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ПОЗБУТИСЯ*ГОЛОВИ
Дніпровсь*а,рада,не,витримала,
бездіяльності,Оле*сандра,Сотни*ова
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“КИЇВМЛИН”*ПРОГРАВ*НЕБІЖЧИКОВІ
Спроба,рейдерсь*ої,ата*и
на,ВАТ,“Київмлин”,виявилася,без@спішною

Ëóö³ âæå âêëîíèëèñÿ
100 òèñÿ÷
Ñüîãîäí³ îñòàíí³é äåíü ïåðåáóâàííÿ ó ñòîëèö³ 
ìîùåé ñâÿòîãî

Íà çàâàä³ íå ñòàº àí³ äîâæèíà
÷åðãè (à â í³é íå ìåíøå 300 îñ³á),
àí³ ñïåêà. Ëþäè çàïàñàþòüñÿ âî-
äîþ, áàãàòî õòî áåðå ³ç ñîáîþ ïà-
ðàñîëüêè. Íà çàïèòàííÿ: �×è íå
âàæêî âèñòîÿòè?� óñ³, ÿê îäèí, çà-
ïåðå÷ëèâî õèòàþòü ãîëîâîþ. Çà
ïîðÿäêîì ñòåæàòü ñï³âðîá³òíèêè
ì³ë³ö³¿. ª òóò ñâîºð³äíèé ÊÏÏ,
òîæ áåç ÷åðãè äî õðàìó íå ïîòðà-
ïèø. Ïîêëîíèòèñÿ ãëàâ³ ñâÿòîãî
àïîñòîëà Ëóêè ç�¿õàëèñÿ ëþäè ç
óñ³º¿ êðà¿íè: ç ìîíàñòèð³â, ºïàð-
õ³é, á³ëüø³ñòü � ïðîñò³ ïàðàô³ÿíè.
Ïîäåêóäè ÷óòè ³íîçåìíó ìîâó.

Ïåðøîãî äíÿ äî ñâÿòî¿ ãëàâè
àïîñòîëà ïðèéøëè 15 òèñÿ÷ â³ðó-
þ÷èõ. Äàë³ � âñå á³ëüøå é á³ëü-
øå. Ïî÷èíàþòü çàéìàòè ÷åðãó ç
øîñòî¿ ðàíêó. Æâàâèé ðóõ ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ äî îäèíàäöÿòî¿ âå÷îðà.
Õðàì â³ä÷èíåíèé ö³ëîäîáîâî.
Óíî÷³ ñòîÿòè ëåãøå, ïàðàô³ÿí
ìåíøå, ³ ó ñâÿòèõ îòö³â º ÷àñ ïå-
ðåïî÷èòè.

²äóòü äî ñâÿòîãî Ëóêè ç ð³çíèõ
ïðè÷èí: õòîñü ìàº íàä³þ çö³ëèòè-
ñÿ, õòîñü õî÷å ïîêàÿòèñÿ, ùîñü ïî-
ïðîñèòè. Ðîçïîâ³äàþòü, ùî ìèíó-
ëî¿ ñóáîòè â îäíîãî ç ïðî÷àí ñòàâ-

ñÿ íàïàä åï³ëåïñ³¿. ² ÿêáè öå áóëî
íå ïîáëèçó ìîùåé, êóäè îäðàçó
ïîíåñëè õâîðîãî, íåâ³äîìî, ÷è é
âðÿòóâàëè á ÷îëîâ�ÿãó.

Êèÿíêà Àíòîí³íà ïîáóâàëà á³ëÿ
ãëàâè Ëóêè ó÷îðà. Êàæå, õîò³ëà
ïîë³ïøèòè ç³ð, áî ñâÿòèé í³áèòî
äîïîìàãàº, à ïåðåñòàëà áîë³òè ãî-
ëîâà, íà ùî é íå ñïîä³âàëàñÿ. Çáè-
ðàºòüñÿ äî ñâÿòîãî é ñüîãîäí³ �
âæå ðàçîì ç îíóêîì.

ßê ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê ïðåñ-
ñëóæáè Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè
Âàñèëü Àí³ñ³ìîâ, äî â³ä�¿çäó ñâÿ-
òèí³ ïðî÷àí î÷³êóºòüñÿ íå ìåíøå,
í³æ ó Ìîñêâ³ � ó ðîñ³éñüê³é ñòî-
ëèö³ áóëî ìàéæå 300 òèñÿ÷ îñ³á. Çà
ñëîâàìè Âàñèëÿ Àí³ñ³ìîâà, íå
óïóñêàþòü ìîæëèâîñò³ ïðèêëàñòè-
ñÿ äî ñâÿòèí³ é ñèëüí³ ñâ³òó öüî-
ãî � ó ñâÿòîãî Ëóêè âæå ïîáóâàâ
ì³í³ñòð êóëüòóðè Þð³é Áîãóöüêèé,
à Ïðåçèäåíò çáèðàºòüñÿ.

Çàâòðà îá 11.30 ãëàâà ñâÿòîãî
Ëóêè â³äáóäå äî Çàïîð³ææÿ !

Ñâîáîäà ñëîâà
�Êè¿âñüêèé ìåä³à-õîëäèíã� 
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïîñëóã 
³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÓÍ²ÀÍ
Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Учора*реда@тори*"Київсь@оHо*медіа-холдинHO"*офі-
ційно*відмовилися*від*послOH*інформаційноHо*аHент-
ства*УНІАН*O*зв'яз@O*з*низь@ою*я@істю*послOH*і*не-
відповідністю*інформаційних*матеріалів*@ритеріям
жOрналістсь@ої*ети@и.

Öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íåçâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ îñóäæåííÿ ç
áîêó æóðíàë³ñò³â òîãî, ùî ÓÍ²ÀÍ ïîñò³éíî íåõòóº ïðèíöèïàìè
ñâîáîäè ñëîâà ³ ðîçì³ùóº çàìîâí³ ï³àð-ìàòåð³àëè íà ³íôîðìàö³é-
í³é ñòð³÷ö³ ñâîãî ñàéòó òà ïðîïîíóº êë³ºíòàì ïîäàâàòè �äæèíñó�
íà øïàëüòàõ á³ëüøîñò³ çàãàëüíîäåðæàâíèõ äðóêîâàíèõ ÇÌ² òà â
åô³ðàõ âèïóñê³â íîâèí ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ òåëåêàíàë³â.

ÇÌ² õîëäèíãó � ãàçåòè �Õðåùàòèê�, �Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ�, �Âå-
÷³ðí³é Êè¿â�, ðàä³îêîìïàí³ÿ �Ðàä³î Êè¿â 98 FM� ³ ÒÐÊ �Êè¿â� �
ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ ìåòó îïåðàòèâíî çàáåçïå÷óâàòè àóäèòîð³þ
òî÷íîþ, ïðàâäèâîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïîä³¿ òà ïðîöåñè, ÿê³ â³äáó-
âàþòüñÿ ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè.

�Êè¿âñüêèé ìåä³à-õîëäèíã� çàÿâëÿº ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü ðîç-
ïîâñþäæåííÿ íåîá�ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ñïîòâîðþº ä³éñí³ñòü.
ßê çàçíà÷èâ â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ìóí³öèïàëüíî¿ ãàçåòè �Óêðà-
¿íñüêà ñòîëèöÿ� Ïåòðî Ùåðáèíà, �ñâîáîäà ñëîâà � ïåðåäóñ³ì âè-
ñîêà ì³ðà â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâî¿ ñëîâà� !

Îñîáèñòèé 
ïðèéîì
Â³äíîâëþº ðîáîòó â³ää³ë îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí
Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Ó÷îðà ïîíîâèâ ñâîþ ðîáîòó â³ää³ë îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìà-
äÿí ó ãðîìàäñüê³é ïðèéìàëüí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ìí. 115, 116, 116-à.
Ðîçêëàä ðîáîòè òà ãîäèíè ïðèéîìó: ïîíåä³ëîê-÷åòâåð: 9.00 � 18.00,
ï�ÿòíèöÿ 9.00 � 9.45, îá³äíÿ ïåðåðâà: 13.00 � 14.00. Îñîáèñòèé
ïðèéîì êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðîâîäèòèìóòü çã³äíî ç ãðàô³êîì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðå-
ùàòèê, 36, ê³ìí. 102 (âõ³ä ³ç áîêó ÖÓÌó) !
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В@лоняючись*мощам*апостола*ЛO@и,*@ияни*вірять,*що*він*зцілить*їхні*недOHи

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
�Õðåùàòèê�

ПротяHом*чотирьох*днів*O*Хрестовоздвиженсь@омO*храмі,
де*перебOває*Hлава*апостола*ЛO@и,*побOвало*близь@о
ста*тисяч*осіб.*Представни@и*цер@ви*пере@онOють,*що
вже*відомі*випад@и*зцілення.*Саме*томO*триHодинна*чер-
Hа*перед*по@лонінням*святомO*ЛOці*не*ля@ає*вірOючих.

Ô
îò
î 
Âà
ëå
ð³
ÿ 
Ñ
Ê
È
ÁÈ

Ô
îò

î 
Â
îë

îä
è
ì

è
ð
à 

Ñ
ÒÐ

Ó
Ì

Ê
Î

Â
Ñ
Ü
Ê
Î

ÃÎ



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  26 червня 2007

Íà ñòâîðåííÿ ã³ìíó Êèºâà
äàäóòü ùå ð³ê

Ñüîãîäí³ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ðîç-
ãëÿíóòü ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ òåðì³-
íó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà íàïèñàííÿ ã³ì-
íó Êèºâà äî ïåðøîãî òðàâíÿ 2008 ðîêó. Íà
äóìêó ñåêðåòàðÿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
êóëüòóðè Îëåêñàíäðà Áðèã³íöÿ, ð³ê � öå
òîé òåðì³í, çà ÿêèé ìîæå ç�ÿâèòèñÿ òâ³ð,
â³äïîâ³äíèé äî ñòàòóñó ã³ìíó Êèºâà. Íàãà-
äàºìî, ìóçè÷íó â³çèò³âêó ñòîëèö³ âèçíà÷à-
òèìóòü óæå âäðóãå, àäæå ïåðøà ñïðîáà âè-
ÿâèëàñÿ íåâäàëîþ. ²ç 60 ïðîïîçèö³é æîäíó
íå âèçíàëè êðàùîþ. Çà ñëîâàìè Îëåêñàí-
äðà Áðèã³íöÿ, êðàùèì ìîæíà áóëî á ââà-
æàòè òâ³ð Äìèòðà Ïàâëè÷êà, àëå ïîåò ïðå-
çåíòóâàâ éîãî ïîçà êîíêóðñîì. Ñóäèòèìå
íîâ³ ïðîåêòè, íàé³ìîâ³ðí³øå, êîì³ñ³ÿ ó òî-
ìó æ ñêëàä³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Àíàòîë³ÿ Àâ-
ä³ºâñüêîãî, à ïåðåìîæöåâ³ çàçäàëåã³äü âè-
çíà÷àòü ñóìó âèíàãîðîäè !

Êè¿âðàäà çàòâåðäèòü 
çåìëþ äëÿ ïðîäàæó

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
ÊÌÄÀ ï³äãîòóâàëî ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ ï³ä çà-
áóäîâó. Ñüîãîäí³ öåé ïåðåë³ê ìàº çàòâåðäè-
òè Êè¿âðàäà, à íà îðãàí³çàö³þ êîíêóðñ³â ì³ñ-
òó äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè 1,3 ìëí ãðí. Âñüî-
ãî ïðîïîíóþòü âèä³ëèòè äëÿ ïðîäàæó 92,4
ãåêòàðà. Çîêðåìà, öå 6 ä³ëÿíîê ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ ïðèì³ùåíü ³ çà-
êëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç àâòîìî-
á³ëüíîþ ñòîÿíêîþ òà 8 � ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
äëÿ áóä³âíèöòâà îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåê-
ñó ç ãîòåëåì, çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì !

Ãîðä³ñòü ³ íàä³ÿ 
ñòîëèö³

68 êðàùèõ ó÷í³â êè¿âñüêèõ øê³ë âèçíàí³
ãîðä³ñòþ ³ íàä³ºþ ñòîëèö³. Êîæåí ç íèõ îò-
ðèìàâ Ïîäÿêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà
³ìåííèé ãîäèííèê. Ïðèâ³òàëà êðàùèõ øêî-
ëÿð³â íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè ³ íàóêè Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷. Ïð³çâèùà öèõ
þíèõ êèÿí çàíåñóòü äî Êíèãè ïîøàíè ó÷í³â
Êèºâà, ÿê³ ñâî¿ìè äîñÿãíåííÿìè ïðèìíîæè-
ëè ñëàâó ì³ñòà, àäæå ¿õí³ ³ìåíà íèí³ â³äîì³
íå ëèøå â ñòîëèö³, àëå é â óñ³é Óêðà¿í³ òà
äàëåêî çà ¿¿ ìåæàìè !

Ìåòðîïîë³òåí øóêàº
áóä³âåëüíèê³â

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî �Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí� ïðîïîíóº 132 áóä³âåëüíèì
êîìïàí³ÿì ç 23 êðà¿í ñâ³òó áðàòè ó÷àñòü ó áó-
ä³âíèöòâ³ ìåòðî â Êèºâ³. Ï³äïðèºìñòâî ðî-
ç³ñëàëî â³äïîâ³äí³ ëèñòè ³ç ïðîïîçèö³ÿìè âñ³ì
öèì êîìïàí³ÿì ³ ïî÷àëî ïðîâîäèòè ðîáî÷³
çóñòð³÷³. Çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì, êîìïàí³-
ÿì çàïðîïîíîâàíî áðàòè ó÷àñòü ó áóä³âíèö-
òâ³ äðóãîãî âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî �Âîêçàëü-
íà� íà Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüê³é ë³í³¿ é
Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüê³é ë³í³¿ ìåòðî. Ó ñâî-
¿õ ëèñòàõ �Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí� çàçíà-
÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-
òâà Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêî¿ ë³í³¿ ïð³îðèòåò
ó âèêîðèñòàíí³ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, îáëàä-
íàííÿ é ðóõîìîãî ñêëàäó ç àñèíõðîííèì
ïðèâîäîì !

Ó Ñâÿòîøèí³ ïåðåíàçâóòü 
äâ³ âóëèö³

Ïðîñïåêò 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ òà âóëèöÿ
Ñëóæáîâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, éìî-
â³ðíî, íàçèâàòèìóòü ïðîñïåêòîì Ëåñÿ Êóð-
áàñà òà âóëèöåþ Âàñèëÿ Ñòåïàí÷åíêà. Â³ä-
ïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ ñüîãîäí³ ðîçãëÿ-
íóòü äåïóòàòè íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. ²ç ïðîõàí-
íÿì íàéìåíóâàòè âóëèöþ íà ÷åñòü Ëåñÿ
Êóðáàñà äî Êè¿âðàäè çâåðíóëîñÿ Ì³í³ñòåð-
ñòâî êóëüòóðè ³ òóðèçìó äëÿ âøàíóâàííÿ
ïàì�ÿò³ ðåïðåñîâàíîãî ïîåòà, à âøàíóâàòè
ïàì�ÿòü êîëèøíüîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà Êè¿âñüêîãî àâ³àö³éíîãî âèðîáíè÷îãî
îá�ºäíàííÿ Âàñèëÿ Ñòåïàí÷åíêà � äåïóòàò
Êè¿âðàäè, äèðåêòîð çàâîäó �Àâ³àíò� Îëåã
Øåâ÷åíêî !

Äåïóòàòè ïîçáàâèëèñÿ
ïðîâîêàòîð³â
Ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³äáóâàòèìóòüñÿ ³ áåç ó÷àñò³ 
äåïóòàò³â ÁÞÒ òà Áëîêó Êëè÷êà

Ñüîãîäí³øíÿ ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè ìàº â³äáó-
òèñÿ çà òèì æå ñöåíàð³ºì, ùî ³ 14 ÷åðâ-
íÿ: ôðàêö³¿ ÁÞÒ òà Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà çáèðàþòüñÿ �ïðîãóëÿòè� ïëåíàðíå çà-
ñ³äàííÿ, à �Íàøà Óêðà¿íà� íàëàøòîâàíà
íà ñï³ëüíó ç á³ëüø³ñòþ ðîáîòó. Â÷îðà ãî-
ëîâà ôðàêö³¿ ÁÞÒ Òåòÿíà Ìåë³õîâà çà-
ÿâèëà ïåðåä æóðíàë³ñòàìè: âîíà íå ââà-
æàº ìèíóëó ñåñ³þ òà óñ³, ùî â³äáóäóòüñÿ
ï³ñëÿ 2 ÷åðâíÿ, ëåã³òèìíèìè, ÿêùî â íèõ
áðàòèìóòü ó÷àñòü 15 äåïóòàò³â, ÿêèõ ïàð-
ò³éíèé ç�¿çä ïîçáàâèâ ïîâíîâàæåíü. Íå
ïåðåêîíóº ¿¿ ³ óõâàëà Äí³ïðîâñüêîãî ðàé-
ñóäó, ÿêîþ ïðèçóïèíèëè ð³øåííÿ ç�¿çäó
ÁÞÒ. Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìåë³õîâî¿, íàðà-
ç³ þðèñòè ÁÞÒ ïîäàëè ïîçîâ íà öþ óõâà-

ëó äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó, à ùå
ç Êè¿âñüêîþ òåðèòîð³àëüíîþ âèáîð÷îþ
êîì³ñ³ºþ ñóäÿòüñÿ ò³ êàíäèäàòè â äåïóòà-
òè, äî ÿêèõ òàê ³ íå ä³éøëà ÷åðãà ó âè-
áîð÷îìó ñïèñêó ³ ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà 15
�â³ä³áðàíèõ� ìàíäàò³â. Íà ñüîãîäí³øíº
ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ÁÞÒ êàòåãîðè÷íî
â³äìîâèâñÿ ïðèõîäèòè.

²ç ãóìîðîì ñïðèéìàº çàÿâè Òåòÿíè Ìå-
ë³õîâî¿ ïðî íåëåã³òèìí³ñòü Êè¿âðàäè çà-
ñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåñü
Äîâãèé. Çà éîãî ñëîâàìè, çàÿâè Òåòÿíè
Ìåë³õîâî¿ äåìîíñòðóþòü �ïîâíå þðèäè÷-
íå äèëåòàíòñòâî ³ íåçíàííÿ åëåìåíòàðíèõ
íîðì çàêîí³â òà ðåãëàìåíòó�. Ïàí Äîâãèé
ââàæàº, ùî â ðàç³ â³äñóòíîñò³ äåïóòàò³â â³ä

ÁÞÒ òà Áëîêó Êëè÷êà ïëåíàðí³ çàñ³äàí-
íÿ â³äáóâàþòüñÿ íàáàãàòî êîíñòðóêòèâí³-
øå � äåïóòàòè âèòðà÷àþòü ñâ³é ÷àñ íå íà
ïîë³òè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ, à íà âèð³øåííÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïèòàíü.

Íå çáèðàëàñÿ â÷îðà íà ñåñ³þ ³ ôðàêö³ÿ
Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, íàòîì³ñòü �Íàøà
Óêðà¿íà� çíîâó íå ñîë³äàðíà ç êîëåãàìè
ç �Äåìîêðàòè÷íîãî Êèºâà�. Ñï³âãîëîâà
ö³º¿ ôðàêö³¿ Â�ÿ÷åñëàâ Íåïîï ó÷îðà ïî-
â³äîìèâ �Õðåùàòèêó�: éîãî îñîáèñòà ïî-
çèö³ÿ, àáè íàøîóêðà¿íö³ ïðàöþâàëè íà
ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ. Âîäíî÷àñ êîëèø-
í³é êåð³âíèê �Íàøî¿ Óêðà¿íè� â Êè¿âðà-
ä³ Äìèòðî Àíäð³ºâñüêèé ðîçïîâ³â, ùî âè-
ð³øóâàòèìå, ÷è ïðèõîäèòè íà ñåñ³þ ñà-
ìîñò³éíî, íåçâàæàþ÷è íà ïîçèö³þ êåð³â-
íèöòâà. Ïàí Àíäð³ºâñüêèé íå ïðèõîâóº,
ùî íåçàäîâîëåíèé â³äñóòí³ñòþ ó �Íàøî¿
Óêðà¿íè� ÷³òêî¿ ïîçèö³¿, íåïóáë³÷í³ñòþ
ãîëîâè ì³ñüêî¿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ìè-
êîëè Ìàðòèíåíêà òà íèí³øí³õ ñï³âãîë³â
ôðàêö³¿ ó Êè¿âðàä³.

Ó ÁÞÒ æå â³äñóòí³ñòü ÷³òêî¿ ïîçèö³¿
�Íàøî¿ Óêðà¿íè� íå êðèòèêóþòü ³ íå êî-
ìåíòóþòü, ïîáîþþ÷èñü çîâñ³ì âòðàòèòè
ñîþçíèêà !

Çàñëóõîâóþ÷è çâ³ò ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ, ùî

âñ³ ó÷àñíèêè ï³äãîòîâêè äî
ªâðî-2012 ïåðñîíàëüíî â³ä-
ïîâ³äàòèìóòü çà ðåàë³çàö³þ
ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü. Ìåð

äîðó÷èâ Àíàòîë³þ Ãîëóá÷åí-
êó ï³äãîòóâàòè çâåäåíèé ïëàí
òà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íå îá-
´ðóíòóâàííÿ ïðîâåäåííÿ ô³-

íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó.
�ß õî÷ó, ùîá íà ìîºìó

ñòîë³ ÷åðåç òèæäåíü áóâ ïëàí
ä³é ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåí-
íÿ ö³º¿ âàæëèâî¿ ïîä³¿. Òàêèì
÷èíîì íàì âäàñòüñÿ ïîäàòè
ìàêñèìàëüíî ÷³òê³ ïðîïîçè-
ö³¿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â�,�
íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Ìåð ïîâ³äîìèâ, ùî ÓªÔÀ
âèìàãàº çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì
200 000 ïðè¿æäæèõ. �ß äîðó-
÷àþ óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â ï³äãîòóâàòè íàéêðà-
ù³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà
ùå 7 ãîòåë³â�,� çàÿâèâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
ïîâ³äîìèâ ìåðîâ³, ùî ïîòð³á-
íà äëÿ çàëó÷åííÿ êîøò³â ç ºâ-
ðîáîíä³â äîêóìåíòàö³ÿ çàòðè-
ìóºòüñÿ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ô³íàí-
ñ³â Óêðà¿íè. Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàïåâíèâ: â³í çàòå-
ëåôîíóº äî öüîãî Ì³í³ñòåð-
ñòâà ³ íàãîëîñèòü íà ñïðî-
ùåíí³ áþðîêðàòè÷íèõ ïðîöå-
äóð, âðàõîâóþ÷è âàæëèâ³ñòü
öüîãî ïèòàííÿ.

�ß íå ââàæàþ, ùî ³íø³ ì³ñ-
òà ìàòèìóòü ã³ðøèé âèãëÿä
ï³ä ÷àñ òåíäåðà, í³æ Êè¿â.
Ïðîòå ìè õî÷åìî ïîêàçàòè
êèÿíàì ³ ãîñòÿì ì³ñòà, ùî ìè
çàïðîïîíóºìî ¿ì íàéâèùèé
ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ ö³º¿ âàæëè-
âî¿ ïîä³¿, àäæå â³ä öüîãî íà-
ïðÿìêó çàëåæèòü ³ì³äæ íå ëè-
øå ñòîëèö³, à é óñ³º¿ Óêðà-
¿íè�,� çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî íèí³
ñòîëè÷íà ìåð³ÿ ðîçðîáëÿº
ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ àíãë³é-
ñüê³é ìîâ³ ïðàö³âíèê³â ³íôðà-
ñòðóêòóðè Êèºâà, çîêðåìà ì³-
ë³ö³îíåð³â òà ë³êàð³â !

Î Ô ² Ö ² É Í Î

Îêñàíà ÊÎÐÍ²É×ÓÊ
�Õðåùàòèê�

Фра$ції(БЮТ(і(Бло$(Віталія(Клич$а(не(прийд9ть(на(сьо<однішню(се-
сію(Київради,(а("Наша(У$раїна"(працюватиме,(я$(і(раніше.(Про(це
вчора("Хрещати$9"(повідомили($ерівни$и(цих(фра$цій.(Водночас
се$ретар(Київради(Олесь(Дов<ий(вважає,(що(за(відс9тністю(деп9та-
тів(від(БЮТ(та(Бло$9(Віталія(Клич$а(народні(обранці(працюють
$онстр9$тивніше.
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Учора(Київсь$ий(місь$ий(<олова(Леонід(Черновець$ий(заявив,(що(він(зро-
бить(9се(можливе,(аби(фінальний(т9рнір(Євро-2012(відб9вся(саме(на(сто-
личном9(стадіоні(НСК("Олімпійсь$ий".(Я$(повідомив(мер($ореспондент9
“Хрещати$а”,(з(цьо<о(питання(б9д9ть(проведені(<ромадсь$і(сл9хання,(а(їх
рез9льтати(направлять(Президентові(У$раїни(Ві$тор9(Ющен$9(та(в(Кабінет
Міністрів(У$раїни.

Анатолій(Гол9бчен$о(запевнив(столично<о(мера,(що(фінал(Євро-2012(б9де(проведено(
на(найвищом9(рівні(

ªâðîïåéñüêà ï³äãîòîâêà 
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îñîáèñòî êîíòðîëþâàòèìå 
ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012
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Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ï³äïðèºìñòâî
�²íäóñòð³àëüíèé Ñîþç Äîíáàñó�
â³äìîâèëîñü âèêîíóâàòè ÷åðâíåâ³
äîãîâîðè ç îñíîâíèì ïîñòà÷àëü-
íèêîì ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ � �Óêðãàç-Åíåðãî�.
Ïðè÷èíà � íåçãîäà ï³äïðèºìñòâ
ñïëà÷óâàòè äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà
çàêà÷êó ³ òðàíñïîðòóâàííÿ ïàëèâà
äî ï³äçåìíèõ ñõîâèù ãàçó (ÏÑÃ).
Ö³íà ïèòàííÿ íåâåëèêà � óñüîãî
4 äîëàðè çà òèñÿ÷ó êóáîìåòð³â. Òèì

íå ìåíø, ²ÑÄ ¿õ íå ñïëàòèâ, ðîç-
ïî÷àâøè ó ÷åðâí³ íåñàíêö³îíîâà-
íèé â³äá³ð. ²íøà æ ÷àñòèíà ï³ä-
ïðèºìñòâ êðà¿íè ï³äïèñàëà íîâ³
óãîäè ç �Óêðãàç-Åíåðãî�.

Ïîòð³áíî â³äçíà÷èòè, ùî çã³äíî
ç ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó ¹ 605 â³ä
29 êâ³òíÿ 2006 ðîêó, âàðò³ñòü çáå-
ð³ãàííÿ ãàçó ³ éîãî çàêà÷êè äî ÏÑÃ
ïîâèííà îïëà÷óâàòèñü ñïîæèâà÷à-
ìè. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó íåçà-
ëåæíèõ åêñïåðò³â, âëàñíèêè ²ÑÄ

ïåðåñë³äóâàëè ºäèíó ìåòó � äåñòà-
á³ë³çóâàòè ðèíîê ïðèðîäíîãî ãàçó.

Ïîë³òèêà íåñàíêö³îíîâàíîãî
â³äáîðó ³ ãàçîâîãî ï³ðàòñòâà ç áîêó
²ÑÄ áóëà ³ ðàí³øå. Ó 1995�1996
ðîêàõ, êîëè Þë³ÿ Òèìîøåíêî î÷î-
ëþâàëà êîðïîðàö³þ �ªäèí³ åíåð-
ãåòè÷í³ ñèñòåìè Óêðà¿íè� (ªÅÑÓ),
²ÑÄ áóëà íàéá³ëüøèì äèëåðîì ãà-
çó, ùî ïîñòà÷àâñÿ ªÅÑÓ. Òîä³ ïàò-
ðîíîì êîðïîðàö³¿ íàçèâàëè Â³òàë³ÿ
Ãàéäóêà. Â³í âèñòóïèâ ó ðîë³ ³äåî-
ëîãà ñòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíî¿ ñòðóê-
òóðè, ÿêà ïîñòà÷àëà á ïðèðîäíèé
ãàç ï³äïðèºìñòâàì ³ çàáåçïå÷óâàëà
á ðîçðàõóíêè çà ïàëèâî. Âæå òîä³
âëàñíèêè ²ÑÄ íàâ÷èëèñü âèð³øó-
âàòè ïðîáëåìè á³çíåñó âèíÿòêîâî
çà äîïîìîãîþ ïîë³òè÷íèõ âàæåë³â.
Çàâäÿêè öüîìó ì³æ Þë³ºþ Òèìî-
øåíêî ³ Â³òàë³ºì Ãàéäóêîì çàâ�ÿçà-
ëèñü äîáð³ ä³ëîâ³ ñòîñóíêè.

Ïàðàëåëüíî ãàçîâèì ïèòàííÿì
Â³òàë³é Ãàéäóê àêòèâíî áðàâ

ó÷àñòü ó ïðèâàòèçàö³¿ óêðà¿íñüêî¿
åíåðãåòèêè, ñòâîðþþ÷è íåïðîçî-
ð³ ñõåìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ éî-
ìó âäàâàëîñü çàðîáëÿòè íà ãàëó-
ç³. Çà öå â³í áóâ çâ³ëüíåíèé ïðå-
çèäåíòîì Ëåîí³äîì Êó÷ìîþ ç ïî-
ñàäè â³öå-ïðåì�ºð-ì³í³ñòðà. Òîìó
Ãàéäóê, øâèäêî çîð³ºíòóâàâøèñü,
ïåðåéøîâ äî ³íøîãî êîëüîðîâî-
ãî òàáîðó (ïîìàðàí÷åâîãî).

Íèí³ Â³òàë³é Ãàéäóê çíîâó êîîð-
äèíóº ñâîþ ðîáîòó ç Þë³ºþ Òèìî-
øåíêî, ÿêà, çà ³íôîðìàö³ºþ äæå-
ðåë �Õðåùàòèêà�, âæå çàïðîïîíó-
âàëà éîìó ïîâåðíóòè ïîñàäó â³öå-
ïðåì�ºð-ì³í³ñòðà ç ÏÅÊ ó íîâîìó
ñêëàä³ Êàáì³íó. Çà öå í³áèòî Ãàé-
äóê ìàº ñïðÿìóâàòè ñâî¿ çóñèëëÿ íà
çðóéíóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ ñõåì ó ñåê-
òîð³ ãàçó, ùîá Þë³ÿ Òèìîøåíêî
çíîâó ïîâåðíóëàñü íà öåé ðèíîê.

Ïîòð³áíî â³äçíà÷èòè, ùî íà-
â³òü ìåíåäæåðè ²ÑÄ íå ïðèõîâó-
þòü ñâîº¿ çàö³êàâëåíîñò³ ó çì³í³

³ñíóþ÷î¿ ãàçîâî¿ ñõåìè. Â³öå-
ïðåçèäåíò �²íäóñòð³àëüíî¿ ãðó-
ïè�, ÿêà êåðóº àêòèâàìè ²ÑÄ,
Îëåêñàíäð Ïèëèïåíêî íåùîäàâ-
íî çàÿâèâ, ùî êîðïîðàö³ÿ ãîòóº-
òüñÿ ðîçïî÷àòè ³ìïîðò ïðèðîä-
íîãî ãàçó. Äëÿ öüîãî çàïëàíîâà-
íî çàëó÷èòè áðèòàíñüêó êîìïà-
í³þ Eastern Distribution Limited,
áëèçüêó äî Â³òàë³ÿ Ãàéäóêà. Ñà-
ìå Eastern Distribution Ltd ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó áðàëà àêòèâíó
ó÷àñòü ó ïîñòàâêàõ ïðèðîäíîãî
ãàçó ç Óçáåêèñòàíó.

Äî ÷îãî ïðèçâåäå çì³íà äîìî-
âëåíîñòåé � íåçðîçóì³ëî. Êîëè
ªÅÑÓ ó 1997 ðîö³ ðîçïî÷àëà
ñâîþ ðîáîòó íà óêðà¿íñüêîìó
ðèíêó, ö³íà íà ãàç ï³äâèùèëàñü
ç 60 äî 80 äîëàð³â çà òèñÿ÷ó êó-
áîìåòð³â. Íèí³ âàðò³ñòü ãàçó äëÿ
Óêðà¿íè ìîæå ï³äâèùèòèñü ç³
130 äîëàð³â äî 260�300 äîëàð³â
çà òèñÿ÷ó êóáîìåòð³â !

Ãàéäóê õî÷å ñõåìó
²ÑÄ ãîòóºòüñÿ ñòàòè ³ìïîðòåðîì áëàêèòíîãî ïàëèâà
Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
�Õðåùàòèê�

Учора&з'явилась&інформація,&що&ціни&на&6аз&для&У8ра-
їни&мож<ть&підвищитись&<&зв'яз8<&зі&спробами&"Інд<с-
тріально6о&Союз<&Донбас<"&(ІСД),&під8онтрольно6о&е8с-
се8ретарю&РНБО&Віталію&Гайд<8<,&зр<йн<вати&існ<ючі
схеми&<&6азовій&6ал<зі.&На&д<м8<&е8спертів,&та8им&чи-
ном&ІСД&від8риває&доро6<&Юлії&Тимошен8о,&я8а&пра6не
поверн<ти&собі&8онтроль&над&рин8ом&6аз<.

Êð³ñò³íà ÁÅÐÄÈÍÑÜÊÈÕ
�Õðåùàòèê�

Учора&за&25&хвилин&роботи&засідання&Цен-
тральної&виборчої&8омісії&вдалося&<хвалити
більше&рішень,&ніж&протя6ом&останньо6о&мі-
сяця.&На&нараді&перед&засіданням&члени
ЦВК&нарешті&визначились,&за&8им&за8ріпити
Київ.&Після&цьо6о&відрадно6о&фа8т<&всі&інші
с<перечності&зняли.&Чіт8о6о&обґр<нт<вання
то6о,&чом<&<&одно6о&члена&ЦВК&(Жанни&Усен-
8о-Чорної)&відібрали&опі8<&над&Києвом&під
час&виборів&і&передали&іншом<&(Андрію&Ма-
6ері),&члени&ЦВК&від&8оаліції&наразі&
не&знають.

Ùå â ï�ÿòíèöþ ñòàëî â³äîìî, ùî íàñòóïíå çàñ³äàí-
íÿ ÖÂÊ â³äáóäåòüñÿ ó ïîíåä³ëîê. Àëå íå áóëî âïåâíå-
íîñò³, ÷è íàðåøò³ çáåðåòüñÿ ðàçîì óâåñü ñêëàä ÖÂÊ.
�Çâ³äêè Âè âçÿëè, ùî â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ? Ïàí Øà-
ïîâàë æîäíèõ äîðó÷åíü íå äàâàâ�,� ïîâ³äîìèëè �Õðå-
ùàòèêó� ó ïðåñ-ñëóæá³ ÖÂÊ.

Îäíàê ï³ñëÿ äîâãî¿ íàðàäè, ó ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü 13 ÷ëå-
í³â ÖÂÊ, ãîëîâà Öåíòðâèáîð÷êîìó Âîëîäèìèð Øàïî-
âàë âñå æ òàêè ïðèçíà÷èâ çàñ³äàííÿ. Íà ïîðÿäêó äåí-
íîìó ò³ æ ïèòàííÿ, ùî ¿õ íàìàãàëèñÿ ðîçãëÿíóòè ó ï�ÿò-
íèöþ: çàêð³ïëåííÿ ÷ëåí³â ÖÂÊ çà ðåã³îíàìè ³ ïèòàí-
íÿ ùîäî ñòâîðåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â.

Ãîëîñóâàëè ùîäî çàêð³ïëåííÿ ÷ëåí³â ÖÂÊ çà ðåã³î-
íàìè äóæå øâèäêî, îñê³ëüêè í³ Æàííè Óñåíêî-×îð-
íî¿, í³ Àíäð³ÿ Ìàãåðè, ì³æ ÿêèìè âèð³øèëè ïîì³íÿòè
ðåã³îíè, íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ íå áóëî (çà ³íôîðìàö³ºþ
�Õðåùàòèêà�, ïàí Ìàãåðà ïåðåáóâàº ó â³äïóñòö³ â ²òà-
ë³¿). Ó ðåçóëüòàò³ çà Æàííîþ Óñåíêî-×îðíîþ çàêð³ïè-
ëè Ëüâ³âñüêó ³ ×åðí³âåöüêó îáëàñò³, çà Àíäð³ºì Ìàãå-
ðîþ Æèòîìèðñüêó òà ì³ñòî Êè¿â.

ªäèíèé, õòî âèñëîâèâ çàóâàæåííÿ ñòîñîâíî ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçïîä³ëó � ÷ëåí ÖÂÊ çà êâîòîþ �ÍÓ� Àíà-
òîë³é Ïèñàðåíêî. �Ïàí³ Ëóêàø, Âè àâòîð ïðîïîçèö³¿.
Îá´ðóíòóéòå ñåíñ ì³íÿòèñü ðåã³îíàìè Óñåíêî-×îðí³é
³ Ìàãåð³?� � îáóðåíî çàïèòàâ ó ñåêðåòàðÿ ÖÂÊ Òåòÿ-
íè Ëóêàø ïàí Ïèñàðåíêî. �ß ìàþ ïðàâî âíîñèòè ïðî-
ïîçèö³þ ³ ñòàâèòè ¿¿ íà ãîëîñóâàííÿ�,� êîðîòêî â³ä-
ïîâ³ëà ïàí³ Ëóêàø.

�×îìó íàâêîëî ñòîëèö³ âèíèêëà òàêà ïîëåì³êà?�,�
ïîö³êàâèâñÿ êîðåñïîíäåíò �Õðåùàòèêà� ó ÷ëåí³â
ÖÂÊ.� �Öå íå äî ìåíå. Âäàëîñÿ æ äîìîâèòèñü. Ùî
ùå ïîòð³áíî?� � êàæå ÷ëåí ÖÂÊ çà êâîòîþ êîàë³ö³¿
Ìèõàéëî Îõåíäîâñüêèé.

Æàííà Óñåíêî-×îðíà íà çàñ³äàííÿ âñå æ òàêè ïðèé-
øëà, ùîá äîïîâ³ñòè ç ïðèâîäó ñòâîðåííÿ Äåðæàâíîãî
ðåºñòðó âèáîðö³â. Ïðîåêòè öèõ äîêóìåíò³â ðîçðîáëÿâ
ùå ïîïåðåäí³é ñêëàä ÖÂÊ, òîìó îñîáëèâèõ çàïåðå÷åíü
ç áîêó æîäíî¿ ñòîðîíè íå âèêëèêàëè ³ çà íèõ ïðîãîëî-
ñóâàëè â ö³ëîìó.

Ñüîãîäí³ ÷ëåíè ÖÂÊ âèçíà÷àòü ãðàô³ê ðîáîòè íà äðó-
ãå ï³âð³÷÷ÿ. ßê ñòàëî â³äîìî �Õðåùàòèêó�, ïèòàííÿ îá-
íóëåííÿ ñïèñê³â ïîêè ùî íå îáãîâîðþâàëè !

Ìàãåðà çàáðàâ
Êè¿â
×ëåíè ÖÂÊ çìàãàþòüñÿ 
çà êóðàòîðñòâî íàä ñòîëèöåþ

Àííà ÌÀÐÒÞØÅÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Учора,&через&три&місяці&піс-
ля&останньо6о&засідання,&зі-
бралася&Дніпровсь8а&район-
на&рада.&Але&35&питань,&ви-
несених&на&роз6ляд,&та8&і
залишилися&на&папері —&за-
сідання&перервала&шалена,
аж&до&по6роз,&дис8<сія&з
привод<&звільнення&Оле8-
сандра&Сотни8ова,&по8и&що
6олови&цієї&ради.

Ò³ëüêè-íî ïî÷àëîñÿ çàñ³äàííÿ, Ñâ³ò-
ëàíà Ì³øàíà, äåïóòàò ðàéðàäè â³ä
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, çà÷è-
òàëà �Çâåðíåííÿ ìåðà äî äåïóòàò³â
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàäè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Ñîòíèêîâà
Î. Ì. ïîñàä³ ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè V ñêëèêàííÿ�. Ïàí
×åðíîâåöüêèé âèñëîâëþº ñâîº çàíå-
ïîêîºííÿ ñòàíîì ñïðàâ ó ðàéîí³. Çà
íàâåäåíèìè ó çâåðíåíí³ äàíèìè, íè-
í³ 63 % ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â íåçàäî-
âîëåí³ ä³ÿëüí³ñòþ ãîëîâè. Òàêîæ áó-
ëî âèÿâëåíî ïðÿìå ïðèâëàñíåííÿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â, ïîðóøåííÿ çàêîíó
�Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí�, áî ÷èñ-
ëåíí³ ñêàðãè òàê ³ ëåæàòü áåç â³äïîâ³-

ä³, ç�ÿñóâàëîñÿ, ùî é äîñ³ íå çàòâåð-
äæåíî ïðîãðàìó �Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð�ÿ�.

Íà îñíîâ³ öüîãî ëèñòà 29 äåïóòàò³â
(³ç 75) ñêëàëè çâåðíåííÿ äî ðàéðàäè.
Ïîñèëàþ÷èñü íà ïóíêò 5 ñòàòò³ 55 Çà-
êîíó �Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â
Óêðà¿í³�, âîíè âèñòóïèëè ç âèìîãîþ
âèíåñòè íà ¿¿ ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî
çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ïàíà Ñîòíèêîâà.

Ïðîòå ïðîöåñ äàë³ îáãîâîðåííÿ
äð³áíèõ ïðîöåäóðíèõ ìîìåíò³â íå ï³-
øîâ.

Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ, ïîñèëàþ÷èñü
íà ðåãëàìåíò, âèìàãàâ çàëèøèòè çà ñî-
áîþ ïðàâî ãîëîâóâàòè íà çàñ³äàíí³.
Îäíàê ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé, ÿêèé, ïåðåäáà÷àþ÷è êîíôë³êòè,
ïðèáóâ íà çàñ³äàííÿ, çàÿâèâ, ùî íèí³
ïàí Ñîòíèêîâ ïðàâà âåñòè çàñ³äàííÿ
íå ìàº, çàì³ñòü íüîãî ïîâèíåí ãîëî-
âóâàòè ñåêðåòàð � Ñåðã³é Àðòåìåíêî.

Êð³ì ñóïåðå÷êè íàâêîëî îñîáè âå-
äó÷îãî, äåïóòàòè íå ìîãëè âèð³øèòè:
ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ äîäàâàòè äî
ïëàíó çàñ³äàííÿ ëèøå çà ôàêòîì çâåð-
íåííÿ òðåòèíè äåïóòàò³â ÷è öå âèìà-
ãàº äîäàòêîâîãî ãîëîñóâàííÿ. Ïðîòå ó
ñòàòò³, íà ÿêó ïîñèëàëàñÿ ïàí³ Ì³øà-
íà, ÷³òêî âèçíà÷åíî, ùî çâåðíåííÿ
ö³ëêîì äîñòàòíüî.

Äîïîìîãòè äåïóòàòàì âñòàíîâèòè
äèñöèïë³íó íàìàãàâñÿ ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåñü Äîâãèé.

Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ íà çâèíóâà-
÷åííÿ ïàíà Äîâãîãî ó â³äòÿãóâàíí³
÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ ðàäè â³äïîâ³â:
�Íà æàëü, ó íàñ íåìà çåìë³, òîìó äå-
ðèáàí íå â³äáóâàºòüñÿ êîæíîãî òèæ-
íÿ�.

Ï³ä áóäèíêîì àäì³í³ñòðàö³¿ ç³áðà-
ëèñÿ êèÿíè, ìåøêàíö³ Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîíó, ÷àñòèíà ç ÿêèõ áóëà çà â³ä-
ñòàâêó ïàíà Ñîòíèêîâà, à ÷àñòèíà
ïðîòè. Ñåðåä ïðèõèëüíèê³â íèí³ø-
íüîãî ãîëîâè çâó÷àëè çàêèäè íà àäðå-
ñó ìåðà, ÿêèé í³áèòî çáèðàºòüñÿ çàì³-
íèòè éîãî íà �ñâîþ ëþäèíó�. Àëå ïàí
Äîâãèé, ñïèðàþ÷èñü íà âàãîì³ àðãó-
ìåíòè, íàãîëîøóº, ùî ïðè÷èíîþ
çâ³ëüíåííÿ ìîæå áóòè ëèøå áðàê ïðî-
ôåñ³îíàë³çìó â ïàíà Ñîòíèêîâà. Â³í
çàêëèêàº íå ïåðåâîäèòè êîíôë³êò ó
ïîë³òè÷íó ïëîùèíó.

Âðåøò³-ðåøò äåïóòàòè âãàìóâàëèñÿ
³ çâ³ëüíèëè ì³ñöå á³ëÿ ñòîëó ãîëîâó-
þ÷îãî. ² õî÷à çà çàêîíîì ïèòàííÿ
òðåáà áóëî âèíîñèòè íà ðîçãëÿä ðàäè
àâòîìàòè÷íî, Ñåðã³é Àðòåìåíêî ïðî-
â³â ãîëîñóâàííÿ. Äåïóòàòè ïîãîäèëè-
ñÿ éîãî ðîçãëÿíóòè.

Íà æàëü, íà ìîìåíò çäà÷³ íîìåðà äî
äðóêó ò³ëüêè-íî ðîçïî÷àëîñÿ çàñ³äàí-
íÿ ïîãîäæóâàëüíî¿ ðàäè, ÿêà é ìàº
âèçíà÷èòè ÷àñ äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ
ïðî â³äñòàâêó ðàéîííîãî ãîëîâè. Íàé-
³ìîâ³ðí³øå, öå áóäå çðîáëåíî 10 ëèï-
íÿ, çà ïðîïîçèö³ºþ Îëåñÿ Äîâãîãî !

Ïîçáóòèñÿ ãîëîâè
Äí³ïðîâñüêà ðàäà íå âèòðèìàëà áåçä³ÿëüíîñò³ 
Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà

Вчора&Олесь&Дов6ий&нама6ався&дисциплін<вати&недобросовісно6о&8ерівни8а&район<
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²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Незабаром)*)столиці
місь2а)влада)створить
"Єдиний)реєстр)приват-
них)медичних)за2ладів".
Тоді)Головне)*правління
охорони)здоров'я)та)ме-
дичноCо)забезпечення
КМДА)зможе)вимаCати
чіт2оCо)дотримання)стан-
дартів)з)надання)медич-
них)посл*C)2иянам.)По2и
що)в)2омерційних)медич-
них)*становах)столиці —
хаос.)Та2,)про2*рат*ра
зафі2с*вала)численні)по-
р*шення)в)2ожній)із)20
перевірених)2ліні2.

ßê ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó�
ïðåñ-ñåêðåòàð ïðîêóðîðà Êèºâà
Ìèðîñëàâà Ìóøêà, ïðîòÿãîì
ê³ëüêîõ òèæí³â ïåðåâ³ðåíî 20
ïðèâàòíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â
ñòîëèö³. Ðåçóëüòàòè ïðèãîëî-
ìøëèâ³: â êîæíîìó âèÿâëåíî
ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà. Çà
öèìè äàíèìè ìîæíà ñêëàñòè
òîï-ïåðåë³ê íàé÷àñò³øèõ ïîðó-
øåíü ó êè¿âñüêèõ êîìåðö³éíèõ
êë³í³êàõ. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
ôàõ³âö³ çàô³êñóâàëè ôàêòè íà-
äàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ë³êà-
ðÿìè áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè.
×àñòî-ãóñòî ë³êóâàëüí³ ïðîöåäó-
ðè ïðîâîäèëè â àíòèñàí³òàðíèõ
óìîâàõ, ó ïðèì³ùåííÿõ, ÿê³ íå
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê êë³-
í³êó àáî ìåäè÷íèé êàá³íåò. Ïî-

äåêóäè ïàö³ºíòàì äàâàëè ìåäè÷-
í³ ïðåïàðàòè, ó ÿêèõ äàâíî ìè-
íóâ ñòðîê ïðèäàòíîñò³.

Íàðàç³, çà äàíèìè Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ�ÿ, â ñòîëè-
ö³ íàðàõîâóºòüñÿ ïîíàä 500 ïðè-
âàòíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Îä-
íàê ÷³òêî íàçâàòè ê³ëüê³ñòü êî-
ìåðö³éíèõ êë³í³ê òà êàá³íåò³â í³-
õòî íå ìîæå.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ�ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Îëüãà Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà
ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó�, ùî
íèí³ ïî÷àëè ñòâîðþâàòè ðåºñòð
ïðèâàòíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.
Òàêèé ïåðåë³ê º ò³ëüêè â Ì³í³ñ-
òåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ. Ñàìå
âîíî âèäàº ë³öåíç³¿. Ìóí³öè-

ïàëüíà âëàäà æîäíèì ÷èíîì äî
öüîãî ïðîöåñó íå ïðè÷åòíà. ßê-
ùî æ ìàòèìåìî ðåºñòð, òî êè¿â-
ñüê³ ôàõ³âö³ çíàòèìóòü, ÿê³ ñàìå
çàêëàäè ïðàöþþòü ó ñòîëèö³ ³
ÿê³ ïîñëóãè íàäàþòü. Óñ³ êîìåð-
ö³éí³ ñòðóêòóðè áóäóòü çìóøåí³
â³äïîâ³äàòè ïåâíèì ñòàíäàðòàì
çâ³òíîñò³. Àäæå ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó
íèí³ âîíè íàäàþòü äî ñòàòèñ-
òè÷íèõ â³ää³ëåíü, íà 90 % �
áðåõíÿ. Äåïóòàò Êè¿âðàäè çãîä-
íà, ùî ïðîòè ïåâíèõ ìåäè÷íèõ
óñòàíîâ ïîòð³áíî ïîðóøóâàòè
êðèì³íàëüí³ ñïðàâè, áî âîíè íå
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, à ÷àñîì
íàâ³òü çàéìàþòüñÿ çëî÷èííîþ
ä³ÿëüí³ñòþ. Íà æàëü, ì³ñüêà âëà-
äà ïîêè ùî íå ìàº æîäíîãî âà-
æåëÿ âïëèâó íà òàê³ êë³í³êè !

Åòèêó ïîêëàëè 
íà ïàï³ð

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

З)почат2*)новоCо)навчаль-
ноCо)ро2*)християнсь2*
ети2*)вивчатим*ть)*чні
почат2ової)ш2оли)*)113
навчальних)за2ладах.)На
вчорашній)2олеCії)з)питань
введення)2*рс*)"Христи-
янсь2а)ети2а)в)*2раїнсь2ій
2*льт*рі")начальни2)Го-
ловноCо)*правління)освіти
й)на*2и)Лілія)Гриневич)за-
значила,)що)бать2и)понад
22)тис.)ш2олярів)1—4-х
2ласів)*же)поCодилися,
щоб)їхнім)дітям)ви2ладали
цей)предмет.

ßê ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó� ïà-
í³ Ãðèíåâè÷, ùå â ëþòîìó ó øêî-
ëàõ áóëî ïðîâåäåíî áàòüê³âñüê³
çáîðè, äå äîðîñë³ áåç ïðèìóñó äà-
ëè çãîäó íà âèâ÷åííÿ êóðñó �Õðèñ-
òèÿíñüêà åòèêà â óêðà¿íñüê³é êóëü-
òóð³�. Òàê, 7 òèñÿ÷àì ïåðøîêëàñ-
íèê³â ¿¿ âèêëàäàòèìóòü ðàç íà òèæ-
äåíü. Ç íàñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó öÿ äèñöèïë³íà áóäå â ðîçêëà-
ä³ øêîëÿð³â 2�4-êëàñ³â. Çàãàëîì
öåé ïðåäìåò âèâ÷àòèìóòü ïîíàä 22
òèñ. ó÷í³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.

Óæå íèí³ ïî÷àëè äðóêóâàòè äî-
äàòêîâ³ ïðèì³ðíèêè ï³äðó÷íèê³â ç
õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè �Äîðîãà äîá-
ðà� äëÿ 1-ãî êëàñó. Ó÷í³â 2�4 êëà-
ñ³â âèäàâö³ îá³öÿþòü ïîâí³ñòþ çà-
áåçïå÷èòè êíèæêàìè äî âåðåñíÿ-
æîâòíÿ, âîíè íàçèâàòèìóòüñÿ â³ä-

ïîâ³äíî �Äîðîãè ìèëîñåðäÿ�, �Äî-
ðîãè äîáðî÷èííîñò³� òà �Äîðîãè
ìóäðîñò³�.

Ïðåñ-ñåêðåòàð Êè¿âñüêî¿ ïàòð³-
àðõ³¿ (ÓÏÖÊÏ) îòåöü ªâñòðàò³é
íàãîëîñèâ, ùî öåðêâà ñõâàëþº ³
ï³äòðèìóº ââåäåííÿ öüîãî êóðñó â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàäàõ. Ïðîòå
â³í çàóâàæèâ, ùî øêîëà íå ìîæå
çðîáèòè äèòèíó õðèñòèÿíèíîì, òà-
êå ïðèçíà÷åííÿ ìàº íàñàìïåðåä
öåðêâà. Îòåöü ªâñòðàò³é òàêîæ ïî-
â³äîìèâ, ùî ÓÏÖÊÏ âèñòóïàº êà-
òåãîðè÷íî ïðîòè âèêëàäàííÿ ðåë³-
ã³¿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, îñê³ëü-
êè òðàïëÿºòüñÿ, ùî öåé ïðåäìåò
÷èòàþòü íåêâàë³ô³êîâàí³ ïåäàãîãè,
ÿê³ ìîæóòü á³ëüøå çàøêîäèòè,
àí³æ äàòè êîðèñò³. Ïðåñ-ñåêðåòàð
Êè¿âñüêî¿ ïàòð³àðõ³¿ ñõâàëüíî ñòà-
âèòüñÿ äî òîãî, ùî â ï³äðó÷íèêàõ
âì³ùåíî íàñàìïåðåä òâîðè óêðà¿í-
ñüêèõ ïèñüìåííèê³â äëÿ ä³òåé. Ðå-
ë³ã³éíèì òåêñòàì ó êíèæêàõ äëÿ
ñâ³òñüêèõ øê³ë òàì íå ì³ñöå, ââà-
æàº îòåöü ªâñòðàò³é.

Ðåêòîð Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà Â³êòîð Îãíåâ�þê çàçíà÷èâ
�Õðåùàòèêó�, ùî ìèíóëîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó 223 â÷èòåë³ ïî÷àò-
êîâî¿ øêîëè ïðîéøëè ñïåö³àëüíó
ï³äãîòîâêó íà áàç³ âóçó äëÿ âèêëà-
äàííÿ öüîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî
êóðñó. Äî 1 âåðåñíÿ ôàõ³âö³ îá³öÿ-
þòü ï³äãîòóâàòè äîäàòêîâî ùå 20 �
30 ïåäàãîã³â. Á³ëüøå íå ïîòð³áíî,
àäæå âèâ÷àòè õðèñòèÿíñüêó åòèêó
íàñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè-
ñëîâèëè áàæàííÿ äîäàòêîâî ùå 7
øê³ë. Íàãàäàºìî, òîð³ê íîâèé
ïðåäìåò ïî÷àëè âèêëàäàòè â 106
äâàíàäöÿòèð³÷êàõ !

Головне)*правління)е2ономі2и)та)інвестицій)
ви2онавчоCо)орCан*)Київсь2ої)місь2ої)ради))
(Київсь2ої)місь2ої)державної)адміністрації))

оCолош*є)2он2*рс)на)заміщення)ва2антних)посад:

Начальни2а)*правління)
!валіфі!аційні*вимо.и:*освіта*вища*е!ономічна*або*інженерно-е!ономічна*за*ос-

вітньо-!валіфі!аційним*рівнем*ма.істра,*спеціаліста.*Стаж*роботи*за*фахом*в*дер-
жавній*слAжбі*на*посадах*.оловно.о*спеціаліста*не*менше*3*ро!ів*або*стаж*робо-
ти*за*фахом*на*!ерівних*посадах*в*інших*сферах*е!ономі!и*не*менше*5*ро!ів;

заст*пни2а)начальни2а)*правління —)начальни2а)відділ*)
!валіфі!аційні*вимо.и:*освіта*вища*е!ономічна*або*інженерно-е!ономічна*за*ос-

вітньо-!валіфі!аційним*рівнем*ма.істра,*спеціаліста.*Стаж*роботи*за*фахом*в*дер-
жавній*слAжбі*на*посадах*.оловно.о*спеціаліста*не*менше*3*ро!ів*або*стаж*робо-
ти*за*фахом*на*!ерівних*посадах*в*інших*сферах*е!ономі!и*не*менше*5*ро!ів;

начальни2а)відділ*
!валіфі!аційні*вимо.и:*освіта*вища*е!ономічна*за*освітньо-!валіфі!аційним*рів-

нем*ма.істра,*спеціаліста.*Стаж*роботи*за*фахом*в*державній*слAжбі*на*посадах
.оловно.о*спеціаліста*не*менше*3*ро!ів*або*стаж*роботи*за*фахом*на*!ерівних*по-
садах*в*інших*сферах*е!ономі!и*не*менше*5*ро!ів;

заст*пни2а)начальни2а)відділ*
!валіфі!аційні*вимо.и:*освіта*вища*е!ономічна**за*освітньо-!валіфі!аційним*рів-

нем*ма.істра,*спеціаліста.*Стаж*роботи*за*фахом*в*державній*слAжбі*на*посадах
.оловно.о*спеціаліста*не*менше*3*ро!ів*або*стаж*роботи*за*фахом*на*!ерівних*по-
садах*в*інших*сферах*е!ономі!и*не*менше*5*ро!ів;

CоловноCо)е2ономіста
!валіфі!аційні*вимо.и:*освіта*вища*е!ономічна*за*освітньо-!валіфі!аційним*рів-

нем*ма.істра,*спеціаліста.*Стаж*роботи*за*фахом*в*державній*слAжбі*на*посадах
провідно.о*е!ономіста*не*менше*3*ро!ів*або*за.альний*стаж*роботи*A*державній
слAжбі* за* фахом* не* менше* 5* ро!ів,* або* стаж* роботи* за* фахом* в* інших* сферах
е!ономі!и*не*менше*7*ро!ів;

провідноCо)е2ономіста)
!валіфі!аційні*вимо.и:*освіта*вища*е!ономічна*за*освітньо-!валіфі!аційним*рів-

нем*ма.істра,*спеціаліста.*Стаж*роботи*за*фахом*в*державній*слAжбі*на*посадах
е!ономіста*1*!ате.орії*не*менше*3*ро!ів*або*стаж*роботи*за*фахом*в*інших*сфе-
рах*е!ономі!и*не*менше*5*ро!ів;

е2ономіста)першої)2атеCорії)
!валіфі!аційні*вимо.и:*освіта*вища*е!ономічна*за*освітньо-!валіфі!аційним*рів-

нем*спеціаліста,*ба!алавра.*Без*вимо.*до*стажA.
На)2он2*рсн*)2омісію)треба)подавати)та2і)до2*менти:
заявA*на*ім’я*начальни!а*Головно.о*Aправління*е!ономі!и*та*інвестицій,*особовA

!арт!A*(форма*№*П-2ДС),*автобіо.рафію,*!опію*до!Aментів*про*освітA,*де!ларацію
про*доходи*за*2006*рі!*за*формою,*затвердженою*Міністерством*фінансів*У!раїни,
дві*фото!арт!и*розміром*3х4.

До2*менти) подаються) до) 2он2*рсної) 2омісії) ГоловноCо) *правління
е2ономі2и)та)інвестицій)за)адресою:)

01044,* м.* Київ,* вAл.* Хрещати!,* 36,* !імн.* 608,* тел.* 235-63-71,* 254-10-69.*
Термін)подачі)до2*ментів)до)2он2*рсної)2омісії —*місяць*від*дня*опAблі!Aвання.

Êë³í³êè âèòÿãíóòü
ç ò³í³
Ó ñòîëèö³ ñòâîðÿòü �ªäèíèé ðåºñòð ïðèâàòíèõ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â�

Ìåäèöèíà â³äìèâàº
ãðîø³
Ñòîëè÷í³ êë³í³êè çà ê³ëîãðàì áðóäíî¿ á³ëèçíè
ïëàòÿòü ïðèâàòíèì ïðàëüíÿì â³ä 1,1 äî 6,67 ãðí

Ïàí³ Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòü-
ºâà ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó�,
ùî ÷àñòî âèä³ëåí³ êîøòè
óïðàâë³íö³ ë³êàðåíü âèêîðèñ-
òîâóþòü íåðàö³îíàëüíî. Òàê,
âîíà íàâåëà ïðèêëàä ³ç ïðàëü-
íÿìè. Ùîð³÷íî ë³êàðí³ ïåðóòü
2,5 ìëí ê³ëîãðàì³â á³ëèçíè. Ï³ä
÷àñ ïåðåâ³ðêè âñòàíîâëåíî, ùî
îäí³ êë³í³êè ïëàòÿòü ïðèâàò-
íèì ïðàëüíÿì çà 1 êã á³ëèçíè
1,1 ãðí, òîä³ ÿê ³íøèì çàêëà-
äàì òàêà æ ñàìà ¿¿ ê³ëüê³ñòü îá-
õîäèòüñÿ ó 6,67 ãðí. Ïàí³ Áî-
ãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà íàãî-
ëîñèëà: ÿêùî ìåäèêè êîðèñòó-
âàòèìóòüñÿ ïîñëóãàìè äåðæàâ-

íèõ ïðàëåíü, òî âîíè çàîùà-
äÿòü 1 ìëí ãðí. À êîëè á âîíè
çàêóïèëè âëàñí³ ïðàëüí³ àâòî-
ìàòè, òî ùîð³÷íî çáåð³ãàëè äî
2 ìëí ãðí.

Êåð³âíèê ñòîëè÷íî¿ ìåäèöè-
íè ïîâ³äîìèëà, ùî, çà äàíèìè
³íâåíòàðèçàö³¿, ò³ëüêè äâ³ êë³-
í³êè ñòîâ³äñîòêîâî çàâàíòàæå-
í³ ðîáîòîþ: Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³-
êàðíÿ ¹ 12 òà ë³êàðíÿ �Øâèä-
êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè�. Ëèøå
â öèõ çàêëàäàõ ùîäíÿ âèêîíó-
þòü 5�6 îïåðàö³é. À ùå ùîäíÿ
â ñòàö³îíàðàõ ïðîñòîþº 2000
ë³æîê. Âîäíî÷àñ çàêëàäè îòðè-
ìóþòü êîøòè é íà ö³ êîéêè.

Îòîæ ïàí³ Áîãîìîëåöü-Øåðå-
ìåòüºâà ïåðåêîíàíà, ùî ðåîð-
ãàí³çàö³þ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³, à òà-
êîæ ñèñòåìè ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ â
Êèºâ³, ÿê ³ ó äåðæàâ³ çàãàëîì,
ïîòð³áíî ïðîâåñòè ÿêíàéøâèä-
øå. �ª ë³êàðí³-óëþáëåíö³, êîò-
ðèì ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ�ÿ âèä³ëÿþòü á³ëü-
øå êîøò³â, ³íøèì ìåäè÷íèì
æå çàêëàäàì ð³ê ó ð³ê ä³ñòàºòü-
ñÿ ëèøå ïîëîâèíà ãðîøåé â³ä
ïîòðåáè�,� íàãîëîñèëà âîíà.

Ùîðîêó ìåäè÷í³ çàêëàäè äà-
þòü çàìîâëåííÿ íà çàêóï³âëþ
íîâî¿ àïàðàòóðè. Îäíàê âèêî-
ðèñòîâóþòü ¿¿ íåðàö³îíàëüíî.
Ñêàæ³ìî, íå âñþäè ïîòð³áíà
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ðåíòãåí³âñüêî-
ãî îáëàäíàííÿ àáî àïàðàò³â äëÿ
ÓÇÄ. Òàê, ó Êèºâ³ º 334 àïàðà-
òè äëÿ óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³-
äæåííÿ. Àëå ðîçïîä³ëåí³ âîíè
íåð³âíîì³ðíî. Îòîæ ó äåÿêèõ
÷àñòèíàõ ì³ñòà ¿õ íå âèñòà÷àº.
Òàê, ó Ñîëîì�ÿíñüêîìó ðàéîí³
òàêèõ ïðèëàä³â ëèøå 4, ³ ùî-
ð³÷íî íà êîæíîìó ç íèõ îáñòå-
æóþòü ïîíàä 72 òèñÿ÷³ ïàö³ºí-
ò³â, à â Äí³ïðîâñüêîìó îäèí
àïàðàò ÓÇÄ îáñëóãîâóº ëèøå 
18 òèñÿ÷ !

Â³ä 1 âåðåñíÿ ó Êèºâ³ öåé êóðñ âèâ÷àòèìå
êîæíèé ÷åòâåðòèé ó÷åíü ïî÷àòêîâî¿ øêîëè

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Учора)Cолова)постійної)2омісії)Київради)з)питань)охо-
рони)здоров'я)та)соціальноCо)захист*)ОльCа)БоCомо-
лець-Шереметьєва)оприлюднила)рез*льтати)інвента-
ризації)столичних)лі2арень.)Перевір2а)засвідчила,)що
на)повн*)пот*жність)*)Києві)працюють)лише)два)ме-
дичних)за2лади)з)2іль2ох)десят2ів.)А)виділені)бю-
джетні)Cроші)часто)ви2идають)просто)на)вітер.)Та2,
за)прання)1)2C)білизни)лі2арні)в)різних)районах)пла-
тять)від)1)до)майже)7)Cрн.
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�Êè¿âìëèí� ïðîãðàâ íåá³æ÷èêîâ³
Ñïðîáà ðåéäåðñüêî¿ àòàêè íà ÂÀÒ �Êè¿âìëèí� âèÿâèëàñÿ áåçóñï³øíîþ

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó�
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Âà-
ñèëü Âîëãà, ìèíóëî¿ ï�ÿòíèö³
ïðèáëèçíî î 13 ãîäèí³ ñòàëî â³-
äîìî, ùî ñïðîáóþòü çàõîïèòè
ï³äïðèºìñòâî �Êè¿âìëèí�. Äâà
ïðàö³âíèêè âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè
ó ñóïðîâîä³ 4 àâòîáóñ³â ç á³éöÿ-
ìè îõîðîííîãî ï³äïðèºìñòâà
ïîâèíí³ áóëè óâ³éòè ³ çàõîïèòè
àäì³í³ñòðàòèâíó áóä³âëþ, âèëó-
÷èòè äîêóìåíòè ³ ïå÷àòêó ï³ä-
ïðèºìñòâà. Àëå ñïðîáà íå óâ³-
í÷àëàñÿ óñï³õîì, îñê³ëüêè, çà
ñëîâàìè íàðîäíîãî äåïóòàòà, â³í
îñîáèñòî ñòîÿâ íà ïðîõ³äí³é ï³ä-
ïðèºìñòâà, ³, éìîâ³ðíî, öå çó-
ïèíèëî çàãàðáíèê³â.

Ïðàö³âíèêè âèêîíàâ÷î¿ ñëóæ-
áè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷è-
òè âõîäæåííÿ íà ï³äïðèºìñòâî
ñèëîâèõ ñòðóêòóð, êåðóþòüñÿ ð³-
øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì.
Êèºâà, ÿêèé çàëèøèâ â ñèë³ ð³-
øåííÿ ì³ñüêîãî ñóäó Ñêàäîâñüêà
Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³. ßê ñêàçàâ
ïàí Âîëãà, â öüîìó âèïàäêó âè-
êîðèñòîâóþòü êëàñè÷íèé ïëàí ³ç
çàõîïëåííÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé
óæå íå ðàç ðåàë³çîâóâàëè â Óêðà-
¿í³. Öå ïîçîâ äî ñóäó äå-íåáóäü
ó ïðîâ³íö³¿, äå óõâàëþþòü ð³-
øåííÿ (çà ñëîâàìè äåïóòàòà, íå
âèêëþ÷åíî, ùî ìàþòü ì³ñöå ³
êîðóïö³éí³ ä³¿), ï³äêëþ÷åííÿ âè-
êîíàâ÷î¿ ñëóæáè äëÿ ïðîíèê-
íåííÿ íà ï³äïðèºìñòâî. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Âàñèëÿ, öå êîøòóº

ìàéæå $ 10 òèñ. íà îäíîãî ñóäî-
âîãî âèêîíàâöÿ. Ùå îäíà ñòàò-
òÿ âèòðàò � íà �á³éö³â�. Âîíè
îòðèìóþòü ïðèáëèçíî $ 200�
300. Àäæå é ö³íà ïèòàííÿ äóæå
âèñîêà. ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùà-
òèêó� ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ
�Õë³á Êèºâà� Îëåã Ïîíîìàðüîâ,
ï³äïðèºìñòâî �Êè¿âìëèí� îö³-
íþþòü â $ 50 ìëí.

Ïîçîâ, çã³äíî ç ÿêèì âèíåñëè
ñóäîâó óõâàëó, ñòîñóâàâñÿ ïîä³é
1999 ðîêó, êîëè ñòâîðèëè ÇÀÒ
�Êè¿âìëèí�. ² öèì ð³øåííÿì
îïðîòåñòîâóâàëè ïðàâîì³ðí³ñòü
éîãî ñòâîðåííÿ. ßêèéñü Êèñ³ëü
Ì. ². çâåðíóâñÿ â æîâòí³ 2006
ðîêó ç ïîçîâîì: ë³êâ³äóâàòè ï³ä-
ïðèºìñòâî ÇÀÒ �Êè¿âìëèí�, äëÿ
÷îãî ïðèçíà÷èòè ë³êâ³äàö³éíó
êîì³ñ³þ íà ÷îë³ ç ïàíîì Ñàâðè-
ãîþ Ñ. ²., êîëèøí³ì êåð³âíèêîì
ÄÏ �Êè¿âìëèí�. Ïðîòå, íå äèâ-
ëÿ÷èñü íà òå, ùî ïîçèâà÷ ðàï-
òîâî ïîìåð 11 ãðóäíÿ 2006 ðî-
êó, ÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ çâåðíåí-
íÿ äî ñóäó, ðîçãëÿä ñïðàâè íå
çàê³í÷èâñÿ. 4 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó
âñòóïèëî â ñèëó ð³øåííÿ Ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà. ßê ïî-
â³äîìèâ �Õðåùàòèêó� ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ �Õë³á Êèºâà�
Îëåã Ïîíîìàðüîâ: �ðåéäåðè âè-
áðàëè íàéâäàë³øèé ÷àñ, êîëè
íàäõîäèòü çåðíî íîâîãî âðîæàþ,
ï³äïðèºìñòâî ñòàá³ëüíî ïðàöþº,
³ Îðãàí³çàö³ÿ îðåíäàð³â íà ÷îë³
ç ïàíîì Ñàâðèãîþ, ÿêà íå âåäå

í³ÿêî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
íàìàãàºòüñÿ äåñòàá³ë³çóâàòè ðî-
áîòó óñï³øíî¿ êîìïàí³¿, á³ëü-
ø³ñòü àêö³é ÿêî¿ íàëåæàòü ãðî-
ìàä³ ì. Êèºâà�.

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó�
êåð³âíèê þðèäè÷íî¿ ñëóæáè
ÂÀÒ �Êè¿âìëèí� Âàñèëü Ìàð-
òèñåíêî, ñóäîâå ð³øåííÿ, ó ÿêî-
ìó îïðîòåñòîâóþòü ïîä³¿ ñåìè-
ð³÷íî¿ äàâíèíè, âèêëèêàº ñóì-
í³â, àäæå çàêîíîäàâñòâîì âèçíà-
÷åíèé òåðì³í ïîçîâíî¿ äàâíîñò³
ó òðè ðîêè. Äî ïî÷àòêó ëèïíÿ â
ñóä³ îãîëîøåíà ïåðåðâà, àëå êå-
ð³âíèöòâî ÂÀÒ �Êè¿âìëèí� íå
âèêëþ÷àº ïîâòîðåííÿ ñïðîá çà-
õîïëåííÿ ï³äïðèºìñòâà ç áîêó
ðåéäåð³â íà ÷îë³ ç êîëèøí³ì êå-
ð³âíèêîì ÄÏ �Êè¿âìëèí� Ñ. ².
Ñàâðèãîþ.

Ñåêðåòàð Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿
Ðàäè ç ïèòàíü áîðîòüáè ç îðãà-
í³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ³ êîðóï-
ö³ºþ Âàñèëü Âîëãà ï³äêðåñëèâ,
ùî ïîä³áí³ ñïðîáè ðåéäåðñüêèõ
çàõîïëåíü óñï³øíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ àêòèâ³çóþòüñÿ â ïåð³îä
ëèïíÿ-âåðåñíÿ öüîãî ðîêó, êîëè
â³äñóòí³é ìåõàí³çì ïðîòèâàãè ó
âèãëÿä³ çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó, ³
âñ³ çàéìàòèìóòüñÿ âèáîðàìè. Íà
çàïèòàííÿ, õòî ìîæå ñòîÿòè çà

ñïðîáîþ çàõîïëåííÿ, Âàñèëü
Âîëãà â³äïîâ³â: �ß íå íàçèâàòè-
ìó êîíêðåòíèõ ³ìåí, àëå çíàþ,
ùî ö³ ëþäè ç áëèçüêîãî îòî÷åí-
íÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî. ² ñïðîáà
çàõîïèòè öå ï³äïðèºìñòâî, äå-
ñòàá³ë³çóâàòè éîãî ðîáîòó, ìàº
ïîë³òè÷íó îñíîâó. Àäæå öå îñ-
íîâíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çàáåç-
ïå÷óº ñòîëè÷í³ õë³áîçàâîäè áî-
ðîøíîì, ç ÿêîãî âèï³êàþòü ìàé-
æå âåñü êè¿âñüêèé õë³á� !

�Ïåðåêðåñòîê� âçÿâñÿ çà Êè¿â
Ìåðåæ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ âèõîäÿòü íà íîâèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿

Ó÷îðà ðîñ³éñüêà êîìïàí³ÿ Õ5
Retail Group, ÿêà ïîñ³äàº ïåðøå
ì³ñöå íà ðèíêó ðîçäð³áíî¿ òîð-

ã³âë³ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ çà
îáñÿãàìè ïðîäàæ³â, çàÿâèëà ïðî
çì³íó êåð³âíèöòâà óêðà¿íñüêîãî

â³ää³ëåííÿ. Çàì³ñòü Îëåêñàíäðà
Âîëêîâà ãåíåðàëüíèì äèðåêòî-
ðîì ñòàâ Æàê Áóëåí.

Ó êè¿âñüêîìó îô³ñ³ êîìïàí³¿
�Ïåðåêðåñòîê� ïðî ïðèçíà÷åí-
íÿ íîâîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ä³çíàëèñÿ â³ä êîðåñïîíäåí-
òà �Õðåùàòèêà�. Ïðåäñòàâíèêè
êîìïàí³¿ �Ïåðåêðåñòîê� íå
çìîãëè ïðîêîìåíòóâàòè íîâå
ïðèçíà÷åííÿ òà íàçâàòè ïð³îðè-
òåòè ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ìåðåæ³
íà Óêðà¿í³. Äèðåêòîð ç ìàðêå-
òèíãó Íàä³ÿ Áîðçÿí ïîðåêîìåí-
äóâàëà çâåðíóòèñÿ äî ðîñ³éñüêî-
ãî îô³ñó êîìïàí³¿ Õ5 Retail
Group, äå ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³ òàêîæ
íå äàëè: �Ó öåé ÷àñ ìè çàê³í÷ó-
ºìî ðîçðîáêó ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
ãðóïè íà óêðà¿íñüêîìó ðèí-
êó�,� ïîâ³äîìèëà êåð³âíèê
ïðåñ-ñëóæáè Îëåêñàíäðà Ãàë³-
ìîâà, â³äìîâèâøèñü â³ä êîìåí-
òàð³â. Ïðè öüîìó â îô³ö³éí³é çà-
ÿâ³ êîìïàí³¿ âêàçàíî, ùî ïð³î-
ðèòåòíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëü-
íîñò³ íîâîãî êåð³âíèöòâà â
Óêðà¿í³ ñòàíå ðîçâèòîê á³çíåñó,
ðåàë³çàö³ÿ ìóëüòèôîðìàòíî¿
ñòðàòåã³¿ Õ5, ïëàíóâàííÿ òà êå-
ðóâàííÿ îïåðàö³éíîþ òà êîìåð-

ö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òîðãîâåëüíèõ
ìåðåæ ãðóïè íà óêðà¿íñüêîìó
ðèíêó. �Õ5 ìàº äîâãîñòðîêîâó
àìá³òíó ñòðàòåã³þ åêñïàíñ³¿ íà
óêðà¿íñüêèé ðèíîê, ÿêèé çðîñ-
òàº ÷è íå íàéøâèäøå ó Ñõ³äí³é
ªâðîï³�,� çàÿâèâ Æàê Áóëåí.

Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî óêðà-
¿íñüêèé ðèíîê ðîçäð³áíî¿ òîð-
ã³âë³ íèí³ ïåðñïåêòèâíèé äëÿ
ðîçâèòêó. Ñüîãîäí³ ó íüîãî âè-
ã³äíî âêëàäàòè ãðîø³, àäæå ³í-
âåñòèö³¿ ïîâåðòàþòüñÿ øâèäøå,
í³æ â ³íøèõ êðà¿íàõ. �Ïðèâàá-
ëèâ³ñòü óêðà¿íñüêîãî ðîçäð³áíî-
ãî ðèíêó ï³äòâåðäæóº íåùîäàâ-

íÿ óãîäà êóï³âë³ 50 % ìåðåæ³
�Ôóðøåò� ôðàíöóçüêîþ êîìïà-
í³ºþ �Auchan�,� çàçíà÷èâ ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð �Óêðà¿í-
ñüêî¿ òîðãîâåëüíî¿ ã³ëüä³¿� Âà-
äèì Íåïîñåäîâ. �Ôóðøåò� ìàº
ìàãàçèí íàéáëèæ÷å äî öåíòðó
ñòîëèö³ � íà Áåññàðàáö³, à íè-
í³ Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³ÿ âåäå ïåðåãîâîðè ç êîìïà-
í³ºþ �Ôóðøåò� òà �Êè¿âñüêèé
ÖÓÌ� ïðî ðîçì³ùåííÿ íà öî-
êîëüíîìó ïîâåðñ³ ÖÓÌó, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ íà ïåðåòèí³ âóëèöü
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî òà Õðå-
ùàòèêà, ìàãàçèíó ö³º¿ ìåðåæ³ !

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
�Õðåùàòèê�

Учора&найбільша&російсь/а&прод2/това&роздрібна&/ом-
панія&Х5&Retail&Group&оFолосила&про&призначення&ново-
Fо&FенеральноFо&дире/тора&мережі&"Пере/ресто/"&в
У/раїні.&Ним&став&Жа/&Б2лен,&я/ий&змінив&на&цій&поса-
ді&Оле/сандра&Вол/ова.&З&призначенням&пана&Б2лена
/ерівництво&Х5&план2є&реаліз2вати&м2льтиформатн2
стратеFію&/омпанії,&а&та/ож&повторити&2спіх&російсь/ої
мережі&в&У/раїні.&Привабливість&цьоFо&сеFмента&рин/2
підтвердж2ють&та/ож&інші&нещодавні&2Fоди.

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
�Õðåùàòèê�

Учора&стало&відомо,&що&мин2лої&п'ятниці&попередили
спроб2&силовоFо&захоплення&підприємства&"Київмлин",
що&входить&до&ЗАТ&"Хліб&Києва".&При&захопленні&най-
більшоFо&виробни/а&борошна&2&столиці&рейдери&при-
/ривалися&рішенням&місь/оFо&с2д2&С/адовсь/а&Херсон-
сь/ої&області,&я/е&на&мин2лом2&тижні&залишив&в&силі&і
Господарсь/ий&с2д&м.&Києва.&Кореспондент&"Хрещати-
/а"&дізнався,&що&з&почат/2&липня&продовжать&засідан-
ня&с2д2&щодо&підприємства,&я/е&забезпеч2є&борошном
2сі&столичні&хлібозаводи.

Підприємство-“Київмлин”-входить-до-с6лад8-ЗАТ-“Хліб-Києва”.-51%
а6цій —- 8- 6ом8нальній- власності,- 49%- розподілені- між- двома- а6ціо-
нерами —- юридичними- особами.- Кіль6ість- працівни6ів —- 650- чоло-
ві6.-Добове-виробництво —-100-тонн-висо6оя6існоRо-борошна-та-ін-
шої- прод86ції.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Мережа- “Пере6ресто6”- заснована- 6онсорці8мом- Alfa- Group- 8- 1995
році.- У- 1998- від6рила- 20- с8пермар6етів- “Пере6ресто6”.- У- 1998- мере-
жа-“Пятероч6а”-заснована-Андрієм-РоRачовим-та-Оле6сандром-Гірдою.
У-2002-від6рили-перший-Rіпермар6ет-“Пере6ресто6”.-2005-ро68-“Пяте-
роч6а”-проводить-IPO-на-Лондонсь6ій-фондовій-біржі,-с68пов8є-мере-
жі-“Копей6а”,-виходить-на-86раїнсь6ий-рино6 —-68п8є-4-маRазини-ме-
режі- SPAR.- У- 2006- році- відб8вається- злиття- “Пятероч6и”- та- “Пере-
6рест6а”,-об’єднан8-6омпанію-перейменов8ють-8-X5-Retail-Group-N.-V.
СьоRодні- в- Києві- працює- два- маRазини- “Пере6ресто6”,- ще- два —- 8
Броварах-та-ВишRороді.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Жа6-Б8лен-(47-ро6ів)-почав-6ар’єр8-8-1982-м8,-6оли-став-менеджером-з
продажів,- а- далі- асистентом- дире6тора- маRазин8- Rолландсь6ої- мережі
Vroom-&-Dreesmann.-З-1996-до-1999-він-обіймав-посад8-операційноRо-ди-
ре6тора- 8- Makro- Cash- &- Carry- (Metro- AG)- в- Польщі,- після- чоRо- працював
Rенеральним-дире6тором-6омпанії-Real-(Metro-AG)-в-Польщі-до-2001-ро68.
У-2001-році-пан-Б8лен-перейшов-8-6омпанію-Royal-Ahold —-один-з-провід-
них-операторів-с8пермар6етів-та-Rіпермар6етів-в-Європі,-де-б8в-президен-
том-CEO-Ahold-в-Польщі-до-2003-р.-У-2003-році-він-став-президентом-CEO
Ahold-8-Центральній-Європі.-Жа6-Б8лен,-я6-і-попереднє-6ерівництво,-б8де
під6онтрольним-ви6онавчом8-дире6тор8-Х5-Retail-Group-Льв8-Хасид8.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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хрещатик

Öåé àíàë³ç ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó (íàäàë³ �
Àíàë³ç) ðîçðîáëåíèé íà âèêîíàííÿ òà ç äîòðè-
ìàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè �Ïðî çàñàäè
äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³� òà Ìåòîäèêè ïðîâåäåí-
íÿ àíàë³çó âïëèâó ðåãóëÿòîðíîãî àêòó, çàòâåð-
äæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè â³ä 11.03.04 ð. ¹ 308 òà âèçíà÷àº ïðàâîâ³
òà îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè �Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âè-
çíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà�, ÿê ðåãóëÿòîðíîãî àêòó.

1. Àíàë³ç ïðîáëåìè, ÿêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîç-
â�ÿçàòè øëÿõîì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ

1.1. Ïðè÷èíè òà óìîâè âèíèêíåííÿ ïðîáëå-
ìè, îá´ðóíòóâàííÿ íåìîæëèâîñò³ ðîçâ�ÿçàííÿ
ïðîáëåìè çà äîïîìîãîþ ÷èííîãî ðåãóëÿòîðíî-
ãî àêòà:

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.18 Çàêîíó Óêðà¿íè �Ïðî
ðåêëàìó� ðåêëàìà íà òðàíñïîðò³ ðîçì³ùóºòüñÿ
ç³ çãîäè âëàñíèê³â îá�ºêò³â òðàíñïîðòó.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ó ì. Êèºâ³ ä³º �Ïîðÿ-
äîê ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà�, çàòâåðäæåíèé ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.12.2005 ¹ 2430.

Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.09.2006 ¹ 7/64 ñòâîðåíî Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè, îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêî-
ãî º îôîðìëåííÿ, êîíòðîëü òà âåäåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ñòîñîâíî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñ-
ïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Ïóíêòîì 2.3. ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.09.2006 ¹ 7/64 âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðà-
ö³þ) çîáîâ�ÿçàíî ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç öèì ð³øåííÿì.
Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ
ðîçðîáëåíî íîâèé ïðîåêò �Ïîðÿäêó ðîçì³ùåí-
íÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì. Êèºâà�, ðåàë³çàö³ÿ ÿêîãî íåìîæëèâà áåç
çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà.

Áåðó÷è äî óâàãè òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é ðàç
òàðèôè íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ çàòâåðäæóâàëèñü ùå ó
2000 ðîö³ (Íàêàç êîì³òåòó òðàíñïîðòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 ñ³÷íÿ 2000 ðî-
êó ¹ 5/1-ö) ³ ç öüîãî ÷àñó íå ïåðåãëÿäàëèñü,
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ïðè-
âåäåííÿ ¿õ ðîçì³ðó ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ðèíêó,
ÿêèé äèêòóº ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè íà òðàíñïîðò³.

Êîøòè, ÿê³ áóäóòü íàäõîäèòè çà ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà, ÷àñòêîâî áóäóòü çàðàõîâóâàòèñÿ äî
ì³ñöåâîãî áþäæåòó ç ïîäàëüøèì ¿õ ñïðÿìóâàí-
íÿì íà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà
³íø³ êàï³òàëüí³ âèäàòêè. ×àñòêîâî âîíè çàëè-
øàòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ � áàëàíñîóòðèìóâà÷³â äëÿ ï³äòðèìêè ¿õ
ô³íàíñîâîãî ñòàíó.

Íåìîæëèâ³ñòü ðîçâ�ÿçàííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîá-
ëåìè çà äîïîìîãîþ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â îáó-
ìîâëåíà òèì, ùî äëÿ ¿õ ³ñíóâàííÿ ìàº áóòè
ñòâîðåíà â³äïîâ³äíà ïðàâîâà îñíîâà. Ä³þ÷à ïðà-
âîâà îñíîâà ç ÷àñîì ïåðåñòàëà â³äïîâ³äàòè ðå-
àë³ÿì æèòòÿ òà íå âðàõîâóº âèìîãè ñüîãîäåí-
íÿ.

Îòæå, îñíîâíèì çàâäàííÿì ïðèéíÿòòÿ çà-
çíà÷åíîãî âèùå ðîçïîðÿäæåííÿ º ïðèâåäåííÿ
ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè
íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî
ð³âíÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî âè-
êîðèñòàííÿ ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.
Êèºâà òà çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó
ì. Êèºâà.

1.2. Ñóá�ºêòàìè, íà ÿêèõ çàçíà÷åíà âèùå
ïðîáëåìà ñïðàâëÿº íåãàòèâíèé âïëèâ, º ñóá�-
ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðåêëàì-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

2. Âèçíà÷åííÿ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ
Ïðîåêò º íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì, ÿêèé

ñïðÿìîâàíèé íà:
1). Çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî ì³ñüêîãî áþ-

äæåòó;
2). Åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Àëüòåðíàòèâí³ ñïîñîáè äîñÿãíåííÿ çàçíà÷å-
íèõ âèùå ö³ëåé

Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1
öüîãî Àíàë³çó, º ìîæëèâèì ëèøå øëÿõîì çà-
òâåðäæåííÿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ Ïîðÿäêó ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà òà Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîç-
ì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà
òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Àëüòåðíàòèâí³ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè:
1) ³ñíóþ÷à ñèòóàö³ÿ, òîáòî çàëèøåííÿ áåç çì³í

íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ðåãóëþº ïè-
òàííÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Òàêèé ñïîñ³á ïîçáàâèòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå-
÷åííÿ íàäõîäæåíü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ðà-
õóíîê êîøò³â â³ä ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà.

2) çàñòîñóâàííÿ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â áóäå ñó-
ïåðå÷èòè ³ìïåðàòèâíèì íîðìàì, çàêð³ïëåíèì
â ñòàòò³ 143 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 30 Çà-
êîíó Óêðà¿íè �Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â
Óêðà¿í³�, ñòàòò³ 18 Çàêîíó Óêðà¿íè �Ïðî ðåê-
ëàìó�, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ òåðèòîð³àëüíà ãðî-
ìàäà ì³ñòà (ÿê âëàñíèê) áåçïîñåðåäíüî àáî ÷å-
ðåç óòâîðåí³ íåþ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ óïðàâëÿº ìàéíîì, ùî º â êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³.

3) ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí â ñôåð³ ðîçì³ùåí-
íÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì. Êèºâà â ïîðÿäêó, ùî àíàë³çóºòüñÿ,� ïðî-
åêò Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ �Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âè-
çíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà�, ÿê ðåãóëÿòîðíîãî àêòó.

Ïåðåâàãà îáðàíîãî ñïîñîáó ïðàâîâîãî ðåãó-
ëþâàííÿ â³äíîñèí â ñôåð³ ðîçì³ùåííÿ ðåêëà-
ìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâ³ íàä çàçíà÷åíèìè âèùå àëüòåðíàòèâíèìè
ñïîñîáàìè ́ ðóíòóºòüñÿ íà ïðèíöèï³ ³ìïåðàòèâ-
íîñò³ (çàãàëüíîîáîâ�ÿçêîâîñò³) ð³øåíü âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî âñòàíîâ-
ëåíî ñò. 144 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñò. 73 Çà-
êîíó Óêðà¿íè �Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â
Óêðà¿í³�.

Ïðè ï³äãîòîâö³ öüîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòó âðà-
õîâóâàëîñü òå, ùî â³äíîñèíè ó ñôåð³ ðîçì³ùåí-
íÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ ïîä³áí³ äî îðåíäíèõ
â³äíîñèí, â çâ�ÿçêó ç ÷èì çã³äíî ñò. 8 Öèâ³ëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêà çàêð³ïëþº ìîæëè-
â³ñòü çàñòîñóâàííÿ àíàëîã³¿ çàêîíó, äëÿ âèçíà-
÷åííÿ íîâèõ òàðèô³â áóëî ïîð³âíÿíî òàðèôè,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ñïðàâëÿíí³ ïëàòè çà
ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåí³ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.09.2006 ¹ 34/91.

Çîêðåìà, âêàçàíèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè âñòàíîâëåíî ðîçì³ðè îðåíäíî¿ ïëàòè
çà 1 ì êâ. â³ä 133 (äëÿ ðîçòàøóâàííÿ êâ³òêîâèõ
ëîòê³â) äî 270 ãðí (äëÿ ðîçòàøóâàííÿ ðîëåòíèõ
ìåòàëåâèõ ê³îñê³â), ùî â ñåðåäíüîìó ñêëàäàº
200 ãðí. çà 1 ì êâ. (133+270)/2) ³ çíà÷íî ïåðå-
âèùóº ðîçì³ð ïëàòè çà ðîçòàøóâàííÿ ëàéòáîê-
ñó � 112 ãðí ïðè ðîçòàøóâàíí³ öüîãî ðåêëàì-
íîãî çàñîáó íà ñòàíö³¿ ìåòðî �Òåàòðàëüíà�
(40+35)õ1,5).

Òàðèôè, ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ çàòâåðäèòè, çíà÷-
íî ìåíø³ çà òàðèôè, ÿê³ ñïðàâëÿþòüñÿ çà êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñöåì íà ìàéí³ Äåðæàâíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà �Õàðê³âñüêèé ìåòðîïîë³òåí�, çàòâåð-
äæåíèõ íàêàçîì Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà
�Õàðê³âñüêèé ìåòðîïîë³òåí� â³ä 11 áåðåçíÿ 2004
ðîêó ¹ 86. Íàïðèêëàä, âàðò³ñòü 1 ì êâ. çà ðîç-
òàøóâàííÿ ùèòà ñòàíîâèòü áëèçüêî 160 ãðí.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîåêòîì ðåãóëÿòîðíîãî àêòó,
ùî àíàë³çóºòüñÿ, ïðîïîíóºòüñÿ ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñ-
ïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà â 1,5-2
ðàçè.

Íåïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòó, ùî àíàë³-
çóºòüñÿ, òîáòî ä³þ÷èé Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîç-
ì³ðó ïëàòè çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñ-
ïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, íå çà-
áåçïå÷èòü äîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü äî ö³ëüîâî-
ãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæå-
òó.

Òàêèì ÷èíîì, âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, çàçíà-
÷åíî¿ â ïóíêò³ 1 öüîãî Àíàë³çó, ìîæëèâå ëèøå
øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî àíàë³çóº-
òüñÿ, çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà
ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Аналіз регуляторного впливу до проекту
розпорядження Київської міської державної

адміністрації
“Про затвердження Порядку визначення

розміру плати за право розміщення реклами
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4. Îïèñ ìåõàí³çì³â òà çàõîä³â, ÿê³ çàáåçïå÷àòü
ðîçâ�ÿçàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè øëÿõîì ïðèé-
íÿòòÿ çàïðîïîíîâàíîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà

Âêàçàíó âèùå ïðîáëåìó ïðîïîíóºòüñÿ ðîç-
â�ÿçàòè øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) �Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëà-
òè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîð-
ò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà�, ÿêèì ïðî-
ïîíóºòüñÿ çàòâåðäèòè:

� áàçîâ³ òàðèôè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèçíà÷åí-
íÿ ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â çà-
ëåæíîñò³ â³ä òèïó ðåêëàìíîãî çàñîáó, áåç âðà-
õóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ïîäàòêó
íà ðåêëàìó, ÿê³ ìàþòü áóòè îá÷èñëåí³ äîäàòêî-
âî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà;

� êîðèãóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè, íà ÿê³ ïîñë³äîâíî
ïåðåìíîæóºòüñÿ áàçîâèé òàðèô â çàëåæíîñò³ â³ä
ìàðøðóò³â ðóõîìîãî ñêëàäó, ñåðåäíüîäîáîâîãî
ïàñàæèðîîáîðîòó íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó òà
äîâæèíè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ �Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëà-
òè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîð-
ò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà� íå ïîòðåáóº ìàòåð³àëüíèõ òà ³í-
øèõ âèòðàò.

Ðîçïîðÿäæåííÿ áóäå ïðèéíÿòå ï³ñëÿ éîãî
îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò ç ìåòîþ
îäåðæàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é â³ä ô³çè÷-
íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ¿õ îá�ºäíàíü ç ïîäàëü-
øèì â³äñòåæåííÿì ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåãóëÿòîð-
íîãî àêòà.

Ðîçðîáëåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî àíàë³çóºòüñÿ,
çä³éñíþºòüñÿ çà ïðèíöèïàìè:

à) çàêîííîñò³;
á) ãëàñíîñò³ (â³äêðèòîñò³ òà çàãàëüíîäîñòóï-

íîñò³);
â) êîëåã³àëüíîñò³;
ã) óðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêèõ îðãà-

í³çàö³é;
´) óðàõóâàííÿ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ðîáîòè íà

ðåêëàìíîìó ðèíêó;
ä) íàóêîâîñò³;
å) åêîíîì³÷íî¿ òà þðèäè÷íî¿ îá´ðóíòîâàíî-

ñò³ òîùî.

ßê ïîêàçàâ äîñâ³ä, ñòóï³íü åôåêòèâíîñò³ ïðà-
âîâîãî ðåãóëþâàííÿ º äîñòàòíüî âèñîêèì, ùî
îáóìîâëþºòüñÿ õàðàêòåðîì çàñîáó âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè.

5. Îá´ðóíòóâàííÿ ìîæëèâîñòåé äîñÿãíåííÿ âè-
çíà÷åíèõ ö³ëåé ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ

Ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ïåðåäáà÷åíèõ
ï. 2. öüîãî Àíàë³çó ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, ùî àíàë³çóºòüñÿ, º ö³ëêîì ðåàëüíîþ òà
îá´ðóíòîâàíîþ ó çâ�ÿçêó ç òèì, ùî ìåòîþ ñòâî-
ðåííÿ ïðîåêòó çàçíà÷åíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ º
ö³ëåñïðÿìîâàíå âèð³øåííÿ ïðîáëåì â ãàëóç³
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà.

Äîñâ³ä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïîêàçóº ñâîþ
åôåêòèâí³ñòü.

Äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, âèçíà÷åíèõ ó ï. 2 öüîãî
Àíàë³çó, º ìîæëèâèì çàâäÿêè çàòâåðäæåííþ
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿, ÿêèì âèçíà÷àºòüñÿ Ïîðÿäîê âèçíà-
÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà (äîäàòîê äî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ).

Äî íåãàòèâíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü âïëèâà-
òè íà âèêîíàííÿ âèìîã ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî àíà-
ë³çóºòüñÿ, ìîæíà â³äíåñòè:

� íåäîòðèìàííÿ ðîçïîâñþäæóâà÷àìè ðåêëà-
ìè ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ùî àíàë³çóºòüñÿ, òà çàòâåðäæåíî-
ãî íèì Ïîðÿäêó ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà â ÷àñòèí³ ïîðóøåííÿ ïëà-
ò³æíî¿ äèñöèïë³íè;

� â³äñóòí³ñòü ó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ðåàëüíèõ òà åôåêòèâíèõ âàæåë³â âïëèâó
íà ðîçïîâñþäæóâà÷à ðåêëàìè ó âèïàäêàõ ïîðó-
øåííÿ íèì çàçíà÷åíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ (Çàêîí
Óêðà¿íè �Ïðî ðåêëàìó� ñåðåä êîíòðîëþþ÷èõ
îðãàí³â íå ïåðåäáà÷àº îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ);

� çì³íà çàêîíîäàâñòâà, ïðèéíÿòòÿ íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ ³íøèõ óìîâ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó
ïëàòè çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíèõ çàñîá³â íà òðàíñïîðò³.

Ðàçîì ç òèì, ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ �Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëà-
òè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîð-
ò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà� çîáîâ�ÿçóº
ñóá�ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ âèêîíóâàòè âñòàíîâ-
ëåí³ íèì âèìîãè.

Âïðîâàäæåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ �Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà
ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà� ï³ñëÿ éîãî ïðèé-
íÿòòÿ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ:

� Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü ðåêëàìè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) �
â ÷àñòèí³ ðîçðîáëåííÿ óìîâ êîíêóðñó, êîíêóðñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ íèìè ó÷àñíèê³â
êîíêóðñó, êîíòðîëþ òà îáë³êó ðåêëàìè íà
òðàíñïîðò³;

� êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì �Êè¿âðåêëàìà�
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) � â ÷àñ-
òèí³ çáîðó êîøò³â çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàçíà-
÷åíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ñèñ-
òåìàòè÷íî.

6. Âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â ïðèéíÿò-
òÿ çàïðîïîíîâàíîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà

Î÷³êóâàí³ âèãîäè:
� äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ïåðåäáà÷åíèõ ï.2 öüîãî

àíàë³çó;
� çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî ì³ñöåâîãî áþ-

äæåòó;
� çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà ô³íàíñóâàííÿ Ïðî-

ãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â ì. Êèºâ³;
� åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

Î÷³êóâàí³ âèòðàòè äåðæàâè:
� äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ïåðåäáà÷åíèõ ï.2 öüî-

ãî àíàë³çó;
� îðãàí³çàö³éí³ âèòðàòè, ïîâ�ÿçàí³ ç ïðèé-

íÿòòÿì òà âïðîâàäæåííÿì ðîçïîðÿäæåííÿ (âè-
òðàòè, ïîâ�ÿçàí³ ç îïðèëþäíåííÿì äàíèõ äîêó-
ìåíò³â òîùî).

Î÷³êóâàí³ âèòðàòè ñóá�ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ãðîìàäÿí:

� çá³ëüøåííÿ âèòðàò çà âíåñåííÿ ïëàòè çà
ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

7. Îá´ðóíòóâàííÿ ñòðîêó ä³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ
Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ �Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âè-
çíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà� º ðåãóëÿòîðíèì íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèì àêòîì, ÿêèé ä³º íà íåâèçíà÷åíå êîëî îñ³á,
º çàãàëüíîîáîâ�ÿçêîâèì äî çàñòîñóâàííÿ íà òå-
ðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, òà ñòðîê ä³¿ ÿêîãî � äî íå-
îáõ³äíîñò³ âíåñåííÿ íàñòóïíèõ çì³í.

8. Âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ

Ïðîãíîçí³ ïîêàçíèêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³¿
Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ �Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà-
÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà�:

1). Îáñÿãè íàäõîäæåíü ì³ñüêîãî áþäæåòó, ïî-
â�ÿçàíèõ ç ä³ºþ ðåãóëÿòîðíîãî àêòó;

2). Ê³ëüê³ñòü ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè, íà ÿêèõ ïîøèðþâàòèìåòüñÿ ä³ÿ ðåãó-
ëÿòîðíîãî àêòó (òåðèòîð³ÿ ä³¿ àêòó � ì³ñòî Êè-
¿â);

3). Ê³ëüê³ñòü âñòàíîâëåíèõ ðåêëàìíèõ çàñî-
á³â â ì. Êèºâ³.

Îáñÿãè êîøò³â òà ÷àñ, ùî âèòðà÷àòèìóòüñÿ
ñóá�ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ òà/àáî ô³çè÷íèìè
îñîáàìè, ïîâ�ÿçàíèìè ç âèêîíàííÿì âèìîã àê-
òó, çàëåæèòü â³ä êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿: ì³ñöÿ,
ñòðîêó ðîçòàøóâàííÿ, âèäó òà ðîçì³ðó ïëîùè-
íè ðåêëàìíîãî çàñîáó òà ³íøèõ ïîêàçíèê³â,
ê³ëüêîñò³ îñ³á, ç ÿêèìè ïîòð³áíî ïîãîäèòè ðîç-
òàøóâàííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó, òîùî;

Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÷. 5 ñò. 12 Çàêîíó Óêðà¿íè
�Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó
ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³� â³ä 11.09.03 ð.
¹ 1160-IV ð³âåíü ïî³íôîðìîâàíîñò³ ñóá�ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ òà/àáî ô³çè÷íèõ îñ³á ç îñíîâ-
íèõ ïîëîæåíü ðîçïîðÿäæåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ
ê³ëüê³ñòþ îñ³á, ùî:

à) ïðî÷èòàþòü çàçíà÷åíå ðîçïîðÿäæåííÿ â
ìåðåæ³ ²íòåðíåò íà îô³ö³éí³é âåá-ñòîð³íö³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè çà ðåçóëüòàòàìè îïðèëþä-
íåííÿ;

á) îòðèìàþòü ðåãóëÿòîðíèé àêò çà çàïèòàìè
äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

â) îòðèìàþòü ðåãóëÿòîðíèé àêò àáî ³íôîðìà-
ö³þ ùîäî îñíîâíèõ éîãî ïîëîæåíü ³íøèìè
øëÿõàìè.

9. Âèçíà÷åííÿ çàõîä³â â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâ-
íîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ

9.1. Ñòðîêè ïðîâåäåííÿ:
� áàçîâå â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ àê-

òà � äî íàáðàííÿ àêòîì ÷èííîñò³;
� ïîâòîðíå â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ àê-

òà � ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ àêòîì;
� â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³¿ àêòó çä³é-

ñíþºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ, ÿê³ ïðî-
âîäÿòüñÿ ³ç çàëó÷åííÿì íàóêîâèõ àáî ³íøèõ óñ-
òàíîâ, ùî çä³éñíþþòü àáî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü
çä³éñíþâàòè ñîö³îëîã³÷í³ òà ³íø³ îïèòóâàííÿ.

Äî îïèòóâàííÿ ùîäî â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòà-
òèâíîñò³ ä³¿ àêòó ïîâèíí³ â³äáèðàòèñÿ íàñòóïí³
ãðóïè îñ³á:

à) ñóá�ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ìà-
þòü ñòàòóñ ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè;

á) ñóá�ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ìà-
þòü îêðåì³ ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿;
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â) îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà äåð-
æàâíî¿ âëàäè, ùî çä³éñíþþòü ðåãóëþâàííÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ òà çä³éñíþþòü
êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïîðÿäêó ¿¿ ðîçì³ùåí-
íÿ.

Çàõîäè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ áóäå çä³éñíþâà-
òèñÿ â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíî-
ãî àêòà:

� îáñÿãè íàäõîäæåíü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó,
ïîâ�ÿçàíèõ ç ä³ºþ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà;

� âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ðîçïîâñþäæóâà÷³â
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, íà ÿêèõ ïîøèðþâàòèìåòü-
ñÿ ä³ÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà (òåðèòîð³ÿ ä³¿ àêòà �
ì³ñòî Êè¿â);

� âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ðåêëàìíèõ çàñîá³â,
ðîçòàøîâàíèõ íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðè-
çàö³¿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â;

� ìîí³òîðèíã ê³ëüêîñò³ âèäàíèõ ïîãîäæåíü
íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâ³.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü ðåêëàìè 

Ñ. ×åðåï

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè 

Â. ßñòðóáèíñüêèé

Повідомлення
Про оприлюднення проекту розпорядження

Київської міської державної адміністрації 
“Про затвердження Порядку визначення

розміру плати за право розміщення реклами
на транспорті комунальної власності м. Києва”

Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ×åðíîâåöüêîãî Ë. Ì. â³ä 23.01.2007
ðîêó, ðîáî÷î¿ ãðóïè, ñòâîðåíî¿ äëÿ ðîçðîáêè
Ïîðÿäêó íàäàííÿ ïðàâà íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â íà îá�ºêòàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì³ñòà Êèºâà òà ðàéîí³â ì³ñòà, ñòâîðåíî¿ çã³äíî
ç Ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.09.2006 ¹ 1322 (ïðîòîêîë
â³ä 07.02.2007 ðîêó) òà â³äïîâ³äíî äî ñò. ñò. 9,
13 Çàêîíó Óêðà¿íè �Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³� ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðî-
ïîçèö³é â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ¿õ îá�-
ºäíàíü âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
ïîâ³äîìëÿº ïðî îïðèëþäíåííÿ ïðîåêòó Ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ �Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åí-
íÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëà-
ìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà�.

Ìåòà ïðîåêòó:
Ïðèâåäåííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³-

ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ó â³äïîâ³äí³ñòü äî åêîíîì³÷-
íî îáãðóíòîâàíîãî ð³âíÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü
äî áþäæåòó ì. Êèºâà øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) �Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âè-
çíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà�, ÿêèì ïðîïîíóºòüñÿ çàòâåðäèòè:

� áàçîâ³ òàðèôè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèçíà÷åí-
íÿ ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â çà-
ëåæíîñò³ â³ä òèïó ðåêëàìíîãî çàñîáó, áåç âðà-
õóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ïîäàòêó
íà ðåêëàìó, ÿê³ ìàþòü áóòè îá÷èñëåí³ äîäàòêî-
âî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà;

� êîðèãóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè, íà ÿê³ ïîñë³äîâíî
ïåðåìíîæóºòüñÿ áàçîâèé òàðèô â çàëåæíîñò³ â³ä

ìàðøðóò³â ðóõîìîãî ñêëàäó, ñåðåäíüîäîáîâîãî
ïàñàæèðîîáîðîòó íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó òà
äîâæèíè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.

Äî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ �Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà� âêëþ÷åíî äîäàòîê:

1. Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðà-
âî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ �Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà� ç äîäàòêîì òà àíàë³çîì ðå-
ãóëÿòîðíîãî âïëèâó îïðèëþäíåíî â ìåðåæ³ ²í-
òåðíåò íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ âëàäè � www.kmv.gov.ua. 

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðî-
òÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ çà-
çíà÷åíèõ âèùå ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè �
www. kmv.gov.ua çà àäðåñîþ:

Ïîøòîâà àäðåñà:
01030 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êîöþáèíñüêîãî, 12-à
Åëåêòðîííà àäðåñà: portal@kmv.gov.ua

Çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè �Ïðî çâåðíåííÿ
ãðîìàäÿí� ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè, ¿õ îá�-
ºäíàííÿ íàäàþòü âëàñí³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïî-
çèö³¿ â óñí³é ÷è ïèñüìîâ³é ôîðì³, âèõîäÿ÷è ç
âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè 

Â. ßñòðóáèíñüêèé

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü ðåêëàìè Ñ. ×åðåï

Проект
Про затвердження Порядку визначення розміру 

плати за право розміщення реклами 
на транспорті комунальної власності м. Києва

Відповідно до законів України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, 

“Про столицю України — місто%герой Київ”,
“Про рекламу” та з метою підвищення

ефективності використання майна
комунальної власності міста Києва:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëà-
òè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, Íà-
êàç êîì³òåòó òðàíñïîðòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³-
íîâî¿ ïîë³òèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.01.2000 ¹ 5/1-ö, çàðåºñòðî-
âàíîãî ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñ-
òèö³¿ 10.02.2000 çà ¹ 10/202.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ 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 çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Проект
Додаток до розпорядження Київської міської Державної адміністрації

Порядок визначення розміру плати 
за право розміщення реклами на транспорті

комунальної власності м. Києва.
1. Öåé Ïîðÿäîê ïðèçíà÷åíèé äëÿ îá÷èñëåí-

íÿ ïëàòè çà âèêîðèñòàííÿ ïëîù ï³ä ðîçì³ùåí-
íÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ òà íîñèòü îáîâ�ÿçêî-
âèé õàðàêòåð äëÿ ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ³ ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð äëÿ âñ³õ
³íøèõ ï³äïðèºìñòâ.

2. Ïëàòà íå âðàõîâóº ïîäàòîê íà äîäàíó âàð-
ò³ñòü, ïîäàòîê íà ðåêëàìó òà ðîçðàõîâóºòüñÿ â
ãðèâíÿõ.

3. Áàçîâà ïëàòà äîïîâíåíà êîðèãóþ÷èìè êî-
åô³ö³ºíòàìè, ÿê³ âðàõîâóþòüñÿ ïðè âèçíà÷åíí³
ïëàòè, òà çàëåæèòü â³ä:

� ìàðøðóò³â ðóõîìîãî ñêëàäó òðàíñïîðòó �
òàáëèöÿ 7;

� ñåðåäíüîäîáîâîãî ïàñàæèðîîáîðîòó íà ñòàí-
ö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó � òàáëèöÿ 8;

�äîâæèíè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó � òàáëèöÿ 4.
4. Ó âèïàäêó ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó

ñêëàäíî¿ êîíô³ãóðàö³¿ ðîçðàõóíîê ñïëà÷óâàíî¿
ïëîù³ çä³éñíþºòüñÿ ó ìåæàõ îïèñàíîãî ïðÿìî-
êóòíèêà (çîâí³øí³ ãàáàðèòè).

5. Ïðè ï³äðàõóíêó ïëîù³ ðåêëàìíîãî çàñîáó
ïëàòà çà íåïîâíèé êâàäðàòíèé ìåòð áåðåòüñÿ ³ç
òî÷íîãî ðîçðàõóíêó áåç îêðóãëåííÿ.

6. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà 1 ì2 âñòàíîâ-

ëåíîãî ðåêëàìíîãî çàñîáó, ãðí, íà ñòàíö³ÿõ ìåò-
ðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ,
ñóì³ùåíèõ ç âõîäàìè (âèõîäàìè) íà ñòàíö³ÿõ,
òóíåëÿõ:

1.1.# Щитова#*онстр.*ція# 33

1.2.# Лайтбо*си#(світлова#*асета,#плафон)# 35

1.3.#
Ре*ламні#площі#під#на*лей*и#(сті*ери,#постери#тощо)#на#дверях

вестибюлів,#на#стінах#станцій#тощо#
25

Òàáëèöÿ 1

7. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ 1 ì2 ðåêëàìíî¿ ïëîù³ âñåðåäèí³ ðóõîìîãî ñêëà-
äó, ãðí:

Òàáëèöÿ 2

2.1.# Метрополітен.# 39,0

2.2.# НаземноJо#транспорт.# 25,0

8. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìíî¿ ïëîù³ ççîâí³ îäíîãî âàãîíà ðóõîìîãî
ñêëàäó, ãðí:

Òàáëèöÿ 3

3.1.# Тролейб.с# 900,0*

3.2. Трамвай 800,0*

3.3.# Автоб.с# 850,0*

3.4. Ф.ні*.лер 400,0*

3.5. Мі*роавтоб.с 450,0*

3.6. ВаJон#метрополітен. 1500,0

* Òàðèô çì³íþºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä äîâæèíè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â øëÿõîì ïîìíîæåííÿ íà
ïîïðàâî÷íèé êîåô³ö³ºíò:

Òàáëèöÿ 4

Довжина#транспортноJо#засоб.#(мм) Поправочний#*оефіцієнт

До#8999 0,75

Від#9000#до#12#999 1,0

Від#13#000#до#18#999 1,2

19#000#і#більше 1,4

9. Çà çãîäîþ áàëàíñîóòðèìóâà÷à ïðè ðîçðàõóíêó ïëàòè çà âèêîðèñòàííÿ ïëîù ï³ä ðîçì³ùåí-
íÿ ðåêëàìè ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ 1 ì êâ. ðåêëàìíî¿
ïëîù³ ççîâí³ ðóõîìîãî ñêëàäó:

Òàáëèöÿ 5

Вид#транспорт. Вартість#1м2,#Jрн

5.1. Тролейб.с,#трамвай 150,0

5.2. Автоб.с,#ф.ні*.лер 150,0

5.3. Мі*роавтоб.с 150,0

10. Ùîì³ñÿ÷íà ïëàòà çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿ íà ñòàíö³ÿõ
ìåòðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ï³øîõîäíèõ ïåðåõîäàõ òà âñåðåäèí³ ðóõîìîãî ñêëàäó, ãðí:

Òàáëèöÿ 6

6.1.
Еле*тронний#інформаційний#носій,#розміщений#на

станції#метрополітен.
за#площин. 300

6.2. Телевізійний#е*ран,#розміщений#.#ваJоні#метро за#площин. 10

6.3.
Еле*тронний#інформаційний#носій#(е*ран),

розміщений#всередині#р.хомоJо#с*лад.#наземноJо
транспорт.

за#площин. 8

Êîåô³ö³ºíòè äèôåðåíö³àö³¿ áàçîâî¿ ïëàòè â çàëåæíîñò³ 
â³ä ìàðøðóò³â ðóõîìîãî ñêëàäó òðàíñïîðòó

Òàáëèöÿ 7

КатеJорія
Маршр.ти#транспорт.# Коефіцієнт#

Тролейб.с# Трамвай# Автоб.с#

1#
3,#5,#8,##9,#14,

16,#17,#18
24,#55,#55*,#62 1,5

2#
10,#15,#19,

27,#30,#34,#38,
40,#42,#43

1,#3,#31,#18,#21 3,#5,#7,#8,#38,#45,#51,#53,#69,#71 1,0

3# 2,#7,#11,#12,##36 14 12,#48,#88# 0,8

4#
1,#4,#7*,#21,#22,

25,#28,#29,#31,#33,
35,#37,#39,#41

4,#5,#12,#15,#19,
26,#27,#28,#32,#33

2,#6,#9,#10,#11,#13,#14,#16,#17,
18,#20,#21,#23,#27,#28,#30,#31,#32,
33,#34,#36,#37,#39,#41,#42,#43,#46,
47,#50,#52,#54,#56,#57,#64,#72,#81,

84,#87,#89,#90,#91,#92,#95,##96,#97,
98,#99,#100,#101,#102,#103,#104,

106,#108,#118

0,5

5
6,#23,#24,#26,

32
2,#7,#8,#11,#16,#22,

23,#25,#29,#35
Інші#маршр.ти,#я*і#не#ввійшли#до

*атеJорій#1,2,3,4
0,3
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Êîðèãóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ï³øîõîäíèõ ïåðåõîäàõ, ñóì³ùåíèõ
ç âõîäàìè (âèõîäàìè) íà ñòàíö³ÿõ, òóíåëÿõ â çàëåæíîñò³ â³ä ñåðåäíüîäîáîâîãî ïàñàæèðîîáîðîòó.

Òàáëèöÿ 8

Середньодобовий#пасажирооборот#(тис.пасажирів) Коефіцієнт

до#40,0#в*лючно
(станції#метро##Дніпро,#Гідропар*,#Поштова#площа,#Тараса#Шевчен*а,#Сирець,

ДороJожичі,#Кловсь*а,#Слав.тич,#Осо*ор*и,#Вирлиця,#Бориспільсь*а)
1,0

від#40,1#до#100,0#в*лючно
(станції#метро#А*адеммістеч*о,#Житомирсь*а,#Святошин,#Нив*и,#Ш.лявсь*а,

Політехнічний#інстит.т,#Університет,#Арсенальна,#Дарниця,#Палац#"У*раїна",
Респ.блі*ансь*ий#стадіон,#Площа#Льва#ТолстоJо,#Контра*това#площа,#Оболонь,#Героїв
Дніпра,#Золоті#Ворота,#Палац#Спорт.,#Печерсь*а,#Др.жби#народів,#Вид.бичі,#Позня*и,

Хар*івсь*а,#Берестейсь*а,#Театральна)

1,5

більше#100,0
(станції#метро#Хрещати*,#Во*зальна,#Лівобережна,#ЧерніJівсь*а,#Лісова,#Либідсь*а,

Майдан#Незалежності,#Петрів*а,#Мінсь*а,#Л.*'янівсь*а)
2,0

11. Ïëàòà çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà ïðî¿ç-
íèõ êâèòêàõ ñêëàäàº 0,10 ãðí çà îä.

12. Ðîçì³ð ïëàòè çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè, ÿêà ðîçòàøîâóºòüñÿ çîâí³ íà òåðèòîð³¿ òà
ñïîðóäàõ ï³äïðèºìñòâ òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ, ìåòðîïîë³òåíó âñòàíîâëþºòüñÿ
çã³äíî ç çàòâåðäæåíèì Ïîðÿäêîì âèçíà÷åííÿ
ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çà-
ñîá³â), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî ðàéî-
í³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ
ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ì. Êèºâà.

13. Çà ïîäâ³éíó (ñóì³ùåíó) îäèíèöþ ðóõîìî-

ãî ñêëàäó ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�, ùî íàäàºòüñÿ ÿê
ºäèíèé ðåêëàìîíîñ³é, çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³-
ºíò 0,7.

14. Çà åëåêòðîííå òàáëî, �ðÿäîê, ùî á³æèòü�,
ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà òðàíñïîðò³ ÊÏ �Êè¿âïàñ-
òðàíñ�, çàñòîñîâóºòüñÿ áàçîâà ïëàòà 25,00 ãðí
çà îäèíèöþ.

15. Çà ñïåö³àëüíó ðåêëàìíó êîíñòðóêö³þ íà
ïîïåðå÷èíàõ ì³æ îïîðàìè îñâ³òëåííÿ òà êîí-
òàêòíî¿ ìåðåæ³ çàñòîñîâóºòüñÿ áàçîâà ïëàòà 50,00
ãðí çà 1 êâ. ì ïëîù³ êîíñòðóêö³¿ ç âðàõóâàííÿì
ïëàòè çà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ îïîð êîí-
òàêòíî¿ ìåðåæ³.

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проведення 52%ї міської виставки квітів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 707 від 14 червня 2007 року

В рамках проведення міських заходів щодо святкування 16�ї річниці Незалежності України та з метою
пропаганди досягнень передового досвіду у галузі квітникарства і озеленення міст провести з 24 серпня до
1 вересня 2007 року на території Печерського ландшафтного парку 52�у міську виставку квітів на тему: “Ор�
наменти та візерунки народів світу”:

СКЛАД
комісії для оцінки експонатів 

і композицій міської виставки квітів

ßâîðîâñüêèé Ïåòðî Ïåòðîâè÷ - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá�ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà �Êè¿âçåëåíáóä�, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Çàõàð÷åíêî Ïåòðî Àíòîíîâè÷ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, ëàí-
äøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè òà ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåê-
ðåòàð êîì³ñ³¿

Õàð÷åíêî Âàëåð³é Áîðèñîâè÷ - íà÷àëüíèê àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíîãî â³ää³ëó ³íñòèòóòó
ÓêðÍÄ²³íæïðîåêò (çà çãîäîþ) 

Êóøí³ð Àíàòîë³é ²âàíîâè÷ - äåêàí ôàêóëüòåòó ñàäîâî-ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà ëàí-
äøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè Íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñè-
òåòó (çà çãîäîþ)

Ñëîáîäåíþê ²ðèíà Ìèõàéë³âíà - ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ñï³ëêè
óêðà¿íñüêèõ êâ³òíèêàð³â (çà çãîäîþ)

Ïóøêàð Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ - çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó ³íñòèòóòó
�Ðåêëàìà� (çà çãîäîþ)

Âîéêî Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà - äîöåíò ³íñòèòóòó ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó (çà çãîäîþ) 

Êèÿøêî Âàëåíòèíà Äìèòð³âíà - íà÷àëüíèê â³ää³ëó óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàáóäî-
âàíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá�ºäíàííÿ
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà �Êè¿âçåëåíáóä�

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

1. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá�ºäíàííþ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà �Êè¿âçåëåíáóä� çä³éñíèòè îðãàí³-
çàö³éíó ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ ì³ñü-
êî¿ âèñòàâêè êâ³ò³â, çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ âèñîêîãî åñ-
òåòè÷íîãî òà îðãàí³çàö³éíîãî ð³âíÿ, çàëó÷åííÿ äî
ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ öüîãî çàõîäó ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî óòðèìàííþ
çåëåíèõ íàñàäæåíü, ì³ñüêèõ ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïî-
äàðñòâ, ï³äïðèºìñòâ ïî âèðîùóâàííþ ³ ðåàë³çà-
ö³¿ êâ³òêîâî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³òíèêàð³â-àìàòîð³â.

2. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ äëÿ îö³íêè åêñïîíàò³â ³
êîìïîçèö³é ì³ñüêî¿ âèñòàâêè êâ³ò³â òà çàòâåðäè-
òè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì ñïðèÿòè ó çàáåçïå÷åíí³ ô³íàíñóâàííÿ çà
ðàõóíîê çàãàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç áëàãî-
óñòðîþ â³äïîâ³äíèõ ðàéîí³â âèòðàò ðàéîííèõ êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ
íàñàäæåíü äëÿ ñòâîðåííÿ íà çàêð³ïëåíèõ çà íè-
ìè ä³ëÿíêàõ êâ³òêîâèõ êîìïîçèö³é òà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò ³ç äîãëÿäó çà ñòâîðåíèìè êâ³òêîâèìè
êîìïîçèö³ÿìè.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîô³íàíñóâàòè âèäàòêè íà ïðîâåäåííÿ ì³ñüêî¿
âèñòàâêè êâ³ò³â çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, çàòâåð-

äæåíèõ â ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà áëàãîóñòð³é, çã³ä-
íî ç êîøòîðèñîì, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷è-
òè îõîðîíó åêñïîíàò³â ì³ñüêî¿ âèñòàâêè êâ³ò³â ç
17.00 äî 9.00 ç 18 ñåðïíÿ 2007 äî 23 ñåðïíÿ 2007
ðîêó òà ö³ëîäîáîâó ¿õ îõîðîíó ç 24 ñåðïíÿ äî 1
âåðåñíÿ 2007 ðîêó.

6. Ðàéîííîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó çàáåçïå÷èòè óñòàíîâêó êîíòåéíåð³â äëÿ
ñì³òòÿ íà òåðèòîð³¿ Ïå÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíîãî
ïàðêó òà çàáåçïå÷èòè ùîäåííå (äî 9 ãîäèíè ðàí-
êó) âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ç 23 ñåðïíÿ 2007 äî 1 âå-
ðåñíÿ 2007 âêëþ÷íî.

7. 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 áðèãàäè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó Ïå-
÷åðñüêîìó ëàíäøàôòíîìó ïàðêó � 24.08.2007 ç
12.00 äî 18.00.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

№#з/п Наймен.вання#видат*ів С.ма#витрат,#тис.#Jрн

І.#ВИТРАТИ#КОМУНАЛЬНОГО#ОБ`ЄДНАННЯ
"КИЇВЗЕЛЕНБУД"#НА#ПРОВЕДЕННЯ#52-ї#МІСЬКОЇ

ВИСТАВКИ#КВІТІВ

1.
ВиJотовлення#та#встановлення#ре*ламних#зна*ів,#аншлаJів,

оплата#радіомашини#та#м.ніципальноJо#ор*естр.
1,7

2. ВиJотовлення#ес*ізних#прое*тів#52-ї#місь*ої#вистав*и#*вітів 25,0

3. ВиJотовлення#виставочноJо#планшета 5,0

4. Витрати#КП#"Київмісь*світло" 1,0

5.

Витрати#*ом.нальноJо#підприємства#по#.триманню#зелених
насаджень#Печерсь*оJо#район.#(прибирання#території#Печерсь*оJо

ландшафтноJо#пар*.,#полив#Jазонів#та#*вітни*ів,#.тримання
т.алетів,#вивезення#сміття)

51,9

6.
Витрати#Київсь*оJо#НаціональноJо#.ніверситет.#ім.Т.Г.Шевчен*а

(підрозділ#Ботсад.#ім.#а*адемі*а#О.#В.#Фоміна)
5,2

7. Витрати#центральноJо#ботанічноJо#сад.#ім.Гриш*а#НАН#У*раїни 5,3

8.
Вартість#доJляд.,#заміни#садівноJо#матеріал.,#полив.,

підживлення#та#інших#робіт#із#.тримання#в#належном.#стані
*віт*ових#*омпозицій

65,4

9. Витрати#на#охорон. 16,5

10. Транспортні#витрати 46,0

ВСЬОГО: 213,0

II.#ПРЕМІЮВАННЯ#ОРГАНІЗАТОРІВ#ТА#УЧАСНИКІВ#52-ї#
МІСЬКОЇ#ВИСТАВКИ#КВІТІВ

в#том.#числі:

87,0

— орJанізаторів#вистав*и 29,0

— .часни*ів#вистав*и 58,0

РАЗОМ#ВИТРАТ: 300,0

КОШТОРИС
витрат на проведення 52%ї міської виставки квітів
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Про затвердження розподілу коштів 
на реалізацію заходів міської Міжгалузевої

комплексної програми “Здоров’я киян” 
на 2007 рік

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14 червня 2007 року № 696

Відповідно до статей 18 та 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та рішення Київської
міської ради від 28.11.2002 № 132/292 “Про затвердження міської Міжгалузевої комплексної програми “Здо�
ров’я киян” на 2003—2011 роки” по галузі “Охорона здоров’я”, з метою підвищення якості надання спе�
ціалізованої медичної допомоги населенню:

1. Çàòâåðäèòè ðîçïîä³ë êîøò³â â ñóì³
42 244 900 ãðí, çàòâåðäæåíèõ â ì³ñüêîìó áþ-
äæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà ïðèäáàííÿ ìå-
äèêàìåíò³â òà âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â³äïîâ³äíî äî ì³ñüêî¿ Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñ-
íî¿ ïðîãðàìè �Çäîðîâ�ÿ êèÿí� íà 2003�2011
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.11.02 ¹ 132/292 ïî ãàëóç³ �Îõî-
ðîíà çäîðîâ�ÿ� (äîäàòîê).

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³-
íàíñóâàòè âèäàòêè, çàçíà÷åí³ â ï. 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ
ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê ïî ãàëóç³ �Îõî-
ðîíà çäîðîâ�ÿ�.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè êîøòè,
çàçíà÷åí³ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà ðàõó-
íîê âèêîíàâö³â çã³äíî ç äîäàòêîì äëÿ ðåàë³çà-
ö³¿ çàõîä³â ì³ñüêî¿ Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè �Çäîðîâ�ÿ êèÿí� íà 2003�2011 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 28.11.02 ¹ 132/292 ïî ãàëóç³ �Îõîðîíà çäî-
ðîâ�ÿ�.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà. ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Розподіл коштів в сумі 42 244 900 грн, затверджених в міському 
бюджеті м. Києва на 2007 рік на придбання медикаментів 

та виробів медичного призначення

№
з/п

Назва#проJрами С.ма#(Jрн)
Лі*.вально-профіла*тичний

за*лад
Проводить#тендер

1
ПроJрама,

“Ц.*ровий#діабет”
14#608#287

Київсь*а#місь*а#центральна
лі*арня

Головне#.правління#охорони
здоров`я#та#медичноJо

забезпечення

2
ПроJрама

“КардіолоJія”
3#120#400

Київсь*а#місь*а#центральна
лі*арня

Головне#.правління#охорони
здоров`я#та#медичноJо

забезпечення

3
Придбання

Jормональних
реа*тивів

300#000
Київсь*а#місь*а#центральна

лі*арня
Центральна#місь*а#*лінічна

лі*арня

4 Гормони#рост. 358#300
Київсь*а#місь*а#центральна

лі*арня
Центральна#місь*а#*лінічна

лі*арня

5
ПроJрама

"Гемодіаліз"
10#000#000

Київсь*а#місь*а#центральна
лі*арня

Головне#.правління#охорони
здоров`я#та#медичноJо

забезпечення

6
ПроJрама

"Он*олоJія"
1#149#300

Київсь*а#місь*а#он*олоJічна
лі*арня

Київсь*а#місь*а#он*олоJічна
лі*арня

7
ПроJрама

"Ім.нопрофіла*ти*и"
670#050

Київсь*а#станція#швид*ої
медичної#допомоJи

Станція#швид*ої#медичної
допомоJи#та#медицини

*атастроф

8
ПроJрама#боротьби

зі#СНІДом
700#000

Київсь*а#місь*а#*лінічна
лі*арня#№#5

Київсь*а#місь*а#*лінічна
лі*арня#№#5

9
ПроJрама

трансплантації
*іст*овоJо#моз*.

1#500#000
Київсь*ий#центр#трансплантації

*іст*овоJо#моз*.

Київсь*ий#місь*ий#центр
трансплантації#*іст*овоJо

моз*.

10
ПроJрама

"Т.бер*.льоз"
329#400

Київсь*ий#центральний
протит.б.#диспансер

Київсь*ий#центральний
протит.бер*.льозний

диспансер

11
Трансферти#на

лі*.вання#*иян
6#234#073 Розділ#081002

ЗJідно#з#розпорядженнями
Київсь*ої#місь*ої#державної

адміністрації

12
Придбання

фа*тора#8-9
2#269#000 Київсь*ий#центр#*рові

Головне#.правління#охорони
здоров`я#та#медичноJо

забезпечення

13
ПроJрама

"Репрод.*тивне
здоров`я#населення"

700#000
Київсь*ий#місь*ий#полоJовий

б.дино*#№#5
Київсь*ий#місь*ий#полоJовий

б.дино*#№#5

14
Лі*.вання#після

пересад*и#нир*и
306#090

Головне#.правління#охорони
здоров`я#та#медичноJо

забезпечення

ВСЬОГО############################################################################42#244#900

Про міжвідомчу міську раду 
по туризму та екскурсіях

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18 червня 2007 року № 724

Відповідно до Закону України “Про туризм” та з метою підготовки і розробки пропозицій для створення
організаційно�економічних, фінансових та правових умов функціонування місцевої інфраструктури обслу�
говування туристів, а також ринкових засад розвитку туристичної діяльності, розробки та реалізації про�
грам з подальшого розвитку туризму і екскурсій, вдосконалення туристично�екскурсійної роботи та у зв’яз�
ку зі змінами у персональному складі міжвідомчої міської ради по туризму та екскурсіях:

1. Çàòâåðäèòè íîâèé ñêëàä ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ïî òóðèçìó òà åêñêóðñ³ÿõ, ñòâîðåíî¿
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.08.97 ¹ 1320, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ì³æ-
â³äîì÷ó ì³ñüêó ðàäó ïî òóðèçìó òà åêñêóðñ³ÿõ,
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.08.97 ðîêó
¹ 1320, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî
äîäàºòüñÿ.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 24.01.2006 ¹ 73 �Ïðî íîâèé ñêëàä
ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïî òóðèçìó òà åêñêóð-
ñ³ÿõ�.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Склад 
міжвідомчої міської ради по туризму 

та екскурсіях

ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ
Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷ � ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðàäè
ØÏÀÐÈÊ

Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ � íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè
ðàäè

ÃÐÈÖÈÊ
Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ � çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ � íà÷àëü-

íèê óïðàâë³ííÿ òóðèçìó, ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà êó-
ðîðò³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð ðàäè

ÀÍÄÐÓØÅÍÊÎ 
Áîëåñëàâ Ñòàí³ñëàâîâè÷ � íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãî-

óñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÁÓÐÊÀÖÜÊÈÉ 
Ïåòðî Âàñèëüîâè÷ � íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³

òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ 
Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷ � çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íà-

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

ÃÓÄÇ²É 
Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷ � íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ

ñïîæèâà÷³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ 
Â³êòîð ²âàíîâè÷ � çàñòóïíèê ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÄÅÕÒßÐ
Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷ � çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòèâíî-

ãî òóðèçìó Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó òóðèçìó, åêîíîì³êè ³
ïðàâà (ÊÓÒÅÏ) (çà çãîäîþ)

ÄÐÀÏÓØÊÎ 
Ðîñòèñëàâ Ãðèãîðîâè÷ � äèðåêòîð ÂÀÒ �Ãîòåëü �Äí³ïðî� (çà çãîäîþ)

ªÂÄÎÊÈÌÅÍÊÎ 
Ìèêîëà ²âàíîâè÷ � ãîëîâà ïðàâë³ííÿ � ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð àñîö³àö³¿ ãî-

òåëüíèõ îá�ºäíàíü òà ãîòåë³â ì³ñò Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)
ÔÅÄÎÑÎÂ 

Þð³é Îëåãîâè÷ � çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿
ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

ÆÓÊ
Â³êòîð³ÿ Ëüâ³âíà � ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ë³ãè åêñêóðñîâîä³â ì. Êèºâà (çà çãî-

äîþ)
ÊÀÐÏÅÍÊÎ
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ � äèðåêòîð òâîð÷î-âèðîáíè÷îãî îá�ºäíàííÿ òåëåïðîãðàì

Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ òåëåðàä³îêîìïàí³¿ (çà
çãîäîþ)

ÊÎÂÅØÍ²ÊÎÂ 
Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ � äåêàí ôàêóëüòåòó åêîíîì³êè ³ ìåíåäæìåíòó Êè¿âñüêî-

ãî óí³âåðñèòåòó òóðèçìó, åêîíîì³êè ³ ïðàâà, äèðåêòîð Íà-
óêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó òóðèçìó òà êóðîðò³â (çà çãîäîþ)

ÊÎÒËßÐÎÂÀ
Âàëåíòèíà Òèìîô³¿âíà � äèðåêòîð ÒÎÂ �Òóðèñòè÷íå áþðî �Êðàºâèä� (çà çãî-

äîþ)
ÊÒ²ÒÀÐÅÂ

Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷ � äèðåêòîð ÇÀÒ �Àñîö³àö³ÿ ñàíàòîð³¿â òà êóðîðò³â Óêðà-
¿íè� (çà çãîäîþ)

ËÈÒÂÈÍ
Îëåêñàíäð Òàðàñîâè÷ � ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ �Ãîòåëü �Ïðåì�ºð Ïàëàö� (çà

çãîäîþ)
ÌÅËÜÍÈÊ 

Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷ � çàñòóïíèê ãîëîâè Îá�ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê, îðãàí³çàö³é
ïðîôñï³ëîê ó ì. Êèºâ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîôñï³ëîê
(çà çãîäîþ)

ÏÎÏÎÂ
Îëåêñàíäð Þõèìîâè÷ � äèðåêòîð ÊÏ �Âîäíî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð�

ÑÀÂÈÖÜÊÈÉ 
Âëàäèñëàâ Â³êòîðîâè÷ � çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Êè¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³

(çà çãîäîþ)
ÑËÎÁÎÄßÍ

Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷ � ãîëîâà ÇÀÒ �Óêðïðîôòóð� (çà çãîäîþ) 

Ò²ÒÎÌÈÐ 
Ãåííàä³é Àíàòîë³éîâè÷ � äèðåêòîð ²Ø �Äàíàïð³ñ� (çà çãîäîþ) 

ÒÊÀ×ÅÍÊÎ  
Àíàòîë³é Â³êòîðîâè÷ � äèðåêòîð Ì³æíàðîäíîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó (çà çãî-

äîþ)
ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ 

Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ � çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ô²Ë²ÏÏÎÂ 
Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ � ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ñ³ì�¿, ìîëî-

ä³, ñïîðòó òà òóðèçìó (çà çãîäîþ)
ØÅÐÅÌÅÒ  

Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà � çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) � íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè, ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó òà ðåºñòðàö³¿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é
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1. Ì³æâ³äîì÷à ì³ñüêà ðàäà ïî òóðèçìó òà åêñ-
êóðñ³ÿõ (äàë³ çà òåêñòîì � ì³æâ³äîì÷à ì³ñüêà
ðàäà) º äîðàä÷èì êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé
çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà ðåàë³-
çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ òóðèçìó òà
åêñêóðñ³é.

2. Ì³æâ³äîì÷à ì³ñüêà ðàäà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³
êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè
Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè, óêàçàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, äåêðåòàìè, ïîñòàíîâàìè ³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³íøè-
ìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ð³øåííÿìè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèì Ïîëî-
æåííÿì.

3. Ì³æâ³äîì÷à ì³ñüêà ðàäà ñòâîðþºòüñÿ ³ ë³ê-
â³äóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïðîïîçèö³ºþ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Äî
ñêëàäó ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ìîæóòü âõîäè-
òè ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ òà ³íøèõ îðãàí³-
çàö³é, óñòàíîâ, çàêëàä³â.

4. Äëÿ ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàòîðñüêî¿ ³ ìåòîäè÷-
íî¿ ðîáîòè ì³æâ³äîì÷à ì³ñüêà ðàäà îðãàí³çîâóº
íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ñåêö³¿, êîì³ñ³¿ ç âèä³â
òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàïðÿìê³â ðîáîòè.

5. Ì³æâ³äîì÷à ì³ñüêà ðàäà çâ³òóº ïðî ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü ïåðåä âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ
àäì³í³ñòðàö³ºþ).

6. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè º:

� êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîâ�ÿçà-
íèõ ç ðåàë³çàö³ºþ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³
òóðèçìó òà åêñêóðñ³é ÿê îäíîãî ç ïð³îðèòåòíèõ
íàïðÿìê³â ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè òà
åêîíîì³êè;

� ðîçãëÿä ïðîïîçèö³é ùîäî ïåðñïåêòèâ ³ íà-
ïðÿì³â ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî òà ì³æíàðîäíî-
ãî òóðèçìó, ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ñèñ-
òåìè îðãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íî-åêñêóðñ³éíî¿ ðî-
áîòè;

� ðîçðîáêà çàõîä³â ùîäî çàõèñòó ³íòåðåñ³â
ì³ñòà Êèºâà â ãàëóç³ òóðèçìó òà åêñêóðñ³é, âäîñ-
êîíàëåííÿ ñèñòåìè òóðèñòñüêî-åêñêóðñ³éíèõ
ìàðøðóò³â, à òàêîæ ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é äî
íîâèõ òåìàòè÷íèõ åêñêóðñ³éíèõ ïðîãðàì òà ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ ìàðøðóò³â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿,
âîºííî-³ñòîðè÷íî¿, ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöòâîçíàâ-
÷î¿, àðõ³òåêòóðíî¿, ³ñòîðèêî-ðåë³ã³ºçíàâ÷î¿, ïðè-
ðîäíè÷î¿ òåìàòèêè òîùî;

� ï³äãîòîâêà ³ ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é äëÿ ñòâî-
ðåííÿ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ
òà ïðàâîâèõ óìîâ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñöåâî¿
³íôðàñòðóêòóðè îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ³ òó-
ðèñò³â, à òàêîæ ðèíêîâèõ çàñàä ðîçâèòêó òóðèñ-
òè÷íîãî ï³äïðèºìíèöòâà;

� ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà ðåàë³çàö³¿ ì³ñöåâèõ ö³-
ëüîâèõ ³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì ç ðîçâèò-
êó òóðèçìó ³ åêñêóðñ³é òà çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â;

� ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâè-
òîê òóðèçìó òà åêñêóðñ³é;

� ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é ùîäî ðîçâèòêó äè-
òÿ÷îãî òà ìîëîä³æíîãî òóðèçìó;

� ïðîâåäåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ âèñòàâîê, ÿð-
ìàðê³â, òóðñàëîí³â, ñåì³íàð³â, ïðåñ-êîíôåðåí-
ö³é äëÿ âäîñêîíàëåííÿ òóðèñòè÷íî-åêñêóðñ³é-
íî¿ ðîáîòè.

7. Ì³æâ³äîì÷à ì³ñüêà ðàäà â³äïîâ³äíî äî ïî-
êëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ:

� çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà â ãà-
ëóç³ òóðèçìó òà åêñêóðñ³é;

� ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè òó-
ðèçìó, áóä³âíèöòâà íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ìî-
äåðí³çàö³¿ ä³þ÷èõ îá�ºêò³â ó ãàëóç³ òóðèçìó òà
åêñêóðñ³é;

� çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïðèâåäåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ð³âíÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òóðèñò³â;

� óäîñêîíàëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè ó ñôå-
ð³ íàäàííÿ åêñêóðñ³éíèõ ïîñëóã;

� ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ
òà â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íî¿ áàçè òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³;

� âïðîâàäæåííÿ ï³ëüãîâèõ óìîâ äëÿ îðãàí³-
çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ òà åêñêóðñ³éíî¿ ðîáîòè ñåðåä
ä³òåé, ï³äë³òê³â, ìîëîä³, ³íâàë³ä³â òà ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ;

� ñïðèÿííÿ çàáåçïå÷åííþ ãàëóç³ òóðèçìó êàä-
ðàìè, ñòâîðåííÿ ìåðåæ çàêëàä³â ï³äãîòîâêè ³
ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàä-
ð³â äëÿ òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é.

8. Ì³æâ³äîì÷à ì³ñüêà ðàäà ìàº ïðàâî:
� îòðèìóâàòè â³ä â³ää³ë³â, óïðàâë³íü òà ³í-

øèõ ï³äðîçä³ë³â ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, òóðèñ-
òè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-
íîñò³ ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè, íå-
îáõ³äí³ äëÿ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³;

� ñòâîðþâàòè òèì÷àñîâ³ ðîáî÷³ ãðóïè ç ÷èñ-
ëà ñâî¿õ ÷ëåí³â ³ ïðåäñòàâíèê³â çàö³êàâëåíèõ
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, à òàêîæ ãðó-
ïè åêñïåðò³â, êîíñóëüòàíò³â, â÷åíèõ ³ ôàõ³âö³â;

� çàëó÷àòè ó ðàç³ ïîòðåáè çà çãîäîþ ¿õ êåð³â-
íèê³â ïðàö³âíèê³â ³íøèõ â³äîìñòâ, ÿê³ íå âõî-
äÿòü äî ñêëàäó ðàäè, äî ó÷àñò³ â ¿¿ çàñ³äàííÿõ.

9. Ãîëîâîþ ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðàäè º çà-
ñòóïíèê ãîëîâè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ÿêîìó çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì ôóíê-
ö³îíàëüíèõ îáîâ�ÿçê³â ï³äïîðÿäêîâàíå Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à çàñòóï-
íèêîì � íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

10. Ãîëîâà ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðàäè î÷îëþº,
ñêëèêàº ³ êåðóº ¿¿ ðîáîòîþ, âåäå çàñ³äàííÿ, çà-
òâåðäæóº ïëàíè ðîáîòè, ï³äïèñóº îô³ö³éí³ äî-
êóìåíòè ðàäè, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåí-
íÿ ùîäî ¿¿ ðîáîòè.

11. Çàñòóïíèê ãîëîâè ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ ãîëîâè âèêîíóº éîãî
ôóíêö³¿.

12. Ñåêðåòàð ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îðãà-
í³çîâóº âñþ ïîòî÷íó ðîáîòó, ñïðÿìîâàíó íà âè-
êîíàííÿ ð³øåíü ðàäè, ðîçðîáëÿº ðàçîì ç ¿¿ ÷ëå-
íàìè ³ ïîäàº íà ðîçãëÿä ³ çàòâåðäæåííÿ ãîëîâ³
ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïëàí ðîáîòè, ìåòîäè÷-
í³ ðåêîìåíäàö³¿, ïîãîäæóº íåîáõ³äí³ äîêóìåí-
òè ç â³ää³ëàìè, óïðàâë³ííÿìè òà ñòðóêòóðíèìè
ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

13. Çàñ³äàííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî-
âîäÿòüñÿ çà íåîáõ³äí³ñòþ, àëå íå ð³äøå îäíîãî
ðàçó íà òðè ì³ñÿö³, ³ º ïðàâîìî÷íèìè, ÿêùî â
íèõ áåðå ó÷àñòü á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â.

14. Ð³øåííÿ ³ ðåêîìåíäàö³¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ïðèéìàþòüñÿ â³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì
á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â (çà óìîâè ð³âíî¿ ê³ëüêîñò³ ãî-
ëîñ³â ãîëîñ ãîëîâè ðàäè º âèð³øàëüíèì) ³ îôîð-
ìëþþòüñÿ ó âèãëÿä³ ïðîòîêîë³â àáî ðåêîìåí-
äàö³é.

15. Îðãàí³çàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå òà
³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³æâ³-
äîì÷î¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíþº Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

ØÊ²ËÅÂÈ× 
Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ � ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç

ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ØÏÈËÜÎÂÈÉ 
²âàí Ôåäîðîâè÷ � íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ�ÿçêó òà

³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ßÂÎÐÎÂÑÜÊÈÉ 
Ïåòðî Ïåòðîâè÷ � ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ �Êè¿âçåëåíáóä�

ßËÈÆÊÎ 
Ìèêîëà ²âàíîâè÷ � âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Êè¿âñüêî¿ àñîö³àö³¿ òóðèñòè÷íèõ

àãåíòñòâ (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Положення 
про міжвідомчу міську раду по туризму 

та екскурсіях

Про укладання договорів 
та встановлення вартості житла

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18 червня 2007 року № 722

З метою створення сприятливих умов по забезпеченню житлом за пільговою вартістю громадян, які про�
живають у гуртожитках комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціаль�
ного призначення “Спецжитлофонд”, перебувають на черзі квартирного обліку та враховуючи численні
звернення мешканців:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç
óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ �Ñïåöæèòëî-
ôîíä�(äàë³ � ÊÏ �Ñïåöæèòëîôîíä�):

1.1. Óêëàäàòè äîãîâîðè, ùî ïåðåäáà÷àþòü
ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ (áóä³âíèöòâà) æèòëà
çà ï³ëüãîâîþ âàðò³ñòþ, ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè,
ÿê³ çàðåºñòðîâàí³, ïðîæèâàþòü â ãóðòîæèòêàõ òà

ïåðåáóâàþòü íà ÷åðç³ êâàðòèðíîãî îáë³êó.
1.2. Âñòàíîâëþâàòè âàðò³ñòü 1 êâ. ì æèëî¿

ïëîù³ ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîð³â íà ïðîâåäåííÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ (áóä³âíèöòâà) êâàðòèð ç ãðîìàäÿ-
íàìè, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³, ïåðåáóâàþòü íà êâàð-
òèðíîìó îáë³êó òà ïðîæèâàþòü ó ãóðòîæèòêàõ,
ùî ðåêîíñòðóþþòüñÿ àáî çíîñÿòüñÿ ÊÏ �Ñïåö-
æèòëîôîíä�, âèõîäÿ÷è ³ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ 1 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèò-

ëà â ì. Êèºâ³, âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äíèì íàêàçîì
Ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè ïðî
ïîêàçíèêè îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðó-
äæåííÿ æèòëà çà ðåã³îíàìè Óêðà¿íè ñòàíîì íà
òîé ïåð³îä, êîëè óêëàäàþòüñÿ äîãîâîðè, òà çà-
ëåæíî â³ä òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ íà êâàðòèðíî-
ìó îáë³êó, ó ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ � íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Ãîëèöþ Ì. Ì.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про фінансову допомогу у 2007 році Спілці
громадських організацій інвалідів Києва 

та творчому об’єднанню дітей і молоді з фі%
зичними обмеженнями “Студія ДІМФО”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 717 від 18 червня 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, міської
комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
16.12.2005 № 603/3064, та з метою подальшого соціального захисту інвалідів у м. Києві:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 72,2
òèñ. ãðí äëÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè Ñï³ëö³ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â Êèºâà òà òâîð-
÷îìó îá�ºäíàííþ ä³òåé ³ ìîëîä³ ç ô³çè÷íèìè îá-
ìåæåííÿìè �Ñòóä³ÿ Ä²ÌÔÎ�.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê
íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
�Òóðáîòà� íà 2006�2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання у 2007 році додаткової 
щоквартальної адресної матеріальної 

допомоги непрацюючим працездатним 
особам, які доглядають за інвалідом І групи
або престарілим, який досяг 80%річного віку

Розпорядження Київської міської державної адміністрації  від 18 червня 2007 року № 720

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Ки�
ївської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, та з метою подальшого соціального захисту окремих ка�
тегорій малозабезпечених верств населення:

1. Âñòàíîâèòè ç 01.07.2007 äî 31.12.2007 äî-
äàòêîâó ùîêâàðòàëüíó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äî-
ïîìîãó ó ðîçì³ð³ 120 ãðí. íåïðàöþþ÷èì ïðà-
öåçäàòíèì îñîáàì, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà ³íâàë³äîì
² ãðóïè àáî ïðåñòàð³ëèì, ÿêèé äîñÿã 80-ð³÷íî-
ãî â³êó, ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îðãàíàõ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà îòðèìóþòü ùî-
ì³ñÿ÷íó êîìïåíñàö³éíó âèïëàòó çã³äíî ç ïóíê-
òîì 2 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 26 ëèïíÿ 1996 ðîêó ¹ 832 �Ïðî ï³äâèùåí-
íÿ ðîçì³ð³â äåðæàâíî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êà-
òåãîð³ÿì ãðîìàäÿí�.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 472, 4 òèñ. ãðí äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âè-

êîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè �Òóð-
áîòà� íà 2006�2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèïëàòó äîäàòêîâî¿ ùî-
êâàðòàëüíî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íå-
ïðàöþþ÷èì ïðàöåçäàòíèì îñîáàì, ÿê³ äîãëÿäà-
þòü çà ³íâàë³äîì ² ãðóïè àáî ïðåñòàð³ëèì, ÿêèé
äîñÿã 80-ð³÷íîãî â³êó, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüêó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання у 2007 році адресної матеріальної
допомоги мешканцям м. Києва, 

які досягли 80%річного віку і старше
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18 червня 2007 року № 718

Відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших грома�
дян похилого віку в Україні” та на виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064:

1. Íàäàâàòè ùîêâàðòàëüíî ç 01.07.2007 äî
31.12.2007 àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ìåø-
êàíöÿì ì. Êèºâà, ÿê³ äîñÿãëè 80-ð³÷íîãî â³êó ³
ñòàðøå, à ñàìå:

ó ðîçì³ð³ 50 ãðí.� êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà ìåø-
êàíö³â ì. Êèºâà â³êîì â³ä 80 äî 90 ðîê³â;

ó ðîçì³ð³ 100 ãðí.� êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà
ìåøêàíö³â ì. Êèºâà â³êîì â³ä 90 äî 100 ðîê³â;

ó ðîçì³ð³ 150 ãðí.� êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà
ìåøêàíö³â ì. Êèºâà ÿê³ äîñÿãëè 100-ð³÷íîãî
â³êó ³ ñòàðøå.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ) êîøòè â ñóì³ 6 338,2 òèñ. ãðí äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê, íà
âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè �Òóð-
áîòà� íà 2006�2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèïëàòó àäðåñíî¿ ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

� îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îðãà-
íàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà Ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó Óêðà¿íè ÿê îäåðæóâà÷³ ïåíñ³é òà
äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè;

� îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îðãà-
íàõ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè (ïðèçíà÷åííÿ ³

âèïëàòó ïåíñ³é ÿêèì ïåðåäàíî çã³äíî ç ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
02.11.2006 ¹ 1522 �Ïðî ïåðåäà÷ó îðãàíàì Ïåí-
ñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ôóíêö³é ç ïðèçíà÷åí-
íÿ ³ âèïëàòè ïåíñ³é äåÿêèì êàòåãîð³ÿì ãðîìà-
äÿí� îðãàíàì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè), çã³ä-
íî ç³ ñïèñêàìè, íàäàíèìè Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çà
ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ â äîäàòêó 2 äî Ïîðÿä-
êó âèïëàòè ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè çà çãî-
äîþ ïåíñ³îíåð³â òà îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè ÷å-
ðåç ¿õ ïîòî÷í³ ðàõóíêè ó áàíêàõ, çàòâåðäæåíî-
ãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
30 ñåðïíÿ 1999 ¹ 1596.

4. Óñòàíîâàì, ÿê³ áóäóòü çä³éñíþâàòè âèïëà-
òó ùîêâàðòàëüíî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-
ìîãè, âçÿòè äî óâàãè, ùî äîïîìîãà, ÿêà íå áó-
ëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íå-
çàëåæí³ â³ä íüîãî ïðè÷èíè, ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ
ãðîìàäÿí âèïëà÷óºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ì�¿ ïîìåðëî-
ãî ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ âèïëàòè ïåí-
ñ³é ó çâ�ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïåíñ³îíåðà, à òàêîæ âðà-
õóâàòè òå, ùî ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íå âèïëà-
÷óºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ïîâíîìó
äåðæàâíîìó óòðèìàíí³, à îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñ-
íî ìàþòü ïðàâî íà âèïëàòó ïåíñ³¿ òà äîïîìî-
ãè, íàäàºòüñÿ îäíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà.

5. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüêó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Îëåêñàíäð Î×ÅÐÅÒÍÈÉ
ìîäåëüºð, 
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Ëþäèíà íåäîñêîíàëà, âñ³ ìè
êîëèñü ðîáèìî äóðíèö³. Ãîëîâíå
â òàêèõ ñèòóàö³ÿõ � óì³òè â÷èòè-
ñÿ íà ïîìèëêàõ, ³ áàæàíî íå ëè-
øå íà âëàñíèõ. Çîâí³øí³ñòü � öå
ñâîºð³äíà â³çèò³âêà. ßêèõ ïîìè-

ëîê íàé÷àñò³øå ïðèïóñêàþòüñÿ
íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè, íàìàãà-
þ÷èñü ìàòè ìîäíèé àáî ðåñïåê-
òàáåëüíèé âèãëÿä?

Õî÷ó îäðàçó âñå æ òàêè ï³äáà-
äüîðèòè óêðà¿íö³â: áàãàòî õòî âæå
íàâ÷èâñÿ îäÿãàòèñÿ é çà÷³ñóâàòè-
ñÿ äóæå ðåñïåêòàáåëüíî, ñòèëüíî
é, ùî äóæå âàæëèâî, ñêðîìíî,
áåç íàäì³ðíîñòåé. Çîâí³ ö³ ëþäè

ìàéæå íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ºâðî-
ïåéñüêî¿ åë³òè.

Àëå ³íîä³ íàøèõ æ³íîê ï³äâî-
äèòü ïðàãíåííÿ ïðèêðàñèòè ñåáå
çà îñòàíí³ì ïèñêîì ìîäè. ß íå
êàæó ïðî ï³ðñèíã ÷è òàòóþâàí-
íÿ � ó ªâðîï³ öå âçàãàë³ ó÷àñòü
ìàðã³íàë³â. Ãí³òþ÷å âðàæåííÿ
ñïðàâëÿþòü íà æ³íî÷èõ ðóêàõ âå-
ëè÷åçí³ ôàëüøèâ³ í³ãò³. Ðóêè ñòà-
þòü ñõîæèìè íà ëàïè âåäìåäèöü
÷è ìîíñòð³â. Äî ñëîâà, íàêëàäí³
í³ãò³ óïåðøå ç�ÿâèëèñÿ â àðñåíà-
ë³ ñòðèïòèçåðîê. À âò³ì, ÿê ³ 12-
ñàíòèìåòðîâ³ ï³äáîðè. Åëåìåíòè
ñòðèïòèçó àáî øîó-á³çíåñó íå ïà-
ñóþòü äî ðåñïåêòàáåëüíîãî æèò-
òÿ. Áà÷èëè á âè, íà ÿêèõ íèçü-
êèõ êàáëóêàõ õîäÿòü ó Ïàðèæ³
ñïàäêîºìèö³ äâîðÿíñüêèõ ðîä³â
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà äèðåêòðèñè
áóäèíê³â ìîäè!

Ïñèõîëîãè ñòâåðäæóþòü, ùî
íåäîðå÷íå àêöåíòóâàííÿ íà äåòà-
ëÿõ ïðîñòåæóºòüñÿ òîä³, êîëè ëþ-
äèíà íå ìàº ö³ë³ñíîãî îáðàçó ñà-
ìî¿ ñåáå. Îñü ê³ëüêà ïðîñòèõ ïðà-
âèë äîáîðó îäÿãó.

Íå íîñèòè îäÿã ó êîë³ðí³é ãà-
ì³, ùî íå ãàðìîíóº ç òîíîì âà-
øî¿ øê³ðè � çäàâàòèìåòåñÿ íå-
ïðèðîäíî áë³äèìè ÷è ñòàðøèìè.
² íàâïàêè, �ïðàâèëüí³� êîëüîðè
îäÿãó ï³äêðåñëÿòü âàøó âðîäó,
çðîáëÿòü òîí îáëè÷÷ÿ çäîðîâ³-
øèì ³ ïðèðîäí³øèì.

Íå íîñèòè îäÿã ç êîíòðàñòíèõ
çà ôàêòóðîþ òêàíèí. Íàïðèêëàä,
òåïë³ çèìîâ³ òêàíèíè âàæ÷³ é
öóïê³ø³ â³ä ïîâ³òðÿíèõ ë³òí³õ ìà-
òåð³é, âèãîòîâëåíèõ çäåá³ëüøîãî

ç íàòóðàëüíèõ âîëîêîí, îäíîøà-
ðîâèõ. Ö³ òêàíèíè íå ïîºäíóþ-
òüñÿ, òîæ îáèðàéòå ÿêèéñü îäèí
âàð³àíò.

Íå íîñèòè îäÿã, ÿêèé ù³ëüíî
îáëÿãàº ò³ëî, ï³ä êîòðèì ÷³òêî
âèäíî ë³í³¿ áþñòãàëüòåðà é òðóñè-
ê³â. Íàìàãàéòåñÿ çàâæäè êóïóâà-
òè á³ëèçíó, ùî ³äåàëüíî íà âàñ
ñèäèòü, îäÿã ìàº áóòè âàøîãî
ðîçì³ðó, ³ àæ í³ÿê íå ìåíøîãî.

Íå çàõîïëþéòåñÿ äî áåçòÿìè
àêñåñóàðàìè. ¯õíº ïðèçíà÷åí-
íÿ � äîïîâíèòè âàø êîñòþì ³
ï³äêðåñëèòè éîãî ñòèëü, à ñàì³
ïî ñîá³ âîíè í³÷îãî íå îçíà÷à-
þòü. Íå ñïîêóøàéòåñÿ íà áëèñ-
ê³òêè é ì³øóðó, îñîáëèâî â òèõ
ì³ñöÿõ, äî ÿêèõ âè íå õî÷åòå
ïðèâåðòàòè óâàãó. Íàïðèêëàä,
ñâåòð, ðîçøèòèé á³ñåðîì àáî ïà-
éºòêàìè, çîñåðåäèòü ïîãëÿä íà
ãðóäÿõ, ùî çîâñ³ì çàéâå, ÿêùî
âîíè ó âàñ ïèøí³ â³ä ïðèðîäè.

Íå êóïóéòå çàìàëèé îäÿã �
øâèäêî íå ñõóäíåòå! Íå áåð³òü
êóðòêè àáî æàêåòè ç êîðîòêèìè
ðóêàâàìè (ùî íå çàêðèâàþòü çà-
ï�ÿñòÿ). ² âçàãàë³ ç ïîêóïêîþ ë³ï-
øå íå êâàïèòèñÿ, êîëè âè íå
âïåâíåí³, ùî çìîæåòå ïåðåøèòè
ð³÷ ñàìîñò³éíî.

Â Óêðà¿í³ ââàæàºòüñÿ, ùî
êîíòðîëþâàòè ñâîþ âàãó � öå
ñïðàâà æ³íîê. ×îëîâ³êè äî
îñòàííüîãî ÷àñó íàìàãàëèñÿ

âäàâàòè, í³áè �ïèâí³� æèâîòè �
öå ö³ëêîì íîðìàëüíî, íå â³äðàç-
ëèâî. Ïðîòå ï³äðîñëî ïîêîë³í-
íÿ, çâèêëå íàêà÷óâàòè ì�ÿçè ó
ô³òíåñ-öåíòðàõ, ³ õëîïö³-�øâàð-
öåíåããåðè� ñòàëè ñåêñ-êîíêó-
ðåíòàìè äÿäå÷ê³â ³ç ãð³øìè. Ö³-
êàâî, ùî ïîçáóâàòèñÿ æèâîòà çà
äîïîìîãîþ ä³ºòè òà âïðàâ íàìà-
ãàþòüñÿ íå óñ³, ÷èìàëî ïëàòî-
ñïðîìîæíèõ ÷îëîâ³ê³â ïî÷àëè
ïîãëÿäàòè â á³ê ïëàñòè÷íèõ õ³-
ðóðã³â. Íà ùî ò³ëüêè íå çâàæàòü-
ñÿ ïðåäñòàâíèêè �ñèëüíî¿ ñòà-
ò³�, àáè íå íàïðóæóâàòèñÿ!

Áóëè ÷àñè, êîëè ÿ íàáðàâ çàé-
âó âàãó (ïðè íîðì³ â 75 êã ðîç-
ïîâí³â äî 87êã). À îñê³ëüêè ÿ ÿê
äèçàéíåð ëþäèíà ïóáë³÷íà ³ ïî-
ñò³éíî â îá�ºêòèâ³ ôîòî é òåëå-
êàìåð, äîâåëîñÿ âäàòèñÿ äî çà-
õîä³â êàðäèíàëüíèõ. Óïðîäîâæ
ï³âòîðà ì³ñÿöÿ íå ¿â õë³áà, ³ âçà-
ãàë³ í³ÿêèõ âóãëåâîä³â. Íà ñí³-
äàíîê ³ íà îá³ä ïèâ çåëåíèé ÷àé
³ ç�¿äàâ îäèí áàíàí. ²íîä³ äîçâî-
ëÿâ ñîá³ äîäàòè ìàëåíüêó ñêè-
áî÷êó ñèðó. Âå÷åðÿâ øìàòî÷êîì
âàðåíîãî ì�ÿñà àáî ðèáè é îâî-
÷åâèì ñàëàòîì. Ïëàâàâ ó áàñåé-
í³ òðè÷³ íà òèæäåíü ïî ãîäèí³.
Ìåí³ âäàëîñÿ ñõóäíóòè çà 6 òèæ-
í³â íà 12 ê³ëîãðàì³â! Ç òèõ ï³ð
ÿ çì³íèâ ñâ³é ñòèëü õàð÷óâàííÿ
é á³ëüøå íå ãëàäøàþ. Ñòèëü ïî-
÷èíàºòüñÿ ç äîãëÿíóòîãî ò³ëà! !

Ñòèëü ïî÷èíàºòüñÿ 
ç äîãëÿíóòîãî ò³ëà
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²ðèíà Ò²ÕÎÍÎÂÑÜÊÀ,
Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
�Õðåùàòèê�

Ñüîãîäí³ ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ ÍÂÎ SOS-
Racism, î÷îëþâàíà Âàë³äîì Àðôóøåì, ïðîâî-
äèòü õîäó â³ä ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî Ñåêðå-
òàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè �Ñòîï ðàñèçìó�,
àáè ïðèâåðíóòè óâàãó äåðæàâö³â äî âèÿâ³â ðà-
ñîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿ òà íåòåðïèìîñò³, ùî, ÿê
ââàæàþòü îðãàí³çàòîðè àêö³¿, â Óêðà¿í³ ñòàëè
çâè÷íèìè.

Ó àêö³¿ çãîëîñèëèñÿ âçÿòè ó÷àñòü ñï³âà÷êà ²ðè-
íà Á³ëèê, äèçàéíåð Àíäðå Òàí, ñï³âàê ³ àêòîð
LÊðàâ÷óê, æóðíàë³ñò Ñàâ³ê Øóñòåð, ãóðò Òàë³-
òà Êóì, ðåñòîðàòîð Â³îëà Ê³ì, ïðåçèäåíò àãåíò-
ñòâà �Êàðèí Ìîäåëç� Âëàäà Ëèòîâ÷åíêî, âîðî-
òàð ôóòáîëüíîãî êëóáó �Àðñåíàë� Â³òàë³é Ðåâà,
�Ì³ñ Óêðà¿íà-2006� ²ííà Öèìáàëþê, ìîäåëü
Îëåíà Ëîãàçèíñüêà, ïðîäþñåð Þð³é Í³ê³ò³í, ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ Ñª²Ð Ìð³äóëà Ãîø òà âèäàâåöü
Ï³òåð Ä³êèíñîí.

Ñàâ³ê Øóñòåð, êîìåíòóþ÷è ïîä³þ, çàçíà÷àº:
�Ìåí³ äîáðå â³äîìî, ÿê ðîçâèâàëèñÿ ðàäèêàëü-
í³ ðóõè â ²òàë³¿. ² ÿ á äóæå íå õîò³â òàêîãî ñöå-
íàð³þ äëÿ Óêðà¿íè�.

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà-
¿íñüêîãî îá�ºäíàííÿ �Ñâîáîäà� Àíäð³é Ìîõíèê
ââàæàº: �Â Óêðà¿í³ ïîë³òèêó ðîáëÿòü äàëåê³ â³ä
êðà¿íè ëþäè. Âîíè ðîçóìóþòü ïðî ðàñèçì ó íà-
ø³é êðà¿í³, ïîñèëàþ÷èñü íà ùîð³÷í³ 3-5 çëî÷è-
í³â. Ââàæàþ, â Óêðà¿í³ íåìàº ïðîáëåìè æîðñòî-
êîãî ñòàâëåííÿ äî ³íîçåìö³â. ª ïðîáëåìà ðàñèç-
ìó ñòîñîâíî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Àêö³ÿ �Ñòîï
ðàñèçìó� � âñå öå ïðîïàãàíäà âèêðèâëåíîãî
ñïîñîáó æèòòÿ� !

Ìàðø ïðîòè
ðàñèçìó
Â³äîì³ ëþäè Óêðà¿íè 
ïðîéäóòü â³ä Ìàéäàíó 
äî Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ç âèìîãîþ 
�Ñòîï ðàñèçìó�Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ

�Õðåùàòèê�

На#вихідних#*#столиці#відзна-
чали#День#молоді.#Усі#райони
Києва#взяли#а>тивн*#*часть#*
забезпеченні#належноBо#від-
значення#найа>тивнішої#та
найталановитішої#молоді.#Апо-
Bеєм#свята#став#>онцерт#на
Бессарабсь>ій#площі,#на#я>ий
зібралося#понад#20#тис.#>иян.

24 ÷åðâíÿ â Êèºâ³ ìîëîäü â³äçíà÷àëà
ñâîº �ïðîôåñ³éíå� ñâÿòî. Ö³ëà íèçêà
ïîä³é ñóïðîâîäæóâàëà öåé çàõ³ä, êóëü-
ì³íàö³ºþ ÿêèõ ñòàâ ñâÿòêîâèé êîíöåðò,
íà ãîëîâí³é âóëèö³ Êèºâà. Ïðèâ³òàòè
ìîëîäü Êèºâà ïðè¿õàëè çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æóðàâñüêèé òà íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì�¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé ïîîá³öÿâ ìîëîä³, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà ìàêñèìàëüíî ñï³âïðàöþâà-
òèìå ç ìîëîääþ ³ íàäàë³ ï³äòðèìóâàòè-
ìå ¿õ ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ.

Îäèí ³ç êðàùèõ ìîëîäèõ æóðíàë³ñ-
ò³â â³ää³ëó åêîíîì³êè ãàçåòè �Õðåùà-
òèê� Ìèõàéëî Øêóð³í â³ä ³ìåí³ âñüî-
ãî �Êè¿âñüêîãî ìåä³à-õîëäèíãó� ïðè-
â³òàâ ñòîëè÷íó ìîëîäü òà ïîáàæàâ áó-
òè àêòèâí³øèìè, íàïîëåãëèâ³øèìè òà
ïðàöüîâèò³øèìè, îïòèì³ñòè÷í³øèìè òà
â³ðèòè ó ìàéáóòíº.

Ùå îäí³ºþ ïîä³ºþ öüîãî âå÷îðà ñòà-
ëà ïðåçåíòàö³ÿ íîâîãî ìîëîä³æíîãî ³í-

òåðíåò-ïîðòàëó, ÿêèé âèãîòîâèëî Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì�¿ òà
ìîëîä³ ÊÌÄÀ � www. sms. gov. ua.
Âèñòóïàþ÷è ç³ ñöåíè, íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñåðã³é Áåðåçåíêî
çàÿâèâ, ùî ç â³äêðèòòÿì ïîðòàëó ìî-
ëîä³ ñòàëà äîñòóïíà íàéïîâí³øà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ìîëîä³æíå æèòòÿ ó ñòî-

ëèö³, çâ³òè òà àíîíñè ïîä³é, ³íôîðìà-
ö³ÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ äëÿ ìîëîä³.

Íà ñâÿòêîâîìó êîíöåðò³ âèñòóïàëè
ìîëîä³ àìàòîðè. À îêð³ì íèõ � ïðîôå-
ñ³îíàëè ñöåíè: Íàòàëêà Êàðïà, Àíæå-
ë³êà Ðóäíèöüêà, SMS òà ãóðò �Äðóãà 
ð³êà� !

Ñòóäåíòè â³äñâÿòêóâàëè
ìîëîä³ñòü
Äåíü ìîëîä³ îá³éøîâñÿ ñòîëè÷íîìó áþäæåòó 
ó 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü
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Ó Þðìàëó
â³äâåçóòü íåôîðìàò
Íà �Íîâ³é õâèë³� Óêðà¿íó
ïðåäñòàâëÿòèìóòü îïåðí³ ãîëîñè

²ðèíà Ò²ÕÎÍÎÂÑÜÊÀ
�Õðåùàòèê�

Ó÷îðà ñòàëè â³äîì³ ³ìåíà öüî-
ãîð³÷íèõ ó÷àñíèê³â Ì³æíàðîäíîãî
êîíêóðñó ìîëîäèõ âèêîíàâö³â ïî-
ïóëÿðíî¿ ìóçèêè �Íîâà õâèëÿ�.
Â³ä Óêðà¿íè íèìè ñòàëè äóåò �Áàð-
ñåëîíà� òà Âàñèëü Ëàâðîâè÷. �Áàð-
ñåëîíà� çîáîâ�ÿçàíà ñâîºþ íàçâîþ
çíàìåíèò³é îäíîéìåíí³é ï³ñí³, ÿêó
20 ðîê³â òîìó ïðîñï³âàëè Ôðåää³
Ìåðê�þð³ é Ìîíòñåððàò Êàáàëüº.
Ñàìå öåé ã³ìí óêðà¿íñüêèé äóåò ³
çáèðàºòüñÿ ïðåäñòàâèòè æóð³ é
ïóáë³ö³ â Þðìàë³ ó ïåðøèé äåíü
çìàãàíü. ²íø³ òâîðè ùå â ðîáîò³.

�Áàðñåëîíà� ñâîºð³äíèé åêñïå-
ðèìåíò: ó Ãàëèíè Ãàâðèëî ãîëîñ
îïåðíèé, à ó Âîëîäèìèðà Òêà-
÷åíêà � åñòðàäíèé. Àëå òàêå ïî-
ºäíàííÿ ñïîäîáàëîñÿ æóð³ íà â³ä-
á³ðêîâîìó òóð³ â Ìîñêâ³.

Îëåã ×îðíèé, ïðîäþñåð äóåòó,
íå ïåðåéìàºòüñÿ òèì, ùî öå, ÿê
ìîâèòüñÿ, íå ôîðìàò. Â³í ïåðå-
êîíàíèé: �Ïîºäíàííÿ ôîðìà-
ò³â � îïåðíîãî òà åñòðàäíîãî ñï³-
âó � ö³êàâå. Ïðèíàéìí³ â Þðìà-
ë³ òàêîãî ùå íå áóëî. Ôîðìàò
�Íîâî¿ õâèë³� íå ïåðåäáà÷àâ öüî-

ãî, à æóð³ âèñòóï ñïîäîáàâñÿ. Ô³-
ë³ïï Ê³ðêîðîâ ïîîá³öÿâ ãîòóâàòè
¿õ äî ªâðîáà÷åííÿ�.

Ùîäî ðåïåðòóàðó, òî â³í ó �Áàð-
ñåëîíè� ãîòîâèé íà 50%. �ª ê³ëü-
êà ³äåé, ñêàæ³ìî, çàëó÷èòè òàíöþ-
âàëüíèé êîëåêòèâ ç Ìîñêâè àáî
âèêîðèñòàòè ñâ³é áàëåò, ùî ñâîãî
÷àñó âèñòóïàâ ³ç Ò³íîþ Êàðîëü. Ó
ùî îäÿãàòèìóòü Ãàëèíó òà Äìèò-
ðà, ïîêè íå ðîçãîëîøóþòü.

Äðóãèé ó÷àñíèê â³ä Óêðà¿íè �
Âàñèëü Ëàâðîâè÷ (áàñ-áàðè-
òîí) � íàâ÷àºòüñÿ íà òðåòüîìó
êóðñ³ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿. Çà ïëå-
÷èìà ó íüîãî ñï³âïðàöÿ ç Îëåê-
ñàíäðîì Çëîòíèêîì ó ìþçèêë³
�Åêâàòîð�, òðåòº ì³ñöå â ô³íàë³
�Ñëîâ�ÿíñüêîãî áàçàðó�. Ïðîäþ-
ñóº õëîïöÿ ²ãîð Êóðèë³â.

Êîìàíäà ñï³âàêà â òâîð÷îìó ïî-
øóêó: çóñòð³÷àþòüñÿ ç³ ñòèë³ñòàìè,
âèçíà÷àþòüñÿ ç êîñòþìàìè. �Ï³ñ-
íþ òðåáà îáèðàòè íà ÷óòòºâîìó
ð³âí³,� ïåðåêîíàíèé âîêàë³ñò.�
Ìè îáðàëè �Ð³äíà ìàòè ìîÿ�, àëå
â ñó÷àñí³é îáðîáö³. Ñòèë³ñòèêà íå
áóäå íóäíî-ïàñòîðàëüíîþ. Ùå äâà
òâîðè, ç ÿêèìè â³í âèáîðþâàòèìå
ïðèç ó 50 òèñÿ÷ äîëàð³â, Âàñèëü
ïîêè ùî íå íàçèâàº !

Ñóìí³âíèé ïðèâ³ëåé
×è íå çàï³çíî â Óêðà¿í³ âçÿëèñÿ
òðàíñëþâàòè �Ñëîâ�ÿíñüêèé áàçàð�
²ðèíà Ò²ÕÎÍÎÂÑÜÊÀ
�Õðåùàòèê�
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Õìàðî÷îñ �âçÿëè�
ç³ ñòðàõóâàííÿì
Ó÷îðà ôðàíöóçüêèé àëüï³í³ñò Àëàí Ðîáåð, â³äîìèé
ÿê ëþäèíà-ïàâóê, ï³äêîðèâ êè¿âñüêó âèñîòêó
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

Очі7.вано$о(резонанс.
подія(не(ви7ли7ала —
трю7(виявився(баналь-
ним(піаром.(Зіва7(зібра-
лося(приблизно(дві(сот-
ні,(з(них(половина(ж.р-
налісти.

Ïåðåáóâàþ÷è â íàø³é êðà¿í³
ÿê ã³ñòü, â³äîìèé �ï³äêîðþâà÷
âåæ� òà ïîðóøíèê ïðàâîïîðÿä-
êó ç ïåðøîãî æ çíàéîìñòâà ïî-
êàçàâ ñåáå çâåðõíüî. Ïðî Óêðà-
¿íó ïàí Ðîáåð ìàéæå í³÷îãî íå
÷óâ. Çíàº ëèøå, ùî óêðà¿íö³
äóæå á³äí³.

Äîðîãîãî ãîñòÿ ïðèéìàëè ÿê-
íàéêðàùå: äëÿ íüîãî çàáðîíþ-
âàëè íîìåð ó íàéäîðîæ÷îìó êè-

¿âñüêîìó ãîòåë³ �Îïåðà�, äå íî-
ìåð êîøòóº 684 ºâðî. Õàð÷óâàâ-
ñÿ ó ðåñòîðàí³ �Ïàíòàãðþåëü�.
Óêðà¿íñüêî¿ ¿æ³ ïàí Ðîáåð íå
êóøòóâàâ, áî, çà éîãî ñëîâàìè,
éîìó ñìàêóº... ³òàë³éñüêà ïàñòà.

×åðåç ñâîº çàõîïëåííÿ �áó-
äèíêîëàçàííÿì� ïàí Ðîáåð íå-
îäíîðàçîâî ìàâ ïðîáëåìè ç ïî-
ë³ö³ºþ é äâ³÷³ çðèâàâñÿ ç âèñî-
òè. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í éîãî
�ïîäâèãè� çàê³í÷óâàëèñÿ àðåø-
òîì ³ óâ�ÿçíåííÿì. ², ìîæëèâî,
ëèøå â Óêðà¿í³ äî íüîãî ïîñòà-
âèëèñÿ ïî-³íøîìó. Êîìïàí³ÿ
�Êè¿âñòàð� çàïðîñèëà Àëàíà
Ðîáåðà ñòàòè îêðàñîþ ñâÿòêó-
âàííÿ äåñÿòî¿ ð³÷íèö³ çàñíó-
âàííÿ êîìïàí³¿, îòðèìàëà óñ³
äîçâ³ëüí³ ïàïåðè, ïðî âñÿê âè-
ïàäîê çàìîâèëà äâ³ êàðåòè
�øâèäêî¿�. Éîãî �âèëàçêà� íà
îô³ñíó áóä³âëþ êîìïàí³¿ ìàëà
ñòàòè �ô³øêîþ� ñâÿòêóâàííÿ
�Êè¿âñòàðîì� ñâîãî äåñÿòèð³÷-
÷ÿ. Óí³êàëüí³ñòü àëüï³í³ñòà ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî âñ³ âèñîòè
Àëàí Ðîáåð äî öüîãî äîëàâ áåç
ñòðàõóâàííÿ òà áóäü-ÿêèõ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â � ëèøå ñèëîþ
òà âïðàâí³ñòþ ðóê. 63 ìåòðîâà
âèñîòà çäàëàñÿ àëüï³í³ñòîâ³ íå
äóæå ñêëàäíèì çàâäàííÿì. Àëå
ñàìå öåé õìàðî÷îñ ñòàâ äëÿ
íüîãî ìàéæå íåïðèñòóïíèì. Äî
ñëîâà, ñóö³ëüíîñêëÿíà ñò³íà áó-
äèíêó äóæå ñëèçüêà òà íå ìàº
æîäíî¿ ù³ëèíè, çà ÿêó ìîæíà
áóëî á â÷åïèòèñÿ. Òîæ äîâåëî-
ñÿ âèêîðèñòîâóâàòè àëüï³í³ñò-
ñüêå ñïîðÿäæåííÿ òà ïðèñîñ-
êè. Ñàìå ôàêò çàñòîñóâàííÿ
òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â á³ëüø³ñòü
ç ïðèñóòí³õ ãëÿäà÷³â ïðîñòî
îáóðèâ. Ñâî¿ ñõîäæåííÿ Àëàí
Ðîáåð ïåðåòâîðèâ íà á³çíåñ: çà
îäíó âèëàçêó â³í çàðîáëÿº $ 20-
50 òèñÿ÷. Íà äóìêó á³ëüøîñò³ ç
ïðèñóòí³õ ãëÿäà÷³â, ÷èìàë³ ãðî-
ø³ (çà êè¿âñüêèé åêñòðèì çà-
ïëàòèëè $ 30 òèñÿ÷) ïðîñòî âè-
êèíóëè íà â³òåð. ²ç àëüï³í³ñò-
ñüêèì ñòðàõóâàííÿì òà ïðèñîñ-
êàìè äëÿ ñêëà êàñêàäåð áóâ
ñõîæèé íà ìèéíèêà â³êîí !

Ïåðøèé çàñòóïíèê Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà òóðèçìó
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Øëàïàê
çáèðàºòüñÿ ò³ëüêè íà �Àðõåîëîã³÷íèõ òàºìíèöÿõ
Êè¿âùèíè� çàðîáëÿòè ïî 500�600 ãðèâåíü çà ì³ñÿöü

Ìóçå¿ çàðîáëÿòèìóòü íà æèòòÿ

Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
�Õðåùàòèê�

Ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâî¿ ñè-
òóàö³¿ î÷³êóºòüñÿ ï³ñëÿ ñòàðòó
ïðîåêòó òóðèñòè÷íîãî ìàðøðó-
òó �Àðõåîëîã³÷í³ òàºìíèö³ Êè-
¿âùèíè� òà îðãàí³çàö³¿ ôåñòè-
âàë³â îáëàñíîãî ð³âíÿ. Íàä³ÿ
Êàâàðàòêà, çàñòóïíèõ ãîëîâè
Ðæèùåâà, âïåâíåíà, ùî ÷åðåç
5 ðîê³â ¿õíº ì³ñòî áóäå ñõîæå
íà Ìîíàêî.

Ïðî öå ïàí³ Íàä³ÿ çàÿâèëà,
³íôîðìóþ÷è êîðåñïîíäåíòà
�Õðåùàòèêà� ïðî â³äêðèòòÿ
ï�ÿòîãî ôåñòèâàëþ �Êóïàëü-
ñüêèé â³íîê�, ùî 30 ÷åðâíÿ òà
1 ëèïíÿ â³äáóäåòüñÿ â ì³ñò³.

Ð³÷íèé áþäæåò Ðæèùåâà
ñòàíîâèòü 12 ìëí ãðí, ç ÿêèõ
380 òèñ. ïðèïàäàº íà ãàëóçü
êóëüòóðè (ÿê óòî÷íèâ ì³ñüêèé

ãîëîâà Â³êòîð Ðåìåç, íà óòðè-
ìàííÿ áóäèíêó êóëüòóðè).

Ôåñòèâàëü �Êóïàëüñüêèé
(Ðæèù³âñüêèé) â³íîê�, íà äóì-
êó ïàí³ Êàâàðàòêè, áóäå ì³ñü-
êèì òðåíäîì. Îòîæ ïåðåéìàºòü-
ñÿ, ùîá íå ïîâòîðèâ äîëþ �Òàâ-
ð³éñüêèõ ³ãîð�, ÿê³ öüîãîð³÷ ïå-
ðå¿õàëè ç Êàõîâêè äî Êèºâà.

Ó ôåñòèâàë³ â³çüìóòü ó÷àñòü
20 ôîëüêëîðíèõ êîëåêòèâ³â, 12
íàðîäíèõ àðòèñò³â Óêðà¿íè,
ãóðò �Ãåòüìàí� òà ä³-äæåé îä-
íîãî ç êè¿âñüêèõ í³÷íèõ êëóá³â.

Çàñòóïíèê ìåðà íå â³äïîâ³ëà
íà çàïèòàííÿ ïðî ãîíîðàðè àð-
òèñòàì òà îðãàí³çàòîðàì ôåñ-
òèâàëþ: ìîâëÿâ, êîìåðö³éíà
òàºìíèöÿ, àëå ñêàçàëà, ùî ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó íà íüîãî âè-
ä³ëèëè... 263 ãðèâí³.

Ä³ñòàòèñÿ íà ôåñòèâàëü ìîæ-
íà äâîìà ìàðøðóòàìè � ç àâòî-

ñòàíö³¿ �Ïîä³ë� (âàðò³ñòü êâèò-
êà 9 ãðí 92 êîï.) àáî ç 10-¿ ïëàò-
ôîðìè àâòîñòàíö³¿ �Âèäóáè÷³�
(15 ãðí).

Â³êòîð Øëàïàê, ïðåäñòàâëÿ-
þ÷è ïðîåêò òóðèñòè÷íîãî
ìàðøðóòó �Àðõåîëîã³÷í³ òàºì-
íèö³ Êè¿âùèíè�, íàãîëîñèâ íà
âèíÿòêîâîñò³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³ òà Ðæèùåâà çîêðåìà ÿê öåí-
òðó òóðèçìó äëÿ øàíóâàëüíèê³â
òðèï³ëüñüêî¿ åïîõè. Ó ñëàâíî-
çâ³ñíîìó �Àðõåîäðîì³� äåìîí-
ñòðóþòü íå ò³ëüêè ïîáóòîâèé
ïîñóä òà óæèòêîâ³ ðå÷³, à é
îäÿã. Ïðîòå �íå ïî÷óâ� çàïè-
òàííÿ ïðî òå, ùî ñó÷àñíà ³í-
òåðïðåòàö³ÿ âáðàííÿ òðèï³ëü-
ñüêèõ ïðàùóð³â � âèãàäêà, ïî-
çàÿê ³ñòîðè÷í³é íàóö³ â³äîì³
ò³ëüêè â³äáèòîê òêàíèíè íà
ãîí÷àðíîìó ÷åðåïêó òà ìàëåíü-
êèé êëóáî÷îê íèòîê !

ßê ñòàëî â³äîìî �Õðåùàòèêó�,
ãîñòÿìè ôåñòèâàëþ áóäóòü Òàìà-
ðà Ãâåðäöåòåë³, Àëëà Ïóãà÷îâà,
Âàëåð³é Ìåëàäçå, Ëåâ Ëåùåíêî,
Ëàéìà Âàéêóëå, �Ñÿáðè�, Ëîë³òà,
Íàäºæäà Áàáê³íà, Åä³òà Ï�ºõà,
Âºðêà Ñåðäþ÷êà, Ò³íà Êàðîëü,
Í³êîëàé Áàñêîâ, Ïàòðèñ³ÿ Êààñ...

Äèâíî, ùî ï³ñëÿ 16 ðîê³â ³ñíó-
âàííÿ öüîãî ôåñòó ò³ëüêè íèí³
âçÿëèñÿ òåëåâ³ç³éíèêè òðàíñëþ-
âàòè öþ ïîä³þ. Ö³êàâî, íà ÿêó
àóäèòîð³þ âîíè ðîçðàõîâóþòü?
Àäæå òðàäèö³éíèé ôîðìàò, ùî íå
ñïðèéìàº íîâèõ ìóçè÷íèõ òåí-
äåíö³é, áåçñóìí³âíî, çâóæóº êî-
ëî ïðèõèëüíèê³â ä³éñòâà. Õî÷à,
íà äóìêó ²ãîðÿ Ë³õóòè, íà òåðå-
íàõ êðà¿í ÑÍÄ º ò³ëüêè äâà ã³ä-
íèõ âèäîâèùà � �Ñëîâ�ÿíñüêèé
áàçàð� (òðàäèö³éí³øèé) òà �Íî-
âà õâèëÿ� (�ïðîäâèíóòà�). Âîíè
ð³çí³, à âò³ì, îáèäâà ïîòð³áí³.

�Ôîðìàò ôåñòèâàëþ ç ðîêó â
ð³ê çàëèøàºòüñÿ äîâîë³ òðàäèö³é-

íèì,� êàæå ³ ãîëîâà â³äá³ðêîâî¿
êîì³ñ³¿ Æàííà Áîäíàðóê.� Ó ï³ñ-
íÿõ ãîëîâíå � ìåëîäèêà, òîæ íå
âñ³ ìîäí³ ñòèë³, ùî ³ñíóþòü â ñó-
÷àñíîìó ìóçè÷íîìó ñåðåäîâèù³,
ìîæóòü òóò âèÿâèòèñÿ�.

�Ðàí³øå öå áóâ çîâñ³ì ³íøèé
ôåñòèâàëü,� ñêàçàâ �Õðåùàòèêó�
Îëåêñàíäð Çëîòíèê, â³öå-ïðåçè-
äåíò �Ñëîâ�ÿíñüêîãî áàçàðó� â
Óêðà¿í³.� Ó ñòàòóò³ âêàçàíî, ùî
öå ìèñòåöüêà îë³ìï³àäà, òîìó ö³-
êàâî áóëî á ïðîâîäèòè ¿¿ ùîðîêó
â ³íøîìó ì³ñò³, à òàêîæ çíà÷íî
îíîâèòè é ðåïåðòóàð ó÷àñíèê³â.

Íà ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü �Ñëî-
â�ÿíñüêèé áàçàð� òðàäèö³éíî ïî-
¿äóòü ÷åòâåðî êîíêóðñàíò³â â³ä
Óêðà¿íè: Íàòàëÿ Êðàñíÿíñüêà �
17 ðîê³â òà Âàëåíòèí Ñàâ÷åíêî �
21 ð³ê, à ç ìîëîäøî¿ ãðóïè � Åð-
íåñò Äåðÿá³í òà Â³êòîð³ÿ Ïåòðèê.
Ä³òè ñàì³ îáèðàëè ï³ñí³ íà â³äá³ð-
êîâèé òóð, ç íèìè æ âèñòóïàòè-
ìóòü ³ íà êîíêóðñ³ !

Василь(Лаврович
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Âèïóñêíå ïàò³
Íà âå÷³ðö³ â ìåð³¿ îäèíàäöÿòèêëàñíèêè
òàíöþâàëè ï³ä ðîê-ìóçèêó

Ñóáîòíþ âå÷³ðêó â ìåð³¿, ÿêó çàçäà-
ëåã³äü ïðîàíîíñóâàëè áàëîì íà ÷åñòü
êðàùèõ âèïóñêíèê³â, ó÷îðàøí³ îäè-
íàäöÿòèêëàñíèêè íàçâàëè äèñêî-ïàò³.
Òå, ùî ä³â÷àòàì äîâåëîñÿ ó äîâãèõ âå-
÷³ðí³õ ñóêíÿõ òàíöþâàòè ï³ä ñó÷àñí³
ìåëîä³¿ âèêîíàâö³â Ìàðèíè DIA òà
Mad Heads XL, êîòðèõ çàïðîñèëà îð-
ãàí³çàòîð ñâÿòà � êîìïàí³ÿ ÌÒÑ, âè-
ïóñêíèê³â íå çàñìóòèëî. ªäèíå, ùî íå
ñïîäîáàëîñÿ � â³äñóòí³ñòü øàìïàí-
ñüêîãî, à îñü ãðàìîòàìè â³ä ìåðà òà
ïîäàðóíêàìè õëîïö³ òà ä³â÷àòà ïèøà-
ëèñÿ ùå á³ëüøå, í³æ âèáîðåíèìè íà
îë³ìï³àäàõ (óñ³ âîíè � ïåðåìîæö³ ð³ç-
íèõ êîíêóðñ³â). Îðãàí³çàòîðè âå÷³ðêè
â ìåð³¿ � êîìïàí³ÿ ÌÒÑ � ïîîá³öÿ-
ëè çðîáèòè ¿¿ òðàäèö³éíîþ !

Ìåãàïîë³ñ ôîðìóº
îñîáèñòîñò³ 

Ãàëåðåÿ íàëåæèòü ßí³ Êîðñàê �
ãàëåðèñòîâ³ ç³ ñòàæåì ç Ìèêîëà-
ºâà. Âîíà ïåðåêîíóº, ùî âì³º çíà-
õîäèòè òàëàíîâèòèõ õóäîæíèê³â.

Ïðèì³ùåííÿ � 300 ìåòð³â, ðîç-
òàøîâàíå â öåíòð³ �Ëåîíàðäî�, ùî
íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
îðåíäà 1 êâ. ì êîøòóº 2000 äîëà-
ð³â. Çàêëàä â³äêðèºòüñÿ âèñòàâêîþ
�Â³äîáðàæåííÿ æèòòÿ âåëèêîãî
ì³ñòà òà óëàìêè íàøèõ îñîáèñòî-
ñòåé ó íüîìó�. Ñâî¿ ðîáîòè åêñïî-
íóâàòèìóòü õóäîæíèêè Îëåíà
Îíóôð³â, Ãë³á Âèøåñëàâñüêèé,
Â³êòîð Ïîêèäàíåöü, Ðóñòàì Ì³ð-
çîºâ, ÿê³ ïîêàæóòü óñ³ àñïåêòè æèò-
òÿ â ìåãàïîë³ñ³. Êð³çü ïðèçìó ¿õí³õ
êàðòèí ìîæíà ïîáà÷èòè ëÿëüêî-
â³ñòü òà ôàðñ Big City Life.

�Ùîðàçó òåìàòèêà âèñòàâîê çì³-
íþâàòèìåòüñÿ,� êàæå ïàí³ ßíà,�

àëå îð³ºíòàö³ÿ íà ñó÷àñíå ìèñòåö-
òâî çàëèøèòüñÿ�. 

Ó ãàëåðå¿ ïîñò³éíî ïðàöþâàòè-
ìå êîíñóëüòàíò-ìèñòåöòâîçíàâåöü.

Ó Êèºâ³ íèí³ ä³º ìàéæå äåñÿòîê
êîìåðö³éíèõ ãàëåðåé, äå ïåðåâàæ-
íî ïðîäàþòü òâîðè ñó÷àñíèõ óêðà-
¿íñüêèõ õóäîæíèê³â � àíòèêâàð³-
àò íèí³ íå â ìîä³. �Òðåáà êóïóâà-
òè ñó÷àñí³ êàðòèíè, àëå êóïóéòå íå
âóõàìè, à î÷èìà,� êàæå ÷ëåí ðåä-
êîëåã³¿ æóðíàëó �Óêðà¿íñüêå ìèñ-
òåöòâî�, ìèñòåöòâîçíàâåöü ²ãîð
Äÿ÷åíêî.� Íàøå ìèñòåöòâî ÿñ-
êðàâ³øå, í³æ ³òàë³éñüêèõ, ôðàí-
öóçüêèõ, àìåðèêàíñüêèõ æèâîïèñ-
ö³â, äå êîðîáêà ñ³ðíèê³â, ÿêùî âî-
íà äî ÷îãîñü ïðèêð³ïëåíà, âæå ââà-
æàºòüñÿ òâîðîì ìèñòåöòâà�.

Ö³íè êîëèâàþòüñÿ â³ä 1,5 äî 10
òèñ. äîëàð³â !

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. 
Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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21. Війсь8овий& проїзд,& 1,& літ.& "И"& ,& площею& 2753,5& 8в.& м,& підвал,

надземна&частина;
22. в$л.&Інстит$тсь8а,&25-а,&літ.&"А"&,&площею&77,8&8в.&м,&підвал;
23. в$л.& Городець8оSо,& 10/1,& літ.& "А"& ,& площею& 461,9& 8в.& м,& цо8оль,

підвал.
Кон8$рсний&відбір&с$б'є8тів&оціночної&діяльності&б$де&здійснюватися

відповідно& до& Положення& про& 8он8$рсний& відбір& с$б'є8тів& оціночної
діяльності,&затвердженоSо&на8азом&Фонд$&державноSо&майна&У8раїни
25.11.2003р.&№2100&і&зареєстрованоSо&$&Міністерстві&юстиції&У8раїни
19.12.2003р.&за&№1194/8515.

До& $часті& в& 8он8$рсі& мож$ть& б$ти& доп$щені& с$б'є8ти& оціночної
діяльності,& я8і& діють& на& підставі& сертифі8атів& с$б'є8тів& оціночної
діяльності,&виданих&відповідно&до&За8он$&У8раїни&"Про&оцін8$&майна,
майнових&прав&та&професійн$&оціночн$&діяльність&в&У8раїні".

Учасни8ам& 8он8$рс$& потрібно& подати& до& Фонд$& приватизації
8ом$нальноSо& майна& Печерсь8оSо& район$& м.& Києва& 8он8$рсн$
до8$ментацію,&я8а&с8ладається&з&8он8$рсної&пропозиції&та&підтвердних
до8$ментів&.

До&підтвердних&до8$ментів&належать:
—&заява&на&$часть&$&8он8$рсі&за&встановленою&формою;
—&8опія&$становчоSо&до8$мента&претендента;
—&8опії&8валіфі8аційних&до8$ментів&оцінювачів,&я8і&працюють&$&штатном$

с8ладі& та& я8их& б$де& зал$чено& до& проведення& оцін8и& та& підписання
звіт$&про&оцін8$&майна;

—& письмові& зSоди& оцінювачів,& я8их& б$де& додат8ово& зал$чено
претендентом& до& проведення& робіт& з& оцін8и& майна& та& підписання
звіт$&про&оцін8$&майна,&завірені&їхніми&особистими&підписами;

—& 8опія& сертифі8ата& с$б'є8та& оціночної& діяльності,& виданоSо
претендент$&Фондом&державноSо&майна&У8раїни;

—&інформація&про&претендента&(до8$мент,&я8ий&містить&відомості&про
претендента&щодо&йоSо&досвід$&роботи,&8валіфі8ації&та&особистоSо
досвід$&роботи&оцінювачів,&я8і&працюють&$&йоSо&штатном$&с8ладі&та
додат8ово&зал$чаються&ним,&з&незалежної&оцін8и&майна,&$&том$&числі
подібноSо&майна&тощо).

Кон8$рсна& пропозиція& претендента& подається& $& запечатаном$
8онверті&і&має&містити:

—&пропозицію&щодо&вартості&ви8онання&робіт;
—&8аль8$ляції&витрат,&пов'язаних&з&ви8онанням&робіт;
—&термін$&ви8онання&робіт.

На& 8онверті& необхідно& зробити& відміт8$:& "На& 8он8$рс& з& відбор$
с$б'є8тів&оціночної&діяльності".

Пропозиції&щодо&$мов&термін$&ви8онання&робіт&необхідно&зазначити
в&єдиній&одиниці&вимір$&-&8алендарних&днях.

Фонд& приватизації& 8ом$нальноSо& майна& Печерсь8оSо& район$& м.
Києва& б$де& розSлядати& лише& та8і& пропозиції& $часни8ів& 8он8$рс$,& в
я8их&термін&ви8онання&робіт&—&не&більше&7&8алендарних&днів.

Кон8$рсн$& до8$ментацію& слід& подавати& до& Фонд$& приватизації
8ом$нальноSо&майна&Печерсь8оSо&район$&м.&Києва&(в$л.&С$ворова,&15,
8імн.&400)&до&18.00&&10.07.2007р.

Кон8$рс& відб$деться& $& Фонді& приватизації& 8ом$нальноSо& майна
Печерсь8оSо&район$&м.&Києва&16.07.2007р.&о&10.00.

Телефон+для+довідо5+280-57-90

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ â³äêðèºòüñÿ âèñòàâêîâèé
öåíòð Gallery 45

Керівни5+Все.5раїнсь5о8о+бально8о+5омітет.+Денис+К.дін

Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
�Õðåùàòèê�

Îëåêñàíäð Ô³ë³íîâ, êîíöåðòíèé äèðåêòîð �Ñ³-
ìåéñòâà �Áàáó¿í�, êîòðèé îï³êóºòüñÿ âèñòóïîì
ìîëäàâñüêèõ ìóçèêàíò³â, í³÷îãî íå çì³ã ñêàçàòè
ïðî ðåïåðòóàð êîíöåðòó, çàïëàíîâàíîãî íà ñüî-
ãîäí³ â êíèæêîâ³é êàâ�ÿðí³ �Áàáó¿í�.

Äî â³äîìèõ ïóáë³ö³ õ³ò³â ìóçèêàíòè äîëó÷èëè
ï�ÿòü íîâèõ òðåê³â òà êîìïîçèö³¿ â àíãëîìîâíî-
ìó âèêîíàíí³.

²íòðèãîþ ïðåçåíòàö³¿ áóäå ìîæëèâå âèêîíàí-
íÿ ï³ñí³ �Òàíö³�, ÿêó, íà äóìêó Îëåãà Ñêðèïêè,
Zdob si Zdub çàïîçè÷èâ ó �ÂÂ�. Îëåã Ñêðèïêà
ñêàðæèâñÿ, ùî íà ãàñòðîëÿõ ñëóõà÷³ ÷àñòî çàïè-
òóþòü, ÷îìó â îðèã³íàëüíîìó ðåïåðòóàð³ óêðà¿í-
ñüêîãî ãóðòó ç�ÿâëÿºòüñÿ �ïåðåñï³â� á³ëîðóñüêèõ
êîëåã.

Ç âèõîäîì àëüáîìó Ethnomecanica, ïðîäàæ ÿêî-
ãî ñïëàíîâàíî íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, à é ìóçè÷íèõ
ìàãàçèíàõ óñ³õ êðà¿í ªâðîñîþçó, �Òàíö³� ãóðòó
�ÂÂ� áåçïîâîðîòíî ïðèâëàñíèòü Zdob si Zdub.

Âõ³äíèé êâèòîê êîøòóâàòèìå 200 ãðèâåíü !

200 ãðèâåíü 
çà î÷³êóâàííÿ ñêàíäàëó
Ó÷îðà ï³çíî ââå÷åð³ â Êè¿â ïðè¿õàëà 
ìîëäàâñüêà ðîê-êîìàíäà Zdob si Zdub 
íà çàïëàíîâàíó ïðåçåíòàö³þ àëüáîìó Ethnomecanica
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Посвідчення лі відатора аварії на Чорнобильсь ій АЕС, ате-

орія 2, серія А, №503298 на ім’я Зайцева Сер ія Івановича
вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на Чорнобильсь ій АЕС, ате-

орія 2, серія А, №254278 на ім’я Л ч о Леоніда Степановича
вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на Чорнобильсь ій АЕС, ате-

орія 2, серія А, №503604 на ім’я Лемешева Володимира
Гри оровича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на Чорнобильсь ій АЕС, ате-

орія 2, серія А, №370377 на ім’я Процен а Петра Гри оровича
вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на Чорнобильсь ій АЕС, ате-

орія 2, серія А, №095874 на ім’я Заречної Надії Леонідівни
вважати недійсним.

Повідомлення про збори а ціонерів

ЗАТ "Київвтормет",
я і відб д ться 16 серпня 2007 ро о 16.00
за адресою: м. Київ, в л. Ка нась а, 27,

а товий зал товариства
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності
товариства за 2006 рі .

2. Звіт Спостережної Ради за 2006 рі .
3. Звіт Ревізійної омісії за 2006 рі . Затвердження звіт і виснов ів

Ревізійної омісії про фінансово- осподарсь діяльність ЗАТ
"Київвтормет" 2006 році.

4. Затвердження річно о звіт та баланс ЗАТ "Київвтормет" за 2006 рі .
5. Затвердження поряд розподіл приб т за 2006 рі .
6. Затвердження основних напрям ів діяльності товариства на 2007 рі .
7. Про змін наймен вання товариства.
8. Внесення (затвердження) змін та доповнень до Стат т ЗАТ

"Київвтормет" шляхом ви ладення йо о новій реда ції.
9. Про передач реєстр власни ів цінних паперів товариства для

ведення іншом незалежном реєстратор .
Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності

ЗАТ "Київвтормет" (тис. рн)
Наймен вання по азни а період

звітній попередній
Усьо о а тивів 37555,5 35573,4
Основні засоби 48490,6 33455,5
Дов остро ові фінансові інвестиції 20945,8 1399,3
Запаси 8219,6 4842,0
С марна дебіторсь а забор ованість 107635,7 24090,2
Грошові ошти та їх е віваленти 81,3 42
Нерозподілений приб то 12587,8 12007,8
Власний апітал 32508,3 31804,8
Стат тний апітал 1486,3 1486,3
Дов остро ові зобов'язання — —
Поточні зобов'язання 90558,7 35862,4
Чистий приб то (збито ) 580,0 1308,9
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 148632 148632
Кіль ість власних а цій,
ви плених протя ом період (шт.) 259 288
За альна с ма оштів, витрачених
на ви п власних а цій
протя ом період 3,585 2,88
Чисельність працівни ів
на інець період (осіб) 890 747
Реєстрація а ціонерів та їх представни ів б де проводитись 16 серпня
2007 ро на першом поверсі адміністративно-поб тово о орп с
з 14.30 до 15.45. Для реєстрації необхідно мати до мент, що
посвідч є особ ; для представни ів а ціонерів — дор чення на право
часті зборах, оформлене відповідності до чинно о за онодавства.
Тел. для довідо 559-48-93

Правління ЗАТ "Київвтормет"

Головне правління ом нальної
власності міста Києва

повідомляє про об'є ти ом нальної власності
Києва, я і приватизовані

шляхом ви п р па "А"

- нежилі приміщення площею 467,7 в.м на просп.
В.Мая овсь о о, 15, літ. "А", приватизовано юридичною
особою за 1564800,0 рн, в том числі ПДВ 260800,0 рн;

- нежилі приміщення площею 426,8 в. м на просп.
В.Мая овсь о о, 15, літ. "А", приватизовано юридичною
особою за 1428000,0 рн, в том числі ПДВ 238000,0 рн;

- нежилі приміщення площею 15,3 в. м на в л. Жилянсь а/
Комінтерн , 126/23, літ. "А", приватизовано юридичною
особою за 98967,6 рн, в том числі ПДВ 16494,6 рн;

- нежилі приміщення площею132,7 в. м на в л. Виш ородсь а/
Іваш евича, 28/1, літ. "А", приватизовано юридичною особою
за 409440,0 рн, в том числі ПДВ 68240,0 рн;

- нежилі приміщення площею 481,5 в. м на пров л.
Бехтеревсь ий, 12б, літ. "А", приватизовано юридичною
особою за 2073236,4 рн, в том числі ПДВ 345539,4 рн;

- нежилі приміщення площею 274,9 в. м на пров л.
Бехтеревсь ий, 12б, літ. "А", приватизовано юридичною
особою за 1180935,6 рн, в том числі ПДВ 196822,6 рн;

- нежилі приміщення площею 407,0 в. м на пров л.
Бехтеревсь ий, 12б, літ. "А", приватизовано юридичною
особою за 1752456,0 рн, в том числі ПДВ 292076,0 рн;

ВАТ "Готель "Сан т-Петерб р "
повідомляє, шо чер ові збори а ціонерів ВАТ відб д ться
14 вересня 2007 ро о 17.00 в онференц-залі отелю

за адресою: м. Київ, б львар Шевчен а, 4.
Порядо денний:

1. Обрання олови та се ретаря зборів.
2. Засл хов вання та затвердження звіт правління про робот 2006

році.
3. Засл хов вання та затвердження звіт ревізійної омісії про робот

2006 році.
4. Засл хов вання та затвердження рез льтатів фінансово-

осподарсь ої діяльності та розподіл приб т за 2006 рі .
5. Визначення основних напрям ів діяльності на 2007 рі .

Пропозиції а ціонерів по поряд денном приймаються до 15 серпня
2007 ро .
А ціонерам мати при собі паспорт чи до мент, що йо о замінює;

представни ам а ціонерів — належним чином оформлені дор чення.
Реєстрація а ціонерів — з 16.00 до 16.45.

Правління ВАТ "Готель "Сан т-Петерб р ”

В азеті "Хрещати " від 5 червня 2007 ро №83 (3073)
в інформації Головно о правління ом нальної власності

м.Києва про об'є ти малої приватизації ом нальної
власності міста Києва, я і приватизовані,

доп щена помил а:

"нежилі приміщення площею 2330,40 в. м на в л.Прирічній, 25,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 100 493,40 рн,

в том числі ПДВ 183415,0 рн", слід читати та :

"нежилі приміщення площею 407,7 в. м на в л.Прирічній, 25,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 100 493,40 рн,

в том числі ПДВ 183415,0 рн".

ТОВ “Бізнес-А тив”
(ідентифі аційний од 32710064)
повідомляє про втрат свідоцтва
реєстрації платни а подат

на додан вартість,
свідоцтво №38287633,
ІПН - 327100626561,

видано 15 р дня 2003 ро
вважати недійсним

12 липня 2007 ро о 18.00 відб деться
ромадсь е об оворення б дівництва
отельно о омпле с з підземним
пар ін ом по в л. Лютерансь ій, 14-в.

Збори відб д ться приміщенні
інотеатр “Др жба” за адресою:
в л. Хрещати , 25.

Відповідальний за ор анізацію та
проведення від ЗАТ “Промінвест р п-1”
Яцен о І.М.

Довід и за тел. 8-067-238-11-98

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

ЗАТ "Страхова омпанія "КАСКО"
(надалі - Товариство) повідомляє про проведення За альних

Зборів а ціонерів, я і відб д ться 28 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

Святошинсь ий районний с д м.
Києва (03148, м. Київ, в л. Я ба
Коласа, 27-А, зал № 5) ви ли ає
Васильєв Раїс Петрівн по цивільній
справі за позовом Мар ліс Ніни
Степанівни про визнання до овор
недійсним в с дове засідання 9 серпня
2007 ро на 14.00. В разі неяв и та
неповідомлення с д про причини
неяв и в с дове засідання справа б де
роз лядатися за наявними справі
до азами.
Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає р. Карлю Михайла Адамовича,
я ом необхідно 06.07.2007 ро о 10.00
з'явитись до Оболонсь о о районно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідача
для часті роз ляді цивільної справи за
позовом Гайдамачен о Р.І., Карлю В.М.,
Топчій О.М. до Карлю а М.А., третя особа:
Оболонсь а районна державна адміністрація
м. Києва про визнання особи та ою, що
втратила право орист вання житловим
приміщенням. Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я а бере часть справі,
передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни,
ст.185-3 КУпАП.

Святошинсь ий районний с д м.
Києва (03148, м. Київ, в л. Я.Коласа,
27 А, аб. № 33) ви ли ає Тимофієва
Оле сія Дмитровича в я ості
відповідача по цивільній справі за
позовом Бібі ової Олени Дмитрівни
про визнання особи та ою, що
втратила право орист вання жилим
приміщенням попереднє с дове
засідання 9 липня 2007 ро на 9.40.
В разі неяв и та неповідомлення с д
про причини неяв и в попереднє
с дове засідання справа б де
роз лядатись відс тність відповідача
за наявними справі до азами.

Нємічев Оле сандр Сержович
ви ли ається в с дове засідання
для роз ляд цивільної справи за
позовом МВС У раїни до ДП
У раїнсь е авіаційно-транспортне
підприємство "Хорів - АВІА" ,
Нємічева О.С про визнання
недійсним на аз на 6 липня 2007
ро на 10.00 в Святошинсь ом
районном с ді м.Києва (03148,
м. Київ, в л. Я. Коласа, 25, аб.
№5).

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Назарен о Юлію
Ві торівн я відповідача по цивільній справі за позовом ЗАТ КБ
“ПриватБан ” до Назарен оЮлії Ві торівни про стя нення забор ованості
в с дове засідання на 06.08.2007 ро о 10.00, я е відб деться за
адресою: м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. №23.
У випад неяв и відповідача в с дове засідання воно б де проведене
за йо о відс тності.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, в л. Я ба Коласа,
27-а, аб.№3) ви ли ає Гончарова Артема Юрійовича я відповідача по
цивільній справі за позовом ЗАТ КБ "ПриватБан " про стя нення
забор ованості в с дове засідання на 22 липня 2007 р. на 09.15.
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.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Дичансь о о Ві тора
Ві торовича я відповідача в с дове засідання по цивільній справі за
позовом Фантаз Сер ія Ві торовича до Дичансь о о Ві тора Ві торовича,
третя особа: Головне правління юстиції м. Києві про визначення
додат ово о стро для подання заяви про прийняття спадщини, я е
призначено на 02.07.2007 на 09.30 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-а, аб. 31. У разі неяв и в с дове засідання Дичансь о о Ві тора
Ві торовича роз ляд справи б де проведено йо о відс тність.

Солом'янсь ий районний с д м.
Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса,
25, аб. 27, с ддя О.М. Б іна)
ви ли ає на 14.30 6 липня 2007 ро
Клоч ова Єв ена Юрійовича я
відповідача цивільній справі
№2-2415\07 за позовом
Г менщи ової Ніни Володимирівни
до Клоч ова Єв ена Юрійовича,
3-тя особа - Відділ опі и і пі л вання
Шечен івсь о о район м. Києва
про позбавлення бать івсь их прав.
У разі неяв и справ б де
роз лян то за відс тності
відповідача.

Святошинсь ий районний с д м.
Києва ви ли ає відповідача - Р ден а
Ми ол Петровича, останнє місце
проживання: м. Київ, в л. Героїв
Космос , 15, в. 31 для часті в
цивільній справі за позовом Грабарч
Тетяни Петрівни до Р ден а Ми оли
Петровича, 3-тя особа: ВПРІС
Святошинсь о о РУ ГУ МВС У раїни в
м. Києві про визнання втративши
право орист вання жилим
приміщенням. С дове засідання
відб деться 27.06.2007 ро о 17.00
за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а,
142, аб. 22. С ддя Ш м Л.М. У разі
неяв и Р ден а Ми оли Петровича до
с д без поважних причин або разі
неповідомлення про причини неяв и
справа б де роз лядатись за їх
відс тності.

Оболонсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає р. По ляйла
Владислава Леонідовича, я ом
необхідно 06.07.2007 ро о 9.00
з'явитись до Оболонсь о о
районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Тимо-
шен а, 2-є, аб. 16 в я ості
відповідача для часті роз ляді
цивільної справи за позовом ЗАТ
КБ “ПриватБан ” доПо ляйлоВ.Л.
про стя нення забор ованості.
Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я а бере часть
справі, передбачені ст. ст. 169,

170 ЦПК У раїни, ст.185-3 КУпАП.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — 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”   
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☺ “Áóäü-ÿêå ÿâèùå îïèñóºòüñÿ íà ïåâíó ãëèáèíó”.
☺ “Áëèñêàâêè ïî âñüîìó õðàìó ïðîñòî á³ãàþòü”.
☺ “Ñâÿò³ñòü àíàë³çàìè íå âñòàíîâèø”.
☺ “ª äðóæáà, ùî ëóíàº êð³çü ðîêè”.
☺ “Ó ñïèñêè âíîñÿòü ð³çíèõ ëþäåé”.
☺ “Ó íèõ ðóêè ïðèðîñëè äî êíîïîê, à ñ³äíèö³ —

äî êð³ñåë”.
☺ “Ï³ñëÿ çà÷èòóâàííÿ çàÿâ ÿ äóìàþ, ùî ç öüîãî

í³÷îãî íå âèéäå”.

☺ “Â³í áóâ ëþäèíîþ, ÿêà ñàìà ñåáå çðîáèëà”.
☺ “Ó ãîðàõ äóæå ðîçðÿäæåíå ïîâ³òðÿ”.
☺ “Ö³ ëþäè âèñòóïàþòü ïîðó÷ ç ³íøèìè çìàãó-

íàìè”.
☺ “Öÿ á³áë³îòåêà íåâäîâç³ ðîçïîâçëàñÿ”.
☺ “ß, íà æàëü, íå ìîæó âïëèíóòè íà Ãðóøåâñüêî-

ãî, ùîá ïðèéíÿòè çàêîí”.
Під от вала Оль а ДЯЧЕНКО,

“Хрещати ”

Êîñìîá³îëîã³÷íèé ïðîãíîç 
íà 26 ÷åðâíÿ
Емоційне тло дня надзвичайно висо е, одна на ромаджений потенціал не знаходитиме ар-

монійної розряд и, прово ючи депресію, фінансові промахи, онфлі ти з посадовими осо-
бами, вселяючи триво . По ладайтеся на інт їцію, саме вона під аже, я знайти вихід із
с р ти — ори інальним і несподіваним способом.

ОВНИ, прибор айте власниць і інстин ти й не б дьте ласими до ч жо о. Задовольняйтеся тим, що
маєте. Заздрощі — недобра риса, і її треба ви орінювати.

Для ТЕЛЬЦІВ дов ілля вимальов ватиметься в темних тонах саме через с б’є тивність світосприй-
няття. До слова, те, що не до вподоби в інших, є дзер алом ваших “мін сів”...

БЛИЗНЯТА, сильний не той, хто тя не ярмо, а той, хто йо о вчасно с ине із себе. Події дня по а-
ж ть, чи впис єтеся в цю життєв а сіом .

РАКИ, що маємо — не цін ємо, а втративши, плачемо... Отож спроб йте взяти себе в р и, дисцип-
лін ватися, посидіти на олодном “пай ” в сьом ...

ЛЕВИ, від себе не втечеш, том , влашт вавши проч хан домочадцям, знайте: з аняєте на бідо-
лашних власне зло, я е неспроможні побороти самот ж и... А воно має властивість примнож ватися і
повертатися б меран ом... Затямили?..

ДІВИ, облиште рити , вона безплідна й отр йна. Самодисципліна і вимо ливість до себе — ось
що нині потрібно. Тоді й ч жі недолі и не впадатим ть о о.

ТЕРЕЗИ, на ч жій ниві завжди ліпша пшениця, одна для вас — це заборонена зона. Ви ористов -
вати з мер антильними намірами все, що “близь о лежить”, не смійте!

СКОРПІОНИ, ви під прицілом немилосердно о начальства, я е ш ає найменш зачіп , аби прид -
шити ди таторсь им абл ом непо ірно о підле ло о...

СТРІЛЬЦІ, остері айтеся се сотів та ст ачів: вони спо шатим ть вас до неправедних вчин ів, на-
шептавши брехлив інформацію.

КОЗОРОГИ, б д ючи плани на майб тнє, ви ділите ш р невбито о ведмедя. Марна справа, том
не тратьте сил, бо інвестори (на я их розрахов єте) нині с пі, я мовиться, й на торішній сні не роз-
щедряться...

ВОДОЛІЇ, врах йте рити , визнавши власні помил и, і не сперечайтеся з начальством, аби довес-
ти власн правот , бо матимете лихо.

РИБИ, п стившись пош и істини, при от йтеся до розчар вань — ір а правда завдасть при ро-
щів і отр їть сл жбовий мі ро лімат

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

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

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

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

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

II
ЕТАП

7
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

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

На почат ХХ століття Ле-
ся У раїн а переб вала в
Є ипті на лі ванні. Одно-
часно з лі ванням вона
навчала місцевих араб-
сь их дітей мови:

а арабсь ої
б ан лійсь ої
в італійсь ої

раїнсь ої
Карпо Адамович Тобіле-
вич, бать о Івана Карпен-
а-Каро о, дов і ро и вів
с дові позови про повер-
нення їхньом род дво-
рянства. Але йом відмо-
вили, ос іль и в старо-

Відповіді на запитання 6- о т р :
1- (“Газета по- иевс и”.—27.04.07.— С.11);

2-а ( азета “Квартирное бюро”.— № 3-4, 2007.— С.16);
3-б ( азета “Квартирное бюро”.— № 3-4, 2007. С.16)

винних паперах в азано
б ло прізвище не Тобіле-
вич, а:

а Тобелевич
б Табілевич
в Тобілович
Тоділович
На трасі Форм ли-1 під час
проведення пере онів з до-
помо ою я о о прапора
онщи ам передають ін-
формацію про те, що тра-
са залита оливою?

а біло о
б синьо о
в см асто о жовто-червоно о
червоно о

3

1

2
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“ª äðóæáà, ùî ëóíàº êð³çü ðîêè”
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Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿
àåðîïîðòó �Êè¿â� çâåäóòü
íîâèé òåðì³íàë

Ó áåðåçí³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè çàòâåðäèëè
êîíöåïö³þ ðîçâèòêó êîìóíàëüíîãî àåðîïîð-
òó �Êè¿â� (�Æóëÿíè�). Óæå äî ê³íöÿ ë³òà ôà-
õ³âö³ ìàþòü ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íó äîêóìåíòàö³þ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ àåðîâîê-
çàëüíîãî êîìïëåêñó ³ çë³òíî-ïîñàäî÷íî¿ ñìó-
ãè. ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà �Õðåùàòèêó� ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð àåðîïîðòó �Êè¿â� Ñåðã³é
Í³ê³ôîðîâ, òðåòüîãî ëèïíÿ ìàº â³äáóòèñÿ
òåíäåð, êîòðèé âèçíà÷èòü ãîëîâíîãî ïðîåê-
òàíòà. �Îíîâëåííÿ ïåðåäáà÷àº çíåñåííÿ ñòà-
ðîãî òåðì³íàëó ³ áóä³âíèöòâî íîâîãî,� ðîç-
ïîâ³â ïàí Í³ê³ôîðîâ.� À ùå ìàþòü ïîäîâ-
æèòè çë³òíó ñìóãó, ñïîðóäèòè ïåðîíè òà ñòî-
ÿíêè äëÿ ë³òàê³â�. ßêùî ðàí³øå íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ àåðîïîðòó �Êè¿â� ïåðåäáà÷àëîñÿ
100 ìëí ãðí, òî íèí³ ïàí Í³ê³ôîðîâ âàãàº-
òüñÿ â³äïîâ³ñòè, ó ñê³ëüêè âîíà îá³éäåòüñÿ.
�Òî÷íó ñóìó ìîæíà íàçâàòè ëèøå ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê çàòâåðäèìî âñþ êîøòîðèñíó äîêóìåí-
òàö³þ�,� ñêàçàâ Ñåðã³é Í³ê³ôîðîâ !

Ñòîëè÷íà âëàäà îãîëîñèëà 
5 ³íâåñòêîíêóðñ³â 
íà áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ
Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿
ë³í³¿ ìåòðî

Ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü íàêðèòè â³äêðèòó ÷àñ-
òèíó Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè �Ë³ñîâà�
òà �Äí³ïðî�. Ó ì³æñòàíö³éíîìó ïðîñòîð³ â³ä-
âåäóòü ì³ñöÿ äëÿ ïàðêîâîê, îáëàøòóâàííÿ òîð-
ãîâåëüíèõ ³ ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â. ßê ðîçïî-
â³ëà �Õðåùàòèêó� âèêîíóâà÷ îáîâ�ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é Ìàðèíà Ëóêàøèíà, çàãàëüíà âàð-
ò³ñòü îá�ºêòà ñòàíîâèòü ïîíàä 300 ìëí ãðí !

Òàëîíè çðîáëÿòü ÷åñíèìè

Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
�Õðåùàòèê�

Сьо$одні(Київрада(визначить
єдино$о(оператора(з(пар56вання
транспортних(засобів(і(зі(стя$-
нення(пар56вально$о(збор6.(А
вже(в(серед6(підприємство-опе-
ратор(затвердить(єдині(зональні
тарифи(на(5орист6вання(місцем
для(платно$о(пар56вання(на(те-
риторії(Києва.

Íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè áóäå ðîçãëÿíóòî ïðî-
åêò ð³øåííÿ �Ïðî âäîñêîíàëåííÿ ïàðêó-
âàííÿ àâòîòðàíñïîðòó â ì. Êèºâ³�. Çã³ä-
íî ç íèì ìàþòü ðîçðîáèòè êîìïëåêñíó
ïðîãðàìó �ªäèíèé ïàðêóâàëüíèé ïðîñò³ð
ì³ñòà Êèºâà�. Ïåðåäáà÷åí³ çíà÷íå çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ì³ñöü äëÿ àâòîìîá³ëüíî-
ãî òðàíñïîðòó òà íàëåæíå îáëàøòóâàííÿ
ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, áóä³âíèöòâî
íàäçåìíî-ï³äçåìíèõ ãàðàæ³â ³ ïåðåõ³ä íà
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê çà ïîñëóãè ç
ïàðêóâàííÿ.

Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ ìàéæå 18 òèñ.
ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ
ïðîãðàìè ùîð³÷í³ íàäõîäæåííÿ äî áþäæå-
òó ñòàíîâèòèìóòü 90�100 ìëí ãðí. Ïîêè
ùî æ äî ï³äïðèºìñòâà-îïåðàòîðà äîõîäèòü
ëèøå 15�20% êîøò³â, îòðèìàíèõ çà ñòî-
ÿíêó íà ïàðêóâàëüíîìó ìàéäàí÷èêó.

Äåïóòàòàì Êè¿âðàäè òàêîæ ïðîïîíóþòü
âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
�Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ� ºäèíèì îïåðàòî-

ðîì ç ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,
ñòÿãíåííÿ çáîðó, âèãîòîâëåííÿ ºäèíèõ
àáîíåìåíòíèõ òàëîí³â äëÿ ïàðêóâàííÿ àâ-
òîìîá³ë³â òà çàïðîâàäæåííÿ òàðèô³â íà
ïàðêóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè îäíîãî ç àâòîð³â ïðîåêòó,
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²âàíà Ñàë³ÿ,
íàðàç³ ïàðêóâàííÿ â ñòîëèö³ íå âðåãóëüî-
âàíî, ó êîæíîìó ç äåñÿòè ðàéîí³â ñâî¿
ïðàâèëà. �Çàâäÿêè öüîìó ð³øåííþ áóäå
âèçíà÷åíèé ºäèíèé îïåðàòîð, ç äîïîìî-
ãîþ ÿêîãî ìîæíà áóäå âñòàíîâëþâàòè òà-

ðèôè íà ïàðêóâàííÿ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ òà-
êîæ ââåäåííÿ áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè òà âè-
çíà÷åííÿ ì³ñöü äëÿ ñòîÿíîê ó äâîðàõ�,�
çàçíà÷èâ ²âàí Ñàë³é.

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà, ÷ëåíà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ�ÿçêó
Êè¿âðàäè Ñåðã³ÿ Áàòðóêà, ãîëîâíà ìåòà
ïðîåêòó ð³øåííÿ � êîíòðîëü íàä ãðîøî-
âèìè íàäõîäæåííÿìè ç ðàéîííèõ ïàðê-
ñåðâ³ñ³â äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. �Ïîêè ùî
öå ëàñèé øìàòîê äëÿ ðàéîí³â�,� íàãî-
ëîñèâ Ñåðã³é Áàòðóê !

�Êè¿âõ³ìâîëîêíî�
îçäîðîâèëè äîòàö³ÿìè
Îáñÿãè âèðîáíèöòâà íà ï³äïðèºìñòâ³ çðîñëè âòðè÷³
Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
�Õðåùàòèê�

Я5( повідомив( ''Хрещати-
56''( заст6пни5( $олови
КМДА( Сер$ій( Зімін,( ВАТ
"Хімволо5но"( вже( по$а-
сило( 5редиторсь56( за-
бор$ованість( на( с6м6( 10
млн( $рн( та( за56пило( с6-
часне( обладнання.( Ці
5ро5и,( об$р6нтовані( рин-
5овими( 6мовами,( дозво-
лили( не( лише( подолати
ба$аторічн6( ста$націю,( а
й( втричі( збільшити( обся-
$и( виробництва.

Êðèçîâèé ïåð³îä äëÿ �Êè¿â-
õ³ìâîëîêíà� ðîçïî÷àâñÿ íàïðè-
ê³íö³ 90-õ ðîê³â. �Ñïî÷àòêó âî-
ëüîâèì ð³øåííÿì ïîïåðåäíüî¿
ì³ñüêî¿ âëàäè çàêðèëè øê³äëèâ³
âèðîáíèöòâà,� çàóâàæèâ ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ öüîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà Îëåêñàíäð Ðàä-
÷óê.� Çâ³ëüíèëè ïîíàä 5 òèñÿ÷
ïðàöþþ÷èõ�. Ó 1999 ðîö³, êîëè
ì³ñòî îòðèìàëî ó âëàñí³ñòü 95 %
àêö³é ï³äïðèºìñòâà, ç�ÿâèëàñÿ
íàä³ÿ, ùî éîãî â³äðîäÿòü.

Àëå, ÿê ñòâåðäæóþòü ôàõ³âö³,
ñòàëîñÿ âñå íàâïàêè. Âèä³ëèâøè
ô³íàíñîâó äîïîìîãó íà 3 ìëí
ãðí, ïîñàäîâö³ ç êîìàíäè ïîïå-
ðåäíüîãî ñòîëè÷íîãî ìåðà Îëåê-
ñàíäðà Îìåëü÷åíêà çàáðàëè ñà-
íàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é, âàðò³ñòü
ÿêîãî â 3 ðàçè ïåðåâèùóâàëà
áþäæåòíó ïîäà÷êó. Äàë³ � á³ëü-
øå. Ï³äïðèºìñòâî, âëàñíèêîì
ÿêîãî º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà
ì³ñòà, äîâåëè äî øòó÷íîãî áàí-

êðóòñòâà çà íåñïëàòó çåìåëüíî-
ãî ïîäàòêó. Ðÿòóâàòè âèðîáíèö-
òâî äîâåëîñÿ âæå íîâ³é êîìàíä³
ì³ñüêî¿ âëàäè.

ßê ðîçïîâ³â ïàí Ðàä÷óê, çà-
âäÿêè îñîáèñòîìó âòðó÷àííþ
Ñåðã³ÿ Ç³ì³íà, ï³äïèñàëè ìèðî-
âó óãîäó ç êðåäèòîðàìè é ïîãà-
ñèëè áîðãè íà ñóìó 10 ìëí ãðí.
Äëÿ ìîäåðí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà
çàêóïèëè ³ìïîðòíå îáëàäíàííÿ
íà 500 òèñ. ºâðî. �Ðåçóëüòàòè ðî-
áîòè äîâîë³ â³ä÷óòí³,� çàçíà÷èâ
Îëåêñàíäð Ðàä÷óê.� Ó ïîð³â-
íÿíí³ ç ïåðøèì êâàðòàëîì 2006
ðîêó îáñÿãè âèðîáíèöòâà çðîñ-

ëè âòðè÷³, à çàðîá³òíà ïëàòà ç
950 äî 1380 ãðí�.

Äî ñëîâà, ÂÀÒ �Êè¿âõ³ìâîëîê-
íî� âïåâíåíî çàâîéîâóº â³ò÷èç-
íÿíèé ðèíîê, âèò³ñíèâøè ç íüî-
ãî ðîñ³éñüêèõ, ïîëüñüêèõ òà óãîð-
ñüêèõ âèðîáíèê³â ñ³íîâ�ÿçàëüíî-
ãî øïàãàòó. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëà-
íàõ ï³äïðèºìñòâà � çàì³íà ë³í³¿
ç ïåðåðîáêè ÏÅÒ-ïëÿøîê ó øïà-
òåëüíå âîëîêíî, ÿêå ìè çìóøåí³
êóïóâàòè çà êîðäîíîì äëÿ ïîòðåá
äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà. Îäíî-
÷àñíî ðîçâ�ÿçóâàòèìóòü ïðîáëå-
ìó çàõàðàùåíîñò³ ì³ñòà ïîë³åòè-
ëåíîâîþ òàðîþ !

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè çàëèøàòü áåç íå÷åñíîãî çáàãà÷åííÿ íåäîáðîñîâ³ñí³
ðàéïàðêñåðâ³ñè

Äà÷íèêàì
â³äøêîäóþòü
ïåðå¿çä
Êè¿âðàäà âèçíà÷èòü ïîðÿäîê
íàäàííÿ êîìïåíñàö³é âëàñíèêàì
ä³ëÿíîê Âîñêðåñåíñüêèõ 
³ Ðóñàí³âñüêèõ ñàä³â

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó�
äèðåêòîð äèðåêö³¿ áóä³âíèöòâà
øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä
Êèºâà Ìèêîëà Âàñèëüöîâ, äëÿ
íàäàííÿ êîìïåíñàö³é ïîòð³á-
íî îôîðìëÿòè àêòè îö³ííî¿ êî-
ì³ñ³¿. À ¿õ íå ï³äïèñóþòü, îñ-
ê³ëüêè â ñàä³âíèê³â íåìàº äî-
êóìåíò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³.
Íàãàäàºìî, 1999 ðîêó Êè¿âðà-
äà íàêëàëà ìîðàòîð³é íà ïðè-
âàòèçàö³þ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïîòðà-
ïèëè â çîíó çàáóäîâè. ÊÌÄÀ
íå âäàëîñÿ âèð³øèòè öå ïèòàí-
íÿ ³ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³,
òîìó çà÷àðîâàíå êîëî ðîçðèâà-
òèìå ñàìà æ Êè¿âðàäà. Â³äïî-
â³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ çàâ³çó-
âàëè çàñòóïíèêè ãîëîâè
ÊÌÄÀ, ãîëîâè ïðîô³ëüíèõ êî-
ì³ñ³é Êè¿âðàäè. Â öüîìó äîêó-
ìåíò³ ÷³òêî âèçíà÷åíî, ùî Êè-
¿âðàäà íàäàº ïðàâî íà çä³éñ-
íåííÿ êîìïåíñàö³é âëàñíèêàì
äà÷íèõ ä³ëÿíîê, ó ÿêèõ çåìëÿ ³
ñïîðóäè íå ïðèâàòèçîâàí³, íà

ð³âí³ ïðèâàòèçîâàíèõ. Ïðîïî-
íóºòüñÿ òàêîæ çàòâåðäèòè çâ³-
òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ä³ëÿ-
íîê é âèçíà÷èòè ðîçì³ð çáèò-
ê³â, â³äøêîäóâàíü ³ âèòðàò íà
îáëàøòóâàííÿ çåìåëü ÷ëåíàì
ñàäîâèõ òîâàðèñòâ, çîêðåìà é
íåïðèâàòèçîâàíèõ ä³ëÿíîê.

ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ �Õðåùà-
òèê�,112 ³ç 188 ìåøêàíö³â Ðó-
ñàí³âñüêèõ ñàä³â, äà÷³ ÿêèõ
îïèíèëèëèñÿ â çîí³ ñïîðó-
äæåííÿ ìîñòîâîãî ïåðåõîäó,
âæå ïîãîäèëèñÿ íà îäèí ç âà-
ð³àíò³â êîìïåíñàö³¿, òîáòî íà
îòðèìàííÿ íîâèõ ä³ëÿíîê,
êâàðòèð àáî ãðîøîâîãî â³äøêî-
äóâàííÿ. Ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿
ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ð³øåííÿ ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè îö³íèòè çåìë³
äà÷íèê³â, à òàêîæ ìàéíî ç â³ä-
ïîâ³äíîþ êîìïåíñàö³ºþ äîïî-
ìîæå ÿêíàéøâèäøå çâ³ëüíèòè
òðàñó ìàéáóòíüîãî ìîñòó ³ ïðè-
ñêîðèòè áóä³âíèöòâî ã³ëêè ìåò-
ðî íà Òðîºùèíó !

Сер$ій(Зімін
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Âîëîäèìèð ßÍ²ØÅÂÑÜÊÈÉ
�Õðåùàòèê�

Сьо$одні(Київрада(має(затвердити(перелі5(діляно5,
я5і(вил6чають(6(земле5орист6вачів(Р6санівсь5их(та
Вос5ресенсь5их(садів,(а(та5ож(розмір(збит5ів,(що
відш5одов6ватим6ть(6(зв'яз56(з(б6дівництвом(По-
дільсь5о$о(мостово$о(переход6.(Я5(ствердж6ють(де-
п6тати(і(посадовці,(зала$одження(5онфлі5т6(між(вла-
дою(та(дачни5ами(пришвидшить(спор6дження($іл5и
метрополітен6(на(Троєщин6.


