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БЛАЖЕННИЙ&СЛУЖИТЕЛЬ&БОГА
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Ìåð óñ³õ êèÿí
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ìàº íàéâèùèé ïîêàçíèê 
äîâ³ðè ñåðåä ñòîëè÷íèõ ÷èíîâíèê³â òà ïîë³òèê³â

Îïèòóâàííÿ çàô³êñóâàëî íàé-
á³ëüøó âï³çíàâàí³ñòü Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ñåðåä óñ³õ ñòîëè÷íèõ
ïîë³òèê³â. Ðàçîì ç òèì, ìåð ºäè-
íèé, â êîãî ïðèñóòíÿ äèíàì³êà
çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³. Åêñïåð-
òè ²íñòèòóòó ðîçâèòêó ì³ñòà ââà-
æàþòü, ùî öå ñòàëî ìîæëèâèì çà-
âäÿêè íåâòðó÷àííþ ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ó ïîë³òè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ
çàãàëüíîäåðæàâíîãî ð³âíÿ. Âåðñ³þ
àíàë³òèê³â ï³äòâåðäæóº ³ îïèòóâàí-
íÿ: 87% êèÿí ï³äòðèìóþòü, ùî
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íå áå-

ðå ó÷àñò³ ó ÷âàðàõ ì³æ ïåðøèìè
îñîáàìè äåðæàâè òà ë³äåðàìè ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é, à ñêîíöåíòðóâàâ-
ñÿ íà ïðîáëåìàõ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³.

Ð³âåíü äîâ³ðè äî ñòîëè÷íîãî ìå-
ðà çðîñòàº ó çâ�ÿçêó ç ïîêðàùåí-
íÿì ÿêîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â âèñëîâèëè
ï³äòðèìêó ä³ÿì Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî, ñïðÿìîâàíèì íà ïðèòÿã-
íåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ÷èíîâíèê³â, ÿê³ íåäîáðî-
ñîâ³ñíî âèêîíóþòü éîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ùîäî ïîêðàùåííÿ óìîâ
ïðîæèâàííÿ ïåðåñ³÷íîãî êèÿíèíà.
Íà äóìêó îïèòàíèõ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³, íàéá³ëüøèìè âèíóâàòöÿìè ó
íåâèð³øåíí³ ¿õí³õ íàáîë³ëèõ ïè-
òàíü º êåð³âíèêè ÆÅÊ³â òà ãîëî-
âè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òàêîæ
çàñâ³ä÷èëè, ùî êèÿíè ñïðèéìàþòü
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ÿê ãîñïî-
äàðíèêà ³ ïîë³òèêà çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíîãî ð³âíÿ. Ïîíàä 50% ðåñïîí-
äåíò³â ââàæàþòü, ùî ìåð ïîâèíåí
ïðîäîâæóâàòè ñâî¿ ðåôîðìè.

Ñåðåä ³íøîãî îïèòàí³ Call-öåí-
òðîì â³äçíà÷àþòü âòîìó â³ä ïîë³-
òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ, çîêðåìà é
ó ñò³íàõ Êè¿âðàäè. Â òîé æå ÷àñ
ëèøå 13% êèÿí íàçèâàþòü ³ìåíà
ë³äåð³â ñòîëè÷íî¿ îïîçèö³¿ (íàé-
÷àñò³øå çãàäóþòü ³ì�ÿ Ìèõàéëà
Áðîäñüêîãî). Ìàéæå í³õòî ç îïè-
òàíèõ íå çì³ã íàçâàòè êîíêðåòí³
ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ îïîíåíò³â
ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïîêðàùåííÿ
æèòòÿ â ì³ñò³ !

Ìåäèöèíó
áóäóâàòèìóòü 
�ï³ä êëþ÷�
Ó Êèºâ³ â³äêðèºòüñÿ ïåðøèé ó ÑÍÄ
Öåíòð ïîçèòðîííî-åì³ñ³éíî¿ îìîãðàô³¿
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Учора&заст:пни>&?олови&Київсь>ої&місь>держадмініс-
трації&Ірена&Кільчиць>а&заявила,&що&єдиний&в&У>раїні
Центр&позитронно-емісійної&томо?рафії&(ПЕТ)&поч-
н:ть&б:д:вати&в&столиці&вже&нинішньо?о&літа,&а&пер-
ших&пацієнтів&лі>арі&прийматим:ть&вже&в&березні-
>вітні&2008&ро>:.&Кліні>а&розташ:ється&на&території
Київсь>ої&місь>ої&он>оло?ічної&лі>арні.&С:часна&апа-
рат:ра&дасть&змо?:&виявляти&ра>ові&п:хлини&на&ран-
ніх&стадіях&розвит>:.

ßê ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó� ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, íåçàáàðîì çàêëà-
äóòü ïåðøèé êàì³íü ó áóä³âíèöòâî Öåíòðó ÏÅÒ-òåõíîëîã³é ó Êèºâ³.
Íà áàç³ öüîãî çàêëàäó ë³êàð³ çìîæóòü âèÿâèòè îíêîëîã³÷í³ íîâîóòâî-
ðåííÿ íà ìîëåêóëÿðíîìó ð³âí³. Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â ²-
²² ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïóõëèíè ïîâí³ñòþ âèë³êîâóþòü ìàéæå 90% õâîðèõ.
Òîìó ðàííÿ ä³àãíîñòèêà º ãîëîâíîþ çàïîðóêîþ óñï³õó.

Ñüîãîäí³ òàê³ ÏÅÒ-öåíòðè º ëèøå â ªâðîï³ òà Àìåðèö³. Îäíàê, çà
ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿, çà ð³âíåì ìåäè÷íî¿ àïàðàòóðè òà ïåðåë³-
êîì ïðîöåäóð ñòîëè÷íèé çàêëàä âõîäèòèìå â êðàùèé äåñÿòîê àíà-
ëîã³÷íèõ ó ñâ³ò³.

�228 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà éîãî áóä³âíèöòâî áóëî âèä³ëåíî ñóáâåí-
ö³ºþ íà Êè¿â ³ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó êî-
ì³ñ³þ, äî ñêëàäó ÿêî¿ ââ³éøëè ÷èíîâíèêè ³ç ð³çíèõ óïðàâë³íü, äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè òà ìåäèêè ñòîëèö³. Öÿ ãðóïà â³äñòåæóâàòèìå ïðîöåñ
áóä³âíèöòâà ÏÅÒ-öåíòðó â³ä ïðîåêòóâàííÿ äî ï³äêëþ÷åííÿ îáëàä-
íàííÿ�,� êàæå ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

За#інчення)на)5-й)стор.

Êèºâó ïîâåðíóòü
Ïàñêåâè÷à
Ôåëüäìàðøàëà çàïèñàëè
â óêðà¿íîô³ëè
Íàòàë³ÿ ÊÀÌ²Í²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Ñüîãîäí³ â ïðèì³ùåíí³ Ðîñ³éñüêîãî öåíòðó íàóêè ³ êóëüòóðè
íà ²ãîðåâñüê³é â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè �Òîé, ùî âèòêàâ
ñëàâó ç ïåðåìîã� Þð³ÿ Ïîãîäè ³ Â³êòîðà Øåñòàêîâà. Êíèãà âè-
éøëà äî 225-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà
²âàíà Ôåäîðîâè÷à Ïàñêåâè÷à (1782�1856), ÿêîãî òîâàðèø³ 
ïî çáðî¿ íàçèâàëè �cêàæåíî õîðîáðèì�.

� Àðì³éñüêà åë³òà Ðîñ³¿ ââàæàëà Ïàñêåâè÷à îäíèì ³ç íàéêðàùèõ
ïîëêîâîäö³â ñâîãî ÷àñó, ãåðîºì, êîòðèé â³ääàíî ñëóæèâ Â³ò÷èçí³. Éî-
ãî àðì³ÿ óòèõîìèðþâàëà ðåâîëþö³éíèé �áåñïðåäåë�, à â ªâðîï³, çà-
ðàæåí³é ë³áåðàëüíèì äóõîì, ãåíåðàëà íàçèâàëè �äóøèòåëåì ñâîáî-
äè�,� ñêàçàâ �Õðåùàòèêó� ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî îá�ºäíàííÿ �Ðî-
ñ³éñüêà ñï³âäðóæí³ñòü� Ñåðã³é Ïðîâàòîðîâ.� Õî÷à ñàìå Ïàñêåâè÷ â³ä-
ìîâèâ Ìèêîëó I çàñåëÿòè óêðà¿íöÿìè ÷óæó äëÿ íèõ çåìëþ Òóðêåñ-
òàíó. ² çà öå éîãî íàçâàëè óêðà¿íîô³ëîì â åíöèêëîïåä³¿, êîòðà âè-
éøëà ó Ëüâîâ³ ó 1839 ðîö³. Ðîñ³éñüêèé ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàë Ïàñêå-
âè÷ � ãðàô ªðåâàíñüêèé ³ êíÿçü Âàðøàâñüêèé, áóâ óêðà¿íöåì 
çà ïîõîäæåííÿì !
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Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
�Õðåùàòèê�

З?ідно&соціоло?ічно?о&опит:вання,&проведено?о&Call-цен-
тром&Київмісь>держадміністрації,&сьо?одні&>иян&найбіль-
ше&хвилюють&проблеми&я>ості&житлово->ом:нальних&по-
сл:?&та&:мов&проживання&:&б:дин>ах&столиці.&Рез:льтати
дослідження&д:м>и&меш>анців&столиці&засвідчили,&
що&рейтин?&довіри&>иян&до&Київсь>о?о&місь>о?о&?олови&
становить&54%.
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Äîðîã³ ìîëîä³ êèÿíè!
Ïðèéì³òü íàéòåïë³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ

ìîëîä³!
Âè � ò³, êèì ìè ñïðàâä³ ìîæåìî ïèøàòè-

ñÿ. Àìá³òí³, òâîð÷³, ïðîôåñ³éí³ ëþäè, ÿê³ âñå
çìîæóòü ³ âñüîãî äîñÿãíóòü. Ñàìå âè ôîðìóº
îáëè÷÷ÿ íàøîãî ì³ñòà, ñàìå âè � ðóø³é íå-
âïèííîãî ðîçâèòêó, ïðèòàìàííîãî ñòîëèö³. Ñà-
ìå çàâäÿêè âàì íàéñòàðîäàâí³øå ì³ñòî Óêðà-
¿íè � ñòîëèöÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ � º âîäíî÷àñ ³
íàéìîëîäøèì. Àäæå êîæåí òðåò³é êèÿíèí �
ïðåäñòàâíèê ìîëîä³.

ß â³ðþ é äîâ³ðÿþ þíèì. Áóäó÷è âïåâíåíèì,
ùî âè ìîæåòå âèð³øóâàòè ñêëàäí³ ïèòàííÿ,
â³ä ÿêèõ çàëåæèòü æèòòÿ ì³ñòà, ÿ ïðèâ³â ó ìå-
ð³þ ìîëîäó êîìàíäó ïðîôåñ³îíàë³â. Çàâäÿêè
íåñòàíäàðòíèì ³ åôåêòèâíèì ï³äõîäàì âîíè
ðîáëÿòü íàøó ñòîëèöþ ùå êðàùîþ. ̄ õíÿ åíåð-
ã³ÿ òà ùèðå áàæàííÿ ñëóæèòè êèÿíàì äîäàþòü
íîâîãî ³ìïóëüñó.

Ó Êèºâ³ áàãàòî âóç³â � ³íñòèòóò³â, óí³âåðñè-
òåò³â... Ç óñ³º¿ Óêðà¿íè äî íàñ ¿äóòü íàâ÷àòèñÿ
õëîïö³ òà ä³â÷àòà, ÿê³ çãîäîì ñòàþòü ôàõ³âöÿ-
ìè. Ñüîãîäí³ ìîº çàâäàííÿ ³ çàâäàííÿ ì³ñüêî¿
âëàäè ïîëÿãàº â òîìó, àáè äîïîìîãòè ¿ì ðåàë³-
çóâàòèñÿ ³ ðîçâèíóòèñÿ.

Ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèëà òà óñï³øíî âò³ëþº
â æèòòÿ êîìïëåêñíó ïðîãðàìó �Ìîëîäü ì³ñòà
Êèºâà�. Òîð³ê çà ðàõóíîê ï³ëüãîâèõ äîâãîñòðî-
êîâèõ êðåäèò³â äëÿ ìîëîäèõ ñ³ìåé ³ ñàìîòí³õ
ìîëîäèõ ãðîìàäÿí æèòëîâ³ óìîâè ïîë³ïøèëè
790 ðîäèí. Ìè òàêîæ ïðàöþºìî íàä ïîë³ï-
øåííÿì óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ë³òíüîãî
îçäîðîâëåííÿ ìîëîä³. Îñîáëèâî¿ óâàãè íàäà-
ºìî ðîáîò³ ç ìîëîä³æíèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Ó
2007-ìó íà ¿õ ï³äòðèìêó ì³ñòî âèä³ëèëî 430
òèñÿ÷ ãðèâåíü, òîáòî âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ òîð³ê.
Ìè é íàäàë³ çá³ëüøóâàòèìåìî öþ äîïîìîãó,
àäæå ìîëîäü ñàìà çíàº, ùî ¿é ïîòð³áíî ³ ùî
ö³êàâî.

Ùèðî áàæàþ, ùîá ó âàøîìó æèòò³ çàâæäè
ïàíóâàëè ëþáîâ òà ãàðìîí³ÿ, à æèòòºâèé îïòè-
ì³çì ³ òâîð÷à åíåðã³ÿ í³êîëè íå ïîëèøàëè âàñ!

Ç Äíåì ìîëîä³!
З"пова'ою

Київсь.ий"місь.ий"'олова"
Леонід"Черновець.ий

�Êè¿â� îãîëîñèâ ïî÷àòîê 
ðåêîíñòðóêö³¿

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî �Ì³æíàðîäíèé
àåðîïîðò �Êè¿â� (Æóëÿíè)� îãîëîñèëî òåíäåð
íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿. Çîêðåìà ðåêîíñòðóêö³¿ ïîòðåáóº øòó÷íà
çë³òíî-ïîñàäî÷íà ñìóãà, ðóëåæí³ äîð³æêè, ì³ñ-
öÿ ñòîÿíêè ë³òàê³â, ïåðîí àåðîäðîìó, àåðîâîê-
çàëüíèé êîìïëåêñ àåðîïîðòó. Òåðì³íè ðîçðîá-
êè ïðîåêòó � ëèïåíü-ñåðïåíü. Òåíäåð çàïëà-
íîâàíèé íà 3 ëèïíÿ. ÊÏ �Ì³æíàðîäíèé àåðî-
ïîðò �Êè¿â� (Æóëÿíè)� îö³íþº ñâîþ ïåðøî-
÷åðãîâó ðåêîíñòðóêö³þ â 100 ìëí ãðèâåíü !

Êè¿âñüêèé ôóí³êóëåð 
ìîäåðí³çóþòü

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ� Ìèêîëà Ëàìáóöü-
êèé, ðåêîíñòðóêö³ÿ ôóí³êóëåðà â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ ó äâà åòàïè. Òàêîæ îãîëîñÿòü òåíäåð íà
ñòâîðåííÿ íîâèõ âàãîí³â, çîâí³øí³é âèãëÿä
ÿêèõ ìàº ãàðìîí³éíî âïèñóâàòèñÿ â ëàíäøàôò
³ íàâêîëèøíþ çàáóäîâó. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ
ï³äãîòîâ÷èõ ³ îðãàí³çàö³éíèõ ðîá³ò êàï³òàëüíó
ðåêîíñòðóêö³þ ôóí³êóëåðà ðîçïî÷íóòü 2008 ðî-
êó. Íàðàç³ äîâæèíà òðàñè ôóí³êóëåðà ñòàíî-
âèòü 222 ì. Îáñÿã ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â çà-
ëåæíî â³ä ïîðè ðîêó ñòàíîâèòü â³ä 7 äî 15 òè-
ñÿ÷ ïàñàæèð³â çà äîáó !

Ìåð³ÿ ³íâåñòóº â òàëàíò
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çá³ëüøèòü äî äâîõ òèñÿ÷
ãðèâåíü ñòèïåíä³þ äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
�Õðåùàòèê�

З"на'оди"Дня"молоді"в"Київсь.ій
місь.ій"державній"адміністрації
відб?лося"на'ородження"столич-
ною"владою"талановитих"моло-
дих"людей."Заст?пни."'олови
КМДА"Віталій"Ж?равсь.ий"пообі-
цяв"незабаром"?двічі"збільшити
стипендію"Київсь.о'о"місь.о'о
'олови"для"молодих"талантів.

� Ñüîãîäí³ 50 êèÿí â³êîì â³ä 14 äî 35
ðîê³â, ÿê³ çðîáèëè îñîáèñòèé âíåñîê ó
ðîçâèòîê íàóêè, îñâ³òè, âèðîáíèöòâà,
êóëüòóðè ³ ñïîðòó, îòðèìàëè ñòèïåíä³þ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â ðîçì³ð³ 1000

ãðí. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî öÿ ñóìà íà ñüî-
ãîäí³ íåâåëèêà, òîìó çãîäîì ïëàíóºìî
çá³ëüøèòè ¿¿ âäâ³÷³,� íàãîëîñèâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Êð³ì òîãî, Â³òàë³é Æóðàâñüêèé âðó÷èâ
28 Ïîäÿê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà
2 Ïî÷åñí³ ãðàìîòè þíèì êèÿíàì. �Ñòî-
ëè÷íà âëàäà íàäàº îñîáëèâî¿ óâàãè ìîëî-
ä³æí³é ïîë³òèö³ íå ëèøå â ðàìêàõ Äíÿ
ìîëîä³. Áàãàòî ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, êîò-
ð³ âò³ëþº êåð³âíèöòâî Êèºâà, ñïðÿìîâà-
í³ ñàìå íà çàõèñò ³ ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê
ì³ñòà�,� çàçíà÷èâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Â³í çàóâàæèâ, ùî çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî
áþäæåòó â Êèºâ³ ñòâîðåíî Ìîëîä³æíèé
á³çíåñ-³íêóáàòîð, ÿêèé ñïðèÿòèìå ðîç-
âèòêó ìîëîä³æíîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Êð³ì
òîãî, ðåàë³çóºòüñÿ ïðîãðàìà ïðàâîâî¿ îñ-
â³òè ìîëîä³, âäâ³÷³ çá³ëüøåíî ô³íàíñó-

âàííÿ ïðîåêò³â ìîëîä³æíèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é.

� Ìè çíàºìî, ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè
íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àºòüñÿ ìîëîäü. Öå
ïðîáëåìè æèòëà òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Äëÿ ïðèäáàííÿ âëàñíèõ îñåëü ìè íàäà-
ºìî ï³ëüãîâ³ äîâãîñòðîêîâ³ êðåäèòè äëÿ
ìîëîäèõ ñ³ìåé òà ñàìîòí³õ ìîëîäèõ ãðî-
ìàäÿí. Ç ìåòîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìè
ðîçøèðþºìî ìåðåæó ô³ë³é ìîëîä³æíèõ
öåíòð³â ïðàö³ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ,� ðîçïîâ³â Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì�¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåí-
êî, ÿêèé òàêîæ áðàâ ó÷àñòü ó âðó÷åíí³
íàãîðîä, ïîäÿêóâàâ óñ³ì, õòî îòðèìàâ â³ä-
çíàêè, çà âèñîê³ äîñÿãíåííÿ òà çàïåâíèâ,
ùî ñòîëè÷íà âëàäà ³ íàäàë³ ï³äòðèìóâà-
òèìå ìîëîä³ òàëàíòè !
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Õë³áíèé áàëàíñ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî ö³íà 
íà õë³á ó ñòîëèö³ íå ï³äí³ìàòèìåòüñÿ
Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
�Õðåùàòèê�

Ос.іль.и".ерівни.и"низ.и"облас-
тей"та"Державна"інспе.ція"з
.онтролю"над"цінами"не"аналі-
з?ють"тенденції"на"рин.?"хлібо-
прод?.тів,"ціни"на"хліб"стали
повзти"в'ор?."У"Києві"зростання
йо'о"вартості"не"передбачаєть-
ся,"запевнив"Київсь.ий"місь.ий
'олова"Леонід"Черновець.ий.

Ó÷îðà ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàÿâèâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ó Êèºâ³ íå ï³äí³ìàòèìóòüñÿ ö³íè íà õë³á.
Â³í íàãîëîñèâ, ùî äëÿ ï³äíÿòòÿ ö³í íà áî-
ðîøíî ³ ðîçäð³áíèõ ö³í íà ñîö³àëüí³ ñîð-

òè õë³áà íåìàº æîäíî¿ îá�ºêòèâíî¿ ïðè-
÷èíè.

Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â
ñòîëè÷íîìó ðåçåðâ³ íà ñüîãîäí³ âèñòà÷àº
çåðíà é áîðîøíà äëÿ íàïîâíåííÿ ðèíêó.
�Ó Êèºâ³ ö³íà íà õë³á ï³äí³ìàòèñÿ íå áó-
äå, àäæå çàïàñè çåðíà (38 òèñ. òîíí) äà-
þòü çìîãó çàáåçïå÷èòè õë³áîçàâîäè Êè-
ºâà áîðîøíîì çà ñòàðèìè ö³íàìè�,� çà-
ïåâíèâ â³í.

Âèñîêîïîñàäîâåöü íàçâàâ ÷óòêè ïðî
ï³äíÿòòÿ âàðòîñò³ õë³áîïðîäóêö³¿ ÷åðãî-
âîþ âèãàäêîþ õâîðîáëèâî¿ óÿâè îêðåìèõ
îïîçèö³éíèõ ïîë³òèê³â, ÿê³ çàì³ñòü ùî-
äåííî¿ ðîáîòè íà áëàãî êîæíîãî êèÿíè-
íà íàìàãàþòüñÿ äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ
â êðà¿í³.

�Ìè íå äîçâîëèìî êîìåðö³éíèì ñòðóê-
òóðàì íàæèâàòèñÿ çà ðàõóíîê ïðîñòèõ ëþ-

äåé. Ó íàñ º äîñòàòíüî ìåõàí³çì³â âïëè-
âó äëÿ çàõèñòó ñïîæèâà÷³â. Äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ êèÿí õë³áîì çà íèí³øí³ìè ö³íàìè
ï³ä ìî¿ì îñîáèñòèì êîíòðîëåì íèí³ ôîð-
ìóþòüñÿ çàïàñè ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà âðî-
æàþ 2007 ðîêó îáñÿãîì 100 òèñ. òîíí�,�
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíî¿ ñèòóàö³¿
íà ðèíêó ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ âñòà-
íîâëåíî ãðàíè÷íó òîðãîâó íàäáàâêó íà
õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè. Ïðè öüîìó
ð³âåíü ö³í íå âèùèé çà ñåðåäí³ â ³íøèõ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Çà äàíèìè åêñïåðò³â,
ö³íè íà õë³á ó Êèºâ³ ÷è íå íàéíèæ÷³ ïî-
ð³âíÿíî ç ³íøèìè ðåã³îíàìè. Íàïðèêëàä,
áàòîí ó ñòîëèö³ êîøòóº 1,40 ãðí, ó Çàïî-
ð³ææ³, Ëóöüêó òà Õåðñîí³ � â³ä 1,70 äî 2
ãðí. Âàðò³ñòü õë³áà �óêðà¿íñüêîã� â ñå-
ðåäíüîìó ìåíøà íà 10�13 êîï !
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ÖÂÊ 
çàñ³äàòèìå 
ó ïîíåä³ëîê

ßê ñòàëî â³äîìî �Õðåùàòèêó�, 5 ÷ëåí³â
ÖÂÊ, ïðèçíà÷åíèõ çà êâîòîþ êîàë³ö³¿, íà-
ìàãàòèìóòüñÿ çíîâó ñêëèêàòè çàñ³äàííÿ
Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 25 ÷åðâíÿ.
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÖÂÊ. Íà
ïîðÿäêó äåííîìó, ÿê ³ ðàí³øå, ëèøå îäíå
ïèòàííÿ � ïðî çàêð³ïëåííÿ ÷ëåí³â ÖÂÊ
çà ðåã³îíàìè. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ãîëî-
âà ÖÂÊ Âîëîäèìèð Øàïîâàë âèäàâ óæå
â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ, ïîëîâèíà ñêëà-
äó Öåíòðâèáîð÷êîìó âèìàãàº óõâàëèòè öå
çàêð³ïëåííÿ êîëåã³àëüíîþ ïîñòàíîâîþ !

Ó ñåðïí³ 
çàòâåðäÿòü 
�ë³â³� ñïèñêè

Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè, õî÷à é äî-
ñ³ êàòåãîðè÷íî âèñòóïàº ïðîòè ïðîâåäåííÿ
äîñòðîêîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â, îä-
íàê óæå ïðîäóìóº ñòðàòåã³þ ïåðåäâèáîð÷î¿
êàìïàí³¿. �Õðåùàòèêó� ñòàëî â³äîìî, ùî
ç�¿çä Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ çàïëàíóâàëè ïðî-
âåñòè ó ïåðø³é äåêàä³ ñåðïíÿ. Íàðîäíèé
äåïóòàò â³ä Êîìïàðò³¿ Êàòåðèíà Ñàìîéëèê
çàçíà÷èëà �Õðåùàòèêó�, ùî êîìóí³ñòè, ÿê-
ùî âèáîðè â³äáóäóòüñÿ, éòèìóòü íà íèõ ñà-
ìîñò³éíî. �Çâè÷àéíî, ïîòð³áíî áóëî á äî-
÷åêàòèñÿ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
ñòîñîâíî óêàçó Ïðåçèäåíòà,� êàæå ïàí³ Ñà-
ìîéëèê,� îäíàê éîãî ðîáîòó çàáëîêóâàëè,
òîìó, øâèäøå çà âñå, ç âèáîðàìè äîâåäåòü-
ñÿ âèçíà÷àòèñü�. Êîìóí³ñòè íàãîëîøóþòü,
ùî çàïëàíîâàíî ÷åðãîâèé ç�¿çä, íà ïîðÿä-
êó äåííîìó ÿêîãî ñòîÿòèìóòü ïèòàííÿ ïàð-
ò³éíî¿ ðîáîòè. Îäíàê ÷åðåç ïåðñïåêòèâó
ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â íà íüîìó
ìîæóòü ïîñòàòè ïèòàííÿ âèáîð÷èõ ñïèñ-
ê³â !

Ëåîí³ä Êó÷ìà 
íàïèñàâ 
ìåìóàðè

Ó÷îðà åêñ-ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä
Êó÷ìà ïðåçåíòóâàâ ñâîþ êíèæêó �Ï³ñëÿ
ìàéäàíó�. Êíèæêà ñïèðàºòüñÿ íà ùîäåííè-
êîâ³ íîòàòêè ïàíà Êó÷ìè, ÿê³ â³í â³â ïðî-
òÿãîì 2005�2006 ðîê³â. Ó êíèç³ ðîçïîâ³-
äàºòüñÿ ïðî ïîë³òè÷í³ ïîä³¿, à òàêîæ ïðî çó-
ñòð³÷³ ³ç â³äîìèìè ñâ³òîâèìè ïîë³òèêàìè:
Áîðèñîì ªëüöèíèì, Ñ³ëüâ³î Áåðëóñêîí³,
Óãî ×àâ³ñîì, ²îíàííîì Ïàâëîì ²², Ãåëü-
ìóòòîì Êîëåì ³ ³í.

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ Ëåîí³ä Êó÷ìà ðîçïî-
â³äàâ íå ëèøå ïðî ñïîãàäè çà ÷àñ³â ñâîãî
ïðåçèäåíòñòâà, à é äàâàâ ïîðàäè íèí³øíüî-
ìó êåð³âíèöòâó äåðæàâè. Êîëèøí³é ïðåçè-
äåíò ïîðàäèâ ïîë³òèêàì íå äîïóñêàòè ñòà-
ðèõ ïîìèëîê. Ñòîñîâíî ïîë³òè÷íî¿ êðèçè,
ùî ñêëàëàñü íèí³ â Óêðà¿í³, Ëåîí³ä Êó÷ìà
çàóâàæèâ, ùî çã³äíî ç Êîíñòèòóö³ºþ 1996
ðîêó Ïðåçèäåíò ìàâ ïðàâî ðîçïóñòèòè Âåð-
õîâíó Ðàäó, ÿêùî ïðîòÿãîì 30 äí³â íå ïðî-
âîäèëèñü ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ. Åêñ-ïðåçè-
äåíò íàãîëîñèâ, ùî êîëè áóâ ãëàâîþ äåð-
æàâè, òî ïîñò³éíî äîìàãàâñÿ óçàêîíèòè ïðà-
âî Ïðåçèäåíòà ðîçïóñêàòè ïàðëàìåíò !

Ïàðëàìåíò 
íå â³çüìå áàð�ºðó

ßê ñòàëî â³äîìî �Õðåùàòèêó�, çàêîíî-
ïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà-
¿íè �Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â�,
ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çíèæåííÿ ïðîõ³äíî-
ãî áàð�ºðó íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ äî
1%, íå ï³äòðèìàº ïàðëàìåíò öüîãî ñêëè-
êàííÿ. Íàãàäàºìî, ùî ³í³ö³àòîðîì çàêîíî-
ïðîåêòó âèñòóïèëî ì³æôðàêö³éíå îá�ºä-
íàííÿ �Â³ëüí³ äåìîêðàòè�, ÿêå êóëóàðíî
íàçèâàþòü �ãðóïîþ Áðîäñüêîãî�. Íà äóì-
êó àâòîð³â çàêîíîïðîåêòó, ìàº çàáåçïå÷ó-
âàòèñü ïðàâî íåâåëèêèõ ïàðò³é áóòè ïðåä-
ñòàâëåíèìè ó ïàðëàìåíò³. ²äåÿ åêñ-áþò³â-
ö³â íå çíàéøëà ï³äòðèìêè ó ïðåäñòàâíèê³â
êîàë³ö³¿, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ðîáîòó ó ðîçïó-
ùåíîìó ïàðëàìåíò³. Äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â Ìèõàéëî ×å÷åòîâ çàçíà÷èâ �Õðåùà-
òèêó�, ùî æîäíèõ øàíñ³â ïðîâåñòè öåé çà-
êîíîïðîåêò ÷åðåç ïàðëàìåíò ó â³ëüíèõ äå-
ìîêðàò³â íåìàº !

Хрещатик  22 червня 2007 ППООЛЛІІТТИИККАА 33

Ìåãà-áëîêó çàãðîæóº ðîçâàë
ÍÑÍÓ çàëèøèòü Ëóöåíêà ³ �Ïðàâèöþ� áåç ì³í³ñòåðñüêèõ êð³ñåë
Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
�Õðåùàòèê�

Учора&лідер&НСНУ&В'ячеслав&Ки-
рилен6о&спрост9вав&інформацію,
поширен9&Се6ретаріатом&Прези-
дента&стосовно&першоBо&десят-
6а&виборчоBо&спис69&меBа-бло-
69.&До&тоBо&ж&пан&Кирилен6о&за-
значив,&що&партнери&по&бло69
не&обBоворювали&питання&про
с6лад&9ряд9&і&не&обBоворювати-
м9ть.&На&д9м69&лідера&НСНУ,
для&форм9вання&майб9тньоBо
9ряд9&достатньо&9Bоди&про&ство-
рення&демо6ратичної&опозиції.

Ó÷îðà ë³äåð ÍÑÍÓ Â�ÿ÷åñëàâ Êèðè-
ëåíêî ðîçïîâ³â óêðà¿íñüêèì ³ ðîñ³é-
ñüêèì æóðíàë³ñòàì ïðî ïëàíè îïîçèö³¿
íà âèáîð÷èé ³ ï³ñëÿâèáîð÷èé ïåð³îäè.
Ïåðåä ïî÷àòêîì òåëåìîñòó ïàí Êèðè-
ëåíêî, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ �Õðå-
ùàòèêà�, çàóâàæèâ, ùî âåðñ³ÿ ñòîñîâíî
ïåðøîãî äåñÿòêà, îçâó÷åíà Ñåêðåòàð³-
àòîì Ïðåçèäåíòà, â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³
ëèøå ÷àñòêîâî. �Äåñÿòîê âèçíà÷àòèìå
ç�¿çä, à éîãî ùå íå áóëî,� êàæå ë³äåð
ÍÑÍÓ.� Ç�¿çä ïëàíóºìî ïðîâåñòè ó
ñåðïí³, ìîæëèâî, íàïðèê³íö³ ëèïíÿ�.
Äî òîãî ÷àñó ñòàíå çðîçóì³ëî, ÷è º ìàé-
áóòíº ó ìåãà-áëîêó. �Ñïèñîê Áàëîãè�
òàê ñàìî íå ï³äòâåðäèëà äèðåêòîð ÓÍ²-
ÀÍó ²ðèíà Ãåðàùåíêî, êîòðà ÷èñëèòü-
ñÿ â ïåðøîìó äåñÿòêó áëîêó, çà âåðñ³ºþ
Áàíêîâî¿. Âèñòóïàþ÷è ÿê âåäó÷à òåëå-
ìîñòó, ïàí³ Ãåðàùåíêî çàçíà÷èëà: �ß
ùå íå çíàþ, ÷è ï³äó íà âèáîðè. Ïîêè
ùî íàñàìïåðåä çàëèøàþñü æóðíàë³ñ-
òîì�.

Â�ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî íàãîëîñèâ, ùî
îá�ºäíàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ñèë º íàéâäà-
ë³øèì âàð³àíòîì äëÿ ó÷àñò³ ó âèáîðàõ.
Ïðîòå, ñõîæå, ùî ïàðòíåðè ì³æ ñîáîþ
í³÷îãî, êð³ì íàçâè, íå îáãîâîðþâàëè. �ª
íåâåëèê³ ðîçá³æíîñò³ ùîäî íàçâè áëîêó.
Ìè íàãîëîøóºìî íà òîìó, ùîá òàì îáî-
â�ÿçêîâî áóëà íàçâà �Íàøî¿ Óêðà¿íè�,�
ïîä³ëèâñÿ ë³äåð ÍÑÍÓ. Ïîñàäè â íîâî-
ìó óðÿä³, ÿêèé ñôîðìóþòü ï³ñëÿ âèáîð³â,
çàëèøàþòüñÿ ïîçà óâàãîþ ïîë³òèê³â, êîò-
ð³ âõîäÿòü äî áëîêó (äèâ. �Õðåùàòèê� â³ä
20 ÷åðâíÿ).

Ãîëîâíèé �íàøîóêðà¿íåöü� òàêîæ
ñïðîñòóâàâ ÷óòêè, ïîøèðåí³ Þð³ºì Ëó-
öåíêîì, ùî âñåðåäèí³ ìåãà-áëîêó òî-
÷èòüñÿ áîðîòüáà çà ðîçïîä³ë ì³í³ñòåðñòâ.
Íàãàäàºìî: íåùîäàâíî ë³äåð �Íàðîäíî¿
ñàìîîáîðîíè� çàÿâèâ, ùî âèìàãàòèìå
çàêð³ïëåííÿ çà éîãî îá�ºäíàííÿì ñèëî-
âèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ì³í³ñòåðñòâ. Îäíàê,
ÿê çàçíà÷èâ �Õðåùàòèêó� Â�ÿ÷åñëàâ Êè-
ðèëåíêî, öå ëèøå ÷óòêè. �ß âàñ ðîç÷à-
ðóþ. Ö³ ïèòàííÿ âèð³øóâàòèìóòü âè-

íÿòêîâî íà ç�¿çä³�,� íàãîëîñèâ ïàí Êè-
ðèëåíêî. Íà éîãî äóìêó, óãîäè ïðî
ñòâîðåííÿ îá�ºäíàíî¿ îïîçèö³¿ ö³ëêîì
äîñòàòíüî äëÿ âèçíà÷åííÿ ôîðìàòó íî-
âîãî óðÿäó. Â äîêóìåíò³, ï³äïèñàíîìó
ì³æ �Íàøîþ Óêðà¿íîþ� ³ ÁÞÒ, çàçíà-
÷àºòüñÿ, ùî òà ïîë³òè÷íà ñèëà, êîòðà
ìàòèìå á³ëüøå ãîëîñ³â íà âèáîðàõ, âè-
ñóâàº êàíäèäàòà íà ïîñàäó ïðåì�ºð-ì³-
í³ñòðà. Âñ³ ³íø³ ì³í³ñòåðñüê³ ïîñàäè ðîç-
ïîä³ëÿòü ïîð³âíó ì³æ ïîë³òè÷íèìè
ïàðòíåðàìè, ÿê³ ï³äïèñóâàëè óãîäó. Òà-
êèì ÷èíîì, �Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà� ³
�Ïðàâèöÿ� ìàòèìóòü øàíñ ïîòðàïèòè
äî óðÿäó ò³ëüêè çà êâîòîþ ÍÑÍÓ. À öå

ìîæå îçíà÷àòè ôàêòè÷íå ïîçáàâëåííÿ
öèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ì³í³ñòåðñüêèõ ïî-
ñàä !

Денис&КИРЮХІН,
політолоB:

—"Юрій"Л(цен,о"діє"впевнено,"бо"знає,
що" “Народна" самооборона”" і" без" ме<а-
бло,(" може" пройти" до" парламент(." Том(
він"і"далі"вис(ватиме"претензії"щодо"мініс-
терств."Учорашня"заява"В’ячеслава"Кири-
лен,а" свідчить" про" те," що" НСНУ" не" <ото-
ва"до"та,о<о"шантаж("з"бо,("Л(цен,а.
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Ñåñ³ÿ áåç åêñöåñ³â
Â³äñóòí³ñòü äåïóòàò³â â³ä ÁÞÒ äîçâîëèòü 
ïðîâåñòè êîíñòðóêòèâíó ñåñ³þ Êè¿âðàäè

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé, ïðî ñâîþ íå-
ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ îãîëîñèëà ëèøå
ôðàêö³ÿ ÁÞÒ. �Çà öå äåïóòàòñüêà á³ëü-
ø³ñòü ¿ì âäÿ÷íà. Ìè çìîæåìî ïðàöþâà-
òè â ³íòåðåñàõ ãðîìàäè, íå â³äâîë³êà-
þ÷èñü íà ïóñòîïîðîæí³ áàëà÷êè é íà òå-
àòðàë³çîâàí³ äåìàðø³ �áþò³âö³â�,� çà-
çíà÷èâ ïàí Äîâãèé. Ïðè öüîìó â³í íà-
ãîëîñèâ, ùî äî äåïóòàòñüêî¿ á³ëüøîñò³
â³í â³äíîñèòü óñ³õ êîëåã, ÿê³ â ö³ëîìó íà-

ëàøòîâàí³ íà åôåêòèâíó ðîáîòó. �Ôðàê-
ö³ÿ �Íàøà Óêðà¿íà�, ìàþ÷è ñâîþ ïîçè-
ö³þ, â³äñòîþº ¿¿ ÿê ³ ëè÷èòü äåïóòàòàì,�
íå âäàþ÷èñü äî ïîïóë³çìó, à øëÿõîì ãî-
ëîñóâàííÿ ó ñåñ³éí³é çàë³�,� êàæå ïàí
Äîâãèé.

Òðàãåä³¿ ç ïðèâîäó â³äñóòíîñò³ ÁÞÒó
íà çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ ïàí Äîâãèé íå ðîáèòü:
�Âîíè, ìàáóòü, î÷³êóþòü, ùî öèì äåìàð-
øåì äîñÿãíóòü ÿêèõîñü, ëèøå ¿ì çðîçó-
ì³ëèõ, ðåçóëüòàò³â. Ìè íå õî÷åìî ¿ì ó

öüîìó çàâàæàòè. Á³ëüøå òîãî, áóäåìî ¿ì
âäÿ÷í³, ÿêùî âîíè òàê ñàìî, ÿê ³ ìèíó-
ëîãî ðàçó, æàë³òèìóòüñÿ íà ñâîþ äîëþ
ïîçà ìåæàìè ñåñ³éíî¿ çàëè�.

Ïðåäñòàâíèêè äåïóòàòñüêî¿ á³ëüøîñò³
íàãàäàëè, ùî çàâäÿêè òîìó, ùî äåïóòàòè
ç ÁÞÒ ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ íå çàâàæàëè
ïðîâåäåííþ ìèíóëîãî ïëåíàðíîãî çàñ³-
äàííÿ, äåïóòàòñüêèé êîðïóñ óõâàëèâ äå-
ñÿòêè âàæëèâèõ äëÿ êèÿí ð³øåíü. �Âïåð-
øå çà ïåð³îä êàäåíö³¿ íèí³øíüîãî ñêëà-
äó Êè¿âðàäè ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî
ïðîãîëîñóâàëè çà âñòàíîâëåíèé ðåãëàìåí-
òîì ÷àñ. Òîìó, ÿê áà÷èìî, êèÿíè ëèøå
âèãðàþòü â³ä òîãî, ùî ÁÞÒ íå áåðå ó÷àñ-
ò³ ó ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ ³ íå âòÿãóº ¿õ
ó ñâî¿ ïîë³òè÷í³ ³íòðèãè,� ï³äêðåñëèâ
Îëåñü Äîâãèé.� Îö³íêó æ öèì áîéêîòàì
³ áåçä³ÿëüíîñò³ âèáîðö³ äàäóòü íà íàñòóï-
íèõ âèáîðàõ� !

Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
�Õðåùàòèê�
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×èíîâíèêà
ï³äâåëà ðåêëàìà

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

Столична)влада)дозволи-
ла).ом0нальним)підпри-
ємствам)"Київпастранс")і
"Київсь.ий)метрополітен"
зал0чити).редит)Євро-
пейсь.о=о)бан.0)ре.он-
стр0.ції)і)розвит.0
(ЄБРР))на)60)і)40)міль-
йонів)євро)відповідно.
Отже,)протя=ом)ниніш-
ньо=о)ро.0)заплановано
на)70—75%)оновити)=ро-
мадсь.ий)транспорт)на-
шо=о)міста.)А)ось)трам-
ваї)по.и)що)не)за.0пов0-
ватим0ть,)а)ре.онстр0-
юватим0ть)старі,)подов-
ж0ючи)термін)е.спл0ата-
ції)ще)на)10—12)ро.ів.

ßê ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó� ãî-
ëîâíèé ³íæåíåð ÊÏ �Êè¿âïàñ-
òðàíñ� Þð³é Áîìáàíäüîðîâ, íà
êîøòè ªÁÐÐ äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó ìàþòü çàêóïèòè 180
òðîëåéáóñ³â ³ 200 àâòîáóñ³â. �Àëå
íàðàç³ ç îòðèìàííÿì ºâðîïåé-
ñüêîãî êðåäèòó âèíèêëè ïðîáëå-
ìè,� çàçíà÷èâ â³í.� Àäæå ì³æ
áàíêîì ³ Óêðà¿íîþ ìàº áóòè
óêëàäåíî ì³æóðÿäîâó óãîäó, ÿêó
ïîãîäèòü Âåðõîâíà Ðàäà. Àëå öå
ïèòàííÿ ùå é äîñ³ íå ðîçãëÿäà-
ëè íà îô³ö³éíîìó ð³âí³�. Ïàí
Áîìáàíäüîðîâ êàæå, ùî ï³äïðè-
ºìñòâî ïðîäîâæóº çàêóï³âëþ
òåõí³êè çà ³ñíóþ÷èìè êîíòðàê-
òàìè, âèêëþ÷íî çà êîøòè ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Çàâäÿêè öüîìó
âæå äî îñåí³ ì³ñòî îòðèìàº 67
ç÷ëåíîâàíèõ òðîëåéáóñ³â ëüâ³â-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà (18-ìåòðî-

â³, òàê çâàí³ �ãàðìîøêè�) ³ 32
êîðîòêèõ (12-ìåòðîâ³) òà 15
ç÷ëåíîâàíèõ àâòîáóñ³â ëüâ³â-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà (18,7 ìåò-
ðà) ³ 25 êîðîòêèõ (12-ìåòðîâ³).
Ñàìå öå â³ò÷èçíÿíå ï³äïðèºì-
ñòâî ³ç Çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà-
¿íè ñòàëî ïåðåìîæöåì îãîëîøå-
íîãî òîð³ê òåíäåðó. �Ìàøèíè,
ÿê³ âèðîáëÿþòü ëüâ³â�ÿíè, â³ä-
ïîâ³äàþòü óñ³ì âèìîãàì, òîáòî
ìàþòü íèçüêó ï³äëîãó, êîìôîð-
òàáåëüí³ ñàëîíè, äîäàòêîâ³ çðó÷-
íîñò³ äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè�,� ââàæàº Þð³é
Áîìáàíäüîðîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, çàêóï³âëÿ íî-
âî¿ òåõí³êè, íà æàëü, íå òîð-
êíåòüñÿ òðàìâàéíîãî ïàðêó.
�Àäæå îäèí íîâèé òðàìâàé ºâ-
ðîêëàñó êîøòóº â³ä 1,5 äî 3,5
ì³ëüéîíà ºâðî,� ðîçïîâ³â â³í.�
Òîìó êàï³òàëüíî ðåìîíòóºìî
ñòàð³ ìàøèíè�. Íèí³øíüîãî ðî-
êó â Äàðíèöüêîìó òðàìâàéíîìó
äåïî ïëàíóþòü çìîíòóâàòè îäèí

òðèñêëàäîâèé ³ åêñïåðèìåíòàëü-
íèé çðàçîê ñó÷àñíîãî íèçüêîï³ä-
ëîãîâîãî òðàìâàþ, ÿê³ ìàþòü íå
ã³ðø³ â³ä ºâðîïåéñüêèõ êîëëåã
òåõí³÷í³ ïîêàçíèêè. Ùîïðàâäà,
òàêà ìîäåðí³çàö³ÿ îá³éäåòüñÿ çà-
ìîâíèêàì â 4-5 ðàç³â äåøåâøå
â³ä âàðòîñò³ íîâîãî (ïðèáëèçíî
300 �400 òèñ. ºâðî) !
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Ãîëîâ³ äàëè äâà òèæí³
Äåñíÿíñüêó ðàéîííó âëàäó çìóñÿòü âèâ÷èòè ãðîìàäñüêó äóìêó 
ùîäî ðîçâèòêó æèòëîâèõ ìàñèâ³â
Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
�Õðåùàòèê�

Учора).ерівни.и)Деснян-
сь.ої)районної)влади)не
змо=ли)захистити)перед
посадовцями)столичної
мерії)про=рам0)б0дівниц-
тва)і)ре.онстр0.ції)першо-
чер=ових)об'є.тів)до)2011
ро.0.)Розробни.и)до.0-
мента)не)передбачили
спор0ди)інженерно-транс-
портної)інфрастр0.т0ри,
я.а)відстає)від)житлово=о
б0дівництва.)Для)роботи
над)помил.ами)перший
заст0пни.)=олови)КМДА
Денис)Басс)встановив
термін —)2)тижні.

Òðèäåííèé ä³ëîâèé òóð ïîñà-
äîâö³â ÊÌÄÀ ïî Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîíó âèñâ³òëèâ ñîö³àëüí³ íà-
ñë³äêè íåêîìïëåêñíî¿ çàáóäîâè
æèòëîâèõ ìàñèâ³â. ßê ðîçïîâ³â
çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ Â³êòîð
Êðîõìàëþê, ñîòí³ ä³òåé 20-òèñÿ÷-
íîãî ì³êðîðàéîíó ¹ 24 íå ìàþòü
ïîðÿä øêîëè. Òîìó ðàéîííà âëà-
äà âæå ïðîåêòóº öåé îá�ºêò, ñïî-
ä³âàþ÷èñü íà ô³íàíñîâó äîïîìî-
ãó ì³ñòà, àäæå íàâ÷àëüíèé çàêëàä

íà 1080 ó÷í³â, ùî ðîçòàøóºòüñÿ
ì³æ âóëèöÿìè Ëèñê³âñüêîþ òà
Ðàäóíñüêîþ, êîøòóº ïîíàä 53
ìëí ãðí. Ðàéîí ìàº çìîãó îïëà-
òèòè ëèøå ïðîåêòí³ ðîáîòè.

Ó öüîìó æ ì³êðîðàéîí³, íà ìà-
ñèâ³ �Âèãóð³âùèíà � Òðîºùè-
íà�, ïëàíóþòü ñïîðóäèòè äî-
øê³ëüíèé çàêëàä íà 150 ì³ñöü, à
òàêîæ äèòÿ÷ó ïîë³êë³í³êó íà 480
â³äâ³äóâàíü çà çì³íó. Íà âóëèö³
Áóäóùàíñüê³é ïåðåäáà÷åí³ òàêîæ
Öåíòð äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð-
÷îñò³, ³íø³ îá�ºêòè. Îäíå ñëîâî,
ó äåñíÿíñüêî¿ âëàäè ïëàí³â ÷è-
ìàëî, îäíàê âîíè íå çáàëàíñîâà-
í³. Ïðèíàéìí³ çàïèòàííÿ Äåíè-
ñà Áàññà, ÿêà æ ðåàëüíà ïîòðåáà
â íîâèõ çàêëàäàõ îñâ³òè, çàâèñëî
â ïîâ³òð³. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó îäíîãî
ç ìàéäàí÷èê³â ï³ä ñïîðóäæåííÿ
øêîëè ïîñàäîâåöü çàïðîïîíóâàâ
êåð³âíèêàì ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
îáëàøòóâàòè ïîðÿä ñïîðòèâíèé
êîìïëåêñ. ²íø³ äîïîâíåííÿ äî
ïðîãðàìè ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó
ðàéîíó ñòîñóâàëèñÿ íîâî¿ ë³êàð-
í³, çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â áóä³âíèö-
òâà æèòëà. �Ïåðåäóñ³ì éäåòüñÿ
ïðî áåçïëàòíå òà ï³ëüãîâå æèòëî
â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè,� íàãîëîñèâ
Äåíèñ Áàññ. Â³í íå ïðèéíÿâ íà
â³ðó çàïåâíåííÿ ÷èíîâíèê³â, í³-
áè â³ëüíèõ ä³ëÿíîê âæå íåìàº
çîâñ³ì. Ïîñàäîâöÿì ðàéîíó äî-
ðó÷åíî çðîáèòè ðåâ³ç³þ âñ³º¿ òå-

ðèòîð³¿ ì³êðîðàéîí³â ³ ïîäàòè â
ÊÌÄÀ ïðîïîçèö³¿ ùîäî íîâèõ
ä³ëÿíîê ï³ä çàáóäîâó.

Çàãàëîì Äåíèñ Áàññ áóâ çäèâî-
âàíèé òèì, ùî ç ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó ðàéîíó äî 2011 ðîêó ÷î-

ìóñü �âèïàëè� òðàíñïîðòíà ðîç-
â�ÿçêà íà Êåð÷åíñüê³é ïëîù³, ÿêó
ïîòð³áíî ìîäåðí³çóâàòè, äîðîãè,
ñïîðóäè êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ïîòðåáà â ÿêèõ óæå íèí³ â³ä-
÷óâàºòüñÿ. �ßêùî çà 2 òèæí³ âè

íå äîîïðàöþºòå ïðîãðàìó ç óðà-
õóâàííÿì ïðîïîçèö³é ìåøêàíö³â
ðàéîíó, ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó ìîæå ç³ðâàòèñÿ�,�
ïîïåðåäèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ !

Â³í âèìàãàâ õàáàðà çà çáåðåæåííÿ 
íåçàêîííî âñòàíîâëåíîãî á³ëáîðäà
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Учора)стало)відомо,)що
на)чиновни.а)одно=о)з
=оловних)0правлінь)міста
заведено).арн0)справ0)за
фа.том)вима=ання)$)240
0)приватно=о)підприємця
в)обмін)на)з=од0)не)де-
монт0вати)неза.онно
встановлений)бізнесме-
ном)білборд.)Е.сперти
вважають,)що)напередо-
дні)парламентсь.их)вибо-
рів).іль.ість)неза.онних
ре.ламних)щитів)0)місті
лише)зростатиме.

Ó÷îðà ïðåñ-ñëóæáà ÌÂÑ çàÿâè-
ëà ïðî â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿
ñïðàâè íà ÷èíîâíèêà îäíîãî ç
ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ì³ñòà ÷åðåç
âèìàãàííÿ õàáàðà íà ñóìó $ 240
â³ä ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ. ßêùî
á â³í â³äìîâèâñÿ çàïëàòèòè, òî íå-
çàêîííî âñòàíîâëåíèé íèì á³ë-
áîðä íàéáëèæ÷èì ÷àñîì äåìîíòó-
âàëè. Îäíàê óïðàâë³íöþ òàê ³ íå
ñóäèëîñÿ îòðèìàòè ö³ ãðîø³ � éî-
ìó çàâàäèëè ïðàâîîõîðîíö³.

Íàìàãàþ÷èñü ä³çíàòèñÿ, õòî æ
öåé ÷èíîâíèê, �Õðåùàòèê� çâåð-
íóâñÿ äî ÊÏ �Êè¿â ðåêëàìà� Áî-
ðèñà Ìàêñèìöÿ � äåìîíòóâàòè
íåçàêîííî ðîçì³ùåí³ á³ëáîðäè
ìàº ïðàâî ñàìå öå ï³äïðèºìñòâî.
Îäíàê ïàí Ìàêñèìåöü íàãîëîñèâ
�Õðåùàòèêó�, ùî í³õòî ñåðåä ïðà-
ö³âíèê³â ÊÏ íå ïðè÷åòíèé äî ö³º¿
êðèì³íàëüíî¿ ³ñòîð³¿. Ó çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè Þð³ÿ

Ôðåéä³íîâà ³íôîðìàö³¿ ïðî ³íöè-
äåíò òàêîæ íå áóëî. Â³í ëèøå çà-
çíà÷èâ, ùî íèí³ ÊÏ �Êè¿âðåêëà-
ìà� ïðîâîäèòü ³íâåíòàðèçàö³þ
âñ³õ íîñ³¿â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

PR-ìåíåäæåð �Á³ã-áîàðäó� Êîñ-
òÿíòèí Ãîëîâèíñüêèé ââàæàº, ùî
òàêèõ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ çà ôàê-
òîì õàáàðíèöòâà â íàéáëèæ÷îìó
ìàéáóòíüîìó ïîá³ëüøàº, òîìó ùî
êðà¿íà ãîòóºòüñÿ äî ïîçà÷åðãîâèõ
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. Òàê, íà
ìèíóëèõ âèáîðàõ, îñîáëèâî íà
ïîñò Ïðåçèäåíòà ó 2004-ìó, çà ñëî-
âàìè ïàíà Ãîëîâèíñüêîãî, ì³ñòî
âùåíò çàïîëîíèëè íåçàêîííî
âñòàíîâëåí³ ðåêëàìí³ íîñ³¿. Âñ³õ ¿õ
âñòàíîâèëè êâàäðàòíî-ãí³çäîâèì
ñïîñîáîì, ³ ç�ÿâëÿëèñÿ ÿê ãðèáè
ï³ñëÿ äîùó íà â³ëüí³é ïëîù³.

Ðåêëàì³ñòè êàæóòü, ùî ñóìà õà-
áàðà ÷èíîâíèêó çà òå, ùîá íåçà-
êîííî âñòàíîâëåíó êîíñòðóêö³þ
íå äåìîíòóâàëè, çàëåæèòü â³ä ì³ñ-
öÿ ðîçòàøóâàííÿ á³ëáîðäà. Òàê,
çà òå, ùîá ïåðåâ³ðÿþ÷³ ñëóæáè
�íå ïîáà÷èëè� �ñ³ðèé� á³ëáîðä
íà Òðîºùèí³, ï³äïðèºìöþ äîâå-
äåòüñÿ âèêëàñòè ìàéæå $ 200-300.
Çà çáåðåæåííÿ ðåêëàìíîãî íîñ³ÿ
íà Õðåùàòèêó ïîòð³áíî âèêëàñ-
òè äî $ 2000. Íèí³ íà ðåêëàìíî-
ìó ðèíêó ³ñíóº âåëèêà êîíêóðåí-
ö³ÿ. Òîìó ñàì³ æ ðåêëàìí³ ô³ðìè
�äîíîñÿòü� îäíà íà îäíó äî äå-
ìîíòàæíèõ ñëóæá ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ íåçàêîííîãî á³ëáîðäà.

Ðåêëàì³ñòè ñòâåðäæóþòü, ùî íà
ïî÷àòêó ë³òà �ñ³ðèõ� ðåêëàìíèõ
íîñ³¿â ó Êèºâ³ íàðàõîâóâàëè ïðè-
áëèçíî 500 øòóê ðîçì³ðîì 3õ6 ì.
ßê çàçíà÷èâ �Õðåùàòèêó� ïàí Ãî-
ëîâèíñüêèé, ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ðîç-
ì³ùåííÿ á³ëáîðäà ó ñòîëèö³ çàëå-
æèòü â³ä çîíàëüíîñò³ � âîíà ñòà-
íîâèòü â³ä $ 400 äî $ 900 !

Íèí³øíüîãî ðîêó �Êè¿âïàñòðàíñ� ïëàíóº îíîâèòè ïàðê
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íà 70�75%

Êðåäèò ï³äå íà òðîëåéáóñè

Перший)заст0пни.)=олови)КМДА)Денис)Басс)особисто)перевірив)соціальн0)потреб0)в)0сіх)об'є.тах,)я.і)фінанс0ватим0ть
з)місь.о=о)бюджет0

Нині% &% Києві% працює% 86% авто-
б&сних%маршр&тів,%41 —%тролей-
б&сний,% 22 —% трамвайні% і% 280
маршр&тів%&%режимі%маршр&тних
таCсі.% Щорічно% столичний% Gро-
мадсьCий%транспорт%перевозить
майже%4,7%млн%пасажирів.%Лево-
ва% частCа% місьCих% перевезень
припадає% на% підземC& —% понад
1,7% млн% пасажирів,% автоб&сами
КП%“Київпастранс”%подорож&ють
0,84%млн,%тролейб&сами —%0,78
млн,%трамваями —%0,48%млн%осіб.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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“Òðî¿öüêèé” 
ñòî¿òü íà ñâîºìó
Áóä³âíèöòâî òîðãîâåëüíîãî 
êîìïëåêñó á³ëÿ “Îë³ìï³éñüêîãî” 
íå ïðèïèíÿòèìóòü

Çã³äíî ç âèñíîâêàìè Ì³íáóäó,
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åâàêóàö³¿ ãëÿäà-
÷³â ç³ ñòàä³îíó â áóä³âë³ òîðãîâî-
ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó “Òðî¿öü-
êèé” ìàþòü ïåðåäáà÷èòè øëÿõè
åâàêóàö³¿ çàâøèðøêè 50 ì. Â³ä òî-
ãî, ÷è âèêîíàþòü âëàñíèêè ïðè-
ïèñ óðÿäîâö³â, çàëåæèòü ïîäàëü-
øå ³ñíóâàííÿ ïîêè ùî íåäîáóäî-
âàíîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíî-
ãî êîìïëåêñó “Òðî¿öüêèé” á³ëÿ
ñòàä³îíó “Îë³ìï³éñüêèé”. “Ïåð-
øèé, êàðäèíàëüíèé,— çðóéíóâà-
òè âùåíò, çàëèøèâøè Ô³çêóëü-
òóðíó ïëîùó ïëîùåþ”,— ââàæàº
åêñïåðò ç íåðóõîìîñò³, äèðåêòîð
³ç ðîçâèòêó êîìïàí³¿ “Äí³ïðî-
åêîëîã³ÿ” Îëåêñàíäð Ëàøêî. ²í-
øèé âàð³àíò ïåðåäáà÷àº äîáóäî-
âó “Òðî¿öüêîãî”, ïðîòå ç³ çì³íîþ
ïëàíó áóä³âë³. “Ìîæíà çðîáèòè
âòèñíåí³ âèõîäè. Àëå âîíè íå çà-
áåçïå÷àòü äîòðèìàííÿ íîðì, ïðî-
òå âèêëè÷óòü çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ âè-
òðàòè íà ïåðåðîáêó ïðîåêòó òà ïå-
ðåáóäîâó êîíñòðóêö³¿”,— çàçíà÷èâ
Îëåêñàíäð Ëàøêî.

Òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ïî÷à-
ëè áóäóâàòè ùå ó 2004 ðîö³. Òî-
ä³ êîìïàí³ÿ “ÞÇÒÑ” ðîçâèâàëà
ïðîåêò öåíòðó “Îë³ìï³ê Ïëàçà”,
ÿêèé íèí³ ïåðåéìåíîâàíî â
“Òðî¿öüêèé”. Ïëàíóâàëè çäàòè
îá’ºêò â åêñïëóàòàö³þ ó 2005 ðî-
ö³, àëå ê³ëüêà ðàç³â çì³íþâàâñÿ
âëàñíèê ïðîåêòó, ³ öüîãî íå â³ä-
áóëîñÿ. Òîä³ ïðîåêò çàãàëüíîþ
ïëîùåþ ó 106 òèñ. êâ. ì ïðèäáà-
ëà êîìïàí³ÿ “ÍÅÑÒ”.

Ïðîòÿãîì äâîõ ïåðøèõ åòàï³â
òåíäåðó ç ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012
Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè ïî-
äàëà äî ÓªÔÀ äîêóìåíòè, ùî
ì³ñòÿòü ãàðàíò³¿ ç áîêó Óêðà¿íè ³ç
çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ
ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó. Ó ëþòî-
ìó Ì³æíàðîäíà ôåäåðàö³ÿ ôóò-
áîëüíèõ àñîö³àö³é çàÿâèëà ïðî
íàì³ð çàáîðîíèòè ïðîâåäåííÿ
îô³ö³éíèõ ìàò÷³â íà ÍÑÊ “Îë³ì-
ï³éñüêèé” â ðàç³ ïðîäîâæåííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò á³ëÿ ñòàä³îíó.

“ª çàêëþ÷åííÿ ÌÍÑ, Ãåíïðî-

êóðàòóðè òà ³íøèõ â³äïîâ³äíèõ îð-
ãàí³â, ùî áóä³âëÿ çàâàæàòèìå áåç-
ïåö³ ãëÿäà÷³â”,— ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ùîá ïîñòàâèòè êðàï-
êó â ñèòóàö³¿ íàâêîëî ÍÑÊ “Îë³ì-
ï³éñüêèé”, ïîòð³áíî ðåêîíñòðó-
þâàòè Ô³çêóëüòóðíó ïëîùó òà
ÍÑÊ äî 2010 ðîêó. “Ç ïðîåêòó
òîðãîâåëüíîãî öåíòðó äîö³ëüíî çà-
ëèøèòè ëèøå ï³äçåìíèé ïàð-
ê³íã”,— ââàæàº ãîëîâà Ôåäåðàö³¿
ôóòáîëó. Ïðîòå çàñòóïíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿ “ÍÅÑÒ” Ñåð-
ã³é Îâ÷èííèêîâ ñòâåðäæóº, ùî
Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè íå
ïðîïîíóº æîäíèõ âàð³àíò³â âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè. “Öå ëèøå ïðî-
âîêàòîðè êîíôë³êòó, ÿêèé âè÷åð-
ïàþòü äî ê³íöÿ ë³òà. À âñ³ çâåð-
íåííÿ äî ïðîêóðàòóðè ðîçãëÿíó-
ëè â ñóäàõ òà âèð³øèëè íà êîðèñòü
êîìïàí³¿”,— ââàæàº ïàí Îâ÷èí-
íèêîâ. Òàêîæ â³í çàçíà÷èâ, ùî âà-
ð³àíò îáëàøòóâàííÿ äîäàòêîâîãî
ïðîõîäó ä³éñíî ðîçãëÿäàþòü, ïðî-
òå, â ðàç³ éîãî óçãîäæåííÿ, íà áó-
ä³âíèöòâî ïîòð³áíî áóäå âèòðàòè-
òè äîäàòêîâî ê³ëüêà ì³ëüéîí³â äî-
ëàð³â. “Êîìïàí³ÿ âæå ³íâåñòóâàëà
ó ïðîåêò ïîíàä $ 50 ìëí, ÿ íå
çíàþ, çâ³äêè ìåä³à âçÿëè öèôðó
50 ìëí ãðèâåíü”,— ïîâ³äîìèâ
ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ “ÍÅÑÒ”.

Ó çàÿâ³ êîìïàí³¿ ñêàçàíî, ùî
çàêëèêè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ë³êâ³-
äóâàòè áóä³âíèöòâî ÒÐÖ ïåðåñë³-
äóþòü ïîïóë³ñòñüêó ìåòó, à êîì-
ïàí³ÿ çàö³êàâëåíà â ïðîâåäåíí³
×ª-2012 â Êèºâ³ òà âèñòóïàº çà
äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³. Äèðåê-
òîð ³íâåñòèö³éíî-äåâåëîïåðñüêî¿
êîìïàí³¿ “Global Solutions” Ñåð-
ã³é Òóìàñîâ óïåâíåíèé, ùî óõâà-
ëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çíåñåííÿ
öåíòðó âèêëè÷å ñóäîâ³ ïîçîâè
ïðî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â çàáó-
äîâíèêàì. “Öå ïîçîâè íà äåñÿò-
êè ì³ëüéîí³â äîëàð³â,— çàçíà÷èâ
åêñïåðò,— â³äøêîäîâóâàòèìóòü ¿õ
³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, àäæå äîçâ³ë
íà áóä³âíèöòâî âèäàþòü óïðàâ-
ë³ííÿ Êèºâà”

Ìåäèöèíó áóäóâàòèìóòü
“ï³ä êëþ÷”

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Óïðàâë³íö³ îãîëîñÿòü òåíäåð
íà áóä³âíèöòâî Öåíòðó, ÿê ìî-
âèòüñÿ, ï³ä êëþ÷. Ôàõ³âö³ âæå
ðîçðîáèëè ïðîåêò. Íàðàç³ ïðî-
âîäÿòü ãåîäåçè÷í³ çéîìêè òåðè-
òîð³¿ òà ãåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ.
Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà ðîçïîâ³ëà, ùî
âæå âèçíà÷èëè, äå ðîçì³ùóâà-
òèìóòü â³ää³ëåííÿ ôóíêö³îíàëü-
íî¿ ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ôàðìêîì³-
òåòó Óêðà¿íè òà ÌÀÃÀÒÅ. Ãî-
ëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
îíêîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ Ãåííàä³é
Îë³éíè÷åíêî âæå âèñëîâèâ ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêòó ÏÅÒ-öåí-
òðó. Òàêîæ óïðàâë³íö³ ðîçïî÷à-
ëè ðîáîòó ç îá´ðóíòóâàííÿ âàð-
òîñò³ êë³í³êè.

Äî ñëîâà, â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
îíêîëîã³÷í³é ë³êàðí³ âæå ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ ïðàöþº ïåðøèé ó
äåðæàâí³é êë³í³ö³ ë³í³éíèé ïðè-
ñêîðþâà÷. Çà öåé ÷àñ ïîâíèé
êóðñ ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿ ïðîé-
øëè 40 ïàö³ºíò³â. Íàñàìïåðåä
öåé ïðèëàä ö³ííèé òèì, ùî ï³ä
÷àñ îïðîì³íåííÿ ïàö³ºíòà îðãà-
íàì òà òêàíèíàì, á³ëÿ ÿêèõ ëî-
êàë³çóºòüñÿ ðàêîâà ïóõëèíà, íå
çàâäàºòüñÿ øêîäè. Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ “Õðåùàòèêà”, ó ÏÅÒ-öåí-
òð³ ë³í³éíèõ ïðèñêîðþâà÷³â áó-
äå äâà. Äî ñëîâà, êèÿíè îòðè-
ìàþòü ïåâí³ ïðåôåðåíö³¿: ¿õ ë³-
êóâàòèìóòü áåçïëàòíî. Íà ñüî-
ãîäí³ íà îáë³êó ç ïðèâîäó îíêî-
ëîã³÷íèõ õâîðîá ñòîÿòü 53 òè-
ñÿ÷³ ìåøêàíö³â ñòîëèö³.

Ó êë³í³ö³ áóäå é öèêëîòðîí —
àïàðàò, íà ÿêîìó âèðîáëÿòèìóòü
ðàä³îôàðìïðåïàðàòè. Ìåäèêè
íàçèâàþòü éîãî öåíòðîì ÿäåð-
íî¿ ìåäèöèíè. Ïðîòå õâèëþâà-
òèñÿ êèÿíàì íå òðåáà: öåé êîð-
ïóñ ñïîðóäæóâàòèìóòü çà íîð-
ìàìè ÌÀÃÀÒÅ. Ïðîòå, ÿê ïðî-
êîìåíòóâàëà Ê³ëü÷èöüêà, ñïå-
öèô³÷íå îáëàäíàííÿ òà óí³êàëü-
íà àïàðàòóðà ïîòðåáóþòü ³ ôà-
õ³âö³â âèñîêîãî ïðîô³ëþ. Çà ¿¿
ñëîâàìè, â Óêðà¿í³, íà æàëü, ìå-
äè÷íèõ õ³ì³ê³â òà ô³çèê³â, ðà-
ä³îôàðìàöåâò³â ïðàêòè÷íî íå-

ìàº. Îäíàê íèí³ äî îíêîëîã³÷-
íî¿ ë³êàðí³ ïðèéøëè íà ïðàêòè-
êó 4 ìîëîäèõ ôàõ³âö³, ÿêèì ³ çà-
ïðîïîíóþòü íàâ÷àííÿ, à çãîäîì
³ ðîáîòó â Öåíòð³.

Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷èëà,
ùî â ÏÅÒ-öåíòð³ ïàö³ºíò³â ò³ëü-
êè îáñòåæóâàòèìóòü çà äîïîìî-
ãîþ ÏÅÒ-ñêàíåð³â òà îïðîì³íþ-
âàòèìóòü íà ë³í³éíîìó ïðèñêî-
ðþâà÷³. Âñ³ ³íø³ ïðîöåäóðè âî-
íè ïðîõîäèòèìóòü ó ñòàö³îíàð³
îíêîëîã³÷íî¿ êë³í³êè

Ірина ЛОПАТІНА,
“Хрещати ”

Ìåöåíàòè çãàäàëè
êîìäèâà
Ãðóïà êîìïàí³é “Ôîêñòðîò” âøàíóâàëà 
ïàì’ÿòü æåðòâ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
ðåñòàâðàö³ºþ áðàòñüêî¿ ìîãèëè â Ñòðàõîë³ññ³

Ó÷îðà, íàïåðåäîäí³ ö³º¿ ñóì-
íî¿ äàòè, â ñåë³ Ñòðàõîë³ññ³ óðî-
÷èñòî â³äêðèëè â³äðåñòàâðîâàíó
áðàòñüêó ìîãèëó, â ÿê³é ëåæàòü
311 âî¿í³â.

Ó ì³òèíãó âçÿëè ó÷àñòü ñï³â-
çàñíîâíèêè ãðóïè êîìïàí³é
“Ôîêñòðîò”, êåð³âíèêè ðàéîí-
íî¿ òà ñåëèùíî¿ ðàä, ó÷í³ ñåðåä-
íüî¿ øêîëè ¹ 3 ç ìàñèâó Âè-
íîãðàäàð.

Òðàã³÷íà äîëÿ ñï³òêàëà ïîë³-
ñüêå ñåëî Ñòðàõîë³ññÿ. Ñàìå òóò
â³äáóëèñÿ íàéçàïåêë³ø³ áî¿ çà
âèçâîëåííÿ Êèºâà. Öå íåâåëè÷-
êå ñåëèùå ñòàëî îñòàíí³ì ïðè-
õèñòêîì äëÿ 1124 âîÿê³â. Ñåðåä
íèõ ³ Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
ëåãåíäàðíèé êîìàíäèð òàíêîâî¿
äèâ³ç³¿ Îëåêñàíäð Êà÷àëîâ.

Íèí³ â Ñòðàõîë³ññ³ º äâà
ïàì’ÿòí³ çíàêè ³ òðè áðàòñüê³

ìîãèëè. Çà ï³âñòîë³òòÿ âîíè íà-
áóëè æàëþã³äíîãî ñòàíó. Îáñè-
ïàëàñÿ ïëèòêà, ïîêðàäåíî òàá-
ëè÷êè... Íà æàëü, äåðæàâíîãî
áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíîãî äëÿ
²âàíê³âñüêîãî ðàéîíó, âèñòà÷è-
ëî ëèøå íà ïåíñ³¿ ì³ñöåâîìó
íàñåëåííþ òà ñïëàòó ðàõóíê³â
çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ.
Ñòðàõîë³ñüêà ñåëèùíà ðàäà,
î÷îëþâàíà Îëåíîþ Àãóçàðî-
âîþ, íå ðàç çâåðòàëàñÿ â ð³çí³
³íñòàíö³¿ òà äî çàìîæíèõ ëþ-
äåé, àáè äîïîìîãëè âïîðÿäêó-
âàòè ìîãèëè. ² ñêð³çü ÷óëè ò³ëü-
êè â³äìîâó. Â³äãóêíóëèñÿ ëèøå
ñï³âçàñíîâíèêè ãðóïè êîìïà-
í³é “Ôîêñòðîò”. Âîíè âèä³ëè-
ëè ãðîø³ äëÿ çàêóï³âë³ ïëèòêè,
öåìåíòó, â³íê³â, îãîðîæ³ òîùî.
ßê çàïåâíèâ ãàçåòó “Õðåùà-
òèê” Ãåîðã³é Ä³ãàì: “Âñå öå ðî-

áèëè íå äëÿ ðåêëàìè ³ íàâ³òü íå
äëÿ ïîäàòêîâèõ ï³ëüã. Ïðîñòî
íå çìîãëè â³äìîâèòè âåòåðàíàì
â³éíè. Íà ÷åðç³ ùå òðè ïàì’ÿò-
í³ çíàêè ³ áðàòñüê³ ìîãèëè â
Ïîë³ññ³”.

Øîñòèé ð³ê ïîñï³ëü ãðóïà
êîìïàí³é “Ôîêñòðîò” ðåàë³çóº
ïðîãðàìó âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³
æåðòâ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè. Ãåîðã³é Ä³ãàì òà Ãåííàä³é
Âèõîäöåâ ââàæàþòü ñâî¿ì ñâÿ-
òèì îáîâ’ÿçêîì çâåðòàòè óâàãó
ñóñï³ëüñòâà íà ïðîáëåìè âåòå-
ðàí³â ³ ñëóãóþòü ïðèêëàäîì äëÿ
çàìîæíèõ ëþäåé, àäæå ñïðàâîþ
÷åñò³ ìàº ñòàòè ñîö³àëüíà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü á³çíåñó

Ó Êèºâ³ â³äêðèºòüñÿ ïåðøèé ó ÑÍÄ 
Öåíòð ïîçèòðîííî-åì³ñ³éíî¿ òîìîãðàô³¿

Геор ій ДІГАМ,
олова ради засновни ів
р пи омпаній “Фо строт”:
— Ми схилили олови перед

поле лими, хвилиною мовчання
пом’ян ли їх. Й отові жити да-
лі: б д вати своє життя, влас-
ний бізнес, вихов вати дітей і
до лядати літніх. А та ож щора-
з повертатися до мо ил ероїв,
аби тихо постояти й оцінити
щастя мирно о життя.

ППРРЯЯММАА  ММООВВААÎëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні день с орботи і вшан вання пам'яті жертв
війни в У раїні. 22 червня 1941 ро почалася Вели-
а Вітчизняна війна. Ця дата наві и за арб валася в
пам'яті мільйонів наших співвітчизни ів — свід ів і
часни ів бойових дій. На ба атостраждальній иїв-
сь ій землі лишилося сотні безіменних мо ил — я
до ір нам, невдячним нащад ам.

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора власни и онфлі тно о об'є та спрост вали ін-
формацію про знесення тор овельно о центр "Троїць-
ий" біля спорт омпле с "Олімпійсь ий". Представни
правління омпанії "НЕСТ", я а володіє прое том, за-
перечив розповсюджен в Інтернеті інформацію щодо
винесення рішення про припинення б дівництва та
знесення ТРЦ.
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Та ий зовнішній ви ляд матиме центр ПЕТ-техноло ій на в лиці Верховинній, 69
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Ïðîêóðîðè
ï³øëè 
ó âèõîâàòåë³
Íà êîìï�þòåðí³ êëóáè
íàêëàëè øòðàôè
Ëåñÿ ËÀÂÐÈÑÜ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Із#цьо'о#тижня#столична#про34ра-
т4ра#проводить#нічні#рейди#по#3ом-
п'ютерних#3л4бах.#Чер'ові#'р4пи#з
8-10#осіб#представни3ів#про34рат4-
ри,#відділ4#3римінальної#міліції#4
справах#дітей#та#з#іншими#3онтро-
люючими#ор'анами#щоночі#після
22#'одини#виш434ють#4#3л4бах#не-
повнолітніх.

Çà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ âëàñíèêàì êîì-
ï�þòåðíèõ êëóá³â âèïèñóþòü øòðàôè, à
ï³äë³òê³â ðîçâîçÿòü ïî äîì³âêàõ. Ó ïðîêó-
ðàòóð³ ñòâåðäæóþòü, ùî âñ³ áåç âèíÿòêó
êëóáè ïåðåáóâàþòü â àíòèñàí³òàðíîìó
ñòàí³. Íàñàìïåðåä íàãîëîøóþòü íà ïîðó-
øåííÿõ íîðì ïëîù³ � çã³äíî ç âñòàíîâ-
ëåíèìè íîðìàòèâàìè íà 1 êîìï�þòåð ïî-
âèííî ïðèïàäàòè íå ìåíøå 6 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â ïëîù³ ïðèì³ùåííÿ. Àëå æîäåí ç³
ñòîëè÷íèõ êîìï�þòåðíèõ êëóá³â öþ âèìî-
ãó íå âèêîíóº,� ñòâåðäæóþòü ïåðåâ³ðÿ-
þ÷³. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàõèñòó ïðàâ ³ ñâî-
áîä íåïîâíîë³òí³õ Â³êòîð³ÿ Íîâîãàöüêà
ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó�, ùî íà 1 êîì-
ï�þòåð ïðèïàäàº â ñåðåäíüîìó â³ä 1 äî 3
êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ïàí³ Íîâîãàöüêà íà-
ãàäàëà, ùî áåçïåðåðâíà ðîáîòà çà åêðàíîì
êîìï�þòåðà äëÿ íåïîâíîë³òí³õ íå ïîâèí-
íà ïåðåâèùóâàòè 45 õâèëèí, çàì³ñòü òîãî
òðèâàë³ñòü êîìï�þòåðíî¿ ãðè ñòàíîâèòü 60
õâèëèí, à ó á³ëüøîñò³ êëóá³â òàêîæ âñòà-
íîâëåíî 20�30 % çíèæêè íà òðèãîäèííó
áåçïåðåðâíó ãðó.

Íàãàäàºìî, ùî çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-
íÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè, ä³òÿì çàáîðîíèëè
çíàõîäèòèñÿ â êîìï�þòåðíèõ êëóáàõ äî 14
ãîäèíè (ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî ðîêó) òà ï³ñ-
ëÿ 22 ãîäèíè. Ïðîòå ó ì³ñüê³é ïðîêóðà-
òóð³ ñòâåðäæóþòü, ùî ìàéæå âñ³ çàêëàäè
ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè ö³ëîäîáîâî. ×àñ
â³äâ³äóâàííÿ äëÿ ï³äë³òê³â íå ðåãëàìåí-
òîâàíèé. Ä³òè çàëèøàþòüñÿ â íèõ íà ö³-
ëó í³÷, êîëè âàðò³ñòü ïîñëóã íàáàãàòî çíè-
æåíà.

Ïðîêóðàòóðà ãîòóº ïîäàííÿ ïðî óñóíåí-
íÿ íåäîë³ê³â çã³äíî âèìîã ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà òà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðè-
ïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ äåÿêèõ êîìï�þòåðíèõ
êëóá³â é ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè
ïðèì³ùåíü. Â³êòîð³ÿ Íîâîãàöüêà ââàæàº,
ùî áîðîòèñÿ ç êîìï�þòåðíèìè êëóáàìè
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Ãîëîâíîþ ïðè÷è-
íîþ âîíà ââàæàº ïðîãàëèíè ó çàêîíîäàâ-
ñòâ³ ñòîñîâíî öüîãî âèäó á³çíåñó. Çà âñ³
ïîðóøåííÿ ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ òà ïîæåæíà
ñëóæáà ìîæóòü ñòÿãíóòè øòðàô íà ñóìó
102 ãðí. Ïðè âèÿâëåíí³ ñèñòåìàòè÷íèõ
ïîðóøåíü ïðîêóðàòóðà óïîâíîâàæåíà
ïðèïèíèòè ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü, àëå, ÿê ïðà-
âèëî, ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âîíè ôóíêö³îíó-
þòü ï³ä íîâîþ íàçâîþ. Ìèíóëîãî ðîêó çà
ïîäàííÿì ïðîêóðàòóðè ó ñòîëèö³ ïðèïè-
íèëè ðîáîòó 8 êëóá³â. Àëå ¿¿ ïðàö³âíèêè
ñòâåðäæóþòü, ùî ¿õí³ âëàñíèêè ³ íàäàë³
ïðàöþþòü ó öüîìó á³çíåñ³, çì³íèâøè íà-
çâó. Íà ñüîãîäí³, çà ï³äðàõóíêàìè ïðîêó-
ðàòóðè, â ñòîëèö³ íàë³÷óþòü 118 êëóá³â òà
³íòåðíåò-êàôå.

Â òîé æå ÷àñ ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿
àñîö³àö³¿ êîìï�þòåðíèõ êëóá³â Îëåêñàíäð
Áåðíàòîâè÷ ââàæàº, ùî êîìï�þòåðí³ êëó-
áè íàéá³ëüø íåçàõèùåíèé âèä á³çíåñó. Çà
éîãî ñëîâàìè, êëóáè ïîñò³éíî êîíòðîëþ-
þòü ñàíåï³äåìñòàíö³¿, ì³ë³ö³ÿ, ïðîêóðàòó-
ðà. Ó ñòîëèö³ ê³ëüê³ñòü êîìï�þòåðíèõ êëó-
á³â ç 2001 ðîêó çíèçèëàñÿ ç 350 äî 58 çà-
êëàä³â. �Òàê, ìè íå äîòðèìóºìîñÿ âñ³õ
íîðì. ßêùî âèêîíóâàòè âñ³ âèìîãè çàêî-
íîäàâñòâà, ïðèòðèìóâàòèñÿ ñòàíäàðò³â òà
íîðìàòèâ³â, òî á³çíåñ ñòàíå çáèòêîâèì. Â
ñåðåäíüîìó ïðèáóòîê êëóáó ñòàíîâèòü
óñüîãî â³ä 5 äî 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü�,� ñòâåð-
äæóþòü â àñîö³àö³¿ !

Ïèâî ï³äâîäèòü ïëÿøêà
�Îáîëîíü� á�º ðåêîðäè ö³íîþ ÿêîñò³

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
�Õðåùàòèê�

У#травні#2007#ро34#3омпанія
"Оболонь"#вип4стила#майже#11
млн#далів#пива.#За'алом#від#по-
чат34#ро34#3омпанія#вип4стила
43#млн#далів#пива,#збільшивши
виробництво#на#28%.#Водночас
завод4#не#вдалося#розв'язати
проблем4#з#ви3идами#в#повітря,
що#непо3оять#жителів#с4сідніх
б4дин3ів#на#в4лиці#Бо'атирсь3ій,
і#прибор3ати#тіньовий#рино3
власно'о#пива,#я3е#продають#4
переходах.

Ïðàêòè÷íî íà âñ³õ ðèíêàõ ì³ñòà º ïðî-
äàâö³, ùî ïðîïîíóþòü ïåðåõîæèì �æè-
âå� íåô³ëüòðîâàíå ïèâî �ò³ëüêè ³ç çàâî-
äó�. �Õðåùàòèê� ïîö³êàâèâñÿ äàòîþ âè-
ãîòîâëåííÿ, ³ ç�ÿñóâàëîñÿ, ùî íà óïàêî-
âàí³é ôàáðè÷íèì ñïîñîáîì ïëÿøö³ ç ô³ð-
ìîâèì ëîãîòèïîì �Îáîëîí³� íà êðèøö³
íåìàº íå ò³ëüêè åòèêåòêè, à é äàòè âèãî-

òîâëåííÿ. Íåô³ëüòðîâàíå ïèâî ìàº äóæå
îáìåæåíèé òåðì³í çáåð³ãàííÿ (1-2 äîáè)
³, âðàõîâóþ÷è ìóòíóâàòèé âèãëÿä, í³õòî
íå äàñòü ãàðàíò³¿, ùî âîíî íå äâîòèæíå-
âå.

�Õðåùàòèê� çâåðíóâñÿ ó ô³ðìîâèé ìà-
ãàçèí �Îáîëîí³�, ðîçòàøîâàíèé ïðè çà-
âîä³. Ç�ÿñóâàëîñÿ, ùî ç êâ³òíÿ 2007 ðîêó
çàâîä ïðèïèíèâ â³äïóñêàòè ÷åðåç ñâ³é ìà-
ãàçèí öåé ñîðò ïèâà íà ðîçëèâ, ïðî ùî
ñâ³ä÷èòü ³ îãîëîøåííÿ á³ëÿ ïóíêòó ïðî-
äàæó. Äèðåêòîð ç êîìåðö³éíèõ ïèòàíü
ÇÀÒ �Îáîëîíü� Îëåíà Ãîðáàð÷óê ïîâ³äî-
ìèëà �Õðåùàòèêó�, ùî öåé êðîê ïðîäèê-
òîâàíèé òèì, ùî â ðàç³ ïðîäàæó ïèâà íà
ðîçëèâ ó òàðó ïîêóïöÿ êîìïàí³ÿ íå ìî-
æå ãàðàíòóâàòè ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿.

Âîäíî÷àñ �Õðåùàòèê� ç�ÿñóâàâ, ùî â
ì³ñö³ ïðîäàæó íåô³ëüòðîâàíå ïèâî â³ä-
ïóñêàþòü ó îäíî- ³ äâîë³òðîâèõ ïëÿøêàõ
áåç åòèêåòîê ³ ³íôîðìàö³¿ ïðî äàòó âèãî-
òîâëåííÿ. Ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ öåé
ôàêò êîìåíòóâàòè â³äìîâèëèñÿ.

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� íà÷àëüíèê
â³ää³ëó äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³
ðîçãëÿäó çàÿâ òà ñêàðã ãðîìàäÿí ì³ñüêî-
ãî óïðàâë³ííÿ â ñïðàâàõ çàõèñòó ïðàâ ñïî-

æèâà÷³â Âàëåð³é Êèðèëîâ, íà âñ³õ ïðîäóê-
òàõ õàð÷óâàííÿ ìàº áóòè âêàçàíà äàòè âè-
ãîòîâëåííÿ ³ òåðì³íó ïðèäàòíîñò³. Öå
îáîâ�ÿçêîâà âèìîãà óêðà¿íñüêîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

Âîäíî÷àñ ðèíîê �æèâîãî� ïèâà â ñòî-
ëèö³ ïðîäîâæóº çðîñòàòè. Äèðåêòîð ÒÎÂ
�Á³ëà Âåäìåäèöÿ� Â³êòîð³ÿ Êëþ÷êî ïî-
â³äîìèëà �Õðåùàòèêó�, ùî Êè¿â ó öüîìó
íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ì³ñò çàõ³äíèõ êðà¿í.
�Ñêð³çü ðîçâèâàþòüñÿ ìàë³ ïèâîâàðí³,
êîòð³ âàðÿòü ïèâî òà ðåàë³çóþòü éîãî ÷å-
ðåç ô³ðìîâ³ ïàáè, ïèâí³ ðåñòîðàíè òîùî.
Â Êèºâ³ òàêîæ ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ çðîñ-
òàííÿ ¿õíüî¿ ê³ëüêîñò³�,� ââàæàº ïèâî-
âàð. Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ ïðàöþº ÷îòè-
ðè ô³ðìîâ³ ïèâîâàðí³ ç âëàñíèìè òî÷êà-
ìè ïðîäàæó: �Øàòî�, �Àðåíà�, �Ìàãåë-
ëàí�, �Á³ëà Âåäìåäèöÿ� !

Òåíãå êîíâåðòóâàëè â îô³ñè
Ñòîëè÷íèé ðèíîê êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³ ïåðåä³ëÿòü
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
�Õðåùàòèê�

На#цьом4#тижні#стали#відомі
перші#3ро3и#3азахсь3ої#3омпанії
"Євразія"#на#рин34#столичної#не-
р4хомості.#За#$233#млн#інвесто-
ри#34пила#два#офісних#центри.
В#3омпанії#ствердж4ють,#що#їхні
рес4рси#для#'ри#на#3иївсь3ом4
рин34#необмежені.

Ð³ê òîìó â Óêðà¿í³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè
áàíê �ÒóðàíÀëåì�, ÷àñòêà ÿêîãî íàëå-
æèòü âëàñíèêó ³íâåñòèö³éíî-ïðîìèñëî-
âî¿ êîìïàí³¿ �ªâðàç³ÿ�. À â íèí³øíüîìó
òðàâí³ ³íâåñòèö³éíî-ïðîìèñëîâà ãðóïà
�ªâðàç³ÿ�Óêðà¿íà�, ÿêà º äî÷³ðíüîþ
ñòðóêòóðîþ �ªâðàç³¿� ðîñ³éñüêîãî á³çíåñ-
ìåíà Ìóõòàðà Àáëÿçîâà, çðîáèëà êðîêè
íà ñòîëè÷íîìó ðèíêó íåðóõîìîñò³. Îäèí

³ç íàéá³ëüøèõ ãðàâö³â ðîñ³éñüêîãî ðèí-
êó íåðóõîìîñò³ êàçàõñüêà ³íâåñòèö³éíî-
ïðîìèñëîâà êîìïàí³ÿ �ªâðàç³ÿ�, êîòðà
íàëåæèòü ñï³ââëàñíèêó áàíêó �Òóðàí-
Àëåì� Ìóõòàðó Àáëÿçîâó, êóïèëà äâà
îô³ñíèõ öåíòðè â Êèºâ³. Îáèäâà ðîçòà-
øîâàí³ â öåíòð³ ñòîëèö³. Öå � ïðîäàíèé
êîìïàí³ºþ �ÍÅÑÒ� çà $180 ìëí öåíòð
�Àéñáåðã� íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 73�79 òà
ïðîäàíèé êîìïàí³ºþ �²ÑÀ-þíèîí� çà
$55 ìëí îô³ñíèé öåíòð íà âóë. Æèëÿí-
ñüê³é, 48�50. Îô³ñíèé öåíòð �Àéñáåðã�
ïî÷àëà áóäóâàòè ó 1998 ðîö³ îäíà ç þãî-
ñëàâñüêèõ êîìïàí³é. Ïðîòå ó 2004-ìó
�Íåðóõîì³ñòü ñòîëèö³� ïðèäáàëà öåé
ïðîåêò (âàðò³ñòü óãîäè íå ðîçãîëîøóºòü-
ñÿ). Îô³ñíèé öåíòð çàãàëüíîþ ïëîùåþ
39,2 òèñ. êâ. ì (25,1 òèñ. êâ. ì îô³ñíèõ
ïëîù) çäàëè íàïðèê³íö³ 2006 ðîêó. Äðó-
ãèé ç ïðèäáàíèõ �ªâðàç³ºþ� îô³ñíèõ
öåíòð³â íà Æèëÿíñüê³é ìàº ïëîùó 10 òèñ.
êâ. ì.

Àíóàð Àéæóëîâ, ãîëîâà �ªâðàç³¿ �
Óêðà¿íà�, çàÿâëÿº òàêîæ, ùî êîìïàí³ÿ çà-
ö³êàâëåíà â ëîã³ñòè÷í³é íåðóõîìîñò³ â ñòî-
ëèö³. Ïðîòå äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîí-
ñàëòèíãó FIM Consulting Plus Þë³ÿ Ëÿ-
øåíêî ñòâåðäæóº, ùî â³ëüíèõ ëîã³ñòè÷íèõ
öåíòð³â ï³ä Êèºâîì íåìàº. Òîìó âîíà íå
ââàæàº, ùî �ªâðàç³ÿ� ìîæå âêëàñòè ãðî-
ø³ â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç ïðîåêòîì. �Ñêî-
ð³øå çà âñå öå áóäå Áîðèñï³ëüñüêèé íàïðÿ-
ìîê, õî÷à íèí³ ÿêðàç âèñòàâëåíî íà ïðî-
äàæ 40 ãà íà Æèòîìèðñüêîìó�,� çàçíà÷èâ
åêñïåðò. Ó Ðîñ³¿ çà îñòàíí³õ òðè ðîêè �ªâ-
ðàç³ÿ� ³íâåñòóâàëà â íåðóõîì³ñòü $2 ìëðä,
à íàÿâí³ñòü â Óêðà¿í³ òàêîãî ïàðòíåðà, ÿê
áàíê �ÒóðàíÀëåì�, äàº çìîãó �ªâðàç³¿ �
Óêðà¿íà� ³íâåñòóâàòè ó äîâãîñòðîêîâ³ òà
äîâãîîêóïí³ ïðîåêòè. Àíóàð Àéæóëîâ îö³-
íþº êè¿âñüêèé ðèíîê ÿê �äóæå ïåðñïåê-
òèâíèé�, ïðîòå ïðèïóñêàº, ùî êîìïàí³ÿ
çàö³êàâëåíà ó ëîã³ñòè÷íèõ öåíòðàõ â Îäå-
ñ³ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêó !

Від$почат*+$ро*+$до$*вітня$в$Києві$про-
дано$ майже$ 267,9$ тис.$ далів$ пива,$ що$ в
Aрошовом+$е*віваленті$становить$близь*о
$430$млн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
doc.kreschatic.kiev.ua

Про затвердження 
переліку об’єктів капітального ремонту 

та реставрації Головного управління 
культури і мистецтв 

на 2007 рік
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 584 

від 21 травня 2007 року 

Відповідно до п. 30 рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2007 рік”, враховуючи міську комплексну програму “Столична культура і мистецтво 
на 2006 — 2010 р.” та з метою поліпшення матеріально�технічної бази об’єктів Головного управління куль�
тури і мистецтв в 2007 році:

Про реєстрацію змін
до Статуту релігійної громади 

Української православної церкви
парафії Різдва Христового

у Харківському районі м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 585 

від 21 травня 2007 року 

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
настоятеля парафії, голови Парафіяльної Ради релігійної громади Української православної церкви пара�
фії Різдва Христового у Харківському районі м. Києва від 07.12.2006 та протокол Парафіяльних Зборів
членів зазначеної релігійної громади від 07.12.2006 № 18:

Додаток

ЗМІНИ
до Статуту релігійної громади Української православної церкви парафії

Різдва Христового у Харківському районі м. Києва, зареєстрованого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
18.04.2000 № 565 “Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Української православної церкви парафії Різдва Христового у

Харківському районі м. Києва”
1. Ó íàçâ³ òà ï. 1.1 Ñòàòóòó ñëîâî �Õàðê³âñüêîìó� çàì³íèòè íà ñëîâî �Ãîëîñ³¿âñüêîìó�.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про реєстрацію змін
до Статуту Християнської 

релігійної громади 
“Посольство благословенного

Царства Божого для всіх народів”
у Солом’янському районі м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 586 

від 21 травня 2007 року 

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
голови ради Християнської релігійної громади “Посольство благословенного Царства Божого для всіх на�
родів” у Солом’янському районі м. Києва від 19.02.2007 та протокол № 11 загальних зборів членів зазна�
ченої релігійної громади від 19.02.2007:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá�ºêò³â êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó òà ðåñòàâðàö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2007 ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çä³éñíèòè â 2007 ðîö³ ô³íàíñóâàííÿ
ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà ðåñòàâðàö³¿ íà
îá�ºêòàõ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ â ìåæàõ ïåðåäáà÷åíèõ àñèãíóâàíü ïî
ãàëóç³ �Êóëüòóðà ³ ìèñòåöòâî� íà ö³ ö³ë³.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æó-
ðàâñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна
на сайті Київської міської державної адмністрації

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³-
ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè ïàðàô³¿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî ó Õàð-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.04.2000 ¹ 565
�Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-
äè Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ïàðà-

ô³¿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî ó Õàðê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà�, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Õðèñòè-
ÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè �Ïîñîëüñòâî áëà-
ãîñëîâåííîãî Öàðñòâà Áîæîãî äëÿ âñ³õ íàðî-
ä³â� ó Ñîëîì�ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà-
ðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåäñòàâíè-
êà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ â³ä 12.09.94
¹ 781 �Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿
ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè Ïîâíîãî
ªâàíãåë³ÿ �Ñëîâî â³ðè� ó Ìîñêîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà�, ç³ çì³íàìè äî îçíà÷åíîãî
Ñòàòóòó, çàðåºñòðîâàíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
11.12.2000 ¹ 2204 �Ïðî ðåºñòðàö³þ çì³í äî
Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿
öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ �Ñëîâî â³ðè� ó
Ìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà�, çàðåºñòðî-
âàíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.02.2002 ¹ 365
�Ïðî ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿
ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè Ïîâíîãî
ªâàíãåë³ÿ �Ñëîâî â³ðè� ó Æîâòíåâîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà�, çàðåºñòðîâàíèìè ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 25.07.2003 ¹ 1368 �Ïðî ðåºñòðàö³þ
çì³í äî Ñòàòóòó Õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè �Ïîñîëüñòâî áëàãîñëîâåííîãî Öàðñòâà
Áîæîãî äëÿ âñ³õ íàðîä³â� ó Ñîëîì�ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà�, ùî äîäàþòüñÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу 
на виконання робіт з інженерної 

підготовки земельної ділянки 
на вул. Пушкінській, 33<а — 37<б

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 591

від 21 травня 2007 року 

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спад�
щини”, “Про основи містобудування”, враховуючи договір оренди земельної ділянки, зареєстрований Го�
ловним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) у книзі записів державної реєстрації договорів за № 91�6�00647 від 11 квітня 2007 р.,
свідоцтво про право власності на майновий комплекс на вул. Пушкінська, 33�а (літери А, Б, В) від 15.01.2003
року серії МК № 010005665 та уважаючи на звернення акціонерного товариства відкритого типу компанії
“Д. І. Б.” від 12.04.2007 № 25:

1. Äîçâîëèòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó â³ä-
êðèòîãî òèïó êîìïàí³¿ �Ä. ². Á.� (äàë³ � ÀÒÂÒ
êîìïàí³ÿ �Ä. ². Á.�) âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè äî çàáóäîâè òåðèòîð³¿ íà âóë.
Ïóøê³íñüê³é, 33-à � 37-á, à ñàìå: âñòàíîâèòè
îãîðîäæóþ÷èé ïàðêàí íàâêîëî çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çíåñòè íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ìàéíîâîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 33-à (ë³òåðè À, Á,
Â), çíåñòè òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè òà áóä³âë³, âèíå-
ñåííÿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà ³íøå, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÀÒÂÒ êîìïàí³ÿ �Ä. ². Á.�:
2.1. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-

òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàé-
íîì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî Ïðàâèë âè-
êîíàííÿ ðîá³ò íà ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì. Êè-

ºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì âèêîíêîìó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.02.80 ¹ 125.

2.3. Âñòàíîâèòè â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè,
îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòàð³ â ì³ñ-
öÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò òà çàáåçïå÷èòè áåçïå÷-
íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâàð³é-
íå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãîëîâó ïðàâ-
ë³ííÿ ÀÒÂÒ Êîìïàí³ÿ �Ä. ². Á.� Òð³êîë³÷à Â. Ï.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ�ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток

ЗМІНИ
до Статуту Християнської релігійної громади “Посольство благословен<
ного Царства Божого для всіх народів” у Солом’янському районі м. Ки<

єва, зареєстрованого розпорядженням Представника Президента
України у м. Києві від 12.09.94 № 781 “Про реєстрацію Статуту релігій<

ної громади Християнської церкви Повного Євангелія “Слово віри” у
Московському районі м. Києва”, зі змінами до означеного Статуту, за<
реєстрованими розпорядженням Київської міської державної адмініс<
трації від 11.12.2000 № 2204 “Про реєстрацію змін до Статуту релігій<

ної громади Християнської церкви Повного Євангелія “Слово віри” у
Московському районі м. Києва”, зареєстрованими розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 26.02.2002 № 365 “Про
реєстрацію змін до Статуту релігійної громади Християнської церкви

Повного Євангелія “Слово віри” у Жовтневому районі м. Києва”, заре<
єстрованими розпорядженням Київської міської державної адміністра<
ції від 25.07.2003 № 1368 “Про реєстрацію змін до Статуту Християн<

ської релігійної громади “Посольство благословенного Царства Божого
для всіх народів” у Солом’янському районі м. Києва”

Ðîçä³ë 4 Ñòàòóòó äîïîâíèòè ïóíêòîì 4.9 òàêîãî çì³ñòó:

�4.9. Ãðîìàäà ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè äëÿ âèêîíàííÿ ñâîº¿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êðåäèòè â³ä áàí-
ê³âñüêèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê ðåçèäåíò³â òà íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó, ³ ñàìîñò³éíî ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè�.
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Про дозвіл на виконання робіт
із перекладання інженерних мереж 

в районі Московської площі 
з тимчасовим зайняттям 

проїзної частини та тротуарів 
на вулицях Грінченка, Ізюмській, 

проспектах Червонозоряному,
Голосіївському та Московській площі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 595
від 22 травня 2007 року 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, враховуючи
рішення Київської міської ради від 27.01.2005 № 96/2672 “Про передачу земельних ділянок комунально�
му підприємству “Київський метрополітен” під влаштування будівельних майданчиків для будівництва 
1�го пускового комплексу дільниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Либід�
ська” до станції “Виставковий центр” у Голосіївському районі м. Києва”, розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 01.02.2002 № 153 “Про будівництво Куренівсько�Червоноармійської лінії від
станції “Либідська” до станції “Виставковий центр” та Сирецько�Печерської лінії від станції “Харківська”
до Харківської площі з електродепо”, у зв’язку зі спорудженням перегінних тунелів на дільниці Куренівсько�
Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Либідська” до станції “Деміївська”:

1. Äîçâîëèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó �Êè¿âìåòðîáóä� çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ
òà çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äî-
êóìåíòàö³ºþ, â ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà
ä³ëüíèö³ Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³-
í³¿ ìåòðîïîë³òåíó â³ä ñòàíö³¿ �Ëèá³äñüêà� äî
ñòàíö³¿ �Âèñòàâêîâèé öåíòð� ïîåòàïíî â òåð-
ì³í ç 22.05.2007 äî 30.09.2007 âèêîíàòè ðîáî-
òè ³ç ïåðåêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ â ðàéî-
í³ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêî-
âèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà òðîòóàð³â
íà âóëèöÿõ Ãð³í÷åíêà, ²çþìñüê³é, ïðîñïåêòàõ
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, Ãîëîñ³¿âñüêîìó òà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³, â òîìó ÷èñë³:

1.1. Ïðîêëàäàííÿ ïîáóòîâî¿ êàíàë³çàö³¿
ä³àìåòðîì 600 ìì äîâæèíîþ 194 ì.

Ðîáîòè âèêîíàòè ïîåòàïíî ç òèì÷àñîâèì
÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì çåëåíî¿ çîíè íàâïðîòè
Äåì³¿âñüêîãî ðèíêó òà ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà ïåðåòèí³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
òà ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñïåêò³â, çàáåçïå÷èâøè
ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 7,5 ì â îäíîìó íà-
ïðÿìêó. Òåðì³í çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè �
5 äí³â.

1.2. Ïðîêëàäàííÿ òåïëîìåðåæ³ 2õ ä³àìåòð
820/1000 ìì äîâæèíîþ 1040 ì.

Ðîáîòè âèêîíàòè ïîåòàïíî, ç ÷àñòêîâèì çàé-
íÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, çàáåçïå÷èâøè ïðî-
¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 7,5 ì â îäíîìó íà-
ïðÿìêó:

� ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñ-
ïåêòó òåðì³íîì íà 12 äí³â;

� ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà ïåðåòèí³ ïðîñïåêòó
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ òà ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñ-
ïåêòó òåðì³íîì íà 10 äí³â;

� ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ïðîñïåê-
òó â³ä ïðîñïåêòó ×åðâîíîçîðÿíîãî â íàïðÿì-
êó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù³ òåðì³íîì íà 10 äí³â;

� ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñ-
ïåêòó â ðàéîí³ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ òåðì³íîì
íà 5 äí³â;

� ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ ²çþìñüêî¿ òåðì³-
íîì íà 6 äí³â;

� âè¿çäó ç ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñïåêòó â íà-
ïðÿìêó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù³ òåðì³íîì íà 6
äí³â;

� ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ïðîñïåê-
òó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó òåðì³íîì íà 5 äí³â.

1.3. Ïðîêëàäàííÿ ãàçîïðîâîäó ñåðåäíüîãî
òèñêó ä³àìåòðîì 219 ìì äîâæèíîþ 261 ì.

Ðîáîòè âèêîíàòè ïîåòàïíî ç ÷àñòêîâèì ïå-
ðåêðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ïðîñïåêòó â ðàéîí³ Äåì³¿âñüêîãî ðèíêó òà ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè òîãî æ ïðîñïåêòó â ðàéîí³ àâ-
òîâîêçàëó. Çàáåçïå÷èòè ïðî¿çä øèðèíîþ íå
ìåíøå 7,5 ì â îäíîìó íàïðÿìêó. Òåðì³í âè-
êîíàííÿ ðîá³ò � îäèí ì³ñÿöü. Òåðì³í çàéíÿò-
òÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè � 9 äí³â.

1.4. Ïðîêëàäàííÿ ãàçîïðîâîäó ñåðåäíüîãî
òèñêó ä³àìåòðîì 325 ìì äîâæèíîþ 135 ì âè-
êîíàòè â äâà åòàïè íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ïðîñïåêòó ç ïåðåõîäîì ïðîñïåêòó
×åðâîíîçîðÿíîãî â ðàéîí³ Ìîñêîâñüêî¿ ïëî-
ù³. Çàáåçïå÷èòè ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå
7,5 ì â îäíîìó íàïðÿìêó. Òåðì³í âèêîíàííÿ
ðîá³ò � òðè òèæí³. Òåðì³í çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè � 6 äí³â.

1.5. Ïðîêëàäàííÿ ãàçîïðîâîäó íèçüêîãî òèñ-
êó ä³àìåòðîì 219 ìì äîâæèíîþ 94 ì.

Ðîáîòè âèêîíàòè ïîåòàïíî ç ÷àñòêîâèì çàé-
íÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ïðîñ-
ïåêòó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó. Çàáåçïå÷èòè ïðî-
¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 7,5 ì â îäíîìó íà-

ïðÿìêó. Òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò � äâà ì³ñÿ-
ö³. Òåðì³í çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè � 7 äí³â.

1.6. Ïðîêëàäàííÿ âîäîïðîâîäó ä³àìåòðîì
900 ìì äîâæèíîþ 800 ì.

Ðîáîòè âèêîíàòè ïîåòàïíî ç ÷àñòêîâèì çàé-
íÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ Ãð³í÷åíêà òà
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà ðîç³ ×åðâîíîçîðÿíîãî
ïðîñïåêòó (çàáåçïå÷èòè ïðî¿çä øèðèíîþ íå
ìåíøå 7,5 ì â îäíîìó íàïðÿìêó), âóëèö³ ²çþì-
ñüêî¿ (çàáåçïå÷èòè ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå
3,5 ì â îäíîìó íàïðÿìêó). Òåðì³í âèêîíàííÿ
ðîá³ò � äâà ì³ñÿö³. Òåðì³í çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñïåêòó � 4 äí³
(ï�ÿòíèöÿ, ñóáîòà, íåä³ëÿ, ïîíåä³ëîê).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó �Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí�:

2.1. Ðîçðîáèòè òèì÷àñîâó ñõåìó îðãàí³çàö³¿
ðóõó òðàíñïîðòó òà âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ
çíàê³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò òà ïîãîäèòè
â óïðàâë³íí³ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îôîðìèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îð-
äåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
�Êè¿âìåòðîáóä�:

3.1. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äîðîæ-
í³ çíàêè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòàð³ ³ çàáåç-
ïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî¿çä
àâòîòðàíñïîðòó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.2. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà
íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì³ñò³
Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíêîìó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.02.80 ¹ 125.

3.3. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò äîòðèìóâàòèñü
íîðì ³ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè ó áóä³âíèöòâ³.

3.4. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò â³ä-
íîâèòè ñõåìè îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó.

3.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà âóëèöÿõ Ãð³í-
÷åíêà, ²çþìñüê³é, ïðîñïåêòàõ ×åðâîíîçîðÿ-
íîìó ³ Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Ìîñêîâñüê³é ïëîù³
çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî, à ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â �
ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ ³ ïåðåäàòè
çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
�Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðå-
ìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â
òà ñïîðóä íà íèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì³ñ-
òà Êèºâà� òà â³äíîâèòè áëàãîóñòð³é òåðèòî-
ð³¿ ³ ïàðêîâó çîíó çã³äíî ç ïîãîäæåíîþ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíîþ äîêóìåí-
òàö³ºþ òà ïåðåäàòè çà àêòîì â³äïîâ³äíèì
ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì ÊÎ �Êè¿âçåëåí-
áóä�.

4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãîëîâó
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ �Êè¿âìåòðîáóä� Ïåòðåíêà Â. ².

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî
ç ðîçïîä³ëîì îáîâ�ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію Статуту 
релігійної громади парафії 

на честь ікони Пресвятої Богородиці
“Державна Київська”

у Подільському районі м. Києва Української
Православної Церкви

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 596
від 22 травня 2007 року 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян — засновників релігійної громади парафії на честь ікони Пресвятої Богородиці “Державна Ки�
ївська” у Подільському районі м. Києва Української Православної Церкви від 28.11.2006 та протокол за�
гальних зборів громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 23.11.2006 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-
äè ïàðàô³¿ íà ÷åñòü ³êîíè Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³ �Äåðæàâíà Êè¿âñüêà� ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâ-
íî¿ Öåðêâè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реконструкцію контактної мережі
тролейбусних маршрутів № 34 та № 44 

в Оболонському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 597

від 22 травня 2007 року 

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 2 Закону України “Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та з метою виконання протоколу громадських слухань на
тему: “Про покращення транспортного обслуговування мешканців Оболонського району” від 29.06.2006 року:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ðåêîíñòðóê-
ö³¿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ òðîëåéáóñíèõ ìàðøðó-
ò³â ¹ 34 òà ¹ 44 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (äà-
ë³ � ðåêîíñòðóêö³ÿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³) êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî �Êè¿âïàñòðàíñ� (äàë³ �
ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�).

2. ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�:
2.1. Çàìîâèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-

ìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ êîíòàêòíî¿ ìåðå-
æ³ òà çàòâåðäèòè ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-
ðÿäíó îðãàí³çàö³¿ ç ðåêîíñòðóêö³¿ êîíòàêòíî¿
ìåðåæ³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çã³äíî ç ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì.

2.3. Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ êîíòàêòíî¿ ìå-
ðåæ³ çàâåðøèòè äî 24 ñåðïíÿ 2007 ðîêó.

2.4. Îòðèìàòè îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.5. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³íí³
Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïå-
ð³îä áóä³âíèöòâà.

2.6. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïîðó-
øåíèé áëàãîóñòð³é òà îôîðìèòè â³äïîâ³äí³ àê-
òè.

3. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ðî-
á³ò ç ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ êîíòàêò-
íî¿ ìåðåæ³.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó, çâ�ÿç-
êó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Ó çâ�ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ êîíòàêòíî¿
ìåðåæ³ ïåðåãëÿíóòè ìàðøðóòè ì³ñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè ìàðøðóò³â
äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â.

4.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðè êîðèãó-
âàíí³ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê ïî-
äàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñ-
òèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç
ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ êîíòàêòíî¿ ìå-
ðåæ³.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію Статуту
релігійної громади парафії 

свята Преображення Господнього 
Києво<Вишгородської Екзархії

Української Греко<Католицької Церкви 
у Подільському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 599
від 22 травня 2007 року 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян — засновників релігійної громади парафії свята Преображення Господнього Києво�Вишгород�
ської Екзархії Української Греко�Католицької Церкви у Подільському районі м. Києва від 14.02.2007 та про�
токол загальних зборів громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 17.12.2006 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-
äè ïàðàô³¿ ñâÿòà Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüî-
ãî Êèºâî-Âèøãîðîäñüêî¿ Åêçàðõ³¿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу 
на виконання робіт з інженерної підготовки

земельної ділянки на Кільцевій дорозі, 1
у Голосіївському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 600
від 22 травня 2007 року 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про планування і забудову те�
риторій”, “Про основи містобудування”, враховуючи рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 130/791
“Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Фенікс” для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування автовокзалу, торговельно�розважального, виставково�готельно�
офісного комплексу з паркінгами та житловими будинками на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі
м. Києва”, державний акт від 20.03.2007 на право власності на земельну ділянку площею 3,514 га на Кіль�
цевій дорозі, 1 (серія КВ № 141621), договір оренди земельної ділянки від 25.01.2007, реєстраційний 
№ 79�6�00474 від 26.01.2007, договір простого товариства від 02.08.2006 про будівництво автовокзалу,
торговельно�розважального, виставково�готельно�офісного комплексу з паркінгами та житловими будин�
ками на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва, погоджений Міністерством транспорту та зв’яз�
ку України 02.08.2006 № 5156/16/10�06, висновок державного Науково�дослідного інституту будівельних
конструкцій (НДІБК) про технічний стан конструкцій каркасу недобудованого автовокзалу “Теремки” на
Кільцевій дорозі, 1 та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім
“Фенікс” (далі — ТОВ “Торговий Дім “Фенікс”) від 29.03.2007 № 703�2:

1. Äîçâîëèòè ÒÎÂ �Òîðãîâèé Ä³ì �Ôåí³êñ�
âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè äî
çàáóäîâè òåðèòîð³¿ íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 1 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, à ñàìå: âñòàíîâëåííÿ îãî-
ðîäæóþ÷îãî ïàðêàíó íàâêîëî çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, äåìîíòàæ àâàð³éíèõ êîíñòðóêö³é áóä³âë³ íå-
äîáóäîâàíîãî àâòîâîêçàëó �Òåðåìêè�, çíåñåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, âèíåñåííÿ ³ñíóþ÷èõ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, ïðîêëàäàííÿ òèì÷àñîâèõ äî-
ð³ã òà ìåðåæ, âëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâîãî ïîáó-
òîâîãî ì³ñòå÷êà ³ ò. ä. çà óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÒÎÂ �Òîðãîâèé Ä³ì �Ôåí³êñ�:
2.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ïðîåêò âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç äåìîíòà-
æó àâàð³éíèõ êîíñòðóêö³é áóä³âë³ íåäîáóäîâà-
íîãî àâòîâîêçàëó �Òåðåìêè�.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ðîáîòè ³ç çíåñåííÿ áóä³âë³ ³ñíóþ÷îãî íå-
äîáóäîâàíîãî àâòîâîêçàëó âèêîíàòè çã³äíî ç
Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ
â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà
ÒÎÂ �Òîðãîâèé Ä³ì �Ôåí³êñ� Äðà÷à ². Ì.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿ-
òè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про проектування та реконструкцію
з добудовою будинку № 27 

на Столичному шосе, 24 кілометр 
у Голосіївському районі

Розпорядженя Київської міської державної адміністрації № 601
від 22 травня 2007 року 

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про ос�
нови містобудування”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 559�р “Про
затвердження меж земельних ділянок, на яких розташовані будинки відпочинку “Пуща�Водиця” та “Конча�
Заспа”, зважаючи на звернення “Будинок відпочинку “Конча�Заспа” Державного управління справами від
14.03.2007 № 02/62:

1. Äîçâîëèòè �Áóäèíêó â³äïî÷èíêó �Êîí÷à-
Çàñïà� Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè çä³éñ-
íèòè ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³þ ç äîáóäî-
âîþ áóäèíêó ¹ 27 íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, 24 ê³-
ëîìåòð ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ðåêîíñòðóêö³þ ç äîáóäîâîþ áóäèíêó ¹ 27 íà
Ñòîëè÷íîìó øîñå, 24 ê³ëîìåòð ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ çä³éñíèòè íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïðà-
âà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, ìåæ³ ÿêî¿ çàòâåðäæåí³
ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 26.09.2002 ¹ 559-ð �Ïðî çàòâåðäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ áóäèí-
êè â³äïî÷èíêó �Ïóùà-Âîäèöÿ� òà �Êîí÷à-Çà-
ñïà�.

2. �Áóäèíêó â³äïî÷èíêó �Êîí÷à-Çàñïà� Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè:

2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-
äàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ.

2.3. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ç äîáóäîâîþ âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéî-
âî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 �Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà� (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004
¹ 1051/2461, â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083 òà â³ä
31.10.2006 ¹ 122/179).

2.4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1 � 2.3
ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â
óïðàâë³íí³ Äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.5. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про забезпечення проведення 
міжнародних заходів 

під час святкування Дня Києва 
у 2007 році

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 602
від 22 травня 2007 року 

З метою подальшого розвитку зв’язків з містами�побратимами та містами�партнерами міста Києва та
утвердження позитивного іміджу м. Києва як столиці України на міжнародному рівні:

Додаток 1 
до розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 22 травня 2007 р. № 602

Перелік

районних у м. Києві державних адміністрацій, 
відповідальних за перебування делегацій міст<побратимів,

міст<партнерів міста Києва, які візьмуть участь 
у святкуванні Дня Києва у 2007 році

Відповідальні+за+прийом+деле2ацій Деле2ації+міста

1.#Голосіївсь,а#районна#1#м.#Києві#державна#
адміністрація Мос,ва#(Російсь,а#Федерація)

2.#Дарниць,а#районна#1#м.#Києві#державна#
адміністрація

Вільнюс#(Литовсь,а#Респ1блі,а)
Відень#(Респ1блі,а#Австрія)

3.#Дніпровсь,а#районна#1#м.#Києві#державна#
адміністрація Ан,ара#(Т1рець,а#Респ1блі,а)

4.#Оболонсь,а#районна#1#м.#Києві#державна
адміністрація

Варшава#(Респ1блі,а#Польща)
Чи,аQо#(США)

5.#Печерсь,а#районна#1#м.#Києві#державна#
адміністрація Таллінн#(Естонсь,а#Респ1блі,а)

6.#Подільсь,а#районна#1#м.#Києві#державна#
адміністрація Єр1салим#(Держава#Ізраїль)

7.#Солом’янсь,а#районна#1#м.#Києві#державна#
адміністрація

Єреван#(Респ1блі,а#Вірменія)
Кишине1#(Респ1блі,а#Молдова)

1. Óïðàâë³ííþ ì³æíàðîäíèõ çâ�ÿçê³â àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàïðî-
ñèòè äëÿ ó÷àñò³ ó ñâÿòêóâàíí³ Äíÿ Êèºâà ó 2007
ðîö³ äåëåãàö³¿ ç ì³ñò-ïîáðàòèì³â, ì³ñò-ïàðòíå-
ð³â ì³ñòà Êèºâà, ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïðî-
ãðàìó ïåðåáóâàííÿ êîæíî¿ äåëåãàö³¿.

2. Âèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíèìè çà ïðèéîì òà
ðîçì³ùåííÿ äåëåãàö³é ì³ñò-ïîáðàòèì³â òà ì³ñò-
ïàðòíåð³â ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó
ñâÿòêóâàíí³ Äíÿ Êèºâà ó 2007 ðîö³, ðàéîíí³ ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç äîäàò-
êîì 1.

3. Â³äïîâ³äàëüíèì, âèçíà÷åíèì ó ï. 2 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, çàáåçïå÷èòè ïðèéîì, ðîçì³-
ùåííÿ òà ïåðåáóâàííÿ äåëåãàö³é.

4. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-
ïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, ïîâ�ÿçàíèõ ç ïå-

ðåáóâàííÿì äåëåãàö³é, çã³äíî ç êîøòîðèñîì,
â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà 2, çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü,
ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2007 ð³ê ó
âèäàòêàõ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) íà çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòîê ì³æíàðîä-
íèõ çâ�ÿçê³â, â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåéíèõ òà âèçíà÷-
íèõ äàò, çóñòð³÷åé, ïðèéîì³â òîùî.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ � êåð³â-
íèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) Ñòè÷èíñüêîãî Á. Ñ. òà ãîë³â ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про проведення 
благодійного концерту 
“АНТИСНІД “На Краю” 

16 червня 2007 року 
на Майдані Незалежності

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 690
від 14 червня 2007 року 

Відповідно пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та підпункту
8.1. пункту 8 Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів по�
літичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418:

1. Ïîãîäèòè ïðîâåäåííÿ áëàãîä³éíîãî êîí-
öåðòó �AÍÒÈÑÍ²Ä �Íà Êðàþ� 16 ÷åðâíÿ 2007
ðîêó íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå òà ô³íàíñîâå çàáåçïå-
÷åííÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó, çàçíà÷åíîãî ó ï.1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âçÿëà íà ñåáå Áëàãîä³éíà
îðãàí³çàö³ÿ �Ôîíä Îëåíè Ôðàí÷óê �AÍÒÈÑ-
Í²Ä�.

3. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ïåðåêðèòòÿ ðóõó
òðàíñïîðòó íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ (â³ä âóë.
²íñòèòóòñüêî¿ äî âóë. Ãîðîäåöüêîãî) ç 16.00 15
÷åðâíÿ äî 24.00 16 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó, à òàêîæ
ïî âóë. Õðåùàòèê ç 16.00 äî 24.00 16 ÷åðâíÿ 2007
ðîêó òà îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ áëàãîä³éíîãî êîíöåðòó �AÍÒÈÑ-
Í²Ä �Íà Êðàþ� 16 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó íà Ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³.

4. ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�, Êîìóíàëüí³é ñëóæá³
ïåðåâåçåíü âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè â ðîáîòó ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ áëàãîä³éíîãî êîí-
öåðòó �AÍÒÈÑÍ²Ä �Íà Êðàþ� 16 ÷åðâíÿ 2007
ðîêó íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³.

5. ÊÏ �Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí�, ÊÏ �Êè-
¿âïàñòðàíñ�, Êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ïåðåâåçåíü
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ï.1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè çá³ëüøåííÿ
ê³ëüêîñò³ ðóõîìîãî ñêëàäó â³äïîâ³äíî äî ïàñà-
æèðîïîòîêó, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ
â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á íà ë³í³¿.

6. ÊÏ �Êè¿âì³ñüêñâ³òëî� çàáåçïå÷èòè ï³ä�ºä-
íàííÿ äî æèâëåííÿ ç 11 ïî 16 ÷åðâíÿ 2007 ðî-
êó, à òàêîæ 16 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ç 19.00 äî 24.00

áåçïåðåá³éíå âêëþ÷åííÿ äåêîðàòèâíîãî ñâ³òëà
(âêëþ÷àþ÷è ï³äñâ³òêó ôîíòàí³â) òà í³÷íîãî îñ-
â³òëåííÿ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òà âóë. Õðå-
ùàòèê..

7. Ïðîñèòè ÂÀÒ ÀÊ �Êè¿ââîäîêàíàë� çàáåç-
ïå÷èòè ó ïåð³îä ç 11 ïî 17 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó
â³äêëþ÷åííÿ ôîíòàí³â íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíî-
ñò³ (ç³ ñòîðîíè Ñòåëè Íåçàëåæíîñò³).

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàí-
íÿ êàðåò øâèäêî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ áëàãîä³éíîãî êîíöåðòó �ÀÍÒÈÑÍ²Ä �Íà
Êðàþ� 16 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó íà Ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³.

9. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îôîðìèòè ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó îðäåð íà òèì÷àñîâå âñòàíîâëåííÿ ñöå-
í³÷íèõ òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ çà-
õîäó êîíñòðóêö³é íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ äëÿ
ïðîâåäåííÿ áëàãîä³éíîãî êîíöåðòó �ÀÍÒÈ-
ÑÍ²Ä �Íà Êðàþ�.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реконструкцію доріг, 
пішохідних доріжок і благоустрою
внутрішньоквартальної території

Старонаводницької балки 
в межах вулиці Старонаводницької 

та бульвару Л. Українки 
у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації 
від 14 червня 2007 року № 693

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про планування і забудову те�
риторій”, “Про благоустрій населених пунктів”, враховуючи п. 37 рішення Київської міської ради від
25.09.2003 № 31/905 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею”, вимоги Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від
12.07.99 № 0003520031167, у зв’язку з завершенням будівництва гаражно�будівельним кооперативом
“Ямський” багатоповерхового гаража на 1400 машиномісць на вул. Старонаводницькій, 2�20 та необхід�
ністю проведення робіт з відновлення порушеного під час будівництва гаражу покриття доріг, пішохідних
доріжок і благоустрою внутрішньоквартальної території Старонаводницької балки в межах вулиці Старона�
водницької та бульвару Л. Українки та зважаючи на звернення Печерської районної у місті Києві державної
адміністрації від 14.02.07 № 090�473/в�26:

1. Äîçâîëèòè ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïå-
ðàòèâó �ßìñüêèé� çä³éñíèòè â ìåæàõ âóëèö³
Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ òà áóëüâàðó Ë. Óêðà¿íêè ðå-
êîíñòðóêö³þ äîð³ã, ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê ³ áëà-
ãîóñòð³é âíóòð³øíüîêâàðòàëüíî¿ òåðèòîð³¿ Ñòà-
ðîíàâîäíèöüêî¿ áàëêè ³ áóä³âíèöòâî ï³ä�¿çíèõ
äîð³ã äî ãàðàæà íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 
2-20 ç³ ñòîðîíè âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ òà
áóëüâ. Ë. Óêðà¿íêè ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

2. Ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó �ßì-
ñüêèé�:

2.1. Îäåðæàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ íà
ðåêîíñòðóêö³þ äîð³ã, ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê ³ áëà-
ãîóñòðîþ âíóòð³øíüîêâàðòàëüíî¿ òåðèòîð³¿ Ñòà-
ðîíàâîäíèöüêî¿ áàëêè â ìåæàõ âóëèö³ Ñòàðî-
íàâîäíèöüêî¿ òà áóëüâàðó Ë. Óêðà¿íêè òà âèêî-
íàòè éîãî óìîâè.

2.2. Ðîçðîáèòè ³ çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ
íà ðåêîíñòðóêö³þ äîð³ã, ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê ³
áëàãîóñòðîþ âíóòð³øíüîêâàðòàëüíî¿ òåðèòîð³¿
Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ áàëêè â ìåæàõ âóëèö³ Ñòà-
ðîíàâîäíèöüêî¿ òà áóëüâàðó Ë. Óêðà¿íêè ³ áó-
ä³âíèöòâî ï³ä�¿çíèõ äîð³ã äî ãàðàæà íà âóë. Ñòà-
ðîíàâîäíèöüê³é, 2-20 ç³ ñòîðîíè âóë. Ñòàðîíà-
âîäíèöüêî¿ òà áóëüâ. Ë. Óêðà¿íêè ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³.

Ïëàíóâàëüíîþ ñòðóêòóðîþ ïåðåäáà÷èòè îð-
ãàí³çàö³þ ï³ä�¿çä³â äî ãàðàæà ç³ ñòîðîíè âóë.
Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ òà áóëüâ. Ë. Óêðà¿íêè, ðîç-
øèðåííÿ ï³øîõ³äíèõ òðîòóàð³â, ðåêîíñòðóêö³þ
îïîð çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, ðîçøèðåííÿ ãîñ-
òüîâèõ ñòîÿíîê á³ëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ðåêîí-
ñòðóêö³þ ³ñíóþ÷èõ ñõîä³â, ðåêîíñòðóêö³þ äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â.

2.3. Çä³éñíèòè çà âëàñí³ êîøòè ðåêîíñòðóê-
ö³þ äîð³ã, ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê ³ áëàãîóñòðîþ
âíóòð³øíüîêâàðòàëüíî¿ òåðèòîð³¿ Ñòàðîíà-
âîäíèöüêî¿ áàëêè â ìåæàõ âóëèö³ Ñòàðîíà-
âîäíèöüêî¿ òà áóëüâàðó Ë. Óêðà¿íêè ³ áóä³â-
íèöòâî ï³ä�¿çíèõ äîð³ã äî ãàðàæà íà. âóë. Ñòà-
ðîíàâîäíèöüê³é, 2-20 ç³ ñòîðîíè âóë. Ñòàðî-
íàâîäíèöüêî¿ òà áóëüâ. Ë. Óêðà¿íêè.

2.4. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè � Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³
òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîâåäåííÿ
çàçíà÷åíèõ ðîá³ò.

2.5. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿
äîêóìåíòàö³¿ îäåðæàòè â Óïðàâë³íí³ äåðæàâ-
íîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.6. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ�ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про погодження тарифів 
на послуги з вивезення

побутових відходів
Розпорядження Київської міської ради № 742

від 21 червня 2007 року 

Відповідно до Закону України “Про відходи”, до Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006
№ 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, на�
казу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2000 № 54 “Про
затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів” з ме�
тою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, пов’язаних з вивезенням побутових відходів, та
враховуючи значне з 1998 року підвищення витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з вивезенням твер�
дих побутових відходів:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåí-
íÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ï³äïðèºìñòâàì,
ÿê³ íå íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, òåð-
ì³íîì ä³¿ äî 31 ãðóäíÿ 2007 ðîêó (äîäàþòüñÿ).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè
ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ï³ä-
ïðèºìñòâàìè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³, ïîãîäæåí³ íà ð³âí³ åêîíîì³÷íî
îá´ðóíòîâàíèõ âèòðàò.

3. Âñòàíîâèòè íà ïåð³îä ä³¿ òàðèô³â ïîãî-
äæåíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ êî-
åô³ö³ºíò ïåðåâåäåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â ç êóá³÷íèõ ìåòð³â ó òîííè â ðîçì³ð³ 4.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿:

4.1. Â³ä 18.05.1998 ¹ 1075 �Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç ïðèáèðàííÿ, âèâåçåí-
íÿ òà çíåøêîäæåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â ³ ð³äêèõ íå÷èñòîò�;

4.2. Â³ä 21.07.2005 ¹ 1315 �Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 òðàâíÿ 1998 ðîêó
¹ 1075�.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî
ç ðîçïîä³ëîì îáîâ�ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Ïðèì³òêà: * Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ îáñëóãîâóþòü íàñåëåííÿ óñ³õ òèï³â áóäèíê³â
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, òà ô³çè÷í³ îñîáè, ùî ïðîæèâàþòü ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³;

**áþäæåòí³ óñòàíîâè;
***³íø³ ñïîæèâà÷³.

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, 
що здійснюються підприємствами 

не комунальної форми власності

№
з/п

Підприємства+не+<ом=нальної
форми+власності

Тариф,+2рн.+<оп.+за+1+<=б.м.

I+2р=па* II+2р=па** III+2р=па***

без
ПДВ з+ПДВ без

ПДВ з+ПДВ без
ПДВ з+ПДВ

I.+Вивезення+поб=тових+відходів

1 ЗАТ#"Спец,ом1нтехні,а" 12,67 15,20 12,67 15,20 12,67 15,20

2 ТОВ#"ДніпроенерQотранс" 10,54 12,65 10,54 12,65 10,54 12,65

3 ТОВ#"Фірма#"Володар-Роз" 11,10 13,32 11,10 13,32 11,10 13,32

4 ТОВ#"Селті," 12,21 14,65 12,21 14,65 12,21 14,65

5 ДП#"Фірма#Альтфатер-Київ" 12,12 14,54 12,12 14,54 12,12 14,54

6 ТОВ#"Грін,о-Київ" 13,89 16,67 13,89 16,67 13,89 16,67

7 ВАТ#"Київспецтранс" 14,94 17,93 14,94 17,93 14,94 17,93

II.+Вивезення+вели<о2абаритних+відходів

ВАТ#"Київспецтранс" 13,75 16,50 13,75 16,50 13,75 16,50

III.+Захоронення+на+полі2онах+ВАТ+"Київспецтранс"

твердих#поб1тових#відходів 4,02 4,82 4,02 4,82 4,02 4,82

вели,оQабаритних#відходів 2,73 3,28 2,73 3,28 2,73 3,28

б1дівельних#відходів за#цінами#домовленості

Тариф,#Qрн.#,оп.#за#1#тонн1

IV.+Утилізація+на+філіалі+"Завод+"Енер2ія"+Київенер2о"

твердих#поб1тових#відходів# 71,40 85,68 71,40 85,68 71,40 85,68

V.+Вивезення+рід<их+нечистот

Споживачі Залежно#від#відстані#перевезенная#до#місця
знеш,одження#за#1#,1б.м.#(Qрн.#,оп.)#з#ПДВ

до#5#,м 6-10#,м 10-15
,м

15-20
,м

за#,ожний#,м
понад#20#,м

жилі#б1дин,и#приватної#форми
власності 9,59 14,69 19,60 24,58 1,00

бюджетні#1станови 9,59 14,69 19,60 24,58 1,00

інші#споживачі 9,59 14,69 19,60 24,58 1,00

VI.+Знеш<одження+рід<их+нечистот

Споживачі Залежно#від#відстані#перевезенная#до#місця
знеш,одження#за#1#,1б.м.#(Qрн.#,оп.)#з#ПДВ

жилі#б1дин,и#приватної#форми
власності 6,40

бюджетні#1станови 6,40

інші#споживачі 6,40

Про встановлення тарифів
на комунальні послуги 

з централізованого постачання гарячої води
для бюджетних установ і організацій

Розпорядження Київської міської адміністрації № 715
від 18 червня 2007 року 

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про
теплопостачання” та “Про житлово�комунальні послуги” та з метою упорядкування тарифів на гарячу воду
для бюджетних установ і організацій:

1. Âñòàíîâèòè òàðèô íà êîìóíàëüíó ïîñëó-
ãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êî-
ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ â³äïóñêó áþ-
äæåòíèì óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì ñïî-
æèâà÷àì ó ðîçì³ð³ 13,69 ãðí. çà 1 êóá. ì ç ÏÄÂ
òà ïîãîäèòè íà öüîìó æ ð³âí³ òàðèô íà çàçíà-
÷åíó ïîñëóãó ï³äïðèºìñòâàì-âèðîáíèêàì, â
òîìó ÷èñë³ ÇÀÒ �ÅÊ �Óêð-Êàí Ïàóåð� (ÀÊ
�Äàðíèöüêà ÒÅÖ�) òà ÀÊ �Êè¿âåíåðãî� (â ÷àñ-
òèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áà-
ëàíñ³) òà âèêîíàâöÿì ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³ ³
ââåñòè â ä³þ ç 01.02.2007 ðîêó.

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî òàðèô³â íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâ-
öÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³
äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòàíîâàì ³ îðãàí³çà-
ö³ÿì, ³íøèì ñïîæèâà÷àì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 31.01.2007 ¹ 86 �Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ òà âñòàíîâëåí-

íÿ, ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòàíîâàì
³ îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì ñïîæèâà÷àì�, çàì³íèâøè
ó ãðàô³ 4 ïîçèö³¿ 5 öèôðè �14,89� öèôðàìè
�13,69�.

3. Âñ³ì ï³äïðèºìñòâàì òà îðãàí³çàö³ÿì, ùî
âèðîáëÿþòü àáî íàäàþòü êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ
áþäæåòíèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ïðîâåñòè ïå-
ðåðàõóíêè çà ö³ ïîñëóãè, ïî÷èíàþ÷è ç 01.02.2007
ðîêó.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про прийняття — передачу зовнішніх
інженерних мереж жилого будинку № 17 

на вул. Гоголівській
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 699

від 14 червня 2007 року 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж” та беручи до уваги лист ко�
мунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спец�
житлофонд” від 12.03.2007 № 044/24�1425:

Додаток до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 14.06.2007 № 699

№
з/п

Назва#мереж#,ом1нальноQо
призначення

Довжина,
поQ.#м

Діаметр#тр1б,
мм

Кіль,ість
тепло,а-
мер

Рі, Первинна
балан-

сова
вартісь,

QрнЦО ГВП ЦО ГВП поб1-
дови

введення#в
е,спл1атацію#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тепломережа#від#ТК#
512/5#до#ЦТП

15 - 2d
108/200

2006 2006 80 000,00

2. Тепломережа#по#ЦТП 17,5 - 2d#89 - - 2006 2006 26 112,40

3. Тепломережа#від#ЦТП
через#ТК#512/5-1а#до#б1дин,1

33,5 - 2d
89/160

2006 2006 120 000,00

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðå-
äàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ àêö³îíåð-
í³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ �Êè¿âåíå-
ðãî� çîâí³øí³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ æèëîãî áó-
äèíêó ¹ 17 íà âóë. Ãîãîë³âñüê³é çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
�Ñïåöæèòëîôîíä� â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ � ïåðåäà÷ó çîâí³ø-
í³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ æèëîãî áóäèíêó, çà-
çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíîþ óãîäîþ.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ�ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ПЕРЕЛІК 
зовнішніх інженерних мереж жилого будинку на вул. Гоголівській, 17,

які приймаються до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються 

у володіння та користування АЕК “Київенерго”

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про реєстрацію змін 
до Статуту релігійної громади 

Християн Євангельської Віри “СВІТЛО СВІТУ”
у Дарницькому районі м. Києва

Розпорядження Київської державної адміністрації 
від 14 червня 2007 року № 704

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву старшого пастора релігійної громади Християн Євангельської Віри “СВІТЛО СВІТУ” у Дарницькому райо�
ні м. Києва від 05.03.2007 та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 01.02.2007
№ 3:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³é-
íî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿ Â³ðè
�ÑÂ²ÒËÎ ÑÂ²ÒÓ� ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
18.11.2003 ¹ 2152 �Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿
Â³ðè �ÑÂ²ÒËÎ ÑÂ²ÒÓ� ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà�, âèêëàäåí³ â íîâ³é ðåäàêö³¿ Ñòà-
òóòó, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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“Äîñòîéíî ººñòü, 
ÿêî ââî³ñòèíó ááëàæèòè
Òåáå, ÁÁîãîðîäèöþ...”

24 ÷åðâíÿ
Íåä³ëÿ 4-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäå-

ñÿòíèö³. Àïîñòîë³â Âàðôîëî-
ì³ÿ ³ Âàðíàâè (²). Ïðåïîäîá-
íîãî Âàðíàâè Âåòëóçüêîãî
(1445). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé
ïðåïîäîáíîãî ªôðåìà Íîâî-
òîðçüêîãî (1572). Ñîáîð ïðå-
ïîäîáíèõ îòö³â Ïñêîâî-Ïå-
÷åðñüêèõ. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòå-
ð³ “Äîñòîéíî ºñòü” (“Ìèëó-
þ÷à”) (Õ). Òðèâàº Ïåòð³â
ï³ñò.

***
²êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³ “Äî-

ñòîéíî ºñòü” ïðèêðàøàº îë-
òàð ñîáîðíîãî õðàìó Êàðåé-
ñüêî¿ îáèòåë³ íà Àôîí³. Öåé
ìîíàñòèð çàñíóâàâ Êîñòÿí-
òèí Âåëèêèé ó 335 ðîö³. Ïðî-
ñëàâèëàñÿ ³êîíà òàêèì ÷è-
íîì. Ñòàðåöü-ñâÿùåííî³íîê,
ÿêèé ìåøêàâ íåïîäàë³ê Êà-
ðå¿ ðàçîì ³ç ïîñëóøíèêîì,
ÿêîñü âèðóøèâ íà âñåíîøíó â íåä³ëþ â ìîíàñòèð, à éîãî ó÷åíü,
ä³ñòàâøè áëàãîñëîâåííÿ çâåðøèòè ñëóæáó âäîìà, çàëèøèâñÿ. Ï³ä
÷àñ âñåíîøíî¿ â³í ïî÷óâ ñòóê ó äâåð³ êåë³¿ ³, â³ä÷èíèâøè, ïîáà÷èâ
íåçíàéîìîãî ³íîêà. Ãîñòÿ â³í âåëüìè ïðèâ³òíî çóñòð³â ³ çàïðîñèâ
óâ³éòè. Çà áîãîñëóæ³ííÿì, êîëè íàñòàâ ÷àñ ïåðåä 9-þ ï³ñíåþ ïðî-
ñëàâëÿòè Ïðåñâÿòó Áîãîðîäèöþ, âîíè âäâîõ ñòàëè ïåðåä ³êîíîþ
“Ìèëóþ÷à” ³ çàñï³âàëè â³äîìó “×åñí³éøó õåðóâèì...” Òà ã³ñòü ñêà-
çàâ: “Ó íàñ íå òàê ïðîñëàâëÿþòü Áîæó Ìàò³ð. Ìè ñï³âàºìî ñïî÷àò-
êó “Äîñòîéíî ºñòü, ÿêî âî³ñòèíó áëàæèòè Òåáå, Áîãîðîäèöþ, ïðè-
ñíîáëàæåííó ³ ïðåíåïîðî÷íó, ³ Ìàò³ð Áîãà íàøîãî”, à âæå ï³ñëÿ
öèõ ñë³â äîäàºìî: “×åñí³éøó õåðóâèì...” ² ï³ä ÷àñ öüîãî ñëàâîñë³â’ÿ
³êîíà ñÿÿëà íåáåñíèì ñâ³òëîì. Ó÷åíü ðîç÷óëèâñÿ äî ñë³ç, ñëóõàþ÷è
íå÷óâàíó äîñ³ ï³ñíþ, ³ ñòàâ áëàãàòè íàâ÷èòè éîãî òàê ñàìå âåëè÷à-
òè Áîãîðîäèöþ. Òà çàïèñàòè äèâîâèæí³ ðÿäêè áóëî, çäàâàëîñÿ, íå-
ìîæëèâî: ó ïîìåøêàíí³ íå çíàéøëîñÿ í³ ÷îðíèëà, àí³ ïàïåðó. ×î-
ëîâ³ê çàñïîêî¿â þíàêà: “ß íàïèøó òîá³ öþ ï³ñíþ íà êàìåí³, à òè
âèâ÷è ¿¿ ñàì ³ íàâ÷è âñ³õ ³íøèõ õðèñòèÿí, àáè âîíè òàê ïðîñëàâëÿ-
ëè Ïðåñâÿòó Áîãîðîäèöþ”. ² ñòàëîñÿ äèâî: êàì³íü, íà÷å â³ñê, ñòàâ
ì’ÿêèì, ³ ñëîâà ãëèáîêî âêàðáóâàëèñÿ â íüîãî. Íàêðåñëèâøè ï³ñ-
íþ íà êàìåí³, â³äâ³äóâà÷ íàçâàâñÿ Ãàâðè¿ëîì ³... ñòàâ íåâèäèìèì.

Âñþ í³÷ ïðîâ³â ïîñëóøíèê ïåðåä ³êîíîþ Áîãîðîäèö³. Âðàíö³ ñòà-
ðåöü, ïîâåðíóâøèñü ³ç Êàðå¿, ïî÷óâ äèâîâèæíó ï³ñíþ. Ó÷åíü ïî-
êàçàâ éîìó êàì³íü ³ ðîçïîâ³â, ÿê óñå áóëî. Ñòàðåöü ïîâ³äîìèâ ïðî
öå ñîáîðó ñâÿòîãîðö³â, ³ âñ³ ïðîñëàâèëè Ãîñïîäà ³ Ìàò³ð Áîæó é
çàñï³âàëè öþ ï³ñíþ. Â³äòîä³ ïðîñëàâëÿþòü Áîãîðîäèöþ àðõàíãåëü-
ñüêîþ ï³ñíåþ “Äîñòîéíî ºñòü...”, à ³êîíó, ïåðåä ÿêîþ ¿¿ çàñï³âàâ
àðõàíãåë, ïåðåíåñëè ó Êàðåéñüêèé ñîáîð ³ íàçâàëè “Äîñòîéíî ºñòü”.
Ïëèòó ç âåëè÷àëüíîþ ïåðåíåñåíî äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ â ïåð³îä ïàò-
ð³àðøåñòâà ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ Õðèñîâåðãà (995, ïàì’ÿòü 
16 ãðóäíÿ).

×èñëåíí³ ñïèñêè ³êîíè “Äîñòîéíî ºñòü” ñâÿòî âøàíîâóþòü ó íà-
øèõ õðàìàõ. À ïðåêðàñí³ ñëîâà ëóíàþòü ó öåðêâàõ ³ äîíèí³.

25 ÷åðâíÿ
Ñåäìèöÿ 5-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Ïðåïîäîáíîãî Îíóôð³ÿ Âå-

ëèêîãî (IV). Ïðåïîäîáíîãî Ïåòðà Àôîíñüêîãî (734). Ïðåïîäîáíî-
ãî Àðñåí³ÿ Êîíåâñüêîãî (1447). Ïðåïîäîáíîãî Îíóôð³ÿ Ìàëüñüêî-
ãî, Ïñêîâñüêîãî (1492). Ïðåïîäîáíèõ Âàññ³àíà é ²îíè Ïåðòîì³í-
ñüêèõ, Ñîëîâåöüêèõ (1561).

26 ÷åðâíÿ
Ìó÷åíèö³ Àêèëèíè (293). Ñâÿòèòåëÿ Òðèô³ë³ÿ, ºïèñêîïà Ëåâêó-

ñ³¿ Ê³ïðñüêî¿ (áëèçüêî 370). Ïðåïîäîáíî¿ Îëåêñàíäðè Äèâåºâñüêî¿
(1789). Ïðåïîäîáíèõ Àíäðîíèêà (1395) ³ Ñàâè (XV), ³êîíîïèñö³â
Ìîñêîâñüêèõ. Ìó÷åíèö³ Àíòîí³íè (áëèçüêî 284—305). Ïðåïîäîá-
íèõ Àííè (826) ³ ¿¿ ñèíà ²îàííà (IX).

27 ÷åðâíÿ
Ïðîðîêà ªëèñåÿ (²Õ ñòîë³òòÿ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî). Ñâÿòèòåëÿ

Ìåôîä³ÿ, ïàòð³àðõà Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî (846). Áëàãîâ³ðíîãî
êíÿçÿ Ìñòèñëàâà, ó Ñâÿòîìó Õðåùåíí³ Ãåîðã³ÿ, Õîðîáðîãî, Íîâ-
ãîðîäñüêîãî (1180). Ïðåïîäîáíîãî Ìåôîä³ÿ, ³ãóìåíà Ïåøíîñüêî-
ãî (1392). Ïðåïîäîáíîãî ªëèñåÿ Ñóìñüêîãî (XV—XVI).

28 ÷åðâíÿ
Ïðîðîêà Àìîñà (VIII ñòîë³òòÿ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî). Ñâÿòèòåëÿ

²îíè, ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîòâîðöÿ (1461).
Áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Ñåðáñüêîãî Ëàçàðÿ (1389). Ñâÿòèòåëÿ ªôðåìà
²², ïàòð³àðõà Ñåðáñüêîãî (ï³ñëÿ 1399). Áëàæåííîãî Àâãóñòèíà, ºïè-
ñêîïà ²ïïîí³éñüêîãî (430).

29 ÷åðâíÿ
Ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, ºïèñêîïà Àìàôóíòñüêîãî (425). Ïðåïîäîáíî-

ãî Òèõîíà Ìåäèíñüêîãî, Êàëóçüêîãî (1492). Ïðåïîäîáíîãî Ìîé-
ñåÿ Îïòèíñüêîãî (1862). Ïðåïîäîáíîãî Òèõîíà Ëóõîâñüêîãî, Êîñ-
òðîìñüêîãî ÷óäîòâîðöÿ (1503). Ñâÿùåíîìó÷åíèêà Òèãð³ÿ, ïðåñâ³-
òåðà é ìó÷åíèêà ªâòðîï³ÿ-÷èòöÿ (404). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâÿ-
òèòåëÿ Ôåîôàíà, çàòâîðíèêà Âèøåíñüêîãî (2002).

30 ÷åðâíÿ
Ìó÷åíèê³â Ìàíó¿ëà, Ñàâåëà é ²ñìà¿ëà (362)

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

"Достойно єсть"

Áëàæåííèé
ñëóæèòåëü Áîãà
Ñòàðöåâ³ Ñåðàôèìîâ³, ÿêèé ï³äòðèìóâàâ 
íå ò³ëüêè ìîíàñòèð³ é ñâÿùåíèê³â, à é ñèð³ò 
òà æåáðàê³â, öüîãî ðîêó âèïîâíèëîñÿ á äåâ’ÿíîñòî

Àðõ³ìàíäðèò ÑÎÔÐÎÍ²É
(Øèíêàðåíêî),
íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-
Ïðåîáðàæåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ 
â Êíÿæè÷àõ íà Êè¿âùèí³
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Старця Серафима вже сім
ро ів немає з нами. Та на
йо о мо илі Свято-Д -
хівсь ом с иті на Тро-
єщині часто збираються
браття Києво-Печерсь ої
лаври, настоятелі храмів і
монастирів з Афон , Ка-
нади, Австралії, Німеччи-
ни, Мос ви, Сан т-Петер-
б р а та Є атеринб р а,
щоб вшан вати пам'ять.

— Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè. Ñòàâ-
øè ³íâàë³äîì, êàë³êîþ ï³ä ÷àñ Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿, ÿ ïîêàÿâñÿ ³
ïîâ³ðèâ â Ãîñïîäà Áîãà íàøîãî
²ñóñà Õðèñòà. Ìåòîþ ìîãî æèòòÿ
ñòàëî ñëóæ³ííÿ Áîãó ³ Â³ò÷èçí³,
áóäîâà õðàì³â íà çåìë³ òà ó äóøàõ
ëþäåé. ß äóìàâ ïðî ºäèíó ñîáîð-
íó Öåðêâó â Óêðà¿í³ ï³ä îìîôî-
ðîì Áëàæåéí³øîãî Âîëîäèìèðà,
ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³ÿ
Óêðà¿íè,— òàêèìè áóëè îñòàíí³
ñëîâà îòöÿ Ñåðàôèìà, 22 ñåðïíÿ
2000 ðîêó — â äåíü éîãî ñìåðò³.

Ñòàðåöü ó Ïðàâîñëàâí³é öåðê-
â³ — öå òîé, â³ä êîãî ìè ä³ñòàºìî
äóõîâíå òà ò³ëåñíå çö³ëåííÿ çà-
âäÿêè éîãî ìóäðîñò³ é äóõîâíî-
ìó ïðîñâ³òëåííþ. Ñàìå òàêèì áóâ
îòåöü Ñåðàôèì. Ñâÿòà Öåðêâà òà
Áàòüê³âùèíà â³äçíà÷èëè öå âåëè-
êîþ ê³ëüê³ñòþ öåðêîâíèõ ³ äåð-
æàâíèõ íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ áóëà
é ïðåì³ÿ Ðàäÿíñüêîãî ôîíäó ìè-
ðó. À õòî ç ñó÷àñíèõ ñâÿùåíèê³â
ìîæå çð³âíÿòèñÿ ç íèì çà ê³ëüê³ñ-
òþ ñïîðóäæåíèõ õðàì³â òà ³íòåí-
ñèâí³ñòþ ìîëèòâè â íèõ?

Ìîëèòâè, ä³ÿííÿ òà äóõîâíå
ïîäâèæíèöòâî äîïîìîãëè Ñåðà-
ôèìîâ³ â ïåð³îä õðóùîâñüêî¿ â³ä-
ëèãè, ñêðóòíèé äëÿ Öåðêâè ÷àñ,
çâåñòè òðè õðàìè, âáåðåãòè ÷àñ-

òî÷êè ìîùåé Êèºâî-Ïå÷åðñüêèõ
ñâÿòèõ, â³äíàéòè òà ðåñòàâðóâàòè
ñîòí³ ³êîí, öåðêîâíèõ êíèã.

Íàðîäèâñÿ ìàéáóòí³é ñõèàðõ³-
ìàíäðèò Ñåðàôèì ó Êèºâ³ â 1917-
ìó, â ñïàäêîâ³é äâîðÿíñüê³é ðî-
äèí³, é íàðåêëè éîãî â ñâÿòîìó
õðåùåíí³ ³ìåíåì Ëåîí³ä. Îòåöü
Ñåðàôèì áóâ ñâ³äêîì ³ñòîðè÷íèõ
ïîä³é ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, êîëè çà-
ë³çí³ “âîðîíêè” âåçëè ñâÿùåíè-
ê³â íà ðîçñòð³ë, êîëè çíèêàëè â
ðó¿íàõ ñòàðîâèíí³ õðàìè, à â
ø³ñòäåñÿò³ îãîëîøóâàëè ïåðåìî-
ãó íàä ðåë³ã³éíèìè çàáîáîíàìè.
Òà â³í óñå æèòòÿ áóäóâàâ õðàìè ³
çàïàëþâàâ ëàìïàäè â íèõ.

Íà ôðîíò ï³øîâ äîáðîâîëüöåì,
ó ñàïåðíèé áàòàëüéîí. Ï³ä ÷àñ
îáîðîíè ñòîëèö³ Óêðà¿íè â ðàéî-
í³ Æóëÿí Ëåîí³ä Ñîáîëºâ ä³ñòàâ
êîíòóç³þ ³ òÿæêå ïîðàíåííÿ â
õðåáåò. Ó 1942-ìó áóâ ïîñâÿ÷å-
íèé ºïèñêîïîì Ëüâ³âñüêèì, à
óïðàâëÿþ÷èì Êè¿âñüêîþ ºïàð-
õ³ºþ Ïàíòåëåéìîíîì ðóêîïîëî-
æåíèé ó ñàí äèÿêîíà. Çãîäîì çà-
ê³í÷èâ äóõîâíó ñåì³íàð³þ.

Ñâ³é áîðã ïåðåä Â³ò÷èçíîþ â³í
ñïëàòèâ êðîâ’þ, à ïåðåä Áîãîì —
ñëóæ³ííÿì. ×åðåç óñå æèòòÿ îòåöü
Ñåðàôèì ïðîí³ñ ãàðÿ÷ó â³ðó â Áî-
ãà. Ñàì ïîñò³éíî áóâ ³ç Íèì, ³ íå
ì³ã çìèðèòèñÿ ç òèì, ùî ëþäè
æèâóòü áåç Ãîñïîäà. ßê îñîáèñ-
ò³ñòü íåîðäèíàðíà, ñàìîáóòíÿ òà
âèñîêîäóõîâíà îòåöü Ñåðàôèì
ìàâ çäàòí³ñòü âïëèâàòè íà ëþäåé,
êîòð³ îòî÷óâàëè éîãî.

Äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ñõèàð-
õ³ìàíäðèò Ñåðàôèì º âç³ðöåì
â³ääàíîñò³ ïðàâîñëàâí³é â³ð³ òà
ïðàöåëþáñòâà. Ò³ëåñíî ñëàáêèé,
ìàâ âåëèê³ äóõîâí³ ñèëè. Â³äñòî-
ðîíåíèé â³ä ïèøíîòè, âåëè÷³ òà
ãîðäîñò³, ÷àñòî âäàþ÷èñÿ äî
þðîäñòâà, îòåöü Ñåðàôèì áóâ äî-
ñòóïíèé äëÿ ëþäåé áóäü-ÿêîãî
ñóñï³ëüíîãî ñòàíó. Ó éîãî êåë³¿
ìîæíà áóëî çóñòð³òè ³ â÷åíèõ, ³
äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â, ³ ñâ³òñüêó ³íòå-
ë³ãåíö³þ, ³ â³éñüêîâèõ, ³ ïåðåñ³÷-
íèõ ãðîìàäÿí. Ñåðåä ÷åðíö³â àâ-
òîðèòåò îòöÿ Ñåðàôèìà áóâ íàä-
çâè÷àéíî âèñîêèì.

Çà ñèëîþ òà äóõîì íå ïîñòóïà-
âñÿ äàâí³ì õðèñòèÿíñüêèì ïîä-
âèæíèêàì. Îäíà ³ç ãîëîâíèõ ÷åñ-
íîò ñòàðöÿ — ëþáîâ äî á³äíèõ.
Â³í ï³äòðèìóâàâ íå ò³ëüêè ìîíàñ-
òèð³ é ñâÿùåíèê³â, à é ñèð³ò, æåá-
ðàê³â, áàãàòüîõ ïðàâîñëàâíèõ
õðèñòèÿí. ×àñòî ïîâòîðþâàâ ôðà-
çó: “Í³÷ çóñòð³÷àòè â á³äíîñò³ é
ìîëèòâ³”, ÿêà ñòàëà éîãî æèòòº-
âèì êðåäî.

Éîãî ñëóæáà çàâæäè ñïðàâëÿëà
íåçàáóòíº âðàæåííÿ íà ïàñòâó.
Òèñÿ÷³ â³ðóþ÷èõ ï³äõîäèëè äî îò-
öÿ Ñåðàôèìà ïî áëàãîñëîâåííÿ
ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ çóñòð³÷³. Ïàðà-
ô³ÿíè ïðàãíóëè ïîáà÷èòè âåëè-
êîãî çàõèñíèêà ïðàâîñëàâíî¿ â³-
ðè. Àäæå ùå çà ï³âðîêó äî ñìåð-
ò³ â³í ñêàçàâ ñâî¿ì äóõîâíèì ä³-
òÿì, ùî äóøà éîãî âæå “òàì”.

Í³õòî â³ä íüîãî íå ÷óâ àí³
ñêàðã, àí³ äîêîð³â, õî÷à íèëè ðóá-
ö³ â³ä îñêîëê³â ³ áîë³ëè äàâí³ ðà-
íè. Íàáëèçèâøèñü äî ïîòîéá³÷-
÷ÿ, â³í çðîçóì³â, ùî õâîðîáè òà
ñóì, ðàä³ñòü ³ ãîðå º íåâ³ä’ºìí³
÷àñòêè äîë³ êîæíîãî, õòî ïðèé-
øîâ ó öåé ñâ³ò. Äî îñòàíí³õ õâè-
ëèí îòåöü Ñåðàôèì æèâ íåâèáàã-
ëèâî, ç äóìêîþ ïðî ìàéáóòíº.

Òèõî é áëàæåííî â³ä³éøîâ ó
³íø³ ñâ³òè. Íåìàº ñüîãîäí³ ñåðåä
æèâèõ ïðàâåäíèêà, ëèøå ïðèñóò-
í³ñòü ÿêîãî ñåðåä íàøîãî ãð³ø-
íîãî ñâ³òó ïîðîäæóâàëà â äóøàõ
â³ðóþ÷èõ â³ä÷óòòÿ äîáðà òà ñâÿ-
òîñò³.

Éîãî äóõîâí³ ä³òè, â³ääàþ÷è
øàíó çàñíîâíèêîâ³ Ñâÿòî-Äóõ³â-
ñüêîãî ñêèòó íà ë³âîìó áåðåç³
Äí³ïðà â Êèºâ³, íå ïîëèøàþòü
ìîãèëó ñòàðöÿ, ö³ëîäîáîâî ÷èòà-
þòü Ïñàëòèð ³ àêàô³ñòè. Áëàãà-
þòü Âñåâèøíüîãî, ùîá äîïîì³ã
¿ì âèêîíàòè äóõîâíèé çàïîâ³ò
ñòàðöÿ: çáåðåãòè îáèòåëü ³ ðóêî-
òâîðí³ õðàìè, ñïîðóäæåí³ ïðàâî-
ñëàâíèìè â³ä éîãî êåð³âíèöòâîì,
àëå ïåðåäóñ³ì — ò³ õðàìè Äóõó
Ñâÿòîãî, ÿê³ â³í ñòâîðþâàâ ó äó-
øàõ ³ ñåðöÿõ ëþäñüêèõ. Ìîãèëà
ñòàðöÿ äëÿ òèñÿ÷ â³ðóþ÷èõ ñòàëà
ì³ñöåì çö³ëåííÿ äóø³, áëàãîñëî-
âåííÿ íà äîáð³ ñïðàâè
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Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ñï³âà÷êà ïîÿñíþº ñâ³é êðîê
âèñîêèìè ö³íàìè çà ïîñëóãè íà
â³ò÷èçíÿíîìó ³âåíò-ðèíêó â ñåã-
ìåíò³ ðåêëàìè âèêîíàâöÿ. Âàð-
ò³ñòü êë³ïó $15—20 òèñ. âèìàãàº
íå ìåíøî¿ ñóìè íà “ðîçêðóòêó”.
Âèã³äí³øå, ââàæàº ²íåø, ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ãîäèííèé êîíöåðò
íà ÒÁ ÷åðåç “òàð³ëêó äëÿ 84 êðà-
¿í, âêëþ÷íî ç Ðîñ³ºþ, äå íàé-
ïðèâàáëèâ³øèé ðèíîê äëÿ óêðà-
¿íñüêèõ âèêîíàâö³â. Îëåêñ³é
Âàí÷óãîâ, ãîëîâà ðàäè äèðåêòî-
ð³â RBA Promo Holding, öüîãî-
ð³÷ ïåðåäáà÷àº ï³âì³ëüÿðäíèé
ïðèáóòîê ðîñ³éñüêîãî ³âåíò ðèí-
êó ç óðàõóâàííÿì $ 80 ìëí ìàð-
êåòèíãîâèõ àêö³é.

Íà óêðà¿íñüêîìó ³âåíò-ðèíêó,
çà ñëîâàìè ðåäàêòîðà æóðíàëó
Famillia ïàí³ Îâñÿííèêîâî¿, ùî-
ð³÷íî îáåðòàºòüñÿ $1,5 ìëðä.
Íàéäîðîæ÷èì, çà ïåðåäáà÷åííÿ-
ìè ìàðêåòîëîã³â (ïîð³âíÿíî ç
“Òàíöÿìè ç ç³ðêàìè”, íà ÿê³ Âëàä
Ðÿøèí âèòðàòèâ $1 ìëí), áóäå
â³ò÷èçíÿíèé ïðîåêò “Ôàáðèêè
ç³ðîê” íà Íîâîìó êàíàë³. Âèñëî-
âëþþòüñÿ ñóìí³âè ùîäî ô³íàí-
ñîâî¿ äîö³ëüíîñò³ ïðîåêòó äëÿ ïà-
í³ Ëèñåíêî. Áåçñóìí³âíî, “Ôàá-
ðèêà” äàñòü ïðèáóòîê Þð³þ Í³-
ê³ò³íó, êîòðèé, çà ÷óòêàìè, çàðî-
áèâ $1 ìëí ïðîòÿãîì íîâîð³÷íî¿
íî÷³, ïîãîäèâøèñü íà äâà êîí-
öåðòíèõ âèñòóïè Âºðêè Ñåðäþ÷-
êè ïåðåä ðîñ³éñüêèìè îë³ãàðõà-
ìè. Äîñòåìåííî æ â³äîì³ ãîíîðà-
ðè “Äèñêîòåêè Àâàð³ÿ”, “Ëåí³í-
ãðàäà”, Çåìô³ðè, “Â³àÃðè”,
“ÓìèÒóðìàí” (20—50 òèñ. ó. î.).
Íàé÷àñò³øå ¿õ çàïðîøóº Äìèòðî
Ôåäîðîâ, ñï³ââëàñíèê êîìïàí³¿
“Òèòàí”. 60 êîöåðòíèõ âèñòó-
ï³â — çâè÷íèé ð³âåíü äëÿ ñòàòóñ-
íî¿ ³âåíò-êîìïàí³¿, ÿêà çàïðîñèòü
ïî ì³ëüéîíó äîëàð³â (ê³ëüêà àê-
ö³é). Äî 10 âå÷³ðîê îðãàí³çóº çà
300 òèñ., à ðåøòó — â³ä 10 äî 200
òèñ. Íà ñüîãîäí³ â Ìîñêâ³ ç ê³ëü-
êîõ òèñÿ÷ êîìïàí³é àêòèâíèìè
ãðàâöÿìè çàëèøèëîñÿ äî 700.

Íà äóìêó Ìèêîëè Êîáçîâà,
ïðåçèäåíòà “Öèðêîâîãî ñîþçó
Êîáçîâà”, íàñòàâ ÷àñ ñòðóêòóðè-
çóâàòè öþ ãàëóçü ³ â Óêðà¿í³, âè-
ëó÷èâøè ç ãðè ô³ðìè-îäíîäåí-
êè, ÿê³ “ñêóáóòü” êðèõòè ç çà-

ãàëüíîãî áþäæåòó ñôåðè îðãàí³-
çàö³¿ êîðïîðàòèâíèõ âå÷³ðîê,
ïðåçåíòàö³é, âèñòàâîê, BTL-àê-
ö³é âêóï³ ç äíÿìè íàðîäæåííÿ,
âåñ³ëëÿìè òà äåðæàâíèìè ñâÿòà-
ìè, àëå íå ìîæóòü çàáåçïå÷èòè
íàëåæíèé ð³âåíü.

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç â³ò÷èçíÿ-
íèì ³âåíò-ðèíêîì ó Ì³æíàðîä-
íîìó âèñòàâêîâîìó öåíòð³ íà
Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåêò³, 15 ç 19
äî 21 âåðåñíÿ â³äáóäåòüñÿ ñïå-
ö³àë³çîâàíà âèñòàâêà “Ìàéñòðè
øîó 2007”. Âîëîäèìèð Îâ÷àðåê,
äèðåêòîð âèñòàâêîâî¿ êîìïàí³¿
“Åêñïîêîí”, çàçíà÷èâ, ùî âæå
ñüîãîäí³ òðåáà ³íôîðìóâàòè ïî-
òåö³éíèõ çàìîâíèê³â ïðî íàì³-
ðè íàâåñòè ëàä ó ö³é ãàëóç³.

¯õí³é ñï³ëüíèé áþäæåò òîð³ê
ñòàíîâèâ 2560,3 ìëí ãðí, çàáåç-
ïå÷èâøè 40 ìëí 420 òèñ. ëþäè-
íî-â³äâ³äóâàíü ð³çíîìàí³òíèõ
äåðæàâíèõ ñâÿò òà àêö³é. Áåçïå-
ðå÷íî, íàéá³ëüøå âñ³ëÿêèõ êîí-
öåðòíèõ îðãàí³çàö³é ó Êèºâ³ —
1497. Ïðèì³ðîì, ó Ð³âíåíñüê³é
îáëàñò³ òàêèõ 53. Ó ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè 35 òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â, ÿê³ àê-
òèâíî çàä³ÿí³ íà ³âåíò-ðèíêó, òî-
ä³ ÿê ó Ñåâàñòîïîë³ ¿õ — ëèøå 5.

Àíäð³é Ôîðîñåíêî, äèðåêòîð
êîìïàí³¿ “²âåíò Ñåðâ³ñ”, çàçíà-
÷èâ, ùî ò³ëüêè â Êèºâ³ º ìàéæå
3 òèñ. ãðàâö³â ³âåíò-ðèíêó. Ïðè-
÷èíó íåäîâ³ðè âåëèêèõ êîìïà-
í³é äî á³ëüøîñò³ îðãàí³çàòîð³â
øîó-ïðîãðàì òà ³íøèõ ôîðì â³ä-
ïî÷èíêó âáà÷àº â ïðàêòèö³ ñï³â-
ïðàö³ ç õàëòóðíèêàìè, ÿê³ ä³þòü
çà ïðèíöèïîì îäíîðàçîâîãî çà-
ðîá³ò÷àíñòâà. Íà äóìêó ïàíà
Ôîðîñåíêà, ñòàðòîâèé êàï³òàë
³âåíò-êîìïàí³¿ ïîâèíåí ñòàíî-
âèòè íå ìåíøå 42 òèñ. ó. î., ùîá
âîíà áóëà ñåðéîçíèì ãðàâöåì.
Ïðè÷îìó öÿ ñóìà ðîçðàõîâàíà
íà 6 ì³ñÿö³â. Ïîðàäèâ òàêîæ í³-
êîëè íå äîìîâëÿòèñÿ ç çàìîâ-
íèêîì ïðî “â³äêàòè”, ÿêùî âè-
êîíàâåöü õî÷å áóòè íåçàëåæíèì
ó òâîð÷îñò³.

Âàëåíòèíà Êå÷èíà, ïðåçèäåíò
Àñîö³àö³¿ ïàðê³â Óêðà¿íè, çâåð-
íóëà óâàãó íà áàéäóæ³ñòü äåð-
æàâíèõ ñòðóêòóð äî ïðîáëåì
ìåòðîëîã³çàö³¿ òà ñòàíäàðòèçàö³¿
àòðàêö³îí³â. Áðàê äîêóìåíò³â çà-
âàæàº, ïðèì³ðîì, Â³ííèöüêîìó
çàâîäó çàðîáëÿòè ì³ëüéîíè, ÿê
öå âæå çðîáèëà ìîñêîâñüêà êîì-
ïàí³ÿ “Ìèð”

Ïðî ðîñ³éñüêèõ
öàð³â ³ ãåîãðàô³þ

Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ïèñüìåííèê

×èì á³ëüøå ëþäèíà çíàº, òèì âàæ÷å ¿¿ çäèâóâàòè. ² êîæíà ëþäè-
íà (ïðèíàéìí³ ÿ òàê äóìàþ) ðàä³º, êîëè ÷èìîñü çäèâîâàíà. Âëàñíå,
áóäü-ÿêà äîáðîâ³ëüíà ïîäîðîæ — öå ïîøóê íîâèõ çäèâóâàíü ³ ñþð-
ïðèç³â. Îñü ³ ìåí³ ïîùàñòèëî — ÿ âïåðøå â³äêðèâàâ äëÿ ñåáå Ô³í-
ëÿíä³þ. Â³äêðèâàâ ³ äèâóâàâñÿ. Äî ñïèñêó ìî¿õ óëþáëåíèõ ì³ñò äî-
äàâñÿ Ãåëüñ³íê³ — ïðîñòîðå, ñâ³òëå, ç áåçë³÷÷þ ñòàðîâèííèõ êðàñè-
âèõ áóä³âåëü, ³ç Ñåíàòñüêîþ ïëîùåþ, â öåíòð³ ÿêî¿ ñòî¿òü ïàì’ÿòíèê
ðîñ³éñüêîìó ³ìïåðàòîðîâ³ Îëåêñàíäðó äðóãîìó. Îäíà ç öåíòðàëüíèõ
âóëèöü òåæ íàçèâàºòüñÿ éîãî ³ìåíåì, õî÷à íàçèâàþòü ïðîñòî “âóëè-
öÿ Îëåêñàíäðà”. Âò³ì, öå ÿ òàê ïîäóìàâ ñïî÷àòêó. À ïîò³ì ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, ùî ïàì’ÿòíèê — ñïðàâä³ Îëåêñàíäðó äðóãîìó, à îñü âóëèöÿ —
Îëåêñàíäðó ïåðøîìó ïðèñâÿ÷åíà. Çà òå, ùî äàâ Ãåëüñ³íê³ ïðàâà ì³ñ-
òà. Ï³ñëÿ Ãåëüñ³íê³ ÿ áóâ â ì³ñòå÷êó Ëàõò³ — òóò óæå îñîáëèâî äèâó-
âàòèñÿ áóëî í³÷îìó — âñå ñó÷àñíå, àêóðàòíå, ÷èñòåíüêå. Ëèøå òðè
âèñîêèõ øòó÷íèõ òðàìïë³íè äëÿ ñòðèáê³â íà ëèæàõ. ² çíîâó âóëèöÿ
Îëåêñàíäðà. ß ïèòàþ â ãîòåë³: “Öå ÿêîãî Îëåêñàíäðà âóëèöÿ?” —
“Äðóãîãî, çâè÷àéíî,— â³äïîâ³äàº ìåí³ ãîòåëüíèé ïîðòüº.— Â³í æå
Ëàõò³ äàâ ïðàâà ì³ñòà”. ² ÿê âîíè íå ïëóòàþòüñÿ â Îëåêñàíäðàõ, ïî-
äóìàâ ÿ òîä³. À ïîò³ì ï³øîâ øóêàòè ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó. Ãàäàþ: âñå-
òàêè íåëîã³÷íî ìàòè ïàì’ÿòíèê ðîñ³éñüêîìó öàðåâ³ ³ íå ìàòè ïàì’-
ÿòíèêà âèçâîëèòåëþ Ô³íëÿíä³¿ â³ä öàðèçìó Âîëîäèìèðó ²ëë³÷ó Óëü-
ÿíîâó! Í³, ÿ íå æàðòóþ. Öå æ â³í ïîãîäèâñÿ íà íåçàëåæí³ñòü Ô³í-
ëÿíä³¿. Ñòàë³í, çâè÷àéíî, öþ ³äåþ í³êîëè íå ï³äòðèìóâàâ ³ ñïðîáó-
âàâ ïîâåðíóòè êðà¿íó ñòà òèñÿ÷ îçåð íàçàä â ëîíî ÑÐÑÐ, àëå ô³ííè
ï³ä êåð³âíèöòâîì ãåíåðàëà Ìàííåðãåéìà çèìîþ 1939 ðîêó â³äñòîÿ-
ëè ñâîþ íåçàëåæí³ñòü. Ìîæå, ÿ ïîãàíî øóêàâ, àëå ïàì’ÿòíèêà Ëåí³-
íó çíàéòè ìåí³ íå âäàëîñÿ. Çàòå ä³çíàâñÿ, ùî ìóçåé Ëåí³íà ó Ô³í-
ëÿíä³¿ º, ò³ëüêè íà ï³âíî÷³, â ì³ñò³-ïîáðàòèìîâ³ Êèºâà Òàìïåðå. Òàì,
âèÿâëÿºòüñÿ, Ëåí³í ñâîãî ÷àñó â³ä ðîñ³éñüêîãî öàðÿ Ìèêîëè äðóãî-
ãî õîâàâñÿ. Äèâíå âñå-òàêè ïîíÿòòÿ — “íàøà çàãàëüíà ³ñòîð³ÿ”. Çà
ï’ÿòü äí³â ó ð³çíèõ ðåñòîðàí÷èêàõ ³ êàôå ÿ ïî÷óâ ³ “Êàòþøó” ô³í-
ñüêîþ ìîâîþ, ³ “Î÷³ ÷îðí³”, ³ òåæ ô³íñüêîþ. ² äóæå ñïîäîáàëîñÿ ìå-
í³, ÿê âóëèö³ ñó÷àñíèõ ì³ñòå÷îê óïèðàþòüñÿ â ë³ñ àáî ïåðåòâîðþþ-
òüñÿ íà ñòåæèíè. ß òàêå êîëèñü äàâíî âæå áà÷èâ ó Âèáîðç³ ï³ä Ïå-
òåðáóðãîì ³ çàïàì’ÿòàâ íà âñå æèòòÿ. Éøîâ öåíòðàëüíîþ âóëèöåþ
ì³ñòà, éøîâ-éøîâ ³ ðàïòîì îïèíèâñÿ â ë³ñ³.

“Çíàºòå, ùî íàéñêëàäí³øå ó ô³íñüê³é øêîë³?” — çàïèòàëà ìåíå
ô³íñüêà ïèñüìåííèöÿ Ëåéëà Ñèìîíåí. “Çâ³äêè ìåí³ çíàòè?!” — âè-
äèõíóâ ÿ. “Óðîêè ð³äíî¿ ãåîãðàô³¿,— ïîÿñíèëà Ëåéëà.— Ó÷íÿì òðå-
áà âèâ÷èòè íàçâè õî÷à á ñîðîêà-ï’ÿòäåñÿòè îçåð, à ó íàñ ¿õ á³ëüøå
ñòà òèñÿ÷!”

Ïîñï³â÷óâàâ ÿ ô³íñüêèì øêîëÿðàì. Ïîñï³â÷óâàâ ³ ïîäóìàâ, ùî â
öèõ òðóäíîùàõ ¿õíÿ íåçàëåæí³ñòü ÿêðàç ³ âèííà. Ïîãîäèëèñÿ á âîíè
çíîâó ñòàòè Êàðåëî-ô³íñüêîþ ðàäÿíñüêîþ ñîö³àë³ñòè÷íîþ ðåñïóáë³-
êîþ, îá’ºäíàëè á ¿õí³ îçåðà ñì³ëèâ³ ³íæåíåðè Áðåæíºâà â îäèí êàñ-
êàä ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é ³ íàçâàëè á âåñü öåé âîäÿíèé ïðîñò³ð “Ãåëü-
ñ³íñüêå ìîðå”. Í³, ÿ íå ïðîòè Êè¿âñüêîãî ìîðÿ. ß òàì íåäàâíî ç
ñ³ì’ºþ íà ÿõò³ òîâàðèøà êàòàâñÿ. Ïðîñòî ö³êàâî, ùî ó íàñ í³ÿêèõ
òðóäíîù³â ç íàçâàìè ñ³ë íå âèíèêàëî, à ¿õ âñå æ çàòîïèëè, ùîá öå
ìîðå ñòâîðèòè, à ô³ííè ç³ ñâî¿ìè òðóäíîùàìè çâèêëèñÿ, çìèðèëè-
ñÿ, ³ í³ÿê íå õî÷óòü çðîáèòè óðîêè ð³äíî¿ ãåîãðàô³¿ äîñòóïí³ø³ äëÿ
øêîëÿð³â

Áàçàðóâàííÿ 
íà ³âåíò-ðèíêó
Ó÷îðà ñï³âà÷êà ²íåø çàÿâèëà ïðî ñâîþ â³äìîâó
çí³ìàòè êë³ïè â Óêðà¿í³

Ñêðèïêà âèñòóïèòü íà ô³ð³
Íà êóïàëüñüêó í³÷ äî Êèºâà 
ïðèáóäóòü åòí³÷í³ ãóðòè ç äåñÿòè êðà¿í

— Öüîãî ðîêó ôåñòèâàëü ïðå-
çåíòóº ÷îòèðè ìîëîäèõ êîëåê-
òèâè, ÿê³ ãðàþòü ñàìå ñó÷àñíó
óêðà¿íñüêó ìóçèêó. Öå “Äðèìáà-
ÄàÄçèãà”, “Ñîíöåêëüîø”,
“Áàíäóðáåíä”, “×îáîòè ç Áó-
ãàÿ”,— îá³öÿº “áàòüêî” ôåñòó
Îëåã Ñêðèïêà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñåðåä àðòèñ-
ò³â áóäóòü ³ â³äîì³ â ñâ³ò³ — ôðàí-
öóçüêèé ãóðò Red Cardell, ô³í-
ñüêèé VARTTINA. Äî Óêðà¿íè
âïåðøå çàâ³òàº ç³ðêà Khaled ç Àë-
æèðó, êîòðèé ïðåçåíòóº ñòèëü-
íèé ì³êñ. Îëåã Ñêðèïêà âèñòó-
ïèòü 8 ëèïíÿ ç ëå-ãðàíä îðêåñ-

òðîì. Âñå â³äáóâàòèìåòüñÿ âîäíî-
÷àñ íà ê³ëüêîõ ìàéäàí÷èêàõ: äâîõ
ôîëüêëîðíèõ ñöåíàõ, ó ìàéñòåð-
í³ íàðîäíèõ òàíö³â, îáðÿäîâ³é,
Êîáçàðñüê³é òà íà íîâèíö³ ôåñ-
òó — ïåðåñóâí³é ñöåí³ — ô³ð³.

Íà àëå¿ ìàéñòð³â îðãàí³çóþòü
ìàéñòåð-êëàñè ç òðàäèö³éíèõ
íàðîäíèõ ïðîìèñë³â. Êîâàë³,
ãîí÷àð³, òêà÷³, ð³çüáÿð³, õóäîæ-
íèêè, ðåì³ñíèêè ÷àêëóâàòèìóòü
íàä ñâî¿ìè âèðîáàìè, ÿê³ ïîò³ì
ïðîäàâàòèìóòü. Ä³òåé ðîçâàæà-
òèìóòü ë³ïëåííÿì ³ç ãëèíè, ìà-
ëþâàííÿì, àïë³êàö³ºþ, íàðîä-
íèìè òàíöÿìè, ï³ñíÿìè, ãðîþ
íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ. Ãóð-
ìàíè “â³äâåäóòü äóøó” â ñìà÷-
íèõ åòí³÷íèõ êóõíÿõ. Âõ³ä íà
ôåñòèâàëüíó òåðèòîð³þ áóäå
â³ëüíèé

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо орічний иївсь ий етнофест “Країна мрій” припадає
на язичниць е свято Івана К пала. Вже відомо, що -
лян а розпочнеться з Вели ої К пальсь ої ходи від пло-
щі біля Андріївсь ої цер ви до Співочо о поля. Головне
дійство — народні забави з живими вист пами автен-
тичних та фоль лорних ансамблів із У раїни, Польщі,
У орщини, Білор сі, Литви, Фінляндії, Франції, Вели о-
британії, Ма едонії, Бол арії, Хорватії, Гр зії, Т реччини.
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ОВНИ
Вам доведеться с ладати іспит на

взірцево о сім’янина. Спроб йте ор-
аніз вати свій рафі та , аби с різь
всти н ти — вдома й на роботі. Ро-
дина потреб є опі и, занедбане до-
машнє осподарство — лопотів, а
сл жбова сфера — професійних по-
азни ів. А втім, нехай це не перетво-
рить вас на зат р ано о вола, підне-
сений настрій — мова спіх !

ТЕЛЬЦІ
Перспе тива “прима нітити” поло-

вин —немарево, а реальність. Од-
на на заваді серйозним стос н ам
може стати ваш раціоналізм. Ашлюб
з розрах н приречений на р йна-
цію. Чи не та ?.. Б дьте розважливі,
адже ризи єте виплесн ти з пелі
новонароджене дитя...

БЛИЗНЯТА
Вас “ од ватиме” професіоналізм.

Саме за це нині платитим ть. Не лі-
н йтеся, а оперативно хапайтеся за
ви ідні ділові пропозиції, натхненно
працюйте, тоді фінансовий роз віт
вам арантований. Наповнюйте “пан-
чох ”, зробите чимало важливих по-
по . Станьте дбайливим оспода-

рем, не смітіть рошима, цін йте ож-
н опій , зароблене власними з -
силлями має піти на бла о. І ни ай-
те завидющих очей... В діловом
партнерстві щаститиме, т рботливий
Творець в цьом році посилає вамли-
шешляхетних поплічни ів, а самот ж-
и ви — я птах з підбитим рилом.

РАКИ
У вас, можливо, спалахнешалений

роман, одна за все треба платити...
“Відш од ванням” за пристрасн на-
солод б д ть б рхливі сцени ревно-
щів, биття орш ів, с ворі льтимат -
ми шлюбних с п тни ів... і навіть за-
пахне розл ченням. Тож оли “прови-
нилися”, висл ж йтеся перед бла о-
вірними, станьте білими та п хнас-
тими, аби спо т вати ріхи. На сл ж-
бі ба ато роботи, одна стим л пра-
цювати є. Це арна зарплата, можли-
вість ар’єрно о рост . Тож йте за-
лізо, до а воно аряче...

ЛЕВИ
Життєвий тон с пішов на спад, то-

м не “спопеляйте” себе на розва-
жальних дійствах, збавте романтич-
ний темп, е ономніше розподіляйте
сили, іна ше розплач ватиметеся
здоров’ям. На роботі розпочинають-
ся (до 7 серпня) важ і часи, жорст-
ий тис ерівни ів. Аби не пор йн -
вати ар’єр , ходіть “навшпинь ах”
перед шефом, аде ватно реа йте
на рити , дос оналюйтеся про-
фесіонально.

ДІВИ
Дбайте про себе, ол бтеся з о-

ханими, вихов йте дітей— особисте
щастя потреб є “ апіталов ладень”.
Ваш союз має триматися на пороз -
мінні та любові. Нині ідеальні мови
проявити себе в ба атьох іпостасях,
ставши одне одном — др зями, по-
радни ами, діловими омпаньйона-
ми, вчителями, оханцями, створив-
ши монолітний шлюбний тандем.

ТЕРЕЗИ
На ар’єрном небосхилі сходить

сонце дачі. А тивіз йте професійн
діяльність, підвищення в посаді з ви-
со ою зарплатою — реальність. Од-
на б дьте на сторожі, таємних воро-
ів нині чимало, і, втративши пиль-
ність, опинитеся в “но а ті”. Але, я
мовиться, і ви не ли омшиті, тож во-
ни очі ють, щоб пошити вас д р-
ні!.. Втім, ті інциденти з “підставами”,

зрадами, ош анством мотивовані
армічно. Том чиніть бла ородно,
б дьте чесними і порядними, аби по-
тім не артала совість. Особливо на
роботі виводьте на чист вод не ід-
ни ів, шахраїв, злодіїв, нероб тощо.

СКОРПІОНИ
У вас розпочинається період твор-

чо о та фізично о роз віт . Поста-
райтеся менше сидіти на одном міс-
ці, мандрівоч а нині — рідна тіточ а.
Саме дале о від домів и доля влаш-
т є “піар-а цію”, аби ви продемон-
стр вали свої обдаровання, відч ли
всю повнот б ття... І презент є о-
хання, що бла ословенною свіч ою
осяватиме ваш подальш п ть. Зфі-
нансами все ч дово, ви ба атій, адже
форт на в цьом році пест є невтом-
них тр дарів-С орпіонів, повертаючи
давні бор и. Одна і не від ладайте
зароблене, роші мають “ р тити-
ся”... До слова, близь им та потріб-
не ваше спонсорство.

СТРІЛЬЦІ
У вас тиждень д ховно о відро-

дження, а поштовхом до цих мета-
морфоз стане переоцін а життєвих
цінностей... Я що маєте бор ові (мо-
ральні, матеріальні) “хвости” — обо-
в’яз ово розробіть план лі відації най-
ближчим часом. Без мовно, на пер-
шом плані — родина, саме підтрим-
а (і навіть проблеми!) рідних—це той
армічний “мая ”, що в аз є вам на
правильний шлях. Не верховодьте,
ди тат протипо азаний, проявляйте
ч йність та милосердя не лише вдо-
ма, а й на роботі. Тих, хто помилив-
ся з професійним по ли анням, доля
повертає (цьо о ро ) в свої сани...
Зміна фахово о профілю — її р а.

КОЗОРОГИ
Вам доведеться вертітися на ро-

боті, я біл а в олесі. Щоб трима-
тися на ар’єрном ребені, не за-
плям вати фаховий імідж й вижити
в он рентній борні — облиште ам-
біції. Час створювати армонійн ді-
лов оманд . Переймайте най ра-
ще від тих, з им працюєте. Нині за-
ладаєте ділове підґр нтя на май-
б тній рі , тож не промахніться із
с п тни ами, беріть близь их по д -
х , професійно “під ованих” побра-
тимів. Подр жні пари впиш ть но-
вий захоплюючий розділ свій сер-
дечний роман.

ВОДОЛІЇ
Ви завзятий працелюб, майстер на

всі р и, здатні тр дитися в поті чо-
ла, за риваючи собою амбраз р .
Одна не перевантаж йтеся, всіх ро-
шей не заробите, вчасно в лючайте
“автостоп”, відпочивайте. Енер опо-
тенціал пішов на спад, а перевтома
може оберн тися хворобами. Осо-
бисте щастя посміхається, вас оха-
ють, і не с мнівайтеся в цьом !

РИБИ
Шалена пристрасть може неспо-

дівано вірватися в ваше життя. Ан-
ели охання вже сп с аються з не-
бес... лише не про авте Висо их По-
сланців! Беріть а тивн часть роз-
важальних оле тивних заходах, хо-
діть ості, відвід йте онцерти, те-
атри. Знайомтеся, влаштов йте при-
ятельсь і вечір и. Саме там і підсте-
рі ає вас дов оочі ванещастя. Кар’-
єрний демарш триває, не воро йте
з начальством, терпіть, змінювати
місце роботи не можна. Бо саме в
сл жбовом оле тиві вам визначе-
но протя ом нинішньо о ро роз-
в’язати армічні в зли з оле ами.
Та запро рамовано долею.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ê³íà íå áóäå ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 22 ïî 28 ÷åðâíÿ)
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— “Â³äêðèòà í³÷” ï³ä çàãðî-
çîþ,— á³äêàºòüñÿ àðò-äèðåêòîð
ôåñòèâàëþ Ìèõàéëî ²ëëºíêî.—
Ãðîøåé íà éîãî ïðîâåäåííÿ, à öå
ìàéæå 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü, íåìàº.
Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ôåñò íå
ïîòð³áåí.

×àñòèíó êîøò³â âèä³ëÿº äåðæà-
âà (ñï³âçàñíîâíèêàìè “Â³äêðèòî¿
íî÷³” º Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ,
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³), àëå îòðèìàòè ¿õ
ìîæíà âæå ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ “íî-
÷³”, ùî, ì’ÿêî êàæó÷è, íåçðó÷íî.

Ïðèçîâèé ôîíä (éîãî çàçâè÷àé
çàáåçïå÷óº ïàðòíåð ôåñòèâàëþ,
òîáòî Ïîä³ëüñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñ-

òðàö³ÿ) öüîãî ðîêó òàêîæ çìåí-
øèâñÿ: çà ñëîâàìè àðò-äèðåêòîðà,
äåñü íà 50 %. Äåÿêó ñóìó êîìïåí-
ñóº ê³íîñòóä³ÿ ³ì. Î. Äîâæåíêà.
Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà ê³íåìàòîãðà-
ô³ñò³â âèä³ëèëà ãðîø³ íà ñóâåí³ð-
í³ ê³íîøí³ “õëîïàâêè” (äîøêè
äëÿ çéîìîê). Âñå ³íøå — çà ðàõó-
íîê íåáàéäóæèõ äî äîë³ óêðà¿í-
ñüêîãî ê³íî.

— Ñêëàëàñÿ äèâíà ñèòóàö³ÿ,—
êàæå ãîëîâà äåðæàâíî¿ ñëóæáè ê³-
íåìàòîãðàô³¿ Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòó-
ðè ³ òóðèçìó Ãàííà ×ì³ëü.— “Â³ä-
êðèòà í³÷” — ïðåñòèæíèé ³ ïîòð³á-
íèé äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî ê³íåìàòîãðà-
ôó ôåñòèâàëü. Äëÿ áàãàòüîõ ïî÷àò-
ê³âö³â-ðåæèñåð³â öå ïåðøèé âàãî-
ìèé êðîê. Ìè áîðåìîñÿ çà íàäàí-

íÿ ôåñòèâàëþ ñòàòóñó íàö³îíàëü-
íîãî. Àëå º é ô³íàíñîâèé á³ê ïðîá-
ëåìè. Äåðæáþäæåòîì äëÿ “Â³äêðè-
òî¿ íî÷³” ïåðåäáà÷åíî 50 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ùîá îòðèìàòè ¿õ, òðåáà
ïðîéòè òðèâàëó òåíäåðíó ïðîöåäó-
ðó. Òîìó ìè ìóñèëè îáìåæèòèñÿ 20
òèñÿ÷àìè — ç³ ñïåöðàõóíêó ñëóæ-
áè. À îòðèìàòè ¿õ ìîæíà ëèøå ïî
àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò.

Äëÿ ïðîâåäåííÿ “Â³äêðèòî¿ íî-
÷³”, çà ñëîâàìè ïàí³ ×ì³ëü, ñïðî-
áóâàëè çàëó÷èòè ïîçàáþäæåòí³
êîøòè. Íå ñüîãîäí³-çàâòðà ôåñòè-
âàëü îòðèìàº ùå 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Êð³ì öüîãî, ñëóæáà ê³íåìàòîãðà-
ô³¿ âñòàíîâèëà ñâ³é ãîëîâíèé ïðèç
ïåðåìîæöþ ê³íîôåñòèâàëþ —
çéîìêó ïîâíîìåòðàæíî¿ ê³íîêàð-
òèíè. ²íøèõ ïðèçåð³â òåæ îá³öÿþòü
ï³äòðèìàòè, à ¿õí³ ðîáîòè çìîæóòü
ïîòðàïèòè äî â³ò÷èçíÿíîãî ê³íî-
ïðîêàòó.

À âò³ì, äî “Â³äêðèòî¿ íî÷³” ìî-
ëîä³ ìèòö³ ãîòîâ³. Íèí³ çáèðàþòü-
ñÿ ïîêàçàòè íàéá³ëüøå ³ãðîâîãî
(õóäîæíüîãî) ê³íî — 23 ñòð³÷êè. À
íà Ïåðøîìó íàö³îíàëüíîìó â ïðÿ-
ìîìó åô³ð³ ìîæíà áóäå âçÿòè
ó÷àñòü ó ³íòåðàêòèâíîìó ãîëîñó-
âàíí³ çà ö³êàâèé ô³ëüì

Ôåñòèâàëü óêðà¿íñüêîãî ê³íî “Â³äêðèòà í³÷” 
ïîòåðïàº â³ä ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У ніч із с боти на неділю має відб тися XI фестиваль
раїнсь о о іно "Від рита ніч. Д бль 11". На орі

Уздихальниці, що на Андріївсь ом звозі, збираються
представити роботи молоді й маловідомі режисери.
Власне, та ою і є зад м а іновідеофестивалю: дати
вітчизняном інобізнес "свіж ров", я ої він потре-
б є. Щоб робити це, треба роші, з я ими ор аніза-
торів проблема вже не перший рі .

Ïðåçèäåíò ÍÎÊ Óêðà¿íè Ñåð-
ã³é Áóáêà çàïðîøóº êèÿí ïðèºä-
íàòèñÿ äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ îë³ì-
ï³éñüêîãî á³ãó ó ñóáîòó 23 ÷åðâíÿ.
Ùîðîêó â äåíü çàñíóâàííÿ Ì³æ-
íàðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òå-
òó òðàäèö³éíî ó âñüîìó ñâ³ò³ íà
ð³çí³ äèñòàíö³¿ âèõîäÿòü ñîòí³ òè-
ñÿ÷ àìàòîð³â ³ ñïîðòñìåí³â. Öåí-
òðàëüíà âóëèöÿ ñòîëèö³ ÷åêàòèìå
âñ³õ áàæàþ÷èõ îá 11.30 á³ëÿ Ïà-
ñàæó, äèñòàíö³¿ â³ä 500 ì äî 2 êì.

Ó Ã³äðîïàðêó íåïîäàë³ê Âåíå-
ö³àíñüêîãî ìîñòó äåùî ðàí³øå —
î 10.00 — ç òîãî æ ïðèâîäó á³ã-
òèìóòü â³éñüêîâ³ ôîðìóâàííÿ
Óêðà¿íè ðàçîì ³ç ì³ë³ö³ÿíòàìè. Ó
öåé æå ÷àñ íà ìàéäàí÷èêó ïëÿ-
æó “Âåíåö³ÿ” ðîçïî÷íåòüñÿ â³ä-

êðèòà ïåðø³ñòü ì³ñòà ç áàñêåòáî-
ëó “Êóáîê Êîðáàíà”.

Ó áàñåéí³ ÖÑÊÀ íà Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêîìó ïðîñïåêò³ ç 10.00 óêðà-
¿íñüê³ ïëàâö³ íà ÷îë³ ç ßíîþ
Êëî÷êîâîþ òà Îëåãîì Ë³ñîãîðîì
çìàãàòèìóòüñÿ ç êîìàíäàìè ×åõ³¿
òà Ïîëüù³.

Ïðèõèëüíèêè ³íøîãî ñïîñîáó
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ — ðåë³ã³éíî-
ãî — çìîæóòü ïðèêëàñòèñÿ äî ìî-
ùåé ñâÿòîãî Ëóêè ç 6.00 äî 23.00
ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³. À 24
÷åðâíÿ î 18.00 ó Áóäèíêó õóäîæ-
íèêà íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³ â³äáó-
äåòüñÿ ëåêö³ÿ áóää³éñüêîãî ëàìè
Îëå Í³äàëà.

Ó íåä³ëþ â³äçíà÷àòèìåìî Äåíü
ìîëîä³, òîæ ñóìíèì öåé äåíü íå

áóäå. Íà Õðåùàòèêó ïîáëèçó Áåñ-
ñàðàáêè î 16.00 ðîçïî÷íóòü âåëè-
êèé êîíöåðò ìîëîä³æí³ ãóðòè,
ÿêèé âåñòèìóòü Àíæåë³êà Ðóä-
íèöüêà òà Ãåííàä³é Ïîïåíêî. Ó
ñòóäåíòñüê³é ðåñïóáë³ö³ íà Òðóõà-
íîâîìó îñòðîâ³ âèðóº ñâîº æèò-
òÿ, òàì îáèðàòèìóòü ìîëîä³æíî-
ãî ìåðà äëÿ ñòóäåíò³â.

Ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â (çà
Ìîñêîâñüêèì ìîñòîì) ç 15.00 Äåñ-
íÿíñüêà ðàéîííà âëàäà âëàøòóº
ìîëîä³æíèé ôåñòèâàëü: ñïîðòèâí³
òóðí³ðè òà òóðèñòè÷íà åñòàôåòà,
øîó ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â, àòðàêö³îíè,
êàòàííÿ íà ïîâ³òðÿí³é êóë³, êîí-
öåðò ³ íà çàâåðøåííÿ äèñêîòåêà
ï³ä çîðÿíèì íåáîì òà ôåºðâåðê.
Під от вала Наталія КАМИНІНА

Àô³øà íà ó¿ê-åíä



ВАТ "Трест Київпідземшляхб д-2"
доводить до відома своїх а ціонерів,
що 7 серпня 2007 ро о 17-й одині

відб д ться звітно-виборні За альні збори
а ціонерів ВАТ за адресою: м. Київ, в л.Тампере,13-б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт олови правління про діяльність Товариства в 2006 році.
2. Звіт олови Ревізійної омісії за 2006 рі .
3. Звіт олови Спостережної ради за 2006 рі .
4. Затвердження річно о фінансово о звіт за 2006 рі .
5. Затвердження поряд розподіл приб т та виплати дивідендів за

2006 рі .
6. Вибори ор анів правління ВАТ:
6.1.Вибори Голови правління Товариства;
6.2.Затвердження членів правління Товариства за поданням Голови

правління;
6.3.Вибори Голови Спостережної ради Товариства;
6.4.Затвердження членів Спостережної ради Товариства;
6.5.Вибори членів Ревізійної омісії.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності ВАТ
"Трест Київпідземшляхб д-2" за 2006 рі

Наймен вання по азни ів Період (в тис. рн)
Звітний Попередній
2006 р. 2005 р.

Усьо о а тивів 37728,6 27925,3
Основні засоби (залиш ова вартість)6731,5 5056,3
Достро ові фінансові інвестиції 6701,5 1501,5
3апаси 7166 3197,4
С марна дебіторсь а забор ованість 10391,4 15369,4
Грошові ошти та е віваленти 3644,1 968,7
Нерозподілений приб то (збито ) 12587,4 7416,8
Власний апітал 20669,4 14390
Стат тний апітал 1691,6 563,9
Дов остро ові зобов'язання — —
Поточні зобов'язання 17059,2 13535,3
Чистий приб то (збито ) 6083,1 7639,6
Середньомісячна іль ість а цій (шт.) 127538 80550
Кіль ість власних а цій,
ви плених протя ом період (шт.) — —
За альна с ма оштів, витрачених на
ви п власних а цій протя ом період — —
Чисельність працівни ів на інець
період (осіб) 714 627
Для часті звітно-виборних За альних зборах а ціонерів при собі
необхідно мати до мент, що посвідч є особ , а повноваженим
представни ам а ціонерів, рім то о, довіреність на право часті
зборах.
Реєстрація а ціонерів та їх представни ів проводиться в день та за
місцем проведення зборів а ціонерів з 16.00 до 17.00.
Додат ова інформація та довід и за телефонами: (044) 573-37-02, 573-36-49

Правління ВАТ "Трест Київпідземшляхб д-2"

ЗАТ "Про рес-Фонд"
повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 15 серпня 2007 ро об 11.00 за адресою:

02660, м. Київ, в л. Марини Рас ової, 19, 8-й поверх, офіс З.
Реєстрація з 10.00 до 11.00

Порядо денний
1. Звіт Голови Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності

за 2006 рі .
2. 3віт ор ан онтролю за рез льтатами перевір и річно о звіт та баланс

Товариства за 2006 рі .
З. Затвердження річно о звіт , баланс та розподіл приб т Товариства

за 2006 рі .
4. Вихід одно о з а ціонерів ЗАТ "Про рес-Фонд'', зі с лад а ціонерів ЗАТ

"Про рес-Фонд".
5. Прийняття рішення про ви п власних а цій Товариством.
6. Внесення змін до становчих до ментів.

Для часті в зборах необхідно мати до мент, що посвідч є особ ;
повноваженим особам та представни ам а ціонерів -довіреність на право
олос вання. Ознайомлення з до ментами - в приміщенні офіс за адресою:
м. Київ, в л. Марини Рас ової, 19, 8-й поверх, офіс 3.
Довід и за адресою: 02660, м. Київ, в л. Марини Рас ової, 19, 8-й поверх,
офіс З. Тел. (044)586-43-40.

Повідомлення редиторів
про реор анізацію
АКБ "ХФБ У раїна"

19 червня 2007 ро за альними
зборами а ціонерів А ціонерно о
омерційно о бан "ХФБ Бан

У раїна" б ло прийняте рішення
про реор анізацію А ціонерно о
омерційно о бан "ХФБ Бан

У раїна" та визначені наст пні мови
проведення та ої реор анізації:

(1)Мета реор анізації - дос оналення та
оптимізація діяльності двох бан ів,
спільним та єдиним а ціонером я их є
Бан Польсь а Каса Опі і А ціонерне
товариства.

(2)Умови реор анізації - припинення
діяльності А ціонерно о омерційно о
бан "ХФБ Бан У раїна"
(місцезнаходження Бан - 01034, м.Київ,
в л. Ярославів вал, 14-А, од ЄДРПОУ
20077200) шляхом йо о приєднання до
УніКредит Бан Товариства з обмеженою
відповідальністю (місцезнаходження бан
- 43016, м. Л ць , в л. Д. Галиць о о, 14,
од ЄДРПОУ 21753123). В рез льтаті
реор анізації до УніКредит Бан
Товариства з обмеженою відповідальністю
перейд ть сі права, зобов'язання, майно
і ошти А ціонерно о омерційно о бан
"ХФБ Бан У раїна".

(3)С лад Комісії з Приєднання: Р ссо
Федері о - олова омісії, Леберле Мар-
тін - заст пни олови омісії, Раш ован
Владислав Леонідович - се ретар Комісії,
члени омісії: Ж ховиць а Єв енія
Оле сандрівна, Франчес о П сатері,
Крюч ов Сер ій Сер ійович, Проць Тарас
Оле ович, Боронен о Ві торія Юріївна.

Вимо и редиторів до А ціонерно о
омерційно о бан "ХФБ Бан У раїна"
ви ладені письмовій формі, приймаються
та роз лядаються зазначеною вище
Комісією з Приєднання до 27 серпня
2007 р. (в лючно) за адресою: 01034,
м. Київ, в л. Ярославів Вал, б д. 14А.

ДАК "Національна мережа а ціонних центрів"
пропон є до продаж на прилюдних тор ах арештоване майно:

ЛОТ№1. 2/16 частини житлово о б дин №7 по в л. Гл хівсь а, м.Київ. Б дино
одноповерховий, це ляний, дах-шифер. За . пл. - 110,4 в.м., житлова площа - 56,2 в.м.,
висота приміщень - 2,6м, санв зол с місний, стіни оздоблені шпалерами, підло а і двері
дерев'яні. Б дино під лючено до телефонної мережі, забезпечено еле тропостачанням,
водопостачанням, водовідведенням, аналізацією, теплопостачанням, азопостачанням,
б дино потреб є ремонт . Др ий поверх недоб дований. Відс тній державний а т на
право приватної власності на землю. Правовий режим: майно належить боржни на праві
приватної власності. Стартова ціна: 44 464 рн. Боржни : Л 'яню М.С. (м.Київ,
в л.Гл хівсь а,7). Майно реаліз ється за ошти на ористь І натен о Є.П. (м.Київ,
в л.Білиць а,90, в.1). Гарантійний внесо : 2 223 рн. Інші дані невідомі.

Прилюдні тор и відб д ться 09.07.2007ро о 10.00 за адресою: м. Київ, в л.
М. Рас ової, 15, 3 поверх, в приміщенні Державної а ціонерної омпанії "Національна
мережа а ціонних центрів". Кінцевий термін прийняття заяв та сплати рошових внес ів
04.07.2007р. до 15.00.

Ор анізатор тор ів Державна а ціонерна омпанія "Національна мережа а ціонних
центрів", м. Київ, в л. М. Рас ової, 15, 3 поверх. До ладніш інформацію про майно та
про мови проведення прилюдних тор ів а та ож інш необхідн інформацію можна
отримати з 9.00-18.00 за телефонами:(044)-516-52-88, 516-52-66. Ознайомитись з майном
можна через ор анізатора тор ів в робочі дні за місцем знаходження майна. Бажаючим
взяти часть в прилюдних тор ах необхідно зверн тися до ор анізатора прилюдних тор ів
для подачі заяв та реєстрації.

Реєстраційний внесо - 17,00 рн., без ПДВ, для часті в тор ах вноситься на
п/р2600612484 ВАТ "УПБ", м. Київ, МФО 300205, од ЄДРПОУ 20064284, одерж вач:
ДАК "Національна мережа а ціонних центрів". Гарантійний внесо : (5% від стартової ціни)
без ПДВ вноситься на р/р26645302240442 Київсь ом відділенні ПІБ м. Києва, МФО
322250, од ЄДРПОУ 20664284. Одерж вач: ДАК "Національна мережа а ціонних центрів"
Остаточна оплата за придбане майно здійснюється протя ом десяти днів з дня
затвердження прото ол проведення тор ів.

АТ “КИЇВПРОЕКТ”
повідомляє про зміни поряд денном

За альних зборів а ціонерів, призначених на
5 липня 2007 ро . На вимо а ціонерів,

я і с пності володіють більше 10% а цій
Товариства, до поряд денно о За альних зборів
АТ “Київпрое т”, призначених на 5 липня 2007 р.,

внесені додат ові питання:
1.Про зміни с ладі На лядової ради - від ли ання та
обрання членів Ради.

2.Про зміни с ладі Ревізійної омісії - від ли ання та
обрання членів Ревізійної омісії.

3.Про затвердження нової реда ції Положення про Ревізійн
омісію АТ "Київпрое т".

Деснянсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає в я ості
відповідача Нестерч Алл
Володимирівн в с дове засідання,
я е призначено на 2 липня 2007
ро на 14.30 для роз ляд справи
за позовом Х дя ова Володимира
Я овича до Нестерч Алли
Володимирівни про визнання
особи та ою, що втратила право
орист вання житлом. Яв а до с д
обов'яз ова, при собі мати
паспорт. Адреса с д : м. Київ,
пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 32.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє Р дниць о о Оле сандра
Валентиновича, я ий меш ає: м. Київ,
в л. Мільча ова, 5, в. 179, про те, що
04.07.2007 ро о 9.15 Дніпровсь им
районним с дом м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб.103 б де
проводиться роз ляд по цивільній справі
за позовом Воробієн о А.Є. до
Р дниць о о Оле сандра Валентиновича
про зобов'язання поверн ти бор . Дана
особа ви ли ається в с дове засідання в
я ості відповідача. У випад неяв и в
с дове засідання, справ б де
роз лян то в йо о відс тність.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає в я ості відповідача ТОВ "ННД''
та ТОВ ''Еліт Партнер'' по цивільній справі
за позовом Велич а Г.О. до ТОВ "ННД",
ТОВ "Еліт Партнер" про визнання запис
недійсним, стя нення забор ованості по
заробітній плати. С дове засідання
призначене на 6 липня 2007ро о 12.00
за адресою: м. Київ, в л. Потєхіна, 14-а,
аб. 21. Просимо забезпечити яв
Вашо о представни а або направити на
адрес с д свої письмові пояснення по
с ті позовних вимо .
В разі неяв и, справа б де роз лядатись
Ваш відс тність з винесенням заочно о

рішення по справі.

Солом'янсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що 02.07.2007
ро об 11.00 відб деться роз ляд
цивільної справи за позовомГ льВ.Е.
до Г ль І.В. про стя нення аліментів.
Роз ляд справи відб деться за
адресою: м. Київ, в л.Ш това, 1,
. 16, під олов ванням с дді
Ма хи А.А. У с дове засідання
ви ли аються відповідач: Г ль Ірина
Володимирівна, м. Київ, б л. Івана
Лепсе, б д. 29, в. 4. В разі вашої
неяв и справ б де роз лян то без
вашої часті.

Громадянин Кравчен о Оле сандр
Михайлович необхідно 25.06.2007 р.
з'явитись о 9.00 до Оболонсь о о
районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л.Тимошен а, 2-Є, аб. 22 для
часті роз ляді по с ті цивільної справи
за позовом Кравчен о Галини Василівни
до Кравчен а Оле сандра Михайловича
про визначення поряд орист вання
площею за ально о орист вання та про
зобов'язання надати переважне право на
придбання част и праві спільної
част ової власності.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає я відповідача Гайдабр с Андрія
Михайловича по цивільній справі
№ 2-2518/07 за позовом Ковчан
Станіслава Івановича до Гайдабр с
Андрія Михайловича про відш од вання
збит ів в с дове засідання на 11 липня
2007 ро о 9.00. Адреса с д : м.Київ,
в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя
Поліщ Н.В. В разі неяв и, справ б де
роз лян то відс тності нез'явившихся
осіб.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва (03148, в л. Я ба Коласа,
27-а, аб.№3) ви ли ає Мальцев Ірин
Петрівн я відповідача по цивільній
справі за позовом Кідалова Валентина
Івановича про стя нення с ми пози и в
с дове засідання на 6 липня 2007р. на
10.00. В разі неяв и та неповідомлення
с д про причини неяв и в с дове
засідання, справа б де роз лядатися
відс тність відповідача за наявними
справі до азами.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів Ярощ Ларис Анатоліївн ,
останнє місце проживання: м. Київ, в л. Симирен а, 26-а, в. 4, та Добровольсь Людмил
Єв енівн , останнє місце проживання: м. Київ, в л. Картвелішвілі, 3-а, в. 55, для часті в
цивільній справі за позовом Ярощ а Ми оли Івановича до Ярощ Лариси Анатоліївни,
Добровольсь ої Людмили Єв енівни про визнання до овор недійсним. С дове засідання
відб деться 26 червня 2007 ро о 16.00 за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 22. У
разі неяв и Ярощ Лариси Анатоліївни та Добровольсь ої Людмили Єв енівни до с д без
поважних причин або разі неповідомлення про причини неяв и, справа б де роз лядатись
за їх відс тності.
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1 Нежиле приміщення площею 21,4
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.33

2 Нежиле приміщення площею 172,0
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.40

3 Нежиле приміщення площею 607,0
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.40

4 Нежиле приміщення площею 8,3
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.43

5 Нежиле приміщення площею 8,3
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.43

6 Нежиле приміщення площею 3,4
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.43

7 Нежиле приміщення площею 8,5
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.43

8 Нежиле приміщення площею
499,01 в.м - Аеропорт "Київ"
(Ж ляни), орп.45

9 Нежиле приміщення площею 62,7
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.46

10 Нежиле приміщення площею 9,0
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.64

11 Нежила спор да ромадсь ої
вбиральні площею 150,0 в.м -
Володимирсь ий проїзд, б/н

12 Нежиле приміщення площею 32,82
в.м - Володимирсь ий звіз, 2,
літ.А

13 Нежилі спор ди за альною площею
202,0 в.м - Межи ірсь е лісництво,
б/н, .1, .2

14 Нежиле приміщення площею 20,0
в.м - Озеро "П ща Водиця", б/н 1

15 Частина вестибюлю підземної
станції площею 46,6 в.м - Станція
метро "Доро ожичі", б/н

16 Приміщення №71 підземної станції
площею 50,0 в.м - Станція метро
"Оболонь", б/н

17 Приміщення№72 підземної станції
площею 50,0 в.м - Станція метро
"Оболонь", б/н

18 Частина підземно о пішохідно о
переход площею 18,0 в.м -
Станція метро "Позня и", б/н 1

19 Частина підземно о пішохідно о
переход за альною площею 25,0
в.м - Станція метро "Позня и", б/н 1

20 Приміщення№45 підземної станції
площею 30,0 в.м - Станція метро
"Тараса Шевчен а", б/н

21 Приміщення№46 підземної станції
за альною площею 30,0 в.м -
Станціяметро "ТарасаШевчен а", б/н

22 Частина підземно о пішохідно о
переход за альною площею 10,0
в.м - Станція метро "Університет",
б/н

23 Нежиле приміщення площею 22,78
в.м - Хар івсь е шосе, 121, .6

24 Нежиле приміщення площею 24,7
в.м - Хар івсь е шосе, 121, .8

25 Нежиле приміщення площею 375,0
в.м - б льв.Шевчен а Тараса, 17, .2

26 Нежиле приміщення площею 14,0
в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3

27 Нежиле приміщення площею 44,8
в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3

28 Нежиле приміщення площею 200,0
в.м - в л. А адемі а Т полєва, 16,
літ.А

29 Нежиле приміщення площею 173,9
в.м - в л. А адемі а Т полєва, 16,
літ.А

30 Нежиле приміщення площею 280,1
в.м - в л. Артема, 103

31 Нежиле приміщення площею
164,2 в.м - в л. Архіте тора
Вербиць о о, 3 Б

32 Нежиле приміщення площею
51,0 в.м - в л. Архіте тора
Вербиць о о, 5

33 Нежиле приміщення площею
230,0 в.м - в л. Архіте тора
Вербиць о о, 5

34 Нежиле приміщення площею
192,2 в.м - в л. Басейна/Кр тий
звіз, 1/2, літ.А

35 Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Бориспільсь а, 30 А

36 Нежиле приміщення площею 122,0
в.м - в л. Бориспільсь а, 32 А (ТП)

37 Нежиле приміщення площею 91,2
в.м - в л. Борща івсь а, 212 (ТП)

38 Нежиле приміщення площею 70,0
в.м - в л. Братиславсь а, 3, .2

39 Нежиле приміщення площею 15,0
в.м - в л. Братиславсь а, 3, .2

40 Нежиле приміщення площею 9,0
в.м - в л. Братиславсь а, 3, .2

41 Нежиле приміщення площею 22,44
в.м - в л. Братиславсь а, 3, .2

42 Нежиле приміщення площею 5,0
в.м - в л. Братиславсь а, 3, .2

43 Нежиле приміщенння площею
162,0 в.м - в л. Братиславсь а, 5

44 Нежиле приміщення площею 900,0
в.м - в л. Б дінд стрії, 9

45 Нежиле приміщення площею 19,6
в.м - в л. Василь івсь а, 22, .5,
літ.А

46 Нежиле приміщення площею 77,0
в.м - в л. Вели а Житомирсь а, 2,
літ.А

47 Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Верховинна, 13, .1

48 Нежиле приміщення площею 91,32
в.м - в л. Верховинна, 13, .5

49 Нежиле приміщення площею 10,88
в.м - в л. Верховинна, 69, .1

50 Нежиле приміщення площею 676,6
в.м - в л. Виборзь а, 93, літ.А

51 Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Виш ородсь а, 54 А

52 Нежиле приміщення площею 220,0
в.м - в л. Волинсь а, 21, .2

53 Нежиле приміщення площею 262,6
в.м - в л. Володимирсь а, 57

54 Нежиле приміщення площею 20,0
в.м - в л. Володимирсь а, 57

55 Нежиле приміщення площею 380,2
в.м - в л. Володимирсь а, 57

56 Нежиле приміщення площею 129,0
в.м - в л. Гайдай Зої, 5, літ.А

57 Нежиле приміщення площею 14,7
в.м - в л. Го олівсь а, 26

58 Нежиле приміщення площею 21,0
в.м - в л. Голосіївсь а, 53

59 Нежиле приміщення площею 8,0
в.м - в л. Голосіївсь а, 53

60 Нежиле приміщення площею 23,0
в.м - в л. Голосіївсь а, 53

61 Нежиле приміщення площею 300,0
в.м - в л. Горь о о, 3, літ.Б

62 Нежилий б дино площею 239,75
в.м - в л. Гр шевсь о о Михайла,
3, .3

63 Нежиле приміщення площею 239,8
в.м - в л. Дашавсь а, 22

64 Нежиле приміщення площею 256,8
в.м - в л. Де тярівсь а, 3, літ. А

65 Нежиле приміщення площею 100,0
в.м - в л. Де тярівсь а, 31, . 1

66 Нежиле приміщення площею 779,0
в.м - в л. Де тярівсь а, 31, . 1

67 Нежиле приміщення площею 150,0
в.м - в л. Довнар-Запольсь о о,
5, літ.А

68 Нежиле приміщення за альною
площею 121,1 в.м - в л. Драйзера
Теодора, 16 (ТП)

69 Нежиле приміщення площею 135,6
в.м - в л. Жилянсь а, 96

70 Нежиле приміщення площею 126,8
в.м - в л. Жилянсь а, 96

71 Нежиле приміщення площею 12,2
в.м - в л. Жилянсь а, 96

72 Нежиле приміщення площею 19,9
в.м - в л. Ж ова Маршала, 10,
.1

73 Нежиле приміщення площею 37,0
в.м - в л. За ревсь о о Ми оли,
81/1, літ. А

74 Нежиле приміщення площею 12,0
в.м - в л. За ревсь о о Ми оли,
81/1, літ. А

75 Нежиле приміщення площею 25,2
в.м - в л. За ревсь о о Ми оли,
81/1, літ. А

76 Нежиле приміщення площею 36,0
в.м - в л. За ревсь о о Ми оли,
81/1, літ. А

77 Нежиле приміщення площею 7,4
в.м - в л. Запорожця Петра, 26,
.2

78 Нежиле приміщення площею 29,6
в.м - в л. Запорожця Петра, 26,
.2

79 Нежиле приміщення площею 51,0
в.м - в л. Зодчих, 50, літ.А

80 Нежиле приміщення площею 122,9
в.м - в л. Зодчих, 50, літ.А

81 Нежиле приміщення площею 100,0
в.м - в л. Золото стівсь а, 35

82 Нежиле приміщення площею 87,5
в.м - в л. Командарма Каменєва,
6, літ.А

83 Нежиле приміщення площею 8,2
в.м - в л. Кондратю а Юрія, 8, .1

84 Нежиле приміщення площею 5,0
в.м - в л. Кондратю а Юрія, 8, .1

85 Нежиле приміщення площею 85,0
в.м - в л. Копилівсь а, 1/7, .3

86 Нежиле приміщення площею
142,11 в.м - в л. Лайоша Гавро, 26

87 Нежиле приміщення площею 157,0
в.м - в л. Лютнева, 58, .1

88 Нежила спор да ромадсь ої
вбиральні площею 185,0 в.м - в л.
Міц евича Адама, б/н

89 Нежилий б дино площею 126,0
в.м - в л. Малиш а Андрія, 6

90 Нежиле приміщення площею 211,9
в.м - в л. Маршала Греч а, 14,
літ.А

91 Нежиле приміщення площею 21,0
в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14

92 Нежиле приміщення площею 59,9
в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14

93 Нежиле приміщення площею 578,7
в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14

94 Нежиле приміщення площею 20,0
в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14

95 Нежиле приміщення площею 346,6
в.м - в л. Мате Зал и, 6, літ.А

96 Нежиле приміщення площею 508,4
в.м - в л. Межи ірсь а, 2, літ.А

97 Нежиле приміщення площею 92,7
в.м - в л. Милославсь а, 23, літ.Д

98 Нежиле приміщення площею 23,7
в.м - в л. Михайлівсь а, 15/1Б

99 Нежиле приміщення площею 60,1
в.м - в л. Михайлівсь а, 15/1Б

100Нежиле приміщення площею
51,4 в.м - в л. Михайлівсь а/
Михайлівсь ий пров., 17а/2, літ.А

101Частина підземно о пішохідно о
переход (транспортна розв'яз а
"Позня и") площею 215,4 в.м -
в л. Миш и Оле сандра, б/н

102Нежиле приміщення площею 43,4
в.м - в л. Мостиць а, 9

103Нежиле приміщення площею 120,0
в.м - в л. Новомостиць а, 2 В (ТП)

104Нежиле приміщення площею 114,3
в.м - в л. О іпної Раїси, 3, літ.А

105Нежиле приміщення площею 187,0
в.м - в л. Пань івсь а, 10, літ.Б

106Нежиле приміщення площею 20,0
в.м - в л. Пимонен а Ми оли, 10

107Нежиле приміщення площею 155,0
в.м - в л. Пимонен а Ми оли, 12
(ТП)

108Нежиле приміщення площею 95,0
в.м - в л. Політехнічна, 25/29

109Нежиле приміщення площею 34,0
в.м - в л. Політехнічна, 25/29

110Нежиле приміщення площею 530,0
в.м - в л. Пори а Василя, 13, літ.Б

111Нежиле приміщення площею 103,1
в.м - в л. Пори а Василя, 13, літ.В

112Нежиле приміщення площею 100,0
в.м - в л. Приво зальна, 14/2

113Нежиле приміщення площею 154,7
в.м - в л. Прирічна, 25, літ.А

114Нежиле приміщення площею 190,0
в.м - в л. Прорізна, 19

115Нежиле приміщення площею
7,0 в.м - в л. Професора
Підвисоць о о, 4 А

116Нежиле приміщення площею 90,0
в.м - в л. П ш інсь а, 38, .1

117Нежиле приміщення площею 550,0
в.м - в л. Пшенична, 16

118Нежила спор да бойлерної площею
46,13 в.м - в л. Ризь а, 16

119Нежиле приміщення площею 2,0
в.м - в л. Р ставелі Шота, 19

120Нежиле приміщення площею 428,5
в.м - в л. Р ставелі Шота, 38, літ.В

121Нежиле приміщення площею 38,0
в.м - в л. Січнево о Повстання, 21,
.7

122Нежилий б дино площею 214,3
в.м - в л. Са айдачно о Петра, 27,
літ.Б

123Нежилий б дино площею 326,8
в.м - в л. Са айдачно о Петра, 29,
літ.Б

124Нежиле приміщення площею 73,7
в.м - в л. Са са ансь о о, 4, літ.Б

125Нежиле приміщення площею 63,0
в.м - в л. Са са ансь о о, 60, літ.Б

126Нежиле приміщення площею 205,7
в.м - в л. Са са ансь о о/
Володимирсь а, 40/85, літ.А,А'

127Нежиле приміщення площею 66,0
в.м - в л. Са са ансь о о/
Володимирсь а, 40/85, літ.А,А'

128Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Салютна, 23

129Нежиле приміщення площею 96,0
в.м - в л. Світлиць о о, 26 А (ТП)

130Нежила спор да бойлерної площею
125,1 в.м - в л. Серпова, 9

131Нежиле приміщення площею 61,05
в.м - в л. Симирен а, 10, .1

132Нежиле приміщення площею 43,0
в.м - в л. Симирен а, 10, .1

133Нежилий б дино площею 123,74
в.м - в л. Симирен а, 2/19

134Нежиле приміщення площею 882,0
в.м - в л. Смоленсь а, 8

135Нежиле приміщення площею 13,7
в.м - в л. Солом'янсь а, 17

136Нежиле приміщення площею 45,0
в.м - в л. Солом'янсь а, 17

137Нежиле приміщення площею 35,4
в.м - в л. Солом'янсь а, 17, .1

138Нежиле приміщення площею 30,0
в.м - в л. Солом'янсь а, 17, .4

139Нежиле приміщення площею 450,0
в.м - в л.Стальсь о оС леймана, 26

140Нежиле приміщення площею 120,0
в.м - в л. Стецен а, 20 А, .1

141Нежиле приміщення площею
245,65 в.м - в л. Тарасівсь а, 21

142Нежиле приміщення площею 321,9
в.м - в л. Терещен івсь а, 11 А

143Нежиле приміщення площею 8,0
в.м - в л. Толсто о Льва, 31, .1

144Нежиле приміщення площею 10,0
в.м - в л. Толсто о Льва, 31, .1

145Нежила спор да підземної
ромадсь ої вбиральні (на розі
в л.Ульянова та 50-річчя Жовтня)
площею 68,9 в.м - в л. Ульянова
Володимира, б/н

146Нежиле приміщення площею 112,6
в.м - в л. Фр нзе, 103, .26

147Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Фр нзе, 107

148Нежиле приміщення площею 35,8
в.м - в л. Фр нзе, 107, .6

149Нежиле приміщення площею 40,2
в.м - в л. Фр нзе, 6, літ.А

150Нежиле приміщення площею 112,6
в.м - в л. Фр нзе/О.Телі и, 109/2,
літ.А

151Нежилеприміщенняплощею17,0 в.м
- в л. Хмельниць о о Бо дана, 37

152Нежиле приміщення площею 162,0
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана,
37 Б

153Нежиле приміщення площею 160,6
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана,
51, літ.А

154Нежилий б дино площею 98,9
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана/
П ш інсь а, 5/15-17, літ.А 5

155Нежиле приміщення площею 10,0
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана/
П ш інсь а, 5/15-17, літ.А,А1,А2

156Нежиле приміщення площею 93,0
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана/
П ш інсь а, 5/15-17, літ.А,А1,А2

157Нежиле приміщення площею 34,2
в.м - в л. Хрещати , 10, літ.А

158Нежиле приміщення площею 91,2
в.м - в л. Хрещати , 12, літ.А

159Нежиле приміщення площею 18,8
в.м - в л. Хрещати , 36

160Нежиле приміщення площею 104,7
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А

161Нежиле приміщення площею 22,0
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А

162Нежиле приміщення площею 52,4
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А

163Нежиле приміщення площею 72,4
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А

164Нежиле приміщення площею 233,2
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А

165Нежиле приміщення площею 250,0
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А

166Нежиле приміщення площею 90,6
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А'

167Нежиле приміщення площею 68,5
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А'

168Нежиле приміщення площею 75,9
в.м - в л. Хрещати , 46, літ.А

169Нежиле приміщення площею 22,1
в.м - в л. Хрещати , 46, літ.А

170Нежиле приміщення площею 39,9
в.м - в л. Хрещати , 46, літ.А'

171Нежиле приміщення площею 77,6
в.м - в л. Хрещати , 46, літ.А'

172Нежиле приміщення площею 181,5
в.м - в л. Хрещати , 48, літ.А

173Нежиле приміщення площею 150,2
в.м - в л. Хрещати , 48, літ.А

174Нежиле приміщення площею 44,6
в.м - в л. Хрещати /Бессарабсь а
пл., 29/1, літ.А

175Нежиле приміщення площею 61,7
в.м - в л. Червоноармійсь а, 53/3,
літ.А

176Нежиле приміщення підвал
площею 100,0 в.м - в л.
Червонозаводсь а, 5

177Нежилі спор ди площею 300,0 в.м
- в л. Червонофлотсь а, 21, .3, .6,
.8

178Нежиле приміщення площею 9,3
в.м - в л. Черні івсь а, 38/2

179Нежиле приміщення площею 22,0
в.м - в л. Шов овична, 39/1, .12

180Нежиле приміщення площею
121,59 в.м - в л. Юри Гната, 4
(ТП)

181Нежиле приміщення площею 588,4
в.м - в л. Ярославів Вал, 33, літ.А

182Частина підземно о пішохідно о
переход площею 10,5 в.м - пл.
Толсто о Льва, б/н

183Нежилий б дино площею 107,2
в.м - пров. Косо ірний, 17

184Частина підземно о пішохідно о
переход (перетин з Дніпровсь ою
набережною) площею 226,2 в.м -
просп. Бажана Ми оли, б/н 6

185Нежиле приміщення площею 270,0
в.м - просп. Відрадний, 61

186Нежиле приміщення площею 4,0
в.м - просп. Героїв Сталін рада,
16, .1

187Нежиле приміщення площею 241,0
в.м - просп. Героїв Сталін рада,
39 в, літ.А

188Нежиле приміщення площею
35,0 в.м - просп. Космонавта
Комарова, 3, .19/1

189Нежиле приміщення площею
5,0 в.м - просп. Космонавта
Комарова, 3, .19/1

190Нежиле приміщення площею
28,6 в.м - просп. Космонавта
Комарова, 3, .21

191Нежиле приміщення площею
27,0 в.м - просп. Космонавта
Комарова, 3, .21

192Нежиле приміщення площею
1474,34 в.м - просп. Космонавта
Комарова, 7

193Нежиле приміщення площею
70,0 в.м - просп. Космонавта
Комарова, 7

194Нежиле приміщення площею
98,0 в.м - просп. Лісовий, 31 (ТП)

195Нежиле приміщення площею 291,9
в.м - просп. Маршала
Ро оссовсь о о, 3 А

196Нежиле приміщення площею
10,0 в.м - просп. Мая овсь о о
Володимира, 15, літ.А

197Нежиле приміщення площею
185,0 в.м - просп. Мая овсь о о
Володимира, 47, літ.А

198Нежиле приміщення площею
36,3 в.м - просп. Мая овсь о о
Володимира, 47, літ.А

199Нежиле приміщення площею 73,38
в.м - просп. Мая овсь о о
Володимира, 59 (ТП)

200Нежиле приміщення площею
1256,2 в.м - просп. Оболонсь ий,
20, літ.А

201Нежиле приміщення площею 69,4
в.м - просп. Перемо и, 25, літ.А

202Нежиле приміщення площею 475,0
в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А

203Нежиле приміщення площею 183,0
в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А

204Нежиле приміщення площею 80,0
в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А

205Нежиле приміщення площею 6,0
в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А

206Нежиле приміщення площею 28,3
в.м - просп. Перемо и, 82 А, .1

207Частина підземно о пішохідно о
переход площею 9,0 в.м - просп.
Перемо и, б/н 1

208Нежиле приміщення площею 103,2
в.м - просп. Повітрофлотсь ий, 92

209Нежиле приміщення площею 5,0
в.м - просп. Правди, 64 А

210Нежиле приміщення площею 161,9
в.м - просп. Свободи, 26, літ.Б

211Нежилий б дино площею 117,3
в.м - просп. Свободи, 26, літ.Г

212Нежиле приміщення площею 9,0
в.м - просп. Тичини Павла, 18

213Нежиле приміщення площею
3709,8 в.м - просп. Тичини Павла,
18

214Нежиле приміщення площею 43,0
в.м - просп. Тичини Павла, 22

Учасни ам он рс необхідно
подати до Головно о правління
ом нальної власності м. Києва
он рсн до ментацію в одном
запечатаном онверті, до я о о
додається лист з описом наданих
до ментів.

Кон рсна до ментація
с ладається з:
1. Заява на часть в он рсі (за
встановленою формою) – на ожний
об’є т о ремо.
2. Підтвердні до менти (в 1-м
е земплярі):
* опія становчо о до мента
претендента;

* опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів, я і працюють штатном
с ладі та я их б де зал чено до
проведення оцін и та підписання
звіт про оцін майна;

* письмові з оди оцінювачів, я их б де
додат ово зал чено претендентом
до проведення робіт з оцін и майна
та підписання звіт про оцін майна,
завірені їх особистими підписами;

* опія сертифі ата с б’є та оціночної
діяльності, видано о претендент
Фондом державно о майна У раїни;

* інформація про претендента
(до мент, я ий містить відомості
про претендента щодо йо о досвід
роботи, валіфі ації та особисто о
досвід роботи оцінювачів, я і
працюють йо о штатном роз ладі
та додат ово зал чаються ним з
незалежної оцін и майна том числі
подібно о майна тощо).
3. Кон рсна пропозиція (на ожний
об’є т о ремо) претендента подається
запечатаном онверті і містить

пропозицію щодо вартості ви онання
робіт, аль ляції витрат, пов’язаних з
ви онанням робіт, а та ож термін
ви онання робіт.
Кон рс відб деться об 11.00
10 липня 2007 ро в Головном
правлінні ом нальної власності
м.Києва за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10.

Телефони для довідо : 279-54-83,
279-56-59.

До менти приймаються до 13.00
27 червня 2007 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, імн. 510.

Телефон за ально о відділ
279-27-19.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

ЗАТ "Страхова омпанія "КАСКО"
(надалі - Товариство)

повідомляє про проведення
За альних Зборів а ціонерів, я і відб д ться
6 серпня 2007 ро об 11.00 за адресою:
Київ, в л. М.Рас ової, 23, офіс 1205.

Реєстрація з 10.00 до 11.00
Порядо денний:

1. Звіт Голови Правління Товариства.
2. Звіт онтролюючо о ор ан .
3. Роз ляд заяв про вихід зі с лад а ціонерів
Товариства. Затвердження ново о с лад а ціонерів
Товариства.

4. Від ли ання членів ви онавчо о ор ан .
5. Обрання членів ви онавчо о ор ан .
6. Зміна реєстратора Товариства.
7. Зміна а дитора Товариства.
8. Внесення змін до стат т Товариства.
Для часті в Зборах необхідно мати до мент, що
посвідч є особ ; повноваженим особам та
представни ам а ціонерів - довіреність на право
олос вання.
Ознайомлення з до ментами - в офісі за адресою:
м. Київ, в л.М.Рас ової, 23, офіс 1205.
Довід и за адресою: Київ, в л.М.Рас ової, 23, офіс
1205.
т. (044) 568-52-80

Правління Товариства

Дніпровсь ий районний с д
м. Києва повідомляє Семенова Оле а
Оле сандровича, я ий проживає за
адресою: м. Київ, в л. Ент зіастів, 17,
в. 94, що 27 червня 2007 ро о 9.30
Дніпровсь им районним с дом м.
Києва за адресою: м. Київ, в л.
Кошиця, 5, аб. 202, б де
проводитися роз ляд цивільної справи
за позовом Семенової Т.О. до
Семенова О.О. про стя нення
аліментів. Дана особа ви ли ається в
с дове засідання в я ості відповідача.
У випад неяв и в с дове засідання,
справ б де роз лян то йо о
відс тність.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає Марчен а
Володимира Оле сандровича, я
відповідача в с дове засідання на
04.07.2007 р. на 12.00 зв'яз з
роз лядом цивільної справи за
позовом ТОВ "Е спобан " до
Марчен а Володимира Оле сандро-
вича про стя нення с ми. У разі неяв и
в с дове засідання справа б де
роз лян та відс тності відповідача,
на підставі зібраних до азів. Адреса
с д : м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-а,
Святошинсь ий районний с д
м. Києва.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про проведення он рс №28-О з відбор с б’є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об’є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва
Мета оцін и – визначення рин ової вартості для подальшо о розрах н орендної плати.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âíî÷³ ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ, âäåíü ó
çàõ³äí³é ïîëîâèí³ êîðîòêî÷àñí³ äîù³, ãðîçè, íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ áåç
îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 7�12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+29°Ñ, âíî÷³ +13...+15°Ñ, íà óçáåðåææ³
ìîð³â âäåíü +18...+22°Ñ, âíî÷³ +11...+ 61°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³ä-
íèé, 7�12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+29°Ñ, âíî÷³ +11...+16°Ñ !

Ï Î Ã Î Ä À

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

хрещатик
Çàñíîâíèê � Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» � Ïåòðî Ùåðáèíà

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» � Àëüáåðò Ïîòàïîâ
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 2155
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Партнер#прое9т*
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в#Солом’янсь9ій#райраді#Києва
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Правила#с*до9*
Гральне( поле( 9( на( 9( ,літино,.

Поле(розділене(на(,вадрати(3(на
3.( На( почат,$( Mри( відома( певна
,іль,ість( цифр.( Спочат,$ —( за-
повнити( всі( порожні( ,літин,и
цифрами( від( 1( до( 9( за( та,ими
правилами:

1.(Цифра(може(з’явитися(тіль-
,и(один(раз(в(,ожном$(ряд,$.

2.( Цифра( може( з’явитися
тіль,и( один( раз( в( ,ожном$
стовпчи,$.

3.(Цифра(може(з’явитися(тіль-
,и(один(раз(в(,ожном$(,вадраті.
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Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 21 ÷åðâíÿ

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

30 ÷åðâíÿ â³äáóäåòüñÿ ô³íàë ÷åðãîâîãî ñåçîíó øîó
�Íàéðîçóìí³øèé�. ßê â³äîìî, öå àäàïòîâàíèé êà-
íàëîì �1+1� âàð³àíò àíãë³éñüêî¿ òåëåâ³ç³éíî¿ ãðè.
Âò³ì, �ïëþñè� ï³äãîòóâàëè ùå é ñïåöïðîåêò ³ íà-
çâàëè éîãî �Ìàìà�. Ö³º¿ ñóáîòè ìè ïîçíàéîìèìî-
ñÿ ç ìàòåðÿìè, ÿê³ äîïîìàãàëè ñâî¿ì ä³òÿì ãîòóâà-
òèñÿ äî ó÷àñò³ â ³íòåëåêòóàëüíîìó øîó. Âîíè ñèä³-
ëè â ïåðøèõ ðÿäàõ é óáîë³âàëè çà äîíüîê ³ ñèí³â,

ï³äòðèìóâàëè ¿õ, âò³øàëè, ïåðåæèâàëè é ðàä³ëè êîæ-
í³é, õàé ³ íåâåëèê³é, ïåðåìîç³. À íèí³ ìàìè ñòà-
íóòü çà ïóëüòè, ìðóæèòèìóòüñÿ â³ä ñâ³òëà ñîô³ò³â
òà â³äïîâ³äàòèìóòü íà êàâåðçí³ çàïèòàííÿ âåäó÷î¿
Ò³íè Êàíäåëàê³. Òîáòî ä³òè ïîì³íÿþòüñÿ ì³ñöÿìè
ç áàòüêàìè: �ãàíÿòèìóòü� ¿õ ïåðåä åô³ðîì ç óñ³õ
éìîâ³ðíèõ çàïèòàíü, õâèëþâàòèìóòüñÿ çà äîðîñëèõ
³ ïîâòîðþâàòèìóòü ñëîâà, ÿê³ ¿ì çàâæäè êàçàëè ïå-
ðåä ãðîþ: �Óñå öå çàðàäè âàñ. Áóäüòå ñàì³ ñîáîþ,
òîìó ùî âè òóò íå ëèøå íàéðîçóìí³ø³ � âè òóò ãî-
ëîâí³� !

Õòî áàòüêè âóíäåðê³íä³â
Ñë³äîì çà øîó �Íàéðîçóìí³øèé� êàíàë �1+1�
ãîòóº ³íòåëåêòóàëüí³ ïðîåêòè �Ìàìà� ³ �Òàòî�
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Òàáó â³ä ÖÊ ÊÏÓ
×åðåç 40 ðîê³â ï³ñëÿ ñìåðò³ Áîðèñà Ãìèð³  ñòàëî
â³äîìî, ÷îìó â³í â³äìîâëÿâñÿ ñï³âàòè ïðî Áàáèí ßð
Ãàëèíà Ã²ÐÀÊ,
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Ïîçàâ÷îðà ïðåçåíòóâàëè êíèæ-
êó �Ãìèðÿ ³ Øîñòàêîâè÷� Ãàííè
Ïðèíö, Ìàð³àííè Êîïèö³ òà Íà-
òàë³¿ Öèìáàë³ñòî¿ ïðî òâîð÷³ òà
ëþäñüê³ âçàºìèíè äâîõ âåëèêèõ
ìóçèêàíò³â. Îñíîâîþ äëÿ ðîçïî-
â³ä³ ñòàëè äîêóìåíòè, ñïîãàäè, 16
ëèñò³â ³ 4 òåëåãðàìè Äìèòðà
Øîñòàêîâè÷à äî ñâîãî äðóãà-
ñï³âàêà äî Êèºâà, ÿê³ çáåð³ãàþòü-
ñÿ ó Áóäèíêó-ìóçå¿ Ãìèð³. Íà
æàëü, àðõ³â Øîñòàêîâè÷à, çà áà-
æàííÿì éîãî ð³äíèõ, çàêðèòèé, à
ëèñòè Ãìèð³ í³áèòî âçàãàë³ çíè-
ùåí³. Òîìó ó âèäàíí³ âèêîðèñòà-
í³ ëèøå îêðåì³ ïîñëàííÿ Áîðè-
ñà Ðîìàíîâè÷à. Àëå ³ íàâåäåíèõ
ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî, ùîá îòðè-

ìàòè â³äïîâ³äü íà áàãàòî íåïðîñ-
òèõ çàïèòàíü, êîòð³ é äîñ³ ëè-
øàþòüñÿ á³ëèìè ïëÿìàìè ó á³î-
ãðàô³¿ óñëàâëåíîãî áàñà. À çâà-
æàþ÷è íà òå, ùî ï³ä ÷àñ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè Ãìèðÿ âèïàäêîâî
îïèíèâñÿ íà îêóïîâàí³é ôàøèñ-
òàìè òåðèòîð³¿, íåâ³äîì³ ìîìåí-
òè ç éîãî æèòòÿ äî öüîãî ÷àñó çà-
ïîâíþâàëè ëèøå çäîãàäêàìè ³
÷àñòî äîñèòü äîøêóëüíèìè åìî-
ö³éíèìè âèñëîâëþâàííÿìè íà
éîãî àäðåñó.

Îòæå, ï³ñëÿ âäàëî¿ ñï³âïðàö³
äâîõ ìèòö³â íàä ðîìàíñàìè
Äìèòðî Øîñòàêîâè÷ çàïðîïîíó-
âàâ Áîðèñó Ãìèð³ âèêîíàòè áà-
ñîâó ïàðò³þ ó Òðèíàäöÿò³é ñèì-
ôîí³¿, ïåðøà ÷àñòèíà ÿêî¿ �Áà-
áèí ßð� áóëà íàïèñàíà íèì íà
ñëîâà ªâãåíà ªâòóøåíêà. Ñï³âàê

ïîãîäèâñÿ, àëå, ïåðø í³æ ïðè-
ñòóïèòè äî ðåïåòèö³é, â³í çìó-
øåíèé áóâ ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç
�òîâàðèøàìè� ³ç ÖÊ ÊÏÓ. Òàì
éîìó êàòåãîðè÷íî çàáîðîíèëè
áðàòèñÿ çà öþ ðîáîòó. Íàïåâíî,
íå îñòàííþ ðîëü ç³ãðàëî òå, ùî
ªâòóøåíêî áóâ îïàëüíèì ïî-
åòîì. Çà ñëîâàìè ïàðò³éíèõ áî-
ñ³â, ó Áàáèíîìó ßðó çàãèíóëè
çðàäíèêè Áàòüê³âùèíè. Òî æ ÷è
âàðòî ïðî íèõ çãàäóâàòè? Òîâà-
ðèø â ÖÊ ÊÏÓ òàêîæ óòî÷íèâ,
ùî òàì ðîçñòð³ëÿëè ïîíàä 30 òè-
ñÿ÷ ºâðå¿â òà 128 òèñÿ÷ óêðà¿í-
ö³â. Òàê Áîðèñ Ãìèðÿ âïåðøå
ïî÷óâ âðàæàþ÷ó ñòàòèñòèêó
æåðòâ Áàáèíîãî ßðó. Äåòàë³ ö³º¿
ðîçìîâè ÷åðåç áàãàòî ðîê³â çãà-
äóâàëà éîãî íèí³ âæå ïîê³éíà
äðóæèíà Â³ðà Àâãóñò³âíà !


