïåðîâà

Водіїв автобусів притягнули
до відповідальності

Á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ âîä³¿â ñòîëè÷íèõ àâòî-
áóñ³â áóëè ïðèòÿãíóò³ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà îñòàíí³ äâà òèæí³. Òàêè-
ìè º ðåçóëüòàòè îïåðàö³¿ “Àâòîáóñ—2007”,
ÿêó ïðîâîäèëà ñòîëè÷íà ÄÀ². Íàéïîøèðåí³-
øèìè ïîðóøåííÿìè º íåäîòðèìàííÿ ïðà-
âèë çóïèíêè ï³ä ÷àñ ïîñàäêè-âèñàäêè ïàñà-
æèð³â, à òàêîæ ïðî¿çä íà çàáîðîíåíèé ñèã-
íàë ñâ³òëîôîðà. Çàðåºñòðîâàíî á³ëüøå ñòà
âèïàäê³â, êîëè â ñàëîí³ áóëè çàáëîêîâàí³ çà-
ïàñí³ òà àâàð³éí³ âèõîäè, áëèçüêî ñîðîêà —
íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ äîäàòêîâ³ ñèä³ííÿ.
Îïåðàö³ÿ “Àâòîáóñ—2007” òðèâàòèìå ùå äâà
òèæí³. Îñîáëèâó óâàãó ñï³âðîá³òíèêè ÄÀ²
çâåðòàòèìóòü íà òåõí³÷íèé ñòàí àâòîáóñ³â òà
îáîâ’ÿçêîâèé ìåäè÷íèé îãëÿä âîä³¿â

Автомобілісти не в’їдуть 
у лівий ряд

“Ì³ñüêà âëàäà íå ðàç çâåðòàëàñÿ äî Äåð-
æàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ì³ñòà Êèºâà
ç ïðîõàííÿì ïîñèëèòè êîíòðîëü çà ðîáîòîþ
ìàðøðóòíîãî òðàíñïîðòó”,— ñêàçàâ êîðåñ-
ïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” â. î. çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²âàí Ñàë³é. Çà éîãî ñëîâàìè, íà
íàðàä³ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåâ³çíèê³â ïàñàæè-
ð³â íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ îáãîâîðþâàëè íå ëèøå
ïèòàííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó òðàíñïîðòó, ùî
ïðàöþº íà ñòîëè÷íèõ ìàðøðóòàõ, à é çàïðî-
ïîíóâàëè îáìåæèòè øâèäê³ñòü ïàñàæèðñüêî-
ãî òðàíñïîðòó äî 50 êì/ãîä. “Òàêîæ ç’ÿâè-
ëàñÿ ïðîïîçèö³ÿ âèä³ëèòè êðàéíþ ïðàâó ñìó-
ãó äëÿ ðóõó ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó ³ çà-
áîðîíèòè â’¿çä â êðàéí³é ë³âèé ðÿä”,— íà-
ãîëîñèâ ²âàí Ñàë³é

Äèòÿ÷å îçäîðîâëåííÿ
Öüîãî ðîêó ó ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ â³äïî÷èíóòü 
ïîíàä 17 òèñÿ÷ þíèõ êèÿí

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

17,1 тисячі ш олярів, я і з різ-
них причин залишилися вліт
місті, мають можливість відпо-
чити дитячих оздоровчих та-
борах, створених на базі на-
вчальних за ладів. Наразі подіб-
ні за лади існ ють майже 200
иївсь их ш олах. Вартість п ті-
в и становить приблизно 40
ривень, решт витрат зяла на
себе КМДА.

Íà æàëü, íå òàê óæå é áàãàòî ñ³ìåé ìà-
þòü çìîãó îçäîðîâèòè ä³òëàõ³â çà ìåæà-
ìè ì³ñòà. ×è òî ÷åðåç áðàê êîøò³â àáî

÷àñó, àëå ïåðåä áàòüêàìè ïîâñòàº ïèòàí-
íÿ — êóäè “ïîä³òè” äèòèíó âë³òêó. Ïðè-
øê³ëüí³ òàáîðè ³ñíóâàëè é ðàí³øå, àëå,
ïî÷èíàþ÷è ç öüîãî ðîêó, äèòÿ÷å äîçâ³ë-
ëÿ òà îçäîðîâëåííÿ äëÿ ÊÌÄÀ ñï³ëüíî
³ç ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè ñòàëî ïð³îðèòåòíèì.
Äëÿ îáëàøòóâàííÿ ïðèøê³ëüíèõ òàáîð³â
ó âñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà, õàð÷óâàííÿ òà óò-
ðèìàííÿ ä³òåé ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèëà 12
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Íàñòóïíîãî ðîêó
ÊÌÄÀ ïëàíóº çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ
äî 40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ä³òè ìîæóòü
çíàõîäèòèñÿ òóò ùîäíÿ ç 8:00 äî 18:00.
Äëÿ íèõ âëàøòîâóþòü ö³êàâ³ ïðîãðàìè,
åêñêóðñ³¿, ðîçâàãè.

Ó÷îðà æóðíàë³ñòè ðàçîì ³ç çàñòóïíè-
êîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³-
ºì Æóðàâñüêèì ìàëè çìîãó ïåðåñâ³ä÷è-
òèñü ó ÿêîñò³ “íàäàííÿ ïîñëóã”. Ïîâåð-
õàìè øêîëè ¹ 318, ùî ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³, îêð³ì ïàíà Æóðàâñüêîãî,
ïðîéøëèñÿ íà÷àëüíèê ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè
ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷, íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó Îëå-
íà Ðóäçèíñüêà òà äèðåêòîðêà øêîëè Ëþä-
ìèëà Ïîðîõ.

Íàðàç³ â öüîìó äåííîìó “ñòàö³îíàð³”
ïåðåáóâàº 91 äèòèíà. Äî äèòÿ÷îãî äîçâ³ë-
ëÿ òóò ïîñòàâèëèñÿ ç óñ³ºþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ. ²ãðîâ³ ê³ìíàòè, 2 ñïîðòèâí³ çàëè,
âëàñíèé òåàòð, õîðåîãðàô³÷íà ñòóä³ÿ, ìà-
ëþâàííÿ, ë³ïêà, ïèñàíêàðñòâî — âñüîãî é
íå ïåðåë³÷èòè. Ó êëàñàõ îáëàøòîâàíî
ñïàëüí³, äå ä³òè ìîæóòü â³äïî÷èòè âäåíü,
îêð³ì öüîãî âîíè çàáåçïå÷åí³ ÿê³ñíèì òðè-
ðàçîâèì õàð÷óâàííÿì, ñåçîííèìè ôðóê-
òàìè. Çà ñëîâàìè çàâ³äóþ÷î¿ øê³ëüíîþ
¿äàëüíåþ Ëàðèñè Êð³öüêî¿, óñ³ ïðîäóêòè
â³äïîâ³äàþòü ÿê äèòÿ÷èì â³êîâèì ïîòðå-
áàì, òàê ³ æîðñòêèì ñàí³òàðíèì íîðìàì

î ô ³ ö ³ é í î

Êàá³íåòè 
äëÿ ä³ëüíè÷íèõ
Ëèøå 44 % ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ïðîâîäÿòü 
ïðèéîì êèÿí â îêðåìèõ ïðèì³ùåííÿõ
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий на вчорашній
спільній нараді ерівництва ор-
анів вн трішніх справ столиці
та олів райдержадміністрацій
на азав найближчим часом за-
безпечити сіх дільничних ін-
спе торів о ремими абінетами
для прийом ромадян. Та і
спеціалісти незабаром та ож от-
рим ватим ть столичн надбав-

до заробітної плати.

Íåçàáàðîì óñ³ ä³ëüíè÷í³ ³íñïåêòîðè áó-
äóòü çàáåçïå÷åí³ âëàñíèìè êàá³íåòàìè äëÿ
ïðèéîìó ãðîìàäÿí. Íàðàç³ ëèøå 44 %

ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ïðîâîäÿòü ïðè-
éîì êèÿí â îêðåìèõ ïðèì³ùåííÿõ. Íà
ñüîãîäí³ ïîòð³áíî 300 êàá³íåò³â, îñîáëè-
âî ãîñòðî öÿ ïðîáëåìà ïîñòàº â Äàðíèöü-
êîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó,
Äí³ïðîâñüêîìó, Îáîëîíñüêîìó òà Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîíàõ. Ïðîòå, íàïðèêëàä,
â öåíòðàëüíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ — Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó — òàêèõ êàá³íåò³â ïîòð³á-
íî ëèøå 2. Ñòîëè÷íèé ìåð íàêàçàâ âè-
êîíóâà÷ó îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëî-
äèìèðó Ãîëîâà÷ó çàáåçïå÷èòè âëàñíèìè
ïðèì³ùåííÿìè âñ³õ ä³ëüíè÷íèõ ñòîëèö³.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òàêîæ ïîîá³öÿâ
é ñòîëè÷íó ãðîøîâó íàäáàâêó äî çàðïëà-
òè öèì ïðàö³âíèêàì. Îäíàê â íàéá³ëüøî-
ìó ðîçì³ð³ ¿¿ îòðèìàþòü ò³ ïðàâîîõîðîí-
ö³, ÿêèõ îáåðóòü ñâî¿ìè ä³ëüíè÷íèìè
ìåøêàíö³ ïåâíîãî ðàéîíó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ïîîá³öÿâ âè-

ð³øèòè é ïðîáëåìó êâàðòèðíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ òàêèõ ïðàö³âíèê³â. Ëèøå 44 %
ä³ëüíè÷íèõ ìàþòü îêðåìå æèòëî, 432 ïðà-
ö³âíèêè î÷³êóþòü íà íîâó îñåëþ. Ãîëîâà
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Â³êòîð Ïèëèïèøèí ïåðåäàâ íà ðîçãëÿä
óïðàâë³íö³â ïðîåêò çâåäåííÿ íîâîãî æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó. ßêùî âëàäà ïîñïðèÿº
âèð³øåííþ àäì³í³ñòðàòèâíèì çâîë³êàí-
íÿì, 150 ä³ëüíè÷íèõ îòðèìàþòü êâàðòè-
ðè ó öèõ íîâîáóäîâàõ.

Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿòèìóòü ïèòàííþ
ðîçïîâñþäæåííþ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí ñå-
ðåä ìîëîä³ òà ä³òåé ó Êèºâ³. Ìåð îñîáèñòî
ïîîá³öÿâ ãðîøîâ³ íàãîðîäè òà ïðåì³¿ òèì
ðàéîííèì â³ää³ëàì ñòîëèö³, ÿê³ âèêðèâàòè-
ìóòü âåëèêèõ íàðêîáàðîí³â â ì³ñò³, à íå
ëèøå äð³áíèõ ðîçïîâñþäæóâà÷³â. Ì³ë³ö³î-
íåðè òàêîæ ïåðåâ³ðÿòèìóòü çàëè ãðàëüíèõ
àâòîìàò³â, à ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü,
âèëó÷àòèìóòü “îäíîðóêèõ” áàíäèò³â

Віталій Ж равсь ий та Лілія Гриневич с шт вали борщ приш ільном таборі
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ßê ³ ïðîãíîçóâàëè, ÿâêà âèáîð-
ö³â íà âèáîðàõ ìåðà ²ðïåíÿ áóëà íå
íàäòî âèñîêîþ. Ç-ïîíàä 50 òèñÿ÷
òèõ, õòî ìàâ ïðàâî ãîëîñóâàòè íà

ä³ëüíèö³, ïðèéøëî 12568 âèáîð-
ö³â, ùî ñòàíîâèòü 23,6%. Çà ðå-
çóëüòàòàìè âèáîð³â òåðèòîð³àëüíà
âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ âèçíàëà ïåðåìîæ-

öåì Îëåãà Áîíäàðÿ, ÿêèé îòðèìàâ
28,7% ãîëîñ³â òà âèïåðåäèâ Ìèðî-
ñëàâó Ñâèñòîâè÷ ç ðåçóëüòàòîì
26,3% ãîëîñ³â. Âëàñíå, îáèäâà êàí-
äèäàòè áóëè êîíêóðåíòàìè ³ íà ïî-
ïåðåäí³õ âèáîðàõ, íà ÿêèõ ïåðå-
ìîãëà Ìèðîñëàâà Ñâèñòîâè÷. Çà ¿¿
ñëîâàìè, Áîíäàð ê³ëüêà ì³ñÿö³â
“òÿãàâ” ¿¿ ïî ñóäàõ ³ ëèøå ëîá³-
þâàííÿì ó ì³ñüêðàä³ äîì³ãñÿ çíÿò-
òÿ ¿¿ ç ïîñàäè. ßê ïèñàâ óæå “Õðå-
ùàòèê”, äåïóòàòè ²ðï³íñüêî¿ ì³ñüê-
ðàäè òàêó âåðñ³þ çàïåðå÷èëè.

Òèì ÷àñîì “³ðï³í³àäà” òðèâàº.
Íà ä³ëüíèö³ ¹ 5 âèáîðè âèçíàí³
íåä³éñíèìè, îñê³ëüêè ÷ëåíè êî-
ì³ñ³¿ â³äìîâèëèñÿ ðàõóâàòè áþëå-
òåí³, áî ¿ì “çàâàæàëè ñïîñòåð³ãà-
÷³ òà ïðåñà”. Êîì³ñ³ÿ çàçíà÷èëà,

ùî ïðîãîëîñóâàëè íà ä³ëüíèö³ 840
îñ³á, â òîé ÷àñ ÿê ñïîñòåð³ãà÷³ â³ä
Ìèðîñëàâè Ñâèñòîâè÷ íàðàõóâà-
ëè ïðèáëèçíî 600 âèáîðö³â íà ö³é
ä³ëüíèö³. “Âîíè àáî ïðèõîâóâàëè
ôàëüñèô³êàö³þ, áî ñò³ëüêè áþëå-
òåí³â íå áóëî. Àáî æ âîíè áîÿëè-
ñÿ, ùî íà ö³é ä³ëüíèö³ ïåðåêðè-
þòü ðîçðèâ ì³æ íàìè ó 290 ãîëî-
ñ³â”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
Ìèðîñëàâà Ñâèñòîâè÷.

Ãîëîâà êîì³òåòó âèáîðö³â Óêðà-
¿íè ²ãîð Ïîïîâ ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” ïðî ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ
ï³ä ÷àñ âèáîð³â â ²ðïåí³. ÒÂÊ òî
çàáîðîíÿëà ñïîñòåð³ãà÷àì íàáëè-
æàòèñÿ áëèæ÷å, í³æ íà 2 ìåòðè äî
÷ëåí³â êîì³ñ³¿, òî â äåíü ãîëîñó-
âàííÿ äîçâîëèëà âòðó÷àòèñÿ. Çà

ñëîâàìè ïàíà Ïîïîâà, º ôàêòè,
êîëè ñòóäåíòàì ïðîïîíóâàëè 50
ãðèâåíü, ÿêùî âîíè ïîêàæóòü
çí³ìîê ãàëî÷êè ó áþëåòåí³ íà ìî-
á³ëüíîìó, â³äòàê ñòóäåíòè ìàñî-
âî ï³øëè ç òåëåôîíàìè äî êàá³í
ãîëîñóâàííÿ. Íà ä³ëüíèöÿõ, äå
îð³ºíòîâíî á³ëüøå ïðèõèëüíèê³â
Ñâèñòîâè÷, áàãàòüîõ ëþäåé ïðîñ-
òî íå âèÿâèëîñÿ ó ñïèñêàõ. “Àëå,
îêð³ì ïîðóøåíü, ùî ìîæóòü áó-
òè ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ âèáî-
ð³â íåä³éñíèìè, òîé ôàêò, ùî
ïðîâåäåííÿ âèáîð³â â ²ðïåí³ ïðè-
çíà÷èëà 5 êâ³òíÿ óæå ðîçïóùåíà
Âåðõîâíà Ðàäà, äåõòî ìîæå ³ öèì
àïåëþâàòè ùîäî ïðàâîì³ðíîñò³
ïðîâåäåííÿ âèáîð³â”,— çàçíà÷èâ
ãîëîâà ÊÂÓ

²ðï³íü îòðèìàâ ìåðà
²ç ïåðåâàãîþ ó 293 ãîëîñè íà äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ ïåðåì³ã Îëåã Áîíäàð
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

На виборах мера Ірпеня, що відб лися в неділю, 17
червня, перемо здоб в Оле Бондар. Йо о оловний
он рент Мирослава Свистович — місь ий е с- олова,
я навесні цьо о ро відстав відправила місь а
рада, набрала на виборах всьо о на 293 олоси мен-
ше. А втім, вибори визнані недійсними на дільниці, де
в ин ли до с риньо бюлетені понад 600 виборців.
Цей інтри ючий момент, а та ож численні пор шення
мож ть стати підставою для с ас вання рез льтатів
виборів через с д.

Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Я повідомив "Хрещати " о-
лова омітет ВР з питань ре -
ламент , деп татсь ої ети и та
забезпечення діяльності парла-
мент Оле сандр Єфремов, нині
в отелях "Київ" і "У раїна" про-
живають 106 народних деп та-
тів. До червня приблизно трети-
н номерів займали представ-
ни и опозиції. І хоча деп тати
від "Нашої У раїни" та БЮТ
с лали повноваження, вони не
поспішають виїжджати з
отелів.

Âèñåëåííÿì êîëèøí³õ äåïóòàò³â ³ç ãî-
òåë³â “Êè¿â” ³ “Óêðà¿íà”, ó ÿêèõ ïðî-
æèâàþòü ³íîãîðîäí³ ïàðëàìåíòàð³¿, í³-
õòî ùå ñåðéîçíî íå çàéìàâñÿ. “Íèí³ ä³º
ðîçïîðÿäæåííÿ ñï³êåðà Îëåêñàíäðà
Ìîðîçà ïðî ïðèçóïèíåííÿ âñ³õ âèïëàò
êîëèøí³ì íàðîäíèì äåïóòàòàì,— ïî-
ÿñíþº ïàí ªôðåìîâ.— Îêðåìîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ùîäî ðàõóíê³â çà ïðîæè-
âàííÿ ó ãîòåë³ íå áóëî”. Ï³çí³øå Îëåê-
ñàíäð ªôðåìîâ ç’ÿñóâàâ, ùî öåé äîêó-
ìåíò ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ ô³íàíñîâ³ âè-
òðàòè, çîêðåìà é íà ïðîæèâàííÿ â ãî-
òåëÿõ ³ àâ³àêâèòêè. “Áóõãàëòåð³ÿ ïðîâî-
äèòü ïåðåâ³ðêó, ÿêèìè ï³ëüãàìè äîñ³ êî-
ðèñòóþòüñÿ êîëèøí³ äåïóòàòè. Ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, ùî âîíè äîñ³ àêòèâíî êîðèñòóþ-
òüñÿ äåïóòàòñüêèìè ïîñâ³ä÷åííÿìè ïðè
ðåçåðâàö³¿ êâèòê³â íà àâ³àðåéñè. Ç ãîòå-
ë³â òåæ í³õòî íå âè¿æäæàº”,— çàçíà÷èâ
ãîëîâà ðåãëàìåíòíîãî êîì³òåòó.

Ïðåäñòàâíèêè îïîçèö³¿ íàòîì³ñòü çà-
ÿâëÿþòü, ùî âæå íå êîðèñòóþòüñÿ æîä-
íèìè äåïóòàòñüêèìè ï³ëüãàìè. Êîëèø-
í³é íàðîäíèé äåïóòàò â³ä “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè” Ïàâëî Æåáð³âñüêèé ïîÿñíèâ, ùî
éîãî îäíîïàðò³éö³, íàïåâíî, âæå äàâíî
âè¿õàëè ³ç ãîòåë³â “Êè¿â” ³ “Óêðà¿íà”.
“Êîëè äåïóòàòè çàáèðàëè ñâî¿ òðóäîâ³
êíèæêè, òî âîíè, ÿê ³ íà êîæí³é ðîáî-
ò³, ï³äïèñóâàëè îáõ³äíèé ëèñò”,— êàæå
ïàí Æåáð³âñüêèé,— öå îçíà÷àº, ùî â
íüîìó ìàëè ïîñòàâèòè ï³äïèñ ïðî çäà-
÷ó êàá³íåòó, íîóòáóêà, à òàêîæ âèñåëåí-
íÿ ³ç ãîòåëþ”. Ïðîòå, çà äàíèìè àïàðà-
òó Âåðõîâíî¿ Ðàäè, òðóäîâ³ êíèæêè çà-
áðàëè ò³ëüêè 28 îïîçèö³îíåð³â. Ñê³ëü-
êè ç íèõ êèÿí, à ñê³ëüêè ïðè¿æäæèõ —
íàðàç³ íåâ³äîìî.

Ö³êàâî, àëå ùå ð³ê òîìó ê³ëüê³ñòü ïàð-
ëàìåíòàð³¿â, ÿê³ òèì÷àñîâî ïðîæèâàëè
ó öèõ ãîòåëÿõ, ñòàíîâèëà 146 ÷îëîâ³ê. 40
÷îëîâ³ê çì³íèëè ãîòåëüí³ íîìåðè íà
á³ëüø ïðèâàáëèâ³ ïîìåøêàííÿ. Äî òî-
ãî æ äåÿê³ äåïóòàòè ëèøå ôîðìàëüíî
çàðåºñòðîâàí³ â “Óêðà¿í³” ³ “Êèºâ³”, íà-

ñïðàâä³ æ ïðîæèâàþòü â ³íøèõ ì³ñöÿõ.
Êåð³âíèöòâî ãîòåë³â “Êè¿â” ³ “Óêðà-

¿íà” â³äìîâèëîñü íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ
ñòîñîâíî äåïóòàò³â, ÿê³ äîñ³ çàéìàþòü
íîìåðè ÷è âæå âèñåëèëèñü, òîìó  ùî òà-
ê³ äàí³ ìîæå íàäàâàòè ëèøå óïðàâë³í-
íÿ ñïðàâàìè àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Îäíàê äåÿê³ ïðàö³âíèêè ãîòåë³â âñå æ
òàêè ïîãîäèëèñü ðîçïîâ³ñòè, ó ÿêèõ
óìîâàõ ïðîæèâàþòü êîëèøí³ ³ íèí³øí³
íàðîäí³ äåïóòàòè, çàçíà÷èâøè, ùî ïàð-

ëàìåíòàð³¿ ïåðåâàæíî ìåøêàþòü ó îä-
íîì³ñíèõ íîìåðàõ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
àëå áåç äîäàòêîâèõ êîìôîðòàáåëüíèõ
óìîâ (äæàêóç³ ÷è ñàóí).

×åðåç ïðèçóïèíåííÿ ô³íàíñóâàííÿ
êîëèøí³ äåïóòàòè ìàþòü â³äòåïåð
îïëà÷óâàòè ñàìîñò³éíî ïåðåáóâàííÿ ó
ãîòåëÿõ (íàïðèêëàä, ïðîæèâàííÿ â îä-
íîì³ñíîìó íîìåð³ â ãîòåë³ “Êè¿â” çà äî-
áó ñòàíîâèòü 980 ãðí, äåðæàâ³, çâ³ñíî,
ðîáèëè çíèæêè)

Áåçãîòåëüíà îïîçèö³ÿ
Êîëèøí³ äåïóòàòè îïëà÷óâàòèìóòü ïðîæèâàííÿ
ó ãîòåëÿõ ç âëàñíî¿ êèøåí³

У отелі “Київ” деп тати ВР проживають одномісних номерах з сіма зр чностями

Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Учора олова парламент Оле -
сандр Мороз повідомив, що весня-
н сесію Верховної Ради (ВР) за-
риють 27 червня (про це писав
"Хрещати " № 92 від 18 червня
2007 ро ). Одна спі ер не ви лю-
чає, що заради то о, щоб ни н ти
виборів, може вже 10 липня с ли а-
ти деп татів на позачер ове засі-
дання ВР.

Ïðè÷èíîþ ïðèïèíåííÿ ðîáîòè ÂÐ ãîëîâà
ïàðëàìåíòó íàçèâàº — ïîòðåáà ï³äãîòîâêè äî
XVI ùîð³÷íî¿ ñåñ³¿ Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿
ÎÁÑª 5-9 ëèïíÿ. Ðàçîì ç òèì, íà â÷îðàøí³é
ïîãîäæóâàëüí³é ðàä³ ïàí Ìîðîç çàçíà÷èâ, ùî
â ðàç³ ïîòðåáè, ï³ñëÿ ¿¿ çàêðèòòÿ, ñêëè÷å ïî-
çà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ïàðëàìåíòó. Ñï³êåð ï³ä-
êðåñëèâ, ùî ïîçèö³ÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ çà-
ëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ — âñ³ëÿêî ïðîòèä³ÿòè
ïðîâåäåííþ âèáîð³â. Òîìó ñâî¿ì ïðàâîì —
ñêëèêàòè ïîçà÷åðãîâå ïàðëàìåíòñüêå çàñ³äàí-
íÿ — ñï³êåð, ñêîð³ø çà âñå, ñêîðèñòàºòüñÿ.

Ñüîãîäí³ î 9.30 ë³äåðè ôðàêö³é Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â (ÏÐ), Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ òà Êîìóí³ñòè÷íî¿
ïàðò³é ìàþòü óçãîäèòè êàëåíäàðíèé ïëàí ðî-
áîòè ÂÐ äî çàêðèòòÿ ñåñ³¿. “ßêùî íà íüîãî
ïðèéäå Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà, ñüîãîäí³ áóäå
îñòàíí³é ïëåíàðíèé äåíü, ÿêùî Âàñèëü Êè-
ñåëüîâ, òî òÿãàíèíà òðèâàòèìå äàë³”,— ðîçì³ð-
êîâóþòü ïðåäñòàâíèêè ÏÐ.

Íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè ïðîäîâæåííÿ ðîáî-
òè Âåðõîâíî¿ Ðàäè êîìóí³ñòè ³ åêñ-áþò³âö³.
Íàðîäíèé äåïóòàò â³ä ôðàêö³¿ ÁÞÒ (îäèí ç
òèõ, õòî íå ïèñàâ çàÿâè) Ìàêñèì Ëóöüêèé ïî-
ãîäèâñÿ ðîçïîâ³ñòè “Õðåùàòèêó”, ïðî ùî ðîç-
ìîâëÿâ ³ç ñï³êåðîì ³ â³öå-ñï³êåðîì Àäàìîì
Ìàðòèíþêîì ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ ïîãîäæóâàëüíî¿
ðàäè. “Ìè îáãîâîðþâàëè, ÿê ïðîäîâæèòè ðî-
áîòó ÂÐ”,— çàçíà÷èâ ïàí Ëóöüêèé. Â³í òàêîæ
íàâ³â ê³ëüêà âàð³àíò³â êàëåíäàðíèõ ïëàí³â, íà
óõâàëåíí³ ÿêèõ íàïîëÿãàòèìóòü ñòîðîíè

Áåçïåðåðâíà
Ðàäà
10 ëèïíÿ ñï³êåð õî÷å
ç³áðàòè ïàðëàìåíò 
íà ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ

Пропозиції Партії ре іонів:
19 червня — пленарне засідання;
20-27 червня — робота з виборцями ре іо-

нах;
27 червня — за риття весняної сесії.

Пропозиції Оле сандра Мороза:
19-22 червня — пленарні засідання;
27 червня — за риття весняної сесії;
10-12 липня — позачер ове засідання пар-

ламент (робота омітетах);
16-20 липня — пленарні засідання.
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×èñòèëèùå 
ïî-ãîëîñ³¿âñüêè
Òàê ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ìàéæå 
ó âñ³õ äâîðàõ ìîæíà
ïîáà÷èòè ïåðåïîâíåí³
ñì³òòÿì êîíòåéíåðè, 
íà âóëèö³ Ãîëîñ³¿âñüê³é, 10
— çâàëèùà áóä³âåëüíèõ
â³äõîä³â, à íà ïðîñïåêò³ 
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 15-á —
ïðîâàëëÿ ³ ïîðîæí³
ï³ñî÷íèö³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора робоча р па на чолі з ви-
он вачем обов'яз и заст пни а
олови столичної держадміністра-
ції Володимиром Головачем пере-
віряла стан вн трішньоб дин ових
проїздів, дорі , трот арів, фасадів
б дин ів, а та ож чи вчасно виво-
зять сміття з території Голосіїв-
сь о о район . Під час об'їзд ви-
явили чимало недолі ів, зо рема,
переповнені онтейнери з тверди-
ми поб товими відходами, заро-
сті б р'янів, вибоїни на проїжджій
частині. Керівни и район пере о-
н вали інспе т ючих, що всі
проблемні питання вирішать, хоча
вчасно зробити це їм заважає не-
достатнє фінанс вання.

Íåäîë³êè ç ïðèáèðàííÿì â Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ âèäíî âæå íà ïî÷àòêó ïåðåâ³ð-
êè, òîáòî ç öåíòðó ñòîëèö³. Òàê, íà ðîç³ âó-
ëèöü Âîëîäèìèðñüêî¿ ³ Ñàêñàãàíñüêîãî çà
áóä³âåëüíèì ïàðêàíîì âëàøòóâàëè ñì³òòº-
çâàëèùå. Òàêèé æå “ïîë³ãîí” ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â ³ íà âóë. Áîæåíêà, 24 òà ìàéæå â
êîæíîìó äâîð³, êóäè â÷îðà çàâ³òàëà êîì³-
ñ³ÿ. Íåïîòð³á âèñèïàþòü íàâ³òü ì³æ ãàðà-
æàìè òà çà ³íæåíåðíèìè ñïîðóäàìè. Êð³ì
öüîãî, âñþäè ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè é ãîðè
áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, çàëèøåí³ ìåøêàíöÿ-
ìè ï³ñëÿ ðåìîíòó êâàðòèð. Íà äâàíàäöÿòó
ãîäèíó ùå áóëè âùåðòü çàïîâíåí³ êîíòåé-
íåðè íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 15-á,
17, 19, íà âóëèö³ Ãîëîñ³¿âñüê³é, 10. Õî÷à
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Íåçíàë ïå-
ðåêîíóâàâ ïðèñóòí³õ, ùî íåïîòð³á âèâîçÿòü
â÷àñíî, ïåðåâàæíî âíî÷³ ³ ç öèì îñîáëèâèõ
ïðîáëåì íåìàº. Ìåøêàíêà áóäèíêó ¹15-á
ïåíñ³îíåðêà Þë³ÿ Øèëîâà ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó”, ùî êîíòåéíåðè ñòîÿòü çàïîâíåí³
ïî ê³ëüêà äí³â ³ í³êîìó íåìàº äî öüîãî ä³-
ëà. ̄ ¿ ñóñ³ä ïàí Þð³é äîäàâ, ùî òîð³ê ó äâî-
ð³ ïðîâàëèëîñÿ àâòî. “Òîä³ âíóòð³øíüîáó-
äèíêîâèé ïðî¿çä òàê ñÿê â³äðåìîíòóâàëè,—
çàçíà÷èâ â³í.— Íèí³ æ ï³ñëÿ äîù³â çíîâó
âèíèêëè íåáåçïå÷í³ ïðîâàëëÿ”. À ó ñóñ³ä-
íüîìó äâîð³, ñõîæå âæå áàãàòî ðîê³â íå çà-
âîçèëè ï³ñîê íà äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Òóò
éîãî íå ïîáà÷èø í³ â ï³ñî÷íèöÿõ, í³ ïî-
áëèçó ã³ðîê.

“Íà ðåìîíò ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíó ïîòð³áíî ïðèíàéìí³ 
18 ìëí ãðí,— ïîâ³äîìèâ ïàí Íåçíàë.— Íè-
í³øíüîãî æ ðîêó ìè îòðèìàëè ëèøå â ìå-
æàõ 6 ìëí ãðí”.

Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçêè çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Âîëîäèìèðà Ãîëîâà÷à, õî÷à âåñíÿíèé äâî-
ì³ñÿ÷íèê ó ñòîëèö³ çàê³í÷èâñÿ, ïðèáèðàëü-
íà êàìïàí³ÿ òðèâàòèìå ³ íàäàë³. Òàê Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ï³äïèñàâ äîðó÷åííÿ ³ ãðàô³ê êîíòðîëüíèõ
âè¿çä³â ó ðàéîíè äëÿ ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ ïðîá-
ëåìíèõ ïèòàíü. “Ï³ä ÷àñ òàêèõ íåçàïëàíî-
âàíèõ îá’¿çä³â, òîáòî áåç çàâ÷àñíî óçãîäæå-
íîãî ìàðøðóòó, íà ì³ñö³ ïåðåâ³ðÿòèìåìî,
ÿê òðèâàþòü ðîáîòè, ë³êâ³äîâóþòüñÿ íåäî-
ë³êè,— ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷.—
Ïðîòè ïîðóøíèê³â çàñòîñîâóâàòèìåìî çàõî-
äè äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó, çîêðåìà æîðñò-
êî ðîçáèðàòèìåìîñÿ ç êåð³âíèêàìè ÆÅÊ³â,
ïåðåâ³çíèêàìè ñì³òòÿ”

Ï³ä’¿çäè çàíåïîêî¿ëè êèÿí
Call-öåíòð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³äáèâ 
ï³äñóìêè ðîáîòè çà ïðîãðàìîþ “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ” 
çà îñòàíí³ ï³âì³ñÿöÿ
Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Станом на вчора за про рамою
з бла о строю б дин ів і при-
ле лих територій "Твій дім, твоє
подвір'я" до Call-центр зверн -
лося 425 иян. Я з'яс валося,
найбільше меш анців непо оять
старі й занехаяні під'їзди (116
звернень), на др ом місці —
ремонт б дин ів (100 звернень).

ßê ïîâ³äîìèëà äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëà-
ïàê, æîðñòêèé êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
ïðîãðàìè çóìîâëåíèé çíà÷íèìè çëîâæè-
âàííÿìè ðàéîí³â ó 2006 ðîö³. Òîìó íà

îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ð³øåí-
íÿ “Ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ, âèêîíàí-
íÿ òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà àäðåñíîþ
çàãàëüíîì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Òâ³é ä³ì,
òâîº ïîäâ³ð’ÿ”, ÿêèì âèìàãàòèìå â³ä
ðàéîí³â îïåðàòèâíîãî ³íôîðìóâàííÿ ïðî
ñòàí âèêîíàííÿ ïðîãðàìè. Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà çâ³-
òóâàòèìå Call-öåíòð.

Ïîð³âíÿíî ³ç çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ çâåð-
íåíü ç ïðîáëåì ÆÊÃ, òèõ, ÿê³ îáñëóãî-
âóþòüñÿ ïðîãðàìîþ “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð’ÿ”, íåáàãàòî. Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿
Äàíüêî, íà÷àëüíèêà Call-öåíòðó, ñòàíîì
íà 11 ÷åðâíÿ â³äñîòîê äçâ³íê³â çà ïðîãðà-
ìîþ ñòàíîâèâ â³ä 0% ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó äî 2,6 % ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîíàõ. Êî-
ëèâàºòüñÿ çà ðàéîíàìè é â³äñîòîê çàäî-
âîëåíèõ ñêàðã: â³ä 8,7 % ó Ïîä³ëüñüêîìó

é Äåñíÿíñüêîìó äî 33,3 % ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ³ 40,7 % â Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ. Öå
îçíà÷àº, ùî ñüîãîäí³ â íîì³íàö³¿ “Òâ³é
ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ” ë³äèðóº Îáîëîíñüêèé,
çà íèì ³äå Ïå÷åðñüêèé, à Ïîä³ëüñüêèé ³
Äåñíÿíñüêèé ðàéîíè — ñåðåä îñòàíí³õ.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ â ðåé-
òèíãó íàéêðàùèõ ïåðøå ì³ñöå ðîçä³ëèëè
Øåâ÷åíê³âñüêèé ³ Ïå÷åðñüêèé ðàéîíè, à
îñòàííº ä³ñòàëîñÿ Ñâÿòîøèíñüêîìó. Ìà-
áóòü, äî ÷åðâíÿ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ âñòèãëè â³äðåìîíòóâàòè óñå, áî íà ñüî-
ãîäí³ ñêàðãè íå íàäõîäèëè. Ïðîòå ïàí³
Äàíüêî çàçíà÷àº, ùî òàê³ äàí³ íå º ñâ³ä-
÷åííÿì êðàùî¿ ÷è ã³ðøî¿ ðîáîòè ðàéàä-
ì³í³ñòðàö³é, áî íà ïîêàçíèêè âïëèâàþòü
ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â ðàéîíó (á³ëüøå ëþ-
äåé — á³ëüøå ïðîáëåì) ³ ñòàí áóäèíê³â
òîùî

Õèáí³ñòü ïàðê³íãîâî¿
òðèâîãè
Âàðò³ñòü ïàðêóâàííÿ ó ñòîëèö³ íå çðîñòàòèìå
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Інформація про підняття з
1 липня ціни за пар вання до
30 ривень не підтвердилася.
На сьо однішній день офіційна
вартість пар вання, визначена
місь ою адміністрацією, зали-
шається на рівні однієї ривні за
один . Низь а вартість справді
є тимчасовою, але нові ціни
встановлять лише після то о, я
Києві розпочне робот єдиний

оператор з пар вань. Місь а
влада запевняє, що вартість по-
сл и е ономічно обґр нт ють.

Äî ââåäåííÿ òàðèôó â 1 ãðèâíþ âàð-
ò³ñòü ïàðêóâàííÿ ñòàíîâèëà 10 ãðèâåíü.
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò âèçíà÷èâ, ùî
âàðò³ñòü ïîñëóãè íå º åêîíîì³÷íî îá´ðóí-
òîâàíîþ. À â³äòàê 10 ñòîëè÷íèõ ïàðêó-
âàëüíèê³â îøòðàôóâàëè íà 123,5 òèñÿ÷³
ãðèâåíü òà çîáîâ’ÿçàëè çíèçèòè ö³íó. Íå-
çàäîâîëåí³ ïàðêñåðâ³ñè çâåðíóëèñÿ äî ñó-
äó, àëå òàì ¿õí³é ïîçîâ íå çàäîâ³ëüíèëè,
íàòîì³ñòü îøòðàôóâàëè äîäàòêîâî íà 
68 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà êîðèñòü ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó. Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
ì³ñòà Êèºâà âàðò³ñòü íà óñ³õ ïàðêóâàííÿõ
ñòîëèö³ ìàº ñòàíîâèòè 1 ãðèâíþ çà ãîäè-
íó.

Íàãàäàºìî, ñàìå òàêó âàðò³ñòü íà ïîñëó-
ãè ïàðêñåðâ³ñ³â âñòàíîâèëà Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ç 18 òðàâíÿ. Îäíàê,
ïîïðè ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, â ñòîëèö³ ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ âîä³¿ ìó-
ñèëè ïëàòèòè çà ïàðêóâàííÿ ð³çíó ö³íó.
ßêùî “ï³ä íîñîì” ó ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çà ãîäèíó ïàðêóâàííÿ ñïðàâä³ áðàëè 1
ãðèâíþ, òî â ³íøèõ ì³ñöÿõ ïàðêóâàííÿ
êîøòóâàëî äî 5, à òî é äî 10 ãðèâåíü.
Ï³ñëÿ ð³øåííÿ ñóäó â³ä 15 ÷åðâíÿ ö³íè
ñêð³çü ìàëè á çð³âíÿòè.

Çíèæåííÿ òàðèôó äî 1 ãðèâí³ ì³ñüêà
âëàäà ìîòèâóâàëà òèì, ùî ïðèáóòêè ïàð-
êñåðâ³ñ³â “îìèíàþòü” ì³ñüêèé áþäæåò.
Çà ï³äðàõóíêàìè, íàäõîäæåííÿ â³ä ïàð-
êñåðâ³ñ³â ìàëè á ñòàíîâèòè 10 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü, íàòîì³ñòü áþäæåò îòðèìóâàâ
óñüîãî 700 òèñÿ÷ ãðèâåíü — ó 14 ðàç³â
ìåíøå.

Íèçüêà âàðò³ñòü ïàðêóâàííÿ ñïðàâä³
ÿâèùå òèì÷àñîâå. Ïðîòå, ÿê çàïåâíèëà
“Õðåùàòèê” çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ð³øåííÿ ïðî ï³äâè-
ùåííÿ òàðèôó ç 1 ëèïíÿ íåìàº. “Íàðàç³

ïðî ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ïàðêóâàííÿ íå
éäåòüñÿ”,— ñêàçàëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Çà
¿¿ ñëîâàìè, ö³íè ï³äâèùàòü òîä³, êîëè çà-
ïðàöþº ºäèíèé ñòîëè÷íèé îïåðàòîð ç
ïàðêóâàííÿ. “Àëå ÿ âàñ çàïåâíÿþ, ùî ö³-
íà áóäå åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîþ ³ óçãî-
äæåíîþ ç óñ³ìà ïîòð³áíèìè ³íñòàíö³-
ÿìè”,— ñêàçàëà çàñòóïíèê ìåðà. Âò³ì, âî-
íà äîäàëà, ùî íå âèêëþ÷àº çðîñòàííÿ
âàðòîñò³ ïàðêóâàííÿ â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà äî 30 ãðèâåíü. Ö³íè äèôåðåí-
ö³þþòü çàëåæíî â³ä çîíè ðîçòàøóâàííÿ
òà îáëàøòîâàíîñò³ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí-

÷èê³â. Á³ëüø³ñòü ìàéäàí÷èê³â ïëàíóþòü
îáëàäíàòè â³äåîíàãëÿäîì, ïðîäîâæóþòü
ðîáîòó ùîäî ââåäåííÿ îïëàòè ÷åðåç ìî-
á³ëüíèé òåëåôîí. Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè âèä³ëèëè ê³ëüêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ï³ä áóä³âíèöòâî ïàðê³íã³â. ¯õ áóäóâàòè-
ìóòü ³íâåñòîðè. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñà Áàññà, ôðàíöóçü-
êà êîìïàí³ÿ ãîòîâà âêëàñòè â áóä³âíèö-
òâî 20 ñòîÿíîê 200 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Íà
ñüîãîäí³ â Êèºâ³, äå çàðåºñòðîâàíî 700
òèñÿ÷ àâòîìîá³ë³â, ì³ñöÿìè äëÿ ïàðêó-
âàííÿ çàáåçïå÷èëè ëèøå òðåòèíó ç íèõ
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Â³äñóäí³ 
ïîñëóãè
ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” äîâåëà
ïðàâîì³ðí³ñòü îïëàòè çà îáñÿãè
ñïîæèâàííÿ õîëîäíî¿ âîäè, 
ÿêà éäå íà ïðèãîòóâàííÿ ãàðÿ÷î¿

Ïðîåêòíà îö³íêà
Ìåð³ÿ âèçíà÷èòü îö³íþâà÷à
30% “Êè¿âïðîåêòó”
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Головне правління ом нальної власності Київсь ої
місь ої державної адміністрації о олосило он рс із
відбор оцінювача для проведення незалежної оцін и
вартості па ета 30%, що належить територіальній
ромаді в стат тном фонді прое тної ор анізації
"Київпрое т".

Ïðèñêîðåííÿ
“Ñîêîëà”
Êîíòðîëüíèé ïàêåò àêö³é ñòîëè÷íîãî
õîêåéíîãî êëóáó ï³äå “ç ìîëîòêà”

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ñòîëèö³ îãî-
ëîñèëî êîíêóðñ ç â³äáîðó ñóá’-
ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèõ
çàëó÷àòü äî ïðîâåäåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ 51% àê-
ö³é ÕÊ “Ñîê³ë”, êîòð³ íàëåæàòü
ñòîëèö³ â ñòàòóòíîìó ôîíä³ êëó-
áó (ùå 34% àêö³é âîëîä³þòü
ïðîôñï³ëêè, ðåøòîþ 15 — ùå
äâà âëàñíèêè). ßê ïîâ³äîìëÿëî-
ñÿ, íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè 24 òðàâíÿ
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ
íàëåæíî¿ ì³ñòó ÷àñòêè â êëóá³ ³
âíåñåíî çì³íè äî ïðîãðàìè
ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî
ìàéíà íà 2007-2010 ðîêè. Ç öüî-
ãî ïðèâîäó çàñòóïíèê Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè-ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çàçíà-
÷èâ: “Òàêó ðåîðãàí³çàö³þ ïðî-
âîäÿòü, àáè íå âèéøëî ñèòóàö³¿,
ùî êëóá çàãèíå”.

Çà ³íôîðìàö³ºþ “Õðåùàòèêà”,
íîâèì âëàñíèêîì êëóáó ìîæå
ñòàòè êîðïîðàö³ÿ “²íäóñòð³àëü-
íèé ñîþç Äîíáàñó” (ç íåîô³ö³é-
íèõ äæåðåë íàì ñòàëî â³äîìî,
ùî çàëèøèëîñÿ ï³äïèñàòè ï³â-
òîðà äåñÿòêà äîêóìåíò³â). Ìîæ-
íà ïðèïóñòèòè, ùî êåð³âíèöòâî
îäíîãî ç ïðîìèñëîâèõ ã³ãàíò³â
Óêðà¿íè çàö³êàâèëà ó÷àñòü íàé-
òèòóëîâàí³øîãî õîêåéíîãî êëó-
áó Óêðà¿íè ó Â³äêðèò³é ïåðøî-
ñò³ ðîñ³éñüêî¿ âèùî¿ ë³ãè. Öå
ñòàëî ìîæëèâèì ï³ñëÿ ï³äïèñàí-

íÿ íàïðèê³íö³ òðàâíÿ óãîäè ïðî
ñï³âïðàöþ ì³æ ïðåçèäåíòîì Ôå-
äåðàö³¿ õîêåþ Ðîñ³¿ (ÔÕÐ) Âëà-
äèñëàâîì Òðåòüÿêîì ³ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì
ßíóêîâè÷åì. Âàðòî çàçíà÷èòè,
ùî îô³ö³éíî ï³äòâåðäèòè ó÷àñòü
“Ñîêîëà” ó Âèù³é ë³ç³ Ðîñ³¿ ìàº
ðàäà ïðåçèäåíò³â êëóá³â ë³ãè òà
Âèêîíêîì ÔÕÐ, ÿê³, çà ïîïåðåä-
íüîþ ³íôîðìàö³ºþ, ìàþòü ç³áðà-
òèñÿ 25 ÷åðâíÿ. Ïðè öüîìó óñ-
ëàâëåíèé ãîëê³ïåð ÖÑÊÀ ³ çá³ð-
íî¿ ÑÐÑÐ âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ,
ùî çíàéäóòüñÿ îõî÷³ ³íâåñòóâà-
òè êè¿âñüêèé êëóá.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
â³öå-ïðåçèäåíò “²íäóñòð³àëüíî¿
ãðóïè” (êåðóº àêòèâàìè ²ÑÄ)
Îëåêñàíäð Ïèëèïåíêî, êîìïà-
í³ÿ ²ÑÄ íå ìàº æîäíîãî ñòîñóí-
êó äî õîêåéíîãî êëóáó “Ñîê³ë”
÷è äî ÿêèõîñü ³íøèõ êëóá³â.
“Ìè çàéìàºìîñÿ íàñàìïåðåä ³í-
äóñòð³ºþ”,— íàãîëîñèâ ïàí
Îëåêñàíäð. Õî÷à ñïîðòèâíîþ
ñôåðîþ ²íäóñòð³àëüíèé ñîþç
Äîíáàñó âñå æ òàêè çàéìàºòüñÿ,
îäèí ³ç âëàñíèê³â ²ÑÄ Ñåðã³é
Òàðóòà, êð³ì ô³íàíñóâàííÿ, º
ïðåçèäåíòîì äîíåöüêîãî êëóáó
“Ìåòàëóðã”.

Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, òàê³ ëþäè
âæå çíàéøëèñÿ. Çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà êëóáó Âàñèëÿ Ôàäººâà,
íàðàç³ ç “Ñîêîëîì” äî íîâîãî
ñåçîíó ãîòóþòüñÿ ²ãîð Êàðïåí-

êî, Îëåêñàíäð Ôåäîðîâ, Àíäð³é
Ñðþáêî, Äìèòðî Öèðóëü, Â³òà-
ë³é Äîí³êà, Îëåã Ïàñòóõ, Â³òà-
ë³é Ëèòâèíåíêî, ªãîð ªãîðîâ ³
Â’ÿ÷åñëàâ Òèì÷åíêî. Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî òîð³ê óñ³ ö³ õîêå¿ñ-
òè âèñòóïàëè çà ìåæàìè Óêðà-
¿íè, ïîçàÿê ô³íàíñîâ³ ìîæëèâî-
ñò³ êè¿âñüêîãî êëóáó íå äàâàëè
çìîãè çàëó÷èòè ¿õ ï³ä ñâî¿ ïðà-
ïîðè. Ñòàíîì íà â÷îðà ç óñ³ìà
ïåðåë³÷åíèìè ãðàâöÿìè, ÿê ³ ç
á³ëüø³ñòþ òèõ, õòî âèñòóïàâ çà
“Ñîê³ë” ìèíóëîãî ñåçîíó, âæå
ï³äïèñàíî êîíòðàêòè.

Âàñèëü Ôàäººâ ó ðîçìîâ³ ç
æóðíàë³ñòîì “Õðåùàòèêà” çà-
çíà÷èâ, ùî çàäëÿ âèñòóïó ó Â³ä-
êðèò³é ïåðøîñò³ Ðîñ³¿ áþäæåò
êëóáó ìàº ñòàíîâèòè â³ä 3 äî 6
ìëí äîëàð³â. Îòîæ îïðèëþäíå-
íà çàëèøêîâà âàðò³ñòü îñíîâíèõ
çàñîá³â “Ñîêîëà”, ÿêà íå ïåðå-
âèùóº ì³çåðí³ 2 360 ãðèâåíü,
íàâðÿä ÷è â³äëÿêàº ³íâåñòîð³â.
À âò³ì, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
â³ää³ëó åêñïåðòíî¿ îö³íêè Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ Êèºâà Òåòÿíè
Ìåäâåäºâî¿, ðåàëüíèé ïðîäàæ
êëóáó ìîæå â³äáóòèñÿ íå ðàí³øå,
í³æ çà ï³âòîðà — äâà ì³ñÿö³. À
îñòàòî÷íó ñóìó, çà ÿêó ïðîäà-
äóòü íàëåæí³ òåðèòîð³àëüí³é
ãðîìàä³ Êèºâà àêö³¿ êëóáó, íà-
çâóòü ëèøå íà àóêö³îí³.

Êîìåíòàð³ ùîäî îñòàíí³õ ïî-
ä³é äîâêîëà æèòòÿ ³ ìàéáóòíüî-
ãî ôëàãìàíà õîêåéíî¿ Óêðà¿íè
ìè õîò³ëè îòðèìàòè ùå â ê³ëü-
êîõ çàö³êàâëåíèõ îñ³á. Îäíàê
â÷îðà â äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ ó
ïðåñ-ñëóæá³ “²ÑÄ” í³õòî íå â³ä-
ïîâ³äàâ, à â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäå-
ðàö³¿ õîêåþ Óêðà¿íè ªâãåí ²ìàñ,
ÿêîãî, çà ³íôîðìàö³ºþ “Õðåùà-
òèêà”, ó ñóáîòó îáðàëè ðåçèäåí-
òîì “Ñîêîëà”, â³äáóâ ó â³äðÿ-
äæåííÿ

Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я повідомили "Хрещати " в правлінні ромадсь их
зв'яз ів "Київводо анал ", вперше за дов і ро и в с -
довом поряд б ло визнано, що споживачі повинні
платити не тіль и за холодн вод і водовідведення,
а й за ті її обся и, я і ви ористов ють для при от -
вання арячої. До та о о виснов дійшов Господар-
сь ий с д Києва, роз лядаючи позов а ціонерної ом-
панії до житлово-б дівельно о ооператив "С до-
строитель-19" про стя нення бор за надані посл и.

Ó þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíò³
“Êè¿ââîäîêàíàëó” ðîçïîâ³ëè,
ùî ñóä ï³äòðèìàâ äîêàçè êîì-
ïàí³¿ ùîäî ðîçðàõóíê³â çà âîäî-
ïîñòà÷àííÿ. “Îáñÿãè ïèòíî¿ âî-
äè äëÿ ïîòðåá ãàðÿ÷îãî âîäîïîñ-
òà÷àííÿ îá´ðóíòîâàíî âèçíà÷å-
í³ ïîçèâà÷åì â³äïîâ³äíî äî ïî-
êàçíèê³â ë³÷èëüíèêà, ÿêèé âñòà-
íîâëåíèé íà ãðóïîâîìó áîéëå-
ð³”,— çàçíà÷àºòüñÿ â ð³øåíí³.
Ïðè öüîìó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä
âèçíàâ íåïðàâîì³ðíîþ àðãóìåí-
òàö³þ â³äïîâ³äà÷à, ÿêèé ñòâåð-
äæóâàâ, áóö³ìòî æèòëîâî-áóä³-
âåëüíèé êîîïåðàòèâ íå çîáî-
â’ÿçàíèé îïëà÷óâàòè âàðò³ñòü
õîëîäíî¿ âîäè, ÿêà éäå íà ïðè-
ãîòóâàííÿ ãàðÿ÷î¿, ³ çà ïîñëóãè
ç âîäîâ³äâåäåííÿ. ßê ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, òàê³ äîêàçè ñóïåðå÷àòü Ïðà-
âèëàì êîðèñòóâàííÿ ñèñòåìàìè

êîìóíàëüíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ³
âîäîâ³äâåäåííÿ â ì³ñòàõ ³ ñåëè-
ùàõ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì íà-
êàçîì Äåðææèòëîêîìóíãîñïó
â³ä 1 ëèïíÿ 1994 ðîêó.

Õî÷à â³äïîâ³äà÷ ìîæå îñêàð-
æèòè öåé âåðäèêò, ôàõ³âö³ “Êè-
¿ââîäîêàíàëó” âïåâíåí³: ð³øåí-
íÿ ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ³íñòàíö³¿
ïðèâåðíå äî ñåáå óâàãó þðèñò³â-
ïðàêòèê³â. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ô³-
íàíñîâî¿ ÷àñòèíè ñïðàâè, òî, ÿê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð “Êè¿ââîäîêà-
íàëó” Îëåêñ³é Ïàñ³÷íèê, Ãîñ-
ïîäàðñüêèé ñóä âèð³øèâ ñòÿã-
íóòè ³ç æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî
êîîïåðàòèâó “Ñóäîñòðîèòåëü-
19” íà êîðèñòü êîìïàí³¿
55 767,70 ãðí áîðãó, à òàêîæ
18 673,29 ãðí çáèòê³â, ÿê³ âè-
íèêëè âíàñë³äîê ³íôëÿö³¿

Êîíêóðñ ùîäî îö³íêè 30% ïà-
êåòà îäí³º¿ ç íàéá³ëüøèõ ïðî-
åêòíèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ïðîô³-
ëþ “Êè¿âïðîåêòó” çàïëàíîâà-
íèé íà 22 ÷åðâíÿ, äîêóìåíòè íà
ó÷àñòü ó íüîìó ïðèéìàþòü äî 19
÷åðâíÿ.

Â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ çàëèøêîâà âàðò³ñòü
îñíîâíèõ çàñîá³â “Êè¿âïðîåêòó”
ñòàíîâèòü 25,76 ìëí ãðèâåíü.
Òàêîæ ó âëàñíîñò³ “Êè¿âïðîåê-
òó” ïåðåáóâàº áàãàòîïîâåðõîâèé
áóäèíîê íà âóëèö³ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, 16-22.

Ìèíóëèé ð³ê ïðîåêòíà îðãà-
í³çàö³ÿ “Êè¿âïðîåêò” çàê³í÷èëà
³ç ÷èñòèì ïðèáóòêîì 12,635 ìëí
ãðèâåíü, çá³ëüøèâøè ÷èñòèé
äîõ³ä íà 60,13% ïîð³âíÿíî ç
2005.

Ó áåðåçí³ 2006 ðîêó Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà âèð³øèëà ïðîäàòè
30% àêö³é êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ â ñòàòóòíîìó ôîíä³ “Êè¿â-
ïðîåêòó”. Çà ðàõóíîê êîøò³â,
îòðèìàíèõ â³ä ïðîäàæó, Ãîëîâ-

íå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ïëàíóâàëî âèêóïèòè â
“Êè¿âïðîåêòó” ÷àñòèíó éîãî âè-
ðîáíè÷èõ ïëîù äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ íà íèõ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Êè¿âãåíïëàí”.

Çà äàíèìè Àãåíòñòâà ³ç ðîç-
âèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ôîíäîâî-
ãî ðèíêó íà âåðåñåíü 2006 ðî-
êó, 29,99% “Êè¿âïðîåêòó” âîëî-
ä³º Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
24,79% — òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êè¿â-
ïðîåêò”.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ñåêðåòàð ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Ìàêñèì
Øêóðî, òàê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê
“Êè¿âïðîåêò”, ïîâèíí³ çàëèøà-
òèñü é íàäàë³ ó âëàñíîñò³ ì³ñòà.
Çà éîãî ñëîâàìè, “Êè¿âïðîåêò”
º áàçîâîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ Êè-
ºâà, òîìó ïðîäàæ àêö³é ïîâèíåí
çä³éñíþâàòèñÿ ï³ä ñóâîðèì íà-
ãëÿäîì”

Âîëîäèìèð ÏÎËªÒÀªÂ, Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Невдовзі новим власни ом хо ейно о л б "Со іл"
може стати орпорація "Інд стріальний союз Донба-
с ". Хоча віце-президент "Інд стріальної р пи"
Оле сандр Пилипен о і спростов є ці ч т и, та, ос-
іль и ІСД фінанс є донець ий ф тбольний л б "Ме-
тал р ", півля може стати реальністю. Наразі 51%
а цій в стат тном фонді ФК "Со іл" належать Києв .
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Ä³ì ïðåì’ºðñüêèõ ïðèìàð
Â³êòîð ßíóêîâè÷ ââèæàºòüñÿ æóðíàë³ñòàì ó åë³òíîìó æèòë³

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ
ãàçåòà “Êîìñîìîëüñüêà ïðàâäà”
íàïèñàëà, í³áèòî íà Ïîäîë³ áó-
äóþòü ðîçê³øíèé áóäèíîê äëÿ
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. Ïðî öå êî-
ðåñïîíäåíòó “Êîìñîìîëêè” íà-
÷åáòî ðîçïîâ³â ìàéñòåð “Êè¿â-
ì³ñüêáóäó-1” ²ãîð Êóëèêîâ. ßê
ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, â óðî÷èù³
Ãîí÷àð³-Êîæóì’ÿêè áóäóþòü ³
÷àñòêîâî çàâåðøåíî áóä³âíèöòâî
98 åë³òíèõ áóäèíê³â. Ïðèáëèçíà
âàðò³ñòü òàêîãî 3-ïîâåðõîâîãî
áóäèíî÷êà çà îö³íêàìè ð³ºëòå-
ð³â 4 ì³ëüéîíè äîëàð³â. Ñåðåä
öüîãî åë³òíîãî æèòëà ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðó “ïðèøèëè” ð³çíîáàðâ-
íèé áóäèíîê çà àäðåñîþ Âîçäâè-
æåíñüêà,  46/2. Îäíàê äàíèé
îá’ºêò íåðóõîìîñò³ âæå ð³ê ÿê
íàëåæèòü ³íøîìó âëàñíèêîâ³.

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî í³ÿêîãî åë³òíî-
ãî æèòëà íà Ïîäîë³ äëÿ “øåôà”
ðåã³îíàë³â íå áóäóþòü. Çà éîãî
ñëîâàìè, ³íôîðìàö³ÿ ïðî íàëåæ-
í³ñòü Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó íåðóõî-

ìîñò³ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ êðà¿íè ³
â ñòîëèö³ ó òîìó ÷èñë³ ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ íå âïåðøå. Ïàí Ãîðáàëü ñêà-
çàâ, ùî â³í îñîáèñòî çíàº âëàñ-
íèê³â áóäèíêó, ïðî ÿêèé éøëî-
ñÿ ó ìàòåð³àë³ “Êîìñîìîëêè”. Çà
éîãî ñëîâàìè, öå ïðåäñòàâíèêè
ðîñ³éñüêîãî á³çíåñó. “Â öüîìó
óðî÷èù³ ñïðàâä³ åë³òíå áóä³âíèö-
òâî, ³ ÿ ðîçóì³þ, ÷îìó äî íüîãî
âèíèê òàêèé ³íòåðåñ. Áóëî á íîð-
ìàëüíèì, ÿêáè Êàáì³í çàòâåðäèâ
ïðîåêò, ùîá âèä³ëèòè â öüîìó
êîìïëåêñ³ îá’ºêò äëÿ ïðèéîìó
³íîçåìíèõ äåëåãàö³é, íàïðèêëàä.
Àëå é òàêîãî ïðîåêòó íåìàº”,—
ñêàçàâ Âàñèëü Ãîðáàëü, ïîâí³ñòþ
çàïåðå÷èâøè ïðè÷åòí³ñòü äî áó-
ä³âíèöòâà áóäèíêó íà Ïîäîë³ Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à ÿê ïðåì’ºðà ³ ÿê
ïðèâàòíî¿ îñîáè. Íà äóìêó êåð³â-
íèêà ñòîëè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ÏÐ,
òàê³ ÷óòêè ìîãëè á ðîçïóñêàòè ð³-
ºëòåðè, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî
êîìïëåêñó åë³òíîãî æèòëà.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ Òðåñò “Êè¿â-
ì³ñüêáóä-1” Ãåííàä³é Ïîë³ùóê

òåæ âèñëîâèâ çäèâóâàííÿ ùîäî
³íôîðìàö³¿ ïðî áóäèíîê ïðåì’-
ºðà íà Ïîäîë³. “Çíàºòå, ÿ ðîç-
ìîâëÿâ ç³ çãàäàíèì ó ñòàòò³ ìàéñ-
òðîì, ³ â³í ñêàçàâ, ùî í³ÿêîãî
æóðíàë³ñòà íå áà÷èâ”,— ðîçïîâ³â

ïàí Ïîë³ùóê. Çà éîãî ñëîâàìè,
êîíêðåòíèé áóäèíîê ïðîäàëè ùå
ð³ê òîìó, àëå íå Â³êòîðó ßíóêî-
âè÷ó. “ß íå ìàþ ïðàâà ðîçãîëî-
øóâàòè, õòî ïðèäáàâ áóäèíîê, àëå
çàïåâíÿþ âàñ, ùî öå íå ïðåì’-

ºð”,— ñêàçàâ Ãåííàä³é Ïîë³ùóê.
²íôîðìàö³þ ïðî ìàéñòð³â òà æ³-
íîê-êðàí³âíèöü, ÿê³ âï³çíàâàëè
ßíóêîâè÷à íà áóä³âíèöòâ³ òà á³ã-
ëè çóñòð³÷àòè éîãî, ïàí Ïîë³ùóê
íàçâàâ ïîâíîþ í³ñåí³òíèöåþ

Õåï³-åíä “Äí³ïðîâñüêèõ âåæ”
Âëàñíèêè äîâãîáóäó íå çðîáëÿòü “Äí³ïðîâñüê³ âåæ³” 
íîâèì “Åë³òà-Öåíòðîì”

²ñòîð³ÿ “Äí³ïðîâñüêèõ âåæ”
ïî÷àëàñÿ â 1999 ðîö³, êîëè óõâà-
ëèëè ð³øåííÿ ïðî çâåäåííÿ
íàéâèùèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ó
Êèºâ³. Öå ìàº áóòè ì³êðîðàéîí,
ùî íàë³÷óº ø³ñòü 34-ïîâåðõîâèõ
áóäèíê³â. 50% â³ä óñüîãî ïîáó-
äîâàíîãî æèòëà (à öå 400 êâàð-
òèð) ïîâèíí³ áóëè íàäàòè çà-

ìîâíèêîâ³, ÿêèì º Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ â³éñüê
ÌÂÑ Óêðà¿íè.

Â³ä ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ó 1999
ðîö³ ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì
áóëà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Óêð-
Àç³ÿÁóä”. Ïðè ïëàíîâ³é ñïîðóä³
ïî òðè ïîâåðõè íà ì³ñÿöü âæå â
2001 ðîö³ ïîâèíí³ áóëè çàñåëè-
òèñÿ ïåðø³ ìåøêàíö³. Ïðîòå
öüîãî íå òðàïèëîñÿ. Ï³ñëÿ ïåðå-
íåñåíü òåðì³í³â çðåøòîþ äî ñå-
ðåäèíè 2005 ðîêó, êîëè, âëàñíå,
³ ìàëà â³äáóòèñÿ çäà÷à ïåðøîãî
îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ, êîøòè,
ÿêèõ ìàëî âèñòà÷èòè íà çâåäåí-
íÿ 75 â³äñîòê³â êîìïëåêñó, ðàï-
òîâî çàê³í÷èëèñÿ. Ñàìå ç ö³º¿ ìè-
ò³ ïî÷èíàþòüñÿ ïðîòåñòè îøóêà-
íèõ òà ïîøóê âèííèõ. Ï³ñëÿ íå-
îäíîðàçîâèõ çâåðíåíü â ð³çí³ ³í-
ñòàíö³¿ ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ñè-
òóàö³ÿ íàðåøò³ çðóøèëàñÿ ç ìåðò-
âî¿ òî÷êè.

15 áåðåçíÿ 2006 ðîêó, çã³äíî ³ç
Äîãîâîðîì ì³æ ÃÓ ÂÂ ÌÂÑ
Óêðà¿íè òà áóä³âåëüíîþ êîìïà-
í³ºþ “ÓêðÀç³ÿÁóä”, ÿêà ïîâí³ñòþ
â³äìîâèëàñü â³ä ô³íàíñóâàííÿ
ïðîåêòó ³ º áàíêðóòîì, ôóíêö³¿
çàìîâíèêà äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà “Äí³ïðîâñüêèõ âåæ” áóëè
ïåðåäàí³ êîìïàí³¿ “Åòüºí-âåñò”.
Îñòàííÿ çàëó÷èëà íîâîãî ãåíå-
ðàëüíîãî ï³äðÿäíèêà ÒÎÂ “×èñ-
òà âîäà Ì”. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó” ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿
ïðèâàòíèõ ³íâåñòîð³â ³ âëàñíèê³â
Òåòÿíà Øàëüìàí, çàðàç º íàä³ÿ
íà òå, ùîá âñ³ îáîâ’ÿçêè ïåðåä
ïðèâàòíèìè ³íâåñòîðàìè áóëè
âèêîíàí³, à ìåøêàíö³ íàðåøò³ îò-
ðèìàëè æèòëî.

Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ðîç-
êâàðòèðóâàííÿ òà êàïáóä³âíèöòâà
ÃÓÂÂ ÌÂÑ Óêðà¿íè, ïîëêîâíèê
Ñòàí³ñëàâ Ï³ëåöüêèé çàïåâíèâ
“Õðåùàòèê”, ùî ¿õ óïðàâë³ííÿ ÿê
ãîëîâíèé çàìîâíèê ïîñò³éíî
êîíòðîëþâàòèìå õ³ä áóä³âíèöòâà.
Òàê, â³éñüêîâ³ ïîñò³éíî ïðèñóòí³
íà âñ³õ íàðàäàõ áóä³âåëüíèê³â ùî-
ñåðåäè.

Äèðåêòîð ïî áóä³âíèöòâó ÒÎÂ
“Åòüºí-âåñò” Îëåêñàíäð Ëåâèöü-
êèé (äî ñëîâà, êîëèøíèé êåð³â-
íèê àñîö³àö³¿ ÌÆÊ — ðåä.), ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” ÿêèì ÷èíîì
éîãî êîìïàí³ÿ ÿê çàáóäîâíèê çìî-
æå çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî ³ ïðè
öüîìó íå çàëèøèòèñÿ â ïðîãðàø³.

Êîìïàí³ÿ ìàº â ñâîºìó ðîçïî-
ðÿäæåíí³ êîøòè, ÿê³ íåîáõ³äí³
äëÿ çàâåðøåííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè áó-
ä³âíèöòâà,— öå áëèçüêî 170 ìëí.
ãðèâåíü. Êð³ì æèòëîâîãî ôîíäó,
³ñíóþòü ³ îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ,
ïàðê³íãè, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ ðåàë³çó-
âàòè. Êîìïàí³¿ “Åòüºí-âåñò” òà-
êîæ íàëåæèòü 25% íåïðîäàíîãî
æèòëà. Ïðîòå, ÿê â³äçíà÷èâ ïàí
Ëåâèöüêèé, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ íà
åòàï³ áóä³âíèöòâà êâàðòèð íå
ïðîäàâàòè. Ðåàë³çàö³ÿ ¿õ çä³éñíþ-
âàòèìåòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ çäà÷³ â
åêñïëóàòàö³þ. Ìàáóòü äëÿ òîãî,
ùîá íå âèíèêëî ùå ÿêîãîñü
ñêàíäàëó?

Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî äî ê³íöÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ çäàòè â
åêñïëóàòàö³þ ïåðø³ äâ³ áàøòè. À
ïîâí³ñòþ çàê³í÷èòè îá’ºêò — äî
ê³íöÿ 2008 ðîêó. Âñüîãî íà çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà õìàðî÷îñ³â
áóäå âèòðà÷åíî áëèçüêî 300 ìëí.
ãðèâåíü

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Я і про ноз вали, напередодні виборів за першими
особами в політиці "спливатиме" все таємне і... не
зовсім правдиве. Прем'єр-міністр Ві тор Ян ович
"приписали" елітний б дино на Подолі. В рочищі
Гончарі-Кож м'я и справді вед ть заб дов елітно о
житла. Проте б дино за адресою Воздвиженсь а,
46/2, я з'яс вав "Хрещати ", прем'єр не належить.

Б дівництво елітно о житла для Ві тора Ян овича виявилося плодом хворобливої ж рналістсь ої фантазії

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Асоціація приватних інвесторів знаменито о столично о
дов об д — "Дніпровсь і вежі" — почали спільн ро-
бот з новим власни ом омпле с . Заб довни и за-
певняють, що до інця 2008 ро мі рорайон введ ть
в е спл атацію і всі інвестори отримають житло.
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розділу XI прикінцевих та перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України, розділу VII при�
кінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, керуючись статтею 5 Дек�
рету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”, підпунктом 11.1.8 пункту 11 рішення Київради від
28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Äåëåãóâàòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì
ïîâíîâàæåííÿ íàäàâàòè îêðåìèì ïëàòíèêàì
äîäàòêîâ³ ï³ëüãè ùîäî ñïëàòè äåðæàâíîãî ìè-
òà (ñóäîâîãî çáîðó), ÿêå çàðàõîâóºòüñÿ äî ðàéîí-
íèõ áþäæåò³â, ³ç çàÿâ òà ñêàðã, ùî ïîäàþòüñÿ
äî ñóäó þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðà-
äàì ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ïðî çâ³ëüíåííÿ îêðå-
ìèõ ïëàòíèê³â â³ä ñïëàòè äåðæàâíîãî ìèòà (ñó-
äîâîãî çáîðó) âðàõîâóâàòè ìàòåð³àëüíèé ñòàí
çàÿâíèêà, îáñòàâèíè ñïðàâè òà äîòðèìóâàòèñü
çàïëàíîâàíèõ ïîêàçíèê³â íàäõîäæåíü â³ä ñïëà-
òè äåðæàâíîãî ìèòà (ñóäîâîãî çáîðó) äî ðàéîí-
íèõ áþäæåò³â.

3. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì ³íôîðìóâàòè
Äåðæàâíó ïîäàòêîâó àäì³í³ñòðàö³þ â ì. Êèºâ³

òà ðàéîíí³ äåðæàâí³ â ì. Êèºâ³ ³íñïåêö³¿ äî 10
÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì, ïðî ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåíü ùîäî çâ³ëüíåííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á
òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí — ô³çè÷íèõ îñ³á â³ä ñïëà-
òè äåðæàâíîãî ìèòà (ñóäîâîãî çáîðó).

4. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 29.04.04 ¹ 205/1415
“Ïðî äåëåãóâàííÿ ðàéîííèì â ì. Êèºâ³ ðàäàì
ïîâíîâàæåíü ùîäî íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ï³ëüã
îêðåìèì ïëàòíèêàì äåðæàâíîãî ìèòà” ââàæà-
òè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü.

5. 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

Про затвердження
Міської програми розвитку комунальної

аварійно,рятувальної служби
“Київська служба порятунку”

на 2007—2011 роки
Рішення Київської міської ради № 449/1110 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статей 3, 5 Закону України “Про аварійно�рятувальні служби” та з метою вдосконалення системи ци�
вільного захисту населення, оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ïðîãðàìó ðîçâèòêó êî-
ìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè “Êè¿â-
ñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó” íà 2007—2011 ðîêè
çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè ðîçâèòêó êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-
ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿ-
òóíêó” íà 2007—2011 ðîêè ïîêëàñòè íà Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

ïåðåäáà÷èòè, ïî÷èíàþ÷è ç 2007 ðîêó, ïðè ôîð-
ìóâàíí³ ïðîåêòó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà
êîøòè íà ðåàë³çàö³þ Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè
“Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó” íà 2007-2011 ðî-
êè, âèõîäÿ÷è ³ç ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé áþ-
äæåòó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå

ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”, Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî àâàð³éíî-ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè”, Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî òà ïðè-
ðîäíîãî õàðàêòåðó”, Êîíöåïö³¿ áåçïåêè ì. Êè-
ºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
10.07.03 ¹ 616/776, ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ìå-
õàí³çìó çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àé-
í³ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàê-
òåðó íåîáõ³äíî óòðèìóâàòè òà çàáåçïå÷èòè ñòà-
ëå ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â êîìóíàëüíî¿ àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïî-
ðÿòóíêó” â ñòàí³ ïîñò³éíî¿ ãîòîâíîñò³ äî îïå-
ðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ òà ðîçâèâàòè ìîæëèâîñò³
ñëóæáè ïî íàäàííþ äîïîìîãè ìåøêàíöÿì ì³ñ-
òà Êèºâà, ùî ïîòðàïèëè ó íàäçâè÷àéíó ñèòó-
àö³þ.

II. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Ìåòîþ Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó êîìóíàëü-

íî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè “Êè¿âñüêà
ñëóæáà ïîðÿòóíêó” (äàë³ — ÊÀÐÑ “Êè¿âñüêà
ñëóæáà ïîðÿòóíêó”) º çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³
ìîá³ëüíî¿, òåõí³÷íî îñíàùåíî¿, áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè, ¿¿ ïîñò³é-
íî¿ ãîòîâíîñò³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ì³í³ì³çàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â
òà çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà
øëÿõîì âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ, ô³íàíñîâèõ
òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ïðîáëåì.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè º:
— çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî çàõèñòó ðÿòóâàëü-

íèê³â â³ä ä³¿ øê³äëèâèõ ôàêòîð³â ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò;

— ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîâåäåííÿ àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò;

— íàäàííÿ íàëåæíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïî-
òåðï³ëèì.

III. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ
Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþºòüñÿ çà òàêè-

ìè îñíîâíèìè íàïðÿìàìè:
— íàäàííÿ ñâîº÷àñíî¿ áåçêîøòîâíî¿ äîïîìî-

ãè ìåøêàíöÿì ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïîòðàïèëè ó
íàäçâè÷àéíó àáî àâàð³éíó ñèòóàö³þ, ¿õ ïîøóê
òà ðÿòóâàííÿ, ë³êâ³äàö³ÿ íàñë³äê³â àâàð³é òà êà-
òàñòðîô;

— ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî¿ ñèñòåìè ô³íàíñóâàí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ ä³þ÷èõ ï³äðîçä³ë³â ÊÀÐÑ “Êè¿â-
ñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó”;

— çàáåçïå÷åííÿ æèòòºâî âàæëèâèõ ³íòåðåñ³â
ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà ó ñôåð³ çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ, ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ¿õ
íàñë³äê³â ÷åðåç ñòâîðåííÿ ë³âîáåðåæíîãî àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó, âîäîëàçíî-ðÿòóâàëü-
íîãî òà ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüíîãî ï³äðîçä³ë³â îïå-
ðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ ÊÀÐÑ “Êè¿âñüêà ñëóæáà
ïîðÿòóíêó”;

— êîìïëåêòóâàííÿ ðÿòóâàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè ôàõ³âöÿìè;

— ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâ-
êè ðÿòóâàëüíèê³â øëÿõîì ïîñò³éíèõ çàíÿòü íà

МІСЬКА ПРОГРАМА
розвитку комунальної аварійно,рятувальної служби

“Київська служба порятунку” на 2007—2011 роки

ñïåö³àëüíîìó ó÷áîâî-òðåíóâàëüíîìó ïîë³ãîí³;
— ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ï³ðîòåõí³÷íîãî

ï³äðîçä³ëó ñëóæáè ùîäî âèêîíàííÿ âèáóõîòåõ-
í³÷íèõ ðîá³ò òà ðîá³ò ïî çíåøêîäæåííþ âèáó-
õîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè;

— ðîçðîáëåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çà-
ñàä ä³ÿëüíîñò³ ÊÀÐÑ “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿ-
òóíêó” òà ïðàâîâî¿ áàçè âçàºìîä³¿ âñ³õ ðÿòóâàëü-
íèõ ñëóæá íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà;

— çàáåçïå÷åííÿ ï³äðîçä³ë³â ÊÀÐÑ “Êè¿âñüêà
ñëóæáà ïîðÿòóíêó” ñó÷àñíèì âèñîêîåôåêòèâ-
íèì àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèì ñïîðÿäæåííÿì òà
îñíàùåííÿì, çàñîáàìè çâ’ÿçêó òà îïîâ³ùåííÿ.

Ïðèäáàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ñïåö³-
àëüíîãî ñïîðÿäæåííÿ òà ñïåö³àëüíî¿ ðÿòóâàëü-
íî¿ òåõí³êè çä³éñíþºòüñÿ íà òåíäåðí³é îñíîâ³
çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â Êè¿âðàäè (â³ä ïðîô³ëü-
íèõ êîì³ñ³é).

IV. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ
ТА ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ

Âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè º ÊÀÐÑ “Êè¿âñüêà
ñëóæáà ïîðÿòóíêó”. Ðîçâèòîê ñëóæáè ïåðåäáà-
÷àº ø³ñòü åòàï³â:

1. Ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ë³âîáåðåæíîãî àâàð³éíî-ðÿòóâàëü-
íîãî ï³äðîçä³ëó ñëóæáè;

2. Ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ âîäîëàçíî-ðÿòóâàëüíîãî ï³äðîçä³ëó
ñëóæáè;

3. Ñòâîðåííÿ ó÷áîâî-òðåíóâàëüíîãî ïîë³ãîíó;
4. Ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíê-

ö³îíóâàííÿ ãàçîàíàë³òè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿;

5. Ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüíîãî ï³äðîçä³ëó
ñëóæáè;

6. Äîîñíàùåííÿ òà ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé
ï³ðîòåõí³÷íîãî ï³äðîçä³ëó ñëóæáè.

V. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Ïðîãðà-

ìè çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâîãî
áþäæåòó, à òàêîæ êîøò³â ñëóæáè.

Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíî-
ñò³ ñï³ëüíî ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó:

1. Ùîð³÷íî çàñëóõîâóâàòè ³íôîðìàö³éí³ çâ³-
òè êåð³âíèöòâà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÊÀÐÑ “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïî-
ðÿòóíêó” ïðî õ³ä âèêîíàííÿ ö³º¿ Ïðîãðàìè òà
âèêîðèñòàííÿ êîøò³â.

2. Çâ³òè ïðî âèêîðèñòàí³ êîøòè íàäàâàòè ïî-
ñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà
ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñïðèÿòèìå ïîë³ïøåí-

íþ ñòàíó òåõíîãåííî¿ òà ïðèðîäíî¿ áåçïåêè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäÿí ó ì. Êèºâ³. Ðåàë³çà-
ö³ÿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ äàíîþ ì³ñüêîþ ïðîãðà-
ìîþ, ñïðèÿòèìå åêîíîì³¿ êîøò³â ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó íà â³äøêîäóâàííÿ âèäàòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ë³êâ³äàö³ºþ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

№ Наймен вання Термін Ви онавці
п/п заход ви онання
1 2 3 4
1. Розробити та затвердити в Січень- Головне правління з

становленом поряд травень питань надзвичайних
нормативно-правові до менти 2007 ро сит ацій ви онавчо о
щодо тримання та діяльності ор ан Київсь ої місь ої
підрозділів КАРС "Київсь а сл жба ради (Київсь ої місь ої
порят н ", до я их в лючити: державної адміністрації)
- Положення про проходження (далі - ГУ з питань
сл жби в підрозділах КАРС надзвичайних сит ацій),
"Київсь а сл жба порят н "; КАРС "Київсь а сл жба
- Положення про фінансове порят н "
забезпечення діяльності КАРС
"Київсь а сл жба порят н ";
- Положення про речове
забезпечення працівни ів КАРС
"Київсь а сл жба порят н ";
- Табель оснащення підрозділів
КАРС "Київсь а сл жба
порят н ";
- Перелі об`є тів та
територій, що підля ають
постійном та обов`яз овом
обсл ов ванню аварійно-
рят вальними підрозділами КАРС
"Київсь а сл жба порят н "

2. Роз лян ти питання передачі до Січень- Головне правління
с лад КАРС "Київсь а сл жба травень ом нальної власності
порят н " рят вально-водолазної 2007 ро м. Києва ви онавчо о
сл жби Державно о ом нально о ор ан Київсь ої місь ої
підприємства "ПЛЕСО" (далі - ради (Київсь ої місь ої
ДКП "ПЛЕСО") цілісним майновим державної адміністрації)
омпле сом з метою створення (далі - ГУ ом нальної
цьо о підрозділ в стр т рі КАРС власності м. Києва),
"Київсь а сл жба порят н " Головне правління

земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої
державної адміністрації)
(далі - ГУ земельних
рес рсів),
ГУ з питань надзвичайних
сит ацій,
КАРС "Київсь а сл жба
порят н ",
ДКП "ПЛЕСО"

3. Роз лян ти питання щодо Січень- Головне правління
виділення території для створення травень е ономі и та інвестицій
чбово-трен вально о полі он та 2007 ро ви онавчо о ор ан
аси н вань для йо о спор дження Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої
державної адміністрації)
(далі - ГУ правління
е ономі и та інвестицій),
ГУ земельних рес рсів,
ГУ ом нальної власності
м. Києва,
ГУ з питань надзвичайних
сит ацій,
КАРС "Київсь а сл жба
порят н "

4. Придбати на тендерній основі Квітень- ГУ з питань надзвичайних
спеціальне обладнання, техні та вересень сит ацій,
спорядження для лівобережно о 2007 ро КАРС "Київсь а сл жба
аварійно-рят вально о за он , порят н "
рят вально-водолазно о та
пош ово-рят вально о підрозділів
КАРС "Київсь а сл жба
порят н "

VII. ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 19 червня 2007 

1 2 3 4
5. Здійснити підбір та омпле т вання Серпень- КАРС "Київсь а сл жба

особовим с ладом лівобережно о листопад порят н "
аварійно-рят вально о за он , 2007 ро
рят вально-водолазно о та
пош ово-рят вально о підрозділів
КАРС “Київсь а сл жба
порят н ” та забезпечити
проходження ним медичної омісії,
під отов и та атестації -

6. Проводити спеціальн під отов Постійно КАРС "Київсь а сл жба
особово о с лад КАРС "Київсь а порят н "
сл жба порят н " на чбово-
трен вальном полі оні

7. Роз лян ти питання щодо І вартал ГУ е ономі и та
виділення оштів на ви онання 2007 ро інвестицій,
заходів по створенню та Головне фінансове
матеріально-технічном правління ви онавчо о
оснащенню лівобережно о ор ан Київсь ої місь ої
аварійно-рят вально о за он , ради (Київсь ої місь ої
водолазно-рят вально о о та державної адміністрації),
пош ово-рят вально о підрозділів ГУ з питань надзвичайних
КАРС "Київсь а сл жба сит ацій,
порят н " КАРС "Київсь а сл жба

порят н "
8. При під отовці бюджетних запитів Щорічно ГУ з питань надзвичайних

на 2007 та наст пні ро и сит ацій,
передбачати аси н вання для КАРС "Київсь а сл жба
підтрим и підрозділів КАРС порят н "
"Київсь а сл жба порят н "
постійній отовності до дій за
призначенням, здійснення заходів
щодо зміцнення та розвит
матеріально-технічної бази,
меди о-психоло ічної реабілітації
працівни ів КАРС "Київсь а
сл жба порят н ", забезпечення
заходів з питань охорони праці

9. Роз лян ти питання матеріально о Щорічно Головне правління
стим лювання особово о с лад житлово о осподарства
КАРС "Київсь а сл жба ви онавчо о ор ан
порят н " шляхом забезпечення Київсь ої місь ої ради
працівни ів сл жби житловими (Київсь ої місь ої
приміщеннями відповідно до статті державної адміністрації)
27 За он У раїни "Про аварійно- (далі — ГУ житлово о
рят вальні сл жби" осподарства),

ГУ з питань надзвичайних
сит ацій,
КАРС "Київсь а сл жба
порят н "

10. Для проведення навчання Постійно ГУ з питань надзвичайних
населення щодо поводження сит ацій,
надзвичайних сит аціях проводити Головне правління освіти
вип с наочної а ітації: пла атів, та на и ви онавчо о
пам`ято , листіво і забезпечити їх ор ан Київсь ої місь ої
розповсюдження ради (Київсь ої місь ої

державної адміністрації)
(далі — ГУ освіти та
на и),
ГУ житлово о
осподарства,
КАРС "Київсь а сл жба
порят н "

11. У за альноосвітніх навчальних Щорічно ГУ з питань надзвичайних
за ладах міста Києва проводити сит ацій,
"День цивільної оборони" щодо дій ГУ освіти та на и,
при вини ненні аварійних та КАРС "Київсь а сл жба
надзвичайних сит ацій в рам ах порят н "
про рами безпе и життєдіяльності

12. Забезпеч вати всебічне висвітлення Постійно ГУ з питань надзвичайних
в засобах масової інформації сит ацій,
заходів, я і проводить КАРС КАРС "Київсь а сл жба
"Київсь а сл жба порят н " щодо порят н ",
попередження та лі відації Газети "Хрещати ",
надзвичайних сит ацій та захист "Столиця",
населення ТРК "Київ", столичні

засоби масової інформації
13. Ре оменд вати ре ламним Постійно Головне правління з

а енціям, я і володіють правом питань взаємодії з
розміщення ре лами на в лицях засобами масової
міста, без оштовно проводити інформації та зв`яз ів з
розроб , видання та розміщення ромадсь істю
соціальної ре лами щодо ви онавчо о ор ан
попередження вини нення Київсь ої місь ої ради
надзвичайних сит ацій та за ибелі (Київсь ої місь ої
людей через них державної адміністрації),

ГУ з питань надзвичайних
сит ацій,
КАРС "Київсь а сл жба
порят н "

№
п/п Район

Дитячі майданчи и Спортивні майданчи и

Кіль ість,
один.

Орієнтовна
вартість,
тис. рн.

Кіль ість,
один.

Орієнтовна
вартість,
тис. рн.

1 Голосіївсь ий 22 660,0 10 300,0

2 Дарниць ий 27 810,0 7 210,0

3 Деснянсь ий 30 900,0 10 300,0

4 Дніпровсь ий 30 900,0 10 300,0

5 Оболонсь ий 30 900,0 10 300,0

6 Печерсь ий 16 480,0 8 240,0

7 Подільсь ий 29 870,0 9 270,0

8 Святошинсь ий 30 900,0 10 300,0

9 Солом'янсь ий 30 900,0 10 300,0

10 Шевчен івсь ий 30 900,0 10 300,0

Про затвердження Програми
“Будівництво сучасних дитячих та спортивних

майданчиків у м. Києві на 2007 рік”
Рішення Київської міської ради № 452/1113 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 4 Закону України “Про охорону дитинства”, статті 11 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”,
на виконання пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 17.11.06 № 372�V “Про інформацію Кабіне�
ту Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з роз�
витку фізичної культури і спорту” та з метою забезпечення належних умов для фізичного розвитку дітей,
створення умов для занять фізичною культурою населення за місцем проживання та в місцях масового від�
починку Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київради

від 26 квітня 2007 року № 452/1113

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ:

1. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó “Áóä³âíèöòâî ñó-
÷àñíèõ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ó
ì. Êèºâ³ íà 2007 ð³ê” çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âñòàíîâèòè, ùî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) º çàìîâíèêîì òà êîîðäèíàòîðîì âèêî-
íàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ “Áó-
ä³âíèöòâî ñó÷àñíèõ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â ó ì. Êèºâ³ íà 2007 ð³ê”.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-
íèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, êî-

ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì ïî óòðèìàííþ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà â ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà:

3.1. Óçãîäèòè ðîçòàøóâàííÿ ñó÷àñíèõ äèòÿ-
÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â â³äïîâ³äíî äî
ïîäàíèõ íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè äîðó÷åíü âè-
áîðö³â.

3.2. Ïåðåäáà÷èòè ïåðøî÷åðãîâå áóä³âíèöòâî
òà ðåêîíñòðóêö³þ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â â³äïîâ³äíî äî ïîäàíèõ íà ðîçãëÿä äî-
ðó÷åíü âèáîðö³â.

3.3. Óçãîäèòè ðîçòàøóâàííÿ äèòÿ÷èõ òà
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â òà çàáåçïå÷èòè ïðèé-
íÿòòÿ ¿õ â åêñïëóàòàö³þ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

Ïðîãðàìà ï³äãîòîâëåíà ç óðàõóâàííÿì ïðîïî-
çèö³é Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ì³ñ-
òèòü îïòèìàëüíî îïðàöüîâàí³ çàõîäè ùîäî çà-
áåçïå÷åííÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíî¿ ìåòè.

Òåðì³íè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè: 2007 ð³ê.
Îáñÿãè ³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè:
Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîãðàìè ñêëàäàº: 11 ìëí.

340 òèñ. ãðí.
Ïðîåêòîì Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèö-

òâî 284 íîâèõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, 94 ñïîðòèâ-
íèõ ìàéäàí÷èê³â (âàðò³ñòü îäíîãî äèòÿ÷îãî òà
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà ñòàíîâèòü 30,0 òèñ. ãðí.). 

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ô³íàíñîâèì çàáåçïå÷åí-
íÿì ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè º êîøòè ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó.

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè çà
êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2007 ð³ê ôîðìóþ-
òüñÿ íà îñíîâ³ áþäæåòíèõ çàïèò³â, íàäàíèõ ãî-
ëîâíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè áþäæåòíèõ êîøò³â
ïðè ðîçðîáö³ ïðîåêò³â áþäæåò³â ì³ñòà Êèºâà íà
â³äïîâ³äíèé ð³ê.

Î÷³êóâàí³ ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðî-
ãðàìè:

— ïîêðàùåííÿ ³ñíóþ÷îãî ñòàíó òà ââåäåííÿ
íîâèõ ñïîðòèâíèõ òà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ³íôðàñòðóê-
òóðè.

Ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì
ïðîãðàìè:

çàãàëüíèé êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ïðîãðàìè
çä³éñíþºòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿);

ì³ñüê³ çàìîâíèêè ³ âèêîíàâö³ çàõîä³â ïðîãðà-
ìè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ÿê³ñíå ³ ñâîº-
÷àñíå âèêîíàííÿ, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ
êîøò³â ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, ùî âèä³ëÿþòü-
ñÿ íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè;

â³äïîâ³äàëüí³ çàìîâíèêè òà âèêîíàâö³ çàõî-
ä³â ïðîãðàìè íàäàþòü Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ùîêâàðòàëüí³ çâ³òè ïðî õ³ä ðîáîòè;

çà â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ïðîãðà-
ìè, ì³ñüê³ çàìîâíèêè ³ âèêîíàâö³, çà óçãîäæåí-
íÿì ³ç ì³ñüêèì çàìîâíèêîì-êîîðäèíàòîðîì,
âíîñÿòü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîïîçèö³¿
ïðî çì³íó òåðì³í³â ¿õ âèêîíàííÿ;

õ³ä ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ïðîãðàìè
ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ íà çàñ³äàííÿõ ñåñ³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ç çàñëóõîâóâàííÿì çâ³ò³â êå-
ð³âíèê³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³ñòà, çàìîâ-
íèê³â ³ âèêîíàâö³â.

2. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ

ПРОГРАМОЮ.
Ïðîãðàìà ïî âëàøòóâàííþ äèòÿ÷èõ òà ñïîð-

òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â íà 2007 ð³ê ðîçðîáëåíà íà
âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
08.11.2005ð. ¹ 96, òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïóíê-
òó 22 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â ì. Êèºâ³, íà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ æèòëîâèõ áóäèíê³â âñòà-
íîâëåíî 3613 äèòÿ÷èõ òà 769 ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â. Ó ñâî¿é á³ëüøîñò³ äèòÿ÷³ ³ ñïîðòèâí³
ìàéäàí÷èêè ïîáóäîâàí³ 15-20 ðîê³â òîìó, ìî-
ðàëüíî çàñòàð³ëè ³ ïîòðåáóþòü çàì³íè àáî ìî-
äåðí³çàö³¿. Àëå ç ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ êîøò³â ó
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ïðàö³â-
íèêè ÆÅÊ âæèâàþòü â³äïîâ³äí³ çàõîäè ùîäî
ðåìîíòó ³ñíóþ÷èõ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â.

Òàê ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âåñíÿíîãî ì³ñÿ÷íè-
êà ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ñàí³òàðíîãî
î÷èùåííÿ ì. Êèºâà æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà ïðîâåäåíî ðåìîíò 1356
äèòÿ÷èõ òà 178 ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, çàâå-
çåíî 1459 òîíí ï³ñêó.

Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè âëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ
òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ìîæëèâå ëèøå çà
óìîâè ô³íàíñóâàííÿ ¿¿ çà êîøòè ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ
ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЄЮ.

Çàãàëüíèé êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ Ïðîãðà-
ìè çä³éñíþº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ì³ñüê³ çàìîâíèêè ³ âèêîíàâö³ çàõîä³â Ïðî-
ãðàìè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ÿê³ñíå ³ ñâîº-
÷àñíå âèêîíàííÿ, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ
ô³íàíñîâèõ êîøò³â ³ ðåñóðñ³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ
íà ðåàë³çàö³þ Ïðîãðàìè.

Ñï³ââèêîíàâö³ çàçäàëåã³äü íàäàþòü â³äïîâ³ä-
íèì âèêîíàâöÿì çâ³òè ïðî âèêîíàííÿ ïðîãðàì-
íèõ çàõîä³â ùîäî ñâîº¿ ñïåö³àë³çàö³¿.

Çà â³äñóòí³ñòþ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ïðîãðà-
ìè ì³ñüê³ çàìîâíèêè, âèêîíàâö³ çà óçãîäæåí-
íÿì ç ì³ñüêèì çàìîâíèêîì-êîîðäèíàòîðîì âíî-
ñÿòü äî Êè¿âðàäè ïðîïîçèö³¿ ïðî çì³íó òåðì³-
í³â ¿õ âèêîíàííÿ.

Õ³ä ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ïðîãðàìè
ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñü íà çàñ³äàííÿõ ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ³ç çàñëóõîâóâàííÿì çâ³ò³â êåð³âíèê³â îðãà-
í³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³ñòà, ì³ñüêèõ çàìîâíè-
ê³â ³ âèêîíàâö³â Ïðîãðàìè.

4. ЕТАПНІСТЬ ВИКОНАННЯ 
ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ.

Âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî âëàøòóâàííþ äèòÿ÷èõ
òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ïëàíóºòüñÿ íà 2-3
êâàðòàë 2007 ðîêó, çã³äíî àäðåñíîãî ïåðåë³êó
ìàéäàí÷èê³â, ðîçòàøîâàíèõ íà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³ÿõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ì. Êèºâà.

5. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
“БУДІВНИЦТВО СУЧАСНИХ ДИТЯЧИХ 

І СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
У МІСТІ КИЄВІ НА 2007 РІК”.

Âèêîíàâö³: ðàéîíí³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àä-
ì³í³ñòðàö³¿.

Êîíòðîëü: Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

Íàéìåíóâàííÿ ïðîãðàìè:
“Âëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàé-

äàí÷èê³â” (äàë³ Ïðîãðàìà). 
Çàìîâíèê — êîîðäèíàòîð ïðîãðàìè:
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Âèêîíàâö³ ïðîãðàìè:
— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-

ñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — çàáåçïå÷óº
êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðîãðàìè;

— Ãîëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — ô³íàíñóâàííÿ ïðî-
ãðàìè;

— Ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ — çàáåçïå÷óþòü ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ³ äîòðè-
ìàííÿ òåðì³í³â ïðîãðàìè.

Ìåòà ³ çàâäàííÿ ïðîãðàìè:
— Ç ìåòîþ ïîñòóïîâî¿ çàì³íè ìîðàëüíî çà-

ñòàð³ëèõ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â íà
íîâ³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì áåçïåêè, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ï³äãîòó-
âàëî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïðîåêò Ïðîãðà-
ìè áóä³âíèöòâà ñó÷àñíèõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-
÷èê³â íà 2007 ð³ê, ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá ðàéîí-
íèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é:

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

4.1. Ïðè âíåñåíí³ çì³í äî Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê ïåðåäáà÷èòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó áóä³âíèöòâî ñó÷àñíèõ
äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ó ì. Êè-
ºâ³.

4.2. Ïîäàâàòè Êè¿âðàä³, ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó
çâ³ò ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè, çàòâåðäæå-
íî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, îäèí ðàç ó êâàð-
òàë.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é êóëü-
òóð³ òà ñïîðòó ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåð-
äæåííÿ Êè¿âðàä³ ïðîãðàìó ðîçâèòêó ô³çêóëü-
òóðè òà ñïîðòó ó ì. Êèºâ³.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, ïîñò³éíó
êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé
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№ Адреса майданчи а Орієнтовна вартість Ви онавці:
п/п тис. рн.

Голосіївсь ий район
Дитячі майданчи и

1. в л. Са са ансь о о, 69 30,0 РДА
2. в л. Жилянсь а, 53 30,0 РДА
3. в л. Горь о о, 122 30,0 РДА
4. в л. Горь о о, 88 30,0 РДА
5. в л. Василь івсь а, 13 30,0 РДА
6. в л. Василь івсь а, 8 30,0 РДА
7. пр-т. На и, 22 30,0 РДА
8. в л. Страте ічне шосе, 1 30,0 РДА
9. в л. Червоноармійсь а, 48 30,0 РДА
10. в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 17/4 30,0 РДА
11. пр-т. 40-річчя Жовтня, 128 30,0 РДА
12. пр-т. 40-річчя Жовтня, 122 орп с 3 30,0 РДА
13. в л. Я бовсь о о, 3 30,0 РДА
14. в л. Лятошинсь о о, 14-А 30,0 РДА
15. в л. Метроло ічна, 6 30,0 РДА
16. в л. Метроло ічна, 14-Б 30,0 РДА
17. в л. Гл ш ова, 18 30,0 РДА
18. в л. Терем івсь а, 16 30,0 РДА
19. в л. Китаївсь а, 108 30,0 РДА
20. в л. Феодосіївсь а, 8 30,0 РДА
21. в л. Червонопрапорна, 46 30,0 РДА
22. в л. Червонопрапорна, 48 30,0 РДА

Всьо о: 660,0
Спортивні майданчи и

1. в л. Жилянсь а, 45 30,0 РДА
2. в л. Горь о о, 169 30,0 РДА
3. пр-т. 40-річчя Жовтня, 88 30,0 РДА
4. в л. Голосіївсь а, 3 30,0 РДА
5. в л. Са са ансь о о, 28 30,0 РДА
6. пр-т. 40-річчя Жовтня, 120 орп с 1 30,0 РДА
7. в л. Касіяна, 6 30,0 РДА
8. в л. А адемі а Заболотно о, 122 30,0 РДА
9. в л. Гл ш ова, 22 30,0 РДА
10. пр-т. На и, 33 30,0 РДА

Всьо о: 300,0
Дарниць ий район
Дитячі майданчи и

1. в л. Ахматової, 2 30,0 РДА
2. в л. Хар івсь е шосе, 160-а 30,0 РДА
3. в л. Вірменсь а, 1/9- 30,0 РДА
4. в л. Тростянець а, 2 30,0 РДА
5. в л. Вербиць о о, 17- 30,0 РДА
6. в л. Рев ць о о, 36/2 30,0 РДА
7. в л. Здолб нівсь а, 1 30,0 РДА
8. в л. Тростянець а, 3 30,0 РДА
9. в л. Тростянець а, 5 30,0 РДА
10. в л. Тростянець а, 6 30,0 РДА
11. в л. Тростянець а, 8-6 30,0 РДА
12. в л. Тростянець а, 6-ж 30,0 РДА
13. в л. Рев ць о о, 7-6 30,0 РДА
14. в л. Рев ць о о, 35 30,0 РДА
15. в л. Хар івсь е шосе, 158-6 30,0 РДА
16. в л. Хар івсь е шосе, 168-є 30,0 РДА
17. пр-т. Бажана, 9-а 30,0 РДА
18. пр-т. Бажана, 5-а 30,0 РДА
19. пр-т. Бажана, 7-6 30,0 РДА
20. в л. Вербиць о о, 26-а 30,0 РДА
21. в л. Вербиць о о, 11-а 30,0 РДА
22. в л. Вербиць о о, 28-а 30,0 РДА
23. в л. Кошиця, 9 30,0 РДА
24. в л. Кошиця, 10/21 30,0 РДА
25. в л. Княжий Затон, 2/30 30,0 РДА
26. в л. Де абристів, 5-6 30,0 РДА
27. в л. Де абристів, 6 30,0 РДА

Всьо о: 810,0
Спортивні майданчи и

1. в л. Дра оманова, 9 30,0 РДА
2. в л. Хар івсь е шосе, 62 30,0 РДА
3. в л. Хар івсь е шосе, 160-а 30,0 РДА
4. в л. Вірменсь а,!/9- 30,0 РДА
5. в л. Рев ць о о, 25 30,0 РДА
6. в л. Дра оманова, 18 30,0 РДА
7. в л. Дячен о, 6 30,0 РДА

Всьо о: 210,0
Деснянсь ий район
Дитячі майданчи и

1. в л. Ж ова, 15 30,0 РДА
2. в л. Мілютен о, 11 30,0 РДА
3. в л. Братиславсь а, 42-44/2 30,0 РДА
4. пр-т Лісовий, 9-11 30,0 РДА
5. в л. К рчатова, 21-21 а 30,0 РДА
6. в л. Шолом-Алейхема, 11 30,0 РДА
7. в л. Ж ова, 20 30,0 РДА
8. пр-т Лісовий, 41 30,0 РДА
9. в л. За ревсь о о, 27а 30,0 РДА
10. в л. Теодора Драйзера, 8а 30,0 РДА
11. в л. Теодора Драйзера, 30 30,0 РДА
12. в л. Теодора Драйзера, 18-20 30,0 РДА
13. в л. За ревсь о о, 19в 30,0 РДА
14. в л. За ревсь о о, 5-7 30,0 РДА
15. в л. Ні олаєва, 3-в 30,0 РДА
16. пр-т Мая овсь о о, 21-б 30,0 РДА
17. в л. Каштанова, 5 30,0 РДА
18. в л. Каштанова, 11 30,0 РДА
19. в л. Саб рова, 8а 30,0 РДА
20. в л. Ми оли За ревсь о о, 63-65 30,0 РДА
21. пр-т Мая овсь о о, 63-а 30,0 РДА
22. в л. Оноре де Бальза а, 70 30,0 РДА
23. в л. За ревсь о о, 91/1 30,0 РДА
24. в л. М.Цвєтаєвої, 8-б 30,0 РДА
25. проспе т Мая овсь о о, 97/15 30,0 РДА
26. в л. Милославсь а, 23-25; 30,0 РДА
27. в л. Рад нсь а, 3 30,0 РДА
28. в л. Лис івсь а, 2/71 30,0 РДА
29. в л. Радянсь а, 22/9 30,0 РДА
ЗО. в л. Лавр хіна, 15/46 30,0 РДА

Всьо о: 900,0

№ Адреса майданчи а Орієнтовна вартість Ви онавці:
п/п тис. рн.

Спортивні майданчи и
1. в л. Мілютен о,11-а 30,0 РДА
2. в л. Братиславсь а, 34-б 30,0 РДА
3. в л. Ж ова, 41-а, 30,0 РДА
4. в л. Ж ова, 26-а 30,0 РДА
5. пр-т Мая овсь о о, 20 30,0 РДА
6. пр-т Мая овсь о о, 35-а 30,0 РДА
7. пр-т Мая овсь о о,14/13 30,0 РДА
8. в л. За ревсь о о, 47-б 30,0 РДА
9. пр-т Мая овсь о о, 32-д 30,0 РДА
10. в л. Бальза а, 20 30,0 РДА

Всьо о: 300,0
Подільсь ий район
Дитячі майданчи и

1. в л. Фр нзе, 30/5 30,0 РДА
2. в л. Оболонсь а, 13-15 30,0 РДА
3. в л. Введенсь а, 42 30,0 РДА
4. в л. Межи ірсь а, 37 30,0 РДА
5. в л. Оболонсь а, 35 30,0 РДА
6. в л. Оболонсь а, 25 30,0 РДА
7. в л. Фр нзе, 117 30,0 РДА
8. в л. Петропавлівсь а,26 30,0 РДА
9. в л. Межова, 23 30,0 РДА
10. в л. Іжа евича, 10 30,0 РДА
11. в л. Межова, 4 30,0 РДА
12. пр-т Правди, 62-а 30,0 РДА
13. в л. Галиць а, 9 30,0 РДА
14. в л. Осиповсь о о, 1 30,0 РДА
15. пров. Квітневий, 6 30,0 РДА
16. в л. Виш ородсь а, 31 30,0 РДА
17. в л. Сирець а, 40 30,0 РДА
18. пров. Межовий, 3 30,0 РДА
19. пр-т Свободи, 28 30,0 РДА
20. пров. Свободи, 28-б 30,0 РДА
21. пр-т Правди, 80-80-а 30,0 РДА
22. пр-т Правди, 80-в 30,0 РДА
23. просп. Правди, 76 30,0 РДА
24. пр-т В. Пори а, 3,3-а 30,0 РДА
25. в л. М. Греч а, 8 30,0 РДА
26. в л. М. Греч а, 18- 30,0 РДА
27. в л. М. Греч а, 20-б 30,0 РДА
28. в л. М. Греч а, 24 30,0 РДА
29. в л. Стецен а, 2 30,0 РДА

Всьо о: 870,0
Спортивні майданчи и

1. в л. Оболонсь а, 13-15 30,0 РДА
2. в л. Почайнинсь а, 52 30,0 РДА
3. в л. Фр нзе, 123 30,0 РДА
4. пр-т Свободи, 14 30,0 РДА
5. пр-т Свободи, 4 30,0 РДА
6. в л. Н. Мостиць а, 12 30,0 РДА
7. пр-т Свободи, 30 30,0 РДА
8. пр-т Радянсь ої У раїни, 12-14 30,0 РДА
9. пр-т Радянсь ої У раїни, 20-з 30,0 РДА

Всьо о: 270,0
Оболонсь ий район
Дитячі майданчи и

1. в л. Л.Гавро, 4-А 30,0 РДА
2. в л. Малиновсь о о, 3-А 30,0 РДА
3. в л. Малиновсь о о,13-Б 30,0 РДА
4. в л. Маршала Тимошен а, 3 30,0 РДА
5. в л. Маршала Тимошен а, 11 30,0 РДА
6. в л. Приозерна, 10-А 30,0 РДА
7. в л. Маршала Малиновсь о о,7-А 30,0 РДА
8. в л. Виш ородсь а, 18/2 30,0 РДА
9. в л. Автозаводсь а, 7-Б 30,0 РДА
10. в л. Попова, 9 30,0 РДА
11. пр-т Оболонсь ий, 27-А 30,0 РДА
12. в л. Г.Дніпра, 42-А 30,0 РДА
13. пр-т Г.Сталін рада, 35 30,0 РДА
14. пр-т Г.Сталін рада, 39 30,0 РДА
15. пр-т Оболонсь ий, 22-Б 30,0 РДА
16. в л. Г.Дніпра, 35 30,0 РДА
17. в л. Озерна, 28 30,0 РДА
18. в л. Тимошен а, 33/35 30,0 РДА
19. в л. Г.Дніпра, 36 30,0 РДА
20. в л. Г.Дніпра, 38-Д 30,0 РДА
21. пр-т Г.Сталін рада, 39 30,0 РДА
22. в л. Прирічна, 27 30,0 РДА
23. в л. Північна, 2-Б 30,0 РДА
24. в л. Північна, 50 30,0 РДА
25. пр-т Г. Сталін рада, 61 30,0 РДА
26. в л. Фр нзе, 146 30,0 РДА
27. в л. Полярна, 3 30,0 РДА
28. в л. Приозерна, 4-а 30,0 РДА
29. в л. Л.Гавро, 9 30,0 РДА
ЗО. в л. Малиновсь о о,11 30,0 РДА

Всьо о: 900,0
Спортивні майданчи и

1. пр-т Г.Сталін рада, 17-а 30,0 РДА
2. в л. Приозерна, 10 30,0 РДА
3. в л. М.Зал и, 7/5 30,0 РДА
4. в л. Л.Гавро, 18-а 30,0 РДА
5. пр-т Оболонсь ий, 18- 30,0 РДА
6. в л.Малиновсь о о, 11-б 30,0 РДА
7. в л. Автозаводсь а, 7-а 30,0 РДА
8. в л. Виш ородсь а, 48-а 30,0 РДА
9. в л. П.Панча, 9 30,0 РДА
10. в л. Г. Дніпра, 19 30,0 РДА

Всьо о: 300,0
Дніпровсь ий район
Дитячі майданчи и

1. в л. Азербайджансь а, 16/1 30,0 РДА
2. в л. Калачевсь а, 9 30,0 РДА
3. в л. Сер ієн а,17 30,0 РДА
4. б-р Я.Гаше а,7 30,0 РДА
5. пр-т Возз'єднання, 13а 30,0 РДА
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№ Адреса майданчи а Орієнтовна вартість Ви онавці:
п/п тис. рн.

6. в л.Червонот аць а,20 30,0 РДА
7. пров.Б дівельни ів,3 30,0 РДА
8. пр-т Ю.Га аріна, 12/1 30,0 РДА
9. в л.Тампере, 17/2 30,0 РДА
10. в л. А.Малиш а, 19 30,0 РДА
11. в л. А.Малиш а, 23 30,0 РДА
12. в л. Шалетт, 10 30,0 РДА
13. б-р. Дарниць ий, 15 30,0 РДА
14. в л. Челябінсь а, 7 30,0 РДА
15. в л.Л начарсь о о, 22в 30,0 РДА
16. пр-т Алішера Навої, 57-79 30,0 РДА
17. б-р Перова, 14 30,0 РДА
18. в л. Петра Запорожця, 3 30,0 РДА
19. в л. Петра Запорожця, 17 30,0 РДА
20. в л. С. Стальсь о о, 28 30,0 РДА
21. в л. Кибальчича, 4 30,0 РДА
22. пр-т Ват тіна, 22, 26 30,0 РДА
23. в л.Райд жна, 1Зв 30,0 РДА
24. в л.Райд жна, 14 30,0 РДА
25. в л. Верши ори, 3-а 30,0 РДА
26. в л.Сєрова, 30 30,0 РДА
27. в л. Алма- Атинсь а, 107/2 30,0 РДА
28. в л. Алма-Атинсь а, 95 30,0 РДА
29. в л. Березня івсь а, 16а 30,0 РДА
30. Дніпровсь а набережна, 5а 30,0 РДА

Всьо о: 900,0
Спортивні майданчи и

1. пр-т Ю.Га аріна, 15 30,0 РДА
2. в л. Празь а, 29/1 30,0 РДА
3. в л. Хар івсь е шосе, 8 30,0 РДА
4. пр-т Мир , 12 30,0 РДА
5. в л. Бажова, 4 30,0 РДА
6. в л .Бойчен а, 14 30,0 РДА
7. в л.Космічна, 5 30,0 РДА
8. в л. М. Слобідсь а, 4 30,0 РДА
9. в л. П.Запорожця, 12 30,0 РДА
10. в л. П.3апорожця, 9 30,0 РДА

Всьо о: 300,0
Святошинсь ий район

Дитячі майданчи и
1. пров. Червонозаводсь ий, 2/13 30,0 РДА
2. в л. Б л а ова, 8-а 30,0 РДА
3. в л. Б л а ова, 4-а 30,0 РДА
4. в л. Б л а ова, 6-а 30,0 РДА
5. в л. Симирен а, 5 30,0 РДА
6. пр-т А адемі а Корольова, 6 30,0 РДА
7. пр-т А адемі а Корольова, 12 30,0 РДА
8. в л. Литвинен о-Воль ем т, 4 30,0 РДА
9. в л. Кольцова, 15 30,0 РДА
10. в л. Зодчих, 36 30,0 РДА
11. в л. Сім"ї Сосніних, 2-а 30,0 РДА
12. в л. Картвелішвілі, 9 30,0 РДА
13. пр-т А адемі а Корольова, 1/2 30,0 РДА
14. в л. Жмеринсь а, 4 30,0 РДА
15. в л. Зодчих, 54 30,0 РДА
16. в л. Зодчих, 44 30,0 РДА
17. в л. Я ба Коласа, 6 30,0 РДА
18. в л. Гната Юри, 3 30,0 РДА
19. в л. Гната Юри, 9-а 30,0 РДА
20. в л. Я ба Коласа, 29 30,0 РДА
21. в л. Я ба Коласа, 5 30,0 РДА
22. в л. Я ба Коласа, 1-в 30,0 РДА
23. в л. Михайла Котельни ова, 89 30,0 РДА
24. в л. К лібіна, 5 30,0 РДА
25. в л. Львівсь а, 51 30,0 РДА
26. в л. Прил жна, 8 30,0 РДА
27. в л. Чорнобильсь а, 17 30,0 РДА
28. пр-т А адемі а Корольова, 21 30,0 РДА
29. в л. А адемі а Т полєва, 11-а 30,0 РДА
30. в л. Михайла Котельни ова, 25 30,0 РДА

Всьо о: 900,0
Спортивні майданчи и

1. в л. Гри оровича-Барсь о о, 7 30,0 РДА
2. пр-т А адемі а Корольова, 12- 30,0 РДА
3. в л. Зодчих, 16 30,0 РДА
4. в л. Генерала Потапова, 8 30,0 РДА
5. в л. Жмеринсь а, 10 30,0 РДА
6. б львар Ромена Роллана, 11 30,0 РДА
7. в л. Гната Юри, 12 30,0 РДА
8. в л. Героїв Космос , 19-а 30,0 РДА
9. в л. Ірпінсь а, 64 30,0 РДА
10. в л. Ми оли Уша ова, 6 30,0 РДА

Всьо о: 300,0
Солом'янсь ий район

Дитячі майданчи и
1. в л. Умансь а, 43/26 30,0 РДА
2. в л. Іс рівсь а, 1 (до омпл.) 30,0 РДА
3. в л. Іс рівсь а, 4 (до омпл.) 30,0 РДА
4. в л. Іс рівсь а, 3-а—5 30,0 РДА
5. в л. Пітерсь а, 14-16 30,0 РДА
6. Чо олівсь ий б львар, 3 (до омпл.) 30,0 РДА
7. в л. Уриць о о, 40 30,0 РДА
8. в л. Островсь о о, 15 30,0 РДА
9. в л. Мартиросяна, 18 30,0 РДА
10. в л. Керченсь а, 11 30,0 РДА
11. в л. Вол о радсь а, 3 30,0 РДА
12. в л. Вол о радсь а, 21-А 30,0 РДА
13. в л. Петра Заломова, 2 (до омпл.) 30,0 РДА
14. в л. Кав азь а, 9 30,0 РДА
15. в л. Ушинсь о о, 29 30,0 РДА
16. в л. Ушинсь о о, 21 30,0 РДА
17. в л. Солом'янсь а, 19 30,0 РДА
18. Повітрофлотсь ий пр-т, 78 30,0 РДА
18. в л. Василен а, 25 30,0 РДА
20. в л. Гарматна, 35 (до омпл.) 30,0 РДА
21. в л. Металістів, 1 30,0 РДА
22. в л. Т пі ова, 14-А, (до омпл.) 30,0 РДА
23. в л. Західна, 12 (до омпл.) 30,0 РДА
24. б львар І. Лепсе, 57/38 30,0 РДА

№ Адреса майданчи а Орієнтовна вартість Ви онавці:
п/п тис. рн.

25. б львар І.Лепсе, 31 30,0 РДА
26. в л. Ч ма а, 13 30,0 РДА
27. в л. Кабл ова, 5 30,0 РДА
28. в л. Кабл ова, 11 30,0 РДА
29. пр-т. Комарова, 17 30,0 РДА
30. в л. Донця, 15-А (до омпл.) 30,0 РДА

Всьо о 900,0
Спортивні майданчи и

1. в л. Оча івсь а, 10 30,0 РДА
2. в л. Уриць о о, 39 30,0 РДА
3. в л.Василен а,9 30,0 РДА
4. в л. Кабл ова,9 30,0 РДА
5. в л. Стражес о,3 30,0 РДА
6. в л. Новопольова, 106 30,0 РДА
7. пров. Машиноб дівний, 27 30,0 РДА
8. б львар І.Лепсе, 19-а 30,0 РДА
9. в л. Г.Севастополя, 15 30,0 РДА
10. в л. Інд стріальна,44-а 30,0 РДА

Всьо о: 300,0
Шевчен івсь ий район

Дитячі майданчи и
1. в л. Трьохсвятительсь а, 3 (ре онстр ція) 30,0 РДА
2. в л. Михайлівсь а, 24-д 30,0 РДА
3. в л. Володимирсь а, 19 (ре онстр ція) 30,0 РДА
4. в л. Золотоворітсь а, 2 (ре онстр ція) 30,0 РДА
5. в л. Лисен а, 8 (ре онстр ція) 30,0 РДА
6. в л. П ш інсь а, 32 30,0 РДА
7. в л. Комінтерн , 7 30,0 РДА
8. Ярославів Вал, 21-є 30,0 РДА
9. в л. Чапаєва, 9 (ре онстр ція) 30,0 РДА
10. в л. О.Гончара, 40 (ре онстр ція) 30,0 РДА
11. в л. Воровсь о о, 7 (ре онстр ція) 30,0 РДА
12. в л. Володимирсь а, 9 30,0 РДА
13. в л. Рейтарсь а, 16 30,0 РДА
14. в л. Татарсь а, 3/2 (ре онстр ція) 30,0 РДА
15. в л. Татарсь а, 2- (ре онстр ція) 30,0 РДА
16. в л. Оле івсь а, 44 30,0 РДА
17. в л.Пимонен а, 4 30,0 РДА
18. в л.Т р енєвсь а, 29 30,0 РДА
19. в л. Кравчен а, 19 30,0 РДА
20. в л. Ісаа яна, 2 30,0 РДА
21. пр-т Перемо и, 19 30,0 РДА
22. в л. Старо иївсь а, 9 30,0 РДА
23. в л. Д.Запольсь о о, 4 (ре онстр ція) 30,0 РДА
24. в л. Коперні а, 13/15/17 (ре онстр ція) 30,0 РДА
25. в л. Ба тов тівсь а, 28 30,0 РДА
26. в л. Ба тов тівсь а, 24 30,0 РДА
27. в л. Берлінсь о о, 31 30,0 РДА
28. в л. Ба инсь а, 34 (ре онстр ція) 30,0 РДА
29. в л. Гре ова, 22 30,0 РДА
30. в л. Берлінсь о о, 14 30,0 РДА

Всьо о: 900,0
Спортивні майданчи и

1. Ярославів Вал, 14- 30,0 РДА
2. в л. Червоноармійсь а, 14 30,0 РДА
3. в л. Пиро ова,2 30,0 РДА
4. в л. О.Гончара, 5 30,0 РДА
5. в л. О.Шмідта, 26-б 30,0 РДА
6. в л. Артема, 32/38 30,0 РДА
7. в л. Ісаа яна,2 30,0 РДА
8. в л. Ґо олівсь а, 9-б (ре онстр ція) 30,0 РДА
9. в л. Д.Запольсь о о, 3/1 (ре онстр ція) 30,0 РДА
10. в л. В.Василевсь ої, 13, орп. 1,2 30,0 РДА

Всьо о: 300,0
Печерсь ий район
Дитячі майданчи и

1. в л. Зань овець ої, 8 30,0 РДА
2. в л. Кр ло ніверситетсь а, 22 30,0 РДА
3. в л. Кі відзе, 20 30,0 РДА
4. в л. Бастіонна, 10 30,0 РДА
5. в л. Предславинсь а, 51 30,0 РДА
6. в л. Др жби народів, 7 30,0 РДА
7. в л. Бастіонна, 11-а 30,0 РДА
8. в л. К т зова, 6 30,0 РДА
9. в л. Хрещати , 25 30,0 РДА
10. в л. Ш.Р ставелі, 40/10 30,0 РДА
11. пров. Кріпосний, 4 30,0 РДА
12. б-р Л.У раїн и, 16 30,0 РДА
13. в л. Лєс ова, 6 30,0 РДА
14. в л. Аніщен а, 14 30,0 РДА
15. пров. Лабораторний, 26-а 30,0 РДА
16. в л. І.К дрі, 37-39 30,0 РДА

Всьо о: 480,0
Спортивні майданчи и

1. в л. Кі відзе, 13 30,0 РДА
2. в л. Звіринець а, 61 30,0 РДА
3. б л. Др жби народів, 7 30,0 РДА
4. в л. Цитадельна, 6/8 30,0 РДА
5. в л. Дра омирова, 6-б 30,0 РДА
6. в л. Бо омольця, 7/14 30,0 РМ
7. Кловсь ий звіз, 10 30,0 РДА
8. в л. І.К дрі, 36 30,0 РДА

Всьо о: 240,0
Ком нальне підприємство "Житлови "

Дитячі майданчи и
1. в л. Жмеринсь а, 36 30,0 РДА
2. в л. Празь а, 19 30,0 РДА
3. в л. Литвинен о-Воль ем т, 5-б 30,0 РДА
4. проспе т Оболонсь ий, 14-є 30,0 РДА
5. в л. За ревсь о о, 85-а 30,0 РДА
6. проспе т Мая овсь о о, 20-а 30,0 РДА
7. пр-т Мая овсь о о, 20-б 30,0 РДА
8. пр-т Мая овсь о о, 59-а 30,0 РДА
9. пр-т Мая овсь о о, 14-а 30,0 РДА
10. в л. Милославсь а, 5-б 30,0 РДА

Всьо о: 300,0
Разом: 11340,0

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé



²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

На почат липня юристи реда то-
ра відділ "Політи а" азети "Е о-
номічні відомості" Антона Підл ць-
о о подад ть позов проти 2 мілі-
ціонерів, я і застосов вали фізичн
сил при затриманні ж рналіста та
не пояснили причин йо о арешт .
Пан Підл ць ий сподівається, що
їм хоча б винес ть до ан . Одна
правоохоронці ствердж ють, що ві-
домостей про затримання ж рна-
ліста них в базі даних немає.

Íà÷àëüíèê Ïå÷åðñüêîãî ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè ì. Êèºâà Îëåêñàíäð Òåðåùóê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî â áàç³ äàíèõ â³ää³ëó òàêîãî
çëî÷èíó íå çàðåºñòðîâàíî, òîìó é äàòè ïîÿñ-
íåííÿ êîðåñïîíäåíòó â³í íå ìîæå. Ïðîòå â³í
ïîãîäèâñÿ îñîáèñòî çóñòð³òèñÿ ³ç ïîòåðï³ëèì,
àáè ïðîÿñíèòè ñèòóàö³þ.

Àíòîí Ï³äëóöüêèé äóæå çäèâóâàâñÿ, ùî
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè íå ìàþòü ³íôîðìàö³¿
ïðî öåé àðåøò. Àäæå Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé
ñóä íàêëàâ íà íüîãî øòðàô íà ñóìó 136 ãðè-
âåíü ÷åðåç îï³ð ì³ë³ö³îíåðàì ïðè çàòðèìàí-
í³. Ïðîòå çàëèøèòè öå ïðîñòî òàê ïàí Ï³ä-
ëóöüêèé íå çáèðàºòüñÿ. Íèí³ ïðàöþþòü éîãî
þðèñòè, ÿê³ ãîòóþòü ïîçîâ ïðîòè öèõ ïðàâî-
îõîðîíö³â. Æóðíàë³ñò íå ñïîä³âàºòüñÿ íà â³ä-
êðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðîòè íèõ, îä-
íàê õî÷å, ùîá öèõ ì³ë³ö³ÿíò³â ïîêàðàëè â àä-
ì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó — âèíåñëè äîãàíó
àáî ïîíèçèëè â ïîñàä³.

Íàãàäàºìî, ùî êîíôë³êò ó æóðíàë³ñòà ³ç
ïðàâîîõîðîíöÿìè âèíèê 10 ÷åðâíÿ î ï³â íà
÷åòâåðòó ðàíêó, êîëè â³í ³ç ñâî¿ì òîâàðèøåì
âèõîäèâ ³ç êëóáó “Ìàéäàí”, ùî çíàõîäèòüñÿ
â ê³íîòåàòð³ “Êè¿â”. Âîíè î÷³êóâàëè íà òàê-
ñ³, êîëè äî íèõ ï³ä’¿õàëè ì³ë³ö³îíåðè ³ ïî÷à-
ëè âèìàãàòè â³ä íèõ ïðåä’ÿâèòè äîêóìåíòè.
Í³ â êîãî ç íèõ í³ ïàñïîðòà, í³ ïîñâ³ä÷åíü ïðè
ñîá³ íå çíàéøëîñÿ. Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó ¿õ íà-
ìàãàþòüñÿ çàòðèìàòè, ïðàâîîõîðîíö³ ïî÷àëè
çàøòîâõóâàòè ìîëîäèõ ëþäåé äî ñëóæáîâî¿
ìàøèíè. Î ÷åòâåðò³é ðàíêó ¿õ îáîõ ïðèâåçëè
äî Ïå÷åðñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿. Àíòîí Ï³ä-
ëóöüêèé çàä³ÿâ ñâî¿õ çíàéîìèõ, ³ âæå î ÷åò-
âåðò³é ãîäèí³ ï³ñëÿ îá³äó éîãî çâ³ëüíèëè. Éî-
ãî òîâàðèøó ïîùàñòèëî ìåíøå — éîìó äî-
âåëîñÿ ïðîáóòè ï³ä àðåøòîì íà äîáó äîâøå

Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ñüîãîäí³ Ìèõàéëî Ïîïëàâñüêèé îäðàçó
ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ äðóãîãî âèäàííÿ ñâîãî ï³ä-
ðó÷íèêà “Àçáóêà ïàáë³ê ð³ëåéøíç” (âèäàâ-
íèöòâî “Äåëüòà”, íàêëàä íå âêàçàíî) ïî³í-
ôîðìóâàâ âóçüêå êîëî æóðíàë³ñò³â ïðî â³ä-
êðèòòÿ åë³òíîãî òóàëåòó “Ïîïëàâîê”, ÿêèé
âëàñíèì êîøòîì çáóäóâàâ íà 88-ìó ê³ëîìåò-
ð³ Îäåñüêî¿ òðàñè.

Åë³òàðíå äèâî ðîç÷èíèòü äâåð³ äëÿ â³äâ³-
äóâà÷³â ð³âíî ÷åðåç òèæäåíü. Ó íüîìó ïåðåä-
áà÷åíî, çà ñëîâàìè ñï³âî÷îãî ðåêòîðà, íå ò³ëü-
êè ïðîñòîð³ ïðèì³ùåííÿ, à é íîâ³òíº òåõí³÷-
íå îñíàùåííÿ íàéïîïóëÿðí³øèõ âèðîáíèê³â.

“Àáè â³äâ³äóâà÷³ òóàëåòó íå ñêó÷àëè,— çà-
çíà÷èâ ïàí Ïîïëàâñüêèé,— òàì ìîæíà áóäå
ïåðåãëÿíóòè òåëåïðîãðàìè àáî ïîñëóõàòè ìó-
çèêó. Âèíÿòêîâî â³ò÷èçíÿíó, áåçïåðå÷íî, íå
ïîïñîâó”
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Ðåïðåñ³¿
íàä ïðåñîþ
Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ
æóðíàë³ñò “Åêîíîì³÷íèõ
â³äîìîñòåé” ïîäàñòü
ïîçîâ íà ïðîòèïðàâí³ ä³¿
ì³ë³ö³îíåð³â ï³ä ÷àñ éîãî
çàòðèìàííÿ

Íóæíèê
âèñîêîãî
´àòóíêó

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” îô³öåð
ïðåñ-ñëóæáè Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè Îëåã Áîéêî, öå ïåðøèé
âèïàäîê, êîëè êîíòðàáàíäó ìîá³ëüíèõ òå-
ëåôîí³â çä³éñíþâàëè ïîâ³òðÿíèì øëÿõîì
³ äå çàä³ÿëè ñï³âðîá³òíèê³â àåðîïîðòó. Íè-
í³ çà ñò. 201 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè çëî÷èíöÿì ñâ³òèòü â³ä 5 äî 12 ðî-
ê³â.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äåïàðòà-
ìåíò ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ñ³÷-
íÿ äî ÷åðâíÿ 2007 ð., áóëè ñïðîáè íåçà-
êîííîãî ââåçåííÿ 678 ìîá³ëüíèõ òåëåôî-
í³â. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðî-
êó ïðèñ³êëè ñïðîáó íåçàêîííîãî ââåçåí-
íÿ 916 òåëåôîí³â. ² ÿêùî ìèíóëîãî ðîêó
îñíîâíèìè “ïîñòà÷àëüíèêàìè” ìîá³ëü-
íî¿ êîíòðàáàíäè áóëè Ïîëüùà (733 òåëå-
ôîíè), Óãîðùèíà (81) ³ Ðîñ³ÿ (48), òî öüî-
ãî ðîêó ë³äåðñòâî çà Á³ëîðóññþ (277).

Êåð³âíèê “Óêð÷àñòîòíàãëÿäó” Ïàâëî
Ñëîáîäÿíþê çàÿâèâ, ùî â Óêðà¿í³ äåâ’-
ÿòü ³ç äåñÿòè ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â íå-
ëåãàëüíî ââåçåí³, ó çâ’ÿçêó ç öèì âèíè-
êàþòü ïðîáëåìè ïðè ðåìîíò³ òåëåôîí³â
ó ñåðâ³ñíèõ öåíòðàõ.

Ïðîòå â ñåðâ³ñíèõ öåíòðàõ ïðîâ³äíèõ
îïåðàòîð³â òàêó ³íôîðìàö³þ íå ï³äòâåð-
äèëè. Â³êòîð Êîðîëü, êîìïàí³ÿ “Àñòåë”:
“Ìè çàéìàºìîñÿ ãàðàíò³éíèì ðåìîí-
òîì òåëåôîí³â, ÿê³ íàä³éøëè äî Óêðà-
¿íè ëåãàëüíèì øëÿõîì ³ çàðåºñòðîâàí³
âèðîáíèêàìè. Ç êîíòðàáàíäíèìè òåëå-
ôîíàìè ñïðàâ íå ìàºìî”.

Çà äàíèìè îïåðàòîð³â ðèíêó, ê³ëüê³ñòü
íåëåãàëüíèõ òåëåôîí³â, ââåçåíèõ äî
Óêðà¿íè ìèíóëîãî ðîêó, ñòàíîâèëà ïðè-
áëèçíî 20%, ³ â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî öÿ
öèôðà ðàïòîì çá³ëüøèëàñÿ ó ê³ëüêà ðà-
ç³â, í³÷èì íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ.

Êð³ì òîãî, ³ñíóº ïðîáëåìà ðèíêó âè-
êðàäåíèõ òåëåôîí³â. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
öåíòðó ³ç çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñòî-
ëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿ Îëåêñàíäð Ðàäêåâè÷, ùî-
äíÿ íàäõîäèòü 8—10 çàÿâ ïðî êðàä³æêó
òåëåôîí³â. Ó ñåðåäíüîìó âäàºòüñÿ çíàé-
òè êîæåí òðåò³é ìîá³ëüíèé, áî íà âñ³õ
ñòîëè÷íèõ ðèíêàõ, ó òðàíñïîðò³ ïðàöþ-
þòü ãðóïè ñï³âðîá³òíèê³â ÌÂÑ, ÿê³ âè-
ÿâëÿþòü ïðîäàæ êðàäåíèõ ìîá³ëüíèõ òå-
ëåôîí³â.

Ó ñòîëèö³ íåôîðìàëüíèì ë³äåðîì ç
ïðîäàæó êðàäåíèõ ³ “ñ³ðèõ” ìîá³ëüíèõ
òåëåôîí³â º êè¿âñüêèé ðàä³îðèíîê, íà
ÿêîìó íåäàâíî óáèëè äèðåêòîðà

Óäàð ïî “ìîá³ëüíîìó”
êðèì³íàëó 
Çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ âàë³çàìè ïåðåïðàâëÿëà
êîíòðàáàíäí³ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè 
÷åðåç áîðèñï³ëüñüêèé àåðîïîðò
Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно в аеропорт "Бориспіль" затримали партію мобільних
телефонів, що нама алися ввезти на територію У раїни. За альна
с ма, на я “потя н ли” 98 мобільних телефонів “Но ія-№ 95",
приблизно 400 тис. ривень.

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Керівни юридично о департамент бло "Народ-
на самооборона" Юрій Мартинен о ствердж є,
що звин вачений радіжці шин з автомобіля на-
писав заяв про побиття йо о міліціонерами, аби
назвав сво о сина — Ма сима Мартинен а — спів-
часни ом злочин . Проте письмових заяв від пі-
дозрювано о про застос вання до ньо о фізичної
сили в міліції немає. За словами правоохоронців,
синців на ньом — та ож.

ßê çàçíà÷èâ ïàí Ìàðòèíåíêî “Õðåùàòèêó”, ïðàâîîõîðîíí³
îðãàíè ÷èíÿòü òèñê ñàìå íà íüîãî ÷åðåç çâèíóâà÷åííÿ éîãî ñè-
íà Ìàêñèìà â êðàä³æö³. Àäæå ïàí Ìàðòèíåíêî íèí³ çàõèùàº
ïðàâà Îëåêñàíäðà Ãîëîâêà â ñóä³, ÿêîãî, çà ñëîâàìè þðèñòà,
çðîáèëè êàë³êîþ ï³ä ÷àñ äîïèòó ïðàö³âíèêè Äàðíèöüêîãî ðàé-
â³ää³ëó ì³ë³ö³¿. Íàãàäàºìî, ùî ìèíóëî¿ íåä³ë³ ÷îòèðè ñï³âðîá³ò-
íèêè êðèì³íàëüíîãî ðîçøóêó ïðè¿õàëè íà âóëèöþ Ðóäåíêà äî
êâàðòèðè ïàíà Ìàðòèíåíêà ç ïîñòàíîâîþ ñóäó ïðî îáøóê ïî-
ìåøêàííÿ. Ïðîòå àäâîêàò ¿õ íå ïóñòèâ. Íà öå ì³ë³ö³îíåðè çíåñ-
òðóìèëè ïîìåøêàííÿ. Ïðàâîîõîðîíö³â âñå æ òàêè çãîäîì ïóñ-
òèëè äî êâàðòèðè, ïðîòå òàì âîíè í³÷îãî íå âèÿâèëè. À âò³ì,
á³ëÿ ï³ä’¿çäó çíàéøëè ãðàíàòó F1.

Ìàêñèì Ìàðòèíåíêî âæå áóâ íà î÷í³é ñòàâö³ ³ç çàòðèìàíèì
õëîïöåì, ÿêèé íàçâàâ Ìàêñèìà ñâî¿ì ïîä³ëüíèêîì ó êðàä³æö³
øèí ç àâòîìîá³ëÿ. Îäíàê, çà ñëîâàìè ïàíà Ìàðòèíåíêà, öåé
çâèíóâà÷åíèé â³äìîâèâñÿ â³ä ñâî¿õ ñâ³ä÷åíü òà íàïèñàâ çàÿâó
ïðî òå, ùî ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ áèëè éîãî, âèìàãàþ÷è íàçâàòè
Ìàêñèìà Ìàðòèíåíêà ñï³âó÷àñíèêîì çëî÷èíó. Òàêîæ Þð³é
Ìàðòèíåíêî ðîçïîâ³â, ùî éîãî ñèí ïðîõîäèòü ó ñïðàâ³ ëèøå
ÿê ñâ³äîê, æîäíîãî çâèíóâà÷åííÿ éîìó íå ïðåä’ÿâëåíî. Äî ñëî-
âà, 19-ð³÷íèé Ìàêñèì Ìàðòèíåíêî ïðàöþº â ðåàá³ë³òàö³éíîìó
öåíòð³ äëÿ íàðêîçàëåæíèõ ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³.

Íà÷àëüíèê Öåíòðó ãðîìàäñüêèõ çâ’ÿçê³â êè¿âñüêî¿ ì³ë³ö³¿ Âî-
ëîäèìèð Ïîë³ùóê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî ïðàâîîõîðîíö³ íå
ìîãëè çàéòè äî êâàðòèðè Ìàðòèíåíêà ïðîòÿãîì 3 ãîäèí. Äî áó-
äèíêó íà âóëèö³ Ðóäåíêà ïî÷àëè ï³äòÿãóâàòèñÿ ëþäè, ÿê³ ïðåä-
ñòàâëÿëèñÿ þðèñòàìè, äðóçÿìè Þð³ÿ Ìàðòèíåíêà. Ñàìå öèõ
ñòîðîíí³õ ëþäåé ì³ë³ö³îíåðè ï³äîçðþþòü ó ï³äêèäàíí³ ãðàíà-
òè äî ï³ä’¿çäó, àáè ïåðåøêîäèòè ä³ÿì ðîçøóêîâî¿ áðèãàäè. Í³-
ÿêèõ çàÿâ â³ä çâèíóâà÷åíîãî ïðî òå, áóö³ìòî ñâ³ä÷åííÿ ïðîòè
Ìàðòèíåíêà ç íüîãî “âèáèâàëè”, â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ íå
çàô³êñîâàíî

Áèëè ÷è íå áèëè?
Ïðàâîîõîðîíö³ ñòâåðäæóþòü, ùî íå áèëè îáâèíóâà÷åíîãî,
ÿêèé íàçâàâ Ìàêñèìà Ìàðòèíåíêà ñï³âó÷àñíèêîì
ó êðàä³æö³ øèí ç àâòîìîá³ëÿ

Юрій Мартинен о ствердж є, що звин вачений радіжці шин
з автомобіля написав заяв про побиття йо о міліціонерами
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Кіль ість абонентів мобільно о зв’яз
в У раїні становить 51,379 млн осіб. З ід-
но з дослідженням онсалтин ово о бюро
AC&M, лідерами на рин мобільно о
зв’яз в травні є “Київстар” з част ою
рин 43% і UMC — 39,8%. Част и рин
мобільно о зв’яз операторів Life і “Бі-
лайн” в травні становили 11,8% і 4,9%
відповідно.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ïîòîìîê 
îêóïàíò³â 
ó Ìóçå¿ 
îêóïàö³¿
Êîëèøí³é êðîíïðèíö
Àâñòð³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ 
Îòòî ôîí Ãàáñáóðã, ïðåäêè
ÿêîãî çàâîéîâóâàëè ãàëèöüê³
çåìë³, âòðåòº ïðè¿õàâ 
â Óêðà¿íó

Íàòàë³ÿ ÊÀÌÈÍ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Íèí³øí³é â³çèò äî ñòîëèö³ äåâ’ÿíîñòîï’ÿ-
òèð³÷íèé íàùàäîê íàéá³ëüøî¿ ó ªâðîï³ ö³-
ñàðñüêî¿ äèíàñò³¿ ðîçïî÷àâ â³äâ³äèíàìè ùîé-
íî â³äêðèòîãî Ìóçåþ Ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿.
Åêñïîíàòè öüîãî ç³áðàííÿ ðîçïîâ³äàþòü ïðî
äîëþ òèõ ëþäåé, çàõèùàòè ïðàâà ÿêèõ â³í íà-
ìàãàâñÿ ïðîòÿãîì 12 ðîê³â ÿê äåïóòàò ªâðî-
ïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó. Íà îêðåìîìó ñòåíä³
ìóçåþ, ïðèñâÿ÷åíîìó ðîäèí³ Ãàáñáóðã³â, ïàí
Îòòî âï³çíàâ íà ôîòî òîâàðèø³â ñâîãî áàòü-
êà, ðåïðåñîâàíèõ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ. Ìà-
áóòü, íàéäðàìàòè÷í³øå ñêëàëàñÿ äîëÿ éîãî
òðîþð³äíîãî áðàòà Â³ëüãåëüìà ôîí Ãàáñáóð-
ãà (Âàñèëÿ Âèøèâàíîãî). Éîãî âèêðàëè â
1947 ðîö³ ó Â³äí³ ñòàë³íñüê³ àãåíòè ÑÌÅÐØ.
×åðåç ð³ê â’ÿçåíü ïîìåð â³ä òóáåðêóëüîçó â
Ëóê’ÿí³âñüê³é òþðì³, ì³ñöå ïîõîâàííÿ é äî-
ñ³ íåâ³äîìå.

Ñàì Îòòî ôîí Ãàáñáóðã ìàº 23 îíóê³â,
ï’ÿòåðî ç íèõ çà ïðèêëàäîì ä³äóñÿ àêòèâíî
çàéìàþòüñÿ ïîë³òèêîþ.

Íàùàäîê îñòàííüîãî àâñòð³éñüêîãî ³ìïåðà-
òîðà çàçíà÷èâ, ùî ïðè¿õàâ â Óêðà¿íó íå äëÿ òî-
ãî, àáè ïðîïàãóâàòè çì³íó ðåæèìó. Äëÿ íüîãî
ãîëîâíå — ùîá ëþäè áóëè ùàñëèâ³. ßê ïî÷åñ-
íèé ïðåçèäåíò Ïàíªâðîïåéñüêîãî ñîþçó Îò-
òî ôîí Ãàáñáóðã ìàº íà ìåò³ ëîá³þâàòè ³íòå-
ðåñè Óêðà¿íè â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³. Îñê³ëü-
êè Óêðà¿íà ãåîãðàô³÷íî ðîçòàøîâàíà â ªâðî-
ï³, âîíà ³ ïîë³òè÷íî ïîâèííà áóòè â ªÑ. ²
ÿêíàéøâèäøå.

Çà ñëîâàìè Îòòî ôîí Ãàáñáóðãà, éîãî áàòü-
êè äåÿêèé ÷àñ æèëè â Êîëîìè¿ (òîä³ öå áóëà
÷àñòèíà Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿). Öå ì³ñòî,
à òàêîæ ×åðí³âö³, â³í â³äâ³äàº ï³ñëÿ Êèºâà

Âàðò³ñòü æèòòÿ
Áàòüêè Ìèõàéëà Êîñòàøà ðîçøóêóþòü 120 òèñÿ÷ ãðèâåíü
íà ë³êè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü æèòòÿ ¿õíüîãî ñèíà

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Е сперти ствердж ють — діа-
ноз "лей оз" не є виро ом.
10-річний Михайло Косташ веде
вже 3-річн боротьб з нед -
ою. Хлопчи майже перемі
хвороб , після то о я йом
провели трансплантацію іст о-
во о моз . Проте сі з силля
я бать ів, та і меди ів мож ть
стати марними. Адже життя
Михайли а наразі залежить від
лі ів, вартість рс лі вання
я о о ошт є 120 тисяч ривень
на півро . Грошей бать ів на
ці препарати немає.

Ìèõàéëî Êîñòàø — çâè÷àéíèé øêîëÿð
ñòîëè÷íî¿ äâàíàäöÿòèð³÷êè ¹ 182. ßê ðîç-
ïîâ³â éîãî áàòüêî Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷,
õëîï÷èê ÿê ³ óñ³ ñó÷àñí³ ä³òè ïîëþáëÿº ãðà-
òè â êîìï’þòåðí³ ³ãðè. Ïðîòå çàö³êàâëå-
í³ñòü êîìï’þòåðíèìè çàáàâàìè íå çàâàäè-
ëà éîìó çàê³í÷èòè òðåò³é êëàñ íà â³äì³íí³
îö³íêè. Ìèõàéëî çîâñ³ì íå â³äð³çíÿºòüñÿ
çîâí³øíüî â³ä ñâî¿õ îäíîë³òîê, ïðîòå...

Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ çãàäóº òîé ñòðàø-
íèé ÷àñ, êîëè éîãî ìîëîäøîìó ñèíîâ³
ïîñòàâèëè ñòðàøíèé ä³àãíîç — ãîñòðèé
ë³ìôîáëàñòíèé ëåéêîç. Í³ÿêèõ îñîáëè-
âèõ îçíàê íåáåçïå÷íî¿ õâîðîáè â õëîï-
÷èêà íå âèÿâëÿëè. Îäíîãî ðàçó éîìó ñòà-
ëî çëå, ³ â³í ïîâí³ñòþ ïîæîâò³â, êðîâ ïðè
àíàë³ç³ çãîðòàëàñÿ. ßê ñêàçàëè çãîäîì ë³-
êàð³, íåäóãà ï³äòî÷óâàëà äèòèíó çñåðåäè-
íè ³ í³ÿê íå ïðîÿâëÿëàñü.

Ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ îáñòåæåíü ìåäèêè
â³ääàëè ê³ëüêà ñêëÿíèõ ñìóæîê ³ç çàëèø-
êàìè êðîâ³ äèòèíè é íåãàéíî íàêàçàëè
áàòüêàì çâåðíóòèñÿ äî “Îõìàòäèòó”. Â
ñåðïí³ 2004-ãî Ñåðã³þ Àíàòîë³éîâè÷ó ä³à-
ãíîç éîãî ñèíà ñêàçàëè âæå ë³êàð³ “Îõ-
ìàòäèòó” — îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ
êðîâ³. Ñïî÷àòêó Ìèõàéëèêó ïðîâåëè
êóðñ õ³ì³îòåðàï³¿, ïðîòå ó ôàõ³âö³â íå çà-
ëèøàëîñÿ ñóìí³âó, ùî áåç òðàíñïëàíòà-
ö³¿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó æèòòÿ äèòèíè íå
âðÿòóâàòè. Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ íå ìî-
æå áåç ñë³ç çãàäóâàòè òîé äåíü, êîëè éî-
ìó ïîâ³äîìèëè, ùî í³õòî ç ðîäè÷³â äëÿ
òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó Ìèõàé-
ëó íå ï³äõîäèòü. Ðîäèíà Êîñòàø çâåðíó-
ëàñÿ äî ªâðîïåéñüêîãî áàíêó äîíîð³â, ³
ëèøå â 2005 ðîö³ ôàõ³âö³ ï³ä³áðàëè õëîï-
÷èêó â³äïîâ³äíîãî äîíîðà, êë³òèíè ÿêî-
ãî â³äì³ííî ï³äõîäèëè õëîï÷èêó.

Äîâãîî÷³êóâàíó îïåðàö³þ Ìèõàéëó
Êîñòàøó ïðîâåëè â ñ³÷í³ 2006 ðîêó â
Ðîñ³éñüê³é äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ â
Ìîñêâ³. Çà äîáó ë³êóâàííÿ äèòèíè ¿¿
áàòüêè ùîäåííî âèòðà÷àëè ïîíàä $
1000. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ñòàí õëîï÷èêà ïî-
êðàùèâñÿ, éîãî ïåðåâåçëè äîäîìó. Îä-
íàê äëÿ òîãî, ùîá ê³ñòêîâèé ìîçîê íå
â³äòîðãñÿ é íå çàøêîäèâ îðãàí³çìó äè-
òèíè, Ìèõàéëî ïîñò³éíî ïîâèíåí
ïðèéìàòè äîðîã³ ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè.
Ï³âð³÷íèé êóðñ ë³êóâàííÿ õëîï÷èêà
êîøòóº 120 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïåðåðâó â
ïðèéîì³ ï³ãóëîê òà ì³êñòóð ðîáèòè íå
ìîæíà, òàê ÿê öå çàãðîæóâàòèìå æèò-
òþ õëîï÷èêà. Ë³êè, ÿê³ íå òàê³ äîðîã³,
ïðèéìàòè äèòèí³ çàáîðîíÿºòüñÿ, òîìó
ùî âîíè íååôåêòèâí³. ×åðåç âæèâàííÿ
âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ìåäè÷íèõ ïðåïà-
ðàò³â, ó õëîï÷èêà âèíèêëè é ïðîáëåìè
³ç ïå÷³íêîþ òà íèðêàìè.

Ðîäèíà Êîñòàø íèí³ òÿãíåòüñÿ ç îñòàí-
í³õ ñèë, àáè çàáåçïå÷èòè ë³êóâàííÿ ñâî-
ãî ìîëîäøîãî ñèíà. ² éîãî ìàòè, ³ éîãî
áàòüêî ïðàöþþòü â ÒÎÂ “ÀÃÐÎÒªÊ”.
Îäíàê äîõ³ä ñ³ì’¿ çà ï³âðîêó ñòàíîâèòü 
5 òèñÿ÷ ãðèâåíü — âàðò³ñòü îäíîãî äíÿ
ë³êóâàííÿ â ìîñêîâñüê³é ë³êàðí³. Íàðàç³
áàòüêè çàë³çëè ó âåëèê³ áîðãè. Ïðîòå âî-
íè é íàäàë³ íå âòðà÷àþòü íàä³¿ íà ïîâíå
îäóæàííÿ õëîï÷èêà. Íå äèâëÿ÷èñü íà ô³-
íàíñîâó ñêðóòó, ðîäèíà Êîñòàø ðàç íà 2
ì³ñÿö³ ¿çäÿòü íà êîíñóëüòàö³¿ äî Ìîñêâè,
à òàêîæ â³äïðàâëÿþòü ðàç íà 2 òèæí³ àíà-
ë³çè êðîâ³ Ìèõàéëà, ùîá åêñïåðòè âèçíà-
÷èëè ìàñó ïðåïàðàòó â êðîâ³ äèòèíè. Íà
æàëü, òàêèõ àíàë³ç³â â Óêðà¿í³ íå ïðîâî-
äÿòü.

Áàòüêî õëîï÷èêà ñòâåðäæóº, ùî óñ³
ïîâèíí³ çðîçóì³òè, ùî ä³àãíîç “ëåé-
êîç” íå º âèðîêîì. ßê ïðèêëàä, â³í íà-
âîäèòü ñâîãî Ìèõàéëèêà. Îäíàê áî-
ðîòüáà çà îäóæàííÿ òà æèòòÿ õëîï÷èêà
ìîæå çàê³í÷èòèñÿ ô³àñêî, ÿêùî áàòüêè
Ìèõàéëèêà íå îòðèìàþòü íàéáëèæ÷èì
÷àñîì 120 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ìåäè÷í³
ïðåïàðàòè

Юрій ТОПЧІЙ (письменни Г став Водіч-
а), лідер монархічно о р х У раїни:
— Я дов ий час спіл вався із Отто фон

Габсб р ом я олова ор анізації “Трон” в ас-
пе ті моїх твердих пере онань, що на У раїн
че ає монархічне майб тнє. Проте з часом діз-
нався, що 60-х ро ах він офіційно зрі ся всіх
тит лів і цісарсь их прав — я своїх, та і сво-
їх нащад ів. Тож тепер він приїхав до У раїни
я приватна особа, пенсіонер Європарламен-
т до тор Габсб р . Я не схвалюю йо о зре-
чення, проте я особистість він мені подоба-
ється. А всі династичні права ронпринца те-
пер перейшли до Си ізм нда фон Габсб р а,
олови Тос ансь о о дом Габсб р ів, я ий
має наміри невдовзі відвідати У раїн .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Отто фон Габсб р (повне ім’я Франц Йо-
сип Отто Роберт Марія Антон Карл Ма с Ген-
ріх Сі ст с Ксавьє Рене Людві Каетан Пій І -
натій) народився 20 листопада 1912 ро , тоб-
то через шість літ після то о, я йо о дід сь —
повний тез а, Отто фон Габсб р — помер від
хвороби ортані, спричиненої сифілісом.

* * *
На завойованих 1772 році західно раїн-

сь их землях цісарсь ий ряд про олосив Ко-
ролівство Галичини і Володимирії. Представ-
ни ами династії Габсб р ів, я і носили тит л
оролів Галичини та Володимирії (Galiciae et
Lodomeriae), б ли: Марія-Терезія (1740 —
1780), Йосип II (1780 — 1790), Леопольд II
(1790 — 1792), Франц II (1792 — 1835), Фер-
динанд I (1835— 1848), Франц-Йосип I (1848—
1916) і Карл I (1916 — 1918). З 1849 ро Габс-
б р и отримали ще й тит л нязів Б овини.
Ніхто з них не б в оронований володарями Га-
личини і Володимирії, хоча з 1867- о цісарі о-
рон валися ще й ороною свято о Стефана.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Допоможіть врят вати дитин !
Грант на по ращення життя соціально

незахищених верств населення:
Одерж вач: Головне правління дер-

жавно о азначейства У раїни м. Києві
Код: 24262621
Бан одерж вача: Головне правління

державно о азначейства У раїни
м. Києві
Код бан : 820019
КРЕДИТ рах. N: 31513925700001
Мета платеж : на лі вання Михайла

Косташа
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Ïðî îâî÷åâèé ñóï òà ³íîçåìö³â
Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ïèñüìåííèê

ß ñèäæó â ³òàë³éñüêîìó ðåñòî-
ðàí÷èêó â ëîíäîíñüêîìó àåðîïîð-
òó “Õ³òðîó”. ̄ ì îâî÷åâèé ñóï ³ ÷å-
êàþ ðåéñó íà Áåðë³í. ß ñþäè ùå
ïðèëå÷ó äí³â ÷åðåç äåñÿòü. ² òîä³,
íàïåâíî, ïî÷óþ ùå íå ðàç ñêàðãè
àíãë³éö³â íà ³íîçåìö³â, ùî çàïî-
ëîíèëè Îá’ºäíàíå êîðîë³âñòâî
Àíãë³¿ ³ Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿. Ñêàð-
ãè ³ íà ëåãàëüíèõ ³íîçåìö³â, ³ íà
íåëåãàëüíèõ. ² ñïðàâä³, îáñëóãî-
âóº ìåíå íèí³ îô³ö³àíòêà ç ²ñïà-
í³¿, à á³ëÿ ñò³éêè Áðèòàíñüêèõ
àâ³àë³í³é ïîñàäêîâèé êâèòîê ÿ îò-
ðèìóâàâ ó ïîðòóãàëüöÿ àáî ãðåêà.
Âò³ì, öå âñå Îá’ºäíàíà ªâðîïà, ³
íîðìàëüíèé àíãë³ºöü íà òàêèõ îñü
ãàñòàðáàéòåð³â íå ñêàðæèòèìåòü-
ñÿ. Àäæå êðàù³ ñàíòåõí³êè ³ ìó-
ëÿðè â Ëîíäîí³ — ïîëÿêè. ² íàâ-
ðÿä ÷è õòî-íåáóäü çàõî÷å íèí³,
ùîá òðóáó éîìó ó âàíí³ ì³íÿâ åò-
í³÷íèé àíãë³ºöü, ïðåäñòàâíèê “òè-
òóëüíî¿ íàö³¿”. Äî ñëîâà, íåùî-
äàâíî ÿ òàê ³ íå çì³ã ÷³òêî ïîÿñ-
íèòè öåé òåðì³í (òèòóëüíà íàö³ÿ)
îäíîìó àíãë³éñüêîìó ë³êàðåâ³.
Çì³ñò â³í, çâè÷àéíî, çðîçóì³â, àëå
âñå íàìàãàâñÿ ðîç³áðàòèñÿ: à íà-
â³ùî öåé òåðì³í âèãàäàëè ³ ÿê éî-
ãî âèêîðèñòîâóþòü. Íó, ÿ éîìó
ñêàçàâ, ùî, íàïðèêëàä, ïîë³òèêè
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè öåé òåð-
ì³í äëÿ âèçíà÷åííÿ ìåæ ñâîãî
åëåêòîðàòó àáî äëÿ ïîë³òè÷íî¿
ïðîãðàìè: íàïðèêëàä, ïðîãðàìè
çàõèñòó òèòóëüíî¿ íàö³¿ â³ä óñ³ëÿ-
êèõ íàöìåíøèí. Ï³ñëÿ öüîãî â³í
ìàõíóâ ðóêîþ ³ çàïðîïîíóâàâ ïî-
ãîâîðèòè ïðî ïîãîäó àáî âèïèòè
â³ñê³. Ðîçìîâà ïðî ïîãîäó ñàìà ñî-
áîþ çíîâó âèâåëà íà ïîë³òèêó,
òî÷í³øå íà ìàñ-ìåä³à. Àäæå ÿ éî-
ìó ñêàçàâ, ùî ïåðåä òèì, ÿê ëåò³-
òè äî Ëîíäîíà, ïîäèâèâñÿ ïðîã-
íîç íà âåá-ñàéò³ ÁÁÑ. ÁÁÑ ïîîá³-
öÿëî ùîäåíí³ äîù³, ÿ âçÿâ ³ç ñî-
áîþ ïàðàñîëüêó ³ ùå æîäíîãî ðà-
çó ¿¿ íå â³äêðèâ. Ëèøå êîâòîê äå-
ñÿòèð³÷íîãî “Àáåðëîðà” — õîðî-
øîãî øîòëàíäñüêîãî â³ñê³ — äî-
ïîì³ã âèâåñòè ðîçìîâó íà àáñî-
ëþòíî áåçêîíôë³êòí³ òåìè. Öåé
àíãë³éñüêèé ë³êàð âèÿâèâñÿ çà

îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â ºäèíèì “ïðåä-
ñòàâíèêîì òèòóëüíî¿ íàö³¿”, ùî
íå ìàâ í³ äî êîãî í³ÿêèõ ïðåòåí-
ç³é. Íàïåâíî òîìó, ùî íåïîãàíî
æèâåòüñÿ ë³êàðÿì ó Âåëèêîáðèòà-
í³¿. ¯ì êîíôë³êòè íå ïîòð³áí³. À
îñü ïèñüìåííèêè ³ æóðíàë³ñòè áåç
êîíôë³êò³â íå ìîæóòü. Ïðî ùî òî-
ä³ ïèñàòè? Ïðî êóë³íàðí³ íîâîâ-
âåäåííÿ çà¿æäæèõ ôðàíöóçüêèõ
êóõàð³â?

Îñü ³ ÿ íèí³, õî÷ ³ äî¿äàþ âæå
³òàë³éñüêèé ñóï÷èê, à äóìàþ ïðî
ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè ó Âåëèêîáðè-
òàí³¿.

Ìîæíà â÷èòèñÿ íà ÷óæèõ ïî-
ìèëêàõ, à ìîæíà íàáèðàòèñÿ äåð-
æàâíîãî ðîçóìó íà ÷óæèõ ïðîá-
ëåìàõ. Õî÷à íåìàº ºäèíîãî ðå-
öåïòó âèð³øåííÿ ïðîáëåì äëÿ
âñ³õ êðà¿í, àëå ³íôîðìàö³ÿ — âå-
ëèêà ð³÷. À ñîö³àëüí³ õâîðîáè ³íî-
ä³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ øâèäøå,
í³æ ô³çè÷í³. Íåëåãàëüíà ³ìì³ãðà-
ö³ÿ — îäíà ç íàéñåðéîçí³øèõ
ïðîáëåì Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, àëå
ò³ëüêè äóæå íà¿âíà ëþäèíà ìîæå
ïîäóìàòè, ùî íàñ ³ Óêðà¿íó â ö³-
ëîìó öÿ ïðîáëåìà íå òîðêàºòüñÿ.

Ïîðÿä ç àåðîïîðòîì “Õ³òðîó”
ðîçòàøîâàíå îäíå ç íàéíåùàñí³-
øèõ àíãë³éñüêèõ ì³ñòå÷îê ï³ä íà-
çâîþ Ñëàó. Ó öüîìó ì³ñòå÷êó ãî-
âîðÿòü íà 56 ìîâàõ íàðîä³â ñâ³òó,
àëå öå í³êîãî îñîáëèâî íå ðàäóº.
²ìì³ãðàíò³â òóò íàáàãàòî á³ëüøå,
í³æ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. ² íàâ³òü
ñåðåä ì³ñöåâèõ ÷èíîâíèê³â º ¿õí³
ëåãàëüí³ ïðåäñòàâíèêè, ÿê³ íèí³
íàìàãàþòüñÿ âèð³øèòè ìàéæå
íåâèð³øóâàíó ïðîáëåìó. Çà àíã-
ë³éñüêèìè çàêîíàìè, ÿêùî äåñü
íà òåðèòîð³¿ êîðîëåâè ªëèçàâåòè
âèÿâëÿòü ñèð³òêó, òî éîãî â³äðàçó
áåðóòü íà äåðæàâíå çàáåçïå÷åííÿ.
Àäæå âñÿêå áóâàº, íîâîíàðîäæå-
íèõ ï³äêèäàëè ï³ä âîðîòà öåðêâè
àáî íà ïîð³ã áóäèíêó áàãàòèõ ùå
çà ÷àñ³â Îë³âåðà Òâ³ñòà. Àëå çàêîí
º ³ ä³º, ³ ï³äïàäàþòü ï³ä íüîãî
áóäü-ÿê³ ä³òè äî 16-ð³÷íîãî â³êó,
ó ÿêèõ íåìàº áàòüê³â. ² îñü óíà-
äèâñÿ æ õòîñü çàëèøàòè íà ïîðî-

ç³ ì³ñüêî¿ óïðàâè òî äåñÿòü öèãàí-
÷àò, òî äâàäöÿòü. ² â³ê — â³ä ï’ÿ-
òè äî ÷îòèðíàäöÿòè ðîê³â, ³ âñ³ áåç
äîêóìåíò³â. Îñü ³ äîâîäèòüñÿ ì³ñü-
êèì ÷èíîâíèêàì äåíü çà äíåì âè-
êîíóâàòè ãóìàíí³ àíãë³éñüê³ çàêî-
íè — âèïèñóâàòè ¿ì äîêóìåíòè ç
¿õí³õ æå ñë³â, çíàõîäèòè äëÿ íèõ
ïðàêòè÷íî áåçêîøòîâíå æèòëî,
âèçíà÷àòèñÿ ç ñîö³àëüíèìè âèïëà-
òàìè. À çâ³äêè âîíè áåðóòüñÿ ö³
öèãàíñüê³ ä³òè? Çàãàäêà òà é ãîä³!
ßêùî öüîãî ì³ñöåâà ïîë³ö³ÿ ç’ÿñó-
âàòè íå ìîæå, òî ³ ÿ íå ïðîïîíó-
âàòèìó ñâî¿ âåðñ³¿. Çðîçóì³ëî îä-
íå — òîé ôàêò, ùî Âåëèêîáðèòà-
í³ÿ — îñòð³â, íå ðÿòóº ¿¿ â³ä äóæå
ìîá³ëüíèõ íåëåãàë³â, ùî ÿêèìîñü
÷èíîì íà öåé îñòð³â ïðîáèðàþòü-
ñÿ. À ÿê ó íàñ áóäå? ×è âæå º?
Àäæå ìè ïðÿìî íà øëÿõó äî ªâ-
ðîïè çíàõîäèìîñÿ? Çâè÷àéíî, íè-
í³ ó íàñ, îêð³ì òèòóëüíî¿ ³ íåòè-
òóëüíèõ íàö³é, ïîâíî ïðåäñòàâíè-
ê³â áðàòí³õ ³ íåáðàòí³õ íàðîä³â, ÿê³
ïðàãíóòü âëàøòóâàòèñÿ õòî ÷åñíî,
à õòî — íàâïàêè, íà íàø³é ãîñ-
òèíí³é çåìë³. ² çàêîíè ìè ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Áðþññåëÿ óõâàëþºìî
ãóìàíí³. ßê áè ò³ëüêè íàâ÷èòèñÿ
òàê êîíòðîëþâàòè âèêîíàííÿ öèõ
çàêîí³â, ùîá íå ç’ÿâëÿëèñÿ ÷åðãè
³íîçåìíèõ âíóê³â ëåéòåíàíòà
Øì³äòà ïåðåä â³ää³ëåííÿìè ñî-
öçàáåçïå÷åííÿ. Àäæå ó íàñ òàêèõ
³ ñâî¿õ âèñòà÷àº!

Äî ñëîâà, ïðî îâî÷åâèé ñóï! Çà-
ïëàòèâ ÿ çà íüîãî 3 ç ïîëîâèíîþ
àíãë³éñüêèõ ôóíòà (ùîá ä³çíàòè-
ñÿ, ñê³ëüêè öå â ãðèâíÿõ — ïîì-
íîæòå íà äåñÿòü), à ðåöåïò òàêèé
ïðîñòåíüêèé, ùî ëèøå äèâóºøñÿ!
Çâàð³òü êàðòîïëþ, ìîðêâèíó, ïà-
ðó öèáóëèí ³ ïîäð³áí³òü âñå öå
áëåíäåðîì. Âèéäå òèïîâèé äëÿ
ñüîãîäåííÿ ºâðîïåéñüêèé ñóï-ïþ-
ðå. Õî÷åòå, ùîá â³í áóâ ð³äåíü-
êèì — äîäàéòå òðîõè êèï’ÿ÷åíî-
ãî ìîëîêà. Ñ³ëü ³ ïåðåöü çà ñìà-
êîì. ² íå äóìàéòå, ùî çà êîðäî-
íîì ¿æà çàâæäè âèøóêàí³øà ³
ñìà÷í³øà! Âîíà òàì äîðîæ÷à, îñü
³ âñå

ВІД АВТОРА

Çâ³ðèíà çàë³çíèöÿ çíîâó â Êèºâ³
Â³äêðèâàºòüñÿ Ìóçåé öèðêîâîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè
Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Післязавтра в Києві (прос-
пе т Перемо и, 82; пар
Нив и) прочинить двері
М зей цир ово о мистец-
тва У раїни — перший і
єдиний в нашій державі.
Ініціював цю дов оочі ва-
н подію Ми ола Кобзов,
отрий очолює "Цир овий
союз Кобзова".

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïàí
Êîáçîâ, ïåðøèì êè¿âñüêèì ðîç-
âàæàëüíèì çàêëàäîì, â ÿêîìó ö³-
ëîð³÷íî ï³ä äàõîì ãîðîäÿíè íà-
ñîëîäæóâàëèñÿ ñòàðîäàâí³ì ìèñ-
òåöòâîì öèðêîâèõ çàáàâ, áóâ
“Øàòî-äå-Ôëåð” (“Çàìîê êâ³-
ò³â”), çáóäîâàíèé 1863 ðîêó íà
ì³ñö³ ñó÷àñíîãî ñòàä³îíó ³ìåí³
Ëîáàíîâñüêîãî (“Äèíàìî”). Ïðè-
áóòêîâå ì³ñöå ñëóãóâàëî äîáðèì
ïðèêëàäîì äëÿ Îãþñòà Áåðãîíüº.
Äàëåêîãëÿäíèé ôðàíöóç, âèêó-
ïèâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ðîç³
âóëèöü Ôóíäóêëåºâñüêî¿ òà Íîâî-
ªëèçàâåòèíñüêî¿ (òåïåð³øí³

Ïóøê³íñüêà é Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî), âèìóðóâàâ ïðèì³ùåí-
íÿ öèðêó. 28 ãðóäíÿ 1875 ðîêó
ââàæàºòüñÿ äíåì íàðîäæåííÿ
ïåðøîãî êè¿âñüêîãî ñòàö³îíàðíî-
ãî öèðêó. Ñàìå òîä³ Áåðãîíüº
ïåðøîþ âèñòàâîþ â³äñâÿòêóâàâ
íîâîñ³ëëÿ. Íèí³ ó öüîìó ïðèì³-
ùåíí³ ðîçòàøóâàâñÿ Òåàòð ðîñ³é-
ñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè.

Äîâãà é âåëèêà ³ñòîð³ÿ öèðêî-
âîãî ìèñòåöòâà, óêðà¿íñüêîãî
çîêðåìà, ëåãêî ïðîñòåæóºòüñÿ â
åêñïîçèö³ÿõ íîâîíàðîäæåíîãî
ìóçåþ. Åêñïîíàòè çáèðàëè íå
ò³ëüêè â Óêðà¿í³, õî÷à á³ëüø³ñòü
¿õ ïåðåäàëè áåçïîñåðåäíüî Ìè-
êîëà Êîáçîâ òà éîãî êîëåãè.
Ôîíäè ìóçåþ ñôîðìóþòü åêñïî-
íàòè Ìèõàéëà Çîëëî, ªëåíè
Ãðèíüº, ²ðèíè Êàùåºâî¿, Ìè-
õàéëà Ðèáàêîâà òà áàãàòüîõ ³í-
øèõ ëþäåé, áåçïîñåðåäíüî ïî-
â’ÿçàíèõ ç öèðêîâîþ àðòèñòè÷-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Âåëèêó ê³ëüê³ñòü
óí³êàëüíèõ ñ³ìåéíèõ ðåë³êâ³é
ïîäàðóâàëè â³ä ùèðîãî ñåðöÿ.
Âæå íèí³ â ìóçå¿ ç³áðàíî ïîíàä
äâ³ òèñÿ÷³ ðàðèòåò³â (ïåðø³ àô³-
ø³, óí³êàëüí³ ôîòîãðàô³¿ ç àâòî-
ãðàôàìè íàðîäíèõ óëþáëåíö³â,
êîñòþìè, êíèæêè ïðî öèðêîâå

ìèñòåöòâî áàãàòüìà ìîâàìè, êàð-
òèíè, ñêóëüïòóðè, ðåêâ³çèò). Áåç-
ïåðå÷íî, îäíèì ³ç íàéö³êàâ³øèõ
º “Çâ³ðèíà çàë³çíèöÿ ä³äóñÿ Çîë-
ëî” — ä³þ÷à êîï³ÿ ïàðîâîçèêà ç
âàãîí÷èêàìè, â ÿêèõ “ïàñàæèðó-
âàëè” ð³çí³ òâàðèíè.

Íà â³äêðèòòÿ ìóçåþ çãîëîñèëè-
ñÿ ïðèéòè ïðåäñòàâíèêè âèäàòíèõ
öèðêîâèõ äèíàñò³é — Òåòÿíà Ìàñ-
ëîâà, Â³êòîð Øóëüæåíêî, ªëåíà ³
Òàìàðà Ãðèíüº, Îëåêñàíäðà é Âà-
ñèëü ßñåíêè, ²ðèíà Êàùåºâà é
Åäóàðä Çåìåíòîâ. Áóäóòü ³ çàðó-

á³æí³ ãîñò³ ç ãó÷íèìè ³ìåíàìè.
Ïðèì³ðîì, Urs Pilz Alain M.
Pacherie. Ç óêðà¿íö³â çàâ³òàþòü Àí-
äð³é Äàíèëêî, Ãðèãîð³é ×àïê³ñ,
Ãàáð³åëëà Ìàñàíãà, Òèìîô³é Íà-
ãîðíèé, Îëåã Ï³í÷óê òà áàãàòî ³í-
øèõ ïóáë³÷íèõ ëþäåé
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Геніальна х дожниця з народ Ка-
терина Біло р писала до Павла
Тичини і Дмитра Косари а, Ми оли
Бажана і Василя Касіяна, Михайла
Донцова, Степана Таран шен а,
О сани Петр сен о... По всьом
світові збирав ті епістолярні ше-
деври дослідни Ми ола Ка ар-
лиць ий. А нині видав ни "Лис-
тами, мов зорею, засвітилася", я
днями презент вали в М зеї ра-
їнсь о о народно о де оративно о
мистецтва.

Ñåëÿíêà ³ ñàìîóêà, ÿêà ñâî¿ì ìàëÿðñòâîì
ïðîñëàâèëà Óêðà¿íó, Êàòåðèíà Á³ëîêóð, îêð³ì
õóäîæíüîãî õèñòó â³ä Áîãà, ìàëà ùå é ïèñü-
ìåííèöüêèé äàð. Ìèêîëà Êàãàðëèöüêèé,
ÿêèé ìàéæå òðèäöÿòü ðîê³â çáèðàâ ¿¿ ëèñòè,
íàçèâàº Êàòåðèíó óêðà¿íñüêèì ïîåòîì ó ïðî-
ç³. Ïðàöþâàòè íàä êíèãîþ ïî÷àâ ó 2004-ìó.
“Ëèñòàìè, ìîâ çîðåþ, çàñâ³òèëàñÿ” — öå ïå-
ðåâèäàííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè äèïòèõó “Êàòåðè-
íà Á³ëîêóð. ß áóäó õóäîæíèêîì!”. Àâòîð äî-
ïîâíèâ ¿¿ íîâèìè äîñë³äæåííÿìè. Òóò íèí³
ç³áðàíî âñ³ (³ íåâ³äîì³ äîñ³) ëèñòè ìèñòêèí³.
Óâ³éøîâ ³ òîé, ùî çáåð³ãàâñÿ â Ìóçå¿ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåö-
òâà. Ïðàöþâàòè, çà ñëîâàìè àâòîðà, áóëî òÿæ-
êî. Ïðèì³ðîì, äî ëèñò³â ³ç ßãîòèíñüêîãî ³ñ-
òîðèêî-êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ä³ñòàâñÿ ëèøå ïî
ñìåðò³ äèðåêòîðà çàêëàäó, ÿêèé õîâàâ àðõ³â.

À ïî÷àëîñÿ âñå ç 1971 ðîêó. Ïàí Ìèêîëà
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî òîä³ â Ìóçå¿ óêðà-
¿íñüêîãî ìèñòåöòâà çðîáèëè ïåðøó ïîñìåðò-
íó âèñòàâêó Êàòåðèíè Á³ëîêóð. Íà í³é ä³ç-
íàâñÿ, ùî õóäîæíèöÿ ëèñòóâàëàñÿ ç óêðà¿í-
ñüêîþ ñï³âà÷êîþ Îêñàíîþ Ïåòðóñåíêî, ïðî
ÿêó â³í ÿêðàç ïî÷àâ ïèñàòè ïîâ³ñòü. Öå çà-
õîïèëî. Îäíå âèäàâíèöòâî çàêð³ïèëî çà íèì
³ âèäàííÿ ïðî Á³ëîêóð. Â³äòîä³ é ïî÷àâ çáè-
ðàòè ¿¿ ëèñòè.

Êíèãà âèéøëà íåâåëèêèì íàêëàäîì (ëè-
øå 1 000 ïðèì³ðíèê³â), óí³êàëüíà çà çì³ñòîì.
¯¿ ïóáë³êàö³ÿ ñòàëà ìîæëèâîþ çàâäÿêè êîð-
ïîðàö³¿ “Òðàíñåêñïî”. Ïðèäáàòè êíèãó é
á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî äîëþ “öàð³âíè êâ³ò³â”
ìîæíà â Ìóçå¿ íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî
ìèñòåöòâà

Óêðà¿íñüêà Ôàáðèêà ç³ðîê

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

З 12 до 14 червня Національ-
ном палаці мистецтв "У раїна"
відб вався XII Міжнародний
фестиваль "Море др зів". Др -
ий рі поспіль оловна на оро-
да он рс дістається пред-
ставни ам Гр зії.

Êîíêóðñ, çàïî÷àòêîâàíèé ìóçè÷íèì “ãó-
ðó” Ìèêîëîþ Ìîçãîâèì ó 1995 ðîö³, ñòàâ
ùàñëèâèì êâèòêîì äëÿ áàãàòüîõ ñï³âàê³â.
Ñàìå öåé ôåñòèâàëü â³äêðèâ íàì òàê³ ³ìå-
íà, ÿê Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Íàòàëÿ
Ìîãèëåâñüêà, ²íåø, Ìàðèíà Îäîëüñüêà,
Þðêî Þð÷åíêî, Íàòàëÿ Âàëåâñüêà.

Íèí³ æ òðè äí³ íà ñöåí³ ïàëàöó “Óêðà-
¿íà” ìîëîä³ âèêîíàâö³ ðîáèëè âñå ìîæëè-
âå é íåìîæëèâå, àáè ñïîäîáàòèñÿ ïðèñê³ï-
ëèâîìó æóð³. “Áðàëè”, õòî ÷èì ì³ã: õòîñü
ò³ëîì, à õòîñü ³ ä³ëîì. À âò³ì, âèñòóïè Dja-
di ÷è Àíæåë³íè ñóää³â íå âðàçèëè — ïå-
ðåäóñ³ì âñå æ òàêè òðåáà ìàòè ãîëîñ, áà-
æàíî ìåëîä³éíèé. Ìîëäîâà ïîêàçàëà ñåáå
ÿêíàéêðàùå. ×óäîâèé âîêàë Ä³àíè Âåëó-
öå ³ Â³êòîðà Áàëàíà áàãàòüîì áóâ äî âïî-
äîáè. Îêð³ì êîíêóðñíèõ âèñòóï³â, ãëÿäà÷³
ìàëè çìîãó ïîáà÷èòè é â³äîìèõ âèêîíàâ-
ö³â. Ñåáå ïîêàçàòè òà “ìîëîäèõ” ïîâ÷èòè
ïðèéøëè Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà, Â³êòîð
Ïàâë³ê, Íàòàëÿ Âàëåâñüêà, ãóðòè “Åêñ-ïðå-
çèäåíòè”, “×îòèðè êîðîë³”...

Îö³íþâàëè ìàéñòåðí³ñòü ñï³âàê³â ãîëî-
âà òà çàñíîâíèê êîíêóðñó “Ìîðå äðóç³â”
êîìïîçèòîð Ìèêîëà Ìîçãîâèé, ïðåçè-
äåíò ÍÒÊÓ Â³òàë³é Äîêàëåíêî, ïðåçè-
äåíò Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà-
¿íè Â³êòîð Íàáðóñêî, à òàêîæ ìèíóëî-
ð³÷íèé ïåðåìîæåöü òà ñîë³ñò øîó-áàëåòó
“Georgia” Àíð³ Äæîõàäçå. Ïîðÿäîê âè-
ñòóï³â âèçíà÷èëè æåðåáêóâàííÿì. Ó äðó-
ãîìó òóð³ ó÷àñíèêè âèêîíàëè ïî îäí³é
ï³ñí³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ó òðåòüîìó —

ïî äâ³ äîâ³ëüí³ êîìïîçèö³¿. Äëÿ äåÿêèõ
ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ ñêëàäíî áóëî äî-
òðèìàòè ãîëîâíî¿ óìîâè — âèêîíàòè ï³ñ-
íþ óêðà¿íñüêîþ. ×îìóñü íàéêðàùå öå
âäàëîñÿ “íåóêðà¿íñüêèì” êîíêóðñàíòàì.

Òðåòº ì³ñöå òà $1500 ïîä³ëèëè ì³æ ñî-

áîþ Îêñàíà Ïîì³í÷óê ³ Êàòåðèíà Øåô-
ôåð. Ñð³áíèì “ïðèçåðîì” ñòàâ ñï³âàê ³ç
Ìîëäîâè Â³êòîð Áàëàí, çàáðàâøè íà äî-
äà÷ó $3000, ïåðøå ì³ñöå òà ïðåì³þ ó
$5000 çà ÷óäîâå âèêîíàííÿ “×îðíîáðèâ-
ö³â” ³ “Àðãî” ä³ñòàâ àðòèñò ³ç Ãðóç³¿ Òàòî

— Àíð³, âè äîáðå ñï³âàºòå óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ. Òÿæêî áóëî âèâ÷èòè ñëîâà?

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ âàøà ìîâà. Âîíà òà-
êà ìåëîä³éíà. Òîæ ³ òåêñòè çàñâî¿òè áóëî
íå ñêëàäíî. Ïîäîáàþòüñÿ Êè¿â, êèÿíè ³,
áåçïåðå÷íî,— òåëåâ³ç³éíèé ôåñòèâàëü “Ìî-
ðå äðóç³â”. Òîìó é ïðè¿æäæàþ ñþäè çíîâó
é çíîâó. Âïåðøå ïîáà÷èâ âàøå ì³ñòî ñ³ì-
íàäöÿòèð³÷íèì. Âîíî ìåíå ïðè÷àðóâàëî.
Òî áóëà ïåðøà íåçàáóòíÿ çàêîðäîííà ïî-
äîðîæ.

— ßê çì³íèëîñÿ âàøå æèòòÿ ï³ñëÿ ïåðåìî-
ãè â êîíêóðñ³?

— Â³äòåïåð íà ãðóçèíñüêîìó ðàä³î ÷àñòî
êðóòÿòü “×åðâîíó ðóòó” â ìîºìó âèêîíàí-

í³. Ó ðåéòèíãó âîíà çàéìàº âèñîê³ ì³ñöÿ.
À ùå ÿ çíÿâñÿ â ñêàíäàëüíîìó êë³ï³. Ð³÷ ó
ò³ì, ùî â ìî¿é öíîòëèâ³é êðà¿í³ íå ãîäèòü-
ñÿ çí³ìàòèñÿ îãîëåíèì. ² íå ò³ëüêè æ³íêàì,
÷îëîâ³êàì òàêîæ. Âëàñíå, êëàñèêè ê³íî ³íî-
ä³ íåõòóâàëè öèìè òðàäèö³ÿìè. À ùå ä³ñ-
òàâ òèòóë “Ãîëîñ ðîêó Ãðóç³¿”.

— Çà ÿêó ï³ñíþ?
— Çà “Ãóìîðåñêó”, ÿêó íàïèñàëà ìîÿ ìà-

ìà — êîìïîçèòîð Ðóñóäàí ×õà¿äçå.

— ×è äàâíî ñï³âàºòå?
— Ç ÷îòèðüîõ ðîê³â ñåðéîçíî çàéìàþñÿ

ìóçèêîþ. Ìàþ êëàñè÷íó îñâ³òó, çàê³í÷èâ
Àêàäåì³þ ìèñòåöòâ ó Òá³ë³ñ³.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ïåðøèé êîíêóðñ?
— Öå áóëî òàêîæ â Óêðà¿í³, â Ëóöüêó.

Êîíêóðñ íàçèâàâñÿ “Íà õâèëÿõ Ñâ³òÿçÿ”.

— Óëþáëåí³ æàíðè?
— Ñîóë, ìîÿ áîãèíÿ — Ó¿òí³ Õ’þñòîí. À

â ðîêîâîìó ñòèë³ äëÿ ìåíå áàòüêî âîêà-
ëó — Ôðåää³ Ìåðê’þð³. Öå ìî¿ êóìèðè.
Ïîäîáàþòüñÿ òàêîæ Ñò³â Àíäåðñîí, Õàðè-
òà Ôðàíêë³í, Åëëà Ô³öäæåðàëüä.

— ßêèõ âèñîò çáèðàºòåñÿ äîñÿãòè?
— Ìð³þ ïåðåìîãòè íà “ªâðîáà÷åíí³” 

“×åðâîíà ðóòà”â Ãðóç³¿
Çíàìåíèòèé øëÿãåð Âîëîäèìèðà ²âàñþêà ó âëàñíîìó
àðàíæóâàíí³ ïðèâ³ç íà áàòüê³âùèíó ïåðåìîæåöü
ìèíóëîãî ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ “Ìîðå äðóç³â”, 
à íèí³ ÷ëåí éîãî æóð³ Àíð³ Äæîõàäçå
Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Анрі Джохадзе вже втретє вист пає Національном палаці мис-
тецтв "У раїна". Зір р зинсь о о во ал соліста шо -балет
"Georgia" від рив для раїнсь их шан вальни ів Ми ола Моз овий,
отрий запросив хлопця на "Море др зів". Анрі тоді перемі , а нині
вже працює в ж рі фестивалю. А втім, йо о поява із знаменитою
Івасю овою "Червоною р тою" знов ви ли ала б рхливі емоції й
оплес и. Несподівані джазові інтонації, я і естрадний співа при-
вніс до відомо о твор , від рили шля ер нове дихання. Щоправда,
саме це "пор шення" традицій олись ледь не ошт вало Анрі пе-
ремо и. Хоча більшість членів ж рі тоді визнали йо о пош и
доцільними.

Ó Êèºâ³ çàâåðøèâñÿ XII Ì³æíàðîäíèé òåëåâ³ç³éíèé
ôåñòèâàëü ìîëîäèõ âèêîíàâö³â “Ìîðå äðóç³â”
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“Червона р та” від Анрі Джохадзе зайняла
висо і місця в плей-листах р зинсь их
радіостанцій

“Море др зів” вже не дає п тів и в життя, але залишається оловним майданчи ом
для молодих ви онавців

Íåçíàíà
Á³ëîêóð
Ïîáà÷èëà ñâ³ò
íîâà êíèãà ëèñò³â
õóäîæíèö³ ç íàðîäó

Ми ола КАГАРЛИЦЬКИЙ,
письменни :
— Коли я почав читати листи, від рив для

себе вели д ховн особистість. Проста сіль-
сь а жін а, жив чи в Бо данівці, не перест -
паючи поро рідно о обійстя, знала все не
лише про своє село чи Я отинсь ий район, а
й про всю У раїн . Не мала жодно о лас ос-
віти, писала не рамотно, але не це оловне.
У листах вона розмовляла з осінню, роз ри-
вала свою творч лабораторію. Пристосов -
валася до ожно о адресата... За парамет-
рами д ховності мо ла оворити з найвидат-
нішими людьми світ .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ми ола Моз овий, омпозитор, засновни он рс “Море др зів”:
— Я задоволений фестивалем. Кон рс живе — свою справ я зробив. Треба відзначи-

ти сильний с лад он рсантів. Мені всі во алісти сподобалися, о ось о ремо виділити
тяж о. Усі молоді, завзяті — приємно лян ти. Кожен вист п б в особливим: співа ам вда-
лося передати найрізноманітніші нюанси творів. Є них і творча індивід альність, і хариз-
ма, й енер ети а. Знаєте, оли р зинсь ий во аліст заспівав “Чорнобривці”, видавши
шість нот сі-бемоль, наша с ддівсь а бри ада, не змовляючись, поставила Тато на пер-
ше місце. Величезний потенціал Катерини Шеффер. Д маю, п бліці треба запам’ятати
прізвища цих співа ів, ми про них ще не раз поч ємо. У моїх планах — створити ранді-
озне шо , зібравши на одній сцені всіх часни ів “Моря др зів” за 13 ро ів існ вання.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Автопортрет Катерини Біло р
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

До ва и ерівни ів підприємств, станов, ор анізацій, фірм,
житлово-е спл атаційних онтор та меш анців!

З 3 до 17 липня 2007 ро част ово Святошинсь ом ,
Солом'янсь ом районах (тепломережі від РК "Ми ільсь а Борща ів а'',
житлові масиви Ми ільсь а та Південна Борща ів а) проводитим ться
випроб вання теплових мереж.

У зв'яз із цим постачання арячої води б де припинено, починаючи
з 18.00 2 липня. Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах:

проспе тів Космонавта Комарова (част ово), 50-річчя Жовтня, в лиць
Пшеничної, А адемі а Корольова, проспе т А адемі а Корольова,
в лиць Симирен а, Гри оровича-Барсь о о, Вели ої О р жної, Зодчих,
Жмеринсь ої, Героїв Космос , Стро ача.

До почат випроб вань місцеві системи теплоспоживання (опалення,
аряче водопостачання, вентиляція та ін.) мають б ти повністю та
надійно від лючені від теплових мереж.

У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої
води затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що б де
додат ово повідомлено житлово-е спл атаційні ор анізації.

Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або поряд
з я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо
збереження матеріальних цінностей разі пош одження теплових
мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові
мережі, мож ть вини н ти пош одження підземних тр бопроводів з
провалинами та ви идом арячої води на поверхню.
Б дьте обережні, попередж йте дітей про небезпе . Не

наближайтеся самі і не доп с айте дітей до провалин та місць
виход арячої води та повідомляйте про та і випад и за
телефонами:

Святошинсь ий район - 452-60-94, 452-68-92, 497-60-72;
Солом'янсь ий район - 272-23-73, 497-60-72.
Довід и за телефоном інформаційно-довід ової сл жби

АК "Київенер о" - 088.

АК "Київенер о"

22 червня 2007 ро о 14.00
в приміщенні ЖРЕО-418, що знаходиться

за адресою: в л. Ш мсь о о, 6-Б
відб деться попереднє ромадсь е об оворення

містоб дівної до ментації об'є та містоб д вання,
передбачено о розпорядженням КМДА

від 21.02.2007 № 171, а саме: б дівництво
підземно о пішохідно о переход на перетині
в л. Тичини та в л. Ш мсь о о з б дівництвом

нежитлових приміщень тор овельно-вистав ово о
омпле с в Дніпровсь ом районі м. Києва.

Ор анізатор: Дніпровсь а районна
м.Києві державна адміністрація.

Замовни : КП "Київсь е інвестиційне
а ентство".

22 червня 2007 ро (п'ятниця) о 17.00
за адресою: в л. Дніпроводсь а, 13/1

відб деться попереднє ромадсь е об оворення
містоб дівної до ментації об'є тів містоб д вання,

передбачених розпорядженнями КМДА від
21.02.2007 № 170, а саме:

1. Компле сна ре онстр ція вартал селища
ДВС (парна сторона в л. Дніпроводсь ої) в
Оболонсь ом районі;

2. Компле сна ре онстр ція вартал селища
ДВС (непарна сторона в л. Дніпроводсь ої) в
Оболонсь ом районі.

Ор анізатор: Оболонсь а районна
м. Киеві державна адміністрація.

Замовни : КП "Київсь е інвестиційне
а ентство".

Дніпровсь ий районний с д
м.Києва повідомляєщо03.07.2007 ро
о 9.15 роз лядатиметься цивільна
справа за позовом Моторно о
(транспортно о) страхово о бюро
У раїни до Юревич А.В. про
відш од вання страхових виплат в
поряд ре рес . Юревич Андрій
Ві торович, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, в л. Кібальчича,
3-Б, в. 172, ви ли ається в с дове
засідання я відповідач. В разі йо о
неяв и справ б де роз лян то за йо о
відс тності на підставі наявних
матеріалів справи. Адреса с д : м. Київ,
в л. Сер ієн а, 3, зал с дових засідань
№3.

Шевчен івсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає:
Відповідача 1: Россовсь Тетян
Василівн , проживає: м. Київ, в л.
Білор сь а, б д. 28-а, в. 58.
Відповідача 2: Петров Наталію
Станіславівн , проживає: м. Київ, в л.
Г. Родимцева, б д. 3-а, в. 35.
Відповідача 3: Петрова Івана
Володимировича, проживає: м. Київ,
в л. Г. Родимцева, б д. 3-а, в. 35.
Третя особа: Київсь е місь е
правління юстиції, м. Київ, пров.
М зейний, б д. 2-Д, в с дове
засідання на 22.06.2007 ро о 14.30
справі за позовом М жичен а Павла

Оле сандровича про визнання
до овор недійсним, я е відб деться
в приміщенні с д за адресою: м. Київ,
в л. С.-Ласточ іна, 10-Б, аб. 46.

Оболонсь ий районний с д
м.Києва ви ли ає Радіонова Вадима
Гри оровича 14.07.1979 р.н. я ості
відповідача по цивільній справі № 2-
2663/07 за позовом Соболєва Єв ена
Ми олайовича до Радіонова Вадима
Гри оровича про стя нення рошових
оштів за до овором пози и с дове
засідання на 27.06.2007 о 12.00.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а,
2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В.
Наслід и неяв и в с дове засідання
особи, я а бере часть справі,
предбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК
У раїни.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає відповідачів
С алець Марин Володимирівн ,
останнє місце проживання: м. Київ,
в л. Б л а ова, 18, в. 53 для часті в
цивільній справі за позовом ЗАТ “ВО
”Лани У раїни”. С дове засідання
відб деться 21.06.2007 р. о 12.00 за
адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142,
аб. 22. С ддя Ш м Л.М. У разі неяв и
відповідача до с д без поважних
причин або разі неповідомлення про
причини неяв и, справа б де
роз лядатись за їх відс тності.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що роз ляд цивільної справи
№ 2-1408-1/07 за позовом Шли ова Антона
І оровича до Шли ової Олени Анатоліївни
про стя нення забор ованості за до овором
дор чення, призначено на 26 червня 2007 р.
о 12.00 в приміщенні с д (03113,
м. Київ, в л..Ш това, 1, аб.21) під оло-
в ванням с дді Мельни В.В.
У с дове засідання ви ли ається відповідач а
Шли ова Олена Анатоліївна, я а проживає в
м. Києві по в л. Старо иївсь а, б д. 9, в.11.

ТОВ ''Методична
ни а''

повідомляє, що в зв'яз
з втратою форми 4-ОПП
вважати її недійсною.

Деснянсь а районна місті Києві
державна адміністрація

о олош є он рс на заміщення ва антної посади;
Фінансове правління
Начальни правління

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання;
- досвід роботи фінансовій системі;
- стаж роботи за фахом на ерівних посадах 3-5 ро ів;
- вільне володіння державною мовою;
- знання ПК.
До менти приймаються протя ом одно о місяця з момент п блі ації

о олошення за адресою: м.Київ, пр-т Мая овсь о о, 29, імн.325, 326.
Телефони для довідо : 546-07-19, 546-31-89,

02.07.2007 р. о 10.00 в приміщенні
Господарсь о о с д м. Києва
(в л. Б.Хмельниць о о, 44-Б)

відб деться сл хання по справі № 1З/25
за позовом ТОВ "Дизайн-Холдин "

( од ЄДР 32225029)
до ТОВ "Ме а-Ленд" ( од ЄДР 32770030)

Голов ючий по справі с ддя Євдо имов О.В.

Головне правління охорони льт рної спадщини
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

проводить он рс на заміщення
ва антних посад державних сл жбовців

Головном правлінні охорони льт рної спадщини:

- оловний спеціаліст се тор фінансово о забезпечення та звітності — 2.

Умови он рс на заміщення ва антних посад:
- оловний спеціаліст се тор фінансово о забезпечення та звітності:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом в державній сл жбі на посаді провідно о

спеціаліста не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 5 ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: м. Київ, в л, Спась а, 12.

Довід и за тел. 545-61-04

Підприємство ВАТ У ртеле ом
надає теле ом ні аційні посл и для населення.

Об'є ти знаходяться в
Печерсь ом районі:

- АТС-280 в л. Мос овсь а, 23.
- АТС-285 в л. І.К дрі, 40
- АТС-253 в л. Інстит тсь а, 1З
- АТС-528 в л. Предславинсь а, 34а

Голосіївсь ом районі:
- АТС-526 в л. Гл ш ова, 38
- АТС-250 в л. Лятошинсь о о, 4б
- АТС-257 пров ло Уж ородсь ий,7
- АТС-525 Страте ічне шосе, 21а

Шевчен івсь ом районі:
- АТС-287 в л. Софіївсь а, 11-15
- АТС-483 в л. Де тярівсь а, 28а
- АТС-486 в л. Т р енівсь а, 59
- АТС-287 в л. Горь о о, 40

Солом'янсь ом районі:
- АТС-236 в л. Ісаа яна,3
- АТС-275 в л. Соломенсь а, 34а
- АТС-245 в л. Островсь о о, 18а
- АТС-242 в л. Єревансь а, 18а

Підприємств ВАТ ''У ртеле ом'' необхідно отримати дозволи на
ви иди забр днюючих речовин в атмосфер .

За важення та пропозиції просимо надсилати до районних
адміністрацій Печерсь о о, Голосіївсь о о, Шевчен івсь о о,
Солом'янсь о о районів.

Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А,№022231, на ім'я Жаворон а
Володимира Я имовича вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А, №346948, на ім'я Хомен а
Володимира Про оповича вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А, №332419, на ім'я Ж рило
Ванди Юзефівни вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,

серія А, №508065, на ім'я Г сєва
Оле сандра Вадимовича вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А, №288982, на ім'я Зінчен о
Галини Павлівни вважати недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А, №377736, на ім'я Шаболтас
Леонід Ми олайович вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А, №329563, на ім'я Онищ а
Леоніда Васильовича вважати
недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала
внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А,
№123054 та в лад №142006, на
ім'я Третя а Петра Йосиповича
вважати недійсними.
Посвідчення особи, я а постраждала
внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А,
№441835 та в лад №164971, на
ім'я Мітрофанова Володимира
Володимировича вважати
недійсними.
Посвідчення дитини, я а
постраждала від наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, серія Д,
№421871, на ім'я Шейда Михайло
Леонідович вважати недійсним.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. 
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—4 ì/ñ. 
Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. 
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—4 ì/ñ. 
Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+28°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
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 2152

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä, 
âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 15 ÷åðâíÿ
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Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 18 ÷åðâíÿ

П О С Т Х И М Е Р А
Т А М П Л І Є Р А К И Н
О З Е Р О Г Е Ф Е С Т
Т У Л А Д ОЩ С М
Р А Г У В А Х Т А Д

Г А Р Х А Т Р У Д А
А П А И О Т И Т
М У Л І Н Е К О Н А
А А Л І С А Л А Д А
К О Н Ь Я К П А Н А М А
Л Е М І О Д О Ф І Н

З Е Т М О Л Д Е К А
Г А Р М О Н І Я А

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

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

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

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

II
ЕТАП

6
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

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

Нещодавно в Києві в л.
Уриць о о переймен вали
на Лип івсь о о. А в Чер-
асах ще в перші ро и не-
залежності в л. Уриць о о
переймен вали на

а Василя Лип івсь о о
б Василя Симонен а
в Василя Ст са
Хрещати
За м с льмансь им яв-
ленням про справедли-
вість Верховний с д Т -
реччини впродовж 357 ро-

Відповіді на запитання 5- о т р :
1-в ( азета “Се одня”.-8.05.2005.-С. 23);

2- (тижневи “Ар менты и фа ты в У раине”.-№ 5,
2007.-С. 32);

3-а ( азета “Обзор”.- № 15, 2007.-С. 10)

ів розташований примі-
щенні без

а дверей
б ві он
в стільців
столів
Б дино ряд в Андоррі
сл є одночасно парла-
ментом, цер вою, м зе-
єм та

а лазнею
б в’язницею
в інотеатром
апте ою

3

1

2

Ìàëÿòàì Òðîºùèíè
Äåïóòàòè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéðàäè â³äêðèëè 
äâà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêè
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Деснянсь ом
районі Києва відб лося
рочисте від риття двох
дитячих майданчи ів на
в л. Ліс овсь ій, 12/1.
Цей ч довий подар но
мі рорайон Троєщина
зробив заст пни олови
фра ції "Громадянсь о о
а тив Києва" Деснянсь ої
райради, деп тат Сер ій
Бой о спільно з дитячим
с пермар етом "Апте ар".

Óðî÷èñòîñò³ äëÿ òðîºùèíñüêî¿
ìàëå÷³ ïî÷àëèñÿ î 17.00 ðîçâàæàëü-
íîþ ïðîãðàìîþ ëàóðåàò³â ì³æíà-
ðîäíèõ êîíêóðñ³â êëîóí³â Ïàøêè
³ Äàøêè. Âèñòóïèâ òàêîæ òâîð÷èé
êîëåêòèâ “Äæåðåëî”, ÿêèé íåùî-
äàâíî îòðèìàâ Ãðàí-ïð³ ì³æíàðîä-
íîãî êîíêóðñó “Ñåðã³¿âñüê³ çîð³”.

Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Îëåêñàíäð Ïàáàò ðîçïîâ³â, ùî ó
íüîãî º òðèð³÷íèé ñèí, òîæ çðî-
çóì³ë³ ïðîáëåìè áàòüê³â. Ïàí
Îëåêñàíäð çàçíà÷èâ, ùî ïîë³òè-
êè ç³ ñòîëè÷íî¿ îïîçèö³¿ çàéìàþ-
òüñÿ çîâñ³ì íå òèì, ÷èì ïîòð³á-
íî. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ðîáèòè
ùîñü êîðèñíå äëÿ Êèºâà ³ êèÿí,
âîíè ò³ëüêè ñòâîðþþòü âèäèì³ñòü
ä³ÿëüíîñò³, ïðèêðèâàþ÷èñü ïîïó-
ë³ñòñüêèìè ãàñëàìè. Äåïóòàò íà-
ãîëîñèâ, ùî “Ãðîìàäÿíñüêèé àê-
òèâ Êèºâà” íå ï³äå òàêèì øëÿ-
õîì, à áðàòèìåòüñÿ ëèøå çà ñó-
ñï³ëüíî êîðèñí³ ñïðàâè.

Âèñòóï íàðîäíîãî àðòèñòà
Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà Âàñèëåíêà,
âîëîäàðÿ òèòóëó “ãîëîñ íàäçâè-
÷àéíî¿ êðàñè” (éîãî àðòèñò çäî-
áóâ ó ²òàë³¿), òàê ñïîäîáàâñÿ, ùî
“ãàê³âö³” îäðàçó æ çàïèñàëè
ñï³âàêà â ðÿäè àêòèâ³ñò³â ³ íàâ³òü
âðó÷èëè çíà÷îê, à ùå — ôóòáîë-
êó é ÷àøêó ç åìáëåìîþ îðãàí³çà-

ö³¿. Íà çàõîä³ áóëè òàêîæ ãîëîâè
êîì³òåò³â ×åðí³ã³âñüêîãî, Ïóõ³â-
ñüêîãî, Íîâîäåñíÿíñüêîãî ³ Ïðè-
îçåðíîãî ì³êðîðàéîí³â òà Ðàäóí³,
ÿê³ âèñòóïèëè ³ç ñëîâàìè ïîäÿêè
íà àäðåñó ÃÀÊó òà Äåñíÿíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çàê³í÷èëè-
ñÿ óðî÷èñòîñò³ ÷àñòóâàííÿì ä³òåé
ìîðîçèâîì
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