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Ìåð ïîêàðàº
çëî÷èíö³â
Íà ì³ñö³ íåçàêîííîãî áóä³âíèöòâà 
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âñòàíîâèâ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê

Çóñòð³÷àëè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ïðåäñòàâíèêè á³ëüøîñò³ áó-
äèíê³â Áåðåçíÿê³â. Îáñòóïèâøè
éîãî, áåðåçíÿê³âö³ ïî÷àëè ïåðåäà-
âàòè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ äîêóìåíòè,
ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü íåçàêîíí³ñòü ñïî-
ðóäæåííÿ áóä³âåëüíîãî îá�ºêòà çà
ö³ºþ àäðåñîþ.

Ó÷àñíèêè ï³êåòóâàííÿ, ÿê³ æàë³-
ëèñü íà áåçä³ÿëüí³ñòü Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ì³ë³ö³¿, çàïè-
òàëè ó ìåðà, ÷è ïîêàðàþòü ó÷àñíè-
ê³â òà çàìîâíèê³â ïîáèòòÿ ï³êåòó-
âàëüíèê³â. �ß îá³öÿþ âàì òå, ùî
çàìîâíèêà ïîêàðàþòü!� � ê³ëüêàðà-
çîâî ïîâòîðèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-

êèé. �À õòî çàìîâíèê? Íàçâ³òü çà-
ìîâíèêà, Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷!� �
Ï³êåòóâàëüíèêè íå â³äñòóïàëè â³ä
ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïðàãíó÷è îòðèìà-
òè ó íüîãî â³äïîâ³ä³ íà íàáîë³ë³ çà-
ïèòàííÿ. �Õòî çàìîâíèê? Âïåâíå-
íèé, ùî öå êîðóìïîâàíà áþðîêðà-
òè÷íà êîìàíäà êîëèøíüîãî ìåðà
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà, ÿêà çà ï³ä-
òðèìêè Þë³¿ Òèìîøåíêî â îäí³é
â�ÿçö³ ïðàöþâàëà ç ä³ëêàìè ç êîì-
ïàí³¿ �Êðîóí�,� âïåâíåíî âèãîëî-
ñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ìåð îñîáèñòî ðîçäàâ ³í³ö³àòèâ-
í³é ãðóï³ ï³êåòóâàëüíèê³â êîï³¿
�êðèâàâîãî� ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
¹ 484/644 â³ä 29 òðàâíÿ 2003 ð.,
çã³äíî ç ÿêèì íåäîáðîñîâ³ñíèì çà-
áóäîâíèêàì ç êîìïàí³¿ �Êðîóí�
ïåðåäàëè çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ
ñïîðóäæåííÿ íîâîáóäîâè.

За#інчення)на)2-й)стор.

ÁÞÒ çàðîáëÿòèìå
íà êðîâ³
Çàëàäíàòè êîíôë³êòè ³ç ìåøêàíöÿìè
Áåðåçíÿê³âñüêî¿ âóëèö³ 
ô³ðì³-çàáóäîâíèêó îá³öÿëè 
çà 200 òèñÿ÷ äîëàð³â
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

КільBа'осіб'зі'значними'травмами'через'бійBQ'на
БерезняBівсьBій,'яBа'сталася'в'ніч'з'27'на'28'черв-
ня,'досі'перебQвають'Q'ліBарні.'ЗабQдовниB —'ТОВ
"Інвест-_арант" —'стверджQє,'що'цьо_о'BонфліBтQ
мо_ло'б'і'не'статися,'яBби'вони'по_одилися'дати'ха-
бар'Q'$'200'000'особам,'Bотрі,'розмахQючи'BартBа-
ми'депQтатів'від'БЮТ,'обіцяли'"владнати"'всі'проб-
лемні'питання.'Заяв'про'вима_ання'хабара'від'при-
ватно_о'підприємства'в'міліції'немає.

²ç âëàñíèõ äæåðåë �Õðåùàòèêó� ñòàëî â³äîìî, ùî ÒÎÂ �Êðî-
óí� íå ñàìîñò³éíî áóäóº áàãàòîïîâåðõ³âêó íà Áåðåçíÿê³âñüê³é, 12.
Ï³ä öþ ô³ðìó ùå ó 2003 ðîö³ â³äâåëè çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³. Æèòëîâèé êîìïëåêñ âàðò³ñòþ ó 25 ìëí ãðí íà öüî-
ìó ì³ñö³ çâîäèòü ÒÎÂ �²íâåñò-ãàðàíò�.

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÒÎÂ �²íâåñò-
ãàðàíò� Â�ÿ÷åñëàâ Ôóðñà, âîíè ìàþòü óñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà
öþ ä³ëÿíêó. Ï³âòîðà ì³ñÿöÿ òîìó íàìàãàëèñÿ ðîçïî÷àòè çâåäåí-
íÿ áàãàòîïîâåðõ³âêè. Ïðîòå øëÿõ òðàíñïîðòó ïåðåêðèëè ëþäè.
×èìàëî ç íèõ íå áóëè ìåøêàíöÿìè ñóñ³äí³õ áóäèíê³â. Â�ÿ÷åñëàâ
Ôóðñà ñêàçàâ �Õðåùàòèêó�, ùî òîä³ äî íèõ ï³ä³éøëè íåçíàéîì-
ö³, ÿê³ ïðåä�ÿâèëè äîêóìåíòè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä â³ä ôðàêö³¿
ÁÞÒ ³ âèìàãàëè õàáàð ó ðîçì³ð³ $ 200 000. Çà òàêó ñóìó îá³öÿëè
�çàñïîêî¿òè� ìåøêàíö³â Áåðåçíÿê³âñüêî¿. Ïðîòå ï³äïðèºìö³ â³ä-
ìîâèëèñÿ.

Âñòàíîâèëè ïàðêàí 28 ÷åðâíÿ, àëå âðàíö³ ëþäè ïî÷àëè íàïàäà-
òè íà ïðàö³âíèê³â ô³ðìè ³ç á³òàìè, çàë³çíèìè êèÿìè, ãâèíò³âêîþ
òà óëàìêàìè â³ä äåðåâ�ÿíî¿ îãîðîæ³. Òðüîõ ðîá³òíèê³â ãîñï³òàë³çî-
âàíî, îäèí ç íèõ äîñ³ ïåðåáóâàº â ë³êàðí³. Éîìó ïëàíóþòü âèäà-
ëÿòè ãåìàòîìó ç ãîëîâíîãî ìîçêó.

ßê çàçíà÷èâ â. î. íà÷àëüíèêà Öåíòðó ãðîìàäñüêèõ çâ�ÿçê³â êè-
¿âñüêî¿ ì³ë³ö³¿ Âîëîäèìèð Äìèòðåíêî, íà ì³ñö³ ïîä³¿ çàòðèìàíî 7
îñ³á. Îäèí ³ç íèõ ïåðåáóâàº ï³ä àðåøòîì, ³íøèõ â³äïóñòèëè íà ï³ä-
ïèñêó ïðî íåâè¿çä. ßêùî ïðîâèíó çàòðèìàíîãî áóäå äîâåäåíî, éî-
ìó çàãðîæóº äî 4 ðîê³â óâ�ÿçíåííÿ. Ïàí Äìèòðåíêî òàêîæ ïîâ³-
äîìèâ, ùî çàÿâ â³ä ÒÎÂ �²íâåñò-ãàðàíò� ùîäî âèìàãàííÿ õàáàðà
ó ñóì³ $ 200 000 â ì³ë³ö³¿ íåìàº. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî çàêèäè â³ä
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ùîäî áåçä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ö³¿ ïðàâîîõîðîíö³
ââàæàþòü áåçï³äñòàâíèìè, îòîæ íå ðåàãóâàòèìóòü íà ñïðîáè ïî-
ë³òè÷íîãî ï³àðó ç áîêó äåÿêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë !
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МісьBий'_олова'пообіцяв,'що'замовниBа'побиття'піBетQвальниBів'поBарають,'а'_оловQ'ДніпровсьBої'райдержадміністрації
притя_нQть'до'адміністративної'відповідальності
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Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
�Õðåùàòèê�

Учора'КиївсьBий'місьBий'_олова'Леонід'ЧерновецьBий
заборонив'бQдівництво'за'адресою'вQл.'БерезняBівсьBа,
12.'НавBоло'новобQдови'роз_орівся'BонфліBт,'піBом'яBо-
_о'стало'побиття'піBетQвальниBів'минQлої'п’ятниці'неві-
домими'особами.'ЗQстрівшись'із'мешBанцями'Березня-
Bів,'мер'роздав'їм'Bопії'сво_о'рішення'про'заборонQ
бQдь-яBих'бQдівельних'робіт'і'повідомив,'що'на'місці'
забQдови'бQде'спорQджено'дитячий'майданчиB.
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Ó ñòîëèö³ çàì³íÿòü ãàçîâ³
ìåðåæ³

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçàâàð³éíîãî òà áåçïå-
ðåá³éíîãî ãàçîïîñòà÷àííÿ êèÿí ñòîëè÷íèé
ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçïîðÿäèâñÿ
ñïðîåêòóâàòè òà ïåðåêëàñòè (çàì³íèòè) ãàçî-
â³ ìåðåæ³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â óìîâàõ ï³äâè-
ùåíî¿ êîðîç³éíî¿ íåáåçïåêè. Çà ñëîâàìè ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàñ-
ñà, çàìîâíèêîì öèõ ðîá³ò âèçíà÷åíî ÂÀÒ
�Êè¿âãàç�. Âîíî, ñâîºþ ÷åðãîþ, ìàº íà òåí-
äåðí³é îñíîâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âè-
çíà÷èòè â³äïîâ³äí³ ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó ³ ï³ä-
ðÿäíó îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ïîâèíí³ äî 1 ëèñòîïà-
äà çàòâåðäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ. ¯¿ ðîçðîáëÿòèìóòü ó ðàìêàõ Ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà 2007 ð³ê !

Ðàéîíè ï³äðîáëÿþòü
ïàðêóâàëüí³ òàëîíè

Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó ñòîëèö³
ºäèíèì ä³éñíèì òàëîíîì íà ïàðêóâàííÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â º òàëîíè ÊÏ �Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ�. Ïðî öå �Õðåùàòèêó� ñêà-
çàëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. �Òàëîíè çàïðîâàäæåíî ùå â 2004
ðîö³. Âèïóñêàëî ¿õ îäíå ç ðàéîííèõ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Àëå, çà äàíèìè ïåðå-
â³ðêè, ê³ëüêà òàëîí³â ìàëè îäíàêîâèé íî-
ìåð, ùî âæå ñâ³ä÷èòü ïðî çëîâæèâàííÿ. Ìà-
ëî òîãî, ó íàñ º ³íôîðìàö³ÿ, ùî é äîñ³, ïî-
ïðè çàïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî çðàçêà òàëîíà,
â ðàéîíàõ ïðîäîâæóþòü âèãîòîâëÿòè âëàñ-
í³ âàð³àíòè. Ì³ñüêà âëàäà ùå ðàç íàãîëîøóº:
ä³éñí³ ëèøå àáîíåìåíòí³ òàëîíè êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà �Êè¿âòðàíñïàðêñåð-
â³ñ�,� çàóâàæèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Òàëîí
ä³º ïðîòÿãîì êâàðòàëó íà âñ³õ ïàðêóâàëüíèõ
ìàéäàí÷èêàõ Êèºâà !

Â³òðèëüíà ðåãàòà ñåðåä
êðåéñåðñüêèõ ÿõò

Çìàãàííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ Äí³ïðà, ñòàðòó-
âàòèìóòü 6 ëèïíÿ î 14-é ãîäèí³ ó çàòîö³ Îáî-
ëîíü. ¯õ ìàðøðóò ïðîëÿæå äî ï³øîõ³äíîãî
ìîñòà ³ â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. Ó÷àñòü ó ðå-
ãàò³ â³çüìå ïðèáëèçíî 30 êðåéñåðñüêèõ ÿõò,
ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó� ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
óïðàâë³ííÿ ñïîðòó ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é
Ãàðíàãà. �Äëÿ ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ çàïðîøåíî
ïðîâ³äíèõ ñïîðòñìåí³â-â³òðèëüíèê³â ì³ñòà.
Ïåðåìîæö³â òà ïðèçåð³â çìàãàíü íàãîðîäÿòü
ö³ííèìè ïðèçàìè òà äèïëîìàìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó ³
Âñåóêðà¿íñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó �Äí³ï-
ðî�. Ìè âèøóêóºìî ìîæëèâîñò³ äëÿ òîãî,
ùîá ïðèçè áóëè ö³íí³ é ñïîðòñìåíàì áóëî
ö³êàâî çà íèõ çìàãàòèñÿ� !

Ñåñ³ÿ ÎÁÑª â³äáóäåòüñÿ 
â Êèºâ³

Ïàðëàìåíòñüêà Àñàìáëåÿ Îðãàí³çàö³¿ ç áåç-
ïåêè é ñï³âðîá³òíèöòâà â ªâðîï³ 5�9 ëèï-
íÿ ïðîâåäå 16-òó ñåñ³þ â Êèºâ³. Â³äïîâ³äíî
äî ïðîåêòó ¿¿ ïðîãðàìè ãîëîâí³ çàõîäè â³ä-
áóäóòüñÿ â ïàðëàìåíòñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ.
Ãîñò³ ìàþòü íàì³ð â³äâ³äàòè Íàö³îíàëüíèé
Êèºâî-Ïå÷åðñüêèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çà-
ïîâ³äíèê ³ ïîáóâàòè íà êîíöåðò³ ìàéñòð³â
ìèñòåöòâ !

Ìåð óâ³÷íèòü 
Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå

Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ïðîòîêîëó íàðà-
äè â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ç ïèòàíü ñïîðóäæåííÿ
ïàì�ÿòíèêà Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå òà æóðíàë³ñ-
òàì, êîòð³ çàãèíóëè çà íåç�ÿñîâàíèõ îáñòà-
âèí, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî �Äèðåêö³ÿ
ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò� ïî-
â³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ áëàãîä³éíîãî ðà-
õóíêó.

ÊÎÄ ªÄÐÏÎÓ � 26387108
Ðîç. Áëàãîä³éíèé ðàõ. ¹ 26006000210177
Â ÂÀÒ ÊÁ �Õðåùàòèê� ì. Êèºâà ÌÔÎ �

300670
²íäèâ³äóàëüíèé ïîäàòêîâèé íîìåð �

263871026561
Ñâ³äîöòâî ¹ 38294515 !

За#інчення.*Почато#*на*1-й*стор.

Ïðèñóòí³õ íà çóñòð³÷³ ìåðà ç ìåøêàí-
öÿìè ïðèëåãëèõ áóäèíê³â æóðíàë³ñò³â
áóëî òàê áàãàòî, ùî æèòåë³ ì³êðîðàéî-
íó ïîïðîñèëè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ï³ä³éòè äî íèõ áëèæ÷å, ï³ñëÿ ÷îãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâó áåðåçíÿê³âö³ îáñòóïèëè ç
óñ³õ áîê³â ³ çàïèòàëè, ÿêà ïîäàëüøà äî-
ëÿ ö³º¿ çàáóäîâè. Ìåð ïîîá³öÿâ ¿ì, ùî
âæå íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä-
ì³íÿòü íåçàêîííå ð³øåííÿ ðåæèìó ïà-
íà Îìåëü÷åíêà ùîäî çâåäåííÿ ö³º¿ 
ñïîðóäè.

�Ó êîðóïö³éí³é ñõåì³, îêð³ì êîëèø-
íüîãî ìåðà òà éîãî êîìàíäè, áóëè çàä³-
ÿí³ åêñ-ïîì³÷íèê íàðîäíîãî äåïóòàòà
Â�ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà Àíäð³é Êîáðèí-
ñüêèé, ùî º âëàñíèêîì êîìïàí³¿-çàáó-
äîâíèêà �Êðîóí�, à òàêîæ ë³äåðêà ÁÞÒ
Þë³ÿ Òèìîøåíêî�,� çàçíà÷èâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Òàêîæ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ïî-
îá³öÿâ îñîáèñòî âèäàòè ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ ó ïîáèòò³ ï³êåòó-
âàëüíèê³â. À äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çà ôàëüñèô³êàö³þ ïðîòîêî-
ë³â ì³ñüêèõ ñëóõàíü, íà äóìêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, ìàº áóòè ïðèòÿãíóòî ãî-
ëîâó Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà.

�Äîêè ÿ º ìåðîì Êèºâà, ÿ îá³öÿþ
êîæíîìó êèÿíèíó, ùî ó Êèºâ³ íå çâå-
äóòü æîäíî¿ ñïîðóäè, äîçâ³ë íà ÿêó
êîìàíäà ïàíà Îìåëü÷åíêà âèäàëà íåçà-
êîííî�,� çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.

Ìåøêàíö³ Áåðåçíÿê³âñüêî¿, îòî÷èâ-
øè ç óñ³õ ñòîð³í ìåðà, ïåðåäàþ÷è éîìó
çâåðíåííÿ ùîäî ³íøèõ ïðîáëåì ì³êðî-
ðàéîíó ³ çàïåâíÿþ÷è, ùî ñâî¿ ãîëîñè
íà âèáîðàõ ìåðà â³ääàëè ñàìå çà íüîãî,
ïðîâîäæàëè éîãî äî ñàìîãî àâòîìîá³ëÿ.
ßê ò³ëüêè Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñ³â äî
àâòî, îäíà ³ç æèòåëüîê ìàñèâó âèêðèê-
íóëà, ùî ¿é ó òàê³é âåëèê³é þðá³ òàê ³
íå âäàëîñÿ ðîçïîâ³ñòè éîìó ïðî íàáî-
ë³ëå. Ìåð âèéøîâ ç àâòîìîá³ëÿ, îá³éíÿâ
¿¿ ³ óâàæíî âèñëóõàâ ¿¿ ïèòàííÿ.

Íàñòóïíèì íåçàêîííèì îá�ºêòîì áó-
ä³âíèöòâà, äî ÿêîãî ïðè¿õàâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà, ñòàëà Íàáåðåæíà íà ïå-
ðåòèí³ ç Äí³ïðîâñüêèì óçâîçîì. Òóäè
ìåð ïðè¿õàâ ðàçîì ³ç äåïóòàòàìè Êè¿â-
ðàäè òà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè ç ôðàê-
ö³é Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.

�ß òâåðäî îá³öÿþ, ùî íà ì³ñö³, äå ïî-
ïåðåäíÿ âëàäà íåçàêîííî âèä³ëèëà ä³-
ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà ðåñòîðàíó, áóäå
êðàñèâà íàáåðåæíà çîíà�,� ñêàçàâ ìåð
ï³ñëÿ îãëÿäèí òåðèòîð³¿ íåçàêîííîãî
áóäìàéäàí÷èêà. Ï³ñëÿ öüîãî äåïóòàòè

ôðàêö³¿ ÁË× Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè
âëàñíîðó÷ çðóéíóâàëè îãîðîæó íàâêîëî
íåçàêîííî âèä³ëåíî¿ ä³ëÿíêè.

Ïðèñóòí³é ï³ä ÷àñ çàõîäó ãîëîâíèé
ñêàðáíèê Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè
îòåöü Âàðñîíîô³é ïîäÿêóâàâ Ëåîí³äó
×åðíîâåöüêîìó çà éîãî òâåðäå ð³øåííÿ
çàáîðîíèòè áóä³âíèöòâî. Çà ñëîâàìè
ïðåäñòàâíèêà öåðêâè, áóêâàëüíî çà 200

ìåòð³â â³ä çàáóäîâè çíàõîäÿòüñÿ Íèæí³
ïå÷åðè Ëàâðè. Ìåð ó ñâîþ ÷åðãó âèñëî-
âèâ ïîäÿêó ñâÿòèì îòöÿì çà ï³äòðèìêó
ó â³äíîâëåíí³ ñïðàâåäëèâîñò³ ³ áîðîòü-
á³ ³ç íåçàêîííèìè ð³øåííÿìè êîìàíäè
ïîïåðåäíüîãî ìåðà Îëåêñàíäðà Îìåëü-
÷åíêà !

Петро&ЩЕРБИНА,
“Хрещати4”

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ìåðà Êèºâà
Ëþäìèëè Äåíèñþê (âîíà î÷îëèëà êè¿â-
ñüêó äåëåãàö³þ), öüîãîð³÷ ñòîëè÷íà òà
ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ âèä³ëèëè äëÿ â³é-
ñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó 500 òèñ. ãðí íà
ïðèäáàííÿ äâîõ êâàðòèð. Ç³áðàíî ì³ëüéîí
ãðèâåíü íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè òà îðã-
òåõí³êó, à òàêîæ 60 òèñ. ãðí ÊÌÄÀ ïî-
äàðóâàëà íà ï³äãîòîâêó äî ñâÿòêóâàííÿ
15-¿ ð³÷íèö³ Â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë
Óêðà¿íè. Êåð³âíèöòâî ÂÌÑ íå ïðèõîâóº:

äîïîìîãà ç ðåã³îí³â, ïåðåäóñ³ì ç Êèºâà,
äîâîë³ âàãîìà, òà çà íèçüêîãî äåðæàâíî-
ãî ô³íàíñóâàííÿ íå ìîæå áóòè âèð³øàëü-
íèì ÷èííèêîì ó ðîçâèòêó ôëîòó. Êîìàí-
äóâà÷ ÂÌÑ ²ãîð Òåíþõ ðîçïîâ³â �Õðåùà-
òèêó�, ùî ó ï³äêîíòðîëüíîãî éîìó ðîäó
â³éñüê º ïåâí³ çäîáóòêè. Ñêàæ³ìî, êîð-
âåò �Òåðíîï³ëü� áåðå ó÷àñòü ó àíòèòåðî-
ðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ �Àêòèâí³ çóñèëëÿ� â
Ñåðåäçåìíîìó ìîð³. Íèí³øíüîãî ðîêó,
ï³ñëÿ 14 ë³ò ïðîñòîþ, ï³äíÿëèñÿ â ïîâ³ò-

ðÿ 14 ë³òàê³â ìîðñüêî¿ àâ³àö³¿, çàêëàäåíî
ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íîâîãî êîðâåòà,
ÿêèé 2010-ãî ìàº âèéòè â ìîðå. Ïîêè ùî
æ íàéá³ëüøà ãîðä³ñòü óêðà¿íñüêîãî ôëî-
òó � ôðåãàò �Ãåòüìàí Ñàãàéäà÷íèé�,
ê³ëüêà â³äðåìîíòîâàíèõ çà �øåôñüê³�
ãðîø³ êîðâåò³â, äåñàíòíèõ êîðàáë³â òà íå-
âåëèêèõ ñóäåí. ×îðíîìîðñüêèé ôëîò Ðî-
ñ³¿ ìîæå ïîõâàëèòèñÿ á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ
íîâåíüêèõ áîéîâèõ êîðàáë³â. Çà ñëîâàìè
ïîì³÷íèêà àòàøå â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî
ôëîòó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Äìèòðà Àë-
áóçîâà, çà îñòàíí³õ ê³ëüêà ðîê³â âîíè çáó-
äóâàëè 6 áîéîâèõ êîðàáë³â. Öå ïðè òîìó,
ùî â³ä êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
óñïàäêóâàëè âåñü �àðñåíàë�. Íà òåìó ñó-
ñ³äñòâà óêðà¿íñüêîãî òà ðîñ³éñüêîãî ÷îð-
íîìîðñüêèõ ôëîò³â êåð³âíèöòâî æîäíîãî
ç íèõ ãîâîðèòè íå õî÷å. Ïàí Àëáóçîâ íà-
ãîëîñèâ �Õðåùàòèêó�: óêðà¿íñüêèé òà ðî-
ñ³éñüêèé ÷îðíîìîðñüê³ ôëîòè íå ñóïåð-
íèêè, à ëèøå ïàðòíåðè. É ï³äñóìóâàâ:
ðîñ³éñüêèé ÷îðíîìîðñüêèé ôëîò çàâæäè
áóäå ïðèñóòí³ì íà ×îðíîìó ìîð³ !

Î Ô ² Ö ² É Í Î  

Ï³äøåôíèé ôëîò
Íà 15-ð³÷÷ÿ Óêðà¿íñüêîãî ôëîòó êè¿âñüêà âëàäà
ïîäàðóâàëà ìîðÿêàì äâ³ êâàðòèðè 
òà ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü
Îêñàíà ÊÎÐÍ²É×ÓÊ
�Õðåùàòèê�

На&свят49вання&15-річчя&Війсь4ово-морсь4оDо&флот9&У4раїни&пред-
ставни4и&столичної&влади,&я4а&49р9є&понад&два&десят4и&війсь4ових
частин,&привезли&до&Севастополя&подар9н4ів&на&мільйон&Dривень.
Під&час&вітання&моря4ів&Президент&наDолосив&на&важливості&шеф-
ства,&хоча&більшість&4оманд9вачів&війсь4ових&частин&с9мнівається,
що&лише&за&рах9но4&порівняно&незначної&допомоDи&з&реDіонів&94ра-
їнсь4ий&флот&зможе&повноцінно&розвиватися.

У" той" час," я+" опозиційні" політичні" партії" (“Наша" У+раїна”," БЮТ," Бло+" Віталія" Клич+а)
роз@орнAли"нібито"на"підтрим+A"пі+етAвальни+ів"свої"намети"із"численними"попAлістсь+и-
ми" @аслами," присAтні" на" зAстрічі" місь+о@о" @олови" з" меш+анцями" вAлиці" Березня+івсь+ої
депAтати"Київради"з"фра+ції"Бло+A"Леоніда"Черновець+о@о"розпочали"разом"із"меш+ан-
цями"мі+рорайонA"спорAдження"дитячо@о"майданчи+а,"я+ий"мер"придбав"за"власні"+ош-
ти." Леонід" Черновець+ий" запевнив" березня+івців," що" ніхто," ні+оли" і" ні" за" я+их" Aмов" не
посміє"без"йо@о"відома"розпочати"жодне"бAдівництво."Під"час"вистAпA"мера"жителі"мі+-
рорайонA"відібрали"A"найманців"опозиційних"наметів"ме@афон"і"передали"йо@о"місь+омA
@олові,"аби"чAти"+ожне"йо@о"слово.
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Ìåð ïîêàðàº çëî÷èíö³â
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�Ïðàâ³� áîÿòüñÿ
ðîçáëîêóâàííÿ
�Ïðàâèöÿ� ï³äå íà âèáîðè ñàìîñò³éíî, 
áî íå õî÷å îá�ºäíóâàòèñÿ ç ïîïóë³ñòàìè

Á³ëüø³ñòü ïîë³òîëîã³â ïðîêî-
ìåíòóâàëè òîé ôàêò, ùî �Íàøà
Óêðà¿íà� ³ �Ñàìîîáîðîíà� ï³ä-
ïèñàëè â³äïîâ³äíó óãîäó ó äâî-
ñòîðîííüîìó ôîðìàò³ (áåç

�Ïðàâèö³�) ÿê âèÿâ �íåäîñòàò-
íüîãî áàæàííÿ� ï³äïèñàíò³â
ìàòè ïðàâèõ ó ñâîºìó áëîö³
ïðèíàéìí³ â òàê³é ïðîïîðö³¿,
ÿêà âèìàëüîâóâàëàñÿ ó ïåð³îä

ïðîãîëîøåííÿ ³äå¿ �äâîãîëîâî-
ãî áëîêó� (�ÍÓ� + �Ïðàâèöÿ�).
Í³õòî íå âèòëóìà÷èâ öåé êðîê
ÿê äåìîíñòðàö³þ íåáàæàííÿ
³í³ö³àòîð³â áëîêó, çîêðåìà
�ÍÓ�, ïîñòóïàòèñÿ ñâîºþ êâî-
òîþ ó ñïèñêó áëîêó íà êîðèñòü
�Ñàìîîáîðîíè�, õî÷à òàêèé
âèñíîâîê áóâ áè ëîã³÷íèì, îñ-
ê³ëüêè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ áëî-
êó ùå íå çàâåðøåíî, à íèçêà
ïðåäñòàâíèê³â �Ïðàâèö³�, çîê-
ðåìà ÓÍÏ, ÿêà ìàº íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ì³ñöåâèõ îñåðåäê³â,
â³äâåðòî âèñëîâëþþòü íåáà-
æàííÿ áóòè â îäíîìó áëîö³ ç
�Ñàìîîáîðîíîþ�. Çîêðåìà ãî-
ëîâà Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ÓÍÏ Ìèêîëà Ñòåëüìàõ
çàÿâèâ �Õðåùàòèêó�, ùî â³í
�çàäîâîëåíèé íåáàæàííÿì ï³ä-
ïèñàíò³â äâîñòîðîííüî¿ óãîäè
(Êèðèëåíêî, Ëóöåíêî) áà÷èòè
ó áëîö³ �Ïðàâèöþ�, áî â³äïàäàº
ïîòðåáà ó âíóòð³øíüîïàðò³éí³é
ñóïåðå÷ö³ ç öüîãî ïðèâîäó�.
Íèçêà íàéìàñîâ³øèõ îáëàñíèõ
îðãàí³çàö³é ÓÍÏ (Êè¿âñüê³ îá-
ëàñíà ³ ì³ñüêà, Ð³âíåíñüêà òà
³íøèõ) íå â³ä÷óâàþòü áàæàííÿ
àã³òóâàòè çà ºäèíèé ñïèñîê
�ïðàâèõ, ë³áåðàë³â ³ ïîïóë³ñò³â�.

Íà ñüîãîäí³ îçâó÷åí³ çàÿâè
ïðåäñòàâíèê³â ñîö³àë³ñò³â (Âà-
ñèëü Âîëãà), êîìóí³ñò³â, ÁÞÒó
³, çðåøòîþ, �Ïðàâèö³� ïðî
éìîâ³ðí³ñòü ¿õ ñàìîñò³éíî¿
ó÷àñò³ ó âèáîðàõ-2007. Â³äòàê,
ïåðåäâèáîð÷à ³íòðèãà, ÿêó á³ëü-
ø³ñòü ÇÌ² ïîäàâàëè äîñ³ ÿê
1+1 (�äîíåöüê³� �ïðîòè�
�ëüâ³âñüêèõ�), íèí³ âèãëÿäàº
ùîíàéìåíøå ÿê 3+3...

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðîãîëîøåíî-
ãî ê³ëüêà äí³â òîìó Àãðàðíîãî
áëîêó, ïðî ñâ³é âèõ³ä ç íüîãî
çàÿâèëî íîâå êåð³âíèöòâî ö³º¿
ïàðò³¿. Ïîäðîáèö³ � ó íàñòóï-
íîìó íîìåð³ �Õðåùàòèêà� !

Â³êòîð Þùåíêî ñòàâ ä³-äæåºì

²ðèíà Ãåðàùåíêî, ÿêà òîä³ êå-
ðóâàëà ïðåñ-ñëóæáîþ Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà, à
íèí³ º ïðåçèäåíòîì ÓÍ²ÀÍ, â³ä-
ìîâèëàñÿ äàâàòè äëÿ �Õðåùàòè-
êà� áóäü-ÿê³ êîìåíòàð³ ç öüîãî
ïðèâîäó, àðãóìåíòóþ÷è òèì, ùî
�âè æ ç íàìè íå ïðàöþºòå, òàê ³
ïåðåêàæ³òü ñâî¿ì êåð³âíèêàì�.

Ïîë³òîëîã Ìàêñèì Ñòð³õà, äè-
ðåêòîð íàóêîâèõ ïðîãðàì ²íñòè-
òóòó â³äêðèòî¿ ïîë³òèêè, ñêàçàâ,
ùî òàê³ ïðîìîâè º äàâíüîþ ³ äîá-
ðîþ ïðàêòèêîþ ó ñâ³ò³. Ïðåçè-
äåíò ÑØÀ Ðóçâåëüò âèñòóïàâ ó
ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äî

íàðîäó çâåðòàëèñÿ ïðåçèäåíòè
Ïîëüù³ â ð³çí³ ðîêè Âàëåíñà ³
Êâàñíºâñüêèé. Åôåêòèâí³ñòü âè-
ñòóï³â, çâè÷àéíî, çàëåæàòèìå â³ä
¿õíüîãî çì³ñòó ³ ñòðàòåã³÷íèõ íà-
ïðÿìê³â. Ðàçîì ç òèì Ìàêñèìà
Ñòð³õó íåïîêî¿òü òå, ùî Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè äîñ³ íå ïîäàâ ùî-
ð³÷íîãî ïîñëàííÿ äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè.

Êåð³âíèê ãîëîâíî¿ ñëóæáè ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè Ñåêðåòà-
ð³àòó Ïðåçèäåíòà Ëàðèñà Ìóäðàê
ðîçïîâ³ëà �Õðåùàòèêó�, ùî ï³ñ-
ëÿ âíóòð³øíüîãî àíàë³çó ïîïåðåä-
í³é ôîðìàò ïðîãðàìè âèçíàíî íå

çîâñ³ì âäàëèì, òàêèì, ùî íå ïîâ-
í³ñòþ äîíîñèâ ìåñåäæ (ïîñëàííÿ)
Ïðåçèäåíòà. Â³äáóâàëèñÿ ñîö³î-
ëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ó ôîêóñ-ãðó-
ïàõ, ³ áóëî óõâàëåíî êîëåã³àëüíå
ð³øåííÿ â Ñåêðåòàð³àò³ ïðî îíîâ-
ëåííÿ ïðîãðàìè. �Àêöåíòè Ïðå-
çèäåíòà� ãîòóº Íàö³îíàëüíà ðà-
ä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè. ßê ³ ðàí³-
øå, ïðîãðàìó òðàíñëþþòü ó çàïè-
ñó. Ìîí³òîðèíã åôåêòèâíîñò³ â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè
òðüîõ ì³ñÿö³â.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Íàö³î-
íàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ Â³êòîðà Íà-
áðóñêà, ñêîðî÷óºòüñÿ ìåðåæà äðî-
òîâîãî ðàä³îìîâëåííÿ. Çà ï³äðà-
õóíêàìè åêñïåðò³â, â ðàä³îåô³ð³ ëè-
øèëîñÿ áëèçüêî 20 ìëí ³ç êîëèø-
í³õ á³ëüø ÿê 25 ìëí ðàä³îòî÷îê.
Ìîæëèâî, çðîñëà ê³ëüê³ñòü åô³ð-
íèõ ðàä³îïðèéìà÷³â, àëå äîñòåìåí-
íî¿ ñòàòèñòèêè ïðî öå íåìàº.

Íà äóìêó ñîö³àëüíîãî ïñèõî-
ëîãà Îëåãà Ïîêàëü÷óêà, â çàãàëü-
íîíàö³îíàëüíîìó ìàñøòàá³ åôåê-
òèâí³ñòü ðàä³îçâåðíåíü íàâ³òü âè-
ùà çà òåëåâ³ç³éí³ ÷åðåç øèðøå
ïîêðèòòÿ òåðèòîð³¿. Äî òîãî æ ³
ÿê³ñòü òåëåâ³ç³éíî¿ êàðòèíêè çà-
ëèøàº áàæàòè êðàùîãî !

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
�Õðåùàòèê�

Вати%ан'відновив'правила
виборів'Папи'Римсь%о5о.
Поправ%и'до'стат7т7'вніс
понтифі%'Бенеди%т'XVI.
Тепер'для'то5о,'щоб'зай-
няти'трон'свято5о'Петра,
%андидатові'належить'на-
брати'дві'третини'5олосів
%ардиналів.

Ó ñïåö³àëüíîìó ïîñëàíí³ Áå-
íåäèêò XVI çàÿâèâ, ùî ïîâåðíåí-
íÿ ñòàðèõ ïðàâèë � ïåðåäóñ³ì äà-
íèíà áàãàòîâ³êîâèì òðàäèö³ÿì.

Ïîñîë Âàòèêàíó â Óêðà¿í³
àïîñòîëüñüêèé íóíö³é ²âàí Þð-
êîâè÷ ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòè-
êà�ïðîêîìåíòóâàâ öå ð³øåííÿ:

�Ï³ñëÿ òðåòüîãî Ëàòåðàíñüêî-
ãî ñîáîðó, ùî â³äáóâñÿ ó 1179 ðî-
ö³ â Ðèì³, ó ïðàêòèêó Êàòîëèöü-
êî¿ öåðêâè áóëî ââåäåíî íîðìó,
çã³äíî ç ÿêîþ êàíäèäàò íà ïîñà-
äó Ïàïè ìàâ ä³ñòàòè äâ³ òðåòèíè
ãîëîñ³â êàðäèíàë³â. Îñê³ëüêè ÷à-
ñîì ö³º¿ á³ëüøîñò³ áóëî íàäçâè-

÷àéíî òÿæêî äîñÿãíóòè, ó 1996-
ìó Ïàïà ²âàí Ïàâëî ²² çì³íèâ
ïðàâèëî, çà ÿêèì ó îñîáëèâèõ âè-
ïàäêàõ, ï³ñëÿ áàãàòüîõ ãîëîñóâàíü
(çîêðåìà ï³ñëÿ 33), Ïàïó ìîãëè
îáðàòè çâè÷àéíîþ á³ëüø³ñòþ.

11 ÷åðâíÿ Ïàïà Áåíåäèêò
ÕVI, ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ç êàð-
äèíàëàìè, â³äíîâèâ òðàäèö³éíó
ïðîöåäóðó äëÿ îáðàííÿ íîâîãî
ïîíòèô³êà. ×èì çàñâ³ä÷èâ: áå-
ðó÷è äî óâàãè íàäçâè÷àéíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ì³ñ³¿ Ðèìñüêîãî
ïîíòèô³êà, éîãî ïðåîñâÿùåí-
ñòâî ïðàãíå çáåðåãòè òîé ìåòîä
îáðàííÿ, ÿêèé ñëóæèâ Öåðêâ³
ïðàêòè÷íî òèñÿ÷ó ðîê³â ³ äîâ³â
ñâîþ äîö³ëüí³ñòü íàâ³òü ó íàé-
ñêëàäí³ø³ ìîìåíòè ³ñòîð³¿.

Ó áþðî áëàæåíí³éøîãî Ëþáî-
ìèðà Ãóçàðà, ÷³ëüíèêà Óêðà¿í-
ñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè,
íå ââàæàëè çà ïîòð³áíå êîìåíòó-
âàòè ð³øåííÿ Áåíåäèêòà ÕVI.
Ìîâëÿâ, âîíî íå øêîäèòü, à
ñïðèÿº â³äíîâëåííþ äàâí³õ òðà-
äèö³é Öåðêâè. Ó òàêèé ñïîñ³á
ïðîäåìîíñòðóâàëè ºäí³ñòü ïîãëÿ-
ä³â ³ ï³äõîä³â ç öüîãî ïèòàííÿ ³ç
Âàòèêàíîì !

Íà õâèëÿõ óêðà¿íñüêîãî ðàä³î â³äíîâèëèñÿ âèñòóïè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Мин7лої'с7боти'відновилася'щотижнева'про5рама'за
7частю'Президента'У%раїни'на'Першом7'%аналі'Націо-
нальної'радіо%омпанії.'Звернення'до'5ромадян'л7нає
щос7боти'о'18.'00'і'повторюється'щонеділі'о'10.00.
Теперішня'назва'про5рами —'"А%центи'Президента".
Тривалість —'5'хвилин.'Раніше,'перед'перервою'7'ви-
ході'про5рами,'це'б7ли'прямі'вист7пи'Президента'пе-
ред'мі%рофоном,'що'транслювалися'на'всіх'чотирьох
%аналах,'зо%рема'й'на'за%ордон.

Ïàïà ïîâåðíóâ
òðàäèö³þ
Óêðà¿íñüê³ êàòîëèêè ³ ãðåêî-êàòîëèêè
ï³äòðèìóþòü Ïàïó Ðèìñüêîãî

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
�Õðåùàòèê�

Учора'лідер'нашо7%раїнців'В'ячеслав'Кирилен%о'за-
явив,'що'"7'наст7пном7'парламенті'створять'демо-
%ратичн7'більшість".'Та%а'заява,'звісно,'мала'б'мобі-
ліз7вати'йо5о'однопартійців'та'с7п7тни%ів'з'7творю-
вано5о'відповідно5о'передвиборчо5о'об'єднання,'що
йо5о'ініціатори'називають'ме5абло%ом.'В'ячеслав'Ки-
рилен%о'при'цьом7'висловив'7певненість,'що'рано
чи'пізно'до'цьо5о'бло%7'приєднаються'і'"Правиця" —
УНП'(Костен%а),'УНР'(Тарасю%а)'та'УРП'"Собор"
(Матвієн%а).

Ві%тор'Ющен%о'в'ефірі

Кардинал'Любомир'Г7зар'вважає'доцільним'рішення'Папи'Бенеди%та'XVI

В’ячеслав'Кирилен%о'іде'наліво
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Ó ñåðåäèí³ ÷åðâíÿ ñòàëà ïîøè-
ðþâàòèñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî
äâ³ àâòîáóñí³ êîìïàí³¿ � �Ãþí-
ñåë� ³ �ÀÀÇ Òðåéä³íã Êî� (�Àâ-
òîëþêñ�) � ìîæóòü áóòè ïî-
çáàâëåí³ ñâî¿õ îô³ñíèõ ì³ñöü íà
öåíòðàëüíîìó àâòîâîêçàë³ Êèºâà.
Ïðèâîäîì äëÿ òîãî ñòàëà êîíôå-
ðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó äåð-
æàâíîãî ï³äïðèºìñòâà �Êè¿âïàñ-
ñåðâ³ñ�, äå áóëî óõâàëåíî ð³øåí-
íÿ çàáîðîíèòè ïðèâàòíèì êîì-
ïàí³ÿì ñàìèì ïðîäàâàòè êâèòêè
³ îðåíäóâàòè îô³ñè íà àâòîñòàí-
ö³ÿõ òà àâòîâîêçàëàõ ñòîëèö³ é îá-
ëàñò³.

ßê ïîâ³äîìèëè �Õðåùàòèêó� ó
ïðîôñï³ëêîâîìó êîì³òåò³ ÄÏ

�Êè¿âïàññåðâ³ñ�, ïðèâàòí³ àâòî-
ïåðåâ³çíèêè çàáèðàþòü á³ëüø³ñòü
êîøò³â, ÿê³ ìîãëè á íàäõîäèòè äî
äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Òàêîæ,
íà äóìêó ïðîôñï³ëêè, ïðèâàòíè-
êè íå ñòâîðþþòü óñ³õ íàëåæíèõ
óìîâ ñâî¿ì êë³ºíòàì, òîìó íà-
ä³éøëè ïðîïîçèö³¿, ùîá äîãîâî-
ðè íà îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â
óêëàäàëè ò³ëüêè ÷åðåç êàñè �Êè-
¿âïàññåðâ³ñó�. Äî ñëîâà, ñàìå êî-
ëåêòèâ ÄÏ ðîçâ³ñèâ îá�ÿâè íà àâ-
òîâîêçàëàõ ç ïðîõàííÿì êóïóâà-
òè êâèòêè ó öåíòðàëüíèõ êàñàõ, à
íå ïðèâàòíèõ êîìïàí³é.

Íèí³ êàñè êîìïàí³é �Ãþíñåë�
³ �Àâòîëþêñ� ïðîäîâæóþòü ïðà-
öþâàòè íà öåíòðàëüíîìó àâòî-

âîêçàë³ ó çâè÷íîìó ðåæèì³ ïîïðè
çàÿâè êîëåêòèâó äåðæàâíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà. Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâ-
íèê³â �Êè¿âïàññåðâ³ñó�, âñ³ ïðîá-
ëåìè âèíèêëè ÷åðåç ðåêîíñòðóê-
ö³þ àâòîâîêçàëó. Ïåðåíîñèòè
çáèðàþòüñÿ ò³ëüêè ïåðîíè äëÿ àâ-
òîáóñ³â, òà é òî â òèëüíó ÷àñòèíó
àâòîâîêçàëó, ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
âñå ïîâåðíóòü íà ñâî¿ ì³ñöÿ, çà-
ïåâíèëè íàñ ó �Êè¿âïàññåðâ³ñ³�.

Ï³ñëÿ óñ³õ öèõ ïîä³é ñåðåä àâ-
òîïåðåâ³çíèê³â ïîøèðèëàñÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ, áóö³ìòî Äåðæàâíèé
äåïàðòàìåíò àâòîìîá³ëüíîãî
òðàíñïîðòó Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñ-
ïîðòó òà çâ�ÿçêó ï³äãîòóâàâ â³äïî-
â³äíèé ïðîåêò íàêàçó �Ïðî óñó-
íåííÿ ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà�.
Çà ñëîâàìè ïåðåâ³çíèê³â, ñàì
ïðîåêò ïåðåäáà÷àâ ó äâîäåííèé
òåðì³í çâ³ëüíåííÿ ³ äåìîíòàæ
îô³ñ³â �Àâòîëþêñó� ³ �Ãþíñåëà�
íà öåíòðàëüíîìó àâòîâîêçàë³, à
òàêîæ ïðîäàæ êâèòê³â ò³ëüêè ÷å-
ðåç îô³ö³éí³ êàñè.

Êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Ì³í-
òðàíñó Â³êòîð³ÿ Áóäåíêî ïîâ³äî-
ìèëà �Õðåùàòèêó�, ùî æîäíîãî
òàêîãî ïðîåêòó ãîòóâàëè. �Ïðè-

âàòí³ ô³ðìè íà àâòîâîêçàëàõ êî-
ðèñòóþòüñÿ óñ³ìà ìîæëèâèìè ïî-
ñëóãàìè, àëå ïëàòÿòü ëèøå çà
îðåíäó îô³ñ³â�,� çàóâàæèëà ïà-
í³ Áóäåíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàðà-
ç³ í³õòî íå ãîâîðèòü ïðî çàáîðî-

íó ïðèâàòíèì ô³ðìàì â³äêðèâà-
òè ñâî¿ îô³ñè íà àâòîâîêçàë³, àëå
êîëåêòèâàì ï³äïðèºìñòâ ïîòð³á-
íî ïåðåãëÿíóòè äîêóìåíòè íà
ïðàâî îðåíäè ³ çíàéòè âèõ³ä ³ç
ö³º¿ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³ !
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Державне(підприємство(“Київпассервіс”(створено(з7ідно(з(на8азом(Мі-
ністерства(транспорт;(і(зв’яз8;(У8раїни(від(24.02.2006(р.(№ 54(шляхом
реор7анізації( Київсь8о7о( обласно7о( автотранспортно7о( ;правління.( До
с8лад;(підприємства(входять(Київсь8ий(автово8зал(та(24(автостанції,(із
них(5(розташовані(;(Києві,(а(19 —(;(Київсь8ій(області.

З(Київсь8о7о(автово8зал;(та(автостанцій(столиці(і(області(щодня(від-
б;ває(2340(автоб;сів,(з(них(18(міжнародно7о(спол;чення((8раїни(СНД);
780 —(міжмісь8о7о(міжобласно7о;(681 —(міжмісь8о7о(вн;трішньооблас-
но7о;(примісь8о7о —(861.(Щодня(з(центрально7о(автово8зал;(вир;шає
240—270(автоб;сів.(На(8омпанії(“Гюнсел”(і(“Автолю8с”(припадає(близь-
8о(30—40(рейсів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

�Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí�
â³çüìå êðåäèò
íà ñóìó 
30 ìëí ãðí

Øâèäê³ñíèé òðàìâàé ïðîäîâæèòü ñâîº ³ñíóâàííÿ

Ó÷îðà êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî �Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí�
îãîëîñèëî òåíäåð ç â³äáîðó áàí-
êó äëÿ íàäàííÿ êðåäèòó 30 ìëí
ãðèâåíü íà ïîïîâíåííÿ ñâî¿õ
îá³ãîâèõ êîøò³â.

26 ÷åðâíÿ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-
äà äîçâîëèëà �Êè¿âñüêîìó ìåò-
ðîïîë³òåíó� çàêëàñòè ìàéíî äëÿ
çàëó÷åííÿ êðåäèòó íà ñóìó 30
ìëí ãðèâåíü. Çîêðåìà â çàñòàâó
ïåðåäàäóòü 24 âàãîíè ìåòðîïîë³-
òåíó, çàãàëüíà çàëèøêîâà âàðò³ñòü
ÿêèõ ñòàíîâèòü 60,825 ìëí ãðè-
âåíü.

Òåíäåð çàïëàíîâàíî íà 10 ëèï-
íÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Îòðèìàòè
êðåäèò ï³äïðèºìñòâî òàêîæ ðîç-
ðàõîâóº â ëèïí³ !

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ
â Êèºâ³ ñòàíîâèòü çà ö³íàìè 2006 ð.
422 ìëí 803,5 òèñ. ãðí. Òàêà öèô-
ðà çàòâåðäæåíà ó ðîçïîðÿäæåíí³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ïðî òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòó-
âàííÿ (ÒÅÎ) ðåêîíñòðóêö³¿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä âóë. Ñòàðîâîê-
çàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðî-
ãè.

Â³äïîâ³äíî äî ÒÅÎ ïåðåäáà÷à-
þòü, ùî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïåðøî¿
÷åðãè ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ (ä³ëÿíêà â³ä ñò.
�Ê³ëüöåâà äîðîãà� äî ñò. �Ãíàòà
Þðè�) îñâîÿòü 54 ìëí ãðí; ïðè-
áëèçíî 86 ìëí ãðí ïåðåäáà÷åíî íà
äðóãó ÷åðãó (ä³ëÿíêà â³ä ñò. �Ñòàðî-
âîêçàëüíî¿� äî ñò. �Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêî¿�) ³ ìàéæå 284 ìëí ãðí � íà
òðåòþ ÷åðãó (ä³ëÿíêà â³ä ñò. �Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêî¿� äî ñò. �Ãíàòà Þðè�).

Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ çàïëàíó-
âàëè çàê³í÷èòè çà 30 ì³ñÿö³â. Ïðî-

òÿæí³ñòü òðàñè ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàÿ ñòàíîâèòèìå 20,2 êì (¿¿
ïðîäîâæàòü äî âóë. Ñòàðîâîêçàëü-
íî¿, íèí³ äîâæèíà ë³í³¿ � 18,5 êì);
íà í³é ïðàöþâàòèìå 13 ñòàíö³é,
ÿê ³ äîíèí³. Ë³í³þ îáñëóãîâóâàòè-
ìóòü òðàìâàéí³ ïîòÿãè ç òðüîìà
âàãîíàìè. Çàïëàíîâàíî, ùî çá³ëü-
øàòü øâèäê³ñòü ðóõó äî 28,7
êì/ãîä (íèí³ � 16 êì/ãîä), à ³í-
òåðâàë ðóõó ïîòÿã³â áóäå ïðèáëèç-
íî 2�3 õâèëèíè. Ïðîâ³çíà çäàò-
í³ñòü ñòàíîâèòèìå 25 òèñ. ïàñàæè-
ð³â íà ãîäèíó.

Ðîçïî÷àòà ðåêîíñòðóêö³ÿ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ 2 ÷åðâíÿ ö. ð.
Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ðóõ íà ë³í³¿ òðàìâà¿â çàêðèâàòèìóòü
ïîåòàïíî. Óçäîâæ çàêðèòî¿ ä³ëÿíêè
êóðñóâàòèìóòü ìàðøðóòêè, òàêîæ
äîäàòêîâî ñòâîðþâàòèìóòü àâòîáóñ-
í³ ìàðøðóòè, ÿê³ äîñòàâëÿòèìóòü
êèÿí ç ì³êðîðàéîíó, äå òèì÷àñîâî
íå õîäèòü øâèäê³ñíèé òðàìâàé, äî
íàéáëèæ÷èõ ñòàíö³é ìåòðî !

Ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â ìàëî 
íå ïåðåâåçëè ñàìèõ
×åðåç ðåêîíñòðóêö³þ öåíòðàëüíîãî àâòîâîêçàëó

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
�Õðåùàòèê�

Мин$ло'о(тижня(в(Києві(мало(не(роз'орівся(транспорт-
ний(с9андал(між(державним(підприємством("Київпас-
сервіс"(та(приватними(автоперевізни9ами.(Коле9тив
ДП(нама'ався(своїм(рішенням(видворити(найбільших
вітчизняних(автоперевізни9ів(з(центрально'о(автово9-
зал$.(Я9би(це(сталося,(то(збит9и(автово9зал$(станови-
ли(б(майже(2(млн('рн(на(рі9.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

Учора&перший&заст/пни1&2олови
столичної&держадміністрації
Анатолій&Гол/бчен1о&провів&виїз-
н/&нарад/&в&районі&Ш/лявсь1о2о
шляхопровод/.&Цей&об'є1т&через
три&пожежі&на&місцевом/&рин1/
зазнав&серйозних&пош1оджень,&і
том/&йо2о&вирішили&ре1онстр/-
ювати.&Зробити&це&план/ють&до
почат1/&Євро-2012,&витративши
на&всі&заходи&понад&150&млн
2рн.&Наразі&столична&влада&має
вирішити&1іль1а&важливих&пи-
тань,&зо1рема,&домовитися&з
підприємцями&про&їхнє&пересе-
лення&в&інше&місце&та&з&1ерів-
ництвом&завод/&"Більшови1"
стосовно&"втр/чання"&на&їхню
територію.

Íèí³ íà Øóëÿâñüêîìó øëÿõîïðîâîä³
êèïèòü ðîáîòà. Áóä³âåëüíèêè âñòàíîâ-
ëþþòü ï³ä ìîñòîì ìåòàëåâ³ ï³äïîðè, ÿê³
çàìîâëÿþòü íà ñòîëè÷íîìó ï³äïðèºìñòâ³
�Ëåí³íñüêà êóçíÿ�. Çàâîä÷àíè âæå âèãî-
òîâèëè òðåòèíó â³ä óñ³õ ïîòðåá. Íà äóì-
êó ôàõ³âö³â, òàê³ êîíñòðóêö³¿ çìîæóòü óò-
ðèìóâàòè øëÿõîïðîâ³ä ùå ðîê³â 50.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ
Ãîëóá÷åíêà, íàñàìïåðåä ïîòð³áíî õî÷à á
íà 70�80% íàëàãîäèòè ðóõ àâòî Øóëÿâ-

ñüêèì øëÿõîïðîâîäîì. Äëÿ öüîãî ðîá³ò-
íèêè ³ âñòàíîâëþþòü ï³ä óñ³ àðêè ìîñ-
òó òèì÷àñîâ³ ï³äïîðè. �ßê ò³ëüêè ãîòî-
âà ïðîåêòíà ³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äî-
êóìåíòàö³ÿ ïðîéäå äåðæåêñïåðòèçó, îä-
ðàçó ìîæíà ðîçïî÷èíàòè ðîáîòè ç ðîç-
øèðåííÿ øëÿõîïðîâîäó òà áóä³âíèöòâà
íîâèõ ç�¿çä³â,� ïîâ³äîìèâ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî.� Ïîïåðåäíüî ïëàíóþòü çäà-

òè îá�ºêò â åêñïëóàòàö³þ äî ïî÷àòêó ªâ-
ðî-2012�. Îäíàê â³í çàçíà÷èâ, ùî íàðà-
ç³ âèíèêëè ñåðéîçí³ ïðîáëåìè, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü íåãàéíîãî âèð³øåííÿ. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ íàñàìïåðåä ïåðåñåëåííÿ ì³ñöå-
âîãî ðèíêó. Óñ³ì òîðãîâöÿì óæå çàïðî-
ïîíóâàëè ðîáîòó â ³íøèõ ì³ñöÿõ, àëå ïî-
êè ùî íà ïåðå¿çä ïîãîäèëèñÿ íå âñ³. �Òî-
ìó, ìàáóòü, ìè â³äâåäåìî äëÿ íèõ ì³ñöÿ
â òîðãîâåëüíîìó öåíòð³, ÿêèé çâîäÿòü
íåïîäàë³ê, ïîðÿä ç³ ñòàíö³ºþ ìåòðî
�Øóëÿâñüêà�,� çàÿâèâ ïàí Ãîëóá÷åí-
êî.� Ïåðåñåëåííÿ òîðãîâö³â ó ïîäàëü-
øîìó ñïðèÿòèìå áåçïåö³ íå ëèøå äëÿ
ïðîäàâö³â, à é ÷èñëåííî¿ àðì³¿ ïîêóï-
ö³â�. Íà éîãî äóìêó, íå ìåíø ãîñòðîþ
º ïðîáëåìà, ïîâ�ÿçàíà ³ç ìîæëèâèì ïðî-
õîäæåííÿì øëÿõîïðîâîäó ÷åðåç òåðèòî-
ð³þ çàâîäó �Á³ëüøîâèê�, áî ðîçøèðåí-
íþ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ�ÿçêè çàâàæàº îäèí
³ç öåõ³â öüîãî ï³äïðèºìñòâà. �Àëå öå ïè-
òàííÿ âèð³øóâàòèìóòü íà ð³âí³ äåðæà-
âè,� ïåðåêîíàíèé Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî.� Àäæå çàâîä÷àíè õî÷óòü çàì³ñòü ñòà-
ðîãî öåõó îòðèìàòè íîâèé, ÿêèé êîøòó-
âàòèìå â ìåæàõ 30 ìëí ãðí, òîä³ ÿê çíåñ-
òè íåðåíòàáåëüíå ïðèì³ùåííÿ ³ äåìî-
íòóâàòè îáëàäíàííÿ îá³éäåòüñÿ ó 2 ìëí
ãðí�.

Äèðåêòîð ²íñòèòóòó �Êè¿âäîðì³ñòïðî-
åêò� ÀÒ �Êè¿âïðîåêò� Âîëîäèìèð Âî-
ðîáéîâ ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó�, ùî ðå-
êîíñòðóêö³þ Øóëÿâñüêîãî øëÿõîïðî-
âîäó ïëàíóâàëè âæå äàâíî. �Ïîøêî-
äæåííÿ, ÿê³ âèíèêëè ÷åðåç ïîæåæ³, ëè-
øå ïðèñêîðèëè ïî÷àòîê ðåìîíòíèõ ðî-
á³ò�,� çàçíà÷èâ â³í. Çà éîãî ñëîâàìè,
ÿêùî íèí³øíüîãî ðîêó ï³äãîòóâàòè âñþ
ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ³ ðîçïî÷àòè ðî-
áîòè, òî ðåêîíñòðóêö³þ øëÿõîïðîâîäó
ìîæíà ðåàëüíî çàâåðøèòè äî 2010-ãî.
�Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, íà öå
ïîòð³áíî ïîíàä 150 ìëí ãðí,� ïîâ³äî-
ìèâ ïàí Âîðîáéîâ.� Àëå íàðàç³ ùå íå
îãîëîñèëè òåíäåð, ÿêèé âèçíà÷èòü âè-
êîíàâöÿ ïðîåêòíèõ ðîá³ò�. Â³í äîäàâ,
ùî ôàõ³âö³ ¿õíüîãî ³íñòèòóòó ïîêè ùî
ï³äãîòóâàëè äâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïî-
çèö³¿. Îäíà ç íèõ ïåðåäáà÷àº ï³äñèëåí-
íÿ ³ñíóþ÷î¿ êîíñòðóêö³¿ ìîñòó, ðîçøè-
ðåííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ç 6 äî 8 ñìóã.
Äî òîãî æ, ïëàíóþòü äîïîâíèòè òðàíñ-
ïîðòíó ðîçâ�ÿçêó íîâèìè ïðàâî- ³ ë³âî-
ïîâîðîòíèìè ç�¿çäàìè-çà¿çäàìè ³ç øëÿ-
õîïðîâîäó íà ïðîñïåêò Ïåðåìîãè ³ âó-
ëèöþ ²íäóñòð³àëüíó !

НОВИНИ
Íàöáàíê çàáîðîíèâ
ãîò³âêîâèé îá³ã 
äîëàð³â ÑØÀ

Íàöáàíê Óêðà¿íè îáìåæèâ âèêîðèñòàííÿ
ãîò³âêîâî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ÿê çàñîáó ïëà-
òåæó íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, âèäàâøè óõâàëó
¹ 200 â³ä 30 òðàâíÿ 2007 ð., ÿêà íåùîäàâíî
âñòóïèëà â ä³þ. Ö³ºþ óõâàëîþ çàòâåðäæåíà
íîâà ðåäàêö³ÿ Ïðàâèë âèêîðèñòàííÿ ãîò³â-
êîâî¿ ³íâàëþòè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

Ïåðåäáà÷àþòü ëèøå òðè âèïàäêè âèêîðèñ-
òàííÿ ãîò³âêîâî¿ âàëþòè ÿê çàñîáó ïëàòåæó
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè: äëÿ çä³éñíåííÿ ïëàòå-
æ³â äèïëîìàòè÷íèì ïðåäñòàâíèöòâàì, êîí-
ñóëüñüêèì óñòàíîâàì ³íîçåìíèõ äåðæàâ ïðè
íàäàíí³ äîçâîë³â íà â�¿çä (â³ç) ô³çè÷íèì îñî-
áàì; äëÿ çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â íà òåðèòîð³ÿõ
àåðîïîðò³â ³ ïîðò³â ó äåÿêèõ âèïàäêàõ; äëÿ
çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â íà òåðèòîð³ÿõ ìèòíèöü
ó ðàç³ ïîòðåáè ñïëàòè ìèòíèõ çáîð³â ³ ïëà-
òåæ³â.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî öÿ óõâàëà âïëèíå íà ðå-
âàëüâàö³þ ãðèâí³. Ó ÍÁÓ çàïåâíÿþòü, ùî
àðãóìåíò³â íà êîðèñòü çì³öíåííÿ ãðèâí³ ö³ë-
êîì äîñòàòíüî. Ïåðø çà âñå � çíèæåííÿ ³í-
ôëÿö³¿. Åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü, ùî ï³ñëÿ ðå-
âàëüâàö³¿ êóðñ ñòàíîâèòèìå 4,8�4,95 ãðèâí³
çà äîëàð.

Ôîíä äåðæìàéíà çì³íèâ
ñòðàòåã³þ ïðîäàæó àêö³é
�Óêðòåëåêîìó�

Ó ìèíóëó ñåðåäó Ôîíä äåðæìàéíà îãîëî-
ñèâ, ùî ç 5 ëèïíÿ àêö³¿ �Óêðòåëåêîìó� íà
óêðà¿íñüêèõ ôîíäîâèõ á³ðæàõ ïðîäàâàòèìóòü
ëîòàìè íå ïî 4,5 ìëí øòóê ÿê ðàí³øå, à ïî
500 òèñ. øòóê. Ó ïðåñ-ñëóæá³ Ôîíäó ïîÿñ-
íèëè, ùî òàêèì ÷èíîì ñïîä³âàþòüñÿ ïðèâåð-
íóòè äî ó÷àñò³ â òîðãàõ äð³áíèõ ³íâåñòîð³â,
ÿê³ ðàí³øå áóëè ïîçáàâëåí³ òàêî¿ ìîæëèâî-
ñò³. Íàñòóïí³ òîðãè ç ïðîäàæó 1% àêö³é
�Óêðòåëåêîìó� çàïëàíîâàíî íà Óêðà¿íñüê³é
ì³æáàíê³âñüê³é âàëþòí³é á³ðæ³ (ÓÌÂÁ) 11
ëèïíÿ ³ ôîíäîâ³é á³ðæ³ �²ííåêñ� 1 ñåðïíÿ
íèí³øíüîãî ðîêó.

ÂÀÒ �Óêðòåëåêîì� � íàéá³ëüøèé îïåðà-
òîð ô³êñîâàíîãî çâ�ÿçêó â Óêðà¿í³. Çàéìàº
ïîíàä 70% óêðà¿íñüêîãî ðèíêó ô³êñîâàíîãî
òåëåôîííîãî çâ�ÿçêó (9,7 ìëí àáîíåíò³â).
92,86% àêö³é êîìïàí³¿ çíàõîäÿòüñÿ ó âëàñíî-
ñò³ äåðæàâè, ³íø³ êîòèðóþòüñÿ íà ÏÔÒÑ.

Óêðà¿íñüêèé á³çíåñ-êàíàë 
îòðèìàâ ë³öåíç³þ

Íàö³îíàëüíà ðàäà ç òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³î-
ìîâëåííÿ ó ñåðåäó âèäàëà ë³öåíç³¿ íà ñóïóò-
íèêîâå ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó Óêðà¿íñüêèé
á³çíåñ-êàíàë (Ukrainian Business Channel).

Çàñíîâíèêàìè êàíàëó º ÒÎÂ Êîìïàí³ÿ Ñè-
ìåòð³ÿ (95% ñòàòóòíîãî ôîíäó) ³ ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð òåëåêàíàëó �Êè¿âñüêà Ðóñü� (ÊÐÒ)
Ìàðèíà Òâîðîãîâà (5%).

Äèðåêòîðîì êàíàëó ïðèçíà÷àòü Ìèêîëó
Á³ëîóñà � ó ìèíóëîìó äèðåêòîð ÓÒ-3, 
ÓÒ-1, Óêðà¿íñüêî¿ ìåä³éíî¿ êîìïàí³¿ (êàíà-
ëè Ê1 ³ Ê2). Ãîëîâíèì ïðîäþñåðîì ÓÁÊ ñòà-
íå Ñâ³òëàíà Êîëÿäà, ó ìèíóëîìó � øåô-ðå-
äàêòîð Ïåðøîãî ä³ëîâîãî êàíàëó.

²íâåñòèö³¿ â êàíàë äî ê³íöÿ ðîêó ñòàíîâè-
òèìóòü $ 4,5 ìëí.

Óêðà¿íö³ á³ëüøå çàðîáëÿþòü
Â Óêðà¿í³ â òðàâí³ ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëà-

òà çá³ëüøèëàñÿ íà 4,3% â ïîð³âíÿíí³ ç êâ³ò-
íåì äî 1277 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Ïðî öå ïî-
â³äîìèëè ó â³âòîðîê ó Äåðæàâíîìó êîì³òåò³
ñòàòèñòèêè.

Íàéâèùèé ð³âåíü çàðïëàò çàðåºñòðîâàíî â
Êèºâ³, äå ñåðåäíÿ çàðïëàòà ñòàíîâèëà 2122
ãðèâí³, ï³äâèùèâøèñü íà 4% â ïîð³âíÿíí³ ç
êâ³òíåì.

Ï³ñëÿ Êèºâà çà ð³âíåì ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè
ë³äèðóþòü Äîíåöüêà (1464 ãðí), Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà (1453), Çàïîð³çüêà (1309) ³ Êè¿âñüêà
(1285) îáëàñò³.

Íàéíèæ÷èé ð³âåíü çàðïëàò â Òåðíîï³ëü-
ñüê³é (867 ãðí), Âîëèíñüê³é (942), Â³ííèöü-
ê³é (953), Õåðñîíñüê³é (954) ³ ×åðí³ã³âñüê³é
(962) îáëàñòÿõ.

Ó ïîð³âíÿíí³ ç òðàâíåì 2006 ðîêó ñåðåä-
íÿ çàðïëàòà â òðàâí³ 2007 ðîêó çðîñëà íà
27,3%, àáî íà 274,12 ãðèâí³ !
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Ш"лявсь(ий+шляхопровід+поб"д"вали+в
1964+році.+Йо<о+довжина —+295+м,+шири-
на+від+14+до+21+м.+Після+ре(онстр"(ції+об’-
є(т+ розширять+ до+ 32+ м.+ Відта(+ йо<о+ про-
п"с(на+спроможність+зросте+вдвічі.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Øóëÿâñüêîìó øëÿõîïðîâîäó
äàëè ï�ÿòü ðîê³â
Íà â³äíîâëåííÿ

Перший&заст/пни1&2олови&столичної&держадміністрації&Анатолій&Гол/бчен1о&пере1онаний,&
що&після&ре1онстр/1ції&Ш/лявсь1о2о&шляхопровод/&р/х&авто&в&цьом/&місці&вдасться&
значно&розвантажити

Нині&б/дівельни1и&монт/ють&під&Ш/лявсь1им&шляхопроводом&тимчасові&металеві&підпори
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçïî÷àâ
àíòèðåéäåðñüêó êàìïàí³þ
Ñòîëè÷íà âëàäà îãîëîøóº â³éíó ïðîòèïðàâíîìó ïîãëèíàííþ òà çàõîïëåííþ ï³äïðèºìñòâ

Ðîáî÷ó ãðóïó, äî ñêëàäó ÿêî¿
óâ³éøëè 16 îñ³á, î÷îëèâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Ñòîëè÷íà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ïðîïîíóº äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàí-
íÿõ ðîáî÷î¿ ãðóïè òà çà ïîòðå-
áè çàëó÷àòè äî ñï³âïðàö³ êîí-
ñóëüòàíò³â ³ ñïåö³àë³ñò³â. Äåâ�ÿòü
÷ëåí³â óæå âêëþ÷åíî äî ãðóïè,
ñåìåðî îñ³á ïðèçíà÷àòü çà ¿õíüî¿
çãîäè.

13 ëþòîãî Ïðåçèäåíò äîðó÷èâ
Êàáì³íó ââåñòè êðèì³íàëüíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåéäåðñòâî. À
ï³ñëÿ òîãî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â

ñòâîðèâ ì³æâ³äîì÷ó êîì³ñ³þ ç
ïèòàíü ïðîòèä³¿ ïðîòèïðàâíîìó
ïîãëèíàííþ òà çàõîïëåííþ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ çîáîâ�ÿçàâ ÊÌÄÀ
ñòâîðèòè òàêèé îðãàí îêðåìèì
äîðó÷åííÿì â³ä 10.04.07. Çàâäàí-
íÿìè ðîáî÷î¿ ãðóïè º ðîçðîáêà
ïðîïîçèö³é ùîäî âäîñêîíàëåí-
íÿ çàêîíîäàâñòâà, ìîí³òîðèíã ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ìåòîäè ïîãëèíàí-
íÿ òà çàõîïëåííÿ ï³äïðèºìñòâ,
çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â. Ðîáî÷³ ãðóïè
ñòâîðåíî â óñ³õ ì³ñòàõ, Êè¿â çà-
âåðøèâ ôîðìóâàííÿ òàêèõ îðãà-

í³â. Ïîðÿäîê ðîáîòè ùå íå âè-
çíà÷åíî. À ïðè êîì³ñ³¿ Êàáì³íó
ïðàöþº àíàë³òè÷íà ãðóïà, ÿêà
ïîïåðåäíüî óçãîäæóº ä³ÿëüí³ñòü
ç ï³äïðèºìöÿìè, ãîòóº âèñíîâ-
êè, ÿê³ ïîò³ì ðîçãëÿäàº êîì³ñ³ÿ.
Çà âåñü ïåð³îä ðîáîòè êîì³ñ³¿
ðîçãëÿíóòî ìàéæå 60 ï³äïðè-
ºìñòâ ñòðàòåã³÷íîãî çíà÷åííÿ, 10
ç íèõ � êè¿âñüê³. Ãðîìàäñüê³ îð-
ãàí³çàö³¿ ï³äòðèìàëè òàêèé êðîê
âëàäè, ïðîòå âîíè îáóðåí³ òèì,
ùî äî ñêëàäó íå ââ³éøëè ïðåä-
ñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâ òà ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é. Âèêîíàâ÷èé
äèðåêòîð àíòèðåéäåðñüêî¿ ñï³ëêè
ï³äïðèºìö³â Óêðà¿íè Àíäð³é Ñå-
ìèä³äüêî íàãîëîñèâ íà âàæëèâî-
ñò³ ñòâîðåííÿ ãðóïè, ïðîòå âè-
ñëîâèâ ñóìí³âè ùîäî ïîðÿäêó
ðîçãëÿäó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü.
�Ðîáî÷à ãðóïà äóæå ïîòð³áíà Êè-
ºâó, àëå íèí³ íåîäíîçíà÷íà ñè-
òóàö³ÿ ç êîìóíàëüíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè, òàêèìè ÿê �Êè¿â-

ìëèí� àáî �Êè¿âì³ñüêáóä�. Òîæ
âàæëèâî ñüîãîäí³ çàáåçïå÷èòè
ãëàñíó òà ðåãóëÿðíó ðîáîòó. Ò³ëü-
êè â òàêîìó ðàç³ âîíà áóäå åôåê-
òèâíà ÿê ì³æâ³äîì÷à êîì³ñ³ÿ
Êàáì³íó�,� ñêàçàâ �Õðåùàòèêó�
ïàí Ñåìèä³äüêî.

Íàãàäàºìî, 14 ÷åðâíÿ äî Ñè-
íåëüíèêîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
ïîäàíî ïîçîâ ïðî ïîâåðíåííÿ
3,636 ìëí àêö³é (72%) ï³äïðèºì-
ñòâà �Êè¿âì³ñüêáóä-2� 14 àêö³î-
íåðàì. Ñóä çàäîâîëüíèâ éîãî.
Ïðîòå ðåºñòðàòîð � ÒÎÂ �Àä-
ðåì� � â³äìîâèâñÿ âèêîíóâàòè
ð³øåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî
àêö³¿ ïåðåïðîäàíî â äåíü çàíå-
ñåííÿ ¿õ íà ðàõóíîê àêö³îíåðêè
²ðèíè Çàáàðíî¿. ²íôîðìàö³¿ ïðî
òåïåð³øíüîãî âëàñíèêà äîñ³ íå-
ìàº. Ñåêðåòàð êîì³òåòó ÂÐ ç ïè-
òàíü áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ Âà-
ñèëü Âîëãà ïîêè ùî íå âèñëî-
âëþº ÷³òêî¿ ïîçèö³¿, ïîñèëàþ÷èñü
íà òå, ùî ñë³äñòâî íå çàâåðøåíî.

Åêñïåðò çàçíà÷àº: õî÷à ó ñïðàâè
º âñ³ îçíàêè ðåéäåðñòâà, �äåÿê³
ôàêòè íå çá³ãàþòüñÿ�.

Îäí³ºþ ç íàéãó÷í³øèõ ðåéäåð-
ñüêèõ àòàê åêñïåðòè íàçèâàþòü
òàêîæ íåâäàëó ñïðîáó çàõîïëåí-
íÿ ï³äïðèºìñòâà �Êè¿âìëèí� ó
íèí³øíüîìó ÷åðâí³. ßê óæå ïî-
â³äîìëÿâ �Õðåùàòèê�, ï³äïðèºì-
ñòâî, 51% ÿêîãî íàëåæèòü ãðîìà-
ä³ Êèºâà ³ ÿêå çàáåçïå÷óº áîðîø-
íîì âñ³ õë³áîêîìá³íàòè ñòîëèö³,
êîì³ñ³ÿ íà ÷îë³ ç êîëèøí³ì êåð³â-
íèêîì ÄÏ �Êè¿âìëèí� Ñ. ². Ñàâ-
ðèãîþ ïîâèííà áóëà ë³êâ³äóâàòè.
Ïðîòå öüîãî íå ñòàëîñÿ. Ï³äïðè-
ºìñòâî �Êè¿âìëèí� âõîäèòü äî
ñêëàäó ÇÀÒ �Õë³á Êèºâà�. 51%
àêö³é � â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³,
49% ðîçïîä³ëåíî ì³æ äâîìà àê-
ö³îíåðàìè � þðèäè÷íèìè îñîáà-
ìè. Ïðàöþþòü òàì 650 îñ³á, çà
äîáó âèãîòîâëÿþ÷è 100 òîíí âè-
ñîêîÿê³ñíîãî áîðîøíà òà ³íøî¿
ïðîäóêö³¿ !

Âèñîòêè ïåðåõîäÿòü ó íàñòóï
Íà òåðèòîð³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ïëàíóþòü çáóäóâàòè æèòëîâèé êîìïëåêñ

Öèì ëàñèì øìàòêîì çåìë³,
ìàéæå â öåíòð³ ì³ñòà, çàáóäîâíè-
êè ö³êàâëÿòüñÿ íå ïåðøèé ð³ê.
Âîíî é íå äèâíî, àäæå ðàéîí Ïî-
â³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó (â³äî-
ìèé ÿê Êàäåòñüêèé ãàé.� Ïðèì.
�Õðåùàòèêà�) âæå äàâíî îáæè-
òèé, ìàº ðîçâèíåíó ³íôðàñòðóê-
òóðó, çðó÷íå òðàíñïîðòíå ñïîëó-
÷åííÿ. Íà òåðèòîð³¿, äå íèí³ ðîç-
òàøîâàí³ äâà âèù³ â³éñüêîâ³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, áóäèíêè äëÿ
îô³öåð³â, º é ÷èìàëî ãîñïîäàð-
ñüêèõ òà áåçõîçíèõ ïðèì³ùåíü,
â³ä óòðèìàííÿ ÿêèõ Ì³í³ñòåðñòâî
îáîðîíè íàðàç³ â³äìîâëÿºòüñÿ.
Òîæ çíà÷íó òåðèòîð³þ âèð³øåíî
âèêîðèñòàòè ç êîðèñòþ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåê-
òîðà ïðîåêòó Þð³ÿ Áîðîäê³íà, ³ç
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çáóäîâàíîãî
æèòëà 25% îòðèìàþòü ñ³ì�¿ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â. Îêð³ì âèñî-
òîê, ó êâàðòàë³ çàáóäîâè ç�ÿâèòü-
ñÿ òàêîæ íîâà çàãàëüíîîñâ³òíÿ
øêîëà íà 48 êëàñ³â, äâà äèòñàä-
êè íà 120 â³äâ³äóâà÷³â êîæåí, áà-
ñåéí, ñïîðòèâí³ êîìïëåêñè, ìà-
ãàçèíè, êàôå, îá�ºêòè ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. �Íàðà-
ç³ ìè çàïðîïîíóâàëè òðè âàð³àí-
òè çàáóäîâè,� çàçíà÷èâ Þð³é
Áîðîäê³í.� Àëå öå ïîêè ùî ³äåÿ,
êîíöåïòóàëüíèé ïëàí, íà îñíîâ³
ÿêîãî çãîäîì ç�ÿâèòüñÿ êîíêðåò-
íèé ïðîåêò�. Â³í äîäàâ, ùî çà-
áóäîâà êâàðòàëó ðîçðàõîâàíà íà
4 åòàïè ³ òðèâàòèìå 5-6 ðîê³â. Íà

äóìêó ðîçðîáíèê³â, íàñàìïåðåä
ïîòð³áíî äåòàëüíî îñâî¿òè òåðè-
òîð³¿, çâåñòè ï³ëîòí³ áóäèíêè äëÿ
ïåðåñåëåííÿ ìåøêàíö³â ³ç îñåëü,
ÿê³ çãîäîì çíåñóòü. À ùå ïîòð³á-
íî çàì³íèòè ³ñíóþ÷³ âêðàé çíî-
øåí³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³. �Çàãàëü-
íà ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â òóò ñòà-
íîâèòèìå 3,5 òèñ. ñ³ìåé,� ðîç-
ïîâ³â �Õðåùàòèêó� ïàí Áîðîä-
ê³í.� Ó ï³äçåìí³é ÷àñòèí³ ñïî-
ðóäÿòü ê³ëüêàð³âíåâèé ïàðê³íã ç
ðîçðàõóíêó îäíå àâòîì³ñöå íà äâ³
êâàðòèðè�. Äî òîãî æ ñïîðóäÿòü
òàêîæ ãîñòüîâ³ ñòîÿíêè, à îñü
ê³ëüê³ñòü îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü ó
æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ áóäå îáìå-
æåíîþ.

Ãîëîâíèé ³íæåíåð ïðîåêòó
óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà òà ³íâåñòèö³é Ì³í³ñòåð-
ñòâà îáîðîíè Â�ÿ÷åñëàâ Êóëàêîâ
ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó�, ùî öåé
æèòëîâèé êîìïëåêñ äóæå ïîòð³-
áåí â³éñüêîâèì. Àäæå çíà÷íà ÷àñ-
òèíà ñ³ìåé îô³öåð³â îòðèìàº òóò
êâàðòèðè. �Íàðàç³ âèð³øóºìî ïè-
òàííÿ ç ìåøêàíöÿìè áóäèíê³â,
ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïåðåñåëåííþ,�
êàæå ïàí Êóëàêîâ.� À çàãàëîì
ïëàíóºìî ïðîâåñòè îáîâ�ÿçêîâ³
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ�. Â³í äîäàâ,
ùî âàðò³ñòü çàáóäîâè ñòàíå â³äî-
ìîþ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåê-
òó. Àëå âæå ñüîãîäí³ ìîæíà ãîâî-
ðèòè ïðî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ³íâåñ-
òîð³â, çãîäíèõ ô³íàíñóâàòè öþ
çàáóäîâó. Íàðàç³ âèÿâèëè òàêå áà-

æàííÿ êîìïàí³¿ �Áóä³íâåñò�,
�Ñàíòà�, íåùîäàâíî çàö³êàâèâñÿ
îá�ºêòîì �Ðàéôôàéçåí Áàíê
Àâàëü�.

Ôàõ³âö³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè çà-
ïðîïîíóâàëè äîîïðàöþâàòè êîí-
öåïòóàëüíèé ïðîåêò çàáóäîâè
æèòëîâîãî êîìïëåêñó. Äèðåêòîð
�Êè¿âäåðæåêñïåðòèçè� Àíàòîëü
Êàðì³íñüêèé íå ïåâåí, ùî
êîìàíäóâàííÿ ó÷èëèùà ïîãî-
äèòüñÿ íà ïåðåäà÷ó ñòàä³îíó äëÿ
øêîëÿð³â, à ïîò³ì êóðñàíòè ó âè-
çíà÷åí³ ãîäèíè êîðèñòóâàòèìóòü-

ñÿ öèì ñïîðòèâíèì îá�ºêòîì. À
îñü àðõ³òåêòîð Àíàòîë³é Öâºòêîâ
çàíåïîêîºíèé äîëåþ äóáîâîãî
ãàþ, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé íà òåðè-
òîð³¿ çàáóäîâè. �Òàêèõ óí³êàëü-

íèõ çåëåíèõ îàç ó ñòîëèö³ íå òàê
³ áàãàòî,� ïåðåêîíàíèé â³í.�
Òîìó ïîòð³áíî çðîáèòè âñå ìîæ-
ëèâå, ùîá çáåðåãòè â³ä çíèùåí-
íÿ âñ³ äåðåâà� !

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

У"серед'"містоб'дівна"рада"поверн'ла"на"доопрацю-
вання"6онцепт'альний"прое6т"заб'дови"житлово<о"6ом-
пле6с'"за"адресою:"Повітрофлотсь6ий"проспе6т,"30"в
Солом'янсь6ом'"районі."Замовни6ом"ви6онання"робіт
т'т"є"'правління"6апітально<о"б'дівництва"та"інвестицій
Міністерства"оборони."Хоча"сама"ідея"фахівцям"сподо-
балася,"архіте6тори"мають"внести"в"робот'"дея6і"6о-
ре6тиви,"'с'н'ти"неточності."А"<оловне"—"вирішити"пи-
тання"з"переселенням"меш6анців"б'дин6ів,"я6і"підля<а-
ють"знесенню."До"то<о"ж"прое6тантам"потрібно"зроби-
ти"все"можливе,"щоб"збере<ти"від"знищення"місцевий
д'бовий"<ай.

На"території"Міністерства"оборони"план'ють"зб'д'вати"житловий"6омпле6с

Квартал'заб*дови'в'Солом’янсь5ом*'районі,'площею'28'?а,'обмежений
в*л.' Єревансь5ою,' в*л.' Антонова,' в*л.' К*рсь5ою' та' Повітрофлотсь5им
проспе5том.'За?альна'площа'житлової'заб*дови'становить 700'тис.'5в.'м.
Щільність'заселення'цьо?о'район*'становитиме'320'осіб'на'?а'площі'(при
існ*ючих'нормах'450'осіб'на'один'?а).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
�Õðåùàòèê�

У"понеділо6,"25"червня,"вийшло"розпорядження
КМДА"про"створення"робочої"<р'пи"з"питань"протидії
протиправном'"по<линанню"та"захопленню"підпри-
ємств."У"інших"містах"за"дор'ченням"Кабмін'"вже
створено"та6і"<р'пи.
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хрещатик

Про відшкодування втрат
енергетичних підприємств

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 538
від 10 травня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 26.04.2007 № 441/1102 “Про внесення змін до рішен�
ня Київради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік” з метою відшкодування АЕК
“Київенерго” та АК “Дарницька ТЕЦ” різниці між фактичною вартістю відпущеної житлово�експлуатацій�
ним організаціям міста Києва теплової енергії та її собівартістю:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê êîøò³â, çàòâåð-
äæåíèõ óïðàâë³ííþ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê ïî ôóíêö³¿ �Äîòàö³ÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî-
ìó ãîñïîäàðñòâó�, ïåðåðàõóâàòè êîøòè:

� ÀÅÊ �Êè¿âåíåðãî� â ñóì³ 48502,0 òèñ. ãðí.
� ÀÊ �Äàðíèöüêà ÒÅÖ� â ñóì³ 4017,0 òèñ.

ãðí  íà â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ ôàêòè÷íîþ
âàðò³ñòþ â³äïóùåíî¿ ¹Å0 ì³ñòà òåïëîâî¿ åíåð-
ã³¿ òà ¿¿ ñîá³âàðò³ñòþ.

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

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

Âèêîíóþ÷èé îáîâ�ÿçêè ãîëîâè
À. Ãîëóá÷åíêî

Про заходи щодо інформування киян
стосовно виплат адресної

матеріальної допомоги у 2007 році 
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 578

від 18 травня 2007 року

З метою забезпечення інформування киян стосовно виплат адресної матеріальної допомоги, передба�
чених розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, запроваджених в 2007 році за ініціати�
ви Київського міського голови та відповідно до рішення більшості депутатів Київради:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 367,7 òèñ.
ãðí äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî âèãîòîâëåí-
íÿ òà äîñòàâêè ïîøòîâèõ ïîâ³äîìëåíü äëÿ îäåð-
æóâà÷³â àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó 2007
ðîö³.

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 íà ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, çà-
çíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõó-
íîê ïðîãðàìè �Âèäàòêè ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêèì
ãîëîâîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âè-
êîíàííÿ ïåðåäâèáîðíî¿ ïðîãðàìè�.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèäáàííÿ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïîøòîâèõ ïîâ³äîìëåíü, çàçíà-
÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ íàäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ñïèñêè îñ³á, 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).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îñâ³òè òà íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ï³äïèñàííÿ ïî-
øòîâèõ ïîâ³äîìëåíü çà ñïèñêàìè, íàäàíèìè
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Ïåíñ³éíîãî ôîí-
äó Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на виконання робіт
з прокладання інженерних мереж до жилого

будинку у пров. Макіївському,4
в Оболонському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 604
від 24 травня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, врахову�
ючи рішення Київської міської ради від 29.04.04 № 237/1447 “Про надання і вилучення земельних діля�
нок та припинення права користування землею”, договір оренди земельної ділянки від 29.09.04 по ре�
єстру № 78�6�00219 та зважаючи на звернення ЗАТ “Київміськбуд�1” від 23.02.07 № 52:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó �Êè¿âì³ñüêáóä-1� (äàë³ ÇÀÒ �Êè¿â-
ì³ñüêáóä-²�) çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåð-
äæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè ðîáî-
òè ç ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ äî æè-
ëîãî áóäèíêó ó ïðîâ. Ìàê³¿âñüêîìó, 4 â òîìó
÷èñë³:

1.1. Ó òåðì³í ç 01.06.07 äî 16.07.07 âèêîíàòè
ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ òåïëîìåðåæ³ â³ä êàìåðè
ÒÊ 404/3 á³ëÿ áóäèíêó ¹ 1 äî êàìåðè ÂÒ-1 ó
ïðîâ. Ìàê³¿âñüêîìó òà âîäîïðîâîäó ó ïðîâ. Ìà-
ê³¿âñüêîìó â³ä êàìåðè Â-1 íà ïåðåòèí³ âóë. Ìà-
ê³¿âñüêî¿ òà ïðîâ. Ìàê³¿âñüêîãî äî êàìåðè Â-6
á³ëÿ áóäèíêó ¹ 41 íà âóë. Àâòîçàâîäñüê³é ç çà-
êðèòòÿì ðóõó òðàíñïîðòó ó ïðîâ. Ìàê³¿âñüêîìó

â³ä âóë. Ìàê³¿âñüêî¿ äî áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷è-
êà ç 01.06.07 äî 04.07.07.

1.2. Ó òåðì³í ç 15.06.07 äî 30.07.07 âèêîíàòè
ðîáîòè ç ïåðåêëàäàííÿ òåïëîìåðåæ³ â³ä êàìå-
ðè ÒÊ-402 á³ëÿ áóäèíêó ¹ 5 íà âóë. Äóáðîâèöü-
ê³é äî êàìåðè ÒÊ-403 á³ëÿ áóäèíêó ¹ 8 íà âóë.
Äóáðîâèöüê³é.

Ïåðåõ³ä âóë. Äóáðîâèöüêî¿ âèêîíàòè ç 22.00
ï�ÿòíèö³ äî 5.30 ïîíåä³ëêà çà äîäàòêîâèì ïî-
ãîäæåííÿì ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ ç çàêðèòòÿì íàñêð³çíîãî ïðî¿çäó òðàíñïîð-
òó íà âóë. Äóáðîâèöüê³é.

1.3. Ó òåðì³í ç 30.05.07 äî 07.08.07 âèêîíàòè
ðîáîòè ç ïåðåêëàäàííÿ ïîáóòîâî¿ êàíàë³çàö³¿ íà
âóë. Ïîëóïàíîâà â³ä êîëîäÿçÿ Ê-1 íà ïåðåòèí³
ç âóë. Ìàê³¿âñüêîþ äî êîëîäÿçÿ Ê-8 íà ïåðåòè-

í³ ç âóë. Àâòîçàâîäñüêîþ ç ÷àñòêîâèì îáìåæåí-
íÿì ðóõó òðàíñïîðòó çàëèøèâøè äëÿ ðóõó íå
ìåíøå 3,5 ì.

Ïåðåõ³ä âóë. Àâòîçàâîäñüêî¿ âèêîíàòè çàêðè-
òèì ñïîñîáîì (øòîëüíåâà ïðîõîäêà).

Âëàøòóâàííÿ êîëîäÿçÿ Ê-8 âèêîíàòè ç
22.00 ï�ÿòíèö³ äî 5.30 ïîíåä³ëêà çà äîäàòêî-
âèì ïîãîäæåííÿì ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó � Êè-
¿âì³ñüêáóä-1�:

2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüî-
ãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80
¹ 125.

2.4. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðóõó òà
áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòàíîâ-

ëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåí-
íÿ ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòà-
ð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íåîáõ³äíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè áëà-
ãîóñòð³é çåëåíî¿ çîíè, ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè äà òðîòóàð³â íà âñþ øèðèíó çà òèïîì ³ñ-
íóþ÷îãî òà ïåðåäàòè çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó �Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíîìó
óïðàâë³ííþ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìî-
á³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Îáîëîíñüêî-
ãî ðàéîíó� òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãîëîâó ïðàâ-
ë³ííÿ ÇÀÒ �Êè¿âì³ñüêáóä-1� Ïðèñÿæíþêà Âî-
ëîäèìèðà Òèìîô³éîâè÷à.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження проекту будівництва
Київського міського центру серця

на вул. Братиславській, 5*А
у Деснянському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 605
від 24 травня 2007 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та постанови Кабіне�
ту Міністрів України від 11.04.2002 № 483 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів
будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи”:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò áóä³âíèöòâà Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñåðöÿ íà âóë. Áðàòèñëàâ-
ñüê³é, 5-À ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, ðåêîìåíäî-
âàíèé äî çàòâåðäæåííÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ äåð-
æàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ �Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà
Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (ñëóæáà
�Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà�)� (ïîçèòèâíèé âèñíî-
âîê â³ä 31 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó), ç òåõí³êî-åêîíî-
ì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî êîøòîðèñí³ ïîêàçíè-
êè ïðîåêòó áóä³âíèöòâà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
öåíòðó ñåðöÿ íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 5-À ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 14.11.06 ¹ 1641 �Ïðî ïåðåçàòâåð-
äæåííÿ êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïðîåêòó áó-
ä³âíèöòâà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñåðöÿ
íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 5-À ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà�.

3. Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî öåíòðó ñåðöÿ � êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó �²íæåíåðíèé öåíòð� âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà îá�ºêòà çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó
âèòðàò, ïîâ�ÿçàíèõ ç ðåêîíñòðóêö³ºþ äîïî-
ì³æíèõ ñïîðóä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³-
êàðí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (êîòåëüíÿ,
õàð÷îáëîê, ïðàëüíÿ, â³ää³ëåííÿ äåç³íôåêö³¿ á³-
ëèçíè, â³ää³ëåííÿ óòèë³çàö³¿ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ
â³äõîä³â, ñòàíö³ÿ ðåçåðâíîãî åëåêòðîïîñòà÷àí-
íÿ, êàíàë³çàö³éíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ, óêðèòòÿ
öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè (ï³äçåìíà ñïîðóäà), êèñ-
íåâî-ãàçèô³êàö³éíà ïëîùàäêà íà 4 áàëîíè
êèñíþ, ñì³òòºçáèðàëüíèé ìàéäàí÷èê), íà áà-
ëàíñ ë³êàðí³.

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

5. Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію Статуту
релігійної громади християнської церкви

Повного Євангелія “ОСАННА ВИШНІХ”
у Печерському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 608
від 24 травня 2007 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
громадян засновників релігійної громади християнської церкви Повного Євангелія “ОСАННА ВИШНІХ” у Пе�
черському районі м. Києва від 26.12.2006 та протокол загальних зборів віруючих громадян щодо реєстра�
ції Статуту вказаної релігійної громади від 26.12.2006 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ
�ÎÑÀÍÍÀ ÂÈØÍ²Õ� ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Óòî÷íåííÿ
Â ãàçåò³ �Õðåùàòèê� çà 22 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí âèéøëà ïîìèëêà.
Çàì³ñòü �Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 742 â³ä 21 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó �Ïðî ïî-

ãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â� ñë³ä ÷èòàòè: �Ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ¹ 742
â³ä 21 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó �Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â�
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Про встановлення розподільної бар’єрної
огорожі та відміну реверсивного руху

транспорту на Московському мостовому
переході

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 619
від 30 травня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про до�
рожній рух”, з метою зниження аварійності і удосконалення організації дорожнього руху транспорту на Мос�
ковському мостовому переході та приведення його у відповідність до державного стандарту України “Авто�
мобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. Безпека дорожнього ру�
ху” ДСТУ 3587�97:

1. Âèêîíàòè â òåðì³í ç 01.06.2007 äî
01.12.2007 ðîáîòè ç âñòàíîâëåííÿ ðîçïîä³ëüíî¿
áàð�ºðíî¿ îãîðîæ³ òà äåìîíòàæó åëåìåíò³â îð-
ãàí³çàö³¿ ðåâåðñèâíîãî ðóõó òðàíñïîðòó íà ä³-
ëÿíö³ â³ä ïðîñïåêòó Ìîñêîâñüêîãî äî ïðîñïåê-
òó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæå-
íî¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ �Êè-
¿âàâòîäîð� çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ �Êè¿âàâòîäîð�:
3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ ç ðîç-

ðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà
ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,
çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè �Ïðî çà-
êóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³
êîøòè�.

3.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç âñòàíîâ-
ëåííÿ ðîçïîä³ëüíî¿ áàð�ºðíî¿ îãîðîæ³ òà äåìîí-
òàæó åëåìåíò³â îðãàí³çàö³¿ ðåâåðñèâíîãî ðóõó
òðàíñïîðòó íà Ìîñêîâñüêîìó ìîñòîâîìó ïåðå-
õîä³ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ òà â òåðì³íè, ùî âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Ðîçðîáèòè ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñ-
ïîðòó òà âñòàíîâëåííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ðå-
ãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, òà ïîãîäèòè ¿¿ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

3.5. Îòðèìàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â Ãî-

ëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò.

3.6. Äîçâîëèòè íà òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò îá-
ìåæèòè ðóõ òðàíñïîðòó ïî Ìîñêîâñüêîìó ìîñ-
òîâîìó ïåðåõîäó ç 21.00 äî 6.00 â ðîáî÷³ äí³ òà
ö³ëîäîáîâî ó âèõ³äí³.

4. Ïðîñèòè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâòîìî-
á³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
ðîçãëÿíóòè òà óçãîäèòè � ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ ³ ïî-
ñèëèòè íàãëÿä çà äîðîæí³ì ðóõîì íà Ìîñêîâ-
ñüêîìó ìîñòîâîìó ïåðåõîä³ íà ïåð³îä âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó, çâ�ÿç-
êó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ÿê ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó
êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó çä³éñíèòè ô³íàíñó-
âàííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ íà ô³íàíñóâàííÿ îá�ºêò³â
áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà øëÿõîâî-òðàíñ-
ïîðòíèõ ñïîðóä íà 2007 ð³ê.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію Статуту
релігійної громади Християн Віри 

Євангельської “Царство Боже”
у Дарницькому районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 620
від 30 травня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади Християн Віри Євангельської “Царство Боже” у Дарницькому
районі м. Києва від 06.12.2006 та протокол загальних зборів громадян щодо реєстрації Статуту вказаної
релігійної громади від 05.12.2006 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ �Öàðñòâî Áîæå�
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу
на проектування та будівництво нового

тролейбусно*автобусного парку на житловому
масиві Вигурівщина — Троєщина

у Деснянському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 621

від 30 травня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про плануван�
ня та забудову територій”, рішення Київської міської ради від 16.06.2005 № 433/3009 “Про затвердження
Комплексної схеми транспорту міста Києва на період до 2020 року”, зважаючи на значні витрати на утри�
мання та подальшу експлуатацію будівель і споруд автобусного парку № 7 КП “Київпастранс”, що розта�
шовані на вул. Бориспільській,15:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
�Êè¿âïàñòðàíñ� (äàë³ � ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�)
çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî íîâîãî
òðîëåéáóñíî-àâòîáóñíîãî ïàðêó íà çåìåëüí³é
ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,24 ãà íà æèòëî-
âîìó ìàñèâ³ Âèãóð³âùèíà � Òðîºùèíà ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, âèä³ëåí³é ó ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
18.04.1997 ¹ 495 �Ïðî íàäàííÿ äåðæàâíîìó
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó �Êè¿âåëåêòðî-
òðàíñ� çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ òðîëåéáóñíîãî äåïî ç ðåìîíòíèìè
ìàéñòåðíÿìè òà âèðîáíè÷î-ïîáóòîâî¿ áàçè 4-¿
äèñòàíö³¿ êîë³¿ íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Âèãóð³â-
ùèíà � Òðîºùèíà ó Âàòóò³íñüêîìó ðàéîí³�.

2. Ïîêëàñòè ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïðîåêòóâàí-
íÿ òà áóä³âíèöòâà íîâîãî òðîëåéáóñíî-àâòîáóñ-
íîãî ïàðêó íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Âèãóð³âùè-
íà � Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà íà ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç ìîìåíòó âèäàííÿ
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ óêëàñòè ç êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì �Êè¿âïàñòðàíñ� óãîäó íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïåðåäïðîåêòíèõ ïðîðî-
áîê ç âèçíà÷åííÿì îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â áóä³âíèöòâà îá�ºêò³â, çàçíà-
÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1 òà 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Ïðîô³íàíñóâàòè ðîáîòè, çàçíà÷åí³ ó ï³ä-
ïóíêò³ 3.1., çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà
ïåðåä³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü.

4. ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�:
4.1. Íà òåíäåðí³é îñíîâ³ âèçíà÷èòè ðîçðîá-

íèêà ïåðåäïðîåêòíèõ ïðîðîáîê ç âèçíà÷åí-
íÿì îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â áóä³âíèöòâà îá�ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
òàõ 1 òà 2, äëÿ ï³äãîòîâêè êîíêóðñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿.

4.2. Â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 28.07.2003 ¹ 1374 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåí-
íÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 16.10.2006
¹ 1516), ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-
òîð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ â ïóíêòàõ 1 òà
2 ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â.

4.3. Óêëàñòè ³íâåñòèö³éí³ óãîäè ç ³íâåñòîðà-
ìè íà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-
òâà íîâîãî òðîëåéáóñíî-àâòîáóñíîãî ïàðêó.

4.4. Âèð³øèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïè-
òàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

4.5. Îòðèìàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ òà
âèêîíàòè éîãî óìîâè.

4.6. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ³ çàòâåðäæåííÿ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿

äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî íîâîãî òðîëåéáóñ-
íî-àâòîáóñíîãî ïàðêó.

4.7. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øèòè ïèòàí-
íÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 �Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà� (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä
28.12.2004 ¹ 1051/2461, â³ä 27.12.2005
¹ 622/3083, â³ä 31.10.2006 ¹ 122/179 òà â³ä
28.12.2006 ¹ 530/587).

4.8. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 4.1.� 4.7.
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì
ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â³äïîâ³äíî äîçâ³ë òà îðäåð íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

5. Ï³äãîòóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà
ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîðà áóä³âåëü òà
ñïîðóä àâòîáóñíîãî ïàðêó ¹ 7 ÊÏ �Êè¿âïàñ-
òðàíñ�, ùî ðîçòàøîâàí³ íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é,
15, çà óìîâè ñïëàòè ¿õ âàðòîñò³ òà ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
òðîëåéáóñíî-àâòîáóñíîãî ïàðêó íà æèòëîâîìó
ìàñèâ³ Âèãóð³âùèíà � Òðîºùèíà ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³.

6. ²íâåñòîðó ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ

ïåðåäàòè íîâîçáóäîâàí³ îá�ºêòè, à òàêîæ âñ³ âè-
òðàòè, ïîâ�ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì òðîëåéáóñíî-
àâòîáóñíîãî ïàðêó íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Âèãó-
ð³âùèíà � Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè îö³íêó áóäèíê³â òà ñïî-
ðóä àâòîáóñíîãî ïàðêó ¹ 7 ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�,
ùî ðîçòàøîâàí³ íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é,15.

8. Âñòàíîâèòè, ùî ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ âàð-
òîñò³ áóäèíê³â òà ñïîðóä àâòîáóñíîãî ïàðêó ¹ 7
ÊÏ �Êè¿âïàñòðàíñ�, ùî ðîçòàøîâàí³ íà âóë.
Áîðèñï³ëüñüê³é,15, îö³íåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï. 7
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íàä âàðò³ñòþ âèòðàò, ïî-
íåñåíèõ ³íâåñòîðîì áóä³âíèöòâà òðîëåéáóñíî-
àâòîáóñíîãî ïàðêó, ð³çíèöþ êîøò³â ³íâåñòîð
ñïëà÷óº äî áþäæåòó ì³ñòà. Ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ
âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà íàä âàðò³ñòþ áóäèíê³â ³
ñïîðóä àâòîáóñíîãî ïàðêó ¹ 7 ÊÏ �Êè¿âïàñ-
òðàíñ�, ùî ðîçòàøîâàí³ íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é,
15, ð³çíèöÿ êîøò³â çàðàõîâóºòüñÿ íà ðîçâèòîê
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на виконання робіт
із відновлення благоустрою території 

біля пам’ятника засновникам міста Києва —
братам Кию, Щеку, Хориву і їх сестрі Либідь

(Ладді) на території Наводницького парку
у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 622
від 30 травня 2007 року

Відповідно до законів України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, з метою відновлення благоустрою території біля пам’ятника засновникам міста Києва — братам
Кию, Щеку, Хориву і їх сестрі Либідь (Ладді) на території Наводницького парку у Печерському районі:

1. Äîçâîëèòè Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ âèêîíàòè êîìïëåêñ
ðîá³ò ³ç â³äíîâëåííÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ á³-
ëÿ ïàì�ÿòíèêà çàñíîâíèêàì Êèºâà � Êèþ, Ùå-
êó, Õîðèâó ³ ¿õ ñåñòð³ Ëèá³äü íà òåðèòîð³¿ Íà-
âîäíèöüêîãî ïàðêó ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè Ïå÷åðñüêó ðàéîííó ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, âèêëàäåíèõ â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é, Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ïå÷åð-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿ âèä³ëèòè äîäàòêîâ³ áþäæåòí³ êîøòè
íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
³ç óðàõóâàííÿì ñï³ââ³äíîøåííÿ ó ô³íàíñóâàíí³
çà ðàõóíîê ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ êîøò³â.

4. Îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç â³äíîâëåííÿ
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ á³ëÿ ïàì�ÿòíèêà çàñíî-
âíèêàì ì³ñòà Êèºâà � áðàòàì Êèþ, Ùåêó, Õî-
ðèâó ³ ¿õ ñåñòð³ Ëèá³äü (Ëàääÿ) íà òåðèòîð³¿ Íà-
âîäíèöüêîãî ïàðêó ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà îòðèìàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на проектування та будівництво
житлового комплексу з об’єктами

соціально*громадського призначення
і паркінгами на вул. Пономарьова, 1*а

у Святошинському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 624

від 30 травня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
розпорядження Президента України від 04.06.1996 № 139/96�рп “Про заходи щодо залучення коштів на�
селення для будівництва житла”, враховуючи договір купівлі�продажу нерухомого майна від 20 липня 2006
року та зважаючи на звернення ТОВ “Столиця Центробуд” від 27.10.2006 № 62:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ �Ñòîëèöÿ Öåíòðîáóä�:

1.1. Çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â çíåñòè áóä³â-
ë³ ³ ñïîðóäè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35226,3 êâ. ì
íà âóë. Ïîíîìàðüîâà, 1-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³.

1.2. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá�ºêòàìè ñîö³àëüíî-
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ïàðê³íãàìè íà âè-
â³ëüíåí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Ïîíîìà-
ðüîâà, 1-à çà óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

2. ÒÎÂ �Ñòîëèöÿ Öåíòðîáóä�:
2.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ïðîåêò âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç çíåñåí-
íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîíîìàðüîâà, 1-à
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

2.2. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò ³ç çíåñåííÿ áóä³âåëü òà
ñïîðóä îäåðæàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ðîáîòè ³ç çíåñåííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä âè-
êîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî
ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíî-
ìó îáëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³-
øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 �
¹ 125.

2.4. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-

äàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ òåõ-
í³÷í³ óìîâè åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà
íà ïðèºäíàííÿ îá�ºêòà äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà
âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.5. Îäåðæàòè óìîâè äî ïðîåêòóâàííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.6. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øèòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.7. Îôîðìèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá�ºêòàìè ñî-
ö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ïàðê³íãà-
ìè íà âóë. Ïîíîìàðüîâà, 1-à.

2.8. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ íà áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá�-
ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ³
ïàðê³íãàìè.

2.9. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áó-
ä³âíèöòâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.03.2003 ¹ 271/431 �Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
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òóðè ì. Êèºâà� (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004
¹ 1051/2461, â³ä 27,12.2005 ¹ 622/3083, â³ä
31.10.2006 ¹ 122/179 òà â³ä 28.12.2006
¹ 530/587).

2.10. Îäåðæàòè äîçâ³ë Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.11. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1-2.10
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò.

2.12. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ³ç áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç îá�ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ ³ ïàðê³íãàìè.

2.12. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 �Ïðî áþäæåò

ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê� ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % æèòëîâî¿
ïëîù³ íà â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â ç ä³ëÿíîê çà-
áóäîâè, àâàð³éíèõ òà íåïðèäàòíèõ äëÿ ïðîæè-
âàííÿ áóäèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿ ïëîù³, ÿêà ïå-
ðåäàºòüñÿ åêñïëóàòóþ÷³é îðãàí³çàö³¿) ç óðàõó-
âàííÿì æèòëîâî¿ ïëîù³, ÿêà âèòðà÷åíà íà â³ä-
ñåëåííÿ ìåøêàíö³â ç êîëèøíüîãî â³éñüêîâîãî
ì³ñòå÷êà ¹ 136.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî óñ³ âèòðàòè, ïîâ�ÿçà-
í³ ³ç ïðîâåäåííÿì ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ðîç-
ïîðÿäæåííÿì, íàëåæàòü äî êîìåðö³éíîãî ðèçè-
êó ÒÎÂ �Ñòîëèöÿ Öåíòðîáóä�.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про перевірку додержання земельного,
містобудівного, природоохоронного

законодавства, правил торгівлі 
та благоустрою суб’єктами підприємницької

діяльності на території парку культури 
та відпочинку “Гідропарк”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 630 
від 30 травня 2007 року

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Головач'В.'В. в.'о.'заст-пни1а'2олови'Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації,'2олова
1омісії;

Зоріна'С.'І. начальни1'Головно2о'-правління'1-льт-ри'і'мистецтв'ви1онавчо2о'ор2ан-
Київради'(Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації);

Щербен1о'В.'П. начальни1'Головно2о'-правління'з'питань'тор2івлі'та'поб-т-'ви1онавчо2о
ор2ан-'Київради'(Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації);

Про2німа1'О.'В. начальни1'Державно2о'-правління''е1оло2ії'та'природних'рес-рсів'
в'м.'Києві

Пліс'Г.'В. начальни1'Головно2о'-правління'вн-трішньо2о'фінансово2о'1онтролю'
та'а-дит-;

Че1альсь1ий'С.'Ю. помічни1'першо2о'заст-пни1а'2олови'Київсь1ої'місь1ої'державної'адмініс-
трації;

Андр-щен1о'Б.'С. начальни1'Головно2о'-правління'1онтролю'за'бла2о-строєм'м.'Києва'
ви1онавчо2о'ор2ан-'Київради'(Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації);

Ні1олю1'П.'І. перший'заст-пни1'начальни1а'Головно2о'-правління'земельних'рес-рсів
ви1онавчо2о'ор2ан-'Київради'(Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації);

Івасен1о'М.'М.
заст-пни1'начальни1а'-правління'взаємодії'з'с-дами,'правоохоронними
ор2анами'та'ор2анами'юстиції'апарат-'ви1онавчо2о'ор2ан-'Київради'
(Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації).

1. Ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó äîäåðæàííÿ çåìåëü-
íîãî, ì³ñòîáóä³âíîãî, ïðèðîäîîõîðîííîãî çà-
êîíîäàâñòâà, ïðàâèë òîðã³âë³ òà áëàãîóñòðîþ
ñóá�ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òå-
ðèòîð³¿ ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó �Ã³äðî-
ïàðê�.

2. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ äëÿ ïåðåâ³ðêè äîäåðæàí-
íÿ çåìåëüíîãî, ì³ñòîáóä³âíîãî, ïðèðîäîîõîðîí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðàâèë òîðã³âë³ òà áëàãî-
óñòðîþ ñóá�ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
íà òåðèòîð³¿ ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó �Ã³ä-
ðîïàðê� ó òàêîìó ñêëàä³:

3. Çàïðîïîíóâàòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè çà ¿õ
çãîäîþ âçÿòè ó÷àñòü ó ïåðåâ³ðö³ äîäåðæàííÿ çå-
ìåëüíîãî, ì³ñòîáóä³âíîãî, ïðèðîäîîõîðîííîãî
çàêîíîäàâñòâà, ïðàâèë òîðã³âë³ òà áëàãîóñòðîþ
ñóá�ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òå-
ðèòîð³¿ ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó �Ã³äðî-
ïàðê�.

Ïðè íåîáõ³äíîñò³ äî ïåðåâ³ðêè äîäåðæàí-
íÿ çåìåëüíîãî, ì³ñòîáóä³âíîãî, ïðèðîäîîõî-
ðîííîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðàâèë òîðã³âë³ òà
áëàãîóñòðîþ ñóá�ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ íà òåðèòîð³¿ ïàðêó êóëüòóðè òà â³ä-
ïî÷èíêó �Ã³äðîïàðê� çàëó÷èòè êîíòðîëþþ÷³
òà ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, åêñïåðò³â òà êîí-
ñóëüòàíò³â.

4. Ïåðåâ³ðêó äîäåðæàííÿ çåìåëüíîãî, ì³ñòî-
áóä³âíîãî, ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà,
ïðàâèë òîðã³âë³ òà áëàãîóñòðîþ ñóá�ºêòàìè ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòîð³¿ ïàðêó
êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó �Ã³äðîïàðê� ïðîâåñòè
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ âèõîäó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реконструкцію гуртожитку
на вул. Празькій, 34

у Дніпровському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 632

від 30 травня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про планування і забудову територій”, статті 31 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 01.03.2001 № 217/1194 “Про створен�
ня комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
“Спецжитлофонд”, з метою забезпечення житлом громадян, які зареєстровані, перебувають на черзі квар�
тирного обліку, проживають у будинках та гуртожитках КП “Спецжитлофонд”, що підлягають реконструк�
ції, знесенню:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç
óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ �Ñïåöæèòëîôîíä�
(äàë³ � ÊÏ �Ñïåöæèòëîôîíä�) âèñòóïèòè çà-
ìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ ãóðòîæèòêó íà âóë.
Ïðàçüê³é, 34 ç ïåðåîáëàäíàííÿì ï³ä æèëèé áó-
äèíîê ç ïîêâàðòèðíèì çàñåëåííÿì òà âëàøòó-
âàííÿì íàäáóäîâè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
ò³â 2, 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÊÏ �Ñïåöæèòëîôîíä� ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó:

2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå
çàâäàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-

âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà òåõí³÷í³ óìîâè åêñïëóàòà-
ö³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà íà ïðèºäíàííÿ îá�-
ºêòà äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ âèêîíàòè ¿õ âè-
ìîãè.

2.2. Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ íà âóë. Ïðàçüê³é, 34.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäæåííÿ
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ãóðòîæèòêó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.4. Çàáåçïå÷èòè â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â ãóð-
òîæèòêó íà âóë. Ïðàçüê³é, 34.

2.5. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó òà ïðî-
åêòíó îðãàí³çàö³¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ãóðòîæèòêó, çà-
çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çã³ä-
íî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

2.6. Çä³éñíèòè â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â òà ðå-
êîíñòðóêö³þ ãóðòîæèòêó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â â³ä-
ïîâ³äíî äî òà â ìåæàõ ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä.

2.7. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1-
2.10 öüîãî ïóíêòó îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåð-
æàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.8. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.9. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øóâàòè ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.10. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 �Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñ-
òîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà� (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004 ¹ 1051/2461, â³ä
27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä 31.10.2006 ¹ 122/179
òà â³ä 28.12.2006 ¹ 530/587).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîïîçèö³¿ äëÿ âðàõóâàííÿ â Ïðîãðàì³ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì.
Êèºâà íà 2007 ð³ê ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ãóð-
òîæèòêó íà âóë. Ïðàçüê³é, 34 çà ðàõóíîê êîø-
ò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ó
ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó àñèãíóâàíü, âèä³ëåíèõ
íà æèòëîâå áóä³âíèöòâî Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ ó äîäàòêè
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.11.2001 ¹ 2419 �Ïðî
ãóðòîæèòêè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç óò-
ðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ �Ñïåöæèòëîôîíä�,
à ñàìå:

4.1. Ó äîäàòêó 3 ïîçèö³þ �âóë. Ïðàçüêà, 34�
âèêëþ÷èòè.

4.2. Äîäàòîê 4 äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ òàêîãî
çì³ñòó: �âóë. Ïðàçüêà, 34�.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на прокладання 
кабельної лінії 10 кВ до філії “Київкомбікорм”
ЗАТ “Комплекс Агромарс” на вул. Фрунзе, 98 

у Подільському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 635 

від 30 травня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто�
мобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів” та враховуючи звернення філії “Київкомбікорм” за�
критого акціонерного товариства “Комплекс Агромарс” від 30.01.2007 № 08:

1. Äîçâîëèòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó �ªâ-
ðîáóä Ëþêñ� (äàë³ ÏÏ �ªâðîáóä Ëþêñ�) çà çà-
ìîâëåííÿì ô³ë³¿ �Êè¿âêîìá³êîðì� çàêðèòîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà �Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ�
çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ ³ çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêó-
ìåíòàö³ºþ ó òåðì³í ç 01.06.2007 äî 15.07.2007
âèêîíàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ êàáåëüíî¿ ë³-
í³¿ 10 êÂ â³ä ÏÑ �Ïîä³ëüñüêà� óçäîâæ âóëèöü
Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêî¿, Â³êåíò³ÿ Õâîéêè, Ôðóí-
çå äî ÐÏ-13 íà âóë. Ôðóíçå, 95 òà äî ÒÏ-417
íà âóë. Ôðóíçå, 98 äîâæèíîþ 1700 ïîã. ì çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

Ðîáîòè âèêîíóâàòè çàõâàòêàìè.
Ïåðåõ³ä âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêî¿ âèêîíà-

òè çàêðèòèì ñïîñîáîì áåç îáìåæåííÿ ðóõó
òðàíñïîðòó.

Ïåðåõ³ä âóëèöü Â³êåíò³ÿ Õâîéêè òà Ôðóíçå
âèêîíàòè â³äêðèòèì ñïîñîáîì ç 22.00 ãîä. ï�ÿò-
íèö³ äî 5.30 ãîä. íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà ç ÷àñò-
êîâèì ïîåòàïíèì çàêðèòòÿì ðóõó àâòîòðàíñ-
ïîðòó áåç îáìåæåííÿ ðóõó òðàìâà¿â íà âóë.
Ôðóíçå. Òåðì³íè âèêîíàííÿ ðîá³ò äîäàòêîâî
ïîãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³.

2. ÏÏ �ªâðîáóä Ëþêñ�:
2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ

Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüî-
ãî ðóõó òà ðóõó ï³øîõîä³â íà ïåð³îä ïðîâåäåí-
íÿ ðîá³ò.

2.2. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ çíà-
ê³â, îãîðîäæåííÿ, ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â, îñâ³òëåí-

íÿ, áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â ó ì³ñöÿõ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

2.3. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îòðèìàòè â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

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

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà òðîòóàð³â çà òèïîì
³ñíóþ÷îãî òà ïåðåäàòè çà àêòîì êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó �Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó�.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà
ÏÏ �ªâðîáóä Ëþêñ� Âîëêîâà Îëåêñàíäðà
Îëåêñàíäðîâè÷à.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про створення робочої групи  з питань
ліквідації заборгованості із виплати заробітної

плати на підприємствах, установах 
та організаціях м. Києва та своєчасності 

і повноти сплати внесків до Пенсійного фонду
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 636 

від 30 травня 2007 року

В зв’язку із змінами у тимчасовому розподілі обов’язків між першими заступниками та заступниками го�
лови Київської міської державної адміністрації та у персональному складі робочої групи з питань своєчас�
ності і повноти сплати податків та недоїмки до Пенсійного фонду, ліквідації заборгованості із виплати за�
робітної плати на підприємствах, установах та організаціях м. Києва, створеної розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 02.11.2006 № 1590:

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü ë³êâ³äàö³¿
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà
ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ì. Êè-
ºâà òà ñâîº÷àñíîñò³ ³ ïîâíîòè ñïëàòè âíåñê³â äî
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó.

2. Çàòâåðäèòè ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü
ë³êâ³äàö³¿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿
ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çà-
ö³ÿõ ì. Êèºâà òà ñâîº÷àñíîñò³ ³ ïîâíîòè ñïëà-
òè âíåñê³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó (äîäàºòüñÿ).

3. Íàäàòè ïðàâî ñï³âãîëîâàì êîì³ñ³¿ â ðàç³
íåîáõ³äíîñò³ îäíîîñ³áíî âíîñèòè çì³íè äî ñêëà-
äó êîì³ñ³¿.

4. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðîáî÷ó ãðóïó ç
ïèòàíü ë³êâ³äàö³¿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îð-
ãàí³çàö³ÿõ ì. Êèºâà òà ñâîº÷àñíîñò³ ³ ïîâíîòè
ñïëàòè âíåñê³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó (äîäàºòüñÿ).

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 02.11.2006 ¹ 1590 �Ïðî ñòâîðåí-
íÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü ñâîº÷àñíîñò³ ³ ïîâ-
íîòè ñïëàòè ïîäàòê³â òà íåäî¿ìêè äî Ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó, ë³êâ³äàö³¿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëà-
òè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíî-
âàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ì. Êèºâà�.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàäàë-
êó Â. Ì.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 30.05.2007 № 636

Положення про робочу групу з питань ліквідації заборгованості
із виплати заробітної плати на підприємствах, установах

та організаціях м. Києва та своєчасності і повноти сплати внесків
до Пенсійного фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 30.05.2007 № 636

Склад робочої групи з питань ліквідації заборгованості із виплати
заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях м. Києва

та своєчасності і повноти сплати внесків до Пенсійного фонду

1. Ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü ë³êâ³äàö³¿ çàáîðãî-
âàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ì. Êèºâà òà
ñâîº÷àñíîñò³ ³ ïîâíîòè ñïëàòè âíåñê³â äî Ïåí-
ñ³éíîãî ôîíäó (äàë³ � Ðîáî÷à ãðóïà) ñòâîðþº-
òüñÿ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

2. Ðîáî÷à ãðóïà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ
Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,
ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,
ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, à òàêîæ öèì ïîëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ðîáî÷î¿ ãðóïè º:
� çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñí³ñòþ ³

ïîâíîòîþ ñïëàòè íåäî¿ìêè äî Ïåíñ³éíîãî ôîí-
äó, ë³êâ³äàö³¿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãà-
í³çàö³ÿõ ì³ñòà;

� êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, óòâîðåíèõ â
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ.
4. Íà Ðîáî÷ó ãðóïó ïîêëàäàþòüñÿ òàê³ ôóíê-

ö³¿:
� àíàë³ç ñòàíó âèêîíàííÿ ðàéîííèìè ó ì.

Êèºâ³ òèì÷àñîâèìè êîì³ñ³ÿìè ç ïèòàíü ïîãà-
øåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè çàõî-
ä³â ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè;

� îïðàöþâàííÿ ìåõàí³çìó ïîãàøåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

5. Ðîáî÷à ãðóïà ìàº ïðàâî:
� çàñëóõîâóâàòè íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ãîë³â

ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïè-
òàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè, ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñüêèõ ï³äðîçä³ë³â öåí-
òðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ êå-
ð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é
ì³ñòà ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿;

� çàëó÷àòè äî ñâîº¿ ðîáîòè ïðàö³âíèê³â
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàí³â, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³-
çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè);

� îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áåç-
îïëàòíî â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³äðîçä³-
ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ, óñ-
òàíîâ òà îðãàí³çàö³é ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ
¿¿ ðîáîòè.

6. Ñï³âãîëîâè Ðîáî÷î¿ ãðóïè:
� çä³éñíþþòü êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Ðîáî-

÷î¿ ãðóïè, ñïðÿìîâóþòü ðîáîòó ¿¿ ÷ëåí³â;
� ïðåäñòàâëÿþòü Ðîáî÷ó ãðóïó ó â³äíîñèíàõ

ç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíî-
âàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè.

7. Ôîðìîþ ðîáîòè Ðîáî÷î¿ ãðóïè º çàñ³äàí-
íÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ â ì³ðó ïîòðåáè çà ð³øåí-
íÿì ñï³âãîë³â Ðîáî÷î¿ ãðóïè.

Íà çàñ³äàííÿ Ðîáî÷î¿ ãðóïè ìîæóòü áóòè çà-
ïðîøåí³ ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàñî-
á³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ïðàâîìî÷íèì,
ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ íå ìåíø ÿê ïîëîâèíà
÷ëåí³â Ðîáî÷î¿ ãðóïè.

8. Ð³øåííÿ Ðîáî÷î¿ ãðóïè îôîðìëÿºòüñÿ ïðî-
òîêîëîì ³ ðåêîìåíäàö³ÿìè, ÿê³ ï³äïèñóþòü ñï³â-
ãîëîâè Ðîáî÷î¿ ãðóïè.

Ð³øåííÿ Ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðèéìàºòüñÿ ïðîñ-
òîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ÷ëåí³â Ðîáî÷î¿ ãðóïè,
ïðèñóòí³õ íà ¿¿ çàñ³äàíí³. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïî-
ä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëüíèì º ãîëîñ ñï³âãîë³â Ðî-
áî÷î¿ ãðóïè.

9. Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè Ðîáî-
÷î¿ ãðóïè ïîêëàäàºòüñÿ íà â³ää³ëè îðãàí³çàö³é-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ � ñï³âãîë³â Ðîáî÷î¿ ãðóïè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè �
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Кільчиць1а заст-пни1'2олови'Київсь1ої'місь1ої'державної
Ірена'Реонольдівна адміністрації,'спів2олова'робочої'2р-пи;
Падал1а заст-пни1'2олови'Київсь1ої'місь1ої'державної
Ві1тор'Михайлович' адміністрації —'начальни1'Головно2о'фінансово2о

-правління,'спів2олова'робочої'2р-пи;
Андрієн1о начальни1'Територіальної'державної'інспе1ції'праці'-'м.'Києві —
Владислав'Степанович' 2оловний'державний'інспе1тор'праці'-'м.'Києві'(за'з2одою);
Верес 2олова'Київсь1ої'місь1ої'ради'професійних
Ми1ола'Юхимович' спіло1'(за'з2одою);
Верни2ора начальни1'Головно2о'-правління'Пенсійно2о
Надія'Федорівна' фонд-'У1раїни'-'м.'Києві'(за'з2одою);
Віленч-1 начальни1'Головно2о'-правління'статисти1и
Раїса'Гри2орівна' -'м.'Києві'(за'з2одою);
Голодівсь1ий президент'Київсь1ої'місь1ої'ор2анізації
Іван'Романович' роботодавців'(за'з2одою);
Гончарен1о начальни1'Київсь1о2о'-правління'з'питань
Василь'Васильович' бан1р-тства'(м.'Київ'та'Київсь1а'обл.)'(за'з2одою);
Горбансь1а заст-пни1'начальни1а'Контрольно-ревізійно2о
Ірина'Віталіївна -правління'в'м.'Києві'(за'з2одою);
Зб-ржинсь1ий начальни1'ре2іонально2о'відділення'Фонд-
Владислав'Францович' державно2о'майна'У1раїни'по'м.'Києв-'(за'з2одою);
Рожець начальни1'відділ-'державної'ви1онавчої'сл-жби
Сер2ій'Михайлович' Головно2о'-правління'юстиції'-'м.'Києві'(за'з2одою);
Кисільова начальни1'Головно2о'-правління'праці'та'зайнятості
Тетяна'Ми1олаївна' ви1онавчо2о'ор2ан-'Київсь1ої'місь1ої'ради'(Київсь1ої'місь1ої

державної'адміністрації);
Кр-2лова начальни1'відділ-'фінансів'соціально2о'захист-
Ірина'Єв2еніївна' Головно2о'фінансово2о'-правління'ви1онавчо2о'ор2ан-

Київсь1ої'місь1ої'ради'(Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації);
Левадна про1-рор'відділ-'захист-'майнових,'інших'особових'прав
Катерина'Анатоліївна' і'свобод'2ромадян'та'інтересів'держави'про1-рат-ри'м.'Києва'

(за'з2одою);
Ма1-шинсь1ий начальни1'-правління'по2ашення'прострочених'подат1ових'
Іван'Романович' зобов’язань'Державної'подат1ової'адміністрації'-'м.'Києві'

(за'з2одою);
Міщен1о заст-пни1'начальни1а'Головно2о'-правління'1ом-нальної
Лідія'Антонівна' власності'м.'Києва'ви1онавчо2о'ор2ан-'Київсь1ої'місь1ої

ради'(Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації);
Слиши1 заст-пни1'начальни1а'Головно2о'-правління'е1ономі1и
Тетяна'Федорівна' та'інвестицій'ви1онавчо2о'ор2ан-'Київсь1ої'місь1ої'ради

(Київсь1ої'місь1ої'державної'адміністрації);
Стрижа1 перший'заст-пни1'начальни1а'Управління'по'боротьбі'з
Віталій'Оле1сандрович' ор2анізованою'злочинністю'ГУ'МВС'У1раїни'в'м.'Києві'

(за'з2одою).

Çàñòóïíèê ãîëîâè �
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про надання дозволу на реконструкцію
нежилого будинку та будівництво громадського,

торговельно*офісно*готельного комплексу 
з підземною автостоянкою на перетині вулиць

Різницької та Московської, 2/32*34 
і вул. Різницькій, 4 у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 637 
від 30 травня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про охорону культурної спадщини”, враховуючи договір купівлі�продажу нежилого будинку № 2/32�34 (літ.
А, Б) на перетині вулиць Різницької та Московської від 14.04.2006 № 963, звіт Державного науково�дослід�
ного інституту будівельного виробництва (НДІБВ) про технічний стан конструкцій стін і перекриттів будівлі
на вул. Різницькій, 2 від 07.06.2004 та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“К.А.Н.” від 06.02.2007 № 108/1:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ �Ê.À.Í.� çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ
òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òðèïîâåð-
õîâîãî íåæèëîãî áóäèíêó òà áóä³âíèöòâî ãðî-
ìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-ãîòåëüíîãî êîì-
ïëåêñó ç ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ íà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíêàõ íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ð³çíèöüêî¿ òà
Ìîñêîâñüêî¿, 2/32-34 ³ âóë. Ð³çíèöüê³é, 4 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ðåêîíñòðóêö³þ íåæèëîãî áóäèíêó íà ïåðåòè-
í³ âóëèöü Ð³çíèöüêî¿ òà Ìîñêîâñüêî¿, 2/32-34
òà áóä³âíèöòâî ãðîìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíî-îô³ñ-
íî-ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíîþ àâòîñòî-
ÿíêîþ íà âóë. Ð³çíèöüê³é, 4 çä³éñíèòè íà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ïðîäàíèõ ÒÎÂ �Ê.À.Í.� çã³ä-
íî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
21.12.2006 ¹ 369/426 �Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê òà ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ �Ê.À.Í.�
äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ç ïðèñòîñóâàííÿì, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó íà ïå-
ðåòèí³ âóëèöü Ð³çíèöüêî¿ òà Ìîñêîâñüêî¿, 2/32-
34 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà� òà çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Ð³çíèöüê³é, 4, ÿêà íàëåæèòü
ÒÎÂ �Ê.À.Í.� çã³äíî ç äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.02.2007 ¹ 380.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
�Ê.À.Í.�:

2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-
äàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà òåõ-
í³÷í³ óìîâè åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà
³ âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.2. Îäåðæàòè óìîâè äî ïðîåêòóâàííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç
âèçíà÷åííÿì ïðåäìåòà îõîðîíè ïàì�ÿòêè ³ñòî-
ð³¿ íà âóë. Ð³çíèöüê³é, 2/34.

2.3. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ïåðåîôîðìèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

2.5. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ.

2.6. Ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ áóäèíêó çàáåçïå÷èòè
çáåðåæåííÿ ê³ìíàòè-ìóçåþ À. Òàðàñîâî¿ òà åêñ-
ïîíàò³â, ÿê³ â í³é çáåð³ãàþòüñÿ.

2.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.03 ¹ 271/431 �Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì³ñòà Êèºâà� (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004
¹ 1051/2461, â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083 òà â³ä
31.10.2006 ¹ 122/179).

2.8. Îäåðæàòè â öåíòðàëüíîìó îðãàí³ âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè � Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè òà òóðèçìó Óêðà-
¿íè òà â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) äîçâîëè íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.

2.9. Çíåñòè îäíîïîâåðõîâó áóä³âëþ íà âóë.
Ð³çíèöüê³é,2.

2.10. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò ³ç çíåñåííÿ îäíîïî-
âåðõîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ð³çíèöüê³é,2 îäåðæàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.11. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.12. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1.� 2.11.
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâë³íí³
äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðî-
ëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âè-
êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.13. Îäåðæàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.14. Áóä³âíèöòâî çàâåðøèòè ó òåðì³íè, âè-
çíà÷åí³ ïðîåêòîì îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèöòâà.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на проектування та будівництво
житлового комплексу та житлових будівель

спеціального призначення на вул. Львівській, 15
у Святошинському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 639 
від 30 травня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
враховуючи рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 83/140 “Про надання та передачу Головно�
му управлінню розвідки Міністерства оборони України земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення на вулиці Львівській,
15 у Святошинському районі” та зважаючи на звернення Головного управління розвідки Міністерства обо�
рони України від 12.10.06 № 222/51с/103:

1. Äîçâîëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðîçâ³ä-
êè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè çä³éñíèòè
ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó òà æèòëîâèõ áóä³âåëü ñïåö³àëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ íà âóëèö³ Ëüâ³âñüê³é, 15 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà óìîâè âèêîíàííÿ ï.2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³
íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 15 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³, íàäàí³é Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðîçâ³äêè Ì³-
í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ó ïîñò³éíå êîðèñ-
òóâàííÿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.09.2006 ¹ 83/140.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðîçâ³äêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè:

2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-
äàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ òåõ-
í³÷í³ óìîâè åêñïëóàòóþ÷èõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà
íà ïðèºäíàííÿ îá�ºêòà äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà
âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.2. Îäåðæàòè óìîâè äî ïðîåêòóâàííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ.

2.4. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øóâàòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27.03.2003 ¹ 271/431 �Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì. Êèºâà� (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíå-
ñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
12.02.2004 ¹ 14/1223, 28.12.2004 ¹ 1051/2461 òà
â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083).

2.6. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1 � 2.5
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò.

2.7. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Äîçâîëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðîçâ³ä-
êè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, ï³ñëÿ âèêî-
íàííÿ ï³äïóíêòó 2.4 ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, çíåñåííÿ áóä³âåëü, ñïîðóä òà ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä ïëÿìè çàáóäîâè
çã³äíî ç àêòàìè íà ¿õ ñïèñàííÿ, çàòâåðäæåíèìè
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, êð³ì êîðïóñó ¹ 23.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé



Хрещатик  3 липня 2007 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 1111

Ñòîëèöÿ óâ³÷íèòü
êîíñòèòóö³éíîãî
ñóääþ

Âàñèëü ÂÅËÈÌ×ÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

27#червня#Президент
У0раїни#Ві0тор#Ющен0о
підписав#:0аз#про#відзна-
чення#70-річно=о#ювілею
першо=о#=олови#Констит:-
ційно=о#с:д:#У0раїни#Лео-
ніда#Юзь0ова.#Левова
част0а#заходів,#передба-
чених#:0азом,#припадає
на#столицю#У0раїни.

Çã³äíî ç óêàçîì Ïðåçèäåíòà çà
ó÷àñò³ Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê
Óêðà¿íè ñòâîðÿòü îðãêîì³òåò ç
â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåþ ïåðøîãî ãî-
ëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Óêðà-
¿íè Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷à Þçüêîâà.
Ó ïëàí³ çàõîä³â ïåðåäáà÷åíî âè-
äàííÿ âèáðàíèõ ïðàöü þâ³ëÿðà,
ïðîâåäåííÿ íèçêè êîíôåðåíö³é,
êðóãëèõ ñòîë³â òà ñåì³íàð³â, âè-
ïóñê â îá³ã ïîøòîâî¿ ìàðêè, íà
áóäèíêó íà âóëèö³ Ïàíàñà Ìèð-
íîãî ó Êèºâ³, äå ìåøêàâ þâ³ëÿð,
âñòàíîâëÿòü ìåìîð³àëüíó äîøêó.

Ëåîí³ä Þçüêîâ íàðîäèâñÿ ó ñå-
ë³ Íîâîñåëèöÿ Ïîëîíñüêîãî

ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ 28
ñ³÷íÿ 1938 ðîêó. Çàê³í÷èâ þðè-
äè÷íèé ôàêóëüòåò òà àñï³ðàíòó-
ðó Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. 1990 ðîêó
êåðóâàâ ðîáî÷îþ ãðóïîþ ç ðîç-
ðîáêè ïðîåêòó Äåêëàðàö³¿ ïðî
äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè.
1992 ðîêó Þçüêîâà îáðàëè ãîëî-
âîþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó êðà-
¿íè. Â³í òàêîæ áóâ ÷ëåíîì Âåíå-
ö³àíñüêî¿ Ðàäè ªâðîïè �Äåìî-
êðàò³ÿ ÷åðåç ïðàâî�. Î÷îëþâàâ
ãðóïó íàóêîâö³â, ÿê³ ðîçðîáèëè
êîíöåïö³þ Îñíîâíîãî Çàêîíó, à
ï³çí³øå � ðîáî÷ó ãðóïó ç ðîç-
ðîáêè ïðîåêòó íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè. Ïîìåð ó áåðåçí³ 1995
ðîêó.

Çà ñâ³ä÷åííÿì êîëåã, ÿê³ éîãî
äîáðå çíàëè, Ëåîí³ä Þçüêîâ óâà-
æàâ, ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè
ìàº ïîºäíóâàòè êðàù³ äîñÿãíåí-
íÿ ñâ³òîâîãî êîíñòèòóö³àë³çìó ç
³ñòîðè÷íèìè é íàö³îíàëüíèìè
òðàäèö³ÿìè óêðà¿íñüêîãî äåðæà-
âîòâîðåííÿ, â³äñòîþâàâ çàêð³ï-
ëåííÿ ó Êîíñòèòóö³¿ òàêî¿ ïîë³-
òèêî-ïðàâîâî¿ êàòåãîð³¿, ÿê
�óêðà¿íñüêèé íàðîä� çàì³ñòü �íà-
ðîä Óêðà¿íè�. Àâòîð ïîíàä 200
íàóêîâèõ ïðàöü !

Êè¿â ïðèºäíàºòüñÿ äî â³äçíà÷åííÿ
þâ³ëåþ Ëåîí³äà Þçüêîâà

Âå÷³ð êëàñèêè
Ñüîãîäí³ ó ïðèì³ùåíí³ Áóäèíêó
îðãàííî¿ òà êàìåðíî¿ ìóçèêè
ñâÿòêóâàòèìóòü äåíü íàðîäæåííÿ
âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà
Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà

Îëåã 
ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

Валентин#Силь-
вестров —#на-
певне,#найвідо-
міший#на#Заході
с:часний#:0раїн-
сь0ий#0омпози-
тор.#Я0що#ви
досі#не#замис-
лювались#про
існ:вання#пре-
0расної#нео0ла-
сичної#м:зи0и,
то#маєте#змо=:
сьо=одні#посл:-
хати#йо=о#твори.
Йо=о#"Ре0вієм
для#Лариси"#но-
мін:вали#в#двох
0ате=оріях#Gram-
my#awards-2005,
зо0ема#і#я0#0ра-
щ:#0ласичн:#с:-
часн:#0омпози-
цію.

70 ðîê³â âèïîâíþºòüñÿ âèäàò-
íîìó êîìïîçèòîðîâ³ ñó÷àñíîñò³
Âàëåíòèíó Ñèëüâåñòðîâó. Ó ïðî-
ãðàì³ êîíöåðòó, ùî çàïëàíîâàíèé
íà ñüîãîäí³, � íåîðîìàíòè÷íà ë³-
ðèêà: Ðîáåðò Øóìàí, �Ëþáîâ ïî-
åòà�, âîêàëüíèé öèêë íà ñëîâà 
Ã. Ãåéíå �Ëþáîâ òà æèòòÿ æ³í-
êè�, âîêàëüíèé öèêë íà ñëîâà
Øàì³ññî, Áëîêà, Ëåðìîíòîâà,

Àõìàòîâî¿, Õîäàñåâè÷à. Âñ³ òâî-
ðè ïðîëóíàþòü ó âèêîíàíí³ ²ííè
Ãàëàòåíêî (ñîïðàíî) òà Ðîìàíà
Ðºïêè (ôîðòåï³àíî).

Íàö³îíàëüíèé áóäèíîê îðãàí-
íî¿ òà êàìåðíî¿ ìóçèêè Óêðà¿íè.
Ïî÷àòîê: î 19.30. Âàðò³ñòü êâèò-
ê³â: 10�30 ãðí. Àäðåñà: âóë. Âå-
ëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 77. Òåëåôîí
528-31-86 !

Óêðà¿íñüêà êîìàíäà
áóäå íà �Äàêàð³�!
Óæå ñïðîåêòîâàíî ñïåö³àëüíèé ñïîðòèâíèé àâòîìîá³ëü,
çàëèøèëîñÿ çíàéòè êîøòè íà éîãî âèãîòîâëåííÿ
Àííà ÂÎËÊÎÂÀ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ �Õðåùàòèêà�
(Êè¿â�Êðåìåí÷óê�
Êè¿â)

28 ÷åðâíÿ â Êðåìåí-
÷óö³ ïðåçåíòîâàíî ñåí-
ñàö³éíèé ïðîåêò �ÊðÀÇ
íà ðàë³ �Äàêàð�. Öÿ ³äåÿ
âèíèêëà 2002 ðîêó. À 21
òðàâíÿ 2003-ãî Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé àâòîìî-
òîêëóá (ÊÌÀÌÊ) òà
ÊÒÂÑ �ÒÍÊ-Óêðà¿íà
Racing� ïîêàçàëè íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³
ÊðÀÇ 5131 ÂÅ � ³äåîëî-
ã³÷íó îñíîâó äëÿ ðàë³é-
íîãî àâòîìîá³ëÿ. Ïðîé-
øîâøè ñêëàäíèé øëÿõ,
îö³íèâøè âëàñí³ ìîæ-
ëèâîñò³, íèí³ êîíñòðóê-
òîðè çàâîäó ðîçðîáèëè
ñòðóêòóðó àâòîìîá³ëÿ é
ãîòîâ³ ïðèñòóïèòè äî
âèðîáíèöòâà. ßê ñêàçàâ
�Õðåùàòèêó� ãîëîâíèé
êîíñòðóêòîð ïðîåêòó
�Ñàìóì� (òàê íàçèâà-
þòü â³òðè â ïóñòåë³, ùî
ñóïðîâîäæóþòüñÿ ï³ùà-
íèìè áóðÿìè) Âëàäè-
ñëàâ Ëåâñüêèé, ã³ïîòå-
òè÷íî óæå äî ê³íöÿ öüî-
ãî ðîêó ìàêåò ìîæå áó-
òè âèãîòîâëåíèé òà ïå-
ðåäàíèé ÊÌÀÌÊó äëÿ
ïîâíîö³ííèõ âèïðîáó-
âàíü íà ð³çíèõ ðåéäîâèõ
çìàãàííÿõ.

Ö³êàâî, ùî çà âèìî-
ãàìè �Äàêàðó� ó÷àñíèê
ìàðàôîíó ïîâèíåí ïî-
áóäóâàòè 15 ³äåíòè÷íèõ
àâòîìîá³ë³â. Ãàëüìóº
âò³ëåííÿ ïëàí³â ó æèòòÿ
ìàòåð³àëüíà ñêëàäîâà:

äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 40
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çâ³ñ-
íî, ÊðÀÇ íå ìîæå âèä³-
ëèòè òàêó ñóìó. Ïðîãðà-
ìà ìàº ñòàòè çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíîþ, àäæå âè-
ñòóïàòèìóòü ï³ä óêðà¿í-
ñüêèì ïðàïîðîì. Ìà-
øèíè, áåçñóìí³âíî, ïî-
áà÷èòü óâåñü ñâ³ò, àäæå
çíàìåíèòèé �Äàêàð�
òðàíñëþþòü 180 òåëåêà-
íàë³â ó 80 êðà¿íàõ.

Äëÿ ó÷àñò³ â ðàë³ ðîç-
ðîáëåíî íîâèé òèï àâ-
òîìîá³ëÿ ï�ÿòîãî ïîêî-
ë³ííÿ ÊðÀÇ-5173ÐÅ. Öå
ñïîðòèâíà ïîâíîïðèâ³ä-
íà ìàøèíà êîë³ñíî¿
ôîðìóëè 4õ4 ç íåçàëåæ-
íîþ ï³äâ³ñêîþ êîë³ñ. ¯¿

ìîæíà åêñïëóàòóâàòè
ïðè òåìïåðàòóð³ â³ä �45
äî +55 ãðàäóñ³â. Âàíòà-
æ³âêà ìîæå äîëàòè ïåðå-
âàëè ìàéæå 5000 ìåòð³â
íàä ð³âíåì ìîðÿ, áðîäè
òà ð³êè ãëèáèíîþ äî 1,5
ìåòðà. Ìàº ñïîðòèâíèé
âîñüìèöèë³íäðîâèé V-
ïîä³áíèé äâèãóí ïîòóæ-
í³ñòþ 740 ê. ñ. âèðîá-
íèöòâà �Äîéö�.

Ï³ëîòîì îäí³º¿ ç ìà-
øèí, ùî ï³äêîðþâàòè-
ìå àôðèêàíñüê³ ïóñòåë³,
áóäå ïðåçèäåíò Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî àâòîìî-
òîêëóáó Ñåðã³é Ìàëèê.

� Ï³ä ÷àñ ïåðåãîí³â
ìàøèíè îáñëóãîâóâàòè-
ìóòü ìåõàí³êè õîëäèí-

ãîâî¿ êîìïàí³¿ �Àâòî-
ÊðÀÇ�. Ùîá äîñÿãòè
óñï³õó, ïîòð³áíî ãðàìîò-
íî ä³áðàòè êîìàíäó ï³-
ëîò³â, øòóðìàí³â ³ òåõ-
í³÷íîãî ïåðñîíàëó. Íà-
ðàç³ â Óêðà¿í³ íåìàº
æîäíîãî ï³ëîòà, êîòðèé
áåç ï³äãîòîâêè ïðî¿õàâ
áè ìàðøðóòîì �Ïà-
ðèæ � Äàêàð�,� êàæå
Ñåðã³é Ìàëèê.� ß ìàþ
âåëèêèé äîñâ³ä ãîíùè-
êà. Òîìó éäåòüñÿ íàâ³òü
íå ïðî òðóäíîù³ ÷åðåç
çì³íó ëåãêîâèêà íà âàí-
òàæ³âêó, à ïðî ïñèõîô³-
çè÷íó ï³äãîòîâêó. Àäæå,
ÿê æàðòóþòü ôðàíöóçè,
�Äàêàð� � öå íå ãîíêà,
à âåëèêà ïðèãîäà !
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�Ïëàíåòà-Çåìëÿ�
â³ä³áðàëà ³íâåñòèö³¿
Ó Áðîâàðàõ âèêðèòî áóä³âåëüíó ï³ðàì³äó, 
àíàëîã³÷íó �Åë³òà-Öåíòðó�

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� çà-
ñòóïíèê ïðîêóðîðà Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîíó Äìèòðî Ïåðåïåëèöÿ,
íàðàç³ âîíè ðîçãëÿäàþòü êðèì³-
íàëüíó ñïðàâó, ïîðóøåíó çà ôàê-
òîì ïåðåâèùåííÿ ñëóæáîâèõ ïîâ-
íîâàæåíü ïîñàäîâèìè îñîáàìè
ÒÎÂ �Ïëàíåòà-Çåìëÿ�, êîòð³
çáèðàëè êîøòè íà ñïîðóäæåííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, çîêðåìà ³ â
Áðîâàðàõ. Íèí³ òàì áàãàòîïîâåð-
õ³âêó íå çâîäÿòü, õî÷à ç ìàéáóò-
í³õ âëàñíèê³â 40 êâàðòèð óæå ç³-

áðàíî ìàéæå 1,3 ìëí ãðí. Çà ïëà-
íîì òóò ïîâèííî áóòè 320 êâàð-
òèð. Ñàìå öÿ ô³íàíñîâà óñòàíî-
âà áðàëà êîøòè, ùîá äàë³ ïåðå-
äàòè ¿õ ³íâåñòîðîâ³. �Õðåùàòèê�
çâåðíóâñÿ ïî êîìåíòàð äî ÒÎÂ
�Ïëàíåòà-Çåìëÿ�, îäíàê òàìòåø-
í³ ïðàö³âíèêè ïîêè ùî â³äìîâè-
ëèñÿ ùîñü ïîÿñíþâàòè, ïîñèëà-
þ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü êåð³âíèö-
òâà.

Ùîá çàïîá³ãòè òàêèì ñèòóàö³-
ÿì, ÿê ñêëàëàñÿ ç �Åë³òà-Öåí-

òðîì�, ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó�
ì³ñüêèé ãîëîâà Áðîâàð³â Â³êòîð
Àíòîíåíêî, íåùîäàâíî òóò áóëî
ñòâîðåíî êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî �Áðîâàðè³íâåñòáóä�. Óñ³ áó-
ä³âåëüí³ êîðïîðàö³¿, ÿê³ ìàþòü íà-
ì³ð çâîäèòè æèòëî ó Áðîâàðàõ, ïî-
âèíí³ çàðåºñòðóâàòèñÿ ó �Áðîâà-
ðè³íâåñòáóä³�. Ôàõ³âö³ ïåðåâ³ðÿòü
ô³íàíñîâó ñïðîìîæí³ñòü ³íâåñòî-
ðà ³ ï³ñëÿ öüîãî íàäàäóòü éîìó ñïå-
ö³àëüíèé íîìåð ó êîìï�þòåðí³é
áàç³. Ëþäè, êîòð³ õî÷óòü êóïèòè
íîâ³ êâàðòèðè ó Áðîâàðàõ, ìîæóòü
çâåðòàòèñÿ äî �ÊÏ �Áðîâàðè³í-
âåñòáóä� ïî äîñòîâ³ðíó ³íôîðìà-
ö³þ: ÷è íàñïðàâä³ ïåâíà ô³ðìà çâî-
äèòü áóäèíêè íà ïåâí³é òåðèòîð³¿,
÷è ³ñíóº ð³øåííÿ Áðîâàðñüêî¿
ì³ñüêðàäè ïðî â³äâåäåííÿ ïåâíî¿
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Äî ñëîâà, òåì-
ïè çàáóäîâè ó Áðîâàðàõ ïîñò³éíî
çðîñòàþòü: òàê, ó 2002 ðîö³ çäàíî
7 òèñ. êâ. ì æèòëà, à 2006-ãî � 70
òèñ. êâ. ì !

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�
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Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ðîçïî÷àëè-
ñÿ çéîìêè îíîâëåíîãî òåëåïðîåêòó ICTV
�Àêóëè á³çíåñó�, ïðåì�ºðíèé ïîêàç ÿêîãî
çàïëàíîâàíî íà 9 ëèïíÿ. Çàäóì íå çì³íèâ-
ñÿ: êîæåí, õòî ìàº ö³êàâó ³äåþ, òà ÷åðåç
áðàê êîøò³â íå ìîæå âò³ëèòè ¿¿ â æèòòÿ,
ä³ñòàíå ðåàëüíèé øàíñ ïðåçåíòóâàòè ñâ³é
ïðîåêò ìàñòèòèì á³çíåñìåíàì òà çàðó÷è-
òèñÿ ¿õíüîþ ô³íàíñîâîþ ï³äòðèìêîþ.

Ó òåëåøîó ç�ÿâèòüñÿ íîâèé ãåðîé � á³ç-
íåñ-åêñïåðò. Íèì ñòàíå â³äîìèé ðåñòîðà-
òîð òà óëþáëåíåöü ïîïåðåäí³õ ñåçîí³â ïðî-
ãðàìè, çàñíîâíèê ³ ñï³ââëàñíèê ìåðåæ³ ðåñ-
òîðàí³â �Êîçèðíà êàðòà� Àíäð³é Çàäîðîæ-
í³é. Ïîÿâà òàêî¿ ðîë³ â ïðîãðàì³ çóìîâëå-
íà áàæàííÿì òåëåïðîäþñåð³â ïîëåãøèòè
ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ �àêóëàìè� ð³øåíü ùî-
äî ³íâåñòóâàííÿ òîãî ÷è òîãî á³çíåñ-ïðî-
åêòó. Çà íîâèìè ïðàâèëàìè ó÷àñíèê ïîâè-
íåí ïðåäñòàâèòè ñâ³é á³çíåñ-ïëàí ³ çà òðà-
äèö³éí³ òðè õâèëèíè ïåðåêîíàòè �àêóë�
éîãî ïðîô³íàíñóâàòè. ßêùî æ âîíè â³äõè-
ëèëè ³äåþ, àëå â ðåçåðâ³ ùå çàëèøèâñÿ ÷àñ,
ãåðîé ìàº ïðàâî çàòåëåôîíóâàòè åêñïåðòó,
êîòðèé ìîæå äîïîìîãòè ó÷àñíèêîâ³ íàâåñ-
òè àðãóìåíòè íà ñâîþ êîðèñòü. Êð³ì òîãî,
åêñïåðò ùîðàçó êîìåíòóâàòèìå òåëåãëÿäà-
÷àì, ÷îìó óãîäó óêëàëè ÷è â³äõèëèëè.

Ñêëàä �àêóë� á³çíåñó äåùî çì³íåíî. Äî
ï�ÿò³ðêè ³íâåñòîð³â òåïåð âõîäèòèìå Ñåð-
ã³é Òèã³ïêî � çàñíîâíèê òà ñï³ââëàñíèê
ãðóïè êîìïàí³é �ÒÀÑ�. Ñâîãî ÷àñó â³í áóâ
ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ³ â³-
öå-ïðåì�ºð-ì³í³ñòðîì òà ì³í³ñòðîì åêîíî-
ì³êè. À ùå � íàðîäíèì äåïóòàòîì â³ä î÷î-
ëþâàíî¿ íèì �Òðóäîâî¿ Óêðà¿íè�. Âò³ì, ó
ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòàìè, ãîñòÿìè òåëåêàíà-
ëó ICTV, ïàí Òèã³ïêî çàÿâèâ: �ß çàâ�ÿçàâ ç
âåëèêîþ ïîë³òèêîþ, ³ ìîÿ ó÷àñòü ó òåëåïðî-
åêò³ � îäíå ³ç ï³äòâåðäæåíü öüîãî êðîêó�.

Òðåòÿ íîâèíà � âåäó÷èì ïðîãðàìè ñòà-
íå òåëåæóðíàë³ñò ²ãîð Ìîëÿð, â³äîìèé óñ³ì
ïî �Ïàðêó àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó�. Â³í
çóñòð³÷àòèìå øóêà÷³â ³íâåñòèö³é ³ ïðåäñòàâ-
ëÿòèìå ¿õ òåëåãëÿäà÷àì. Ï³ñëÿ ïåðåãîâîð³â
ç �àêóëàìè� ó÷àñíèêè âåñòèìóòü ç ²ãîðåì
â³äâåðòó ðîçìîâó.

Êîðåñïîíäåíò �Õðåùàòèêà� ïîö³êàâèâñÿ
ó êîëèøí³õ �àêóë�, êîòð³ ðîçãëÿíóëè â ïî-
ïåðåäí³õ äâîõ ñåçîíàõ ïîíàä ñòî á³çíåñ-
ïëàí³â, äàëè äâàäöÿòè ó÷àñíèêàì ãðîø³ íà
â³äêðèòòÿ ¿õíüî¿ ñïðàâè (çàãàëüíà ñóìà ³í-
âåñòèö³é ñòàíîâèòü ïîíàä 33 ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü), ÿêèé â³äñîòîê ïðîåêò³â òàê ³ íå çà-
ïðàöþâàâ?

� Ó ñåðåäíüîìó 20 â³äñîòê³â,� â³äïîâ³â
çà âñ³õ �àêóëà�-åêñïåðò Àíäð³é Çàäîðîæ-
í³é.� ß, íàïðèêëàä, âçÿâñÿ äîïîìîãòè
ï�ÿòüîì. Îäèí íå ïðèéøîâ � äåñü ïðîïàâ
ï³ñëÿ ïåðåäà÷³. Äðóãèé õîò³â â³äêðèòè �á³ñ-
òðî� ó Õàðêîâ³, àëå ÿ ïåðåãëÿíóâ éîãî á³ç-
íåñ-ïëàí ³ â³äõèëèâ. Òîä³ â³í âëàøòóâàâñÿ
ó ì³é ðåñòîðàí �Ìèñëèâåöü�. Îòîæ çíà-
éîìñòâî ï³øëî íà êîðèñòü. Ùå îäèí ï³ä-
ïðèºìåöü ìàº â³äêðèòè ñïà-ñàëîí íà Ïå-
÷åðñüêó â Êèºâ³. Íàð³ìàí, ó ñïðàâó ÿêîãî
ÿ âêëàâ 800 òèñÿ÷ äîëàð³â, ÷åðåç äåñÿòü äí³â
ïðåäñòàâèòü ñâî¿ ÷åáóðåêè ó âëàñíîìó ìà-
ãàçèí÷èêó �Òþáåòåéêà� íà Ñàêñàãàíñüêî-
ãî. Çãîäîì ç�ÿâèòüñÿ ìåðåæà òàêèõ çàêëà-
ä³â. À íîâîñòâîðåíà ìóçè÷íà ãðóïà �Ñàõà-
ðà� çàïèñàëà òðè ï³ñí³ é ìð³º âèäàòè 
àëüáîì...

Âàðòî íàãàäàòè, ùî ³äåÿ òåëåâ³ç³éíîãî
ïðîåêòó �Àêóëè á³çíåñó� íàëåæèòü òåëåâ³-
ç³éíèêàì ç ßïîí³¿, à ôîðìàò �Dragon�s
Den�, çà ÿêèì çí³ìàþòü óêðà¿íñüêó âåðñ³þ
ïðîãðàìè,� êîìïàí³¿ Sony Pictures !

Ó Ðîñ³¿ ïî÷àëè öüêóâàòè
Ñåðäþ÷êó

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

Îñòàíí³ìè äíÿìè ç�ÿâèëîñÿ îäðàçó
ê³ëüêà ïîâ³äîìëåíü ïðî öüêóâàííÿ Âºð-
êè Ñåðäþ÷êè. ¯¿ íå çàïðîñèëè â Þðìà-
ëó íà Ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ ìîëîäèõ
âèêîíàâö³â �Íîâà õâèëÿ�, äå çàâæäè áó-
ëà áàæàíèì ãîñòåì, âåëà ðàçîì ³ç Âî-
ëîäèìèðîì Âèíîêóðîì òðàäèö³éíèé
�Âå÷³ð ç³ðîê�. Ïîäåéêóþòü, áóö³ìòî îð-
ãàí³çàòîðàì �Õâèë³� ïðèãðîçèëè íàìè-
ëèòè ãîëîâó é â³äì³íèòè òðàíñëÿö³þ
ôåñòèâàëþ ïî ðîñ³éñüêîìó òåëåáà÷åí-
íþ, äå âæå ïåâí³ �äîáðîçè÷ëèâö³� ³í³-
ö³þâàëè ãîí³ííÿ íà êë³ïè óêðà¿íñüêîãî
àðòèñòà Àíäð³ÿ Äàíèëêà. À âëàäà ì³ñòà
Ñî÷³ íà÷åáòî çàáîðîíèëà éîãî âèñòóï
íà ôåñòèâàë³ �Ñî÷³� â êîíöåðòíîìó çà-
ë³ �Ôåñòèâàëüíèé�. Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ
Ðàç³íà, îðãàí³çàòîðà øîó Ñåðäþ÷êè, â³í
óæå ñòèêàâñÿ ç íåãàòèâíèì ñòàâëåííÿì
äèðåêòîð³â êîíöåðòíèõ ìàéäàí÷èê³â ³í-
øèõ ì³ñò äî ïðîïîçèö³é âëàøòóâàòè âè-
ñòóï íàøî¿ Âºðêè. Â÷îðà ìè ïîïðîñè-
ëè ïðîêîìåíòóâàòè öþ ñèòóàö³þ ñàìî-
ãî Àíäð³ÿ Äàíèëêà.

� Ñïðàâä³, ìåíå çàïðîñèëè âèñòóïè-
òè â Ñî÷³, àëå ìóñóþòüñÿ ÷óòêè, áóö³ì-
òî º íåîô³ö³éíèé ëèñò ìóí³öèïàëüíî¿
âëàäè ïðî çàáîðîíó ä³ÿëüíîñò³ òåàòðó
Äàíèëêà. Òîæ ³íòðèãà º. ², ãàäàþ, âîíà
ïîõîäèòü â³ä ðîñ³éñüêîãî �Ïåðøîãî êà-
íàëó�. Éîãî êåð³âíèöòâà. Äëÿ íüîãî öå
áóâ ïðîñòî óäàð ïî ïå÷³íö³, ùî Ñåð-
äþ÷êà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå íà �ªâðîáà-
÷åíí³-2007�. Âîíè æ õîò³ëè âñ³ìà ìîæ-
ëèâèìè ñïîñîáàìè ìåíå �ìîêíóòè�.
Ïðè÷åïèëèñÿ äî íå³ñíóþ÷î¿ ôðàçè �Ðà-
øà ãóäáàé�. Ðîçòèðàæóâàëè òàê, ùî ëþ-
äè ïîâ³ðèëè â ¿¿ ³ñíóâàííÿ. �Áîìáóâà-
ëè� ëþäåé. ß íàâ³òü íå ñóìí³âàþñÿ, ùî
ìîæóòü çðîáèòè íà êîìï�þòåð³ �ï³äñòà-
âó� ç ò³ºþ áóêâîþ �ð�. ² ìåíå ïîñòàâè-
ëè â äóðíó ñèòóàö³þ: ìàþ òåïåð âèïðàâ-
äîâóâàòèñÿ. Íå õî÷ó! Íåìà çà ùî!

Ùîäî �Íîâî¿ õâèë³�, òî ìåíå ñïî÷àò-
êó òóäè çàïðîøóâàëè, àëå â îðãêîì³òåò
êîíêóðñó çàòåëåôîíóâàëè (çíîâó æ òà-

êè, âñå öå íà ð³âí³ ÷óòîê) ç âèìîãîþ ïî-
äàòè ñïèñîê àðòèñò³â êåð³âíèöòâó êàíà-
ëó ÐÒÐ. Àäæå òðàíñëþâàòè ìàþòü ó ïðÿ-
ìîìó òåëååô³ð³. ÀÐÑ, ÷è õòî òàì îðãà-
í³çàòîð, íàäàâ óñ³ äîêóìåíòè, ³ íàâïðî-
òè ìîãî ïð³çâèùà â ñïèñêó íàïèñàëè:

�Íå ìîæíà!� é �Í³êîëè!� Êîëè îðãêî-
ì³òåò ïîö³êàâèâñÿ, ùî ñòàëîñÿ, â³äïî-
â³ëè: ìîâëÿâ, áóâ ÿêèéñü äçâ³íîê...
ßêèé, â³ä êîãî � í³õòî íå êàæå. Öå ÷èñ-
òî ÷îðíà çàìàçóõà ëþäåé, ÿê³ ðîç³çëè-
ëèñÿ íà óñï³õ ³íøî¿ ëþäèíè. Îò ³ âñå !

Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
�Õðåùàòèê�

Ðîñ³éñüêà ïðåì�ºðà �Õîñòåë II � (ïîâ-
íà íàçâà �Hostel: Part II�) â³äáóäåòüñÿ
26 ëèïíÿ. Â Óêðà¿í³ ñèòóàö³ÿ ç ïðîêà-
òîì ô³ëüìó ùå íå âèçíà÷åíà.

Íà÷àëüíèê ñåêòîðà ðåãóëþâàííÿ ê³-
íî-, â³äåîïðîêàòó Ì³íêóëüòó Ë³ä³ÿ
Êëèìåíêî ïîâ³äîìèëà êîðåñïîíäåíòî-
â³ �Õðåùàòèêà�, ùî ùå æîäåí â³ò÷èç-
íÿíèé ïðîêàòíèê íå çâåðíóâñÿ ç êëî-
ïîòàííÿì ïðî îäåðæàííÿ äîçâ³ëüíèõ
ïàïåð³â íà ïóáë³÷íó äåìîíñòðàö³þ ö³º¿
ñòð³÷êè. Íàéøâèäøå, íà äóìêó Ë³ä³¿
Êëèìåíêî, íå îáãîâîðþâàòèìóòü ³ ïè-
òàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü äîçâîëó íà ïåðå-
ãëÿä ô³ëüìó ïðèâàòíèì ÷èíîì. Ïðèíàé-
ìí³ äëÿ ïåðøîãî �Õîñòåëó� öÿ çàáîðî-

íà ä³ÿëà çà óõâàëîþ ãðîìàäñüêî¿ åêñ-
ïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçïîâñþäæåí-
íÿ ê³íîïðîäóêö³¿. Ê³íîêðèòèêè é ïñè-
õîëîãè, êîòð³ âõîäÿòü äî êîì³ñ³¿, ìîòè-
âóâàëè ñâ³é ïðèñóä íèçüêîþ ìèñòåöü-
êîþ ö³íí³ñòþ ñòð³÷êè, ïðîäþñîâàíî¿
Êâåíò³íîì Òàðàíò³íî, òà ìîæëèâîþ
øêîäîþ äëÿ çäîðîâ�ÿ ïñèõ³÷íî íåâð³â-
íîâàæåíèõ ãðîìàäÿí ³ ìîëîä³.

Ê³íîêðèòèê Âàëåð³é Ñåðäþê íàãîëî-
øóº íà ïîë³òè÷í³é íåêîðåêòíîñò³ ïåð-
øîãî �Õîñòåëó�, ÿêèé, íà äóìêó ïàíà
Ñåðäþêà, ôîðìóº íåãàòèâíó äóìêó ïðî
Óêðà¿íó â ïîòåíö³éíèõ òóðèñò³â.

�Çâè÷àéíà ëþäèíà,� êàæå Âàëåð³é
Ñåðäþê,� ï³äñâ³äîìî ëÿêàòèìåòüñÿ òó-
ðèñòè÷íèõ �ïîñëóã� ôàáðèêè ñìåðò³,
ïðîïàãîâàíèõ ðåæèñåðîì Åë³ Ðîòîì.

ßêáè ó íàñ áóâ íîðìàëüíèé óðÿä, òî

â áóäü-ÿêîìó ºâðîïåéñüêîìó ñóä³ ìè âè-
ãðàëè á ïîçîâ äî àâòîð³â ô³ëüìó ùîäî
ðîçïàëþâàííÿ íåíàâèñò³ äî íàøî¿ äåð-
æàâè. Óÿâ³òü, ÿê ä³þòü íà ïñèõ³êó, ïðè-
ì³ðîì, äîáðîïîðÿäíîãî ÿïîíñüêîãî áóð-
æóà ñëîâà ãåðîÿ ô³ëüìó: �Íå ïåðåéìàé-
ñÿ, âñå áóäå ãàðàçä... Öå Ïðàãà, à íå
Óêðà¿íà�. ×è çàõî÷å â³í ï³ñëÿ ïîáà÷å-
íîãî ïîäîðîæóâàòè âèøíåâîþ Óêðà-
¿íîþ? À äëÿ óêðà¿íñüêîãî ãëÿäà÷à...
Öå � ïàðîä³ÿ íà ô³ëüì æàõ³â, à íå ïðè-
êëàä öüîãî æàíðó�.

Ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî çàáîðîíè çàâ-
æäè äàþòü ïîëîâèí÷àñòèé åôåêò. �Õîñ-
òåë ²²� âæå ìîæíà çíàéòè ñåðåä ï³ðàò-
ñüêèõ êîï³é. Ñëóæáàì, êîòð³ â³äïîâ³äà-
þòü çà ïîðóøåííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ òà
ïðèïèñ³â â³äïîâ³äíîãî ì³í³ñòåðñòâà, ÿê
çàâæäè, áàéäóæå !

Ñåðã³é
Òèã³ïêî
ïðèì³ðÿâ
íîâ³
ùåëåïè 
Â³äîìèé ï³äïðèºìåöü
ñòàâ ãåðîºì ïåðåäà÷³
�Àêóëè á³çíåñó� 
êàíàëó ICTV

�Ï³ðàòñüêèé� ðèíîê
î÷³êóº íà çàáîðîíó
Ïðîêàòíó äîëþ ô³ëüìó �Õîñòåë II� íà â³ò÷èçíÿíîìó
ê³íîðèíêó ïåðåäáà÷èòè íåñêëàäíî � Ì³í³ñòåðñòâî
êóëüòóðè òà òóðèçìó Óêðà¿íè íå âèäàñòü ïðîêàòíå
ïîñâ³ä÷åííÿ ³ íà öåé ô³ëüì Åë³ Ðîòà 

¯¿ íå çàïðîñèëè íà êîíêóðñ �Íîâà õâèëÿ�, 
ôåñòèâàëü �Ñî÷³� é çàáîðîíèëè òðàíñëþâàòè êë³ïè
íà òåëåáà÷åíí³

Попри&заборон+&в&Росії, Сердюч7а&впевнена,&що&вона&“Звезда”



Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

29#та#30#червня#на#"Олім-
пійсь8ом:"#стадіоні#від-
б:вся#XVI#Міжнародний
фестиваль#"Таврійсь8і#іE-
ри".#"Зрад:"#звичній#ба-
Eатьом#Каховці#орEаніза-
тори#"ІEор"#пояснили#тим,
що#Київ#до#сьоEодні#не
мав#власноEо#м:зичноEо
фестивалю,#я8ий#міE#би
стати#йоEо#обличчям.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà �Òàâ-
ð³éñüêèõ ³ãîð� Ìèêîëè Áàãðàºâà,
ïðè÷èíîþ ïåðå¿çäó ôåñòèâàëþ äî
ñòîëèö³ ñòàëà íåìîæëèâ³ñòü çà-
ïðîïîíóâàòè àðòèñòàì ç³ðêîâîãî
ð³âíÿ ã³äíèõ ïîáóòîâèõ óìîâ ïå-
ðåáóâàííÿ. ×åðåç òå, ìîâëÿâ, ôåñ-
òèâàëü âòðà÷àº â �³ìåíàõ� ³ ñòà-
âèòü ï³ä ðèçèê ì³æíàðîäíèé ñòà-
òóñ. Õî÷à òàê³ çàÿâè çâó÷àòü òðî-
õè äèâíî, àäæå ï�ÿòíàäöÿòü ðî-
ê³â ïîñï³ëü óñå ³ óñ³õ âëàøòîâó-
âàëî. Äî Êàõîâêè ïðè¿çäèëè òàê³
ç³ðêè, êîòðèõ ââàæàëà á çà ÷åñòü
ïðèéìàòè áóäü-ÿêà ñòîëèöÿ. Êî-
ìåíòóþ÷è ôåñòèâàëüí³ êîë³ç³¿,
ïàí Áàãðàºâ çàóâàæèâ: �Ó íàñ º
ïðàãíåííÿ ïðîâîäèòè â Êèºâ³ ìó-
çè÷íèé ôåñòèâàëü ºâðîïåéñüêîãî
ð³âíÿ. Ó áðåíäà �Òàâð³éñüê³ ³ãðè�
äëÿ öüîãî º âñå: ³ì³äæ, äîñâ³ä,
êîìàíäà ïðîôåñ³îíàë³â, ³äå¿ òà
áàæàííÿ... Òàê ñêëàëîñÿ, ùî Êè-
¿â äî ñüîãîäí³ íå ìàº áðåíäîâîãî
ìóçè÷íîãî ôåñòèâàëþ, õî÷à º ³
äîñâ³ä, ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ îðãàí³-
çàö³¿ ôîðóì³â. Òîìó ÿ ââàæàþ,
ì³ñòî, ÿêå º ñòîëèöåþ âåëèêî¿ ºâ-
ðîïåéñüêî¿ äåðæàâè, ïîâèííî ìà-
òè ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü, ÿêèé
ïðàöþâàòèìå íà ïîçèòèâíèé
³ì³äæ Óêðà¿íè�. Ìîæëèâî, â³í é

ïðàâèé, àëå ïåðåäèñëîêàö³ÿ äî
ñòîëèö³ íå äîäàëà ôåñòèâàëþ àí³
çíà÷óùîñò³, àí³ ìàñøòàáíîñò³.
Âèòðàòèâøè íà ïðîâåäåííÿ êîí-
öåðòó ï�ÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
îðãàí³çàòîðè íàìàãàëèñÿ âëàøòó-
âàòè øîó, ÿêå á, çà ¿õí³ìè ñëîâà-
ìè, �íå ìàëî ñîá³ ð³âíèõ�. Îòîæ
�²ãðè� îáðàëè âåëüìè âåëèêèé
êîíöåðòíèé ìàéäàí÷èê, ðîçðàõî-
âóþ÷è íà 50�60 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â.
Òà ç³áðàëîñÿ ëåäâå 20 òèñÿ÷. ² ìî-
âà íàâ³òü íå ïðî òå, ùî çà êîí-
öåðò äîâåëîñÿ ïëàòèòè. Òèñÿ÷³
ïðèõèëüíèê³â �Òàâð³éñüêèõ ³ãîð�
éîãî êè¿âñüêó ðå³íêàðíàö³þ ïðî-

³ãíîðóâàëè íà çíàê ïðîòåñòó. Ò³ æ
ñàì³ ãëÿäà÷³, êîòð³ â³ääàëè çà êâè-
òîê �ñèìâîë³÷í³� 25 ãðèâåíü,
ñïîä³âàëèñÿ ïîáà÷èòè é ïî÷óòè
ùîñü îñîáëèâå. Íàòîì³ñòü ïîòðà-
ïèëè íà ÷åðãîâèé êîíöåðò-ñî-
ëÿíêó, äî ñêëàäó ÿêîãî óâ³éøëè
âñ³ì �çíàéîì³ îáëè÷÷ÿ�: Îëåê-
ñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Àí³ Ëîðàê,
Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà, Ò³íà Êà-
ðîëü, �Àë³á³�, �Àâ³àòîð�, �Äðóãà
Ð³êà�, �Mad Heads XL�, Ïîòàï
òà Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ, Ìàðòà,
�ÒÍÌÊ�, Ãàéòàíà, Ãóä³ìîâ, Â³-
òàë³é Êîçëîâñüêèé, �Ñ. Ê. À. É.�,
Ì³êà Íüþòîí, Ñâ³òëàíà Ëîáîäà,
�Íå àíãåëè�. Íó ³, çâè÷àéíî, ²ðà

Á³ëèê � êóäè æ �Òàâð³éñüêèì�
áåç íå¿?! ßê ïîæàðòóâàâ âåäó÷èé
ä³éñòâà Îëåêñàíäð Áîãóöüêèé,
ïåâíî, ïàí³ ²ðà ñï³âàòèìå òóò äî
ïåíñ³¿. Íåñïîä³âàíîþ äëÿ îðãàí³-
çàòîð³â ñòàëà â³äìîâà âçÿòè ó÷àñòü
ó êîíöåðò³ àíîíñîâàíèõ �Àðêòè-
êè�, Àñ³¿ Àõàò òà ãóðòó �69�. Ùî
ñòàëî öüîìó ïðè÷èíîþ, äîñòå-
ìåííî íå â³äîìî. Îðãàí³çàòîðè
âèñòóï³â Àñ³¿ Àõàò òà ãóðòó �69�
â îäèí ãîëîñ ³ç ïàíîì Áàãðàºâèì
êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ êàòåãîðè÷-
íî â³äìîâèëèñÿ, íàòÿêíóâøè ëè-
øå íà ÿê³ñü òåõí³÷í³ óñêëàäíåí-
íÿ. Íà æàëü, öå áóâ íå ºäèíèé

�ïðîêîë�, ùî ñï³òêàâ ïàíà Áàã-
ðàºâà ³ Êî. Çàìàõíóâøèñü íà
çâàííÿ ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ,
íà �Òàâð³éñüê³ ³ãðè� ñïðîìîãëè-
ñÿ çàïðîñèòè ëèøå îäíó, á³ëüø-
ìåíø ïðèñòîéíó çàõ³äíó ç³ðêó �
ðåïåðà K-Maro. Ïðî ÿêèé ì³æíà-
ðîäíèé ð³âåíü ìîæå éòèñÿ, êîëè
�³íøèìè çàðóá³æíèìè� ãîñòÿìè
ñòàëè Âàëåð³é Ìåëàäçå òà ãóðò
�Äèñêîòåêà Àâàð³ÿ�. Ò³ëüêè 
Ê-Ìaro òà Âºðêà Ñåðäþ÷êà çóì³-
ëè õî÷ ÿêîñü ðîçâîðóøèòè êâîëó
ïóáë³êó, òà é òî çàï³çíî. Á³ëü-
ø³ñòü ãëÿäà÷³â ëèøèëà �õåðñîí-
ñüêèé ôåñò� ùå äåñü ïîñåðåäèí³
êîíöåðòó !
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ККООММЕЕННТТААРР

Êè¿â ñòàº 
Íüþ-Êàõîâêîþ
Â³äíèí³ �Òàâð³éñüê³ ³ãðè� â³äáóâàòèìóòüñÿ â Êèºâ³

Ïîæåæà 
íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
¯¿ âëàøòóþòü ó÷àñíèêè
åòíîôåñòèâàëþ �Êðà¿íè ìð³é�,
ñïàëèâøè ãîëîâíèõ ãåðî¿â
ñòàðîäàâíüîãî ñâÿòà ²âàíà Êóïàëà

Öüîãî ðîêó ìóçè÷íå ôîëüêëîð-
íå ä³éñòâî ïðèïàäàº íà ñâÿòî ²âà-
íà Êóïàëà. Òîæ äëÿ â³äîìîãî
ñï³âàêà Îëåãà Ñêðèïêè, çà ³í³ö³-
àòèâè ÿêîãî é ïðîõîäèòü �Êðà¿íà
ìð³é�, öå ùå îäèí ïðèâ³ä â³äíî-
âèòè äàâí³ êóïàëüñüê³ òðàäèö³¿. Íà
ïî÷àòêó õîäè ï³ä çâóê òðåìá³ò òà
áàðàáàí³â äîáóòèé æèâèé âîãîíü
ç ðóê Îëåãà Ñêðèïêè ïåðåéäå äî
âåðøíèêà, ÿêèé âåçòèìå ïîëóìÒÿ
äî Ñï³âî÷îãî ïîëÿ. À ââå÷åð³ òî-
ãî æ äíÿ, 6 ëèïíÿ, ó÷àñíèêè ôåñ-
òèâàëþ ñïàëÿòü öèì âîãíåì ñîëî-
ì�ÿí³ ô³ãóðè Ìàðåíè òà Êóïàëà �
ãîëîâíèõ ãåðî¿â ñòàðîäàâíüîãî
ñâÿòà.

Ìóçè÷íå ä³éñòâî â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ âîäíî÷àñ íà ê³ëüêîõ ìàé-
äàí÷èêàõ: äâ³ ôîëüêëîðí³, îáðÿ-
äîâà ³ Êîáçàðñüêà ñöåíè, ìàé-
ñòåðíÿ íàðîäíèõ òàíö³â, ïåðåñóâ-
íà ñöåíà �Ô³ðà�. Íà àëå¿ ìàéñòð³â
ïðîâîäèòèìóòü ìàéñòåð-êëàñè ç
òðàäèö³éíèõ ïðàä³ä³âñüêèõ ðåìå-
ñåë, íà ä³òëàõ³â ç íåòåðï³ííÿì ÷å-
êàòèìå äèòÿ÷à ãàëÿâèíà, à íà ãóð-
ìàí³â � ñìà÷í³ åòí³÷í³ êóõí³.
Ãëÿäà÷³ Ïåðøîãî Íàö³îíàëüíîãî

çìîæóòü îö³íèòè íîâ³ â³ÿííÿ åò-
íîìóçèêè ï³ä ÷àñ ê³ëüêîõ ïðÿìèõ
òðàíñëÿö³é ç �Êðà¿íè ìð³é�, îçíà-
éîìëÿòüñÿ ç ïåðåá³ãîì ïîä³é íà
ñâÿò³ çàâäÿêè ñïåö³àëüíèì ùî-
äåííèêàì ôåñòèâàëþ â åô³ð³ òå-
ëåêàíàëó. Ï³ä ÷àñ íåäàâíüî¿ ïðå-
çåíòàö³¿ ñâîãî ïðîåêòó Îëåã
Ñêðèïêà ïîäÿêóâàâ Íàö³îíàëüí³é
òåëåêîìïàí³¿, ÿêà íà â³äì³íó â³ä
êîìåðö³éíèõ êàíàë³â, äî ÿêèõ ñï³-
âàê çâåðòàâñÿ ç ïðîïîçèö³ÿìè
ïàðòíåðñòâà, ï³äòðèìàëà �Êðà¿íó
ìð³é�.

Çàâäÿêè ñâÿòêîâîìó ä³éñòâó
Óêðà¿íó âïåðøå â³äâ³äàº ñâ³òîâà
ç³ðêà world music Khaled ç Àëæè-
ðó, ÿêà ïðîïîâ³äóº ñóì³ø æàíð³â
³ ñòèë³â, ïîºäíóº íàñï³âè
áëèçüêîãî ñõîäó, åëåìåíòè ðåïó ³
õ³ï-õîïó, ôðàíöóçüêîãî øàíñîíó,
àôðèêàíñüêîãî åòíî òà ºâðîïåé-
ñüêîãî êëóáíîãî á³òó. Çàãàëîì ãîñ-
òÿìè ôåñòèâàëþ ñòàíóòü ïðåäñòàâ-
íèêè ïîíàä äåñÿòè êðà¿í ñâ³òó, ñå-
ðåä ÿêèõ: Ôðàíö³ÿ, Óãîðùèíà,
Áîëãàð³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Á³ëîðóñü,
Ïîëüùà, Òóðå÷÷èíà, Ìàêåäîí³ÿ,
Ëèòâà, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ... !

Ó äæàç³ ò³ëüêè
äîíåöüê³
Ó Êèºâ³ â³äáóëèñÿ ãàñòðîë³
Äîíåöüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

З#26#до#28#червня#До-
нець8ий#а8адемічний
:8раїнсь8ий#м:зично-дра-
матичний#театр#предста-
вив#на#с:д#8иївсь8оEо#Eля-
дача#три#най8ращі#поста-
нов8и:#"Зілля",#"Одр:жен-
ня#ФіEаро"#та#"У#джазі
тіль8и#дівчата".

Ñïåêòàêë³ äîíå÷÷àí çàâæäè êî-
ðèñòóâàëèñÿ â òåàòðàë³â íåàáè-
ÿêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ: òàê³ âèñòà-
âè, ÿê �Åíå¿äà�, �Çà äâîìà çàé-
öÿìè�, �Ëþáèé äðóã�, �Êîõàííÿ
ó ñòèë³ áàðîêî�, ïîâñÿê÷àñ çáè-
ðàþòü ïîâí³ çàëè, à äåÿê³ ç âè-
ñòàâ ñòàëè éîãî â³çèò³âêàìè. Îä-
ðàçó áóëî ïîì³òíî, ùî é íèí³ äî
ãàñòðîëåé ïîñòàâèëàñÿ â³äïîâ³-
äàëüíî: äî ñòîëèö³ ïðèáóëè 140
îñ³á, ïðèâ³çøè ³ç ñîáîþ ìàéæå 5
òîíí äåêîðàö³é òà òåõí³÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ. Ó ïåðøèé äåíü ïîêà-
çàëè �Îäðóæåííÿ Ô³ãàðî�. Öþ
ñòàðó ³ñòîð³þ àðòèñòè ïåðåñï³â-

àëè ïî-íîâîìó. Ñïåêòàêëü ñòàâ
ïåðøîþ ðîáîòîþ â öüîìó æàíð³,
ïðîòå ìîëîä³ñòü, åíåðã³ÿ, ÷óäîâ³
ãîëîñè àðòèñò³â ³, çâè÷àéíî æ,
íåïåðåâåðøåíà ìóçèêà Ìîöàðòà
ñëóãóâàëè çàïîðóêîþ óñï³õó. Òóò
áóëî âñå òå, ÷îãî òàê áðàêóº ñó-
÷àñíîìó òåàòðîâ³: ôåºðè÷í³ñòü,
áëèñê, ðîçê³ø êîñòþì³â ó ïîºä-
íàíí³ ç ëåãê³ñòþ, çàáàâàìè é
æàðòàìè. Ö³êàâèíêîþ ä³¿ ñòàëè
æèâà ìóçèêà òà âèøóêàíà ïëàñ-
òèêà. Íå ìåíø ÿñêðàâèì âèÿâèâ-
ñÿ é ìþçèêë �Ó äæàç³ ò³ëüêè ä³â-
÷àòà�, ïîñòàâëåíèé óïåðøå â
Óêðà¿í³ ñàìå íà ñöåí³ Äîíåöüêî-
ãî òåàòðó. ßê ³ â òàëàíîâèò³é äæà-
çîâ³é ³ìïðîâ³çàö³¿, òóò íåìàº
äð³áíèöü, áî âðàæàº âñå: äåêîðà-
ö³¿ é ÿñêðàâ³ êîñòþìè õóäîæíè-
êà-ïîñòàíîâíèêà Òåòÿíè Ìåä-
â³äü, çàïàëüíèé áàëåò ³ íåçàáóò-
íÿ ìóçèêà ó âèêîíàíí³ æèâîãî
îðêåñòðó ï³ä äèðèãóâàííÿì ªâãå-
íà Êóëàêîâà ³, çâè÷àéíî, ÷óäîâ³
ãîëîñè. Ìàáóòü, íàéêðàùîþ ïî-
äÿêîþ äëÿ àêòîðà º ùèð³ îïëå-
ñêè é øàíà. Â³ä êè¿âñüêîãî ãëÿ-
äà÷à äîíå÷÷àíè âñå öå îòðèìàëè
ñïîâíà... !

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

Я8#повідомила#вчора#“Хрещати8:”#прес-се8ретар#Пер-
шоEо#НаціональноEо#Лілія#Каветсь8а,#8ерівництво#8ана-
л:#вирішило#вперше#по8азати#:#прямом:#ефірі#від-
8риття#МіжнародноEо#етнофестивалю#“Країна#мрій”,
медіа-партнером#я8оEо#Перший#Національний#вист:пає
др:Eий#рі8#поспіль.#Репортаж#розпочн:ть#6#липня#о
17.15.#ТелеEлядачі#стан:ть#свід8ами#традиційної#ходи
в:лицями#Києва.#Вона#розпочнеться#від#Андріївсь8оEо
:звоз:#і#завершиться#на#Співочом:#полі,#на#я8ом:#до#
8#липня#вир:ватиме#фестиваль.
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Âîëîäèìèð ÏÎËªÒÀªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ Õðåùàòèêà

Мин$ло'о(тижня(сталася
історична(для(вітчизняно'о
бас5етбол$(подія:(ULEB
(Союз(європейсь5их(бас-
5етбольних(лі')(підтвердив
запрошення(до(розі'раш$
сво'о(К$б5а(двох($5раїн-
сь5их(5оманд —("Азовма-
ш$"(і(БК("Київ".(Те,(про
що(вітчизняні($болівальни-
5и('ри(помаранчевим
м'ячем(лише(мріяли,
справдилося —($5раїнсь5і
5л$би('ратим$ть(в(5о'орті
найсильніших(5оманд(Ста-
ро'о(світ$.

Äëÿ òèõ, õòî ñòåæèòü çà áàñêåò-
áîëüíèì æèòòÿì â ªâðîï³, íå ñåê-
ðåò, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì êîíòèíåí-
òàëüíèé áàñêåòáîë ðîçä³ëèâñÿ íà
�á³äíèõ� ³ �áàãàòèõ� ðîäè÷³â. Ïåð-
ø³ ãðàëè ï³ä åã³äîþ êëàñè÷íî¿ 
FIBA-Europe (Ôåäåðàö³¿ ºâðîïåé-
ñüêèõ áàñêåòáîëüíèõ àñîö³àö³é) òà
óñ³ëÿêî íàìàãàëèñÿ ïîòðàïèòè äî
îáðàíîãî êîëà äðóãèõ, ÿêèì âè-
ïàëà äîëÿ âèñòóïàòè çà ñòâîðåíèé
â 90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
ULEB. Äëÿ íå îçíàéîìëåíèõ ç ïå-
ðèïåò³ÿìè ºâðîïåéñüêèõ áàñêåò-
áîëüíèõ �ðîçáîðîê� íàøèõ ÷èòà-
÷³â ïîá³æíî çìàëþºìî ð³çíèöþ
ì³æ íèìè: ¿çäèòè ìîæíà ³ íà ïå-
ðåâ³ðåíèõ ÷àñîì �Æèãóëÿõ�, àëå
âäîâîëüíèòè àìá³ö³¿ � ëèøå ïå-
ðåñ³âøè íà ïðåñòèæíó ³íîìàðêó.
² øâèäêîñò³ ³íø³, é ð³âåíü êîì-
ôîðòó âèùèé. Â³äïîâ³äíî é ð³âåíü
ñòàòê³â çíà÷íî ð³çíèòüñÿ.

Âò³ì, çáàãíóâøè ñåðéîçí³ñòü
êîíêóðåíö³¿ ç íîâîþ îðãàí³çàö³ºþ,
ñòâîðåíî¿ íà îñíîâ³ îá�ºäíàííÿ
ïðîâ³äíèõ êëóá³â Ñòàðîãî ñâ³òó
(â³äòàê, çðîçóì³ëî, ñïîíñîðè ³ òå-
ëåêîìïàí³¿ íàñàìïåðåä çâåðíóëè
ïîãëÿäè íà ULEB), FIBA-Europe
ïî÷àëà ïîãðîæóâàòè �ðîçêîëüíè-

êàì� óñ³ëÿêèìè ñàíêö³ÿìè. Àáè
óíåìîæëèâèòè äèñêâàë³ô³êàö³þ
ãðàâö³â, ÿêèì ìîãëè çàáîðîíèòè
âèñòóïàòè çà ñâî¿ íàö³îíàëüí³
çá³ðí³ ÷åðåç ó÷àñòü ó òóðí³ðàõ ï³ä
åã³äîþ ULEB, îñòàíí³é çìóøåíèé
áóâ óêëàñòè ç FIBA-Europe óãîäó.
Â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ì³æ îðãà-
í³çàö³ÿìè, ï³ä ïðàïîðîì ULEB
ìîãëà âèñòóïàòè ÷³òêî ðåãëàìåí-
òîâàíà ê³ëüê³ñòü êëóá³â. Â³äòàê ÷å-
êàòè íà çàïðîøåííÿ äî îäíîãî ç
äâîõ òóðí³ð³â, ùî ïðîâîäèòü
ULEB � ªâðîë³ãè ÷è Êóáêà, �
ìîæíà áóëî á ðîêàìè.

Ó ì³æñåçîííÿ �áàãàò³¿� âèð³øè-
ëè ðîçøèðèòè ïðåäñòàâíèöòâî
êëóá³â â Êóáêó ULEB. Ðîçì³ðêî-
âóâàòè íàä ïðè÷èíàìè òàêîãî êðî-
êó äîâãî íå ïîòð³áíî: îðãàí³çàö³ÿ
æèâå çà ðèíêîâèìè çàêîíàìè, äå
ïîïèò äèêòóº ïðîïîçèö³þ. Îñê³ëü-
êè ULEB çâàæèâñÿ íà ïîðóøåí-
íÿ õèòêîãî ïåðåìèð�ÿ ç FIBA-Eu-
rope, âî÷åâèäü, â³ä÷óâàº çà ñîáîþ
ñèëó. Ïðè öüîìó FIBA-Europe,
ñõîæå, ñïðèéíÿëà öå ÿê íàëåæíå.
Ïðèíàéìí³ äîñ³ ç ¿õíüîãî áîêó �
àí³ ïàðè ç âóñò.

Òèì ÷àñîì ó ñóáîòó â ³òàë³é-
ñüêîìó Äæåçîëî â³äáóëîñÿ æåðåá-

êóâàííÿ ãðóïîâîãî òóðí³ðó Êóáêà
ULEB íàñòóïíîãî ñåçîíó. Ó çìà-
ãàííÿõ âèñòóïàòèìóòü 54 ïðîâ³ä-
í³ êîìàíäè ç 25-òè êðà¿í êîíòè-
íåíòó. Ó ãðóï³ �D� ðàçîì ç ìàð³-
óïîëüñüêèì �Àçîâìàøåì� çìàãà-
òèìóòüñÿ ôðàíöóçüêèé �Íàíñ³�,
í³ìåöüêèé �Ñêàéëàéíåðç�, ðîñ³é-
ñüê³ �Õ³ìêè�, ³ñïàíñüêà �Ïàìåñà�
òà ïîëüñüêèé �Àíâ³ë�. Ñóïåðíè-
êàìè ÁÊ �Êè¿â� ó ãðóï³ �H� ñòà-
ëè ôðàíöóçüêèé �Ïî-Îðòåç�, ëàò-
â³éñüêà �Ðèãà�, ³òàë³éñüêèé �Áå-
íåòòîí�, í³ìåöüêèé �Àðòëåíä
Äðåãîíç� ³ áîëãàðñüêà �Ëóêîéë-
Àêàäåì³ê�.

Çìàãàííÿ ïðîõîäèòèìóòü ç ðîç�-
¿çäàìè, äî íàñòóïíîãî ðàóíäó âè-
õîäÿòü ïî òðè ïåðø³ êîìàíäè ç
ãðóïè ³ 5 êðàùèõ ñåðåä òèõ, ùî
ïîñ³ëè ÷åòâåðò³ ì³ñöÿ. Äàë³ � �íà
âèë³ò� åòàïè 1/16, 1/8 ³, çðåøòîþ,
�ðîäçèíêà� òóðí³ðó � ô³íàë
�âîñüìè�. Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ
áàñêåòáîëüíèõ çìàãàíü, äå íàé-
ñèëüí³øîãî çàçâè÷àé âèçíà÷àþòü
ç-ïîñåðåä ÷îòèðüîõ êîìàíä, ó
Êóáêó ULEB â³ä öüîãî ñåçîíó ïå-
ðåìîæåöü äîâîäèòèìå ñâîþ ïåðå-
âàãó â ì³í³-òóðí³ð³, â ÿêîìó áðà-
òèìóòü ó÷àñòü â³ñ³ì ïðåòåíäåíò³â
íà òèòóë. Ïîïåðåäíüî ô³íàëüíèé
òóðí³ð çàïëàíîâàíèé íà 10 � 13
êâ³òíÿ 2008 ðîêó, ì³ñöå éîãî ïðî-
âåäåííÿ âèçíà÷àòèìóòü ï³çí³øå.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äëÿ óêðà-
¿íñüêèõ êîìàíä çàïðîøåííÿ ï³ä
êðèëî ULEB ñòàëî �ïðèºìíîþ
íåñïîä³âàíêîþ�. Õî÷à, íàïðè-
êëàä, ó ÁÊ �Êè¿â� âèçíàþòü, ùî
ðîáîòîþ â ïîïåðåäí³ ðîêè äîâî-
äèëè ïðàâî âèñòóïàòè ï³ä åã³äîþ
ULEB. Çîêðåìà, íàãàäàºìî, ó Êè-
ºâ³ ïðîõîäèâ íà íàéâèùîìó ð³âí³
³ �Ìàò÷ óñ³õ ç³ðîê� FIBA-Europe,
³ �Ô³íàë ÷îòèðüîõ� Êóáêà ªâðî-
ïè. Íå ìîæíà íå â³äçíà÷èòè é òè-
òàí³÷íó ðîáîòó ôëàãìàíà ñòîëè÷-
íîãî áàñêåòáîëó ùîäî ïîïóëÿðè-
çàö³¿ ãðè ñåðåä âáîë³âàëüíèê³â:
êîæíó ãðó êåð³âíèöòâî �áåê³â� íà-
ìàãàëîñÿ ïåðåòâîðèòè íà ÿñêðàâå
øîó, ïî ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèëî
ìàò÷³ â ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ ñïîð-

òó, à íå â �äîìàøíüîìó� �Ìåðè-
ä³àí³�. Ñïðèÿâ ï³äâèùåííþ àâòî-
ðèòåòó êè¿âñüêîãî ãðàíäà ³ ï³äá³ð
òðåíåðñüêèõ ³ âèêîíàâñüêèõ êàä-
ð³â: çîêðåìà Òîìî Ìàõîðè÷, íè-
í³øí³é êåðìàíè÷ �Êèºâà�, ³ ôîð-
âàðä êëóáó Õàð³ñ Ìóºäç³íîâè÷
ñâîãî ÷àñó âæå âèãðàâàëè Êóáîê
ULEB ç �Ëºòîâóñ Ð³òàñ�.

Íàðàç³ â êëóá³ òðèâàº ï³äãîòîâ-
êà äî âèñòóï³â â íîâîìó òóðí³ð³.
ßê çàïåâíèëè êîðåñïîíäåíòà
�Õðåùàòèêà�, â êëóá³ îñîáëèâî¿
ðåîðãàí³çàö³¿ íå áóäå, îñê³ëüêè é
äî òîãî ÁÊ �Êè¿â� íàìàãàâñÿ áó-
äóâàòè ñâîþ ðîáîòó çà íàéâèùè-

ìè ñòàíäàðòàìè. Äîïîêè íåìàº
ïåâíîñò³ â êàäðîâèõ ïèòàííÿõ, àëå
äî ñòàðòó òóðí³ðó êîìàíäà ï³ä³é-
äå ó �âñåîçáðîºíí³�.

Íàñàìê³íåöü õîò³ëîñÿ á â³äçíà-
÷èòè, ùî âèñòóïè ïðîâ³äíèõ êëó-
á³â êðà¿íè â òóðí³ð³ çíà÷íî ô³íàí-
ñîâî ïîòóæí³øî¿ îðãàí³çàö³¿ ìà-
þòü íàäàòè íîâîãî ïîøòîâõó ðîç-
âèòêîâ³ áàñêåòáîëó â Óêðà¿í³.
Ïðèíàéìí³ â ñóïåðíèê³â ìàð³-
óïîëüö³â ³ êèÿí ç â³ò÷èçíÿíî¿ Ñó-
ïåðë³ãè ç�ÿâèòüñÿ äîäàòêîâà ìî-
òèâàö³ÿ. Îòæå, ó âèãðàø³ çàëè-
øàòüñÿ âñ³: óáîë³âàëüíèêè, ãðàâö³
³ âëàñíèêè êëóá³â !

Ïðîðèâ
Óêðà¿íñüê³ êëóáè âïåðøå ãðàòèìóòü â Êóáêó ULEB

Áèòâà ã³ìíàñòè÷íèõ íàääåðæàâ
Ó êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ñïîðòó âïåðøå â ³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ Ì³æíàðîäíà
ìàò÷åâà çóñòð³÷ ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè Óêðà¿íà�Ðîñ³ÿ�ÑØÀ�Êàíàäà
Íàòàë³ÿ ÊÀÌÈÍ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Зма'ання(провідних
'імнастичних(збірних
Європи(та(Амери5и
можна(вважати("ма-
лим(чемпіонатом(сві-
т$",(ос5іль5и(за(два
місяці(на(світовом$
чемпіонаті($(Шт$т'арті
(Німеччина)(5омпле5ти
медалей(розі'рають
пра5тично(ці(ж(най-
сильніші(5оманди,
плюс(5итайсь5а(та
японсь5а.

Çàïðîøåí³ íà íèí³øí³é
ìàò÷ àç³éö³ íå ïðè¿õàëè, áî
âèð³øèëè ïðèõîâàòè â³ä ñó-
ïåðíèê³â ñâî¿ ïðîãðàìè ³ ñòàí
ãîòîâíîñò³. Äî ñëîâà, îñòàí-
í³ çóñòð³÷³ òàêîãî ð³âíÿ ïðî-

âîäèëè 1964 ðîêó ÑÐÑÐ �
Êèòàé òà 1967-ãî ÑÐÑÐ �
ßïîí³ÿ. ×åðåç 40 ðîê³â Óêðà-
¿íà çðîáèëà ïåðøèé êðîê äî
â³äðîäæåííÿ òðàäèö³é äðóæ-
í³õ ñïîðòèâíèõ òóðí³ð³â ç
ã³ìíàñòèêè. Ïî÷èí âèÿâèâñÿ
âäàëèì: ÷îëîâ³÷à é æ³íî÷à
çá³ðí³ Óêðà¿íè ïîñ³ëè ïåðø³
ì³ñöÿ ó êîìàíäíîìó çàë³êó. Â
îñîáèñò³é ïåðøîñò³ â áàãàòî-
áîðñòâ³ ñåðåä æ³íîê ïåðåìîã-
ëà ÷åìï³îíêà ñâ³òó óêðà¿íêà
Äàðèíà Çãîáà. Ñåðåä ÷îëîâ³-
ê³â íàéêðàùèì âèÿâèâñÿ
àìåðèêàíåöü Äæîíàòàí Õîð-
òîí. Íà æàëü, ç³ðêè ñâ³òîâî¿
ã³ìíàñòèêè áëèùàëè íà
ñïîðòèâíîìó ïîä³óì³ çà íà-
ï³âïîðîæí³õ òðèáóí, õî÷à
âõ³ä äî ïàëàöó áóâ â³ëüíèì.
Îðãàí³çàòîðè ìàþòü íàì³ð
çðîáèòè ìàò÷åâ³ çìàãàííÿ ðå-
ãóëÿðíèìè, òîæ ³ ðåêëàìà
ïîâèííà áóòè íà ð³âí³, ã³äíî-
ìó òàêèõ ïîä³é !

ULEB%засн*вали%професіональ-
ні%бас7етбольні%лі9и%Італії,%Іспанії%та
Франції%25-9о%червня%1991%ро7*%*
Римі.%1996%ро7*%до%ULEB%приєдна-
лися%Греція%і%Порт*9алія.%У%9р*дні
1999-9о% ULEB% розширили% за% ра-
х*но7% приєднання% бас7етбольних
лі9% Бель9ії,% Ан9лії% та% Швейцарії.% У
жовтні%2001-9о до%ULEB%приєдна-
лися%лі9и%Німеччини,%Голландії%та
Польщі.%Далі%ULEB%розширювала-
ся% за% рах*но7% Адріатичної% Лі9и
(лютий%2002-9о),%Лі9и%Австрії%(жов-
тень% 2002-9о),% Литви% (червень
2003-9о),% Чехії% (січень% 2004-9о).
Ізраїлю% (липень% 2005-9о).% Після
останньо9о% розширення% в% ULEB
представлені%25%професіональних
бас7етбольних%лі9%Європи.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

6 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó
�Áåííåòîí� � �Êè¿â�
�Àíâ³ë� � �Àçîâìàø�

13 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó
ÁÊ �Êè¿â� � ÀÑÊ�Ðèãà�
�Àçîâìàø� � �Õ³ìêè�

20 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó
ÁÊ �Êè¿â� � �Ïî-Îðòåç�
�Íàíñ³� � �Àçîâìàø�

27 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó
�Ëóêîéë-Àêàäåì³ê� � ÁÊ �Êè¿â�
�Ïàìåñà� � �Àçîâìàø�

4 ãðóäíÿ 2007 ðîêó
ÁÊ �Êè¿â� � �Àòëàíò Äðàãîíñ�
�Àçîâìàø� � �Ñêàéëàéíåðç�

11 ãðóäíÿ 2007 ðîêó
ÁÊ �Êè¿â� � �Áåííåòîí�
�Àçîâìàø� � �Àíâ³ë�

18 ãðóäíÿ 2007 ðîêó
ÀÑÊ �Ðèãà� � ÁÊ �Êè¿â�
�Õ³ìêè� � �Àçîâìàø�

8 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó
�Ïî-Îðòåç� � ÁÊ �Êè¿â�
�Àçîâìàø� � �Íàíñ³�

15 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó
ÁÊ �Êè¿â� � �Ëóêîéë Àêàäåì³ê�
�Àçîâìàø� � �Ïàìåñà�

22 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó
�Àòëàíò Äðàãîíç� � ÁÊ �Êè¿â�
�Ñêàéëàéíåðç� � �Àçîâìàø�

Календар(матчів(за($частю($5раїнсь5их(5л$бів:
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ЗАТ "Медтехсервіс"
Повідомляє а ціонерів про проведеним чер ових за альних зборів,

я і відб д ться 17 серпня 2007 ро о 15.00 за адресою:
04073, Київ, Мос овсь ий просп., 21-Б

Реєстрація часни ів чер ових за альних зборів з 14.00 до 14.45

А ціонери повинні мати до менти, що посвідч ють особ (паспорт),
а представни и а ціонерів — додат ово до менти, що підтвердж ють

їх повноваження, оформлені з ідно з чинним за онодавством.

Довід и за телефоном 464-49-72

Порядо денний:
1. Звіт Генерально о дире тора про підс м и фінансово- осподарсь ої діяльності

за 2006 рі .
2. Виснов и Ревізійної омісії щодо річно о звіт Генерально о дире тора про

підс м и фінансово- осподарсь ої діяльності ЗАТ "Медтехсервіс” за 2006 рі .
Затвердження річно о звіт та баланс за 2006 рі .

3. Затвердження поряд ви ористання приб т (виплати дивідендів) за
підс м амифінансово- осподарсь ої діяльності ЗАТ "Медтехсервіс” 2006 році.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
ЗАТ "Медтехсервіс” (тис. рн)

Наймен вання по азни а Період
звітний попередній

Усьо о а тивів 2277,6 2193,3
Основні засоби 510,3 514,1
Дов остро ові фінансові інвестиції - -
3апаси 590 393,9
С марна дебіторсь а забор ованість 669,6 542,3
Грошові ошти та їх е віваленти 507,7 743,0
Нерозподілений приб то -8,5 40,4
Власний апітал 360,1 341,6
Стат тний апітал 1721,9 1721,9
Дов остро ові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 207,2 92,3
Чистий приб то (збито ) 372,0 134,5
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 10683 10683
Кіль ість власних а цій, ви плених
протя ом період (шт.) 0 0
За альна с ма оштів, витрачених на
ви п власних а цій протя ом період 0 0
Чисельність працівни ів на інець
період (осіб) 100 107

ВАТ ВТБ Бан
Повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів

( часни ів), я і відб д ться 17 серпня 2007 ро о 15-й одині
за адресою: м. Київ, в л. Го олівсь а, 22-24

Порядо денний:
1. Про з од на приєднання ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" на мовах філії до

ВАТ ВТБ Бан .
2. Про затвердження У оди про приєднання ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" на

мовах філії до ВАТ ВТБ Бан .
3. Про схвалення об р нт вання та про нозних розрах н ів по азни ів діяльності

ВАТ ВТБ Бан після приєднання ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)".
4. Про по ладення повноважень омісії з питань приєднання ЗАТ "Внєштор бан

(У раїна)" на правління ВАТ ВТБ Бан .
5. Про емісію а цій ВАТ ВТБ Бан в обсязі зареєстровано о стат тно о апітал

ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)".
6. Про порядо та мови обмін а цій ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" на письмові

зобов'язання ВАТ ВТБ Бан .
7. Про створення філії ВАТ ВТБ Бан на базі ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)".
8. Про затвердження положення про філію ВАТ ВТБ Бан на базі ЗАТ

"Внєштор бан (У раїна)".
Інформація Про емісію а цій ВАТ ВТБ Бан

в зв'яз з приєднанням ЗАТ „Внєштор бан (У раїна)":
Збільшення Стат тно о апітал проводиться в зв'яз з приєднанням ЗАТ
"Внєштор бан (У раїна)" до ВАТ ВТБ Бан та в обсязі зареєстровано о
стат тно о апітал ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" шляхом емісії простих іменних
а цій ВАТ ВТБ Бан в іль ості 9 113 000 000 шт , номінальною вартістю
0,10 ривні ожна на с м 911 300 000 ривень.
Після проведення емісії а цій ВАТ ВТБ Бан в зв'яз з приєднанням ЗАТ
„Внєштор бан (У раїна)" стат тний апітал ВАТ ВТБ Бан становитиме 1 280
084 404,8 ривні, що с ладає 12 800 844 048 шт а цій ВАТ ВТБ Бан . Стат тний
апітал ВАТ ВТБ Бан б де поділений на:
- 12 800 331 238 шт простих іменних а цій;
- 512 810 шт привілейованих іменних а цій.
А ції вип с аються в бездо ментарній формі.
Обмін а цій проводиться з 31 серпня 2007 р. до 1 листопада 2007 р.
При емісії а цій ВАТ ВТБ Бан номінальна вартість а цій не змінюється.
Права а ціонерів ВАТ ВТБ Бан реаліз ються з ідно з чинним за онодавством.
Збит и для власни ів а цій ВАТ ВТБ Бан в зв'яз із приєднанням
ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" не передбачаються.

Правління ВАТ ВТБ Бан

За рите А ціонерне Товариство
"Внєштор бан (У раїна)"

повідомляє, що 17 серпня 2007 ро о 14.00
за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 35

відб д ться позачер ові За альні Збори А ціонерів

Порядо денний:
1. Про реор анізацію ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" та йо о приєднання

на мовах філії до ВАТ ВТБ Бан .
2. Про затвердження зовнішньо о а дитора ЗАТ "Внєштор бан

(У раїна)" для перевір и фінансово- осподарсь ої діяльності бан .
3. Про затвердження У оди про приєднання ЗАТ "Внєштор бан

(У раїна)" на мовах філії до ВАТ ВТБ Бан .

4. Про схвалення обґр нт вання та про нозних розрах н ів по азни ів
ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" після приєднання йо о на мовах філії
до ВАТ ВТБ Бан .

5. Про по ладення повноважень омісії з питань реор анізації
(приєднання) ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" на Правління ЗАТ
"Внєштор бан (У раїна)".

6. Про порядо та мови обмін а цій ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" на
зобов'язання ВАТ ВТБ Бан .

7. Про порядо затвердження передаточно о а т .
8. Про створення філії ВАТ ВТБ Бан на базі ЗАТ "Внєштор бан

(У раїна)".
З матеріалами поряд денно о А ціонери мож ть ознайомитися за
адресою: м.Київ, в л. Жилянсь а, 35.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ по м. КИЄВУ ПРО ПРОДАЖ НА

ВІДКРИТОМУ ГРОШОВОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ АУКЦІОНІ ПАКЕТА АКЦІЙ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОПРОМСИСТЕМА"

1. Назва об`є та:
па ет а цій в іль ості 1193828 шт. (номінальна вартість однієї а ції 0,25 рн),
що становить 25% стат тно о фонд від рито о а ціонерно о товариства (ВАТ)
"А ропромсистема".
2. Почат ова ціна продаж па ета а цій:
298 457 (двісті дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят сім) ривень.
3. Хара теристи а ВАТ:
- од за ЄДРПОУ - 00915122;
- місце розташ вання - У раїна, 02094, м.Київ, проспе т Га аріна, 23;
- площа земельної ділян и ( а) - 1,0738;
- середньоспис ова чисельність працівни ів (чол.) - 13;
- вид діяльності - дослідження і розроб и;
- балансова вартість основних фондів (тис. рн) - 6788,3;
- знос основних фондів (тис. рн/% від основних фондів) -2945,2/43,39;
- балансовий приб то на 01.01.2007 ро (тис. рн) - (збито ) 13,7;
- забор ованість станом на 01.01.2007 ро (тис. рн):
- дебіторсь а - 1131,9;
- редиторсь а - 452,9;
- обся виробленої прод ції на 01.01.2007 ро (тис. рн) - 2314,4;
- вартість а тивів (тис. рн) - 5925,6.
4. Форма вип с па ета а цій - до ментарна.
5. А ціон проводиться відповідно до Положення про порядо продаж па етів
а цій від ритих а ціонерних товариств за ошти на від ритих рошових
ре іональних а ціонах через Державн а ціонерн омпанію "Національна
мережа а ціонних центрів", затверджено о на азом Фонд державно о майна
У раїни від 08.09.2000 р. № 1871, зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни
25.09.2000 р. № 652/4873.
6. Засоби платеж - рошові ошти.
7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень сплач ється на рах но
Ре іонально о відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв
№37184501900001 в бан Головне правління Державно о азначейства У раїни
м.Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 19030825. Призначення платеж :

реєстраційний збір для часті від ритом рошовом ре іональном а ціоні
з продаж па ета а цій ВАТ „А ропромсистема".
8. Гарантійний внесо в с мі 29845,70 (двадцять дев'ять тисяч вісімсот соро
п'ять) ривень 70 опійо сплач ється на рах но Ре іонально о відділення
Фонд державно о майна У раїни по м.Києв № 37317007000034 в бан
Головне правління Державно о азначейства У раїни м.Києві, МФО 820019,
од ЄДРПОУ 19030825. Призначення платеж : арантійний внесо розмірі
10% для часті від ритом рошовом ре іональном а ціоні з продаж па ета
а цій ВАТ „А ропромсистема".
9. На придбання па ета а цій ВАТ „А ропромсистема" часни від рито о
рошово о ре іонально о а ціон повинен в разі необхідності надати, я
підтвердні до менти, рішення Антимонопольно о омітет У раїни про надання
дозвол на придбання па ета а цій дано о ВАТ чи опію заяви про надання
дозвол на придбання па ета а цій підприємства з відміт ою (штамп, дата,
вхідний номер, підпис) анцелярії Антимонопольно о омітет У раїни про її
прийняття не пізніше я за 8 алендарних днів до останньо о дня стро
прийняття заяв для часті в а ціоні. Необхідність визначається відповідно до
ст.24 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції".
10. Останній термін прийняття заяв на часть в а ціоні - 18 липня 2007 ро .
11. Адреса приймання заяв: 01032, м.Київ, б львар Шевчен а, 50-Г, Ре іональне
відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв , імн. 338.
12. Ознайомитися з об`є том можна за адресою: 02094, м.Київ, проспе т
Га аріна, 23, тел. 292-40-04.
13. А ціон відб деться 24 липня 2007 ро об 11-й одині за адресою: 02002,
м.Київ, в л. М.Рас ової, 15, 3-й поверх, "Київсь ий а ціонний центр" ДАК
"Національна мережа а ціонних центрів".
14. Адреса, номер телефон та час роботи сл жби з ор анізації тор ів:
01032, м.Київ, б львар Шевчен а, 50-Г, тел. 234-91-28, понеділо - четвер з

9.00 до 18.00, п'ятниця з 9.00 до 16.45;
02002, м.Київ, в л. М.Рас ової, 15, 3-й поверх, "Київсь ий а ціонний центр"

ДАК "Національна мережа а ціонних центрів", тел. 541-16-02.

Інформація про підс м и проведення он рсів на право оренди нежилих
приміщень ом нальної власності територіальної ромади м. Києва,
затверджених з ідно з рішенням Київсь ої місь ої ради від 26.04.2007

№471/1132, о олошених 27.02.2007 в азеті "Хрещати ".
Переможцями он рс на право оренди нежилих приміщень визнані:

- просп. Мая овсь о о, 47 літ. А - підвальне приміщення за альною площею 185,00 в. м -
ТОВ „На ово-технічний центр „У рспец омпле т";
- в л. Драйзера Теодора, 16 ТП - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею
121,10 в. м - ТОВ „У ртеле ом";
- озеро „П ща Водиця" Б/Н 1 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею
20,00 в. м - ТОВ „Ба р т";
- станція метро „Університет" Б/Н - частина приміщення підземно о переход за альною
площею 10,00 в.м - ТОВ Фірма „Ф.К. Імпе с";
- станція метро „Позня и" Б/Н 1 - частина підземно о переход за альною площею 18,00
в. м - фізична особа -підприємець Бабохін Оле Юрійович;
- станція метро „Позня и" Б/Н 1 - частина підземно о переход за альною площею 25,00
в. м - фізична особа -підприємець Бабохін Оле Юрійович;
- в л. Малиш а Андрія, 6 - нежилий б дино за альною площею 126,00 в. м - ТОВ „Ба р т";
- в л. Симирен а, 2/19 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 123,74
в. м - ТОВ „У ртеле ом";
- в л. Міц евича Адама, Б/Н - нежила спор да за альною площею 185,00 в. м - ТОВ „Ба р т";
- просп. Перемо и, Б/Н 1 біля станції метро „Ш лявсь а" - частина підземно о пішохідно о
переход за альною площею 9,00 в. м - ТОВ Фірма „Ф.К. Імпе с";
- Володимирсь ий проїзд, Б/Н - нежила спор да за альною площею 150,00 в. м - фізична
особа-підприємець Єлісєєва Марія Ми олаївна;
- в л. Володимирсь а, 57- нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 20,00
в.м - фізична особа-підприємець Барилю О сана Володимирівна;
- в л. Ульянова Володимира, Б/Н ( ромадсь а вбиральня, на розі в л. Ульянова та
просп. 50-річчя Жовтня) - нежила спор да за альною площею 68,90 в. м - ТОВ „С часне
житлове б дівництво";
- в л. Братиславсь а, 5 - нежиле приміщення четверто о поверх за альною площею 162,00
в. м - Міжре іональна а адемія правління персоналом ( формі а ціонерно о товариства
за рито о тип );
- в л. Приво зальна, 14/2 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 100,00
в. м - Міжре іональна а адемія правління персоналом ( формі а ціонерно о товариства
за рито о тип );
- в л. Т полєва а адемі а, 16 літ. А - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею
173,90 в. м - приватне підприємство „Р сь-95";
- в л. Хрещати , 36 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 18,80 в. м
- с б'є т підприємниць ої діяльності -фізична особа О самитна Антоніна Михайлівна;
- просп. Бажана Ми оли, Б/Н 6 - приміщення підземно о пішохідно о переход за альною
площею 226,20 в. м - фізична особа - підприємець Діхтяр Леся В'ячеславівна;
- в л. Миш и Оле сандра, Б/Н - (транспортна розв'яз а „Позня и") приміщення підземно о
пішохідно о переход за альною площею 215,40 в. м - фізична особа - підприємець Діхтяр
Леся В'ячеславівна;
- просп. Перемо и, 25 літ. А - приміщення першо о поверх нежило о б дин за альною
площею 69,40 в. м - ТОВ „Правенс";
- в л. Ярославів Вал, 33 літ. А - приміщення першо о, др о о, третьо о поверхів та підвал
нежило о б дин за альною площею - 588,40 в. м - а ціонерне товариство за рито о тип
„Метра Сервіс";
- просп. Пори а Василя, 13 літ. В - приміщення першо о поверх за альною площею 103,10
в. м - ТОВ „Святослав";
- в л. Пань івсь а, 10 літ. Б - приміщення першо о поверх за альною площею 187,00 в. м
- приватне підприємство „Юридичне а ентство „Ралан";
- в л. Прирічна, 25 літ. А - приміщення першо о поверх за альною площею 154,70 в. м -
ТОВ „Енер ообмін".

Кон рс не відб вся:
- частина підземно о переход на залізничном во залі „Південний" Б/Н на право оренди
приміщень за альною площею 132,00 в. м;
- в л. Горь о о, 3 літ. Б на право оренди нежило о підвально о приміщення за альною
площею 71,00 в. м;
- в л. Зодчих, 50 літ. А на право оренди нежило о підвально о приміщення за альною площею
294,60 в. м;
- в л. Мельни ова, 83 літ. Д - на право оренди підвально о приміщення за альною площею
136,50 в.м;
- в л. Шолом-Алейхема, 3 літ. А - на право оренди підвально о приміщення за альною
площею 98,30 в. м;
- в л. Олени Телі и Б/Н - на право оренди приміщення підземно о пішохідно о переход
(підземний перехід рі в л. Ґонти) за альною площею 130,83 в. м;
- в л. Срібно ільсь а, Б/Н - на право оренди приміщення підземно о пішохідно о переход
(транспортна розв'яз а „Позня и") за альною площею 15,00 в. м;
- в л. Срібно ільсь а, Б/Н - на право оренди приміщення підземно о пішохідно о переход
(транспортна розв'яз а „Позня и") за альною площею 15,00 в. м;
- аеропорт „Ж ляни" перший поверх КОРП 3 - на право оренди нежило о приміщення
за альною площею 230,00 в. м;
- просп. Перемо и, 82 А . 2 - на право оренди нежило о приміщення першо о поверх
за альною площею 25,00 в. м;
- в л. Північна, 54 Б ТП - на право оренди нежило о приміщення першо о та др о о поверх
за альною площею - 126,50 в. м;
- станція метро „Л 'янівсь а" Б/Н - на право оренди частини вестибюлю за альною площею
12,00 в. м;
- в л. Виборзь а, 111, .6 - на право оренди нежило о приміщення першо о поверх за альною
площею 120,10 в. м;
- в л. Народно о ополчення, б дино № 14 . 11 - на право оренди нежило о приміщення
першо о поверх за альною площею - 25,00 в.м.
- в л. П хівсь а, б дино 1 А . 36 - на право оренди нежило о одноповерхово о б дин
за альною площею 182,50 в.м;
- в л. Са са ансь о о, б дино № 38 літ. А - на право оренди мансарди нежило о б дин
за альною площею 10,00 в. м;
- 11 вартал Броварсь о о лісництва, літ. М та літ. О - на право оренди приміщення нежилих
б дівель профіла торію та басейн за альною площею - 3017,70 в. м;
- просп. Перемо и б дино № 82 А, . 2 - на право оренди нежило о приміщення першо о
поверх за альною площею - 40,00 в.м.

Дніпровсь ий районний с д
м.Києва повідомляє Ш ль Оле сія
І оровича, я ий проживає за адресою:
м. Київ, в л. Р санівсь а Набережна,
10/1, в. 118, що 25 липня 2007р. об
11.00 Дніпровсь им районним с дом
м.Києва за адресою: м.Київ, в л.
Кошиця, 5, аб.207 б де проводитися
роз ляд цивільної справи за позовом
Ш ль и І. В. до Ш ль и О. І. про
с нення переш од в орист ванні
власністю. Дана особа ви ли ається в
с дове засідання в я ості відповідача.
У випад неяв и в с дове засідання
справ б де роз лян то йо о
відс тність.

Солом'янсь ий районний с д м.
Києва повідомляє, що 23.07.2007
ро о 10.30 відб деться роз ляд
цивільної справи за позовом АКБ
"Інте рал" до Назарен о Лідії Гри о-
рівни про стя нення забор ованості за
редитним до овором. Роз ляд справи
відб деться за адресою: м. Київ, в л.
Ш това, 1, . 16, під олов ванням
с дді Ма хи А. А. У с дове засідання
ви ли ається відповідач: Назарен о
Лідія Гри орівна, м. Київ. б льв. Лепсе,
б д. 83-В, в. 58. В разі вашої неяв и
справ б де роз лян то без вашої
часті.

Солом'янсь ий районний с д м.

Києва повідомляє, що роз ляд справи

за позовом Страхової омпанії

"Лемма" формі а ціонерно о

товариства за рито о тип до Брахіма

Мондер бен Салем про відш од вання

матеріальних збит ів призначено на

20 серпня 2007 ро на 11.00 в

приміщенні с д (03113, м. Київ, в л.

Ш това, 1, аб. 22) під олов ванням

с дді Кізюн Л. І. У с дове засідання

ви ли ається відповідач Брахім

Мондер бен Салем.

Бала лавсь ий районний с д міста
Севастополя ви ли ає я ості
відповідачів по цивільній справі за
позовомЖданової Я.С., Роделлі Д. про
визнання правочинів з вартирою 19
по в л. В. Морсь а № 6 недійсними
Тинетало Марію Оле сандрівн ,
Хол іна Оле а Анатолійовича. С дове
засідання відб деться о 9.00 19 і 20
липня 2007 ро б дин Бала -
лавсь о о райс д м. Севастополя за
адресою: м. Севастополь, в л. Каліча,
25, аб. № 4. У разі нез'явлення
відповідача дане о олошення
вважається належним повідомленням
і справ б де роз лян то за йо о
відс тності.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Ро альсь Ві торію Ві торівн , 1981
р.н.,щомеш ає за адресою:м. Київ, в л. Героїв
Сталін рада, 27-А, в.497 я ості відповідача
по цивільній справі № 2-2284/07 за позовом
Іващен а Оле сандра Сер ійовича, Іващен о
Любові Ми олаївни, я а діє в інтересах
неповнолітньої Іващен о Анни Сер іївни,
Іващен о Володимира Потаповича до
Ро альсь ої Ві торії Ві торівни про визнання
права власності на частин вартир , вселення,
с нення переш од в орист ванні вартирою,
витреб вання майна з ч жо о неза онно о
володіння в с дове засідання на 04.07.2007 о
9.30. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є,
аб. 18, с ддя Борисова О.В. У разі неяв и та
неповідомлення с д про причини неяв и в
с дове засідання справа б де роз лян та за
Вашої відс тності за наявними справі
до азами відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

Святошинсь ийрайонний с дм. Києва
(Київ, Я ба Коласа 27а, с ддя БАБИЧ Н.Д.)
повідомляє: 24.07.07 р. о 10.00 б де
роз лядатися справа за позовом
Оч ало Любові Петрівни до Гажен а
Оле сандра Петровича про розірвання
шлюб . Гажен о Оле сандр Петрович,
28.03.1964 р.н., ви ли ається до с д
в я ості відповідача, разі неяв и
справа б де роз лян та за йо о
відс тності.

Деснянсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає в я ості відповідача Форостовець
Юрія Павловича, я ий меш ає за адресою:
м. Київ, в л. Каштанова, 3, в. 126, в с дове
засідання, я е призначено на 13 липня 2007
ро на 14.30, для роз ляд справи за
позовом Форостовець Нелі Геннадіївни до
Форостовець Юрія Павловича про стя нення
аліментів та про визначення місця
проживання дітей. Яв а до с д обов'яз ова,
при собі мати паспорт. Адреса с д : м. Київ,
пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 32.

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Водях Володимира Івановича,
Водях Раїс Юхимівн (відповідачів),
Горохова Іпполіта Сер ійовича (третю особ )
по цивільній справі за позовом Литвин
Тетяни Ми олаївни до Водяхи Володимира
Івановича, Водяхи Раїси Юхимівни, третя
особа: Горохова Іпполіта Сер ійовича про
відш од вання ш оди, заподіяної внаслідо
дорожньо-транспортної при оди, я е
відб деться 12 липня 2007 о 10.00 за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб.
34, під олов ванням с дді Умнової О.В. Ви
зобов'язані з'явитись особисто або
забезпечити яв представни а з належно
оформленим дор ченням та під от вати
письмові пояснення по с ті позов . У випад
можливості сл хання справи ваш
відс тність прохання надіслати відповідн
заяв . У разі неяв и в с дове засідання Вас
або Вашо о представни а справа б де
роз лян та Ваш відс тність відповідності
до ст. 169 ЦПК У раїни.
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День% наповнений% непередбач0ваними% подіями.% Нічо6о% не% план0йте,% підлаштов0йтеся% під% обста-
вини,%все,%що%пропон0є%життя,%потрібно%для%вашо6о%бла6а.%Єднайтеся%з%людьми%близьCими%за%д0-
хом% та% інтересами.% Др0жнім% стос0нCам,% зав’язаним% нині,% с0дилося% осяйне% майб0тнє.% Найліпше
вдасться%робота%інтелеCт0ально6о%хараCтер0.%Дослідж0йте%священні%теCсти,%вивчайте%історію,%про-
ниCайте% в% 6либини% езотеричних% та% філософсьCих% на0C.% ВідCриттям,% зробленим% цьо6о% дня,% с0дило-
ся%позитивно%вплин0ти%на%ваш0%д0ховн0%еволюцію.

ОВНИ," #ни&ати" тр#днощів —" пере&рити" перспе&тивні" 3оризонти." Дайте" волю" революційном#" д#х#," ла-
майте"стереотипи"мислення,"реор3аніз#йте"те,"що"морально"віджило"себе"і"3альм#є"ваш"розвито&."Новим
знайомствам —"зелене"світло.

ТЕЛЬЦІ,"&оли"вам"не"терпиться"отримати"“на3аняй”"від"&ерівни&ів,"частіше"потрапляйте"їм"на"очі...
БЛИЗНЯТА,"вам"#же"давно"за&ладено"“мін#”"в"робочом#"офісі."Поводьтеся"бездо3анно,"щоб"не"“здетон#-

вати”"&онфлі&т"на"радість"підст#пним"недр#3ам.
РАКИ,"я&що"за3орілися"щось"добротне"&#пити,"зопал#"вс&очите"в"бор3ов#"ям#"та"ще"й"придбаєте"нея&існ#

річ.
ЛЕВИ,"те,"що"ви&ли&ає"відраз#"чи"приваблює"в"людях,"насправді"є"дзер&алом"власної"с#ті"і"в&аз#є"на"ті"“мі-

н#си”," над" я&ими" потрібно" а&тивно" попрацювати" та" ви&орінити" в" собі." Для" &ар’єрно3о" сходження" це" в&рай
важливо —"поперед#"місяць"тяж&их"випроб#вань.

ДІВИ,"потрапите"в"модернізаційн#"хвилю"на"роботі."Вважайте,"що"це"немин#че,"том#"з"раціоналізаторсь&им
ент#зіазмом"та"притаманною"вам"відповідальністю"беріться"за"робот#."Кар’єрне"майб#тнє"в"ваших"р#&ах.

ТЕРЕЗИ, ви"с&#чили"за"сенсаціями?..."Жодних"проблем!"Нині"сюрпризи"підстері3атим#ть"вас"всюди,"о&ри-
ляючи,"стим#люючи"творчий"д#х..."В"мистецтві"ори3інальних"при&олів"та"жартівливих"витіво&"вам"рівних"не"б#-
де."Тит#л"“3ероя”"дня"забезпечений.

СКОРПІОНИ," не" сваріться" з" родичами," нама3аючись" їх" перевиховати." Саме" сьо3одні" вас" об’єдн#є" родин-
ний" д#х," і" матимете" на3од#" спостері3ати" в" собі" риси," #спад&овані" від" пред&ів..." в&отре" пересвідчившись," що
ябл#&о"від"ябл#ні"недале&о"падає.

Ер#дити"СТРІЛЬЦІ розсипатим#ть"бісером"ці&аві"ідеї,"&отрі..."швидень&о"підхоплять"інші"і"втілять"їх"#"життя.
КОЗОРОГИ працюватим#ть"в"“режимі”"пот#жно3о"інтеле&т#ально3о"3енератора."Я&що"&ом#сь"потрібно"по-

роз#мнішати —"під&лючайтеся...
ВОДОЛІЇ," “я&ий" ішов —" та&о3о" й" здибав”," ця" народна" м#дрість —" символічна" хара&теристи&а" вашо3о" ни-

нішньо3о"б#ття."Тож"не"нарі&айте"на"долю"й"не"пред’являйте"претензій"партнерам..."а"попрацюйте"над"влас-
ними"недолі&ами.

У" РИБ день" при3оломшливих" несподівано&." Перед" вами," я&" на" фотоплівці," проявиться" все," про" що" ви" на-
віть"не"підозрювали..."але"не"зламаєтеся"від"розчар#вань !

Під6от0вала%Любов%ШЕХМАТОВА,%астроло6

Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó çàõ³äíèõ òà ï³âí³÷íèõ îáëàñòÿõ âíî-
÷³ òà âðàíö³ ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ äîù³, ãðîçè, íà ðåøò³ òåðèòîð³¿
áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5�10 ì/ñ, íà âèñî-
êîã³ð�¿ Êàðïàò ïîðèâè 20�25 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+32°Ñ,
âíî÷³ +13...+18°Ñ, â Êàðïàòàõ âäåíü +27...+32°Ñ, âíî÷³ +15...+20°Ñ

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âíî÷³ òà âðàíö³ ì³ñöÿìè íåâåëèêèé
êîðîòêî÷àñíèé äîù, ãðîçà, âäåíü áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
5�10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü áëèçüêî +30°Ñ, âíî÷³ +13...+18°Ñ !

Ï Î Ã Î Ä À
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хрещатик
Çàñíîâíèê � Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» � Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» � Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2212

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  3 липня 2007

Ор6анізатор —%редаCція%6азети%КиївсьCої%місьCої%ради%“ХрещатиC”
Генеральний%спонсор —%деп0татсьCа%фраCція%%

БлоC0%Леоніда%ЧерновецьCо6о в%Солом’янсьCій%райраді%Києва.
Триває"&он&#рс"“Ер#дит”"для"читачів"“Хрещати&а”."До"#часті"запрош#ються

всі"охочі."Переможці"др#3о3о"етап#"(травень—серпень)"визначатим#ться
за"&іль&істю"набраних"за"цей"час"балів."Підс#м&и"третьо3о,"за&лючно3о,
етап#"б#де"підбито"#"3р#дні.

Щовівтор&а"п#блі&#ватим#ться"три"запитання"і"чотири"варіанти"відпові-
дей,"та"лише"одна"б#де"правильною,"за"неї"нарахов#ватиметься"бал."Учас-
ни&и"мож#ть"запропон#вати"свої"запитання"(надіславши"&серо&опію"дже-
рела)."Серед"&он&#рсантів,"чиї"запитання"ви&ористають,"б#де"розі3ра-
но"три"призи.

Дванадцять" читачів," &отрі" набер#ть" найбільше" поетапних" балів," от-
римають"призи."То3о,"хто"за"підс#м&ами"трьох"етапів"здоб#де"найбіль-
ше"балів,"б#де"визнано"переможцем."На"ньо3о"че&ає"с#перприз.

Вед#чий —"Оле&сандр"Яремен&о
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8
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____________________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

У% 1884% році% перший% в% іс-
торії% РосійсьCої% імперії
спеціальний%технічний%на-
вчальний% заCлад% для% під-
6отовCи% техніCів-хіміCів% і
майстрів%ц0Cрово6о%вироб-
ництва% б0ло% відCрито% в
місті

а Києві
б Вінниці
в Умані
6 Смілі

У% 1873% році% армія% США
взяла%на%озброєння%шести-
зарядний% револьвер% роз-
робCи% Самюеля% Кольта,

Відповіді%на%запитання%7-6о%т0р0:

1-а%(Іван%Шаповал.%У%пош0Cах%сCарбів.—%К.%“Дніпро”,
1983.—%С.%208-209);

2-а%(6азета%“ДзерCало%тижня” —%№ 48,%2006.—%С.13);
3-в%(6азета%“Обзор”.—%21%серпня%2006.—%С.%9)

яCий%дістав%назв0
а “Миротворець”
б “Піонер”
в “Кобра”
6 “С&орпіон”

Нещодавно%в%місті%Онфле-
рі% (Франція)% поб0д0вали
два%пам’ятниCи%четвероно-
6им% др0зям% людини —% со-
баCам.% Один% називається
“Пам’ятниC%любові”,%а%др0-
6ий%“Пам’ятниC

а самотності”
б вірності”
в відданості”
6 жертовності”

3

1

2

Правила%с0доC0
Гральне" поле" 9" на" 9" &літино&." Поле" розділене" на" &вадрати" 3" на" 3." На" почат&#" 3ри" відома" певна

&іль&ість"цифр."Ціль"3ри —"заповнити"всі"порожні"&літин&и"цифрами"від"1"до"9"за"та&ими"правилами:
1."Цифра"може"з’явитися"тіль&и"один"раз"в"&ожном#"ряд&#.
2."Цифра"може"з’явитися"тіль&и"один"раз"в"&ожном#"стовпчи&#.
3."Цифра"може"з’явитися"тіль&и"один"раз"в"&ожном#"&вадраті.

☺ �Ìè öüîãî í³áè íå ïîì³÷àºìî, àëå ìè ïîì³÷à-
ºìî�.
☺ �Õàé òàêèé ñóääÿ, íà ìîþ äóìêó, ³äå ïàñå ãó-

ñè�.
☺ �Ìè ë³çëè äî ëþäåé â äóøó ïðîñòî íà âóëè-

ö³�.
☺ �ß õî÷ó, ùîá ì³í³ñòåðñòâî ñêàçàëî ñâîº ñëî-

âî, ÿêùî âîíî ñòî¿òü íà áóêâ³ çàêîíó�.
☺ �Ãðóïà äåïóòàò³â êà÷àº ïðàâà, ÿêèõ óæå íå-

ìàº�.
☺ �Ëþäè ÷åêàëè â³ä íàñ ³ ãîïêîìïàí³¿, ÿêà çàëè-

øèëà çàë, ðîáîòè�.
☺ �Âè íå ñòðèìàëè ñâîãî ñëîâà�.

☺ �Îïîçèö³ÿ çðîáèëà îáíóëþâàííÿ ³ îáð³çàííÿ
÷ëåí³â ñâî¿õ ôðàêö³é�.
☺ �Éîãî çâèíóâà÷óþòü ó òîìó, ó ÷îìó â³í íå ïî-

âèíåí�.
☺ �Âàì äî éîãî ÷åñíîò, ÿê áäæîë³ äî íåáà�.
☺ �Âîíà íå òàêà äóðíà, ùîá íþõàòè êîêà¿í ïå-

ðåä ëþäüìè�.
☺ �Öÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëåæèòü íà êîàë³ö³¿ ³ Âåð-

õîâí³é Ðàä³�.
☺ �Â³í º ïðèêëàäîì òîãî, ùî ¿õíÿ ñòîðîíà òîï-

òàëà ³ ïëþâàëà íà Êîíñòèòóö³þ�.
Під6от0вала%Оль6а%ДЯЧЕНКО,%

“ХрещатиC”
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