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Íåáåçïå÷íèé âèá³ð
ªâðîïè
Óêðà¿íñüê³ ë³äåðè ðîçñâàðèëèñÿ íà ñåñ³¿
Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ ÎÁÑª

Ï³ñëÿ â³òàëüíîãî ñëîâà Â³êòîðà
Þùåíêà âèñòóïèâ ãîëîâà ÏÀ 
ÎÁÑª Éîððàí Ëåííìàðêåð, êîò-
ðèé âèçíàâ Óêðà¿íó âàæëèâîþ êðà¿-
íîþ ó öåíòð³ ªâðîïè, ùî ñèìâîë³-
çóº ¿¿ �íîâó ³ñòîð³þ�, çàêëèêàâ ïðè-
ñóòí³õ äîòðèìóâàòèñÿ �îäíàêîâèõ

ñòàíäàðò³â äåìîêðàò³¿ íà ñõîä³ ³ çà-
õîä³�, �õî÷à ïîë³òè÷í³ ñèñòåìè º
ð³çíèìè�. Ó âèñòóï³ ºâðîñï³êåðà íå
áóëî í³÷îãî, ùî ìîæíà áóëî á óâà-
æàòè çàïåðå÷åííÿì ïîïåðåäíüîìó
ïðîìîâöþ ÷è ïîëåì³êîþ ç íèì, ³,
ìîæëèâî, ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè

Îëåêñàíäð Ìîðîç ïîëåì³çóâàâ ç
îáîìà � ç Â³êòîðîì Þùåíêîì ó
÷àñòèí³, ÿêà ñòîñóºòüñÿ îñòàíí³õ ïî-
ä³é â óêðà¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³ ³ ïî-
ë³òèö³ çàãàëîì, à ç Éîððàíîì Ëåí-
íìàðêåðîì � ùîäî îö³íêè ªâðî-
ïåéñüêî¿ åíåðãåòè÷íî¿ õàðò³¿.

Çàãàëîì Â³êòîð Þùåíêî, íå íà-
çèâàþ÷è ïð³çâèù, ðîçïîâ³â, ùî ñèñ-
òåìàòè÷í³ ïåðåêóïêè îäí³ºþ ç
ôðàêö³é äåïóòàò³â ç ³íøèõ ôðàêö³é
ïðèçâåëè çðåøòîþ äî äèñêðåäèòà-
ö³¿ ïàðëàìåíòó, ³ öÿ �ñàìîäèñêðå-
äèòàö³ÿ� ñïðè÷èíèëà äî íàö³îíàëü-
íî¿ êðèçè: ïåðåë³ê �ðå÷îâèõ äîêà-
ç³â� ñàìîäèñêðåäèòàö³¿ ïàðëàìåí-
òàð³¿â âèéøîâ äóæå êîðîòêèì, àëå
äóæå ïðîìîâèñòèì � êâàðòèðà ó
öåíòð³ ì³ñòà, îäåðæàíà ÷ëåíîì
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó íàïåðåäîäí³
äîïîâ³ä³ ïðî ä³¿ Ïðåçèäåíòà.

За#інчення)на)3-й)стор.

Óêðà¿íñüêîìó ïðàïîðó
çàïðîïîíóâàëè ñòàòè
æîâòî-áëàêèòíèì
Çàì³ñòü áëàêèòíî-æîâòîãî

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
�Õðåùàòèê�

Позавчора)@)Верховній)Раді)зареєстровано)заJоно-
проеJт)№ 4002)"Про)Державний)прапор)УJраїни",)в
яJом@)деп@тат)ВР)від)фраJції)БлоJ@)Юлії)ТимошенJо
Оле])Антипов)запропон@вав)поміняти)місцями)Jо-
льори)Державно]о)прапора,)розмістивши)@]орі)см@-
]@)жовто]о)Jольор@,)а)вниз@ —)синьо]о.)ІсториJ
Кость)БондаренJо)вважає)цю)ідею)химерною.)В
БЮТ)до)пана)Антипова)ставляться)яJ)до)зрадниJа.

Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî çàêîíîïðîåêòó àâòîð ìîòèâóº ñâîþ
ïðîïîçèö³þ òèì, ùî íèí³øíº ðîçì³ùåííÿ êîëüîð³â íà Äåðæàâíî-
ìó ïðàïîð³ Óêðà¿íè (âãîð³ áëàêèòíà ñìóãà, âíèçó � æîâòà) çà êè-
òàéñüêèìè íàö³îíàëüíèìè ó÷åííÿìè òðàêòóºòüñÿ ÿê ïðîãðåñóþ÷èé
çàíåïàä, íåùàñòÿ (êîëè ñèí³é êîë³ð ñèìâîë³çóº íåáî, à æîâòèé �
çåìëþ). �Òàêèì ÷èíîì, ó ñâ³òîñïðèéíÿòò³ ïîíàä 1 ìëðä íàñåëåííÿ
Çåìë³ ï³äíÿòèé íàä Óêðà¿íîþ æîâòî-áëàêèòíèé ïðàïîð, îáðàçíî êà-
æó÷è, ïîçíà÷àº ì³ñöå íà ïëàíåò³, äå ëþäè ïðîãîëîñèëè ïàíóâàííÿ
�çàêîíó çàíåïàäó�,� çàçíà÷àºòüñÿ â ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³.

Íà ïðîõàííÿ �Õðåùàòèêà� ³ñòîðèê Êîñòü Áîíäàðåíêî ïðîêîìåí-
òóâàâ öþ ïîä³þ òàê: �Öå ïðîñòî ³íôîðìàö³éíèé ïðèâ³ä, ÿê êîëèñü
îäíà ç ïîë³òè÷íèõ ñèë ïðîïîíóâàëà çàïðîâàäèòè â Óêðà¿í³ áàãà-
òîæåíñòâî. ßêùî ãîâîðèòè ïðî öå, òî ìîæíà ïðîöèòóâàòè â³äî-
ìèé ë³òåðàòóðíèé òâ³ð �Ãåêòàð�: �Íàéêðàùèé ñïîñ³á í³÷îãî íå
çì³íþâàòè � öå ïîì³íÿòè ïðàïîðè�. Ñòÿãè â íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íè çì³íþâàëè â 1918 ðîö³ çà ÷àñ³â ãåòüìàíà Ñêîðîïàäñüêîãî òà
1991 ðîêó�.

×ëåí ïàðò³¿ �Áàòüê³âùèíà� Þð³é Ãíàòêåâè÷ ó ðîçìîâ³ ç êîðåñ-
ïîíäåíòîì �Õðåùàòèêà� çàóâàæèâ: �Îëåã Àíòèïîâ � ÷è íå íàé-
á³ëüøå ðîç÷àðóâàííÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî. Äî ïàðëàìåíòó â³í î÷î-
ëþâàâ Æèòîìèðñüêó îáëàñíó îðãàí³çàö³þ íàøî¿ ïàðò³¿, ÿêó ñòâî-
ðþâàâ ç íóëÿ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó. Éîãî çðàäà ÁÞÒ ñòàëà íåñïîä³-
âàíêîþ äëÿ óñ³õ íàñ. Ùîäî éîãî �êèòàéñüêî-ïðàïîðíî¿� ³í³ö³àòè-
âè, òî íàø áëîê ì³íÿòè äåðæàâí³ ñèìâîëè ó íàéáëèæ÷³ ñòî ðîê³â
íå çáèðàºòüñÿ� � íàãîëîñèâ Þð³é Ãíàòêåâè÷.

Â àïàðàò³ àòàøå ç êóëüòóðè Ïîñîëüñòâà Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè â Êèºâ³ êîìåíòóâàòè ³í³ö³àòèâó óêðà¿íñüêîãî ïîë³òèêà â³ä-
ìîâèëèñÿ !

Ê³íåöü ñîëîäêîãî æèòòÿ
Âëàñíèê �Óêðà¿íñüêèõ ëàñîù³â� âèð³øèâ
ïîçáàâèòè êèÿí íàéïîïóëÿðí³øîãî
ìàãàçèíó öóêåðîê òà ò³ñòå÷îê
Âîëîäèìèð ÏÎËªÒÀªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Çà ³íôîðìàö³ºþ �Õðåùàòèêà�, îäèí ³ç íàéâ³äîì³øèõ ìàãàçèí³â
ñîëîäîù³â Êèºâà �Óêðà¿íñüê³ ëàñîù³�, ùî ðîçì³ùåíèé íà âóë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî �Òåàòðàëüíà�, ìî-
æóòü çàêðèòè.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
ÊÌÄÀ Âàñèëü Ùåðáåíêî, êîìåíòóþ÷è ñèòóàö³þ äëÿ �Õðåùàòè-
êà�, çàÿâèâ, ùî òàêèé ðîçâèòîê ïîä³é ö³ëêîì ìîæëèâèé. ² ì³ñüêà
âëàäà, çà âñüîãî áàæàííÿ, áóäå áåçñèëà: àäæå çã³äíî ç óêðà¿íñüêèì
çàêîíîäàâñòâîì, ï³ñëÿ ïðèâàòèçàö³¿ âëàñíèê çîáîâ�ÿçàíèé çáåð³-
ãàòè ïðîô³ëü òîðãîâåëüíîãî çàêëàäó ëèøå 5 ðîê³â. �À öåé òåðì³í
ùîäî �Óêðà¿íñüêèõ ëàñîù³â�, ÿêùî íå ïîìèëÿþñÿ, çàê³í÷èâñÿ ùå
2003 ðîêó�,� íàãîëîñèâ Âàñèëü Ùåðáåíêî.

À â³äòàê, ñòîëèöÿ ìîæå âòðàòèòè ùå îäèí íåïîâòîðíèé îá�ºêò
(ïðèãàäàéìî õî÷à á Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì), ÿêèé ó ïàì�ÿò³ áà-
ãàòüîõ çàëèøèòüñÿ öåíòðîì ñîëîäêîãî ì³ñüêîãî æèòòÿ !
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ВіJтор)ЮщенJо)запрош@є)]олов@)ОБСЄ)Мі]еля)Анхеля)Мартиноса)подивитися)на)передвиборн@)нестабільність)в)УJраїні

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
�Õðåùàòèê�

Учора)під)час)відJриття)щорічної)сесії)ПарламентсьJої
асамблеї)ОБСЄ)@)Києві)Президент)ВіJтор)ЮщенJо)роз-
повів)"прост@)Jор@пційн@)історію")про)с@часний)@Jраїн-
сьJий)політиJ@м:)парламентсьJа)Jриза,)яJа)б@ла)наслід-
Jом)"систематичних)пор@шень)Констит@ції",)стала)полі-
тичною)і)національною.)Голова)Верховної)Ради)ОлеJ-
сандр)Мороз)заявив,)що)втр@чання)ззовні)є)зайвим,)хо-
ча,)за)йо]о)словами,)на)@JраїнсьJий)парламентаризм
здійснюється)"наст@п".
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ОФІЦІЙНО
Ñòîëèöÿ 
äîïîìîæå ðåã³îíàì

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ �Ïðî ïðî-
âåäåííÿ ñîö³àëüíî¿ àêö³¿ �Ñòîëèöÿ � ðåã³î-
íàì�. ßê ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó� çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî Çàêîí³â
Óêðà¿íè òà ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
�Òóðáîòà� íà 2006�2010 ðîêè çàäëÿ îáì³íó
äîñâ³äîì ðîáîòè ç îáëàñíèìè äåðæàâíèìè
àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³-
ÿìè æ³íîê. Çã³äíî ç öèì ðîçïîðÿäæåííÿì
æ³íî÷èé àêòèâ Êèºâà çä³éñíèòü ïî¿çäêó äî
×åðí³âö³â, Æèòîìèðà òà Ïîëòàâè. Öå ñïðè-
ÿòèìå ïîãëèáëåííþ ñï³âïðàö³ ì³æ öèìè ñó-
ñï³ëüíèìè îá�ºäíàííÿìè, êîíñîë³äàö³¿ æ³-
íî÷îãî ðóõó, ðîçøèðåííþ äîáðî÷èííîñò³ é
âèêîíàííþ ñòîëè÷íèõ ôóíêö³é !

Îãîëîøåíî òåíäåð 
íà ñïîðóäæåííÿ 
òðàíñïîðòíî¿ ðàçâ�ÿçêè 
íà Õàðê³âñüê³é ïëîù³

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî �Äèðåêö³ÿ áó-
ä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä
Êèºâà� îãîëîñèëî òåíäåð íà ïðîåêò ñïîðó-
äæåííÿ áàãàòîð³âíåâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîç-
â�ÿçêè íà Õàðê³âñüê³é ïëîù³. Òåíäåð çàïëà-
íîâàíî íà 17 ëèïíÿ. Ó ðàìêàõ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ³íâåñòîð ïîâèíåí ïîáóäóâàòè ðîçâ�ÿçêó
ó çâ�ÿçö³ ç³ ñòàíö³ºþ ìåòðîïîë³òåíó, àâòî-
âîêçàë, òîðãîâåëüí³ é îô³ñí³ êîìïëåêñè,
ðåñòîðàí ³ àâòîñòîÿíêè. Çàãàëüíà ïëîùà
îá�ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ñòàíîâèòèìå 125,2 òèñ.
êâ. ì, çîêðåìà 42 òèñ. êâ. ì � îô³ñíî-ãî-
òåëüíèé êîìïëåêñ, 11,6 òèñ. êâ. ì � îô³ñ-
íèé öåíòð ç âèñòàâêîâèìè ïðèì³ùåííÿìè,
6 òèñ. êâ. ì � àâòîâîêçàë. Çàãàëüíà îð³ºí-
òîâíà âàðò³ñòü íîâîáóäîâè ñòàíîâèòü
996,234 ìëí ãðí !

Øêîëÿð³â íå ïåðåâ³ðÿòèìóòü
íà ÑÍ²Ä

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷èëà ³íôîð-
ìàö³þ ïðî òå, ùî âñ³ êè¿âñüê³ ñòàðøîêëàñ-
íèêè íà÷åáòî ïîâèíí³ ïðîõîäèòè îáîâ�ÿçêî-
âó ïåðåâ³ðêó íà Â²Ë-³íôåêö³þ/ÑÍ²Ä. �ß á
ïåðøîþ âèñòóïèëà ïðîòè òàêîãî íîâîââå-
äåííÿ, àäæå öå áóëî á ïîðóøåííÿì ïðàâ ëþ-
äèíè�,� íàãîëîñèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Íà-
ãàäàºìî, ¿¿ ñëîâà ïîçàâ÷îðà �ïåðåêðóòèâ� â
²íòåðíåò³ äåõòî ç íåäîáðîñîâ³ñíèõ æóðíàë³ñ-
ò³â. Íàñïðàâä³ æ íà òîä³øíüîìó çàñ³äàíí³ êî-
îðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ ïî-
øèðåííþ Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó éøëîñÿ ëè-
øå ïðî ïîñèëåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè
ñåðåä ó÷í³â !

Âóëèöþ Òàøêåíòñüêó 
ðåêîíñòðóþþòü

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
âèð³øèëà ðåêîíñòðóþâàòè âóëèöþ Òàøêåíò-
ñüêó â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ó 2007�2009 ðî-
êàõ. Çîêðåìà áóäå â³äðåìîíòîâàíî äîðîæíº
ïîêðèòòÿ é òðàìâàéí³ êîë³¿. ÊÌÄÀ âèçíà÷è-
ëà çàìîâíèêîì ðîá³ò êîìóíàëüíó êîðïîðà-
ö³þ �Êè¿âàâòîäîð�, ÿêà ñâîºþ ÷åðãîþ ïî-
âèííà îáðàòè ãåíï³äðÿäíèêà íà òåíäåðí³é
îñíîâ³. Âóëèöÿ Òàøêåíòñüêà ïðîëÿãàº â³ä âó-
ëèö³ Êðîíøòàäòñüêî¿ äî Õàðê³âñüêî¿ ïëîù³.
Íàðàç³ �Êè¿âàâòîäîð� îáñëóãîâóº ³ ðåìîíòóº
1,62 òèñ. êì äîð³ã !

Ë³êâ³äàö³ÿ 
âèòîê³â òðèâàº

Çà ìèíóëèé êàëåíäàðíèé òèæäåíü áðèãà-
äè �Êè¿ââîäîêàíàëó� ë³êâ³äóâàëè 192 âèòî-
êè ç òðóáîïðîâîä³â âîäîïîñòà÷àííÿ. Ó 69 âè-
ïàäêàõ ïðîâåäåíî çåìëÿí³ ðîáîòè. Ó âîäîã³í-
íó ìåðåæó ïîäàíî 6,592 ìëí êóá. ì õîëîä-
íî¿ âîäè. Ñåðåäíüîäîáîâ³ îáñÿãè ñïîæèâàí-
íÿ âîäè ñòàíîâèëè 942 òèñÿ÷³ êóá³â. Óïåðøå
ç ïî÷àòêó ðîêó öåé ïîêàçíèê îïóñòèâñÿ íèæ-
÷å çà ì³ëüéîííó ïîçíà÷êó. Ìåíøå âèêîðèñ-
òàííÿ âîäè ôàõ³âö³ êîìïàí³¿ ïîÿñíþþòü ïå-
ð³îäîì â³äïóñòîê, ùî ïî÷àâñÿ, ïîâ³äîìëÿº
óïðàâë³ííÿ ñóñï³ëüíèõ çâ�ÿçê³â ÂÀÒ �ÀÊ
�Êè¿ââîäîêàíàë� !

×èíîâíèêè ïîæàë³þòü
ñòàðèõ ³ ä³òåé
Íà ñüîãîäí³øí³é êîëåã³¿ â ÊÌÄÀ îáãîâîðþâàòèìóòü
ïèòàííÿ ñèð³ò òà ë³ê³â äëÿ ïåíñ³îíåð³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ,
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Сьо$одні(на(розширеном0(засі-
данні(3оле$ії(Київсь3ої(місь3-
держадміністрації(0правлінці
роз$лян0ть(перебі$(ви3онання
03аз0(Президента(про(захист
прав(дітей,(а(та3ож(об$оворять
сит0ацію(із(забезпеченням(піль-
$ови3ів(меди3аментами(та(стан
про$рами(сприяння(розвит30
мало$о(підприємництва.

ßê çàçíà÷èâ �Õðåùàòèêó� íà÷àëüíèê
Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Ìèêîëà Êóëåáà,
ðàéîíí³ ÷èíîâíèêè ÷àñîì çâîë³êàþòü ³ç
íàäàííÿì äèòèí³ ñòàòóñó ñèðîòè. Òàê,
äåõòî ÷åêàº éîãî 3�4 ðîêè. ×åðåç öå ïðè-
éîìí³ áàòüêè íå ìîæóòü óñèíîâèòè ìà-
ëþêà ÷è îôîðìèòè íàä íèì îï³êó. Òîìó

äî ê³íöÿ 2007-ãî â ñòîëèö³ ñòâîðÿòü ºäè-
íèé åëåêòðîííèé áàíê äàíèõ ñèð³ò òà ä³-
òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè. Äî
ñëîâà, íèí³ íà îáë³êó ïåðåáóâàþòü 2884
þíèõ êèÿí. Ùîð³÷íî â íàøîìó ì³ñò³ áåç
áàòüê³â çàëèøàºòüñÿ 700 ä³òåé.

Îêð³ì ïèòàííÿ ïðî çàõèñò ïðàâ íåïîâ-
íîë³òí³õ, íà çàñ³äàíí³ ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÊÏ �Ôàðìàö³ÿ� Ëàðèñà Æåëºçíº-
âà ïîâ³äîìèòü ïðî ñòàí çàáåçïå÷åííÿ ìå-
äèêàìåíòàìè ï³ëüãîâèê³â. Çà 2007-é âè-
ïèñàíî ïîíàä 461 òèñÿ÷ó ï³ëüãîâèõ ðå-

öåïò³â íà ñóìó 13 ìëí 503 òèñ. ãðí. Ñå-
ðåäíÿ âàðò³ñòü êîæíîãî � 29,26 ãðí. Ç
ê³íöÿ 2006 ðîêó â àïòåêàõ ÊÏ �Ôàðìà-
ö³ÿ� âåòåðàíàì â³éíè, â òîìó ÷èñë³ é ÷ëå-
íàì ñ³ìåé çàãèáëèõ, ïðîäàþòü ìåäèêà-
ìåíòè ç³ çíèæêîþ 10 %. Îäíàê, ÿê çàçíà-
÷èëà ïàí³ Æåëºçíºâà, â áàãàòüîõ íîâèõ
ðàéîíàõ ìàëî àáî âçàãàë³ íåìàº êîìó-
íàëüíèõ àïòåê. Òàê, ïðîòÿãîì 20 ðîê³â
Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì çàáóäîâè ì³ñòà íå
ïåðåäáà÷àëè â³äêðèòòÿ êîìóíàëüíèõ àï-
òåê !

Володимир(Головач((правор0ч)(б0в(радий(поб0вати(на(пляжі(в(робочий(час

Сьо$одні(на(*оле$ії(КМДА(та*ож(роз$лян7ть(питання(про(стан(ви*онання(в(столиці(роз-
порядження( Кабмін7( стосовно( впровадження( Національної( про$рами( сприяння( розвит-
*7( мало$о( підприємництва.( Я*( розповів( “Хрещати*7”( начальни*( Головно$о( 7правління( з
питань(ре$7ляторної(політи*и(та(підприємництва(Ми*ола(Поворозни*,(7(Києві(вона(7спіш-
но(реаліз7ється(завдя*и(власним(напрацюванням.(“Підтвердженням(цьо$о(може(б7ти(те,
що( за( рейтин$ом( столиця( в( питаннях( підприємництва( стабільно( посідає( лідир7ючі( міс-
ця,—(зазначив(пан(Поворозни*.—(А(за(дея*ими(напрям*ами(навіть(перевищ7є(європей-
сь*і( по*азни*и”.( У( Києві( понад( 750( об’є*тів( підприємництва( на( 10( тис.( населення,( тоді
я*(7(більшості(європейсь*их(столиць —(500—600.

ННАА  ТТЕЕММУУ

Ïåðåâ³ðêà ïëÿæåì
Ó ÷åòâåð ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ ç³áðàâ æóðíàë³ñò³â òà ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ
äëÿ ïåðåâ³ðêè ì³ñöü â³äïî÷èíêó ïðèáåðåæíèõ ñìóã

Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Â³äâ³äàëè çîíè â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè,
ùî íàëåæàòü äî Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó,
ñåðåä ÿêèõ Æóê³â îñòð³â òà çàòîêà Êîð-
÷óâàòñüêà. Æóê³â îñòð³â â³ä ïî÷àòêó íå-
ïðèºìíî âðàçèâ íåñàíêö³îíîâàíèìè çâà-
ëèùàìè òà â³äñòîºì òðàíñïîðòó â ñàí³òàð-
í³é çîí³. Òàì âèÿâèëè íàéá³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü ïîðóøåíü. Íà éîãî òåðèòîð³¿ íå áó-
ëî æîäíî¿ óðíè, òîáòî Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîí íå çàáåçïå÷èâ æîäíîãî êîíòåéíå-

ðà äëÿ ñì³òòÿ. Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ îá³öÿâ
îáîâ�ÿçêîâî ðîç³áðàòèñü ç öèìè ïðîáëå-
ìàìè, à íàéãîëîâí³øå � ïîðóøèòè ïè-
òàííÿ ùîäî çàêðèòòÿ ï³ùàíîãî êàð�ºðà
íà îñòðîâ³.

ßê íå äèâíî, òðàïëÿëèñü ³ ïîçèòèâí³
ïðèêëàäè. Òàê, ïðèºìíî çäèâóâàâ îõàé-
í³ñòþ ïðèâàòíèé ïëàòíèé ïëÿæ �Äí³ï-
ðîâñüêà ð³â�ºðà�. Éîãî âëàñíèöÿ � ïðè-
âàòíà ï³äïðèºìèöÿ � çà âëàñí³ êîøòè
âçÿëà ì³ñöå â îðåíäó é îðãàí³çóâàëà òàì
çàòèøíèé ðåñòîðàí òà ïëàòíèé ïëÿæ ç
äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì. Õî÷à ïëÿæ ïëàò-

íèé, öå ÷è íå ºäèíå ì³ñöå, äå ëþäè ìî-
æóòü â³äïî÷èòè íà îõàéí³é òà ïðèáðàí³é
òåðèòîð³¿.

Ó íåíàëåæíîìó ñòàí³ çíàõîäèëèñü ìàé-
æå âñ³ â³äâ³äàí³ çîíè â³äïî÷èíêó. Ùîäî
âñ³õ íåñàíêö³îíîâàíèõ âèêèä³â ñì³òòÿ, çà-
õàðàùåíèõ â³äõîäàìè ñàí³òàðíèõ çîí òà
íåçàêîííèõ çàõîïëåíü òåðèòîð³¿ ñêëàäóòü
â³äïîâ³äí³ àêòè.

Ö³ çîíè äîñèòü ïåðñïåêòèâí³, ³ ÿêùî
íàâåñòè â íèõ ëàä � âîíè íå ëèøå ðàäó-
âàòèìóòü â³äâ³äóâà÷³â, à é ïðèíîñèòèìóòü
ïðèáóòîê ì³ñòó !
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За#інчення.*Почато#*на*1-й*стор.

Ïðîòå òðîõè ìð³éíîþ âèäàº-
òüñÿ òà ÷àñòèíà âèñòóïó Þùåí-
êà, â ÿê³é ³äåòüñÿ ïðî òå, ùî
�íàö³îíàëüíó êðèçó� ìîæëèâî
âèð³øèòè ëèøå ïåðåîáðàííÿì
Âåðõîâíî¿ Ðàäè çà ó÷àñò³ �ºâðî-
ñïîñòåð³ãà÷³â�.

Íàòîì³ñòü Îëåêñàíäð Ìîðîç
íà âñ³ ö³ çàóâàæåííÿ Â³êòîðà
Þùåíêà ëàêîí³÷íî çàïåðå÷èâ,
ùî íà ïàðëàìåíò ³ çàãàëîì íà
ïàðëàìåíòàðèçì â Óêðà¿í³ íà-
ñïðàâä³ �çä³éñíþºòüñÿ íàñòóï�,
à øëÿõè âèõîäó ç êðèçè âèçíà-
÷èâ ùå êîðîòøå � �íàøà âíóò-
ð³øíÿ ñïðàâà�, ÿêà íå ïîòðåáóº
âòðó÷àííÿ.

Ïðî ÷èº âòðó÷àííÿ ³äåòüñÿ,
ìîæíà çäîãàäàòèñÿ õî÷à á ç òî-
ãî, ùî ªâðîïåéñüêà åíåðãåòè÷-
íà õàðò³ÿ, ÿêó çãàäàâ Éîððàí
Ëåííìàðêåð, ïîâèííà, íà äóì-
êó Îëåêñàíäðà Ìîðîçà, çàõèùà-

òè ³íòåðåñè ³ êðà¿í-ñïîæèâà÷³â
åíåðãîíîñ³¿â, ³ êðà¿í-åêñïîðòå-
ð³â, ³ êðà¿í, ÷åðåç ÿê³ çä³éñíþ-
þòü òðàíçèò (³íøèìè ñëîâàìè,
Óêðà¿íà � ñïðàâä³ öåíòðàëüíà
ºâðîïåéñüêà äåðæàâà ³ �íîâà ³ñ-
òîð³ÿ� öüîãî ïîë³òè÷íîãî êîí-
òèíåíòó, ïðîòå, íà â³äì³íó â³ä
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, º
íå ñïîæèâà÷åì ðîñ³éñüêèõ ðå-
ñóðñ³â, à êðà¿íîþ-òðàíçèòåðîì;
âëàñíå,� ³äåÿ ðîñ³éñüêîãî â³ê-
íà ó ªâðîïó, â³äîìà ç ÷àñ³â Ïåò-
ðà ² � Àâò.).

Ï³ñëÿ âèñòóïó Â³êòîðà Þùåí-
êà ðàçîì ç íèì çàë ïëåíàðíèõ
çàñ³äàíü Àñàìáëå¿ çàëèøèëà
á³ëüøà ÷àñòèíà �óðÿäîâî¿ ëîæ³�,
à ï³ñëÿ âèñòóïó Îëåêñàíäðà Ìî-
ðîçà � ëèøå Ìèêîëà Àçàðîâ !

У" наст'пном'" номері" “Хрещати-
3а” —"чер7овий"репортаж"з"парла-
ментсь3ої"асамблеї"ОБСЄ.

Íåáåçïå÷íèé âèá³ð ªâðîïè

Оле$сандр*Мороз*зарезерв/вав*за*собою*роль*3оловно3о*опонента*Ві$тора*Ющен$а
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Âàñèëü ÂÅËÈÌ×ÈÉ,
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
�Õðåùàòèê�

Учора*пропрезидентсь$і*партії*під*е3ідою*Ві$тора
Ющен$а*вчинили*дві*взаємозаперечливі*дії:*підписали
де$ларацію*про*об'єднання*в*один*бло$*(10*партій)*і
водночас*о3олосили,*що*йо3о*назва*с$ладається*з
двох*брендів —*"Наша*У$раїна" —*"Народна*самообо-
рона".*Ві$тор*Бало3а,*б/д/чи*3лавою*Се$ретаріат/*Пре-
зидента,*очолив*виборчий*штаб*"НУ"—"НС",*проте*діс-
тав*лише*сьомий*номер*/*виборчом/*спис$/,*а*Юрій
Л/цен$о*заявив,*що*бло$*доможеться*20*відсот$ів
еле$торальної*прихильності.

Äåêëàðàö³þ ï³äïèñàëè äåñÿòåðî (ë³äåð �ÍÓ� Â�ÿ÷åñëàâ Êèðèëåí-
êî, â³ä ïàðò³¿ �Âïåðåä, Óêðà¿íî!� Þð³é Ëóöåíêî, ë³äåð ÍÐÓ Áîðèñ
Òàðàñþê, ë³äåð ÓÐÏ �Ñîáîð� Àíàòîë³é Ìàòâ³ºíêî, ë³äåð ÓÍÏ Þð³é
Êîñòåíêî, ë³äåð �Ïîðè� Âëàäèñëàâ Êàñüê³â, ë³äåð Ïàðò³¿ çàõèñíè-
ê³â Â³ò÷èçíè Þð³é Êàðìàç³í, â³ä ÊÓÍ ªâãåí Ã³ðíèê, â³ä ªâðîïåé-
ñüêî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê òà ë³äåð ÕÄÑ Âîëîäèìèð
Ñòðåòîâè÷), à ñàì áëîê ñòâîðþþòü �Íàøà Óêðà¿íà� ³ �Íàðîäíà ñà-
ìîîáîðîíà�. Äî îãîëîøåíî¿ â÷îðà ïåðøî¿ äåñÿòêè óâ³éøëè Þð³é
Ëóöåíêî, Â�ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî, Àðñåí³é ßöåíþê, Àíàòîë³é Ãðè-
öåíêî, Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê, Îëüãà Ãåðàñèì�þê, Â³êòîð Áàëîãà,
Êñåí³ÿ Ëÿï³íà, Ðóñëàí Êíÿçåâè÷ òà Âîëîäèìèð Àð�ºâ.

Àáè ç�ÿñóâàòè åëåêòîðàëüí³ ïåðñïåêòèâè áëîêó òà äåêëàðàö³¿,
�Õðåùàòèê� çâåðíóâñÿ ïî êîìåíòàð äî ïîë³òîëîã³â !

Â³êòîð Áàëîãà
êåðóâàòèìå
ìåãàáëîêîì
Àãðåñèâí³ñòü ÁÞÒ 
òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 
çíèçèòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü
ïðîïðåçèäåíòñüêèõ ïàðò³é

Óêðà¿íñüê³ ë³äåðè ðîçñâàðèëèñÿ íà ñåñ³¿ Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ ÎÁÑª

Ма$сим*СТРІХА,
$ерівни$*на/$ових*про3рам*Інстит/т/*від$ритої*політи$и:

—20"відсот3ів,"про"я3і"заявив"Юрій"Л'цен3о,"є"добрим"побажанням.
Я"не"впевнений"'"цій"цифрі,"але"бло3"має"шанс"поборотися."Майже"16
відсот3ів," що" їх" про7ноз'ють" бло3ові" соціоло7ічні" дослідження," дають
підстави"саме"та3"д'мати."Все"залежить"не"тіль3и"від"поведін3и"бло3',
а"й"від"та3ти3и"інших"політичних"сил."А7ресивність"БЮТ"та"Партії"ре7іо-
нів"знизить"рез'льтативність"ме7абло3'.

Володимир*ФЕСЕНКО,
дире$тор*Центр/*політично3о*аналіз/*“Пента”:
—"У"Се3ретаріаті"Президента"ставлять"реальні"завдання"зайняти"др'-

7е"місце"після"БЮТ,"і"3іль3існо"це"оформив"Л'цен3о"в"20"відсот3ів."Да-
ні"соціоло7ічних"досліджень"близь3і"до"цієї"цифри."Все"залежатиме"від
ефе3тивності"виборчої"3ампанії."Б'ло"б"добре,"я3би"в"першій"двадцят-
ці"змінилися"політичні"обличчя.

ККООММЕЕННТТААРР
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Îòðèìàííÿ õàáàðà ïåðåñë³äóºòüñÿ ïî òåëåôîíó
Ó ÌÂÑ â³äêðèëè �ãàðÿ÷ó ë³í³þ� äëÿ âèìàãà÷³â ó âóçàõ

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó�
ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
äåïàðòàìåíòó Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
áîðîòüáè ç îðãàí³çîâàíîþ çëî-
÷èíí³ñòþ ÌÂÑ Óêðà¿íè Âàñèëü
Ñàïñàí, ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
ðîçì³ð õàáàðà êîëèâàºòüñÿ â³ä 400
ãðí äî 100 òèñ. ãðí. Äåêàí³â ôà-
êóëüòåò³â, êàôåäð òà âèêëàäà÷³â
ïðàâîîõîðîíö³ íàéá³ëüøå âèêðè-
âàþòü ïðè îòðèìàíí³ ãðîøåé ÷è
ö³ííèõ ðå÷åé çà äîïîìîãó ïðè

çäà÷³ ³ñïèò³â ÷è çàë³ê³â. Òàê, ó
2007 ðîö³ ïîðóøåíî 150 êðèì³-
íàëüíèõ ñïðàâ ùîäî õàáàðíèöòâà
â îñâ³òÿíñüêèõ çàêëàäàõ. Ïðîòå,
ÿê ñâ³ä÷èòü ñâ³òîâà ïðàêòèêà, ì³-
ë³ö³ÿ âèêðèâàº ëèøå 5% â³ä
ñïðàâæíüî¿ ê³ëüêîñò³ çëî÷èí³â òà-
êîãî õàðàêòåðó.

Ñòàº äåäàë³ ïîïóëÿðíèì øàõ-
ðàéñòâî ïðè âñòóïí³é êàìïàí³¿ äî
âóç³â. ßê çàçíà÷èâ ïàí Ñàïñàí,
áàãàòî ëþäåé íèí³ çâåðòàþòüñÿ

äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ç
ñêàðãàìè íà �àôåðèñò³â â îñâ³ò³�.
Ä³ëêè âèëîâëþþòü áàòüê³â àá³òó-
ð³ºíò³â á³ëÿ ïðèéìàëüíèõ êîì³-
ñ³é, îá³öÿþòü çà ãðîøîâó âèíàãî-
ðîäó 100-â³äñîòêîâèé âñòóï íà
áàæàíó ñïåö³àëüí³ñòü, à ï³ñëÿ îò-
ðèìàííÿ ãðîøåé çíèêàþòü ³ç íè-
ìè, íå âèêîíàâøè í³÷îãî ç îá³-
öÿíîãî.

Â. î. íà÷àëüíèêà ïðåñ-ñëóæáè
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ì.
Êèºâà Âîëîäèìèð Äìèòðåíêî
çàçíà÷èâ �Õðåùàòèêó�: ùîäíÿ â
êè¿âñüê³é ì³ë³ö³¿ ïðàöþº òåëå-
ôîí äîâ³ðè � 271-99-90. Çà öèì
íîìåðîì ãðîìàäÿíè ìîæóòü ïî-
â³äîìëÿòè ïðî ôàêòè âèìàãàííÿ
àáî äà÷³ õàáàðà â íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ ñòîëèö³. Äî ñëîâà, õàáàð-
íèêó çàãðîæóº äî 12 ðîê³â
óâ�ÿçíåííÿ. Îäíàê êðèì³íàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå íå ëèøå

òîé, õòî áåðå, à é òîé, õòî äàº
ãðîø³ çà ³ñïèòè àáî çàë³êè. Íà
òþðåìíèõ íàðàõ çà öå ìîæíà
ïðîâåñòè â³ä 3 äî 8 ðîê³â. Îäíàê,

ÿêùî ãðîìàäÿíèí çàÿâèâ äî ì³-
ë³ö³¿ ïðî âèìàãàííÿ àáî äà÷ó õà-
áàðà, òî â³í íå íåñòèìå í³ÿêî¿
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ !

Літо%—%не%тіль+и%пора%відпочин+3
Ор#анізація* зайнятості* молоді* —* один* із* напрям5ів* а5тивної

політи5и*зайнятості*населення.*А*літо*—*найбільш*напр>жена*пора,
5оли* >* ст>дентів* та* ш5олярів* з'являється* ба#ато* вільно#о* час>* і
5іль5ість*звернень*молоді*до*районних*центрів*зайнятості*в*пош>5ах
тимчасової*роботи*збільш>ється.

Київсь5ий* місь5ий* центр* зайнятості* сприяє* працевлашт>ванню
молоді*на*ва5ансії,*заявлені*роботодавцями.*В*за#альномісь5ій*базі
даних* наліч>ється* близь5о* 35* 000* ва5ансій,* в* том>* числі* близь5о
1000* —* ва5ансії* для* >чнівсь5ої* та* ст>дентсь5ої* * молоді* на* літній
період* із* зарплатою* від* 600* #рн* до* 1600* #рн.* Для* бажаючих
попрацювати*під*час*літніх*5ані5>л*пропон>ються*ва5ансії*продавців,
офіціантів,*5>хонних*працівни5ів,*ре5ламних*а#ентів,*>5ладальни5ів-
па5>вальни5ів,*сорт>вальни5ів*напівфабри5атів*тощо.

Пере#лян>ти* пропозиції* роботодавців* можна* за* допомо#ою
еле5тронних*терміналів*самостійно#о*пош>5>*роботи,*я5і*встановлені
>*всіх*центрах*зайнятості*столиці.

Більш*детальн>*інформацію*Ви*зможете*отримати,*зверн>вшись
до*Київсь5о#о*місь5о#о*та*районних*центрів*зайнятості*міста.

Ува5а!
Шевчен+івсь+ий%районний%центр%зайнятості%

переїхав%з%в3л.%Жилянсь+ої,%47-б%
на%в3л.%Я+3ба%Коласа,%19-а%

(в*приміщення*Святошинсь5о#о
районно#о*центр>*зайнятості).

Âèáîðè îá³éäóòüñÿ
áåç åëåêòîðàëüíî¿
ðåâîëþö³¿
Êèÿíè â³ääàþòü ïåðåâàãó 
äåìîêðàòè÷íèì ñèëàì
²ðèíà ÌÀËÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Учора%5олова%ради%дире+-
торів%Інстит3т3%політич-
них,%соціоло5ічних%та%мар-
+етин5ових%досліджень
імені%Тараса%Шевчен+а
Володимир%Бондарен+о
оприлюднив%рез3льтати
соціоло5ічно5о%опит3вання
щодо%майб3тніх%парла-
ментсь+их%виборів.

Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ, ïðî-
âåäåíîãî ç 25 ÷åðâíÿ äî 1 ëèï-
íÿ, áóëî îïèòàíî 2027 ïîâíîë³ò-
í³õ ðåñïîíäåíò³â çà êâîòíîþ âè-
á³ðêîþ, ùî ðåïðåçåíòóº äîðîñëå
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè çà ñòàòòþ, â³-
êîì, îñâ³òîþ, òèïîì ïîñåëåííÿ
òà ðåã³îíàìè. Íà ï³äñòàâ³ àíàë³-
çó îïèòóâàííÿ çðîáëåíî âèñíî-
âîê: øàíñè ïðîéòè äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè øîñòîãî ñêëèêàííÿ ìàþòü
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÁÞÒ, �Íàøà
Óêðà¿íà� òà ÊÏÓ. Äîñë³äæåííÿ
çàñâ³ä÷èëî, ùî íà öèõ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ âèáîðàõ Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â âòðàòèòü 5�7 % âèáîðö³â ïî

âñ³é Óêðà¿í³, ÿê³, ìîæëèâî, â³ä³-
éäóòü Êîìóí³ñòè÷í³é ïàðò³¿ òà
Ïðîãðåñèâí³é ñîö³àë³ñòè÷í³é
ïàðò³¿. ßê ñòàëî â³äîìî, ïðîâî-
äèëè îêðåì³ ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³-
äæåííÿ çà 10 êì â³ä Êèºâà, ùî
ïîêàçàëè òàêîæ íåçàïåðå÷íó ïå-
ðåâàãó äåìîêðàòè÷íèõ ñèë, àäæå
æîäåí ïðåäñòàâíèê Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â íàâ³òü íå áàëîòóâàâñÿ íà âè-
áîðàõ ìåðà. Âîëîäèìèð Áîíäà-
ðåíêî çàçíà÷èâ, ùî â ³íøèõ îá-
ëàñòÿõ ñèòóàö³ÿ â³äð³çíÿºòüñÿ,
çîêðåìà íà ñõîä³ òà ï³âäí³ á³ëü-
ø³ñòü º ñèìïàòèêàìè Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â.

�85 % åëåêòîðàòó ãîëîñóâàòè-
ìóòü çà äåìîêðàòè÷í³ ñèëè. Äî
íèõ íàëåæàòü �Íàøà Óêðà¿íà�,
�Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà�, Áëîê
Þë³¿ Òèìîøåíêî, Õðèñòèÿíñüêî-
ë³áåðàëüíà ïàðò³ÿ�,� ïðîêîìåí-
òóâàâ åëåêòîðàëüíó ñèòóàö³þ Âî-
ëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Â³í òàêîæ çàÿâèâ, ùî åëåêòî-
ðàëüíî¿ ðåâîëþö³¿ íå â³äáóëîñÿ, ³
íå ìîæíà ñïðîãíîçóâàòè, ÿê
ñêëàäåòüñÿ ïîë³òè÷íà ãðà, êîëè
âîíà íå ðîçïî÷àëàñÿ.

Ó íàñòóïíèõ íîìåðàõ �Õðåùà-
òèê� îïðèëþäíèòü äàí³ ³íøèõ ñî-
ö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü !

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Учора%на%брифін53%в%Міністерстві%вн3трішніх%справ%пра-
воохоронці%назвали%розміри%хабарів%в%освітянсь+их%за-
+ладах —%від%400%до%100 000%5рн.%А%для%повідомлення
про%фа+ти%вима5ання%5рошової%вина5ороди%за%с+ладан-
ня%іспитів%під%час%сесії%або%протя5ом%вст3пної%+ампанії
до%в3з3%в%відомстві%працює%"5аряча%лінія".

Çâèíóâà÷åííÿ 
³ âèïðàâäîâóâàííÿ
Ïîãîäæóâàëüíà ðàäà äí³ïðîâñüêèõ äåïóòàò³â
ñòàëà ã³ëüéîòèíîþ äëÿ ãîëîâè ðàéðàäè 
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
�Õðåùàòèê�

Учора%низ+а%помаранче-
вих%видань%продовжила
тем3%5нано5о%5олови%Дніп-
ровсь+о5о%район3%міста
Києва%Оле+сандра%Сотни-
+ова.%Напередодні%він
провів%53чн3%прес-+онфе-
ренцію%в%ле5ендарном3
УНІАНі,%я+е%в+отре%пор3-
шило%3+раїнсь+е%за+оно-
давство%в%сфері%інформа-
ції,%волюнтаристсь+и%не
п3стивши%+ореспондента
"Хрещати+а"%на%з3стріч.
Анонсована%Сотни+овим
сесія%районної%ради%вчора
не%відб3лася.

Ïàí Ñîòíèêîâ çàÿâëÿº, ùî â
Êèºâ³ â³äáóâàºòüñÿ öåíòðàë³çàö³ÿ
âëàäè ³ áþäæåòíèõ ïîòîê³â ì³ñü-
êîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ. Çîêðåìà, ç
ëþòîãî â ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ íå ìà-
þòü ïîâíîâàæåíü ïîãîäæóâàòè â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Ñë³ä
çàóâàæèòè, ùî êîëè òàêå ïðàâî áó-
ëî, çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿
ÐÄÀ Ìèêîëà Êðàñíîùîê äàâ ïî-
ãîäæåííÿ �íà òèì÷àñîâå ïîðóøåí-
íÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâëåí-
íÿ â çâ�ÿçêó ç âñòàíîâëåííÿì òèì-
÷àñîâî¿ îãîðîæ³ íà ïåð³îä áóä³â-
íèöòâà... ïî âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà,
12�. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü êîï³ÿ îô³-
ö³éíîãî ëèñòà ïîãîäæåíü äî îðäå-
ðà, íàäàíà äåïóòàòàìè Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ðàéðàäè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Ñàìå çà ö³ºþ àä-
ðåñîþ ñòàëîñÿ ïîáèòòÿ ì³ñöåâèõ
ìåøêàíö³â, êîòð³ íàìàãàëèñÿ çà-
õèñòèòè â³ä çàáóäîâè òåðèòîð³þ,
â³äâåäåíó ô³ðì³ �Êðîóí ä³ëÿíö³�.

Äî ñëîâà, äâîº ïîñòðàæäàëèõ äî-
ñ³ ïåðåáóâàþòü ó ë³êàðí³. Âëàäîþ
âçÿòî ï³ä êîíòðîëü ïðîöåñ ë³êó-
âàííÿ. Â³äáóëàñÿ íàðàäà çà ó÷àñ-
òþ ÑÁÓ, ì³ë³ö³¿ òà ïðîêóðàòóðè.
Á³ëÿ ìàéäàí÷èêà âñòàíîâëåíî ïîñò
ì³ë³ö³¿. Îòîæ ëèøå ï³ñëÿ á³éêè ïî-
÷àëèñÿ ÿê³ñü ä³¿ ç äîïîìîãè ìåø-
êàíöÿì. Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ ñêà-
çàâ òàêîæ, ùî â³äáóâàºòüñÿ öåí-
òðàë³çàö³ÿ ç áàãàòüîõ âèä³â ïîäàò-
ê³â, ó òîìó ÷èñë³ íà ïðèáóòêè ô³-
çè÷íèõ îñ³á. Â³í òàêîæ çàïåðå÷èâ,

ùî º â çìîâ³ ç ô³ðìîþ �Åêîáóä�,
ÿêà õî÷å çâåñòè 25-ïîâåðõ³âêè íà
ì³ñö³ äâîõ êîëèøí³õ äèòñàäê³â. À
íàÿâí³ñòü íàìåòà á³ëÿ ðàéàäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïîÿñíþº îðãàí³çàö³ºþ òèñ-
êó ç áîêó Þð³ÿ Ãóäçÿ, ëþäèíè,
êîòðà ñïîðóäèëà òðèïîâåðõîâèé
áóäèíîê áåç æîäíîãî ïîãîäæó-
âàëüíîãî äîêóìåíòà, ÷èì íèí³ çàé-
ìàºòüñÿ ïðîêóðàòóðà. Äîíüêà
Þð³ÿ Ãóäçÿ çàïåðå÷èëà òàêå ïîÿñ-
íåííÿ.

Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ ñêàçàâ òà-
êîæ, ùî êåð³âíèöòâó Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîíó âèñëîâèëè äîâ³ðó 57%
òåëåãëÿäà÷³â, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ðå-
çóëüòàòè ³íòåðàêòèâíîãî ãîëîñóâàí-
íÿ. Çà ñëîâàìè ïàíà Ñîòíèêîâà,
òîä³ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³-
ä³éøîâ, ïðèâ³òàâ ³ ïîòèñíóâ ðóêó.

Åêñïåðòè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ
òàê ïðîêîìåíòóâàëè äëÿ �Õðåùà-
òèêà� çàÿâó Îëåêñàíäðà Ñîòíèêî-
âà: òåëåãëÿäà÷³ íå ãîëîñóþòü, à áå-
ðóòü ó÷àñòü ó ³íòåðàêòèâíîìó îïè-
òóâàíí³, ÿêå íå º ðåïðåçåíòàòèâ-
íèì.

Àíîíñîâàíà ïàíîì Ñîòíèêîâèì
ñåñ³ÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè
íå â³äáóëàñÿ.

Äåïóòàò Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè,
÷ëåí ôðàêö³¿ �Íàøà Óêðà¿íà�, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ ç ïèòàíü ïðî-
ìèñëîâîñò³ Â³êòîð Ë³ííèê òàê ïî-
ÿñíèâ �Õðåùàòèêó� çðèâ ñåñ³¿: �Íà
ïîãîäæóâàëüí³é ðàä³ ç óñ³ìà êåð³â-
íèêàìè ôðàêö³é áóëè óçãîäæåí³ âñ³
ïèòàííÿ äëÿ âèíåñåííÿ íà ñåñ³þ,

â òîìó ÷èñë³ é ò³, êîòð³ íå ðîçãëÿ-
íóëè íà ç³ðâàí³é ñåñ³¿. Àëå ôðàêö³¿
Áëîêó ×åðíîâåöüêîãî, ëèáîíü,
ùîñü íàñíèëîñÿ, ³ âîíè ³ç ÃÀÊîì
³ ÏÐ âèð³øèëè íå ðåºñòðóâàòèñÿ.
Ç³áðàâñÿ 31 äåïóòàò, â³äáóëèñÿ çà-
ãàëüí³ çáîðè ÍÑÍÓ, ÁÞÒ, ÁÂÊ.
�Ãîðÿòü� íå âèð³øåí³ ïèòàííÿ íî-
âî¿ äîðîãè íà ÄÂÐÇ, íàâåäåííÿ ïî-
ðÿäêó â Ã³äðîïàðêó, ùîá íå ¿çäè-
ëè àâòîìîá³ë³, òà ³íø³ ïèòàííÿ�.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåäñòàâíèê Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â ðàé-
ðàä³ Ñåðã³é Õëîïîâ ó ðîçìîâ³ ç êî-
ðåñïîíäåíòîì �Õðåùàòèêà�, çîê-
ðåìà, çàçíà÷èâ: � 25 ÷åðâíÿ íå áó-
ëî ðîçãëÿíóòå ïèòàííÿ ïðî íåäî-
â³ðó ãîëîâ³ ÐÄÀ. Âîíî ïåðåíåñëî-
ñÿ íà 10 ëèïíÿ. Ñîòíèêîâ ñàìîï³-
àðèòüñÿ. Ãîëîâà÷ áà÷èâ ñòàí ÆÊÃ,
³ í³÷îãî ó òîìó âò³øíîãî íåìà�.

Ùå îäèí äåïóòàò ðàéðàäè, Ïåò-
ðî Ãðèùåíêî, çàÿâèâ �Õðåùàòè-
êó�: �Ïèòàííÿ äóæå íåï³äãîòîâëå-
í³. Ïèòàííÿ Áåðåçíÿê³âñüêî¿, 12
ïîòð³áíî âèð³øóâàòè ó Êè¿âðàä³.
Áóäå òàê, ÿê ïðîãîëîñóâàëà òðåòè-
íà, ùîá äàë³ ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ
13 ëèïíÿ. Àáî 10 ëèïíÿ, ÿê ïîñòà-
íîâèëà ïîïåðåäíÿ ñåñ³ÿ�.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ÓÍ²ÀÍ ³
ïðåñ-ñëóæáó Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ
(êåð³âíèê � íåâëîâèìà íà ðîáî-
÷îìó ì³ñö³ Ëþäìèëà Îë³éíèê) ºä-
íàº îäíå � ïàòîëîã³÷íà íåíàâèñòü
äî ãàçåòè �Õðåùàòèê�: êîðåñïîí-
äåíò ãàçåòè ç áîºì ìóñèòü â³äñòîþ-
âàòè ñâîº ïðàâî íà ïðîôåñ³þ !

Оле+сандр%Сотни+ов%лічить%дні%до%своєї%відстав+и%на%найближчій%сесії%райради
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Íà Ïîçíÿêàõ ç�ÿâèòüñÿ àêâàïàðêîâà çîíà
Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ñõâàëèëà ñòâîðåííÿ ä³ëîâîãî ³ êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� ãî-
ëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Âàñèëü
Ïðèñÿæíþê, ê³ëüêà ðîê³â òîìó
Êè¿âðàäà âèä³ëèëà çàìîâíèêàì
ïðèáëèçíî 12 ãà çåìë³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî
êîìïëåêñó ³ ä³ëîâîãî öåíòðó. �Ïå-
ðåä ïðîåêòàíòàìè ïîñòàëî çàâäàí-
íÿ � ÿê îðãàí³÷íî ïîºäíàòè ö³
ð³çíîïðîô³ëüí³ îá�ºêòè,� çàçíà-
÷èâ Âàñèëü Ïðèñÿæíþê.� Ïðè
öüîìó çîä÷³ ìàþòü ïîäáàòè ïðî
ñòâîðåííÿ çîíè â³äïî÷èíêó äëÿ
ìåøêàíö³â 11 ì³êðîðàéîíó Ïî-
çíÿêè, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé íåïî-
äàë³ê, òà îñó÷àñíèòè Äí³ïðîâñüêó
íàáåðåæíó â ðàéîí³ Êíÿæîãî çà-
òîíó�. Ïàí Ïðèñÿæíþê äîäàâ,
ùî äëÿ æèòåë³â Ë³âîáåðåææÿ áó-
ä³âíèöòâî öèõ îá�ºêò³â áóäå äî ðå-
÷³, àäæå ìàéæå 8 òèñÿ÷ êèÿí îò-
ðèìàþòü òóò ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó
Àíäð³é Ïàøåíüêî ðîçïîâ³â �Õðå-
ùàòèêó�, ùî êîìïëåêñ ³ öåíòð,
õî÷à ³ áóäóòü ðîçòàøîâàí³ ïîðó÷,
ìàòèìóòü ð³çí³ ôóíêö³¿ ³ ïðèçíà-

÷åííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ä àê-
âàïàðê â³äâåäåíî 4,7 ãà, ï³ä á³ç-
íåñ-öåíòð � 7 ãà. �Âñ³ çåìåëüí³
ïèòàííÿ íàðàç³ âèð³øåíî, çàëè-
øèëîñÿ óçãîäèòè ïðîåêòíó äîêó-
ìåíòàö³þ�,� ðîçïîâ³â â³í. Çã³ä-
íî ç ïðîåêòîì, äî á³çíåñ-öåíòðó
óâ³éäóòü 4 áóä³âë³ ç ïåðåì³ííîþ
âèñîòí³ñòþ â³ä 7 äî 12 ïîâåðõ³â.
Â íèæí³é ÷àñòèí³ ïðèì³ùåíü ðîç-
òàøóþòü ãðîìàäñüêèé ôîíä, âè-
ùå � êàôå, ðåñòîðàíè, ³íòåðíåò,
êîíôåðåíö- ³ âèñòàâêîâ³ çàëè. Ó
ï³äçåìí³é ÷àñòèí³ çâåäóòü äâîð³â-
íåâèé á³çíåñ-ïàðê³íã íà 1800 ìà-
øèíîì³ñöü, à íåïîäàë³ê ùå îäèí
íà 600 ì³ñöü äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ³
ïðàö³âíèê³â àêâàïàðêó. Â ä³ëîâ³é
÷àñòèí³ ïîáóäóþòü îô³ñè êàòåãî-
ð³¿ À. Ãîëîâíèì æå îá�ºêòîì
êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî öåíòðó
ñòàíå àêâàïàðê, äî ÿêîãî ââ³é-
äóòü: äèòÿ÷à çîíà, áàñåéí, �ïî-
â³ëüíà ð³êà�, àòðàêö³îíè � �×îð-
íà ä³ðà�, �Ìóëüòèôîí�, �Êàì³-
êàäçå�, �Øâèäêèé ñïóñê�, �Ã³-
ãàíò�. Îêð³ì öüîãî, òóò ïîáóäó-

þòü áàãàòîçàëüíèé ê³íîòåàòð, äè-
òÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé ³ â³äïî÷èí-
êîâèé ìàéäàí÷èêè, áîóë³íã-
öåíòð, êàôå, ðåñòîðàíè, âèäîâ³
òåðàñè íà Äí³ïðî òà ïðèñòàíü äëÿ
÷îâí³â, SPA-çîíó, ô³òíåñ, á³ëü-
ÿðäí³, ñïîðòèâíèé òà ìåäè÷íèé
öåíòðè. Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³â-
ö³â, îäíî÷àñíî àêâàïàðê ìîæå
ïðèéíÿòè äî 400 â³äâ³äóâà÷³â.

Àíäð³é Ïàøåíüêî ðîçïîâ³â
�Õðåùàòèêó�, ùî ï³ñëÿ ïðîâåäå-

íèõ åêîëîãàìè äîñë³äæåíü ç�ÿñó-
âàëè, ùî â öüîìó ì³ñö³ çàáðóä-
íåííÿ âîäè âàæêèìè ìåòàëàìè ó
â³ñ³ì ðàç³â ïåðåâèùóº âñòàíîâëå-
íó íîðìó. Òîìó î÷èùåííÿ ïîòðå-
áóº ÿê âîäíà ïîâåðõíÿ, òàê ³ äíî
òà ïðèáåðåæíà ñìóãà. Íàðàç³ ì³ñ-
öå çàáóäîâè çàïóùåíå, ó äîñèòü
íåïðèãëÿäíîìó âèãëÿä³.

Ó÷àñíèêè ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè
ï³äòðèìàëè ïåðåäïðîåêòí³ ïðî-
ïîçèö³¿, çàïðîïîíóâàâøè àâòîðàì

ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî åòàïó ðî-
áîòè. Ùîïðàâäà, íà äóìêó àðõ³-
òåêòîðà Â³êòîðà Äóáêà, ïðîåêòàí-
òàì ïîòð³áíî ùå äåòàëüíî îïðà-
öþâàòè òðàíñïîðòíó ñõåìó. Éîãî
êîëåãà, ªâãåí Ë³øàíñüêèé, ââà-
æàº, ùî ïîòð³áíî óçãîäèòè âñ³
ïèòàííÿ ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
àäæå ÷àñòèíà â³äâåäåíî¿ ï³ä çà-
áóäîâó òåðèòîð³¿ íàëåæèòü äî
ëàíäøàôòíî¿ çîíè !

Ñòðàòåã³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçáóäîâè
Äî ªâðî-2012 â Ñîëîì�ÿíñüêîìó ðàéîí³ ðåêîíñòðóþþòü Øóëÿâñüêèé, Æèëÿíñüêèé
øëÿõîïðîâîäè òà ïîáóäóþòü àâòîìîá³ëüíó ðîçâ�ÿçêó íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ

Ó÷îðàøíÿ âè¿çíà íàðàäà ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè íà íàéâàæëèâ³ø³
îá�ºêòè, ÿê³ ìàþòü íàéáëèæ÷èì
÷àñîì çäàòè â åêñïëóàòàö³þ â Ñî-
ëîì�ÿíñüêîìó ðàéîí³, â³äáóëàñÿ
çà ñïðîùåíèì ãðàô³êîì. Òîáòî
íà îçíàéîìëåííÿ ç ðåêîíñòðóê-
ö³ºþ ÷è áóä³âíèöòâîì çàêëàäó îñ-
â³òè ÷è êóëüòóðè â³äâîäèëîñÿ
óñüîãî 5�10 õâèëèí. Ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñà Áàññà íà-
ñàìïåðåä ö³êàâèëî, â ñê³ëüêè
îá³éäåòüñÿ �êàïðåìîíò� äàíîãî
îá�ºêòà ³ êîëè â³äáóäåòüñÿ éîãî
â³äêðèòòÿ. Â³í ïîîá³öÿâ, ùî íàé-
á³ëüø ïðîáëåìí³ ì³ñöÿ, çäåá³ëü-
øîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, âëàäíà-
þòü çàâäÿêè äîïîìîç³ ñòîëè÷íî¿
âëàäè.

Ñåðåäíÿ çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêî-
ëà ¹ 121, ìàáóòü, ºäèíà â ñòîëè-
ö³, ÿêó é äîñ³ îïàëþþòü âóã³ëëÿì
òà ÿêà ìàº äåðåâ�ÿí³ ïåðåêðèòòÿ.
Ïèòàííÿ ïðî ¿¿ ðåêîíñòðóêö³þ
òðèâàº âæå íå ïåðøèé ð³ê. Íèí³
òóò íàâ÷àþòü ä³òëàõ³â, ïåðåâàæíî

ç ïðèâàòíîãî ñåêòîðà Ñîëîì�ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ íàâ³òü íå ìà-
þòü âëàñíîãî ñòàä³îíó. Äåíèñ
Áàññ, â³äâ³äàâøè öåé îá�ºêò, çà-
ïðîïîíóâàâ âçàãàë³ çíåñòè ñòàðå
ïðèì³ùåííÿ, à íà éîãî ì³ñö³
çâåñòè íîâå. Ùîïðàâäà, öå îá³é-
äåòüñÿ âæå çíà÷íî äîðîæ÷å � â
70�80 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. �Äî-
ðå÷íî áóëî á ó äâîð³ øêîëè çâåñ-
òè áóäèíîê äëÿ â÷èòåë³â,� çàçíà-
÷èâ â³í.� Àëå ïîòð³áíî âèð³øè-
òè ïèòàííÿ, äå íàâ÷àòèìóòü ì³ñ-
öåâèõ ä³òëàõ³â, äîïîêè áóäóâàòè-
ìóòü äâàíàäöÿòèð³÷êó�.

À îñü çàïóùåí³ Ñîâñüê³ ñòàâêè
ìîãëè á ñòàòè íåïîãàíèì ì³ñöåì
â³äïî÷èíêó äëÿ êèÿí. ¯õ çãîäí³
îáëàøòóâàòè ³ âçÿòè íà áàëàíñ â
ÄÊÏ �Ïëåñî�. Àëå íàðàç³ âîäîé-
ìà ³ ïðèëåãëà äî íå¿ òåðèòîð³ÿ ïå-
ðåáóâàº ó âëàñíîñò³ àãðîô³ðìè
�Ïóùà Âîäèöÿ�, ÿê³é äî íèõ,
ñõîæå, íåìàº í³ÿêîãî ä³ëà. �Òîæ
ðîçðîáèâøè ïðîåêò ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ³ ðîç÷èùåííÿ Ñîâñüêèõ ñòàâ-
ê³â òà âèð³øèâøè ïèòàííÿ çåì-

ëåâ³äâåäåííÿ, ìîæíà ðîçïî÷àòè
ðîáîòè,� ïåðåêîíàíèé âèêîíó-
âà÷ îáîâ�ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÊÏ
�Ïëåñî� Àíäð³é Åâåíêî.� Äî òî-
ãî æ öå âèã³äíèé ³íâåñòèö³éíèé
ïðîåêò, ÿêèì çàö³êàâëÿòüñÿ á³ç-
íåñìåíè�.

×è íå íàéâàæëèâ³øèìè òðàíñ-
ïîðòíèìè îá�ºêòàìè, ÿê³ ðîçòà-
øîâàí³ íà òåðèòîð³¿ Ñîëîì�ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó, º Øóëÿâñüêèé ³
Æèëÿíñüêèé øëÿõîïðîâîäè. Íè-
ìè ùîäíÿ ïðî¿æäæàþòü òèñÿ÷³
àâòî, àëå ÷åðåç ìàëó ê³ëüê³ñòü
ñìóã ìàøèíè ÷àñòî ïîòðàïëÿþòü
â ïðîáêè. Òîìó, â³äïîâ³äíî äî
ðîçðîáëåíèõ ïðîåêò³â, ïëàíóþòü
ðîçøèðèòè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó íà
öèõ ðîçâ�ÿçêàõ. Íàïðèêëàä, íà
Øóëÿâö³ çàì³ñòü øåñòè çðîáèòè

â³ñ³ì ñìóã òà ïîáóäóâàòè äîäàòêî-
â³ ç�¿çäè. Ùîïðàâäà, ðåàë³çàö³¿
öèì ïëàíàì çàâàæàº ëèâàðíèé
öåõ çàâîäó �Á³ëüøîâèê�. Ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ çàïðîïîíóâàâ ï³äãîòóâàòè
âñ³ ïîòð³áí³ äîêóìåíòè äëÿ îáãî-
âîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ íà óðÿäî-
âîìó ð³âí³.

Ï³ä ÷àñ ï³äñóìêîâî¿ íàðàäè, äå
îáãîâîðþâàëèñÿ ðåçóëüòàòè îá�-
¿çäó, ãîëîâà Ñîëîì�ÿíñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí Ñèäîðîâ
ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê âèêîíóþòü
ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó, ÿê³ îá�ºêòè ïîòð³á-
íî çäàòè â åêñïëóàòàö³þ â ïåðøó
÷åðãó. Ðàçîì ç öèì â³í çàçíà÷èâ,
ùî â íèõ íàéñòàð³øèé æèòëîâèé
ôîíä, òîáòî �õðóùîâîê� ³ �ïàíå-
ëüîê�, ÿêèì âæå ïîíàä 50 ðîê³â,
íà Ñîëîì�ÿíö³ ðîçòàøîâàíî íàé-
á³ëüøå â ì³ñò³. �Íàâ³òü á³ëüøå,
í³æ ó òàêèõ ðàéîíàõ, ÿê Äí³ïðîâ-
ñüêèé ³ Ñâÿòîøèíñüêèé�,� óòî÷-
íèâ â³í. ²âàí Ïåòðîâè÷ òàêîæ ïî-
ñêàðæèâñÿ Äåíèñó Áàññó, ùî â
ðàéîí³ ãîñòðà ïðîáëåìà ç ïðèì³-
ùåííÿì äëÿ ì³ñöåâèõ ñóää³â,
àäæå ñòàðà ñïîðóäà âæå íå ïðè-
äàòíà äëÿ ðîáîòè. �Òàê ïðèþò³òü
íàðîäíèõ çàñ³äàòåë³â ó ñåáå, àäæå
ó âàñ íå ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, à
ñïðàâæí³é ïàëàö. Àáî äîáóäóéòå
äëÿ íèõ õî÷à á ùå îäèí ïîâåðõ,�
ïîæàðòóâàâ Äåíèñ Áàññ.� À ÿê-
ùî ñåðéîçíî, òî íà ÷àñ áóä³âíèö-
òâà ÷è ðåêîíñòðóêö³¿ ñóäó ïîòð³á-
íî òåðì³íîâî çíàéòè â³ëüí³ ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ ðîáîòè óñ³õ ïðàö³â-
íèê³â� !

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

У"серед'"містоб'дівна"рада"схвалила"передпрое4тні
пропозиції"б'дівництва"ділово8о"і"4'льт'рно-оздоров-
чо8о"центр'"на"Дніпровсь4ій"набережній."За"зад'мом
архіте4торів,"на"12"8а"площі"спор'дять"офіси"А-4лас',
я4і"меж'ватим'ть"з"а4вапар4ом"та"іншими"розважаль-
ними"за4ладами."Щоправда,"розробни4ам"прийдеться
детальніше"опрацювати"транспортн'"схем',"вдос4она-
лити"архіте4т'р'"та"'з8одити"всі"питання"з"Головним
'правлінням"охорони"4'льт'рної"спадщини."Адже"час-
тина"заб'довчої"території"належить"до"ландшафтної
зони.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

У"Солом'янсь4ом'"районі,"о4рім"б'дівництва"житла,
ш4іл,"впоряд4'вання"пар4ів"і"с4верів,"найближчим"ча-
сом"розпочн'ть"ре4онстр'4цію"Ш'лявсь4о8о"і"Жилян-
сь4о8о"шляхопроводів."Під"час"'чорашньої"виїзної"ро-
бочої"наради"перший"заст'пни4"8олови"КМДА"Денис
Басс"ознайомився"з"прое4тами"4ожно8о"з"цих"важли-
вих"об'є4тів."Він"вважає,"що"ввести"ці"транспортні"роз-
в'яз4и"потрібно"до"почат4'"Євро-2012.
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Ìåä³à-õîëäèíã �Ãëàâðåä� ó÷î-
ðà ñòàâ âëàñíèêîì ìàéíîâèõ ³ ³í-
òåëåêòóàëüíèõ ïðàâ ä³ëîâîãî æóð-
íàëó �Ïðîô³ëü-Óêðà¿íà�. Ðàí³øå
âèäàííÿ íàëåæàëî ðîñ³éñüê³é
êîìïàí³¿ �Ïðîô³ò Ïðåñ�. Óãîäó
ùîäî ïðîäàæó âèäàííÿ ï³äïèñà-

ëè ñï³âçàñíîâíèê âèäàâíè÷îãî
áóäèíêó �Ïðîô³ò Ïðåñ� Îëåê-
ñàíäð Ìîðºâèé ³ ïðåçèäåíò õîë-
äèíãó �Ãëàâðåä-ìåä³à� Â³êòîð
Øë³í÷àê.

Ïàí Øë³í÷àê ïîâ³äîìèâ �Õðå-
ùàòèêó�, ùî æóðíàë ïðèäáàëè çà

2 ìëí ãðèâåíü. Çà ñëîâàìè Â³ê-
òîðà Øë³í÷àêà, öå áóäå íå îñòàí-
í³ì ïðèäáàííÿì õîëäèíãó. Íà
çàïèòàííÿ �Õðåùàòèêà� ïðî ïî-
ë³òè÷íó ï³äîñíîâó ïîêóïêè ³íøèõ
ìåä³à-ðåñóðñ³â ïåðåä ïàðëàìåíò-
ñüêèìè âèáîðàìè, ïðåçèäåíò
�Ãëàâðåäà� â³äïîâ³â, ùî éîãî ö³-
êàâèòü ëèøå ìåä³à-á³çíåñ, à íå
ïîë³òèêà.

Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî íîâîââåäåí-
íÿ â æóðíàë³, íîâèé ãîëîâíèé ðå-
äàêòîð Îëåíà Ãðîìíèöüêà (ó ìè-

íóëîìó ïðåñ-ñåêðåòàð Ëåîí³äà
Êó÷ìè ó ÷àñè éîãî ïðåçèäåíò-
ñòâà) ïîâ³äîìèëà, ùî íèí³ êîæ-
íîãî ïîë³òèêà íà ñòîð³íêàõ æóð-
íàëó çîáðàæóâàòèìóòü ëèøå â
ïðîô³ëü. Íà çàïèòàííÿ �Õðåùà-
òèêà�, â ñê³ëüêè îáõîäèòèìåòüñÿ
ïîë³òèêàì ïîòðàïèòè �â ïðî-
ô³ëü�, ïàí³ Îëåíà â³äïîâ³ëà, ùî
�æîäíó ñòàòòþ ³ æîäíó øïàëüòó
íå ïðîäàâàòèìóòü�, à ðîçì³ð ðåê-
ëàìè îáìåæàòü 25% ïëîù³ æóð-
íàëó. Íàãàäàºìî, ùî �Õðåùàòèê�

óæå ïèñàâ ïðî òå, ùî â ðîçö³í-
êàõ íà çàìîâëåí³ ï³àð-ìàòåð³-
àëè � ò. ç. �äæèíñó�, ðîçì³ùåí-
íÿ ÿêî¿ ïðîïîíóº ñâî¿ì êë³ºíòàì
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓÍ²ÀÍ,
ô³ãóðóâàâ ³ æóðíàë �Ïðîô³ëü�.
Âò³ì, ñüîãîäí³ íà ñàéò³ àãåíòñòâà
öå íàçèâàºòüñÿ �Êîìïëåêñíå ëî-
á³þâàííÿ ³íòåðåñ³â çàìîâíèêà â
³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³ Óêðà-
¿íè�.

Âëàñíèêîì õîëäèíãó �Ãëàâðåä-
ìåä³à� º êîëèøí³é íàðîäíèé äå-
ïóòàò-íàøîóêðà¿íåöü, à ï³çí³øå
ðàäíèê Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà
Þùåíêà � Îëåêñàíäð Òðåòüÿêîâ,
ÿêèé ó÷îðà çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì,
ùî â³í �íèí³�ðàíòüº�, ó ÿêîãî 18
ìëí ãðèâåíü ³ ÿêèé �æèâå íà â³ä-
ñîòêè�. Ó÷îðà ïàí Òðåòüÿêîâ çà-
ÿâèâ, ùî íà ô³íàíñóâàííÿ �Íàøî¿
Óêðà¿íè� âæå âèòðàòèâ 3 ìëí ãðè-
âåíü çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³. Âò³ì,
äîïîìàãàþ÷è ð³äí³é ïàðò³¿ òàêèìè
òåìïàìè, ïîòð³áíî áóäå çàìèñëþ-
âàòèñÿ íå ïðî ïðèäáàííÿ íîâèõ
ìåä³à, à ïðî ðîçïðîäàæ ñòàðèõ,
ùîá íå �ï³òè ïî ñâ³òó�. Êîðåñ-
ïîíäåíò �Õðåùàòèêà� ïîö³êàâèâ-
ñÿ ó ïàíà Øë³í÷àêà, ÷è áóäå â
ïåðøîìó îíîâëåíîìó íîìåð³,
ÿêèé î÷³êóþòü äî ê³íöÿ ñåðïíÿ,
�ïðîô³ëü� ãîñïîäàðÿ õîëäèíãó
Îëåêñàíäðà Òðåòüÿêîâà. Íà öå
Â³êòîð Øë³í÷àê â³äïîâ³â, ùî òà-
ê³ äîñÿãíåííÿ ãëàâðåä³âñüêî¿ æóð-
íàë³ñòèêè ïîêè íå çàïëàíîâàí³ !

Ð³åëòîðè çíîâó 
îá�ºäíóþòüñÿ
Íåïðîôåñ³îíàë³çì íà ðèíêó
íåðóõîìîñò³ çìóøóº ð³åëòîð³â
ñòâîðþâàòè íîâ³ ³ íîâ³ îá�ºäíàííÿ

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
�Õðåùàòèê�

Керівництво+"Союз0+спе-
ціалістів+з+нер0хомості+м.
Києва"+заявило+про+ство-
рення+26+липня+ново=о
все0>раїнсь>о=о+об'єднан-
ня+ріелторів.+А+та>ож
оприлюднило+інформацію,
що+У>раїн0+та+столицю
очі>0є+чер=ове+подорож-
чання+житла+після+поза-
чер=ових+виборів,+хоча
простеж0ються+тенденції
зниження+вартості+соці-
ально=о+житла+і+житла
е>оном->лас0.

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� â³-
öå-ïðåçèäåíò �Ñîþçó ñïåö³àë³ñò³â
ç íåðóõîìîñò³ ì. Êèºâà� ²ãîð Îä-
íîïîçîâ, ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè íå-
îäì³ííî ïðèçâåäóòü äî ï³äâèùåí-
íÿ ö³í íà æèòëî. �Ïðè ï³äâèùåí-
í³ ïîïèòó ñêîðîòèòüñÿ ïðîïîçè-
ö³ÿ, ³, â³äïîâ³äíî, âèðîñòå ö³íà.
Íèí³ ãðîø³ âêëàäàþòü ó âèáîðè,
à ï³ñëÿ âèáîð³â ¿õ çíîâó âêëàäà-
òèìóòü ó íåðóõîì³ñòü�,� çàÿâèâ
²ãîð Îäíîïîçîâ. ßê ïîâ³äîìèâ
�Õðåùàòèêó� ïàí ²ãîð, îñòàíí³ì
÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ
ó á³ê çíèæåííÿ âàðòîñò³ ñîö³àëü-
íîãî æèòëà ³ æèòëà åêîíîì-êëà-
ñó íà âòîðèííîìó ðèíêó íåðóõî-
ìîñò³.

Ïðåçèäåíò �Ñîþçó ôàõ³âö³â ç

íåðóõîìîãî ìàéíà ì³ñòà Êèºâà�
Îëåêñàíäð Ðóáàíîâ çàÿâèâ, ùî
äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ñòâîðÿòü ùå îä-
íó âñåóêðà¿íñüêó ãðîìàäñüêó îð-
ãàí³çàö³þ �Ñîþç ñïåö³àë³ñò³â ç
íåðóõîìîñò³ Óêðà¿íè�. Çà éîãî
ñëîâàìè, ãîëîâíîþ ìåòîþ îðãà-
í³çàö³¿ áóäå áîðîòüáà ç íåïðîôå-
ñ³îíàë³çìîì íà ðèíêó íåðóõîìî-
ñò³. �Ìè òàêîæ ïðîïîíóºìî ââåñ-
òè ñåðòèô³êàö³þ ôàõ³âö³â ³ çàâåñ-
òè ðåºñòð, ùîá ñïîæèâà÷³ ìàëè
ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ïîâíó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî òó àáî ³íøó êîì-
ïàí³þ�,� äîäàâ ïàí Ðóáàíîâ. Äî
ìàéáóòíüî¿ îðãàí³çàö³¿ óâ³éäå áà-
ãàòî íîâèõ ÷ëåí³â ñîþçó, ÿê³
ïðåäñòàâëÿòèìóòü 17 ðåã³îí³â
Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè êîì³òåòó
àíàë³çó ðèíêó íåðóõîìîñò³ �Àñî-
ö³àö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ç íåðóõîìîñò³
Óêðà¿íè� òà äèðåêòîðà ÀÍ �Ïëà-
íåòà Îáîëîíü� Îëåêñ³ÿ Êîòåíêà,
íà ñüîãîäí³ âñåóêðà¿íñüêîþ îð-
ãàí³çàö³þ º ò³ëüêè �Àñîö³àö³ÿ
ñïåö³àë³ñò³â ç íåðóõîìîñò³ Óêðà-
¿íè�, ³íø³ æ, òàê³ ÿê �Óêðà¿íñüêà
ã³ëüä³ÿ ð³åëòîð³â�, ïîêè ùî íå
ìàþòü òàêîãî âïëèâó. �Ö³ îðãà-
í³çàö³¿ ñòâîðþþòü ïåâíó êîíêó-
ðåíö³þ ³ âïëèâàþòü ïîçèòèâíî íà
ðîçâèòîê ð³åëòîðñòâà â Óêðà¿í³.
Ùî æ äî �Ñîþçó ñïåö³àë³ñò³â ç
íåðóõîìîñò³ ì. Êèºâà�, òî öå äî-
âîë³ ðîçêðó÷åíèé áðåíä ó ñòîëè-
ö³, ³ òîìó ïåðåòâîðåííÿ íà âñå-
óêðà¿íñüêó îðãàí³çàö³þ, ìîæëè-
âî, ìàòèìå íåãàòèâí³ íàñë³äêè
äëÿ ¿õíüîãî ³ì�ÿ�,� çàçíà÷èâ ïàí
Îëåêñ³é !

Áóä³âíèöòâî â³äáóäåòüñÿ 
çà áóäü-ÿêîãî áþäæåòó
Òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð �Òðî¿öüêèé� 
çâåäóòü ïðîòÿãîì 14 ì³ñÿö³â
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
�Õðåùàòèê�

Компанія-заб0довни>+тор-
=ово-розважально=о+цен-
тр0+"Троїць>ий" —
"Юджин" —+0чора+пообі-
цяла+НСК+"Олімпійсь>ий"
відновити+б0дівництво+0
вересні+поточно=о+ро>0
попри+те,+що+литовсь>і+ін-
вестори+вийшли+з+прое>-
т0.+2005+ро>0+тор=овий
центр+>ошт0вав+$100+млн,
а+тепер+для+відновлення
робіт+потрібно+зал0чити
ще+$70+млн,+о>рім+вже
в>ладено=о.

Ó÷îðà êåð³âíèê ïðîåêòó ÒÐÖ
�Òðî¿öüêèé� Ñåðã³é Îâ÷èííèêîâ
ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî êîìïàí³ÿ ãî-
òîâà çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî ïðîòÿ-
ãîì 14 ì³ñÿö³â é óâåñòè éîãî â åêñ-
ïëóàòàö³þ. Çà ñëîâàìè ïàíà Îâ-
÷èííèêîâà, âîíè ìàþòü íàì³ð ðîç-
ðîáèòè äîêóìåíò, äå áóäå âðàõî-
âàíî ³íòåðåñè âñ³õ ñòîð³í, çîêðå-
ìà Ì³í³ñòåðñòâà ñ³ì�¿, ìîëîä³ é
ñïîðòó, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìïàí³¿
�Þäæèí� ³ ñàìîãî ÍÑÊ �Îë³ì-
ï³éñüêèé�.

Êîìïàí³ÿ �Þäæèí� ìàº íàì³ð
çàâåðøèòè öåíòð ³ íå ðîçãëÿäàº
ìîæëèâîñò³ ïåðåíåñåííÿ îá�ºêòó
â ³íøå ì³ñöå òà âèïëàòó êîìïåí-
ñàö³¿. �Íàøà ìåòà � äîáóäóâàòè
êîìïëåêñ, ³ òîìó æîäíîãî ï³äðà-
õóíêó ùîäî êîìïåíñàö³¿ ìè íå

âåëè�,� çàçíà÷èâ ïàí Îâ÷èííè-
êîâ. �Ó 2005 ðîö³ ìè çáèðàëèñÿ
³íâåñòóâàòè áóä³âíèöòâî â $100
ìëí. Ìèíóëî 2 ðîêè, âàðò³ñòü àð-
ìàòóð çðîñëà íà 50%, áåòîíó �
íà 40%, ó òàêèé ñïîñ³á áóä³âíèö-
òâî ïîäîðîæ÷àëî íà $20�30 ìëí
ò³ëüêè íà áóäìàòåð³àëàõ�,� çà-
çíà÷èâ ïàí Îâ÷èííèêîâ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ êåð³âíèêà ïðî-
åêòó, �Òðî¿öüêèé� äàñòü ì³ñòó
3000 íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, à ùî-
ð³÷í³ â³äðàõóâàííÿ äî áþäæåòó
ñêëàäóòü 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
ïëàíóºòüñÿ ïîáóäóâàòè é âåëèêèé
ïàðê³íã�,� ï³äêðåñëèâ ïàí Îâ-
÷èííèêîâ.

Äèðåêòîð ÁÌÓ-3 ÂÀÒ �Ìåòðî-
áóä� Ñåðã³é Ðÿáîêîíü ïîâ³äîìèâ
�Õðåùàòèêó�, ùî éîãî ï³äïðè-

ºìñòâó ïðèºìíî âèñòóïàòè ï³ä-
ðÿäíèêîì ó öüîìó ïðîåêò³. �760
áóä³âåëüíèê³â òðóäèëèñÿ òóò, ³ íà-
ðàç³ çàëèøèëèñÿ áåç ðîáîòè. Âæå
ð³ê ìè íå ìîæåìî ïðèñòóïèòè äî
áóä³âíèöòâà îá�ºêòà, à â³äêðèòè
éîãî ïëàíóâàëè ó áåðåçí³ öüîãî
ðîêó�,� ï³äêðåñëèâ ïàí Ñåðã³é.

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó çâ�ÿçê³â ³ç çàñîáà-
ìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ãðîìàä-
ñüê³ñòþ Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ
ñ³ì�¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Åëüâ³ðà
Äîâãà, íåîáõ³äíî çðîáèòè âñå, ùîá
íå áóëî ïîðóøåíü ïðàâ ³íâåñòî-
ð³â. �Òðåáà ïîâàæàòè ¿õ ³íòåðå-
ñè�,� çàçíà÷èëà ïàí³ Åëüâ³ðà. Çà
¿¿ ñëîâàìè, íàðàç³ â³ä óðÿäó ëóíà-
þòü ïðîïîçèö³¿ êîìïåíñóâàòè ³í-
âåñòîðàì ïîíåñåí³ çàòðàòè !

ТОВ$“Главред-медіа”$створене$в$червні$2006$ро9:.$До$с9лад:$холдин-
?:,$9онтрольовано?о$Оле9сандром$Третья9овим,$входять$ж:рнали$“Глав-
ред”,$ “Теле9рити9а”$ та$ “Профіль”,$ а$ та9ож$ ?азети$ “Нова”,$ “Известия$ в
У9раине”.$ В$ інтернет-просторі$ холдин?$ володіє$ сайтами$ Главред.$ info,
VIP.$ua.$com,$Stars.$Крім$то?о,$пан$Третья9ов$9онтролює$теле9анал$Citi.
Після$то?о,$я9$Оле9сандр:$Третья9ов:$довелося$позбавитися$б:дь-я9о-
?о$ бізнес:$ в$ зв’яз9:$ з$ йо?о$ деп:татством,$ він$ передав$ а9ції$ холдин?:$ в
тимчасове$:правління$Ві9тор:$Шлінча9:$та$співробітниці$сайт:$Главред.
info$ Юлії$ Лимар.$ Я9$ повідомив$ “Хрещати9:”$ заст:пни9$ дире9тора$ “Мо-
лодіжно?о$центр:$політи9и$та$інформації”$Віталій$І?нат:ша,$з$точ9и$зор:
?осподарсь9о?о$та$цивільно?о$за9онодавства$пан$Третья9ов$може$в$б:дь-
я9ий$ момент$ поверн:ти$ собі$ стовідсот9овий$ 9онтроль$ над$ а9ціями$ ме-
діа-холдин?:$“Главред”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
�Õðåùàòèê�

Учора+за+2+млн+=ривень+ж0рнал+"Профіль"+перейшов+в
р0>и+медіа-холдин=0+"Главред",+я>ий+>онтролює+е>с-
деп0тат+Оле>сандр+Третья>ов.+Новим+реда>тором+ста-
ла+Олена+Громниць>а,+я>а+пообіцяла+зробити+ряд+змін
в+ж0рналі,+реалізов0ючи+основний+напрям —+політич-
ний.+І+заявила,+що+працюватиме+без+"джинси".+Обіця-
не+в+прайс-листі+УНІАН0+">омпле>сне+лобіювання+інте-
ресів+замовни>а+в+інформаційном0+просторі+У>раїни"
має+шанс+залишитися+без+цьо=о+видання.

�Ëþá³ äðóç³� ñòàëè â �Ïðîô³ëü�
Íàïåðåäîäí³ âèáîð³â �ãàìàíåöü� �Íàøî¿ Óêðà¿íè� Îëåêñàíäð Òðåòüÿêîâ ïðèºäíàâ
ðîñ³éñüêå âèäàííÿ äî ñâîãî ìåä³à-õîëäèíãó

Новий+=оловред+“Профілю”+Олена+Громниць>а+0+захваті+від+роботи+на+холдин=
“Главред-медиа”,+я>ий+очолює+Ві>тор+Шлінча>

Та>им+бачить+тор=овий+центр+біля+НСК+“Олімпійсь>ий”+>ерівни>+прое>т0
“Троїць>ий”+Сер=ій+Овчинни>ов
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хрещатик

Про затвердження тематичного переліку
наукових робіт, що фінансуються з бюджету міста Києва на 2007 рік

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 679 від 11 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Çàòâåðäèòè òåìàòè÷íèé ïåðåë³ê íàóêîâèõ ðîá³ò, ùî ô³íàí-
ñóþòüñÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ôóíêö³ºþ 250404 �²íø³ âèäàò-
êè (Ïðîãðàìà íàóêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè)�, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì êîøò³â � çàìîâíèêàì íàóêîâèõ
ðîá³ò â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ îáñÿã³â áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü çà-
áåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó:

2.1. Âèçíà÷åííÿ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òà òåíäåð-
íîãî â³äáîðó âèêîíàâö³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ ðîçïî÷è-
íàþòüñÿ ó 2007 ðîö³;

2.2. Ñâîº÷àñíå óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç âèêîíàâöÿìè ðîá³ò òà
êîíòðîëü çà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì êîøò³â;

2.3 Åôåêòèâí³ñòü ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ ðîá³ò òà ¿õ âïðîâà-
äæåííÿ ó ì³ñüêå ãîñïîäàðñòâî.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè
íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ�ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 11.06.2007 № 679

ТЕМАТИЧНИЙ ПЕРЕЛІК 
наукових робіт, що фінансуються з бюджету міста Києва на 2007 рік  за функцією 250404 “Інші видатки 

(Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)”

Секція з питань науково>технічних досліджень

1. Головне управління транспорту, зв`язку та інформатизації

№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7

Головне)=правління)транспорт=,)зв`яз0=)та)інформатизації

1. Розроб(а*інформаційної*системи*відеомоніторин89*інтенсивності*дорожньо8о*р9х9 Національний*авіаційний*9ніверситет*МОН
У(раїни 2006 2007 600 197

2.
Проведення*на9(ово-технічної*е(спертизи*пропозицій*(з*наданням*виснов(9),*наданих*на*ви(онання*робіт*за
про8рамою*створення*автоматизованої*системи*оплати*проїзд9*в*місь(ом9*пасажирсь(ом9*транспорті*м.
Києва*з*9рах9ванням*8ромадян*піль8ових*(ате8орій*"Соціально-транспортної*(арт(и*(иянина"

2007 2007 20 20

3.

Проведення*на9(ово-технічної*е(спертизи*матеріалів,*наданих*на*ви(онання*передпрое(тних,
прое(тних*робіт*((омпле(с*робіт,*що*ви(он9ються*на*основі*технічних*вимо8,*з*метою*розроблення
прое(тно-(онстр9(торсь(ої*до(9ментації)*за*про8рамою*створення*автоматизованої*системи*оплати
проїзд9*в*місь(ом9*пасажирсь(ом9*транспорті*м.*Києва,*з*9рах9ванням*8ромадян*піль8ових*(ате8орій
"Соціально-транспортної*(арт(и*(иянина"

2007 2007 20 20

4. Розроб(а*методичних*ре(омендацій*ре89лювання*рин(9*пасажирсь(их*транспортних*перевезень*
9*м.*Києві 2007 2007 50 50

5. Дослідне*впровадження*та*випроб9вання*системи*відеомоніторин89*транспорт9*на*основних*в`їздах
до*м.*Києва 2007 2007 624 624

ВсьоAо)=)ГУ)транспорт=,)зв`яз0=)та)інформатизації 1314 911

КП)"Київсь0ий)метрополітен"

6. Проведення*на9(ових*досліджень*і*розроб(а*технічних*рішень*і*техноло8ій*для*збільшення*термін9
е(спл9атації*(олісних*пар*ва8онів*Київсь(о8о*метрополітен9

Техноло8ічний*пар(*"ІЕЗ*ім.*Є.*О.*Патона"
Інноваційний*Центр*"Техноло8ії*і*матеріали" 2006 2007 180 104

7. Проведення*на9(ово-дослідних*робіт*з*оцін(и*стан9*еле(тричних*мереж*0,4*/*0,23*(В*з*метою
визначення*доцільності*та*місць*приєднання*до*мереж*(омпенс9ючих*пристроїв 2007 2007 85 85

8. Розроб(а*техноло8ії*захист9*деталей*ес(алаторів,*ви8отовлених*з*алюмінієвих*сплавів,*від*хімічно-
фізичної*(орозії 2007 2008 250 100

ВсьоAо)=)КП)"Київсь0ий)метрополітен" 515 289

КП)"Київпастранс"

9. Розроблення*та*ви8отовлення*діа8ностично8о*стенда*для*(омпле(сної*перевір(и*і*нала8одження
еле(трообладнання*тролейб9сів*К-12.03 2007 2007 120 120

10. Розроблення*техноло8ічно8о*процес9*та*ви8отовлення*дослідно8о*зраз(а*апарата*для*дефе(тос(опії
трамвайних*осей*і*зчіпних*пристроїв 2007 2007 60 60

ВсьоAо)=)КП)"Київпастранс" 180 180)

КК)"Київавтодор"

11. Розроб(а*ре(омендацій*щодо*системи*а(9сти(о-емісійно8о*моніторин89*мостів*в*м.*Києві*
через*р.*Дніпро 2007 2008 200 120

ВсьоAо)=)КК)"Київавтодор" 200 120

ВсьоAо 2209 1500
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№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7

12.* Розроб(а*системи*земельно-(адастрової*до(9ментації*для*м.*Києва КП*"Київсь(ий*інстит9т*земельних
відносин" 2006 2007 690 274

13. На9(овий*с9провід*розроб(и*прое(т9*розмеж9вання*земель*державної*та*(ом9нальної*власності
міста*Києва

КП*"Київсь(ий*інстит9т*земельних
відносин" 2006 2007 360 300

На9(ово-технічна*про8рама*на*2006-2010*ро(и*"Удос(оналення*земельних*відносин*і*розвито(
земле(орист9вання*в*м.*Києві" 2006 2010

На9(овий*прое(т*"Розроб(а*(онцепт9альних*засад*ре89лювання*земельних*відносин*і*форм9вання
ре8іональної*земельної*політи(и" 2006 2010

14. в*том9*числі,*тема*прое(т9:
"Удос(оналення*системи*(онтролю*за*земле(орист9ванням" 2007 2007 250 250

На9(овий*прое(т*"Розроб(а*на9(ових*напрямів*і*методоло8ічних*основ*правово8о*ре89лювання
земельних*відносин*на*місь(ом9*рівні" 2006 2010

15. в*том9*числі,*тема*прое(т9:
"На9(ові*засади*наб9ття*прав*на*землю*в*містах" 2007 2007 316 316

На9(овий*прое(т*"Дослідження*дії*ренто9творюючих*фа(торів*і*їх*вплив*на*вартість*землі*9*столиці" 2006 2010

16. в*том9*числі,*тема*прое(т9:
“Ренто9творюючі*види*діяльності*і*їх*вплив*на*інвестиційн9*привабливість*земель” 2007 2007 410 410

17. На9(овий*аналіз*ефе(тивності*ви(ористання*земельних*рес9рсів*9*місті*Києві 2007 2008 450 200

ВсьоAо 2476 1750

2. Головне управління земельних ресурсів

№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7

3. Головне управління житлового господарства

18. Розроб(а*та*впровадження*енер8озбері8аючих*приладів*освітлення*приміщень*за8ально8о
(орист9вання*в*жилих*б9дин(ах 2007 2008 225 200

19.

Розроб(а*та*впровадження*методів*ф9н(ціонально8о*(онтролю*роботи*об`єднаних*диспетчерсь(их
систем*9*житловом9*фонді*м.*Києва,*виявлення*впливово*залежних*та*рес9рсозбері8аючих*фа(торів,
спрямованих*на*здешевлення*9тримання,*ре(онстр9(ції*і*модернізації*об`єднаних*диспетчерсь(их
систем

2007 2008 90 75

20. Розроб(а*методоло8ічно8о*забезпечення*та*форм9вання*бази*даних*жилих*б9дин(ів*щодо
вдос(оналення*системи*інформатизації*житлово8о*8осподарства*м.*Києва 2007 2007 220 220

21. Розроб(а*методичних*засад*впровадження*нової*е(ономічної*моделі*реформ9вання*житлово8о
8осподарства*м.*Києва 2007 2008 410 305

ВсьоAо 945 800

Головне)=правління)0ом=нальноAо)Aосподарства

22. Відпрацювання*техноло8ії*одержання*(омпозиційних*матеріалів*з*висо(ими*е(спл9атаційними
хара(теристи(ами*на*основі*відходів*поліетилентерефталат9*(ПЕТФ)

Інстит9т*біоор8анічної*хімії*та*нафтохімії
НАН*У(раїни 2006 2007 220 70

23. Розроб(а*техноло8ії*перероб(и*селі(атовмісних*відходів Інстит9т*проблем*матеріалознавства*
ім.*І.М.*Францевича 2006 2007 200 70

24. Розроб(а*техноло8ії*перероб(и*відходів*мінерально8о*походження*з*подальшим*їх*ви(ористанням*9
виробництві Інстит9т*хімії*поверхні*НАН*У(раїни 2006 2007 200 150

25. Про8рама*впровадження*енер8о-*та*рес9рсозбері8аючих*техноло8ій*на*базі*проведення*енер8о-*
та*рес9рсоа9дит9*на*підприємствах*(ом9нально8о*8осподарства

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 345 165

26. Про8рама*ре(9льтивації*полі8онів*для*збері8ання*та*перероб(и*твердих*поб9тових*відходів*
(на*при(ладі*полі8он9*№5)

ДП*"На9(ово-дослідний*та
(онстр9(торсь(о-техноло8ічний*інстит9т
місь(о8о*8осподарства"

2006 2007 180 90

27. Розроблення*та*дослідження*(омпле(сних*добаво(*для*підвищення*морозостій(ості*трот9арних
плито(

Київсь(ий*національний*9ніверситет*тех-
ноло8ій*та*дизайн9 2006 2008 180 136

28. Ор8анізація*на9(ово8о*с9провод9*та*ви(онання*заходів*Про8рами*розвит(9*т9ризм9*9*м.*Києві*
до*2010*ро(9 На9(овий*центр*розвит(9*т9ризм9 2004 2010 680 79,5

ВсьоAо)=)ГУ)0ом=нальноAо)Aосподарства 2005 760,5

ВАТ)"АК)"Київводо0анал"

29. Розроб(а*нових*сенсорних*плів(ових*полімерних*матеріалів,*ч9тливих*для*(ислих*та*основних*8азів Інстит9т*біоор8анічної*хімії*та*нафтохімії
НАНУ 2007 160 80*

30. Створення*апаратно-про8рамно8о*(омпле(с9*для*автоматизації*(онтролю*пото(ів*стічних*вод Інстит9т*проблем*моделювання*в
енер8етиці*ім.*Г.Є.*П9хова*НАНУ 2004 2007 280 160

31. Розроб(а*та*впровадження*на*водоочисних*станціях*ВАТ*"АК"Київводо(анал"*техноло8ії*ви(ористання
нових*вітчизняних*(оа89лянтів*для*доведення*я(ості*питної*води*до*вимо8*ДСанПіН*"Вода*питна"

ДП*"На9(ово-дослідний*та
(онстр9(торсь(о-техноло8ічний*інстит9т
місь(о8о*8осподарства"

2004 2007 220 9,5

ВсьоAо)=)ВАТ)"АК)"Київводо0анал" 660) 249,5

КО)"Київзеленб=д"

32. Інвентаризація*зелених*насаджень*заб9дованої*частини*Києва*і*розроб(а*заходів*щодо*їх
оздоровлення*та*зба8ачення*видово8о*і*формово8о*с(лад9

Національний*ботанічний*сад*
ім.*М.М.*Гриш(а*НАНУ 2004* 2010 1000 95

33.
На9(ово-виробниче*с9проводження*створення*місь(о8о*центр9*з*вирощ9вання*в*(онтейнерах
де(оративних*деревних*рослин*з*8арантованою*приживлюваністю*та*елітно8о*районовано8о*насіння
8азонних*трав*для*потреб*м.*Києва

НІЦ*"А(со"*НАНУ 2004 2008 750 80

34. Впровадження*8ран9льованих*ба(теріальних*препаратів*(омпле(сної*дії*9*зелене*8осподарство*
м.*Києва

Інстит9т*мі(робіоло8ії*і*вір9соло8ії*
ім.*Д.К.*Заболотно8о*НАНУ 2005 2007 249 90

35. Розроб(а*на9(ових*основ*(9льтив9вання*і*пра(тичних*заходів*з*впровадження*нових*видів,*форм,
сортів*деревних*та*ча8арни(ових*рослин*в*зеленом9*б9дівництві

Національний*ботанічний*сад*
ім.*М.М.*Гриш(а*НАНУ 2005 2007 210 80

36.
На9(ово-виробнича*апробація*нових*хімі(о-техноло8ічних*засобів*підвищення*насіннєвої
прод9(тивності*відродження*елітних*районованих*сортів*8азоно9творюючих*трав*вітчизняної*селе(ції
для*потреб*(ом9нальних*8осподарств*м.*Києва

НІЦ*"А(со"*Інстит9т9*біоор8анічної*хімії*та
нафтохімії*НАНУ 2006 2008 300 80

№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7
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37.
Моніторин8*(аштанової*мін9ючої*молі*і*інших*видів*мін9ючих*та*листо8риз9чих*ш(ідни(ів*основних
деревних*порід*в*пар(овій*зоні*м.*Києва*та*е(оло8ічні*основи*ви(ористання*біоло8ічних*засобів*
в*ре89ляції*їх*чисельності

Інстит9т*зооло8ії*ім.*І.*І.*Шмаль8а9зена
НАНУ 2005 2007 270 90

38. Розроб(а*способів*одержання*(омпозиційних*матеріалів*для*потреб*зелено8о*8осподарства*м.*Києва
на*базі*полімерних*відходів*та*інертних*спол9(

Інстит9т*біоор8анічної*хімії*та*нафтохімії
НАНУ 2005 2007 240 60

39. Про8рама*9тилізації*рослинних*відходів*9*м.*Києві КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 250 25

ВсьоAо)=)КО)"Київзеленб=д" 3269 600

ДКП)"Плесо"

40. Моніторин8ове*обстеження*діляно(*підтоплення*в*межах*м.*Києва*(із*ви(ористанням*матеріалів
дистанційних*зйомо()

ЦУ*"На9(овий*центр*аеро(осмічних
досліджень*Землі"*(інстит9т*8еоло8ічних
на9(*НАНУ)

2006 2007 250 230

41. Геое(оло8ічні*дослідження*стан9*та*змін*8ідромережі*правобережної*частини*м.*Києва*(з
ви(ористанням*матеріалів*дистанційних*зйомо()

ЦУ*"На9(овий*центр*аеро(осмічних
досліджень*Землі"*(інстит9т*8еоло8ічних
на9(*НАНУ)

2006 2007 150 116

ВсьоAо)=)ДКП)"Плесо" 400) 346)

ВАТ)"Київспецтранс"

42.
Розроб(а*техноло8ії,*визначення*обладнання*і*розроб(а*техні(о-е(ономічно8о*обґр9нт9вання
створення*(омпле(с9*для*перероб(и*б9дівельних*відходів*на*полі8оні*№*6*9*м.*Києві*з*одержанням
вторинних*матеріалів

Інстит9т*НДІБМВ*Мінб9д9*У(раїни 2006 2007 215 145

43. Система*моніторин89*вплив9*полі8онів*№*1*та*№*5*на*нав(олишнє*природне*середовище Національний*технічний*9ніверситет*"КПІ" 2006 2007 180 126

44. Дослідження*і*розроб(а*норм*на(опичення*твердих*поб9тових*відходів*на*об`є(тах*їх*9творення*
9*м.*Києві Інстит9т*НДКП*МГ*Мінб9д9*У(раїни 2006 2007 100 40

45. На9(ово-методичне*с9проводження*впровадження*роздільно8о*збирання*твердих*поб9тових*відходів
і*рес9рсоцінних*с(ладових*9*м.*Києві

ТОВ*"Місь(а*(омпанія*поводження*
з*відходами",*м.*Хар(ів 2006 2007 110 90

ВсьоAо)=)ВАТ)"Київспецтранс" 605) 401

ВсьоAо 6939 2357

46. Дослідження*зносостій(ості*(ерамічних*матеріалів*та*підбір*оптимальної*пари*тертя*для
9дос(оналення*(онстр9(ції*ендопротезів*(9льшово8о*с98лоба

Інстит9т*проблем*матеріалознавства*
ім.*І.*М.*Францевича 2004 2007 470 102,218

47. Розроб(а*та*ви8отовлення*дослідно8о*зраз(а*монітор9*дихання*пацієнтів Інстит9т*фізіоло8ії*ім.*О.*О.*Бо8омольця 2004 2007 186 64,1

48. Вивчення*ролі*8енетичних*фа(торів*в*розвит(9*ішемічної*хвороби*серця*9*меш(анців*м.*Києва*та
розроб(а*фарма(о8енетичних*підходів*для*її*лі(9вання Інстит9т*фізіоло8ії*ім.*О.*О.*Бо8омольця 2004 2007 180 50

49. С9часні*методи*діа8ности(и*злоя(існих*лімфопроліферативних*захворювань Інстит9т*е(спериментальної*патоло8ії,
он(оло8ії*та*радіобіоло8ії*ім.*Р.*Є.*Кавець(о8о 2006 2008 270 100

50. Розроб(а*(истє9трим9вачів*на*променевозап`яст(овий*с98лоб ДНДІ*"Еласти(" 2006 2007 108 80

51. Розроб(а*портів*силі(онових ДНДІ*"Еласти(" 2006 2007 41 36

52. Розроблення*шарнірних*ортезів*на*(олінні*с98лоби ДНДІ*"Еласти(" 2006 2007 71 36

53. Розроб(а*на*основі*с9бстанції*дріжджової*РНК*нової*лі(арсь(ої*форми*для*лі(9вання*он(оло8ічних*
та*серцево-с9динних*захворювань ДП*"БіоСел" 2006 2007 250 42

54. Соціоло8ічний*с9провід*реалізації*державної*політи(и*в*охороні*здоров`я КНДУ*"НДІРОМ" 2006 2007 95,7 45,7

55. Методичні*засади*оптимізації*діа8ностичної*та(ти(и*9*лі(9вально-профіла(тичних*за(ладах*столиці ТОВ*"Інстит9т*е(оло8ічної*патоло8ії*людини" 2006 2007 69 44

56. Створення*місь(ої*системи*моніторин89*дітей*8р9п*ризи(9*розвит(9*хвороб*печін(и*вір9сної*етіоло8ії
та*розроб(а*(омпле(с9*меди(о-ор8анізаційних*та*профіла(тичних*заходів*для*їх*реабілітації 2007 2009 300 53

57. Оцін(а*джерел*потенційно8о*опромінення*населення*міста*Києва 2007 2007 19 19

58. Клінічне*дослідження*ал8оритм9*(ласифі(ації*форм*міопії*(стабільна,*про8рес9юча)*9*дітей*
за*одноразовим*обстеженням 2007 2008 150 41,682

59. Розроб(а*техноло8ії*одержання*лі(арсь(ої*форми*поверхнево-а(тивно8о*препарат9*з*оме8а-3
морсь(их*фосфоліпідів*для*лі(9вання*патоло8ічних*процесів*с9рфа(тантної*системи*ле8енів*людини 2007 2008 100 50

60. Розроб(а*та*оцін(а*ефе(тивності*і*безпечності*(омбінованої*терапії*остеоартрозів 2007 2009 197 70

61.
Фінішна*еле(трохімічна*оброб(а*імплантатів*(іст(ових*протезів*стабільно-ф9н(ціонально8о
остеосинтез9*для*лі(відації*мі(ровист9пів,*о(р98лення*8острих*елементів*мі(рорельєф9*з*метою
підвищення*безпе(и*їх*застос9вання

2007 2008 100 33,3

62. Розроб(а*методичних*засад*9дос(оналення*морфоло8ічної*діа8ности(и*захворювань*відповідно*
до*положень*до(азової*медицини*9*лі(9вальних*за(ладах*столиці 2007 2009 250 85

63. Визначення*зон*(ритичних*сит9ацій*для*9правління*безпе(ою*життєдіяльності*населення*м.*Києва 2007 2008 200 100

64. Вивчення*ефе(тивності*ви(ористання*ентеросорбентів*9*лі(9вальних*за(ладах*столиці 2007 2007 45 45

65. Розроб(а*та*застос9вання*фі(саторів*для*метафізарних*переломів*дов8их*(істо( 2007 2009 250 50

66. Розроб(а*та*впровадження*в*пра(ти(9*охорони*здоров`я*міста*Києва*методів*профіла(ти(и*
та*(оре(ції*9с(ладнень*8іпертонічної*хвороби*9*підліт(ів 2007 2009 300 100

67. Оцін(а*ймовірності*радіаційних*аварій*та*їх*масштабів*в*місті*Києві 2007 2007 19 19

68.
Розроб(а*с9часних*систем*(онтролю*та*доведення*техноло8ічної*лінії*еле(тронно-променевої
стерилізації*виробів*медично8о*і*фармацевтично8о*призначення*до*відповідності*нормам
Національно8о*стандарт9*У(раїни*ДСТУ*180*11137-2003

2007 2008 150 50

69. Розроб(а*систем*еле(трообі8рів9*пацієнтів*під*час*надання*невід(ладної*медичної*допомо8и*
і*лі(9вання*хворих 2007 2009 300 60

70. Дослідження*ролі*8астрин9*в*розвит(9*поліпів*товстої*(иш(и*та*розроб(а*методів*профіла(ти(и*
їх*малі8нізації 2007 2008 200 60

71. Розроб(а*нових*біос9місних*титанових*сплавів*та*техноло8ія*ви8отовлення*ендопротезів*широ(о8о
призначення 2007 2008 300 60

№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7

5. Головне управління охорони здоров’я і медичного забезпечення
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6. Головне управління палива, енергетики та енергозбереження

7. Головне управління комунальної власності

86. На9(ово-аналітичні*дослідження*з*метою*9дос(оналення*9правління*нежилим*фондом*(ом9нальної
власності*територіальної*8ромади*м.*Києва

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 325 65

87. На9(ово-аналітичні*дослідження*з*метою*9дос(оналення*9правління*нежилим*фондом*районної
(ом9нальної*власності*м.*Києва

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 176 35,2

88. Аналітичні*дослідження*щодо*ефе(тивності*оренди*нежилих*приміщень*(ом9нальної*власності
територіальної*8ромади*м.*Києва

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 267,5 53,5

89. На9(ово-методичне*9дос(оналення*системи*оформлення*та*облі(9*права*власності*на*об`є(ти
нер9хомості

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 243,8 48,8

90. На9(ово-методоло8ічне*дослідження*щодо*транза(цій*та*змін*стат9с9*об`є(тів*нер9хомо8о*майна*в
м.*Києві

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 211,3 42,3

91.
На9(ово-аналітичне*дослідження*щодо*фінансово8о*стан9*8осподарюючих*с9б`є(тів,*я(і*належать*до
(ом9нальної*власності*територіальної*8ромади*м.*Києва*та*стр9(т9рних*підрозділів*ви(онавчо8о
ор8ан9*Київради*(Київсь(ої*місь(ої*державної*адміністрації)

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 131,3 26,3

92. На9(ове*обґр9нт9вання*9дос(оналення*методоло8ії*аналіз9*ви(онання*рішень*ор8анів*місь(ої*влади
щодо*приватизації*майна*(ом9нальної*власності*територіальної*8ромади*м.*Києва

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 131,3 26,3

93. На9(ове*дослідження*щодо*стан9*об`є(тів*нер9хомо8о*майна,*я(і*в(лючено*до*про8рами
ре(онстр9(ції*та*незавершено8о*б9дівництва

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 40 8

94. На9(ове*обґр9нт9вання*методів*9правління*(орпоративними*правами,*я(і*належать*територіальній
8ромаді*м.*Києва

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 48,8 9,8

95. На9(ово-методичне*9дос(оналення*системи*облі(9*хара(теристи(*і*ви(ористання*нежило8о*фонд9
(ом9нальної*власності*територіальної*8ромади*м.*Києва 2007 2008 327 83

96. Проведення*на9(ово-аналітичних*досліджень*щодо*9дос(оналення*системи*надання*в*оренд9
нежилих*приміщень*(ом9нальної*власності*територіальної*8ромади*м.*Києва 2007 2008 262 64,5

97. На9(ово-методоло8ічне*дослідження*щодо*оформлення*та*облі(9*права*власності*на*об`є(ти
нер9хомості 2007 2008 242 61,2

98. Аналітичні*дослідження*щодо*змін*стат9с9*об`є(тів*нер9хомо8о*майна*в*місті*Києві 2007 2008 208 50,7

99.
На9(ове*обґр9нт9вання*методоло8ії*аналіз9*фінансово8о*стан9*8осподарюючих*с9б`є(тів,*я(і
належать*до*(ом9нальної*власності*територіальної*8ромади*міста*Києва,*та*стр9(т9рних*підрозділів
КМДА

2007 2008 129 30,7

100. На9(ово-методична*підтрим(а*методоло8ії*аналіз9*ви(онання*рішень*ор8анів*місь(ої*влади*із
приватизації*майна*(ом9нальної*власності*територіальної*8ромади*м.*Києва 2007 2008 125 29,7

101. На9(ові*дослідження*щодо*вдос(оналення*9правління*(орпоративними*правами,*я(і*належать
територіальній*8ромаді*м.*Києва 2007 2008 54 14,2

102. Проведення*на9(ово-аналітичних*досліджень*щодо*облі(9*об`є(тів*незавершено8о*б9дівництва*та
об`є(тів*нер9хомості,*я(і*в(лючено*до*про8рами*ре(онстр9(ції. 2007 2008 35 8

103. На9(ово-дослідні*роботи*з*розширення*ф9н(ціональних*можливостей*системи*"Бан(*даних*нежилих
приміщень*м.*Києва"*(районна*(ом9нальна*власність) 2007 2008 167 40,2

ВсьоAо 3124 697,4

81. Розроб(а*та*постав(а*промислових*зраз(ів*(10*шт.)*енер8онезалежних*дорожніх*ліхтарів 2007 2008 200 130

82. Дослідження,*розроб(а*та*впровадження*ново8о*8азопальни(ово8о*обладнання*та*методів*ре(онстр9(ції
діючих*(отлів*ТВГ-8М,*ТВГ-4р*та*ДКВР-4/13*з*по(ращенням*е(ономічних*та*е(оло8ічних*по(азни(ів 2007 2008 240 170

83. Розроб(а*пропозицій*щодо*реалізації*механізмів*енер8озбереження*9*(ом9нальній*сфері*міста 2007 2007 70,2 70,2

84. Розроб(а*та*впровадження*автоматизованої*системи*облі(9*природно8о*8аз9*та*(онтролю*йо8о
розрах9н(ів*з*запірним*пристроєм 2007 2007 200 200

85. Теплофізичне*обґр9нт9вання*ефе(тивності*застос9вання*систем*теплонасосно8о*теплопостачання*з
ви(ористанням*тепла*(аналізаційних*сто(ів*в*9мовах*м.*Києва 2007 2007 29,8 29,8

ВсьоAо 740 600

№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн.)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7.

№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн.)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7.

1 2 3 4 5 6 7

72. Поб9дова*моделей*для*про8ноз9вання*ци(лів*зміни*рівнів*захворюваності*населення*в*зв`яз(9*з
ци(лами*8еліофізичних*фа(торів 2007 2009 200 60

73. Розроб(а*метод9*(омпле(сно8о*ре(онстр9(тивно-відновлюючо8о*лі(9вання*хворих*на*місцево
поширений*ра(*молочної*залози 2007 2008 200 50

74. Створення*пероральної*форми*протип9хлинно8о*препарат9*"Мебіфон"*та*розширення*йо8о*(лінічно8о
ви(ористання 2007 2008 180 90

75. Коре(ція*пор9шень*опорно-р9хово8о*апарат9*препаратом*"Коре(тин"*при*он(о8ематоло8ічних*
та*інших*патоло8іях 2007 2008 180 90

76. Розроб(а*і*нала8одження*виробництва*специфічних*ім9но8лоб9лінів*проти*вір9с9*оперіз9ючо8о
лишаю*(Не8рез*2озІе8)*і*цитоме8аловір9с9*для*вн9трішньовенно8о*ведення 2007 2009 180 60

77. Розроб(а*мембран*лате(сних*для*лапарос(опічної*хір9р8ії*одноразово8о*ви(ористання 2007 2008 75 25

78. Профіла(ти(а*пор9шень*здоров`я*та*адаптації*9*дітей*ш(ільно8о*ві(9*з*мі(роелементозами 2007 2009 160 40

79. Обґр9нт9вання*перелі(9*найбільш*(ритичних*(важливих)*ре(омендацій*щодо*мінімізації*ризи(9
радіаційних*аварій*та*наслід(ів*їх*на*здоров`я*людини*в*сит9ації*ме8аполіса 2007 2007 19 19

80. Розроб(а*апаратів*та*методи(и*їх*ви(ористання*для*лі(9вання*центральних*звихів*сте8нової*(іст(и 2007 2009 260 80

ВсьоAо 6074,7) 2000
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8. Головне управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища

9. Головне управління промислової, науково>технічної та інноваційної політики

109. Розроб(а*дослідної*9станов(и*та*техноло8ії*одержання*піноалюмінію*в*ви8ляді*листів*та*плит*для
потреб*промисловості,*транспорт9*та*(ом9нально8о*8осподарства

Інстит9т*проблем*матеріалознавства*ім.
І.М.*Францевича*НАНУ 2005 2007 250 80

110. Створення*автономно8о*мало8абаритно8о*джерела*живлення*на*сонячних*елементах*для
переносно8о*еле(тронно8о*обладнання,*я(е*ви(ористов9ється*в*промисловості*м.*Києва

СКТБ*Інстит9т9*фізи(и*напівпровідни(ів
ім.*В.Е.*Лаш(арьова*НАНУ 2006 2007 180 ПО

111.
Аналіз*та*відпрацювання*е(ономічних*та*нормативно-правових*засад*рестр9(т9ризації*та
перебаз9вання*промислових*об`є(тів*з*центральних*районів*міста*на*базі*досвід9*столичних*міст
світ9*та*м.*Мос(ви,*зал9чення*необхідних*для*цьо8о*інвестицій

ТОВ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
страте8ічних*досліджень" 2006 2007 140 70

112. Розробити*техноло8ію*ви8отовлення*во8незахищеної*(онстр9(ційної*фанери*способом*просочення
8отової*фанери*в*розчинах*антипіренних*(омпозицій У(рДНДІ*"Рес9рс" 2006 2007 150 132

113. Розроб(а*реа8ентів*для*захист9*техноло8ічно8о*9стат(9вання*та*обладнання*промислових
підприємств*м.*Києва*від*(орозії ВАТ*"Київсь(ий*завод*"РІАЛ" 2006 2007 150 75

114. Аналіз*ефе(тивності*ви(ористання*промисловими*підприємствами*місь(их*рес9рсів Інстит9т*при(ладної*інформати(и 2006 2007 120 95

115. Розроб(а*еле(троізоляційно8о*теплопровідно8о*низь(ото(сично8о*матеріал9*на*основі*сіалон9 ТОВ*"Градієнт"*Інстит9т9*матеріало-
знавства*ім.*І.М.*Францевича*НАНУ 2006 2007 140 80

116. Отримання*висо(оефе(тивних*зміцнюючих*та*про(леюючих*матеріалів*для*виробництва*папер9*і
(артон9*із*дост9пної*вітчизняної*сировини

Інстит9т*(олоїдної*хімії*та*хімії*води*ім.
А.В.*Д9мансь(о8о*НАНУ 2006 2007 120 50

117. Дослідження,*вдос(оналення*та*на9(ове*с9проводження*системи*форм9вання*місь(о8о*замовлення КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 130 70

118. Розроб(а*(онцепції*форм9вання*на9(ово-промислових*(ластерів*я(*основи*інноваційно8о*розвит(9
столично8о*ре8іон9

Центр*досліджень*на9(ово-технічно8о
потенціал9*та*історії*на9(и*
ім.*Г.М.*Доброва*НАНУ

2006 2007 120 78

119. Розроб(а*про8рамно8о*забезпечення*форм9вання*паливно-енер8етично8о*баланс9*для*промислових
підприємств*м.*Києва*-*я(*основа*проведення*енер8оа9дит9 ТОВ*"Енер8о(онсалт" 2006 2007 120 30

120. Видання*(атало89*на9(ово-технічних*інформаційних*рес9рсів*м.*Києва*та*ор8анізація*ре(ламно-
інформаційних*заходів*з*прос9вання*інноваційної*прод9(ції*промислових*підприємств*м.*Києва У(рІНТЕІ*Міносвіти*і*на9(и*У(раїни 2006 2007 150 70

121. Розроб(а*Київсь(ої*місь(ої*про8рами*розвит(9*промисловості*на*інноваційній*основі*до*2011*ро(9 КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 150 80

122.
Аналітично-інформаційне*с9проводження*розроб(и*та*ви(онання*Ре8іональної*98оди*між*Київсь(ою
місь(ою*державною*адміністрацією,*Київсь(ою*місь(ою*ор8анізацією*роботодавців*і*Київсь(ою
місь(ою*радою*профспіло(*на*2006*рі(

КНДУ*"На9(ово-дослідний*інстит9т
соціально-е(ономічно8о*розвит(9*міста" 2006 2007 85 20

123. Розроб(а*техноло8ій*плазмової*перероб(и*відходів*промислових*виробництв 2007 2008 160 90

124. Підвищення*ефе(тивності*8азоспоживаючих*промислових*печей*шляхом*застос9вання
енер8озбері8аючих*техноло8ій*9тилізації*їхніх*теплових*ви(идів 2007 2008 160 90

І25. Ор8анізація*і*проведення*(он(9рс9*"Інтеле(т9альний*потенціал*молодих*вчених*-*міст9*Києва" 2007 2007 170 170

126.
Розроб(а*с9часної*рес9рсозбері8аючої*техноло8ії*одержання*еластомерних*матеріалів,*стій(их*
до*бензин9*і*мастил,*для*8ерметизації*обладнання*промислових*підприємств*та*(ом9нально8о
8осподарства*м.*Києва

2007 2008 160 90

127. Розроб(а*пілотної*техноло8ії*напилення*іонно-плазмових*зносостій(их*та*(орозійностій(их*по(риттів
з*ре89льованими*властивостями*на*знош9вані*деталі*в9злів*тертя*авіаційної*техні(и 2007 2008 160 90

128. Створення*методи(о-ор8анізаційних*основ*і*бази*даних*інноваційної*прод9(ції*промислових
підприємств*та*на9(ових*9станов*м.*Києва 2007 2007 150 90

129. Розроб(а*методичних*ре(омендацій*за*рез9льтатами*а9дит9*інноваційно8о*потенціал9*промислових
підприємств*м.*Києва 2007 2007 200 200

130. Розроб(а*висо(оефе(тивно8о*(ільцево8о*на8рівача*на*основі*т(аних*стрічо(*для*промислових
е(стр9дерів,*тр9бопроводів*та*систем*антиобмерзання 2007 2008 180 100

131. Напрям(и*і*пріоритети*форм9вання*політи(и*зайнятості*та*про8ноз9вання*чисельності*зайнятих*9
промисловості*м.*Києва 2007 2008 180 95

132. Розроб(а*і*нала8одження*виробництва*твердосплавно8о*змінно8о*інстр9мент9*для*дорожньої*техні(и
і*б9дівельних*механізмів 2007 2008 120 60

133. Розроб(а*зраз(а*персоналізованої*флеш-пам'яті*з*захистом*інформації 2007 2007 95 95

134. Дослідження*стан9*ви(онання*Київсь(ої*місь(ої*Про8рами*розвит(9*промисловості*на*інноваційній
основі*на*2007-2011*ро(и*та*розроблення*пропозицій*щодо*її*а(т9алізації*на*2008*р. 2007 2008 100 60

135.* Розроб(а*системи*облі(9*збор9*та*оброб(и*інформації*щодо*(онтролю*за*витратами*енер8орес9рсів
на*промислових*підприємствах*міста*Києва 2007 2008 180 80

136. Розроб(а*страте8ії*стр9(т9рної*переб9дови*промисловості*м.*Києва*в*9мовах*від(ритості*е(ономі(и 2007 2008 100* 60*

137. Розроб(а*рес9рсозбері8аючої*техноло8ії*виробництва*і*(онстр9(цій*спеціально8о*вз9ття*з
підвищеними*термо-*і*8ідрофобними*властивостями 2007 2008 120 60

138.
Аналітично-інформаційне*с9проводження*розроб(и*та*ви(онання*Ре8іональної*98оди*між*Київсь(ою
місь(ою*державною*адміністрацією,*Київсь(ою*місь(ою*ор8анізацією*роботодавців*і*Київсь(ою
місь(ою*радою*профспіло(*на*2007*рі(

2007 2007 30 30

ВсьоAо 4270 2500

Разом)по)се0ції 12919,4

104. Розроб(а*положення*про*с(лад,*зміст*містоб9дівно8о*(адастр9,*порядо(*йо8о*ведення 2007 2007 105 105

105. На9(ово-методичні*ре(омендації*щодо*зон9вання*території*м.*Києва*з*визначенням*зон
розташ9вання*висотних*спор9д*та*8раничних*параметрів*заб9дови 2007 2007 200 200

106. Під8отов(а*прое(т9*технічних*ре8ламентів*із*забезпечення*(омпле(сної*безпе(и*висотних*б9дівель
(вище*25*поверхів) 2007 2007 80 80

107. Під8отов(а*змін*до*Правил*заб9дови*м.*Києва*та*інших*ре89ляторних*нормативно-правових*а(тів
щодо*9дос(оналення*9мов*інвестиційно-містоб9дівної*діяльності*в*м.*Києві 2007 2007 100 100

108. На9(ове*обґр9нт9вання*еталонних*зраз(ів*детальних*планів*територій*міста*Києва*(на*при(ладі
о(ремих*районів*) 2007 2008 430 230

ВсьоAо 915 715)

№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7

№
з/п Назви)робіт)та)прое0тів Ви0онавець

(за)перехідними)роботами)

Термін)ви0онання
робіт)(рі0)

С=ма)фінанс=вання
(тис.)Aрн)

почато0 за0інч. заAальна на)2007)р.

1 2 3 4 5 6 7

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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Âñ³ äîëàðè � ä³òÿì
ÞÍ²ÑÅÔ çá³ëüøèòü ô³íàíñóâàííÿ
Ïðîãðàìè Äèòÿ÷îãî ôîíäó ÎÎÍ â Óêðà¿í³ 
äî 21 ìëí äîëàð³â

Çà ñëîâàìè Äæåðåë³ Õàðòë³,
äîñ³ ³ñíóâàâ ëèøå çàãàëüíèé
ïëàí ä³é ÞÍ²ÑÅÔ â Óêðà¿í³, à
òåïåð óñ³ ïðîãðàìè êîíêðåòè-
çîâàíî � ç ìåíåäæìåíòîì, ìî-
í³òîðèíãîì, îö³íêàìè, öèôðà-
ìè ³ çîáîâ�ÿçàííÿìè ç áîêó ÿê
îðãàí³çàö³¿, êîòðó ïðåäñòàâëÿº,
òàê ³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Ïî-
âàæíèé ã³ñòü ïîâ³äîìèâ ïðèºì-
íó íîâèíó: ÿêùî äîíåäàâíà
ïðîãðàìó ä³ÿëüíîñò³ ÞÍ²ÑÅÔ
â Óêðà¿í³ äî 2010 ðîêó îö³íþ-

âàëè ó 7,5 ì³ëüéîíà äîëàð³â, òî
òåïåð öÿ ñóìà çðîñëà äî 21 ì³ëü-
éîíà. Öå äàñòü çìîãó ðåàë³çóâà-
òè âñ³ ïðîãðàìè, ïåðåäáà÷åí³
äîãîâîðîì.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ì³í³ñòð Â³êòîð
Êîðæ çàçíà÷èâ, ùî ÞÍ²ÑÅÔ º
ñòðàòåã³÷íèì ïàðòíåðîì Óêðà-
¿íè ñòîñîâíî ðîçâèòêó ä³òåé ³
çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâ. Öå ñòàëå ³
äèíàì³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî ïðî-
ïàãóº ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³, çì³-
íþº íàøå çàêîíîäàâñòâî â³äïî-

â³äíî äî ñó÷àñíèõ âèìîã, à ìà-
òåð³àëüíà ï³äòðèìêà ç áîêó
ÞÍ²ÑÅÔ ïåðåâîäèòü òàêó
âçàºìîä³þ â ïðàêòè÷íó ïëîùè-
íó.

Ó êîìåíòàð³ ãàçåò³ �Õðåùà-
òèê� Â³êòîð Êîðæ ñêàçàâ:

� Íàø³ ãîëîâí³ ñï³ëüí³ ç
ÞÍ²ÑÅÔ ïðîåêòè � äîïîìîãà
â ðîçâèòêó ä³òåé, ðåôîðìóâàí-
íÿ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, áî-
ðîòüáà ç Â²Ë � ÑÍ²Äîì, ñï³â-
ïðàöÿ ó çàêîíîäàâ÷îìó ïîë³.
Íàïðèêëàä, ìè ãîòóºìî íàö³î-
íàëüíó çàêîíîäàâ÷ó áàçó ñòî-
ñîâíî âñ³õ ïðîáëåì äèòèíñòâà.
Ñåðåä ñêëàäîâèõ � þâåíàëüíà
þñòèö³ÿ òà áàãàòî ³íøîãî. Íè-
í³ êîðèãóâàòèìåìî ðåã³îíàëüí³
ïðîãðàìè. Ñïîä³âàþñÿ, ùî íå-
çàáàðîì ñôîðìóºìî ïëàí ä³é ³
ïî Êèºâó äî 2010 ðîêó. ßñíà
ð³÷, ïðàöþâàòèìåìî ç êåð³âíèö-
òâîì ñòîëèö³. Ðàçîì âèçíà÷àòè-
ìåìî íàø³ ïð³îðèòåòè !

“Ïåðâîâåðõîâí³
àïîñòîëè, 
Âëàäèêó ââñ³õ ììîëèòå
ñïîê³é ññâ³òîâ³
äàðóâàòè...”

8 ëèïíÿ
Íåä³ëÿ 6-òà ï³ñëÿ Ï�ÿòèäåñÿò-

íèö³. Ïðåïîäîáíîìó÷åíèö³
Ôåâðîí³¿ ä³âè (ïðèáëèçíî 304).
Ïðåïîäîáíîãî Íèêîíà Îïòèí-
ñüêîãî, ñïîâ³äíèêà (1931). Áëà-
ãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Ïåòðà, â ³íîöòâ³
Äàâèäà, ³ êíÿãèí³ Ôåâðîí³¿, â
³íîöòâ³ ªâôðîñèí³¿, Ìóðîì-
ñüêèõ ÷óäîòâîðö³â (1228). Òðè-
âàº Ïåòð³â ï³ñò.

9 ëèïíÿ
Ñåäìèöÿ 7-ìà ï³ñëÿ Ï�ÿòèäå-

ñÿòíèö³. Ïðåïîäîáíîãî Äàâèäà
Ñîëóíñüêîãî (VI). Òèõâèíñüêî¿
³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ (1383). Ïðå-
ïîäîáíîãî ²îàííà, ºïèñêîïà
Ãîòôñüêîãî (VII). Ñâÿòèòåëÿ
Ä³îí³ñ³ÿ, àðõ³ºïèñêîïà Ñóçäàëü-
ñüêîãî (1385). Îáð³òåííÿ ìîùåé
ïðåïîäîáíîãî Òèõîíà Ëóõîâ-
ñüêîãî, Êîñòðîìñüêîãî (1569).
Ë³ääñüêî¿ (Ðèìñüêî¿) (²), Íÿ-
ìåöüêî¿ (1399), Ñåäìèºçåðíî¿
(XVII) ³êîí Áîæî¿ Ìàòåð³.

10 ëèïíÿ
Ïðàâåäíî¿ ²îàííè ìèðîíîñèö³ (I). Ïðåïîäîáíîãî Ñàìïñîíà ñòðàííî-

ïðè¿ìöÿ (ïðèáëèçíî 530). Îáð³òåííÿ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñ³ÿ
Îïòèíñüêîãî (1998). Ñâÿùåííîìó÷åíèê³â Îëåêñàíäðà ³ Âîëîäèìèðà
ïðåñâ³òåð³â (1918). Ïðåïîäîáíîãî Ñåâ³ðà ïðåñâ³òåðà (VI). Ïðåïîäîáíî-
ãî Ãåîðã³ÿ ²âåðñüêîãî, Àôîíñüêîãî (1065). Ïðåïîäîáíîãî Ìàðòèíà Òó-
ðîâñüêîãî (ï³ñëÿ 1146). Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàï³îíà Êîæåºçåðñüêîãî (1611).

11 ëèïíÿ
Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ìó÷åíèê³â áåçñð³áíèê³â ³ ÷óäîòâîðö³â Êèðà é

²îàííà (412). Ïðåïîäîáíèõ Ñåðã³ÿ ³ Ãåðìàíà, Âàëààìñüêèõ ÷óäîòâîð-
ö³â (XIV). Ïðåïîäîáíîãî Êñåíîôîíòà, Ðîáåéñüêîãî (1262). ²êîíè Áî-
æî¿ Ìàòåð³, éìåíîâàíî¿ �Òðîºðó÷èöÿ� (VIII).

12 ëèïíÿ
ÑËÀÂÍÈÕ ² ÂÑÅÕÂÀËÜÍÈÕ ÏÅÐÂÎÂÅÐÕÎÂÍÈÕ ÀÏÎÑÒÎË²Â

ÏÅÒÐÀ ² ÏÀÂËÀ. Êàñïåðîâñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ (1853�1855).
* * *

Äèâíèé ïðèêëàä ãëèáîêî¿ â³ðè ó Õðèñòà ³ ðåâíî¿ ïðîïîâ³ä³ Éîãî
â÷åííÿ ìè áà÷èìî ó æèòò³ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà.

Óæå íà ïî÷àòêó ñâîãî àïîñòîëüñüêîãî ñëóæ³ííÿ ïðîñòèé ðèáàëêà
Ïåòðî áëàãîãîâ³éíî âêëîíèâñÿ ïåðåä Áîæåñòâåííèì Ó÷èòåëåì. Êîëè
áàãàòî õòî ³ç ïîñë³äîâíèê³â â³ä³éøëè â³ä Õðèñòà, ðîç÷àðóâàâøèñü, ùî
Òîé íå ïðåòåíäóº íà çåìíó âëàäó, Ïåòðî, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ
Ãîñïîäà, ÷è íå õî÷å é â³í â³ä³éòè, âïåâíåíî ñêàçàâ: �Ãîñïîäè! Äî êî-
ãî íàì éòè? Òè ìàºø ãëàãîëè â³÷íîãî æèòòÿ!� À òèì÷àñîâèé ñòðàõ, ÿêèé
ïåðåä ðîçï�ÿòòÿì Ïåòðó ïåðåäð³ê Ãîñïîäü, àïîñòîë î÷èñòèâ ñëüîçàìè
ùèðîãî ðîçêàÿííÿ. Ìóäðî ³ òåðïëÿ÷å, íåçâàæàþ÷è íà íåáåçïåêó, ïðî-
ïîâ³äóâàâ â³í ï³ñëÿ Âîçíåñ³ííÿ Õðèñòà Éîãî â÷åííÿ ñåðåä ìàëîàç³é-
ñüêèõ ÿçè÷íèê³â. Ìó÷åíèöüêà ñìåðòü çà öàðþâàííÿ Íåðîíà ñòàëà â³í-
öåì éîãî çåìíîãî ñëóæ³ííÿ. Äî òîãî æ, êîëè Ïåòðà ðîçïèíàëè íà õðåñ-
ò³, â³í âèð³øèâ, ùî íåäîñòîéíèé ïðèéíÿòè ñìåðòü ó òàêèé ñàìèé ñïî-
ñ³á, ÿê Õðèñòîñ, ³ òîìó ïîïðîñèâ, àáè éîãî ðîç³ï�ÿëè âíèç ãîëîâîþ.

Ñëàâíèì áóëî ñëóæ³ííÿ ³ àïîñòîëà Ïàâëà. Íà â³äì³íó â³ä áàãà-
òüîõ ïîñë³äîâíèê³â Õðèñòà, â³í áóâ íå ç ïðîñòîãî ëþäó, à ïîõîäèâ
ç³ çíàòíî¿ ðîäèíè. Îäíîãî ðàçó, ïåðåáóâàþ÷è ó äîðîç³, â³í ïî÷óâ
Ãîëîñ ç Íåáà: �Çà ùî òè ãîíèø Ìåíå?� � ³ ðàïòîâî âòðàòèâ ç³ð íà
äåÿêèé ÷àñ. Ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó â³í ç ãîíèòåëÿ ïåðåòâîðèâñÿ íà
Éîãî ðåâíîãî ïîñë³äîâíèêà. Ãëèáîêà â³ðà ³ âèñîêà îñâ³òà äîïîìà-
ãàëè öüîìó àïîñòîëó ïðîïîâ³äóâàòè Õðèñòà âñ³ì: ³óäåÿì é åëë³íàì,
ìóäðèì ³ íåâ³ãëàñàì, öàðÿì ³ âëàäèêàì... Äî ñëîâà, ó äîðåâîëþö³é-
í³ ÷àñè þðèñòè íàâ÷àëèñÿ çà äîïîìîãîþ éîãî Ïîñëàíü ëîã³÷íî ³
ïåðåêîíëèâî âèñëîâëþòè ñâî¿ äóìêè.

À â öåðêâ³ â äåíü ïàì�ÿò³ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà ó õðàìàõ ëó-
íàòèìå:� Ì³æ àïîñòîëàìè ïåðøîïðåñòîëüí³ é óñüîãî ñâ³òó íàâ÷è-
òåë³, Âëàäèêó âñ³õ ìîëèòå ñïîê³é ñâ³òîâ³ äàðóâàòè é äóøàì íàøèì
âåëèêó ìèë³ñòü...�

13 ëèïíÿ
Ñîáîð ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ 12 àïîñòîë³â: Ïåòðà, Àíäð³ÿ, áðàòà éî-

ãî, ²àêîâà Çàâåäººâà, ²îàííà, áðàòà éîãî, Ôèëèïà, Âàðôîëîì³ÿ, Ôî-
ìè, Ìàòôåÿ, ²àêîâà Àëôººâà, ²óäè ²àêîâëÿ, àáî Ôàäåÿ, Ñèìîíà Çèëî-
òà ³ Ìàòô³ÿ. Ïðåïîäîáíîãî Ïåòðà, öàðåâè÷à Îðäèíñüêîãî (Ðîñòîâñüêî-
ãî) (1290). Ïðîñëàâëåííÿ ñâÿòèòåëÿ Ñîôðîí³ÿ, ºïèñêîïà ²ðêóòñüêîãî
(1918). Äåíü ï³ñíèé.

14 ëèïíÿ
Áåçñð³áíèê³â Êîñìè ³ Äàì³àíà, ÿê³ ó Ðèì³ ïîñòðàæäàëè (284). Ñâÿ-

ùåííîìó÷åíèêà Àðêàä³ÿ ïðåñâ³òåðà (1918). Ìó÷åíèêà Ïîòèòà (²²).
Ïðåïîäîáíîãî Ïåòðà ïàòðèê³ÿ (854). Ïðàâåäíî¿ Àíãåë³íè, äåñïîòèñè
Ñåðáñüêî¿ (XVI) !

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

Славні)і)Всехвальні)
Первоверховні)апостоли)Петро)і)Павло

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

Учора)міністр)8)справах)сім'ї,)молоді)та)спорт8)Ві=-
тор)Корж)і)представни=)ДитячоCо)фонд8)ООН)(ЮНІ-
СЕФ))Джерелі)Хартлі)підписали)"План)заходів)з)ви-
=онання)ПроCрами)діяльності)ЮНІСЕФ)в)У=раїні)на
2006 —)2010)ро=и".)Ним)передбачені)реформ8вання
інтернатів,)боротьба)зі)СНІДом,)допомоCа)в)розвит=8
дітей.

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

Учора)в)мерії)відб8лися
Cромадсь=і)сл8хання)з
питань)поводження)із
безприт8льними)тварина-
ми.)Заст8пни=)Київсь=оCо
місь=оCо)Cолови)Ірена
Кільчиць=а)запевнила
прис8тніх,)що)першим
=ро=ом)місь=ої)влади)на
шлях8)до)"європеїзації"
8тримання)тварин-"бом-
жів")стане)створення)ме-
режі)районних)прит8л=ів.

Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ï³ä ÷àñ
ñëóõàíü ïåðåêîíóâàëè ïîñàäîâ-
ö³â, ùî âáèâñòâîì áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí ïèòàííÿ âèð³øèòè
íå ìîæíà. Êëþ÷ äî ðîçâ�ÿçàííÿ
ïðîáëåìè ïîëÿãàº ó ïðîâåäåíí³
øèðîêî¿ êàìïàí³¿ ç³ ñòåðèë³çàö³¿
òâàðèí. Öå ºäèíèé ãóìàííèé
øëÿõ äî çìåíøåííÿ ¿õ ê³ëüêîñò³
íà âóëèöÿõ Êèºâà. Ïðîòèëåæíî¿
äóìêè ç öüîãî ïèòàííÿ äîòðè-
ìóº ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð
Êèºâà ²ðèíà Êîçëîâà. Ó �êîòÿ-
÷î-ñîáà÷³é� áåçäîãëÿäíîñò³ ïàí³
²ðèíà âáà÷àº îäíó ç ïðè÷èí ïî-
øèðåííÿ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá.
Òîæ ï³äâ³äîì÷å ¿é óïðàâë³ííÿ
ââàæàº çà äîö³ëüíå íå âèïóñêà-
òè ñòåðèë³çîâàíèõ òâàðèí çíîâó
ó ì³ñòî, à âèíèùóâàòè.

Ãîëîâà Òîâàðèñòâà çàõèñòó
òâàðèí Òàìàðà Òàðíîâñüêà çà-
ÿâèëà: �Ìè âèìàãàºìî, ùîá
ÊÌÄÀ çàáîðîíèëà êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó �Ïðèòóëîê äëÿ
òâàðèí� ¿õ îòðóþâàòè. Öå íå ãó-
ìàííî ³ º ïîðóøåííÿì çàêîíó
òà ìîðàëüíî-åòè÷íèõ íîðì.
Ïðîïîíóºìî â³äëîâëþâàòè ãó-
ìàííèì øëÿõîì òâàðèí ³ íå
âáèâàòè, à ñòåðèë³çóâàòè, ðîáè-
òè ùåïëåííÿ â³ä ñêàçó ³ âèïóñ-
êàòè ï³ä íàãëÿä âîëîíòåð³â�. ßê³
ñàìå âîëîíòåðè ³ ÿê âîíè äîãëÿ-
äàòèìóòü òâàðèí, ïîÿñíèòè êî-

ðåñïîíäåíòîâ³ �Õðåùàòèêà� ïà-
í³ Òàìàðà íå çíàéøëà ÷àñó.

Íà â÷îðàøí³é çóñòð³÷³ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî âñ³
ïðîïîçèö³¿ ïàí³ Òàðíîâñüêî¿
ðîçãëÿíóòü íà îäíîìó ç çàñ³-
äàíü Êè¿âðàäè. Ïåðøèì êðî-
êîì íà öüîìó øëÿõó ñòàíå çà-
ì³íà îòðóéíèõ ïðåïàðàò³â íà
ìåíø áîë³ñí³ òà ñòâîðåííÿ â
óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà ì³í³-ïðèòóë-
ê³â. Òàì òâàðèí ïðèùåïëþâà-
òèìóòü, à çà ïîòðåáè é ë³êóâà-
òèìóòü. Ñòåðèë³çàö³ÿ îäí³º¿
òâàðèíè êîøòóº ïðèáëèçíî 100
ãðèâåíü, à ô³íàíñóâàííÿ îá³-
öÿþòü ºâðîïåéñüê³ ïðàâîçàõèñ-
í³ îðãàí³çàö³¿ ó ðîçì³ð³ òðüîõ
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ð³ê.

Íåñïîä³âàíêîþ äëÿ ïðèñóò-
í³õ ñòàëà çàÿâà ²ðåíè Ê³ëü÷èöü-
êî¿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè äè-
ðåêòîðà ÊÏ �Áîðîäÿíñüêèé

ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí� Ìèðîíà
Êó÷èíñüêîãî. Ï³ä éîãî ãîëîâó-
âàííÿì ïðèòóëîê ïåðåòâîðèâñÿ
íà êîíöòàá³ð äëÿ òâàðèí. ßê
ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó� ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà, îêð³ì äèñöèïë³-
íàðíîãî ñòÿãíåííÿ çà íåíàëåæ-
íå âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáî-
â�ÿçê³â, ïàíà Êó÷èíñüêîãî ïðè-
òÿãíóòü é äî êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ð-
êè ô³íàíñîâî¿ òà çâ³òíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ïðèòóëêó âèÿâëåíî
�íåäîö³ëüíå âèêîðèñòàííÿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â� !

Ñîáà÷å ùàñòÿ
Ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº çàáîðîíèòè ïðèñèïàííÿ
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ³ ïåðåéòè äî ãóìàííî¿
ºâðîïåéñüêî¿ ïðàêòèêè ¿õ ñòåðèë³çàö³¿

Від$ почат*+$ 2007$ ро*+$ в$ сто-
лиці$соба*и$по*+сали$2276$осіб.
З$ них$ 820$ (33,6%) —$ безпри-
т+льні.$Серед$постраждалих$345
дітей.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Бродячих)соба=)не)позбавлятим8ть)життя,)але)й)повноцінними)тваринами)
не)залишать
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ОВНИ
Ви#асоціюватиметеся#із#чарівни3ом,

3отрий#може#змінити#нав3олишній#світ.
Спрям<вавши#лавин<#бажань#<#потріб-
не#р<сло,#можете#реаліз<вати#зад<ма-
не.# Опі3<йтеся# родиною,# дбайте# про
сімейне#блаBопол<ччя,#зміцнюйте#по-
др<жні#стос<н3и.#Без#<любленої#поло-
вин3и# ви,# я3# одино3а# тополя# при# до-
розі.#Тож#переBляньте#своє#ставлення
до#обранців.#Можливо,#ви#б<ли#не#пра-
ві#в#своїх#претензіях#та#помилялися?...

ТЕЛЬЦІ
Я3що#тема#професійної#самореалі-

зації#постане#Bостро —#це#свідчить#про
відхилення# від# істинноBо# по3ли3ання.
Отже,# помір3<йте:# чим# би# ви# хотіли
займатися,#аби#<бити#двох#зайців,#тоб-
то#піймати#творчий#3айф#і#напхати#свій
Bаманець...#Робіть#<се#в#таємниці,#по-
радни3и# вам# не# др<зі,# під3аже# вн<т-
рішній#Bолос.#Зміна#обстанов3и,#свіжі
враження# в3рай# потрібні,# вони# і# по-
сприяють#зробити#правильний#вибір.

БЛИЗНЯТА
Я3що#останнім#часом#Bолова#памо-

рочиться# від# проблем# з# дітьми —# ні-
чоBо# дивноBо.# Саме# вони# є# для# вас
правильним#3осмічним#орієнтиром.#А
неBаразди#з#ними —#озна3ою#непра-
вильноBо# ставлення,# бра3<# виховних
талантів,# а# то# й —# справжньої# любо-
ві.# “Реабілітов<йтеся”,# надол<ж<йте
педаBоBічні# про3оли,# оBорніть# юнь# не
лише# матеріальною# т<рботою,# а# й
сердечним#теплом.#На#сл<жбовій#ни-
ві —#<рожайна#пора,#тіль3и#встиBайте
вчасно#і#я3існо#ви3он<вати#дор<чене...
та#прибор3<вати#ініціативні#імп<льси.
Не# б<дьте# вис3оч3ою,# не# просять —
не#робіть,#бо#саме#це —#той#випадо3,
3оли#ваша#ініціатива#б<де#по3арана.

РАКИ
Дім,#3ар’єра,#особисте#життя —#все

сплелося#в#т<Bий#3армічний#в<зол...#Я3
йоBо#а3<ратно#розпл<тати#без#хвороб-
ливих# наслід3ів?..# Питання# надвирі-
шальне.#По-перше:#поставтеся#по-фі-
лософсь3и# до# всьоBо,# що# відб<ваєть-
ся.#Все#в#р<3ах#Божих.#По-др<Bе:#при-
сл<хайтеся#до#порад#оточення.#Не#3он-
флі3т<йте#з#3олеBами#в#офісі#і#довіряй-
те# власній# інт<їції.# Липень —# місяць
3ардинальноBо# переворот<,# різнома-
нітних#“дебютів”#на#арені#життя.#Голов-
не —# не# втратити# тит<л# дос3оналоBо
фахівця#на#сл<жбі.#Це#золотий#3озир,
і#нині,#на#щастя,#він#<#вас#є.#Сили#б’ють
через#вінця,#та#й#др<зі#не#підвед<ть.

ЛЕВИ
Озброїтися# інформацією# — то# доб-

ре,#одна3#ви#ризи3<єте#стати#жертвою
власної#ці3авості#та#допитливості,#я3що
не#триматимете#язи3а#за#з<бами.#А#він
свербітиме#від#різних#3омпроматів!#Про-
те,#я3що#з<мієте#вчасно#“нашептати”#3е-
рівництв<#на#в<хо,#то#можете#стати#впли-
вовим# таємним# радни3ом.# І# не# задар-
ма.# У# бізнесменів# плідна# пора.# Більше
в3ладете#3апіталів —#більше#отримаєте.

ДІВИ2
Сл<жбові# перт<рбації# позитивно# по-

значаться# на# ваших# приб<т3ах.# Об’єд-
н<йтеся# з# діловими# соратни3ами,# я3і# є
висо3ими#професіоналами#в#своїй#сфе-
рі,# подр<жіться# з# ними.# Саме# тоді# вам
від3риються# осяйні# Bоризонти# майб<т-
ньоBо.#А#насамперед#підніметься#Bромад-
сь3ий#рейтинB.#Одна3#біда#може#пост<-
3ати#в#двері#несподівано,#а#спричинять#її
свар3и#через#Bроші.#То#спо3<са#від#л<3а-
воBо,#тож#прибор3айте#жадібність#та#заз-
дрощі,#щоб#не#стати#йоBо#маріонет3ою.

ТЕРЕЗИ
Доля# 3идатиме# вас# на# ділові# бари-

3ади,#том<#про#спо3ій#заб<дьте.#Сит<-
ації#мин<лоBо#й#нинішньоBо#тижня#за-

проBрамовані#3армічно,#і#саме#від#ва-
ших#реа3цій,#ініціатив,#мобільності#за-
лежатиме#<спіх#3ар’єрноBо#сходження,
виBраш#<#с<дових#розбір3ах...#та#сл<ж-
бова#зарплата.#Принаймні#її#ще#треба
з<міти#“ви3лянчити”#<#боса.#Я3ий#нині
дале3ий#від#щедрості,#рах<є#3ожн<#3о-
пій3<.# Не# вдавайтеся# до# аналоBічних
трю3ів# з# тими,# хто# підвладний# вам
(вдома,# на# роботі).# Гроші —# це# ябл<-
3о#чвар,#і#ризи3#втратити#др<зів#через
них —#висо3ий#(до#7#серпня).

СКОРПІОНИ
Прозрівають# та# м<дрішають# з# 3ос-

мічною#швид3істю.#Напрацьований#до-
свід#мин<лоBо#ро3<#стане#тим#проBре-
сивним# р<шієм# на# шлях<# еволюції# д<-
ховної# 3<льт<ри.# Не# соромтеся# себе
“пропіарити”,# ловіть# б<дь-я3<# наBод<,
аби#продемонстр<вати#себе#з#най3ра-
щоBо#бо3<,#“леBаліз<йте”#приховані#чес-
ноти,# презент<йте# таланти,# чар<йте
протилежн<#стать,#флірт<йте,#залицяй-
теся.#Відвід<йте#розважальні#“т<сов3и”.
Т<ристичні#мандрів3и#та3ож#входять#до
проBрами.#На#професійном<#небосхи-
лі —# сонячно,# шеф# вам# довіряє,# сим-
патиз<є,#Bарно#платить#і...#е3спл<ат<є.
Одна3#ви#незламні#й#роботящі,#і#саме
та3им#під#сил<#поб<д<вати#3ар’єр<.

СТРІЛЬЦІ2
Я3що# опинилися# в# епіцентрі# с3ан-

дал<#чи#Bромадсь3оBо#ос<д< —#то#не
випад3ово,# а# внаслідо3# на3опичених
за# тривалий# час# помило3.# Терпіть# і
м<жньо# переплавляйте# в# “адреналі-
новій”# домні# свою# Bонорист<# нат<р<.
Тоді# поBані# др<зі# відсіються,# а# зали-
шаться#поряд#лише#ті,#хто#радо#з#ва-
ми# тяBн<тиме# лям3<# далі,# підставля-
ючи#вірне#плече.#На#сл<жбі#реорBані-
заційна#3олотнеча#набирає#шаленоBо
темп<,# одна3# зорі# застеріBають:# щоб
задарма#не#працювати,#домовляйте-
ся# з# роботодавцями# заздалеBідь# про
оплат<.

КОЗОРОГИ
Я3що# обставини# “поманили”# вели-

3им#Bрошима,#зм<сили#вас#змінити#на-
прямо3#діяльності,#пере3валіфі3<вати-
ся —#то#припис#долі.#Лишається#сфор-
м<вати# висо3опрофесіональн<# ділов<
3оманд<.#Досвід<#<#вас#предостатньо,
тож# вчасно# діліться# з# 3олеBами.# Осо-
бисті#симпатії#зіBрають#позитивн<#роль.
З#особами,#до#я3их#відч<ваєте#роман-
тичний#потяB,#співпрацювати#та#б<д<-
вати#3ар’єр<,#звісно,#б<де#в#насолод<.

ВОДОЛІЇ
Неробство# вам# не# заBрож<є,# саме

час#“засівати”#сл<жбов<#нив<#та#зароб-
ляти#Bроші.#Джерела#приб<т3ів#мож<ть
зафонтан<вати#в#несподіваном<#місці,
потрібно# лише# блис3авично# орієнт<-
ватися#й#хапатися#за#виBідні#ділові#про-
позиції.#Оптимально#самореаліз<вати-
ся#зможете#в#сл<жбі#сервіс<.#Обсл<Bо-
в<йте#3лієнтів,#ви3он<йте#всі#забаBан-
3и#домочадців#та#роботодавців,#проде-
монстр<йте#сл<жбовий#виш3іл#та#Bос-
подарсь3ий#хист#на#заздрість#ледарям.
УваBа:# я3що# не# отрим<єте# насолоди
від#праці —#справи#3епсь3і,#певно#десь
прошляпили#з#вибором#роботи...

РИБИ
То#не#ілюзія,#що#останнім#часом#на

вас#ополчилися#всі#чорні#сили#та#бло-
3<ють#творчий#злет.#А#звід3и#та3а#на-
пасть?..# Вона# мотивована# 3армічно,
тож#смиренно#несіть#ті#випроб<вання
і# в# жодном<# разі# не# ховайтеся# за# ч<-
жі# спини.# Самостійність# <# всьом< —
ось# чоBо# від# вас# вимаBають,# щоб# не
відхилилися# від# своєї# 3осмічної# про-
Bрами# і# не# стапи# мішенню# для# непо-
рядних#3он3<рентів.

Під9от<вала2
Любов2ШЕХМАТОВА,2астроло9

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 6 ïî 12 ëèïíÿ )
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Âåñ³ëüíèé áóì íà ²âàíà Êóïàëà
Ó íàéáëèæ÷³ äâ³ ñóáîòè â Óêðà¿í³ çàðåºñòðóþòü
ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü øëþá³â
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

Çàâòðà â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ,
íàïåâíî, íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü âå-
ñ³ëü óïðîäîâæ óñüîãî ðîêó. ßê
ïîâ³äîìèëà â÷îðà �Õðåùàòèêó�
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ðåºñ-
òðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ïî
ì³ñòó Êèºâó Àëëà Ïóñòîâîéò, ó
ñåðåäíüîìó ùîñóáîòè ó ì³ñò³ ô³ê-
ñóþòü 120�150 øëþá³â. 30 ÷åðâ-

íÿ, íàïðèêëàä, áóëî 149, à îò 7
ëèïíÿ áóäå âæå 233, 14-ãî òðîõè
ìåíøå � 194. Öå äàí³ ç 10 ðàéîí-
íèõ â³ää³ë³â ðåºñòðàö³¿ øëþá³â. Ó
Öåíòðàëüíîìó ïàëàö³ îäðóæåíü 7
ëèïíÿ íà ðóøíèê ñòàíóòü 73 çà-
êîõàí³ ïàðè, à ÷åðåç òèæäåíü ó
ñóáîòó � 65.

Âëàñíå, âåñ³ëüíèé áóì ó íàé-
áëèæ÷³ âèõ³äí³ â³äáóäåòüñÿ ó âñ³é
Óêðà¿í³. Çà äàíèìè ì³í³ñòðà þñ-
òèö³¿ Îëåêñàíäðà Ëàâðèíîâè÷à,
ê³ëüê³ñòü âåñ³ëü 7 ³ 14 ëèïíÿ

çá³ëüøèòüñÿ ìàéæå ó ï³âòîðà ³
íàâ³òü äâà ç ïîëîâèíîþ ðàçè ïî-
ð³âíÿíî ç ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêà-
ìè. Òàê, ñêàæ³ìî, 30 ÷åðâíÿ â
Óêðà¿í³ â³äáóëîñÿ 2192 âåñ³ëëÿ, 7
ëèïíÿ î÷³êóºòüñÿ 5221, à 14-ãî �
4321. Òàêó òåíäåíö³þ, çà ñëîâà-
ìè ì³í³ñòðà, ïðàö³âíèêè çàãñ³â
ïîÿñíþþòü àæ³îòàæåì ìîëîäÿò
íàâêîëî äàòè 7.07.2007, ÿêà áó-
ö³ìòî ââàæàºòüñÿ ùàñëèâîþ, áî
ì³ñòèòü òðè öèôðè �7�. À ùîäî
14 ëèïíÿ, òî ï³äâèùåíà ê³ëüê³ñòü
ðåºñòðàö³¿ øëþá³â öüîãî äíÿ º
íàñë³äêîì ïåðåâàíòàæåííÿ 7
ëèïíÿ, áî ïðàö³âíèêè çàãñ³â ô³-
çè÷íî íå â çìîç³ ðîçïèñàòè âñ³õ
ñàìå öüîãî äíÿ. Êð³ì òîãî,
�çñóâ� øëþáíîãî áóìó íà îäèí
òèæäåíü ìîæíà ïîÿñíèòè ùå é
ïåâíèìè ðåë³ã³éíèìè òðàäèö³-
ÿìè, áî íå âñ³ ìîëîäÿòà õîò³ëè á
ïîºäíàòè ñâî¿ ñåðöÿ äî çàâåð-
øåííÿ ïåòð³âñüêîãî ïîñòó ³ â
ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà. Â çàõ³äíèõ
îáëàñòÿõ Óêðà¿íè 7 ëèïíÿ øëþ-
á³â çàðåºñòðóþòü íàâ³òü ìåíøå,
í³æ çàçâè÷àé.

Ì³í³ñòð þñòèö³¿ òàêîæ çàóâà-
æèâ, ùî ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2007
ðîêó óêðà¿íö³ îäðóæóâàëèñÿ â 1,5
ðàçó ÷àñò³øå, í³æ ðîçëó÷àëèñÿ.
Òàêà îáíàä³éëèâà òåíäåíö³ÿ ê³ëü-
êîõ îñòàíí³õ ðîê³â. Ë³äåðîì º Çà-
êàðïàòòÿ, äå òàêà êàðòèíà ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ âæå äóæå äàâíî. Íà-
ïðèêëàä, ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó
òàì áðàëè øëþá ó 3,5 ðàçè ÷àñ-
ò³øå, í³æ éîãî ðîçðèâàëè !

Ëîïàòà ãðîø³ íå çàãð³áàº
×óòêè ïðî åì³ãðàö³þ àâòîðà óêðà¿íñüêî¿
ãðèâí³ � íåäîðå÷íèé æàðò
Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
�Õðåùàòèê�

У2Національном<2м<зеї
Тараса2ШевченQа2відQри-
лася2виставQа29рафіQи2Ва-
силя2Лопати2"Мамине2ім'я
святе".

Õóäîæíèê Âàñèëü Ëîïàòà âïè-
ñàâ ñâîº ³ì�ÿ â çîëîòó ñòîð³íêó
â³ò÷èçíÿíîãî ìàëÿðñüêîãî ìèñ-
òåöòâà ³ëþñòðàö³ÿìè äî �Êîáçà-
ðÿ� Òàðàñà Øåâ÷åíêà, âèäàíîãî
1993 ðîêó, ãðàô³÷íèìè ñåð³ÿìè-
³ëþñòðàö³ÿìè òà ñòàíêîâèìè ñå-
ð³ÿìè, ÷èñëî ÿêèõ ñòàíîâèòü á³ëü-
øå ÷îòèðüîõ äåñÿòê³â. Çàãàëîì ó
òâîð÷îìó äîðîáêó ìàéñòðà ïîíàä
ñ³ìñîò ðîá³ò, ï³äïèñàíèõ ³ì�ÿì
�Âàñèëü Ëîïàòà�. Íåìà àâòîãðà-
ôà ëèøå íà éîãî íàéâ³äîì³øèõ
òâîðàõ � íà ñó÷àñíèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ãðèâíÿõ, ââåäåíèõ â îá³ã 2
âåðåñíÿ 1996-ãî. Ï³äïèñè õóäîæ-
íèê³â ïðàêòèêóþòü íà áàíêíîòàõ
ó ³íøèõ êðà¿íàõ.

Íå ïîñòàâëåíî êðàïêó â ³ñòîð³¿
ãîíîðàðíîãî áîðãó Â³êòîðà
Þùåíêà òà Ñåðã³ÿ Òèã³ïêà çà ðî-
áîòó õóäîæíèêà íàä êóïþðîþ íî-
ì³íàëîì ó 50 ãðèâåíü. Íà çàïè-
òàííÿ êîðåñïîíäåíòà �Õðåùàòè-
êà� Âàñèëü Ëîïàòà çàçíà÷èâ, ùî
éîìó íå çàëèøàºòüñÿ í³÷îãî ³í-
øîãî, ÿê ïðîáà÷èòè ö³ áîðãè îáîì
êîëèøí³ì ãîëîâàì Íàöáàíêó.

×óòêè ïðî íàì³ð åì³ãðóâàòè ç
Óêðà¿íè ìàéñòåð ñïðîñòóâàâ, ïî-
ÿñíèâøè, ùî çìóøåíèé æèòè
âçèìêó â Àìåðèö³ ëèøå òîìó, ùî
ó òàìòåøíüîìó êë³ìàò³ éîìó ëåã-
øå ïåðåíåñòè çèìó ÿê àñòìàòèêó.

Íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè ãðàô³÷-

íèõ ðîáîò ïðî ìàò³ð (¿¿ çâàëè Ãàí-
íà Àíòîí³âíà) ïàí Âàñèëü ïðåä-
ñòàâèâ ï�ÿòäåñÿò ðîá³ò. Ë³ðè÷íèõ,
ïîáóòîâèõ, ãåðî¿÷íèõ ³ òðàã³÷íèõ,
ÿê ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.
Ïðî ïðè÷èíè ñóìíèõ íîòîê ó éî-
ãî ðîáîòàõ Âàñèëü ²âàíîâè÷ â³ä-
ïîâ³â: �Ìàì³ áóëî 30 ðîê³â, êîëè
íà ¿¿ ðóêàõ çàëèøèâñÿ ì³é øåñòè-
ð³÷íèé áðàò ³ ÿ, äâîì³ñÿ÷íà äèòè-
íà. Ïåðåæèëè ãîëîäîìîðè, òÿæ-
êî ïðàöþâàëè. Àëå ìàìà òàê ³ çà-
ëèøèëàñÿ îäèíà÷êîþ, íå áàæà-
þ÷è, ÿê êàçàëà, îñèðîòèòè íàñ

äðóãèì çàì³ææÿì�. Ëþäÿí³ñòü
ïðèñóòíÿ ó âñ³õ òâîðàõ Âàñèëÿ Ëî-
ïàòè, â ÿêèõ íåçáîðèì³ñòü ³ ëþ-
áîâ º ô³ëîñîôñüêèì óçàãàëüíåí-
íÿì ñâ³òîáà÷åííÿ ìèòöÿ. �Ìàìèí
äâ³ð�, �Çà ïðÿäêîþ� ëèøå ôîð-
ìàëüíî æàíðîâî â³äì³íí³ â³ä
�Ìàð³¿� ÷è �Êàòåðèíè�. Ïðîòå âñ³
òâîðè ìèòöÿ îäíîñòðèæíåâ³ äó-
õîì óêðà¿íñòâà. Íàéë³ïøå ïðî öå
ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãàéäàìàêà: �Ó
Ëîïàòè ÷óòëèâ³ñòü äîòîðêó ïåíç-
ëÿ ³ òà¿íà ð³çöÿ ïîìíîæåí³ íà ëî-
ã³êó ìèñòåöüêîãî ìèñëåííÿ� !

Весілля2на2свято2Івана2К<пала2молодята2співвідносять2з2автомобілями2
з2іноземними2номерами
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Шановні а ціонери ЗАТ ШП "Юність"!
Правління За рито о а ціонерно о товариства

Швейне підприємство "Юність" повідомляє, що чер ові за альні
збори а ціонерів ЗАТ ШП "Юність" відб д ться 23 серпня 2007 ро

о 15 од. в приміщенні їдальні за адресою:
м.Київ-73, в л. С. С лярен а, 5

Порядо денний:
1. Звіт Правління про підс м и фінансово - осподарсь ої діяльності ЗАТ ШП

"Юність" за 2005 та 2006 ро и.
2. Звіт та виснов и Ревізійної омісії за 2005 та 2006 ро и. Затвердження звіт

та виснов ів Ревізійної омісії за 2005 та 2006 ро и.
3. Затвердження річно о баланс ЗАТ ШП "Юність" за 2005 та 2006 ро и.
4. Звіт Спостережної ради за 2005 та 2006 ро и. Затвердження звіт

Спостережної ради за 2005 та 2006 ро и,
5. Про продаж б дівлі орп с № 7 по в л. Боричів ті , 35.
6. Зміна місцезнаходження та юридичної адреси ЗАТ ШП "Юність".
7. Внесення змін до Стат т ЗАТ ШП "Юність" зв'яз зі зміною

місцезнаходження та юридичної адреси ЗАТ ШП "Юність".

Реєстрація а ціонерів проводитиметься 23 серпня 2007ро з 13.55 до 14.55
в приміщенні їдальні по в л. С. С лярен а, 5.
Для часті в за альних зборах а ціонерам слід мати до мент (паспорт), що
посвідч є особ . Для представни ів а ціонерів, рім зазначено о до мента,
потрібно надати дор чення на право представництва інтересів а ціонерів на
за альних зборах.

Правління

Громадсь а ор анізація
Ф ндація "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ"

05 серпня 2007 ро з 10.00 в онцертном залі Палац льт ри
і техні и "Дніпро" за адресою: 02099, м.Київ, в л. Бориспільсь а, 10,

тел. 566-42-78; їхати місь им транспортом: від метро
"Контра това площа" - автоб с №51 або маршр т а №31(500);

від метро "Лівобережна" - маршр т а №503; від метро
"Черні івсь а" - маршр т а №22 або трамвай №22; від метро

"Позня и" - маршр т а №25+8; від проспе т На и - маршр т а
№422; з пин а місь о о транспорт : "Палац льт ри і техні и
"Дніпро", ор анізов є та проводить ромадсь е об оворення
містоб дівної до ментації о ремо о об'є та містоб д вання

(вб довано-приб довані приміщення) по в л. Ми оли
Уша ова, 34-А Святошинсь ом районі м.Києва.
Замовни б дівництва: АТ ХК "Київмісь б д".

Прое тна ор анізація ТОВ "Фірма Житлоб дпрое т".

Витя із поряд денно о:
1. Висвітлення назви о ремо о об'є та містоб д вання, зміст і завдань

розроб и.
2. Громадсь е об оворення містоб дівної до ментації о ремо о об'є та

містоб д вання.
3. Відповіді представни ів замовни а (інвестора) б дівництва та оловно о

архіте тора прое т на запитання представни ів ромадсь ості.
4. Уза альнення, надання ре омендацій та пропозицій замовни б дівництва

щодо вдос оналення містоб дівної діяльності.
На ромадсь е об оворення запрош ються меш анці, я і проживають

житлових б дин ах на території мі рорайон , що є приле лим до місця
майб тньо о б дівництва о ремо о об'є та містоб д вання, а саме: меш анці
житлових б дин ів по в л. Мілютен а, 44 та 46.
Реєстрація часни ів проводиться з 10.00 до 11.00.
Всім часни ам при собі необхідно мати паспорт ромадянина У раїни.
Уповноваженим представни ам фізичних осіб, рім паспорта ромадянина

У раїни, додат ово необхідно мати відповідне дор чення, оформлене з ідно
з чинним за онодавством У раїни.
Уповноваженим представни ам юридичних осіб, рім паспорта
ромадянина У раїни, додат ово необхідно мати відповідний лист-дор чення
юридичної особи, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.
Члени територіальної ромади м.Києва, я і з б дь-я их причин не мож ть

б ти прис тніми на ромадсь ом об оворенні містоб дівної до ментації,
мож ть надіслати свої письмові пропозиції щодо вдос оналення містоб дівної
діяльності на адрес Ф ндації "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ": 04212, м.Київ, в л,
Бо атирсь а, 2, оф. 54. Телефони: 418-66-14, 8.067.702-41 -15, тел./фа с
(автомат) 419-05-81, еле тронна адреса: eurokiev@ipnet.kiev.ua
Кінцевий термін для надіслання пропозицій встановлений: 08 серпня 2007 ро .

Правління від рито о а ціонерно о товариства „Бан „Фінанси та Кредит"
повідомляє про с ли ання 21 серпня 2007 ро на 11.00. за адресою: 04050, м. Київ, в л. Артема, 60
позачер ових За альних зборів а ціонерів від рито о а ціонерно о товариства „Бан „Фінанси та Кредит".
Реєстрація а ціонерів відб ватиметься 21 серпня 2007 ро з 10.00 до 11.00 за місцем проведення зборів.

Для часті зборах представни ам а ціонерів необхідно мати довіреність
на право часті зборах та до мент, що посвідч є особ .
Порядо денний позачер ових За альних зборів а ціонерів:

1. Про збільшення розмір стат тно о апітал Бан шляхом збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості
за рах но додат ових внес ів.

2. Про за рите (приватне) розміщення а цій та затвердження прото ол рішення про за рите (приватне) розміщення
а цій.

3. Про затвердження перелі інвесторів, серед я их передбачено розміщення а цій, відповідно до я их прийнято рішення
про розміщення.

4. Про визначення повноважено о ор ан та повноважених осіб Бан щодо прийняття рішень та вчинення дій,
пов'язаних із за ритим (приватним) розміщенням а цій.

5. Вирішення інших питань, пов'язаних із за ритим (приватним) розміщенням а цій.
Додат ова інформація стосовно збільшення стат тно о апітал Бан :

а) Мотиви збільшення стат тно о апітал : стат тний апітал ВАТ „Бан „Фінанси та Кредит" збільш ється з метою
підвищення рин ової апіталізації Бан та розширення обся ів бан івсь их посл .

Спосіб збільшення стат тно о апітал : стат тний апітал Бан збільш ється шляхом збільшення іль ості а цій
існ ючої номінальної вартості за рах но додат ових внес ів.

Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал : мінімальний розмір, на я ий збільш ється стат тний апітал
Бан , с ладає 750 000 000 рн. (сімсот п'ятдесят мільйонів ривень).

б) Прое т змін до стат т Бан , пов'язаних із збільшенням стат тно о апітал :
П н ти 4.1, 4.2 і 4.4 стат т Бан пропон ється ви ласти в наст пній реда ції:
„4.1. Стат тний апітал Бан становить 1 269 000 062,50 рн. (один мільярд двісті шістдесят дев'ять мільйонів

шістдесят дві ривні 50 опійо ).
Стат тний апітал Бан поділений на 2 538 000 125 (два мільярди п'ятсот тридцять вісім мільйонів сто двадцять

п'ять) простих іменних а цій номінальною вартістю 0, 50 ривні (п'ятдесят опійо ) ожна.
4.2.А ції Бан вип с аються бездо ментарній формі на с м стат тно о апітал Бан 1 269 000 062,50 рн.

(один мільярд двісті шістдесят дев'ять мільйонів шістдесят дві ривні 50 опійо ), розподілено о на 2 538 000 125 (два
мільярди п'ятсот тридцять вісім мільйонів сто двадцять п'ять) простих іменних а цій номінальною вартістю 0, 50 ривні
(п'ятдесят опійо ) ожна.

4.4. Вип с простих іменних а цій Бан здійснюється відповідно до За онів У раїни „Про осподарсь і товариства",
„Про цінні папери та фондовий рино " та з рах ванням вимо і в поряд , встановленом Державною омісією з
цінних паперів та фондово о рин ''.

П н т 4.5. стат т Бан пропон ється доповнити абзацом останнім та о о зміст :
„Наст пне розміщення а цій Бан здійснюється відповідно до За онів У раїни „Про осподарсь і товариства",

„Про цінні папери та фондовий рино " та з рах ванням вимо і в поряд , встановленом Державною омісією з
цінних паперів та фондово о рин .".

Запропонований до роз ляд прое т змін до стат т Бан під отовлений із розрах н мінімально заплановано о
розмір збільшення стат тно о апітал .

в) Дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово, та їх за альна вартість: Бан додат ово вип с ає 1 500 000 000
(один мільярд п'ятсот мільйонів) простих іменних а цій номінальною вартістю 0, 50 ривні (п'ятдесят опійо ) ожна,
на за альн номінальн вартість 750 000 000 рн. (сімсот п'ятдесят мільйонів ривень). Форма вип с а цій -
бездо ментарна.

) Відомості про нов номінальн вартість а цій: номінальна вартість а цій зв'яз із збільшенням стат тно о апітал
Бан не змінюється.

д) Права а ціонерів при додат овом вип с а цій: а ціонери Бан орист ються переважним правом на придбання
а цій, що пропон ються до розміщення, пропорційно їх частці стат тном апіталі Бан , на дат почат першо о
етап розміщення.

А ціонери Бан , що відмовляються від переважно о права на придбання а цій додат ово о вип с , повідомляють
Правління Бан про та відмов довільній формі.

е) Дата почат і за інчення підпис и на а ції, що додат ово вип с аються: за рите (приватне) розміщення а цій
Бан здійснюватиметься два етапи.

Запланована дата почат розміщення - 18 вересня 2007 ро , запланована дата за інчення розміщення - 15 жовтня
2007 ро .

Перший етап розміщення - з 18 вересня 2007 ро по 02 жовтня 2007 ро (в лючно).
Др ий етап розміщення - з 03 жовтня 2007 ро по 15 жовтня 2007 ро (в лючно).
є) Порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов'язаних із змінами стат тно о апітал : мови розміщення

а цій не передбачають вини нення збит ів а ціонерів Бан . У разі вини нення в а ціонерів до ментально
підтверджених збит ів, пов'язаних із збільшенням стат тно о апітал Бан , відш од вання та их збит ів проводиться
відповідно до чинно о за онодавства У раїни.

Всі види бан івсь их посл . Ліцензія НБУ №28 від 20.01.2003.

Повідомлення про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів
За рито о а ціонерно о товариства

"Х хтама і У раїна"
Цим повідомляємо про те, що на вимо а ціонера

(а саме: орпорації "Х хтама і Оюй"), я ий є власни ом
більш ніж 10 відсот ів а цій За рито о а ціонерно о товариства
"Х хтама і У раїна", позачер ові за альні збори а ціонерів
ЗАТ "Х хтама і У раїна" відб д ться 27 серпня 2007 ро
о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Червонот аць а, 42.

Порядо денний позачер ових за альних зборів а ціонерів
За рито о а ціонерно о товариства "Х хтама і У раїна'':

1. Прийняття рішення про припинення (лі відацію) Товариства, порядо і
стро и проведення та ої лі відації.

2. Призначення Лі відаційної омісії, її повноваження.
Реєстрація а ціонерів (їх представни ів) відб деться 27 серпня 2007 ро з
8.30 до 11.30 за місцем проведення зборів. Для часті зборах необхідно
мати: а ціонерам — паспорт та до мент, що підтвердж є право власності
на а ції; представни ам а ціонерів — паспорт та довіреність на право
представляти інтереси а ціонерів на за альних зборах, оформлене з ідно з
вимо ами чинно о за онодавства, або інший до мент, що підтвердж є
повноваження представни а, та до мент, що підтвердж є право власності
на а ції.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд
цивільної справи№ 2-1837-1/07 за позовом Р банч Алли Михайлівни
до Р банч а І оря Васильовича про розірвання шлюб , визначення
місця проживання дитини та поділ майна подр жжя призначено на 23
липня 2007 р. на 15.00 в приміщенні с д (03113, м. Київ, в л. Ш това,
1, аб. 21) під олов ванням с дді Мельни В.В.
У с дове засідання ви ли ається відповідач: Р банч І ор Васильович,
я ий проживає в м. Києві по в л. А адемі а Білець о о, 18, в.84.

Солом'янсь ий районний с д м.Києва повідомляє, що 24 липня
2007 р. о 12.45 приміщенні Солом'янсь о о районно о с д м.Києва
за адресою: м.Київ, в л.Ш това, 1, .16, с ддя Ма ха А.А. відб деться
роз ляд цивільної справи № 2-847-1/07 за позовом ЗАТ "Страхова
омпанія "Гарант система" до Хомрен а Сер ія Валентиновича про
відш од вання збит ів в поряд ре рес . В с дове засідання
ви ли ається відповідач Хомрен о Сер ій Валентинович.

Святошинсь ий районний с д м. Києва повідомляє р. Б бли Людмил
Петрівн , Мороз Валерію Василівн , що с дове засідання по цивільній справі за
позовом К циби Є.В., Клім В.О. в інтересах К циби П.В. до Б бли Людмили
Петрівни, Мороз Валерії Василівни про с нення переш од в орист ванні жилим
приміщенням, призначено на 24.07.2007ро на 10.00. Одночасно повідомляємо,
що в разі Вашої неяв и справа б де роз лян та Ваш відс тність на підставі
матеріалів, що є справі.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає Ч лін Світлан Іванівн
03.11.1965 р.н., я ості відповідач и по цивільній справі № 2-3418/07 за позовом
Ч ліна Оле сія Оле сандровича до Ч ліної Світлани Іванівни про визнання особи
та ою, що втратила право на орист вання житловим приміщенням, с дове
засідання на 16.07.2007 о 10.00. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб.
18, с ддя Шевчен о Л.В. Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере
часть справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Дичансь о о Ві тора
Ві торовича, я відповідача, в с дове
засідання по цивільній справі за позовом
Фантаз Сер ія Ві торовича до
Дичансь о о Ві тора Ві торовича, третя
особа: Головне правління юстиції м.
Києві про с ас вання свідоцтва про
спадщин та визнання права власності,
я е призначено на 17 липня 2007р. на
10.30 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-а, аб. 31. Одночасно повідомляю, що
опію позовної заяви з додат ами
Дичансь ий Ві тор Ві торович може
отримати в приміщенні Печерсь о о
районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31.

Борщівсь ий районний с д Тернопільсь ої області ви ли ає Жолобч а Василя
Романовича, жителя Деснянсь о о район , в л. Ж ова Маршала, б. 27, в. 32 м.Києва, я
відповідача цивільній справі №2-308/07 за позовом до ньо о Романю Наталії Степанівни
про стя нення матеріальної та моральної ш оди, засідання відб деться 24 липня 2007 ро
о 10.00 за адресою: м.Борщів, в л. С. Стрільців, 11, Тернопільсь а область.

Оболонсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Смирнов Марію
Омелянівн , Головащен о Надію Василівн , Кол мбет Ві торію Петрівн в с дове
засідання, я е призначене на 13 липня 2007 ро на 10.00 в зв'яз з роз лядом
цивільної справи за позовом Щепенні ової Лідії Василівни до Кол мбет Ві торії
Петрівни, Смирнової Марії Омелянівни, Головащен о Надії Василівни,
Ж овсь о о Ми оли Володимировича, 3-ті особи: Ковален о Ніна Федорівна,
Капл н Юрій Ві торович, Ма овець а О сана Петрівна, Со олова Оле сандра
Єв еновича про визнання до овор дар вання та до овор - півлі продаж
вартири недійсним. В разі неяв и в с дове засідання справа б де роз лян та
відс тність відповідачів на підставі зібраних по справі до азів. Адреса с д :

м.Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 21, с ддя Яцен о Н.О.

Оболонсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Полі арпова Вячеслава
Володимировича в с дове засідання, призначене на 16 липня 2007 ро на 9.15
в зв'яз з роз лядом цивільної справи за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до
Полі арпова В.В. (остання відома адреса проживання останньо о: м.Київ, в л.
Райд жна, 3-Б. в. 219) про стя нення оштів.
В разі неяв и в с дове засідання справа б де роз лян та відс тність відповідача
на підставі зібраних по справі до азів.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 21, с ддя Яцен о Н.О.

Втрачене посвідчення
працівни а ор анів ДКРС,

видане 13.07.2006 р. №991,
на ім'я Т рянсь о о Оле а

Івановича вважати
недійсним
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1 Нежилеприміщенняплощею94,0 в.м
- Дніпровсь а набережна, 11 А (ТП) -
ТОВ "Серта Істейт"

2 Нежилеприміщенняплощею96,8 в.м
- Дніпровсь а набережна, 9 А (ТП) -
ТОВ "Серта Істейт"

3 Нежилеприміщенняплощею875,8 в.м
- Кр тий звіз, 4, літ.А - ТОВ "Сарос"

4 Нежилеприміщенняплощею275,7 в.м
-Мінсь ешосе,8,літ.А-ЗАТ"Тор овий
Дім "Ріелтер-У раїна"

5 Частина вестибюлю підземної станції
площею 10,7 в.м - Станція метро
"Доро ожичі",б/н-ТОВ"Фірма"Елі он"
ЛТД

6 Частина вестибюлю №1 площею 9.0
в.м, частина вестибюлю№2 площею
9.0 в.м підземна станція за альною
площею 18,0 в.м - Станція метро
"Контра това ", б/н1 - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

7 Частина переход наземної станції
за альноюплощею80,0 в.м - Станція
метро "Лісова", б/н - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

8 Частина підземно о переход
за альноюплощею132,0 в.м-Станція
метро "Либідсь а", б/н1 - ТОВ
"Європейсь ий центр онсалтин та
оцін и"

9 Частина переход підземної станції
за альноюплощею66,4 в.м - Станція
метро "Либідсь а", б/н2 - ТОВ
"Європейсь ий центр онсалтин та
оцін и"

10 Частина переход підземної станції
за альноюплощею8,71 в.м - Станція
метро "Нив и", б/н - ТОВ "Фірма
"Елі он" ЛТД

11 Частина переход підземної станції
площею 42,0 в.м - Станція метро
"Нив и",б/н-ТОВ"Фірма"Елі он"ЛТД

12 Частина вестибюлю підземної станції
за альною площею 6,1 в.м - Станція
метро "Оболонь", б/н - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

13 Частина переход підземної станції
за альною площею 8,0 в.м - Станція
метро "Петрів а", б/н - ФОП
Колодяжний В.І.

14 Частина переход підземної станції
площею 22,0 в.м - Станція метро
"Петрів а", б/н -ФОПКолодяжний В.І.

15 Частина переход підземної станції
площею 32,0 в.м - Станція метро
"Петрів а", б/н -ФОПКолодяжний В.І.

16 Частина переход підземної станції
за альноюплощею21,0 в.м - Станція
метро "Печерсь а", б/н - ТОВ
"Європейсь ий центр онсалтин та
оцін и"

17 Частина переход підземної станції
площею 7,7 в.м - Станція метро
"Печерсь а", б/н - ТОВ"Європейсь ий
центр онсалтин та оцін и"

18 Частина переход підземної станції
площею 6,0 в.м - Станція метро
"Печерсь а", б/н - ТОВ"Європейсь ий
центр онсалтин та оцін и"

19 Частина вестибюлю підземної станції
площею 30,93 в.м - Станція метро
"Політехнічний інстит т", б/н - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

20 Частина вестибюлю підземної станції
площею 10,1 в.м - Станція метро
"Театральна", б/н - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

21 Частина вестибюлю підземної станції
площею 25,5 в.м - Станція метро
"Хар івсь а", б/н1 - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

22 Частина вестибюлю підземної станції
площею 4,1 в.м - Станція метро
"Хар івсь а", б/н1 - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

23 Частина вестибюлю підземної станції
площею 9,0 в.м - Станція метро
"Хрещати ", б/н - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

24 Нежилеприміщенняплощею25,0 в.м
-Хар івсь ешосе, 168Ж-ТОВ"Серта
Істейт"

25 Нежилий б дино площею 105,6 в.м
- б льв. Лепсе Івана, 9 В, літ.А - ФОП
Льодін Ю.П.

26 Нежилий б дино площею 114,1 в.м
- б льв. Лепсе Івана, 9 В, літ.Е - ФОП
Льодін Ю.П.

27 Нежилий б дино площею 51,0 в.м -
б льв. Лепсе Івана, 9 В, літ.Ж - ФОП
Льодін Ю.П.

28 Нежилеприміщенняплощею12,55 в.м
- б льв. Перова, 2 - ПП "Зорі У раїни"

29 Нежилеприміщенняплощею82,0 в.м
- б льв. Перова, 2 - ПП "Зорі У раїни"

30 Нежилеприміщенняплощею65,1 в.м
- б льв. Перова, 2 - ПП "Зорі У раїни"

31 Нежилеприміщенняплощею182,6 в.м
- б льв. Шевчен а Тараса, 3 - ТОВ
"Оріяна"

32 Нежилеприміщенняплощею198,0 в.м
- б льв. Шевчен а Тараса, 3 - ТОВ
"Оріяна"

33 Нежилеприміщенняплощею158,3 в.м
- б льв. Шевчен а Тараса/ Коцюбин-
сь о о Михайла, 34/13, літ.Б,В - ТОВ
"Ріелтер-У раїна"

34 Нежилеприміщенняплощею28,3 в.м
- в л. Єревансь а, 6 - ПП "Юрі он"

35 Нежилеприміщенняплощею21,0 в.м
- в л. Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.101 - ТОВ "Європейсь ий центр
онсалтин та оцін и"

36 Нежилеприміщенняплощею73,13 в.м
- в л. Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.114 - ТОВ "Європейсь ий центр
онсалтин та оцін и"

37 Нежилеприміщенняплощею10,0 в.м
-в л.Аеропорт"Київ"(Ж ляни), орп.24
- ТОВ "Європейсь ий центр
онсалтин та оцін и"

38 Нежиле приміщення площею 3,2 в.м
-в л.Аеропорт"Київ"(Ж ляни), орп.43
- ТОВ "Європейсь ий центр
онсалтин та оцін и"

39 Нежитловаспор да площею161,0 в.м
-в л.Аеропорт"Київ"(Ж ляни), орп.59
- ТОВ "Європейсь ий центр
онсалтин та оцін и"

40 Нежилий б дино площею 107,3 в.м
-в л.Аеропорт"Київ"(Ж ляни), орп.83
- ТОВ "Європейсь ий центр
онсалтин та оцін и"

41 Нежилеприміщенянплощею32,9 в.м
-в л.А адемі аГл ш ова,10, .1-ФОП
Процю Р.С.

42 Нежилеприміщенняплощею314,5 в.м
-в л.Архіте тораВербиць о о,5-ФОП
Чай а Н.О.

43 Нежиле приміщення за альною
площею94,3 в.м-в л.Березня івсь а,
26 (ТП) - ПП "Консалтин ова а енція"

44 Нежилеприміщенняплощею20,0 в.м
- в л. Бориспільсь а, 15, .3 - МПП
"П.А.Н."

45 Нежилеприміщенняплощею85,6 в.м
- в л. Бориспільсь а, 15, .3 - МПП
"П.А.Н."

46 Нежилеприміщенняплощею12,1 в.м
- в л. Бориспільсь а, 15, .3 - МПП
"П.А.Н."

47 Нежиле приміщення площею 480,2
в.м-в л.Бориспільсь а,15, .3-МПП
"П.А.Н."

48 Нежилеприміщенняплощею99,8 в.м
- в л. Бориспільсь а, 15, .9 - МПП
"П.А.Н."

49 Нежилеприміщенняплощею143,0 в.м
- в л. Братиславсь а, 3, .9 - ПП "Зорі
У раїни"

50 Нежилеприміщенняплощею12,1 в.м
-в л.Василь івсь а,22, .5,літ.А-ФОП
Процю Р.С.

51 Нежилеприміщенняплощею133,0 в.м
- в л. Верхній Вал, 16 - ПП
"Консалтин ова а енція"

52 Нежилеприміщенняплощею30,0 в.м
- в л. Верхній Вал, 16 - ПП
"Консалтин ова а енція"

53 Нежилеприміщенняплощею17,0 в.м
- в л. Верхній Вал, 16 - ПП
"Консалтин ова а енція"

54 Нежилеприміщенняплощею8,64 в.м
- в л. Верховинна, 69, .1 - СПД-ФО
Кравцов О.І.

55 Нежилийб дино площею17707,2 в.м
- в л. Володимирсь а, 50, літ.А - СПД-
ФО Поспєлов О.М.

56 Нежилеприміщенняплощею18,2 в.м
- в л. Володимирсь а, 57 - ТОВ
"Ай.Ел.Ай.Лтд"

57 Нежилеприміщенняплощею45,6 в.м
- в л. Воровсь о о, 18/2 - ТОВ
"Ай.Ел.Ай.Лтд"

58 Нежилеприміщенняплощею20,0 в.м
- в л. Гарматна, 36, .1 - СПД-ФО
Стецю І.В.

59 Нежилеприміщенняплощею513,3 в.м
- в л. Героїв Дніпра, 14, літ.Г - ТОВ
"Г двіл-У раїна"

60 Нежилеприміщенняплощею184,0 в.м
- в л. Героїв Дніпра, 31 б, літ.А - ТОВ
"Епрайзер"

61 Частина підземно о переход
(перехр.Г.Дніпра-пр.Оболонсь ий)
площею30,0 в.м - в л. Героїв Дніпра,
.1 - ТОВ "Приват- онсалтин "

62 Частина підземно о переход
(перехр.Г.Дніпра-пр.Оболонсь ий)
площею30,0 в.м - в л. Героїв Дніпра,
.2 - ТОВ "Приват- онсалтин "

63 Частина підземно о переход
(перехр.Г.Дніпра-пр.Оболонсь ий)
за альною площею 30,0 в.м - в л.
Героїв Дніпра, .3 - ТОВ "Приват-
онсалтин "

64 Частина підземно о переход
(перехр.Г.Дніпра-пр.Оболонсь ий)
за альною площею 30,0 в.м - в л.
Героїв Дніпра, .4 - ТОВ "Приват-
онсалтин "

65 Нежилеприміщенняплощею61,4 в.м
- в л. Героїв Севастополя, 37 - ТОВ
"Серта Істейт"

66 Нежилеприміщенняплощею110,5 в.м
- в л. Го олівсь а, 39, літ.А - ТОВ
"Велбін"

67 Нежилеприміщенняплощею136,6 в.м
- в л. Го олівсь а, 39, літ.А - ТОВ
"Велбін"

68 Нежилеприміщенняплощею167,9 в.м
- в л. Го олівсь а, 39, літ.А - ТОВ
"Велбін"

69 Нежилеприміщенняплощею22,5 в.м
- в л. Де тярівсь а, 25, .18 - ПП
"Проме сперт"

70 Нежилеприміщенняплощею58,68 в.м
- в л. Де тярівсь а, 25, .18 - ПП
"Проме сперт"

71 Нежилеприміщенняплощею81,4 в.м
- в л. Де тярівсь а, 25, .18 - ПП
"Проме сперт"

72 Нежилеприміщенняплощею86,0 в.м
- в л. Де тярівсь а, 25, .19 - ПП
"Проме сперт"

73 Нежилеприміщенняплощею440,0 в.м
- в л. Де тярівсь а, 37, .1 - ПП
"Консалтин ова а енція"

74 Нежилеприміщенняплощею57,69 в.м
- в л. Довжен а, 7, .4 - ПП "Бізнес-
онсалтин "

75 Нежиле приміщення площею 1123,9
в.м - в л. Довнар-Запольсь о о, 5,
літ.А - ТОВ "Сарос"

76 Нежилеприміщенняплощею122,0 в.м
- в л. Драйзера Теодора, 3 (ТП) - ПП
"Дан о плюс"

77 Нежилеприміщенняплощею121,0 в.м
- в л. Драйзера Теодора, 32 (ТП) - ПП
"Дан о плюс"

78 Нежилий б дино площею 385,4 в.м
- в л. Жилянсь а, 26, літ.А - ТОВ "Джі-
Бі-Ем-Фінанс"

79 Нежилеприміщенняплощею356,0 в.м
- в л. Жилянсь а, 74 - ТОВ "Ріелтер-
У раїна"

80 Нежилеприміщенняплощею475,8 в.м
- в л. Зооло ічна, 3, .27 - ПП "ТЕТ І
КО"

81 Нежитлова спор да прохідної
за альною площею 21,74 в.м - в л.
Зооло ічна, 3, .30 - ФОП Д мі Н.І.

82 Нежилеприміщенняплощею31,5 в.м
- в л.Каштанова, 9а, літ.А -ПП"Дан о
плюс"

83 Нежилеприміщенняплощею42,95 в.м
- в л. Командарма Уборевича, 15 -
СПД-ФО Стецю І.В.

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

85 Нежилеприміщенняплощею34,1 в.м
- в л. Кондратю а Юрія, 8, .1 - ТОВ
"Серта Істейт"

86 Нежилеприміщенняплощею106,0 в.м
- в л. Котельни ова Михайла, 51, .1 -
СПД-ФО Стецю І.В.

87 Нежилеприміщенняплощею59,0 в.м
- в л. Котельни ова Михайла, 51, .4 -
СПД-ФО Стецю І.В.

88 Нежилеприміщенняплощею91,0 в.м
- в л. Котельни ова Михайла, 95, .2 -
СПД-ФО Стецю І.В.

89 Нежилеприміщенняплощею12,45 в.м
- в л. Котельни ова Михайла, 95, .3 -
СПД-ФО Стецю І.В.

90 Нежилеприміщенняплощею151,3 в.м
- в л. Липсь а, 16, літ.А - ПП "А тив
плюс"

91 Нежилеприміщенняплощею63,2 в.м
- в л. Л начарсь о о, 1/2 (ТП) - ПП
"Оланда"

92 Нежилеприміщенняплощею125,8 в.м
- в л. Л начарсь о о, 24 Г (ТП) - ПП
"Оланда"

93 Нежилеприміщенняплощею457,7 в.м
- в л. Лютерансь а, 9/9, літ.А - ФОП
Льодін Ю.П.

94 Нежилий б дино площею 502,1 в.м
- в л. Місь а, 2, літ.К - ТОВ "Сарос"

95 Нежилеприміщенняплощею200,0 в.м
- в л. Мате Зал и, 6, літ.А - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

96 Нежилеприміщенняплощею38,0 в.м
- в л. Михайлівсь а/Михайлівсь ий
пров., 17а/2, літ.А - ТОВ "А цент"

97 Нежилеприміщенняплощею59,5 в.м
- в л. Михайлівсь а/Михайлівсь ий
пров., 17а/2, літ.А - ТОВ "А цент"

98 Нежиле приміщення площею 136,3
в.м - в л. Новопиро івсь а, 23, літ.А
- ТОВ "Епрайзер"

99 Нежиле приміщення площею 216,1
в.м - в л. Новопольова, 97 Б, літ.А -
ТОВ "Епрайзер"

100 Нежилеприміщенняплощею42,5 в.м
- в л. Оболонсь а, 21, літ.А - ПП
"Саната"

101 Нежилийб дино площею1075,0 в.м
- в л. Орли а Пилипа, 3, літ.А - ПП
"Дан о плюс"

102 Нежитлова спор да отельні
за альною площею 100,5 в.м - в л.
Осіння, 35 - ФОП Д мі Н.І.

103 Нежилий б дино площею489,2 в.м
- в л. Підлісна, 8, .1 - ПП "Д ант"

104 Нежилеприміщенняплощею94,2 в.м
- в л. Підлісна, 8, .2 - ПП "Д ант"

105 Нежилеприміщенняплощею18,0 в.м
- в л. Політехнічна, 25/29 - ПП
"Проме сперт"

106 Нежилеприміщенняплощею22,0 в.м
- в л. Політехнічна, 25/29 - ПП
"Проме сперт"

107 Нежилеприміщенняплощею77,0 в.м
- в л. Політехнічна, 25/29 - ПП
"Проме сперт"

108 Нежитлова спор да ромадсь ої
вбиральні за альною площею 126,0
в.м - в л. Поп дрен а, 7 - ПП "А тив
плюс"

109 Нежиле приміщення площею 15,66
в.м - в л. Прорізна, 17 - ТОВ "Фірма
"Елі он" ЛТД

110 Нежилеприміщенняплощею67,5 в.м
- в л. П ш інсь а, 32, літ.А,А' - ТОВ
"Ріелтер-У раїна"

111 Нежиле приміщення площею 157,5
в.м - в л. Рев ць о о, 19/1 (ТП) - ПП
"Дан о плюс"

112 Нежитловаспор да площею72,0 в.м
- в л. Р санівсь і Сади (насосна
станція), - ФОП Процю Р.С.

113 Нежиле приміщення площею 249,6
в.м-в л.Січнево оПовстання,21, .5
- ЗАТ "У раїнсь ий фінансово-
інвестиційний союз"

114 Нежиле приміщення площею 124,0
в.м - в л. Саб рова Оле сандра, 15
(ТП) - СПД-ФО Піх р Л.Д.

115 Нежиле приміщення площею 211,9
в.м-в л.Са са ансь о о/Комінтерн ,
106/11, літ.А - ТОВ "ОлВі а"

116 Нежиле приміщення площею 147,5
в.м - в л. Са са ансь о о/Толсто о
Льва, 107/47, літ.Б - ПП "Д ант"

117 Нежилий б дино площею831,3 в.м
- в л. Санаторна, 9 а, літ.А - ЗАТ
"Тор овий Дім "Ріелтер-У раїна"

118 Нежиле приміщення площею 535,8
в.м - в л. Смоленсь а, 6, літ.А - ЗАТ
"У раїнсь ийфінансово-інвестиційний
союз"

119 Нежиле приміщення площею 2147,2
в.м - в л. Смоленсь а, 6, літ.А - ЗАТ
"У раїнсь ийфінансово-інвестиційний
союз"

120 Нежилеприміщення площею5,0 в.м
- в л. Солом'янсь а, 17, .1 - ФОП
Чай а Н.О.

121 Нежиле приміщення площею 120,0
в.м-в л.Солом'янсь а,17, .6-ФОП
Чай а Н.О.

122 Нежилий б дино площею 193,0 в.м
- в л. Солом'янсь а, 17, .7 - ФОП
Чай а Н.О.

123 Нежилийб дино площею1568,0 в.м
-в л.Стрітенсь а,15,літ.А-ПП"Д ант"

124 Нежиле приміщення площею 161,0
в.м - в л. Усен а Павла, 6, .6 - ПП
"Зорі У раїни"

125 Нежилеприміщенняплощею94,0 в.м
- в л. Флоренції, 12 Б (ТП) - ПП
"Саната"

126 Нежилийб дино площею340,0 в.м
-в л.Хмельниць о оБо дана,78,літ.А
- ПП "Зорі У раїни"

127 Нежиле приміщення площею 283,8
в.м - в л. Хорива/Почайнинсь а,
36/19, літ.А - ТОВ "Адаптація"

128 Нежилий б дино площею 1793,12
в.м - в л. Хрещати , 36 - ТОВ
"Європейсь ий центр онсалтин та
оцін и"

129 Нежилий б дино площею 3520,53
в.м - в л. Хрещати , 36 - ТОВ
"Європейсь ий центр онсалтин та
оцін и"

130 Нежилий б дино площею687,7 в.м
- в л. Хрещати , 36 - ТОВ
"Європейсь ий центр онсалтин та
оцін и"

131 Нежилий б дино площею796,9 в.м
- в л. Хрещати , 36 - ТОВ
"Європейсь ий центр онсалтин та
оцін и"

132 Нежилеприміщенняплощею88,0 в.м
-в л.Червоноармійсь а,104, .1-ТОВ
"Приват- онсалтин "

133 Нежилеприміщенняплощею10,5 в.м
-в л.Червоноармійсь а,22-ПП"Зорі
У раїни"

134 Нежилеприміщенняплощею18,0 в.м
- в л. Червонофлотсь а, 26, .1 - ТОВ
"Серта Істейт"

135 Нежилеприміщенняплощею24,1 в.м
- в л. Чистя івсь а, 28 - ПП "Саната"

136 Нежиле приміщення площею 11,22
в.м - в л.Шов овична, 39/1, .1 - ПП
"Зорі У раїни"

137 Нежиле приміщення площею 162,7
в.м - в л. Ярославів Вал, 33, літ.А -
ТОВ "Приват- онсалтин "

138 Нежиле приміщення площею 195,3
в.м - в л. Ярославів Вал, 36-38, літ.А
- СПД-ФО Лісня В.Г.

139 Цілісний майновий омпле с КП
"Київсь ий завод алюмінієвих
б дівельних онстр цій" (основні
засоби - 2454 одиниць, том числі -
41 об'є т нер хомості за альною
площею131845 в.м,автотранспортні
засоби-58один.)за альноюплощею
0,0 в.м-м.Бровари,Промв зол, -ПП
"ТЕТ І КО"

140 Частина підземно о переход
за альноюплощею24,0 в.м-майдан
Незалежності,б/н-ТОВ"СертаІстейт"

141 Нежиле приміщення площею 260,0
в.м - пл. Бессарабсь а, 2 - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

142 Нежилеприміщенняплощею59,0 в.м
- пл. Бессарабсь а, 2 - ПП "А адемія
Оцін и і Права"

143 Нежиле приміщення площею 150,9
в.м - пл. Бессарабсь а, 2 - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

144 Нежиле приміщення площею 348,8
в.м - пл. Бессарабсь а, 2 - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

145 Нежитлова спор да ромадсь ої
вбиральні за альною площею 72,0
в.м - пл. Фр нзе, б/н - ТОВ "Фірма
"Елі он" ЛТД

146 Нежилеприміщенняплощею54,2 в.м
- пров. Геор іївсь ий, 9, .1 - ТОВ
"Фірма "Елі он" ЛТД

147 Нежилеприміщенняплощею85,0 в.м
- пров. Ковальсь ий, 12 - ТОВ "Серта
Істейт"

148 Частина підземно о переход (рі
в л.Рев ць о о) за альною площею
45,0 в.м - просп. Бажана Ми оли,
б/н9 - ТОВ "Серта Істейт"

149 Нежилеприміщенняплощею19,0 в.м
-просп.Га арінаЮрія,18-ТОВ"Серта
Істейт"

150 Частина підземно о переход
за альною площею60,0 в.м - просп.
Га аріна Юрія, б/н - ТОВ "Приват-
онсалтин "

151 Нежилеприміщенняплощею76,1 в.м
-просп.КосмонавтаКомарова,3, .10
- ПП "Гарант Е сперт"

152 Нежилеприміщенняплощею47,4 в.м
-просп.КосмонавтаКомарова,3, .12
- ПП "Гарант Е сперт"

153 Нежилеприміщенняплощею46,8 в.м
-просп.КосмонавтаКомарова,3, .13
- ПП "Гарант Е сперт"

154 Нежиле приміщення площею 52,55
в.м - просп. Мая овсь о о Володи-
мира, 79 Б (ТП) - СПД-ФО Піх р Л.Д.

155 Нежиле приміщення площею 425,6
в.м - просп. Оболонсь ий, 14, літ.Б -
ПП "А адемія Оцін и і Права"

156 Нежилеприміщенняплощею89,8 в.м
- просп. Оболонсь ий, 14, літ.Б - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

157 Нежиле приміщення площею 384,05
в.м - просп. Перемо и, 104 Б, літ.А -
ПП "Юреол"

158 Нежиле приміщення площею 384,3
в.м - просп. Перемо и, 104, літ.А -
ТОВ "Ріелтер-У раїна"

159 Нежилийб дино площею299,46 в.м
- просп. Перемо и, 32, .28 - ТОВ
"Роял Бізнес Сістем"

160 Частинапідземно опереход площею
120,0 в.м-просп.Перемо и,35-ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

161 Частина підземно о переход
(в л.Кричевсь о о) площею 80,0 в.м
- просп. Перемо и, б/н5 - ТОВ
"Приват- онсалтин "

162 Нежилеприміщенняплощею30,0 в.м
- просп. Повітрофлотсь ий, 92 - ТОВ
"Серта Істейт"

163 Нежилеприміщенняплощею7,4 в.м
- просп. Повітрофлотсь ий, 92 - ТОВ
"Серта Істейт"

164 Нежилеприміщенняплощею13,4 в.м
- просп. Повітрофлотсь ий, 92 - ТОВ
"Серта Істейт"

165 Нежилеприміщенняплощею95,3 в.м
- просп. Радянсь ої У раїни, 20, літ.В'
- ФОПМарчен о М.В.

166 Нежиле приміщення площею 151,3
в.м - просп. Радянсь ої У раїни, 20,
літ.В' - ФОПМарчен о М.В.

167 Нежиле приміщення площею 150,0
в.м - просп. Свободи, 2, літ.А' - ТОВ
"Епрайзер"

168 Нежитлова спор да ромадсь ої
вбиральні на території Голосіївсь о о
пар площею 129,3 в.м - просп.
Соро аріччя Жовтня, б/н1 - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про підс м и проведення он рс №27-О з відбор с б’є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення
незалежної оцін и об’є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва

Мета оцін и – визначення рин ової вартості для подальшо о розрах н орендної плати.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
За рито о а ціонерно о товариства
"До мат У раїна" (далі - Товариство)

Шановний а ціонере!
Правління ЗАТ "До мат У раїна"

З ідно із ст. 45 За он У раїни "Про осподарсь і товариства"
повідомляє Вас про с ли ання за альних зборів а ціонерів ЗАТ

"До мат У раїна". За альні збори а ціонерів відб д ться в м. Києві
21 серпня 2007 ро о дванадцятій одині в приміщенні за

адресою: У раїна, м. Київ, в л, Гриш а, З-а. Реєстрація а ціонерів
б де здійснюватися за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45.

Порядо денний:
1. Обрання Голови і се ретаря зборів.
2. Затвердження нової реда ції Стат т Товариства зв'яз зі збільшенням
розмір стат тно о апітал (фонд ) Товариства.

Для часті в зборах а ціонерам необхідно мати при собі до мент, що
посвідч є особ , представни ам а ціонерів — дор чення, оформлене
відповідно до чинно о за онодавства.

Довід и можна отримати, зателефон вавши за телефоном (044) 537-54-59.

Шановні меш анці
Деснянсь о о район м. Києва!

19 липня 2007 ро о 19.00 в приміщенні ЗНЗ № 192
(в л. Мілютен а, 5-б) відб д ться ромадсь і

об оворення прое т заб дови земельної ділян и
за адресою в л. Мілютен а, 7.

Реєстрація часни ів ромадсь о о об оворення
проводиться в день проведення заход з 18.30
за в азаною адресою. При собі мати паспорт.

За додат овою інформацією звертатися
в ХК "Київмісь б д" за телефонами:

280-38-44, 280-91-94.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Міністерства праці та соціальної політи и У раїни

о олош є он рс на заміщення ва антної посади державно о
сл жбовця — оловно о спеціаліста відділ адрово о

та до ментально о забезпечення
Вимо и до андидатів: повна вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання або досвід пра тичної роботи в області ор анізації діловодства
державній сл жбі не менше 2 ро ів, або стаж роботи за фахом не менше

З ро ів, ромадянство У раїни, дос онале володіння державною мовою,
вміння працювати на омп'ютері.
Термін подачі до ментів -1 місяць з дня п блі ації о олошення.
До менти приймаються за адресою: . 427, в л. Глибочиць а, 72, м, Київ, 04050.
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна одержати по
телефон 8 (044) 425-01-13

Київсь е місь е
відділення

Фонд соціально о
захист інвалідів
(в л. Божен а, 86-Б,

тел. 205-41-65)
проводить он рс на

заміщення ва антних посад:
- заст пни а начальни а відділ
план вання, б х алтерсь о о облі
та фінанс вання соціальних про рам;
- оловно о спеціаліста відділ
план вання, б х алтерсь о о облі
та фінанс вання соціальних про рам;
- оловно о спеціаліста відділ
забезпечення надходжень, ор аніза-
ційної роботи по соціальном
захист інвалідів;
вимо и до андидатів: освіта вища,
стаж роботи за фахом на держ.
сл жбі не менше 2 ро ів або в інших
сферах не менше 3 ро ів;
- провідно о спеціаліста відділ
забезпечення надходжень, ор аніза-
ційної роботи по соціальном
захист інвалідів (2 ва ансії);
вимо и до андидатів: освіта вища,
стаж роботи за фахом на держ.
сл жбі на посаді провідно о
спеціаліста не менше 1 ро або
стаж в інших сферах правління не
менше 2 ро ів.
Додат ова інформація надається
адровою сл жбою.

Рівненсь ий місь ий с д ви ли ає на 9.00 20 липня 2007 р. ромадянина
Саврай Петра Васильовича в я ості відповідача по цивільній справі
№ 2-6021/07 за позовом Саврай О сани Петрівни про розірвання шлюб .
Вищев азана справа призначалася до роз ляд 25 червня 2007 ро . У зв'яз
з неяв ою Саврая П.В. в с дове засідання роз ляд справи не відб вся. Повторно
справа б де роз лядатися в приміщенні Рівненсь о о місь о о с д за адресою:
м. Рівне, в л. Ш ільна, 1, в аб. № 9 20.07.2007р. о 9.00 с ддею Долею В.А.
У разі повторної неяв и відповідача в с дове засідання або визначення причини
неяв и неповажними відповідно до п.4 ст.169 ЦПК У раїни, спір б де вирішено
без часті Саврай П.В. на підставі наявних справі даних. С ддя Рівненсь о о
місь о о с д Доля В.А.



Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ïî âñ³é òåðèòîð³¿ ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ äîù³,
ãðîçè. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 7�12 ì/ñ, â Êàðïàòàõ ïî-
ðèâè 17�20 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+25°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ, â Êàðïàòàõ
âäåíü +20...+25°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ì³ñöÿìè íåâåëèêèé êîðîòêî÷àñíèé äîù,
ãðîçà. Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 7�12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü áëèçüêî +23...+25°Ñ, âíî÷³ +14...+17°Ñ !

Ï Î Ã Î Ä À

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

хрещатик
Çàñíîâíèê � Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» � 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 2269
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Гральне(поле(9(на(9(,літино,.(Поле
розділене( на( ,вадрати( 3( на( 3.( На( по-
чат,9(:ри(відома(певна(,іль,ість(цифр.
Ціль(:ри —(заповнити(всі(порожні(,лі-
тин,и( цифрами( від( 1( до( 9( за( та,ими
правилами:

1.(Цифра(може(з’явитися(тіль,и(один
раз(в(,ожном9(ряд,9.

2.( Цифра( може( з’явитися( тіль,и
один(раз(в(,ожном9(стовпчи,9.

3.(Цифра(може(з’явитися(тіль,и(один
раз(в(,ожном9(,вадраті.
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9 1 6 4 7 2 3 5 8

4 2 3 9 5 8 6 7 1
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Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 5 ëèïíÿ 
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"" До'роз/ляд)'приймаються'чорно-білі'й',ольорові'знім,и,'я,і'в')сьом)'розмаїтті'відображають'наше'життя')'всіх
йо/о'проявах,'природ),'домашніх')любленців.'Роботи'надсилайте'на'адрес)'реда,ції'з'поміт,ою'“Фото,он,)рс”,
зазначивши'свої'прізвище,'ім’я,'номер'телефон).'Най,ращі'світлини'др),)ватим)ться'щосереди'та'щоп’ятниці.
Кон,)рс'триватиме'до'10'/р)дня'2007'ро,).'На'переможців'че,ають'дипломи'від'ор/анізаторів'та'призи.

Вед9чий(—(Оле,сандр(Яремен,о,(тел.(235-23-34(

Ор/анізатори:'
реда,ція'/азети'“Хрещати,”,'
Національна'спіл,а'
фотох)дожни,ів'У,раїни

На'Івана'К)пала' Валерій(Соловйов((Київ)

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

Партнер'прое,т)

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

Íàðîäíå ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà â³äáóâàºòüñÿ ç áàãàòüìà ñâîºð³äíèìè îá-
ðÿäàìè òà ï³ñíÿìè. Íàéãîëîâí³øèìè àòðèáóòàìè ä³éñòâà º ëÿëüêè Êó-
ïàëî ³ Ìàðåíà, ùî ¿õ â ð³çíèõ ì³ñöåâîñòÿõ Óêðà¿íè ãîòóþòü ïî-ð³çíîìó.
Íàé÷àñò³øå ä³â÷àòà ðîáëÿòü �êóïàëî� ç ã³ëêè âåðáè ç êâ³òàìè, à ïîò³ì âî-
äÿòü òàíêè íàâêîëî íüîãî ³ ñï³âàþòü ï³ñí³. À çàäëÿ î÷èùåííÿ âîãíåì òà
âîäîþ � ñòðèáàþòü ÷åðåç âîãíèùå òà êóïàþòüñÿ ó ði÷êàõ é îçåðàõ.

6 ëèïíÿ ôåñòèâàëü �×åðâîíà Ðóòà� çàïðîøóº âñ³õ îõî÷èõ äîëó÷èòèñÿ
äî óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà çãàäàòè íàðîäí³ òðàäèö³¿, óçÿâøè ó÷àñòü ó òå-
àòðàë³çîâàíîìó ä³éñòâ³ �Îé íà ²âàíà, îé íà Êóïàëà�. Äèòÿ÷èé ôîëüêëîð-
íèé ãóðò �Äàé Áîæå!� ï³äãîòóâàâ òàíö³ ç³ ñï³âàìè. Áóäóòü êîíêóðñè, ä³âî-
÷³ âîðîæ³ííÿ, õëîï÷à÷³ âèò³âêè, à íà îñòàíîê � ïðèâñåëþäíå ñïàëåííÿ
îïóäàëà. Ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ î 19.30 çà àäðåñîþ: æ/ì Áåðåçíÿêè,
îçåðî Òåëüá³í. Ä³ñòàòèñÿ ì³ñöÿ ìîæíà â³ä ìåòðî �Ë³âîáåðåæíà� ìàðøðóò-
íèìè òàêñ³ ¹ 535 òà 599, àâòîáóñîì 49, 95 äî çóïèíêè �Á³áë³îòåêà� !

Êóïàëüñüê³ çàáàâè
Ñóáîòíüîãî âå÷îðà êèÿíè 
â³äñâÿòêóþòü ë³òí³é ñîíöåâîðîò
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