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Ñîö³îëîãè âèì³ðÿëè
ïîë³òè÷íó ñèëó 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Ïîíàä 15% âèáîðö³â õî÷óòü áà÷èòè éîãî ó ïàðëàìåíò³

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî
óêðà¿íö³ ÷³òêî áà÷àòü ïåâí³ ïîë³-
òè÷í³ ô³ãóðè ó ìàéáóòíüîìó ïàð-
ëàìåíò³. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðè-
õèëüíèê³â ³ ñóïðîòèâíèê³â òèõ àáî
³íøèõ ë³äåð³â äàº ìîæëèâ³ñòü âè-

çíà÷èòè áàæàíèõ ïîë³òèê³â ó ïàð-
ëàìåíò³.

Ïðåì�ºð-ì³í³ñòðà Â³êòîðà ßíó-
êîâè÷à ó íàñòóïíîìó ïàðëàìåí-
ò³ õîò³ëè á áà÷èòè 51% îïèòàíèõ.
Íàéìåíøå áàæàíèì ïîë³òèêîì

âèçíàíèé Îëåêñàíäð Ìîðîç �
ïðîòè éîãî êàíäèäàòóðè � 55%
ðåñïîíäåíò³â.15 â³äñîòê³â áàæà-
þ÷èõ áà÷èòè ìåðà ñòîëèö³ ó íà-
ñòóïíîìó ïàðëàìåíò³ ñâ³ä÷èòü
ïðî éîãî ÷³ëüíå ì³ñöå ó ïåðøî-
ìó åøåëîí³ âñåóêðà¿íñüêèõ ïîë³-
òèê³â.

Êîìåíòóþ÷è öþ ïîçèö³þ îïè-
òóâàííÿ �Õðåùàòèêó�, ïîë³òîëîã,
åêñïåðò òîâàðèñòâà �Óêðà¿íñüêèé
êëóá� Îëåêñ³é Óñà÷îâ çàçíà÷èâ:
�Öå äàº çìîãó Ëåîí³äó ×åðíî-
âåöüêîìó ïîë³òè÷íî ìàíåâðóâàòè.
Â³í ìîæå, ó çàëåæíîñò³ â³ä ïîë³-
òè÷íî¿ äîö³ëüíîñò³, áóòè ïàðò³é-
íèì ÷è ïîçàïàðò³éíèì � ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³ â³äíèí³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè íàìàãàòèìóòüñÿ çàðó÷èòèñü
éîãî ï³äòðèìêîþ�,� çàóâàæèâ
åêñïåðò.

За#інчення)на)3-й)стор.

Îëåñü Äîâãèé
íåâèñîêî îö³íèâ
ïîïóë³çì äåïóòàò³â
² çàêëèêàâ ïðåäñòàâíèê³â
ÁÞÒ äîòðèìóâàòèñÿ çàêîí³â

ßê ñòàëî â³äîìî �Õðåùàòè-
êó�, â÷îðà ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé çàêëèêàâ ïðåä-
ñòàâíèê³â ÁÞÒ äîòðèìóâàòèñÿ
çàêîí³â ³ íå çàéìàòèñÿ äåøåâèì
ïîïóë³çìîì. �Öå çðàçîê âåðõî-
âåíñòâà ïðàâà�,� ñêàçàâ â³í ïðî
ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî òà Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîííèõ ñóä³â.
�15 äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, ÿêèì
ÁÞÒ í³áèòî ïðèïèíèâ ïîâíî-
âàæåííÿ, çã³äíî ç ð³øåííÿìè
Ïå÷åðñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéñóä³â çàëèøàþòüñÿ ëåã³-
òèìíèìè íàðîäíèìè îáðàíöÿ-
ìè�,� ï³äêðåñëèâ ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè. Äî ñëîâà, ë³äåðêà ÁÞÒ
Þë³ÿ Òèìîøåíêî íåùîäàâíî
ïîãðîæóâàëà, ùî çàñ³äàííÿ Êè-
¿âðàäè çà ó÷àñòþ �åêñ-äåïóòà-
ò³â� �÷åðåç ñóä áóäóòü âèçíàâà-
òèñÿ íåïðàâî÷èííèìè�.

Íàãàäàºìî, ùî Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé ðàéîííèé ñóä Êèºâà â³ä-
ìîâèâñÿ çîáîâ�ÿçàòè Êè¿âñüêó
ì³ñüêó òåðèòîð³àëüíó âèáîð÷ó
êîì³ñ³þ ðåºñòðóâàòè êàíäèäàòà
â äåïóòàòè Êè¿âðàäè Âîëîäèìè-
ðà Êîáåëºâà çàì³ñòü îäíîãî ç
òèõ äåïóòàò³â â³ä ÁÞÒ, ùî í³-
áèòî ïîçáàâëåí³ ïîâíîâàæåíü
ç�¿çäîì ÁÞÒ. ª ÷èííîþ óõâàëà
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
ïðî çàáîðîíó áóäü-êîìó ðåºñ-
òðóâàòè íîâèõ äåïóòàò³â. Âîä-
íî÷àñ Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéñóä,
ÿê çàÿâèâ �Õðåùàòèêó� ÷ëåí
ðàäè ÁÞÒ, íàðîäíèé äåïóòàò
ï�ÿòîãî ñêëèêàííÿ ªâãåí Êîð-
í³é÷óê, ïðèéøîâ äî âèñíîâêó,
ùî ðàäà ³ ç�¿çä ÁÞÒ ïðàâîì³ð-
íî çàñòîñóâàëè âèìîãè çàêîí³â,
â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïîâíîâà-
æåííÿ äåÿêèõ äåïóòàò³â ì³ñöå-

âèõ ðàä ïðèïèíÿþòüñÿ äîñòðî-
êîâî. �Òîáòî 15 äåïóòàò³â íå
ìàþòü ïðàâà áðàòè ó÷àñòü ó çà-
ñ³äàííÿõ Êè¿âðàäè ³ óõâàëþâà-
òè áóäü-ÿê³ ð³øåííÿ�,� çàçíà-
÷èâ ªâãåí Êîðí³é÷óê.

Þðèñò Ñåðã³é Âëàñåíêî ñêàçàâ
ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì
�Õðåùàòèêà�, ùî çàáîðîíà ðåºñ-
òðóâàòè íîâèõ äåïóòàò³â ÷èííà,
õî÷à â³í îñîáèñòî ââàæàº ¿¿ íå
çîâñ³ì êîðåêòíîþ. Ñàìå òîìó, çà
ñëîâàìè åêñïåðòà, óõâàëà Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó º ëîã³÷íîþ.
¯¿ ïðîòèâíèêè ìàþòü ïðàâî íà
îñêàðæåííÿ, àëå äîêè ¿¿ íå ñêà-
ñîâàíî � âîíà ä³º. Íåêîðåêò-
í³ñòü, íà äóìêó ïàíà Âëàñåíêà,
ïîëÿãàº ó òîìó, ùî óõâàëà íå ìî-
æå òîðêàòèñÿ íåîáìåæåíîãî êî-
ëà þðèäè÷íèõ îñ³á � òîáòî îä-
ðàçó ³ ÖÂÊ, ³ ÒÂÊ, ³ ïàðò³é.

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
Ãàëèíà Á³ëèê ïîâ³äîìèëà êî-
ðåñïîíäåíòó �Õðåùàòèêà�, ùî
ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ â³äêëàñòè ðåºñ-
òðàö³þ íîâèõ äåïóòàò³â â³ä
ÁÞÒ äî ð³øåííÿ ñïðàâè çà ñóò-
òþ àáî äî ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ
âèçíà÷åííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéñó-
äó çàëèøàºòüñÿ çàêîííèì ³ ïðà-
âèëüíèì.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè (ôðàêö³ÿ
ÁÞÒ), çàñòóïíèê ãîëîâè ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó
³ äåïóòàòñüêî¿ åòèêè Þð³é
Äìèòðóê â³äìîâèâñÿ êîìåíòó-
âàòè, ìîòèâóþ÷è öå ñâîºþ îñî-
áèñòîþ íåëþáîâ�þ äî �Õðåùà-
òèêà�.

�Õðåùàòèê� ïðîäîâæóº ñë³ä-
êóâàòè çà ïåðåá³ãîì ïîä³é !
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Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
�Õðåùàòèê�

Учора'сеHретар'Київради'Олесь'ДовPий'R'зв'язHR'з
рішенням'ШевченHівсьHоPо'районноPо'сRдR'Києва
про'відмовR'реєстрRвати'нових'депRтатів'Київради
від'БЮТ'заявив'"ХрещатиHR",'що'всі'депRтати'є'ле-
Pітимними'і'продовжать'нормально'працювати.'В
той'час,'Hоли'депRтати'Київради'з'фраHції'БЮТ'не
розділяють'дRмHR'Олеся'ДовPоPо,'правниHи'аналізR-
ють'імперативнR'нормR'R'змінах'до'виборчоPо'заHо-
нодавства.'Разом'з'тим,'Pолова'КиївсьHої'місьHої
ТВК'Галина'БілиH'запевняє,'що'рішення'Hомісії'від-
Hласти'реєстрацію'нових'депRтатів'від'БЮТ'до'рі-
шення'справи'за'сRттю'або'до'моментR'сHасRвання
визначення'ПечерсьHоPо'райсRдR'залишається'за-
Hонним'і'правильним.

Âàñèëü ÂÅËÈÌ×ÈÉ
�Õðåùàòèê�

Учора'R'Києві'представили'резRльтати'всеRHраїнсьHоPо
дослідження,'проведеноPо'Центром'соціальних'і'полі-
тичних'досліджень'“Соціс-TNS'УHраїна”'для'КиївсьHоPо
медіа-холдинPR.'Понад'15%'виборців'бажають'бачити'в
майбRтньомR'сHладі'ВР'Леоніда'ЧерновецьHоPо.'Біль-
шість'респондентів —'43% —'вважають,'що'мер'міста
не'повинен'підтримRвати'певнR'політичнR'силR.'Тоді'яH
37%'респондентів'вважають'це'за'потрібне.'Несподіван-
Hою'дослідження'стало'те,'що'за'п'ятибальною'систе-
мою'виборці'висоHо'оцінюють'діяльність'місцевої'влади.



Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
�Õðåùàòèê�

Учора&Київсь-ий&місь-ий&1олова
Леонід&Черновець-ий&об1оворив&з
Надзвичайним&та&Повноважним
Послом&Королівства&Вели-а&Бри-
танія&Тімоті&БарроD&можливості
залDчення&додат-ових&інвестицій&D
столичнD&е-ономі-D&з&бо-D&британ-
сь-их&бізнесменів&та&аспе-ти&бо-
ротьби&з&антисемітизмом&D&Києві.

Ò³ìîò³ Áàððîó ðîçïî÷àâ ðîçìîâó ç ïî-
äÿêè Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó çà ìîæ-
ëèâ³ñòü â³äâåðòî ïîñï³ëêóâàòèñÿ, çàóâà-
æèâøè, ùî éîìó â³äîìî, ÿêèì íàïðóæå-
íèì º ðîáî÷èé ãðàô³ê êè¿âñüêîãî ìåðà.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â â³í ïîâ³äî-
ìèâ, ùî éîìó �ïðèºìíî çíîâó áà÷èòè
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó�.

Ïðèÿçíî óñì³õàþ÷èñü, ïîñîë Âåëèêî-
áðèòàí³¿ ñêàçàâ, ùî äëÿ íüîãî âàæëèâî
îáãîâîðèòè ïåðåäóñ³ì ïèòàííÿ, ÿê³ á ìîã-
ëè ïîãëèáèòè ñï³âïðàöþ ì³æ ñòîëèöÿìè
äâîõ äåðæàâ.

�Ìåí³ ïðèºìíî, ùî ïîñîë îäí³º¿ ç âå-
ëèêèõ êðà¿í ñâ³òó ö³êàâèòüñÿ ìîºþ ñêðîì-
íîþ äóìêîþ, îá³öÿþ â³äïîâ³ñòè íà âñ³ âà-
ø³ çàïèòàííÿ�,� ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ïîâàæíîìó ãîñòþ, ÿêèé îäðàçó
æ çàïðîïîíóâàâ îáãîâîðèòè ðîçâèòîê êè-
¿âñüêîãî á³çíåñó. Ì³ñüêèé ãîëîâà çàóâà-
æèâ, ùî ñüîãîäí³ ìåð³ÿ íàäàº á³çíåñó âà-
ãîìó ï³äòðèìêó, ³ äîäàâ: �ß ³ ñàì º îä-
íèì ç ïåðøèõ óêðà¿íñüêèõ á³çíåñìåí³â,
òîìó ÷³òêî áà÷ó ¿õí³ ïðîáëåìè�.

�Ñüîãîäí³ íàø³ ï³äïðèºìö³ ðîçóì³þòü,
ùî âèêîíóþòü äóæå âàæëèâó ñîö³àëüíó
ôóíêö³þ � íàïîâíþþòü áþäæåò�,� çà-
çíà÷èâ êè¿âñüêèé ìåð. Â³í òàêîæ ðîçïî-
â³â, ùî â³äòîä³, ÿê êèÿíè îáðàëè éîãî íà
ïîñàäó ìåðà, á³çíåñîâ³ ó Êèºâ³ ñòàëî ïðà-
öþâàòè çíà÷íî ëåãøå.

Äàë³ ñï³ëêóâàííÿ ïåðåéøëî ó ðåæèì
òåò-à-òåò, ïðîòå Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé,
âèéøîâøè ç ê³ìíàòè ïåðåãîâîð³â, ïî-
ä³ëèâñÿ ç êîðåñïîíäåíòîì �Õðåùàòè-
êà�: �Öå äóæå ïðîäóêòèâíà çóñòð³÷, êð³ì
òîãî, â³í ïîäÿêóâàâ ìåí³ çà òå, ùî ÿ
ôàêòè÷íî î÷îëþþ öåíòð áîðîòüáè ç àí-
òèñåì³òèçìîì. Ïîñîë Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿,
ÿê ³ âñå ºâðîïåéñüêå ñï³âòîâàðèñòâî,
ââàæàº öå ãàíåáíå ÿâèùå ãîñòðîþ ïðîá-
ëåìîþ�.

Íà çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà �Õðåùà-
òèêà�, ÷è îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ çàëó-
÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó êè¿âñüêó åêîíîì³êó,
ìåð â³äïîâ³â, ùî ïàí Áàððîó ïîâ³äîìèâ,
ùî áàãàòî áðèòàíñüêèõ á³çíåñìåí³â õî-
÷óòü ³íâåñòóâàòè â Êè¿â. �Çîêðåìà ìè ìî-
æåìî ãîâîðèòè ò³ëüêè ïðî Êè¿â, òîìó ùî
ÿ º ìåðîì ñòîëèö³, ³ ÿ ïîîá³öÿâ, ùî áó-
äó îñîáëèâî óâàæíî ñòàâèòèñÿ äî òèõ
ïðîõàíü, ÿê³ íàäõîäÿòü íå ò³ëüêè â³ä íà-
øèõ á³çíåñìåí³â, à é â³ä àíãë³éñüêèõ�,�
íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé !
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Äèòÿ÷èì 
ñàäî÷êàì ïîâåðíóòü 
ïðîô³ëü

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà ïðîâîäèòü ìàñ-
øòàáíó ðîáîòó ùîäî ïîâåðíåííÿ ïðîô³ëþ
ïðèì³ùåííÿì äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, ÿê³ ðàí³øå çäàâàëè â îðåíäó òà âè-
êîðèñòîâóâàëè íå çà ïðèçíà÷åííÿì. Ëèøå
çà 2006�2007 íàâ÷àëüíèé ð³ê â³äíîâèëè
ñâîþ ðîáîòó ïðèáëèçíî 100 ãðóï äèòÿ÷èõ
ñàäê³â, çàâäÿêè ÷îìó âäàëîñÿ çá³ëüøèòè ¿õ-
íþ ìåðåæó íà 2 òèñ. ì³ñöü. Ïðî öå �Õðå-
ùàòèêó� ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Òàêîæ â³í ïî-
â³äîìèâ, ùî äî ïî÷àòêó íàñòóïíîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó (2007�2008 ðð.) ïëàíóþòü
çâ³ëüíèòè â³ä îðåíäàð³â ïðèì³ùåííÿ 185
ãðóï, à öå ìàéæå 3,7 òèñ. ì³ñöü. Â³í çàóâà-
æèâ, ùî ç êâ³òíÿ 2006 ðîêó æîäíîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ äîøê³ëüíèõ òà
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íå
ï³äïèñàëè !

Êèÿí 
çàáåçïå÷àòü ãàçîâèìè 
ïðèëàäàìè

Ìàéæå âäâ³÷³ çìåíøèëèñü ïèñüìîâ³ òà
óñí³ çâåðíåííÿ â³ä êèÿí äî ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè ç ïðîõàííÿì çàáåçïå÷èòè ¿õ íàëåæíèìè
åëåêòðè÷íèìè òà ãàçîâèìè ïëèòàìè, à òà-
êîæ ãàçîâèìè êîëîíêàìè. Ïðî öå �Õðåùà-
òèê� ³íôîðìóâàëî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Íèí³øíüîãî ðîêó íà
ï³äñòàâ³ íàëåæíèõ àêò³â îáñòåæåííÿ çàïëà-
íîâàíî çàì³íèòè 510 ãàçîâèõ êîëîíîê (íà
â³äïîâ³äí³ ðîáîòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âè-
ä³ëåíî 619,31 òèñ. ãðí), 6210 ãàçîâèõ ïëèò
(íà ñóìó 4372,13 òèñ. ãðí) ³ 960 åëåêòðè÷-
íèõ ïëèò (1281,6 òèñ. ãðí). Ïðè öüîìó íî-
âèõ êîëîíîê íàéá³ëüøå ïîòðåáóþòü æèòå-
ë³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîí³â, ãàçîâèõ ïëèò � Äàðíèöüêîãî òà
Ñîëîì�ÿíñüêîãî, à åëåêòðè÷íèõ ïëèò �
Äàðíèöüêîãî ³ Äåñíÿíñüêîãî !

Òàðèôè ðåòåëüíî 
ïîðàõóþòü

Ïðîãðàìíèé êîìïëåêñ ç ðîçðàõóíêó æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äàñòü ìîæëèâ³ñòü
îá�ºêòèâíî âèçíà÷èòè òàðèôè. Ïðî öå
�Õðåùàòèêó� ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè òà ö³íî-
óòâîðåííÿ Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé. Çà éîãî
ñëîâàìè, ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó çàòâåðäæå-
íî Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïî-
ñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çà ÿêèì ðîçì³ð òà-
ðèô³â ïîâèíåí âèçíà÷àòèñü ïî êîæíîìó
áóäèíêó îêðåìî, çàëåæíî â³ä îáñÿãó ôàê-
òè÷íîãî íàäàííÿ ïîñëóã. Âèìîãè, ÿê³ áóëè
âèñóíóò³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì,� öå íà-
ñàìïåðåä àíàë³ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áà-
çè ³ êëàñèô³êàö³ÿ æèòëîâîãî ôîíäó Êèºâà,
à òàêîæ ðîçðîáêà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ òà ðîçðàõóíêè äèôåðåíö³éîâàíèõ òàðè-
ô³â ó 8178 îêðåìèõ áóäèíêàõ !

�Óêðòåëåêîì� 
çì³íèòü íîìåðè

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ô³ë³ÿ òåëåêîìóí³êàö³é-
íî¿ êîìïàí³¿ �Óêðòåëåêîì� âèð³øèëà ââåñ-
òè íîâ³ íîìåðè âñ³õ åêñòðåíèõ ³ àâàð³éíèõ
ñëóæá ó Êèºâ³ ç 5 âåðåñíÿ. Ïðî öå �Õðå-
ùàòèêó� ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç
ïèòàíü ìàðêåòèíãó é ïðîäàæó ïîñëóã Êè-
¿âñüêî¿ ô³ë³¿ �Óêðòåëåêîìó� Ìèðîñëàâ Í³-
êîëàé÷óê. Êîìïàí³ÿ ââåëà òðèçíà÷íó íóìå-
ðàö³þ äëÿ âñ³õ åêñòðåíèõ òåëåôîí³â ³ òðè�
÷îòèðèçíà÷íó äëÿ àâàð³éíèõ. Çîêðåìà, ó
ðàç³ âèêëèêó ïîæåæíî¿ ñëóæáè, àáîíåíòî-
â³ ïîòð³áíî áóäå íàáðàòè íîìåð 101, âèêëè-
êó ì³ë³ö³¿ � 102, øâèäêî¿ äîïîìîãè � 103,
ãàçîâî¿ ñëóæáè � 104 !

Уточнення

У( п’ятничном-( номері( 0азети( “Хрещати6”( від
6 липня(2007(ро6-(-(замітці(“Перевір6а(пляжем”
б-ло( доп-щено( ряд( неточностей.( Об’їзд( відб--
вався(з0ідно(з(розпорядженням(Київсь6о0о(місь-
6о0о(0олови(від(08.06.2007р.(№ 666(ви6он-вачем
обов’яз6и(заст-пни6а(0олови(Київсь6ої(місь6ої(дер-
жавної(адміністрації(Володимиром(Головачем.

Àíãë³éñüêèé á³çíåñ
³íâåñòóâàòèìå 
ó êè¿âñüêó åêîíîì³êó
Ïðî ¿¿ ïðèâàáëèâ³ñòü Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçïîâ³â 
ïîñëó Âåëèêîáðèòàí³¿ â Óêðà¿í³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

Учора&на&засіданні&постійної&-о-
місії&Київради&з&питань&містобD-
дDвання&і&архіте-тDри&роз1лянDли
низ-D&питань,&що&стосDвалися
землевідведення&під&забDдовD.
Але&половинD&довелося&забра-D-
вати:&заяв-и&бDли&на&спорDджен-
ня&офісів&чи&житла&в&зеленій&зо-
ні&та&на&встановлення&автозапра-
во-,&я-их&і&та-&заба1ато.

ßê ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó� ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè ªâãåí Øàëîìº-

ºâ, îäíå ç ãîëîâíèõ ïèòàíü, ùî ðîçãëÿ-
íóëà â÷îðà êîì³ñ³ÿ, ñòîñóâàëîñÿ çàÿâè
ãðîìàäè ñàìîâðÿäóâàííÿ Ïå÷åðñüêà ñòî-
ñîâíî êîðèãóâàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òå-
ðèòîð³é ðàéîíó. Ìåøêàíö³ ïðîòåñòóþòü
ïðîòè íåçàêîííîãî ñïîðóäæåííÿ ìàíñàðä
³ áóäèíê³â ç³ çíà÷íîþ ïîâåðõîâ³ñòþ, îñî-
áëèâî ó çñóâîíåáåçïå÷íèõ ì³ñöÿõ. �Äëÿ
öüîãî ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó, êîòðà êî-
ðèãóâàòèìå äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³é Ïå-
÷åðñüêà�,� çàçíà÷èâ ªâãåí Øàëîìººâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, â÷îðà ðîçãëÿíóòî ÷è-
ìàëî çàÿâîê ùîäî â³äâåäåííÿ çåìë³ ï³ä
áóä³âíèöòâî â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ì³ñòà. Ç
ïîíàä 100 ïðîïîçèö³é 50 äîâåëîñÿ ïî-
âåðíóòè. Ñåðåä ïðîáëåìíèõ ì³ñöü íàé-
á³ëüøå ïðèïàäàº íà ïàðêè ³ ñêâåðè. Áó-
ëî â³äìîâëåíî �Êè¿âïàñòðàíñó�, ÿêèé
ïëàíóº ñïîðóäèòè îô³ñè â çåëåí³é çîí³, à

ùå êîìïàí³¿, êîòðà õîò³ëà çàáóäîâóâàòè
ä³ëÿíêó Òðóõàíîâîãî îñòðîâà. �Íàéá³ëü-
øå â³äõèëåíî ïðîïîçèö³é ùîäî ñïîðó-
äæåííÿ àâòîçàïðàâîê,� ïîâ³äîìèâ �Õðå-
ùàòèêó� ªâãåí Øàëîìººâ.� Íàðàç³ Êè-
¿âãåíïëàí ãîòóº ñõåìó ðîçì³ùåííÿ ÀÇÑ
ïî ì³ñòó, ÿêèé áóäå çàòâåðäæåíî äî ê³í-
öÿ 2007-ãî. Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî âèçíà-
÷èòèñÿ, ñê³ëüêè òàêèõ îá�ºêò³â ïîòð³áíî
ñòîëèö³ é äå ñàìå âîíè ìàþòü áóòè�. À
îñü çàÿâêó íà â³äâåäåííÿ çåìë³ äëÿ
ÑÄÞÑØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ³ç äçþ-
äî íà ïð-ò³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 25/27 ÷ëå-
íè êîì³ñ³¿ ï³äòðèìàëè. Òóò òàêîæ ñïîðó-
äÿòü ñïîðòçàë çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ
äëÿ ìåøêàíö³â Îáîëîí³. Ñõâàëåíî ³ çà-
ÿâêó íà çâåäåííÿ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêî-
ëè íà áóëüâ. Ëåïñå, ïîë³êë³í³êè íà
âóë. Ïèìîíåíêà !

Çåëåí³ çîíè çàëèøèëèñü
çàáîðîííèìè
Ì³ñòîáóä³âíà êîì³ñ³ÿ íå äîçâîëèëà �Êè¿âïàñòðàíñó�
çâîäèòè îô³ñè â ïàðêàõ

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Леонід&Черновець-ий&(дрD1ий&ліворDч)&і&Тімоті&БарроD&(дрD1ий&праворDч)&пішли&назDстріч&один&одномD&D&питанні&британсь-их&інвестицій&D&-иївсь-D&е-ономі-D

Î Ô ² Ö ² É Í Î



Ïàðò³éíå
æèòòÿ
�Õðåùàòèê� ó â³âòîðêîâîìó
íîìåð³ çàïðîâàäæóº
ïàðò³éíó õðîí³êó

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
�Õðåùàòèê�

Ó÷îðà ÷ëåí ïîë³òâèêîíêîìó Ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè ªâãåí Ô³ë³íäàø çàÿâèâ
�Õðåùàòèêó�, ùî ïîáèòòÿ ñåêðåòàðÿ Ëüâ³â-
ñüêîãî îáêîìó ÑÏÓ Ñåðã³ÿ Ãîí÷àðóêà, ùî
ñòàëîñÿ çðàíêó 7 ëèïíÿ ó Ëüâîâ³, �º çàêîíî-
ì³ðíèì, áî ïðàâ³ ñèëè íàãí³òàþòü àíòèë³âó
³ñòåð³þ. Òàê³ ïðåöåäåíòè âæå áóëè, çîêðåìà
ó 90-õ ðîêàõ, êîëè íàâ³òü ÷åðåç îðãàíè âëà-
äè ëþäåé ï³äáèâàëè íà òàê³ ïðîâîêàö³éí³ ä³¿.
²ñòåð³ÿ íàãí³òàºòüñÿ ïîâñþäíî. Ïîïðè ïðî-
âîêàö³¿, Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè ï³äå íà
âèáîðè ñàìîñò³éíî, ÿêùî äëÿ ïðîâåäåííÿ
òàêèõ âèáîð³â áóäå äîñòàòíüî çàêîííèõ ï³ä-
ñòàâ�,� ï³äêðåñëèâ ªâãåí Ô³ë³íäàø.

Â³äîìèé àäâîêàò, �äðóã ñ³ì�¿� Âàñèëÿ Öóø-
êà Òåòÿíà Ìîíòÿí çàÿâèëà æóðíàë³ñòàì, ùî
ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ïîâåðíåòüñÿ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ�ÿçê³â,
ïðîòå ïðåäñòàâíèêè Ñîöïàðò³¿ ó êîìåíòàð³
�Õðåùàòèêó� íå ï³äòâåðäæóþòü öüîãî ïðè-
ïóùåííÿ, à íàâïàêè, ñòâåðäæóþòü, ùî âîíè
â³äêëèêàëè Öóøêà ç ë³êóâàííÿ ó çâ�ÿçêó ç
ïîáèòòÿì ¿õíüîãî àêòèâ³ñòà ó Ëüâîâ³.

Â÷îðà ÷ëåí ïîë³òðàäè Íàðîäíî¿ ïàðò³¿
(Ëèòâèíà), ãîëîâà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿
îðãàí³çàö³¿ Ìèêîëà Ðóä÷åíêî çàÿâèâ ó åô³ð³
îáëàñíîãî òåëåáà÷åííÿ, ùî ñîö³àë³ñòè �íå
âèãàäàëè í³÷îãî êðàùîãî, í³æ ïðèâëàñíèòè�
ïðîãðàìó áîðîòüáè ³ç á³äí³ñòþ Íàðîäíî¿ ïàð-
ò³¿. Çà ñëîâàìè Ðóä÷åíêà, òàê³ ä³¿ ç áîêó ñî-
ö³àë³ñò³â ùîäî �íàðîäíèê³â� ñòàëè âæå ñèñ-
òåìàòè÷íèìè. Â îô³ñ³ ïàðò³¿ íå ï³äòâåðäæó-
þòü ³ íå ñïðîñòîâóþòü ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî
²íäóñòð³àëüíèé ñîþç Äîíáàñó (Ãàéäóê) ô³-
íàíñóâàòèìå ïåðåäâèáîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³¿
÷è áëîêó, ÿêèé, ìîæëèâî, óòâîðÿòü. Ðàí³øå
�Õðåùàòèê� âæå ïîâ³äîìëÿâ, ùî ïðî ñâîþ
ãîòîâí³ñòü éòè â îäíîìó áëîö³ ç ÍÏ çàÿâèâ
ãîëîâà Ñåëÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ Âà-
ëåð³é Âîùåâñüêèé. Äî ñëîâà, ç�¿çä Íàðîäíî¿
ïàðò³¿ â³äáóäåòüñÿ ó ñóáîòó, 14 ëèïíÿ ö. ð.

5 ëèïíÿ Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ (ãî-
ëîâà Ëþäìèëà Ñóïðóí) ÷åðåç ñâîþ ïðåñ-
ñëóæáó çàÿâèëà ïðî òå, ùî ìàº íàì³ð ³òè íà
âèáîðè �ó ñêëàä³ îêðåìîãî áëîêó äåìîêðà-
òè÷íèõ ïàðò³é�, ïðîòå í³ ïðåäñòàâíèêè Íà-
ðîäíî¿ ïàðò³¿ Ëèòâèíà, í³ ïðåäñòàâíèêè ÍÄÏ
íå ï³äòâåðäæóþòü ïðèïóùåííÿ, ùî âîíè ìî-
æóòü ³òè íà âèáîðè ó ñêëàä³ îäíîãî áëîêó. Â
àïàðàò³ ÍÄÏ ïîñëàëèñÿ íà ïóáë³÷íó çàÿâó
ãîëîâè ïàðò³¿ Ëþäìèëè Ñóïðóí, ùî â³äïî-
â³äí³ ïåðåãîâîðè òðèâàòèìóòü ùå äî ê³íöÿ
öüîãî òèæíÿ.

Ñîö³àëüíî-õðèñòèÿíñüêà ïàðò³ÿ, çà ñëîâà-
ìè íåùîäàâíî îáðàíîãî ãîëîâè Àíòîíà Ðó-
æèöüêîãî, çàêëèêàëà Ïàðò³þ �Õðèñòèÿí-
ñüêî-äåìîêðàòè÷íèé ñîþç� ³ ¿¿ ãîëîâó Âîëî-
äèìèðà Ñòðåòîâè÷à âçÿòè ó÷àñòü ó ôîðìóâàí-
í³ ïåðåäâèáîð÷îãî áëîêó õðèñòèÿíñüêèõ ïàð-
ò³é (íå âñòèã �Õðåùàòèê� âèñëóõàòè ïîÿñ-
íåííÿ Àíòîíà Ðóæèöüêîãî, ÿê ïðåñ-ñëóæáà
ÕÄÑ ïîøèðèëà çàÿâó Ñòðåòîâè÷à, ùî �ºäè-
íó ïàðò³þ (�ÍÑÍÓ-ÍÑ�.� Àâò.) ñòâîðÿòü,
îñê³ëüêè öå âèìîãà ñó÷àñíîñò³�.

Ó÷îðà ïîë³òðàäà áëîêó �Íàðîäíèé ñîþç
�Íàøà Óêðà¿íà� � �Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà�
îáðàëà ñâî¿ì ãîëîâîþ êîëèøíüîãî ÷ëåíà
Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïàðò³¿ Â�ÿ÷åñëàâà Êè-
ðèëåíêà. Åêñïåðò òîâàðèñòâà �Óêðà¿íñüêèé
êëóá� ²ãîð Ô³ë³ï÷åíêî çàÿâèâ �Õðåùàòèêó�
ç öüîãî ïðèâîäó: �Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ôàêòè÷íå
äâîâëàääÿ ó áëîö³. ßêùî ùå äîäàòè ôàêòîð
Áàëîãè � òî ðîçäðàé ³ âíóòð³øíþ áîðîòüáó
áëîêîâ³ ãàðàíòîâàíî�,� çàçíà÷èâ åêñïåðò.

Ó÷îðà êåð³âíèê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ÓÍÏ ªâãåí Æîâòÿê ïîÿñíèâ �Õðåùà-
òèêó� ïîâ³äîìëåííÿ ÇÌ², ùî Êîñòåíêî ãî-
òîâèé ñêëàñòè ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè ïàðò³¿:
�Ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç ïîïåðåäí³õ íàðàä Êîñòåí-
êî çàïåâíèâ îäíîïàðò³éö³â, ùî â³í øâèäøå
ñêëàäå ç ñåáå ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè, àëå áó-
äå ç ïàðò³ºþ äî ê³íöÿ. Ïðîòå íàñòóïíîãî äíÿ
ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ 10-òè, ÿêà ïåðåäáà÷àº
óòâîðåííÿ ºäèíî¿ ïàðò³¿. Âîíè (Êîñòåíêî òà
³íø³ ïðèõèëüíèêè ³äå¿ ó÷àñò³ ÓÍÏ ó áëîö³
�ÍÑ�ÍÓ� � �ÍÑ�), ìàáóòü, ñïîä³âàþòüñÿ
íà ùîñü. Íàðàç³ ïàðò³ÿ (ÓÍÏ) ùå ³ñíóº...� !
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Ñîö³îëîãè âèì³ðÿëè ïîë³òè÷íó ñèëó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

За#інчення.*Почато#*на*1-й*стор.

Ñïðàâæíüîþ íåñïîä³âàíêîþ äîñë³-
äæåííÿ ñòàëî òå, ùî âèáîðö³ çà ï�ÿòè-
áàëüíîþ ñèñòåìîþ âèñîêî îö³íþþòü ä³-
ÿëüí³ñòü ì³ñöåâî¿ âëàäè � ì³ñüêèõ, ñå-
ëèùíèõ òà ñ³ëüñüêèõ ãîë³â. Ó öèôðîâî-
ìó âèðàæåíí³ öå âèãëÿäàº òàê: Ïðåçè-
äåíò Â³êòîð Þùåíêî � 2,4; Îëåêñàíäð
Ìîðîç � 2,5; Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé �
2,5; Â³êòîð ßíóêîâè÷ �3,0; ì³ñüêèé, ñå-
ëèùíèé, ñ³ëüñüêèé ãîëîâà � 3,1.

Âðàõîâóþ÷è âèñîêèé ñòóï³íü äîâ³ðè ³
áàæàííÿ áà÷èòè Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà
â ïàðëàìåíò³, ñèòóàö³ÿ ç íèçüêîþ ï³ä-
òðèìêîþ éîãî áëîêó íà âèáîðàõ âèêëè-
êàº ³íòåðåñ, ³ ìè âèð³øèëè ïîäèâèòè-
ñÿ, ÿê ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ãîëîñè éîãî ñèì-
ïàòèê³â. Çã³äíî ö³º¿ ä³àãðàìè 37% éîãî
ïðèõèëüíèê³â çíàõîäÿòüñÿ ñåðåä åëåêòî-
ðàëüíî¿ ãðóïè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, 19% íà
áîö³ ÁÞÒ ³ 12% â ñòàí³ ÍÑÍÓ, à 9%
ùå íå âèçíà÷èëèñÿ. Ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð �Ñîö³ñ-TNS Óêðà¿íà� âèñóíóâ
ñì³ëèâó ³äåþ: ô³ãóðà Ëèòâèíà ìîæå äî-
äàòè ñèñòåìíîñò³ �ïîìàðàí÷åâîìó� òà-
áîðó, ÿêî¿ òàê íå âèñòà÷àº éîìó, ùî äî-
çâîëèëî á óòðèìàòè ãðóïó �ñòàá³ë³çàòî-
ð³â� â³ä ïåðåõîäó íà á³ê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

Ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç
ïèòàíü ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ ñâî-
áîäè ñëîâà Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ çàÿâèâ
�Õðåùàòèêó�, ùî Êè¿âñüêèé ìåä³à-õîë-
äèíã ñï³ëüíî ç �Ñîö³ñ-TNS Óêðà¿íà�
ïðîâåäå íèçêó ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
ùîäî æèòòÿ, ïðàö³ ³ ïî÷óâàíü ïðîñòèõ
êèÿí.

Василь'ВЕЛИМЧИЙ,
“Хрещати5”

Àíòèðåéòèíã ÁÞÒ çðîñòàº
Ñîö³îëîã³÷í³ êîìïàí³¿ îãîëîñèëè ðåçóëüòàòè ñâî¿õ äîñë³äæåíü
²ðèíà ÌÀËÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Учора':'Києві'одраз:'дві'соціолоBічні'5омпанії
"Соціс-TNS'Ukraine"'(на'замовлення'Київсь5оBо
медіа-холдинB:)'і'"ФОМ —'У5раїна"'оприлюднили
рез:льтати'все:5раїнсь5оBо'соціолоBічноBо'опит:-
вання'щодо'особливостей'цьоBорічної'передви-
борчої'5ампанії.'Керівни5и'обох'5омпаній'підтвер-
дили,'що'беззаперечними'лідерами'виборчих'пе-
реBонів'є'Партія'реBіонів,'БЮТ,'"Наша'У5раїна"'і
КПУ,'проте'при'цьом:'БЮТ'є'лідером'антирей-
тинB:'політичних'сил.'Е5сперти'поділяють'д:м5:
соціолоBів.

Ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü ³íôîðìàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè ³ ñâîáîäè ñëîâà Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ ïîâ³äîìèâ �Õðåùà-
òèêó�, ùî öå ïåðøå ñîö³îëîã³÷íå îïèòóâàííÿ óêðà¿íö³â ï³ñëÿ ï³ä-
ïèñàííÿ óêàçó Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà ïðî ïðîâåäåííÿ äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â 30 âåðåñíÿ. �Òàê³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèòèìóòü
ïîñò³éíî�,� çàçíà÷èâ ïàí Áåêòóðñóíîâ.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ �Ñîö³ñ-TNS Ukraine�, äîêòîð
ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê Ìèêîëà ×óðèëîâ ïîâ³äîìèâ, ùî âñ³ ðåçóëüòà-
òè äîñë³äæåíü ìàþòü ñòàá³ëüíó òåíäåíö³þ. �Íà àðåí³ ò³ ñàì³ ïî-
ë³òè÷í³ ô³ãóðè, ³ êîëè ó íèõ ðåéòèíã ï³äí³ìàºòüñÿ íà 1�2 %, òî
öå êàðäèíàëüíî íå çì³íþº ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³�,� çàÿâèâ
â³í. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ �Ñîö³ñ-TNS Ukraine� 51 % ðåñ-
ïîíäåíò³â ââàæàþòü, ùî ñüîãîäí³ ó êðà¿í³ ïîòð³áíà ñòàá³ëüí³ñòü,
40 % � çà êàðäèíàëüí³ çì³íè. Àëå 35 % îïèòàíèõ íå âëàøòîâó-
þòü ³ñíóþ÷³ íà ñüîãîäí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, âîíè ÷åêàþòü ïîÿâè íî-
âî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè. Îö³íþþ÷è ä³ÿëüí³ñòü êëþ÷îâèõ ïîë³òè÷íèõ
ô³ãóð êðà¿íè, íàéíèæ÷ó îö³íêó îòðèìàâ Â³êòîð Þùåíêî, íàéâè-
ùó � ì³ñöåâ³ ë³äåðè, à òàêîæ Â³êòîð ßíóêîâè÷. Íà íàéáëèæ÷èõ
âèáîðàõ äî ïàðëàìåíòó ïðîéøëè á Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÁÞÒ, �Íàøà
Óêðà¿íà�, �Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà� ³ ÊÏÓ. ßêáè íà íàéáëèæ÷èõ
âèõ³äíèõ â³äáóëèñÿ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè, òî ïåðåìîãó îòðèìàâ áè
Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Ðàçîì ç òèì ðåçóëüòàòè ñâî¿õ äîñë³äæåíü îïðèëþäíèâ äèðåêòîð
êîìïàí³¿ �ÔÎÌ � Óêðà¿íà� Îëåêñàíäð Áóõàëîâ. Âèñíîâêè îïè-
òóâàííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ÿêáè ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè â³äáóëèñÿ 30
÷åðâíÿ, òî 3-õ % áàð�ºð ïîäîëàëè á Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÁÞÒ, �Íà-
øà Óêðà¿íà� ³ ÊÏÓ. Â³äïîâ³äíî äî ðåçóëüòàò³â, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â îò-
ðèìàëà á 227 ì³ñöü ó Âåðõîâí³é Ðàä³, ÁÞÒ � 109, �Íàøà Óêðà-
¿íà� � 84, ÊÏÓ � 30. Íà íàéáëèæ÷èõ âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ïå-
ðåìîãó îòðèìàâ áè Â³êòîð ßíóêîâè÷. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Áó-
õàëîâà, ó àíòèðåéòèíãó ïàðò³é ïåðøå ì³ñöå ïîñ³äàº ÁÞÒ. Öå ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî áëîê âòðà÷àº ñâî¿ ïîçèö³¿.

Ó êîìåíòàð³ êîðåñïîíäåíòó �Õðåùàòèêà� ïîë³òîëîã Àíäð³é ªð-
ìîëàºâ çàçíà÷èâ, íèí³ á³ëüø³ñòü ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ñâ³ä-

÷àòü, ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÁÞÒ, �Íàøà Óêðà¿íà� ³ ÊÏÓ çàëèøàþ-
òüñÿ íà ïåðøèõ ïîçèö³ÿõ. Ïîë³òè÷íà êðèçà ëèøå çàêð³ïèëà çà íè-
ìè ñòàòóñ ïðîâ³äíèõ ñèë. Íà éîãî äóìêó, Â³êòîð ßíóêîâè÷ ìàº
ðåàëüí³ øàíñè ñòàòè Ïðåçèäåíòîì. �ßíóêîâè÷ º ïîë³òè÷íèì ë³-
äåðîì, îñòàíí³ì ÷àñîì éîãî ïîçèö³¿ ëèøå çì³öíèëèñÿ. Â³í çáåð³ã
ñâ³é ³ì³äæ, ùî ³ äîäàëî éîìó â³äñîòêè äîâ³ðè�,� çàÿâèâ Àíäð³é
ªðìîëàºâ. Òàêîæ â³í ïîâ³äîìèâ, ùî íå ïîòð³áíî ãîâîðèòè ïðî
ðàäèêàëüí³ âòðàòè ÁÞÒ. Âòðàòèâøè ê³ëüêà â³äñîòê³â, áëîê ìàº âñ³
øàíñè áóòè ñð³áíèì ïðèçåðîì íà âèáîðàõ.

Íà äóìêó ïîë³òîëîãà Âàäèìà Êàðàñüîâà, ñüîãîäí³ äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè ñïðàâä³ ìàþòü øàíñè ïðîéòè ëèøå ÷îòèðè ïàðò³¿. Â³í çàïå-
ðå÷èâ, ùî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ìîæå ñòàòè Â³êòîð ßíóêîâè÷,
àäæå áàãàòî çàëåæèòü â³ä òîãî, õòî áàëîòóâàòèìåòüñÿ â³ä äåìîêðà-
òè÷íèõ ñèë: Â³êòîð Þùåíêî ÷è Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Çà ñëîâàìè Âà-
äèìà Êàðàñüîâà, íèí³øí³é Ïðåçèäåíò ìàº øàíñè íà íàñòóïíèé
òåðì³í. �Íåìàº ÿê³ñíèõ çì³í â á³ê ï³äâèùåííÿ ðåéòèíãó ÁÞÒ,
àëå ùå íå ïî÷àëàñÿ ïåðåäâèáîð÷à êàìïàí³ÿ. Ìè çíàºìî, ùî Þë³ÿ
Òèìîøåíêî ëþáèòü ðîáèòè âåëèê³ ðèâêè ñàìå ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿�,� çàÿâèâ Âàäèì Êàðàñüîâ.

Íà äóìêó êåð³âíèêà ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè �Óêðà¿íñüêèé áà-
ðîìåòð� Â³êòîðà Íåáîæåíêà, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÁÞÒ, �Íàøà
Óêðà¿íà� ³ ÊÏÓ ïðîõîäÿòü äî ïàðëàìåíòó ç ãàðíèì ðåçóëüòà-
òîì. Çà éîãî ñëîâàìè, Â³êòîð ßíóêîâè÷ íå ìàº øàíñ³â íà âè-
áîðàõ Ïðåçèäåíòà, áî ðåéòèíãè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ³ Â³êòîðà
Þùåíêà çð³âíÿëèñÿ !

TNS$Ukraine —$це$мережева$мар4етин8ова$а8енція,$що$спеціалізBється$на$мар4етин8о-
вих$дослідженнях$і$входить$до$с4ладB$провідної$світової$8рBпи$4омпаній$TNS$зі$штаб-4вар-
тирою$ в$ Лондоні.$ У4раїна —$ одна$ з$ 70$ 4раїн$ Європи,$ Амери4и,$ Азії$ та$ Близь4о8о$ СходB,
де$працюють$4омпанії$8рBпи$TNS.$За$розміром$річно8о$обі8B$TNS$посідає$перше$місце$в
Європі$ та$ дрB8е$ в$ світі$ поміж$ дослідниць4их$ 4омпаній.$ Представництва$ TNS$ є$ лідерами
рин4B$мар4етин8ових$досліджень$B$4раїнах$на$4шталт$Вели4ої$Британії,$Франції,$Нідерлан-
дів,$Іспанії,$Фінляндії,$Норве8ії$та$Данії.$Висо4ий$рівень$я4ості$досліджень$TNS$Ukraine$під-
тверджBється$ отриманням$ 4омпанією$ B$ 2005$ році$ сертифі4ата$ я4ості$ ISO$ 9001:2000.$ Я4
представни4$ найбільшої$ світової$ мар4етин8ової$ мережі,$ TNS$ Ukraine$ має$ право$ ви4орис-
товBвати$е4с4люзивні$методи4и$та$вирізняється$рід4існим$для$B4раїнсь4о8о$рин4B$поєднан-
ням —$знання$місцевих$рин4ових$Bмов$із$міжнародним$досвідом$і$е4спертизою.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

В.:'Хотіли'б'Ви'бачити':'Верховній'Раді'та5их'діячів?

Дані' цієї' діаBрами' по5аз:ють' співвідношення' прихильни5ів' і' с:противни5ів' тих'
або'інших'лідерів.'Найбажаніші'політи5и'в'парламенті:
В.'Ян:5овича'хотіли'б'бачити'51%,'тоді'я5'не'хотіли'б'41%.
Найменше'бажаним'політи5ом'визнано'О.'Мороза'—'проти'55%'респондентів.

За'словми'Казбе5а'Бе5т:рс:нова'(в'центрі),'соціолоBічні'опит:вання
:5раїнців'проводитим:ть'постійно
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Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ: �Ìåð³ÿ 
íå ñòðàæäàº íà àìíåç³þ�
Ïîòåðï³ë³ â³ä àôåðè �Åë³òà-Öåíòðó� 
îòðèìàþòü êâàðòèðè â³ä êè¿âñüêî¿ âëàäè

� Õòî âèçíà÷àòèìå, êîìó âè-
ä³ëÿòè æèòëî â³ä ìåð³¿?

� Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ,
çà ÿêèì æèòëî ðîçïîä³ëÿòèìóòü
îáðàí³ îøóêàíèìè ¿õí³ ïðåä-
ñòàâíèêè. Ìè çðîáèëè ìàéæå
íåìîæëèâå, îðãàí³çóâàëè ³íâåñ-
òèö³éíèé êîíêóðñ, óìîâîþ ÿêî-
ãî áóëî, ùî 25% çáóäîâàíîãî
æèòëà â³ääàäóòü ïîòåðï³ëèì ³í-
âåñòîðàì. Òàê³ êîíêóðñè âæå
ïðîâåäåíî ïî 13 ä³ëÿíêàõ. Ìàé-
æå 50 òèñ. êâ. ì ïëîù³ â³ääàäóòü
¿ì. Õòî îòðèìàº êâàäðàòí³ ìåò-
ðè, âèçíà÷àòèìóòü ñàì³ ïîñòðàæ-
äàë³. Õàé âîíè íå ïåðåêëàäàþòü
íà íàñ ñâ³é îáîâ�ÿçîê! Ì³ñüêà
âëàäà ïîñòàíîâèëà, ùî êâàðòè-
ðè îäåðæàòü á³äí³ òà íàéìåíø
çàõèùåí³. Àäæå ñïîðóäæóâàòè
æèòëî äëÿ óñ³õ çà ðàõóíîê ñêî-
ðî÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì,
÷åðãîâèê³â ÷è çà áþäæåòí³ êîø-
òè ìè íå ìàºìî ïðàâà.

� Õòî ìàòèìå ïðèâ³ëå¿ íà îò-
ðèìàííÿ æèòëà â³ä ìåð³¿?

� Ìàéæå 50 òèñ. êâ. ì æèòëà
ðîçïîä³ëÿòü ñåðåä ê³ëüêîõ êàòå-

ãîð³é îøóêàíèõ. Ïî-ïåðøå, öå
ò³, õòî ïðîäàâ âëàñíå ïîìåøêàí-
íÿ ³ ìîæå ïðåä�ÿâèòè äîêóìåí-
òè ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøåé
àôåðèñòàì. Ïî-äðóãå, îñîáè, ÿê³
ïîêàæóòü áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè,
ùî îòðèìàëè êðåäèò íà êâàðòè-
ðó. Âîäíî÷àñ íà ö³ îñåë³ ìîæóòü
ïðåòåíäóâàòè ìîëîä³ ðîäèíè,
ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é, âåòåðà-
íè â³éíè òà ïðàö³ ³ äèòèíñòâà,
à òàêîæ ³íâåñòîðè, êîòð³ òðèâà-
ëèé ÷àñ ñòîÿòü ó êâàðòèðí³é
÷åðç³. Ñê³ëüêè ¿õ � íå â³äïîâ³ì,
àëå ìè ïðèáëèçíî ï³äðàõóâàëè,
ùî äëÿ òàêèõ ãðîìàäÿí çàïëàíî-
âàíî¿ ïëîù³ âèñòà÷èòü.

� ×è çàòâåðäæåíî âæå ñïèñîê
îñ³á, ÿê³ îäåðæàòü êâàðòèðó â³ä
ìåð³¿ ÷åðåç 2,5 ðîêó?

� Ó ìåíå íà ðóêàõ º ëèøå
ñïèñîê 1221 îñîáè, êîòð³ ïðèé-
øëè íà çàãàëüí³ çáîðè â ïàëàö
êóëüòóðè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè
ð³ê òîìó. Ìè çàðåºñòðóâàëè óñ³õ,
ó êîãî áóëà äîâ³äêà â³ä ñë³ä÷î-
ãî ïðî òå, ùî âîíè º ïîòåðï³-
ëèìè â³ä àôåðè �Åë³òà-Öåíòðó�.

Íà öüîìó çàñ³äàíí³ ìàéæå 5 ãî-
äèí îøóêàí³ îáèðàëè ñâî¿õ
ïðåäñòàâíèê³â â ³íâåñòèö³éí³é
êîì³ñ³¿ øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ. Óñ³
îáðàí³ áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåí-
í³ êîíêóðñó òà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿.
Àëå ñüîãîäí³ ïåâíà ãðóïà ëþ-
äåé, ÿêà áîðåòüñÿ ïðîòè ìåðà ç
ïîë³òè÷íèõ ì³ðêóâàíü, ³ ìàãíà-
òè, êîòð³ êóïèëè â³ä 5 äî 20
êâàðòèð íà ïåðåïðîäàæ, îðãàí³-
çîâóþòü ïðåñ-êîíôåðåíö³¿. Ïî-
âòîðþþ: õòî ñàìå îòðèìàº æèò-
ëî, âèð³øóâàòèìå êîì³ñ³ÿ ³íâåñ-
òîð³â.

� Ïîñòðàæäàë³ â³ä ìàõ³íàö³é
ñêàðæàòüñÿ, ùî ¿ì äîâîäèòüñÿ
ñïëà÷óâàòè çà ê³ìíàòè â ãóðòî-
æèòêàõ, õî÷à ¿ì áóëî îá³öÿíî
òèì÷àñîâå æèòëî áåçîïëàòíî.

� Ìè æèâåìî íå ïðè êîìó-
í³çì³! Ìåð³ÿ âëàñíèõ ãóðòîæèò-
ê³â íå ìàº. Ìè çâåðíóëèñÿ äî
êåð³âíèê³â âóç³â òà äèðåêòîð³â
äåðæï³äïðèºìñòâ ç ïðîõàííÿì
íàäàòè ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêàõ
äëÿ ïîòåðï³ëèõ � í³õòî æ íå
äàâ! 16 ðîäèí ðîçì³ñòèëè â ãóð-
òîæèòêàõ ÊÏ �Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ�. Öå ìàêñèìàëüíî,
ùî ìè çìîãëè çðîáèòè! Ïîä³áí³
ñèòóàö³¿ áóâàþòü â óñ³õ êðà¿íàõ
ÑÍÄ, ³ í³äå öå ïèòàííÿ íå âè-
ð³øóþòü äî ê³íöÿ. À â íàñ çà 2,5
ðîêó ïåâíà ÷àñòèíà îáäóðåíèõ
æèòëî âñå æ òàêè îòðèìàº !

Розмовляла)Ірина)ЛОПАТІНА,
“Хрещати:”

Ñòàëåïðîêàòíîìó çàâîäîâ³ 
íå äàþòü çàâåñòèñÿ
Ïðîòè éîãî áóä³âíèöòâà ó Á³ë³é Öåðêâ³ âèñòóïàº ì³ñüêà âëàäà ³ ãðîìàäñüê³ñòü

�Õðåùàòèê� óæå ïîâ³äîìëÿâ
(äèâ. íîìåð â³ä 5 ëèïíÿ) ïðî ³í-
âåñòèö³éí³ ïëàíè êåð³âíèêà Êè-
¿âùèíè Â³ðè Óëüÿí÷åíêî. Ïðî
çâåäåííÿ ñòàëåïðîêàòíîãî çàâîäó
â Á³ëîöåðê³âñüêîìó ðàéîí³ çàãî-
âîðèëè ùå çà ÷àñ³â ïðàâë³ííÿ îá-
ëàñòþ ªâãåíà Æîâòÿêà, ³ óâåñü
êîìïëåêñ ïðîáëåì ä³ñòàâñÿ ó ñïà-
äîê éîãî íàñòóïíèêîâ³.

²íâåñòîð �ªâðî ô³íàíñ ËÒÄ�
âèð³øóâàâ ïèòàííÿ â³ä ñàìîãî ïî-
÷àòêó íà ð³âí³ îáëàñò³ é Á³ëîöåð-
ê³âñüêîãî ðàéîíó. Çåìëþ ï³ä áó-
ä³âíèöòâî ó ñåë³ Øêàð³âö³ îòðè-
ìàíî áåç îñîáëèâèõ ïðîáëåì. Êî-
ëèøí³é ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ îáë-

äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåí Æîâòÿê
çàÿâèâ ç öüîãî ïðèâîäó �Õðåùà-
òèêó�: �Ïàì�ÿòàþ, êîìïàí³ÿ �ªâ-
ðî ô³íàíñ ËÒÄ� ìàëà íàì³ð áó-
äóâàòè ñó÷àñíèé çàâîä. Íàñ ïåðå-
êîíóâàëè, ùî âåëèêî¿ øêîäè åêî-
ëîã³¿ â³í íå çàâäàâàòèìå. Çíà÷í³
åêîíîì³÷í³ âèãîäè, ðîáî÷³ ì³ñöÿ,
íà äóìêó ³íâåñòîð³â, ñòàíóòü âè-
ð³øàëüíèìè. Ìè ïîïåðåäæàëè
³íâåñòîð³â ïðî ïðîòåñòè, ùî âàð-
òî øóêàòè ì³ñòî, äå áóäå äîö³ëü-
í³øå ðîçòàøóâàòè òàêèé çàâîä.
Óçèí, äå ôàêòè÷íî ë³êâ³äóâàëè
àåðîäðîì ³ äå âèñîêèé ð³âåíü áåç-
ðîá³òòÿ, ¿õ íå âëàøòîâóâàâ. Çã³ä-
íî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ìè íå ìà-

ëè ïðàâà â³äìîâèòè, òîìó äàëè
ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ. Ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ òàì ñüîãîäí³ äîñòåìåí-
íî ñêàçàòè íå ìîæó�.

Ï³ñëÿ îáëàñò³ ïåðåõ³äíó äî-
çâ³ëüíó ïàëè÷êó ïåðåáðàâ ãîëîâà
Á³ëîöåðê³âñüêî¿ ÐÄÀ Ðîìàí Ïëó-
ãàòîð. Ó ðîçìîâ³ ç �Õðåùàòèêîì�
â³í çîêðåìà çàçíà÷èâ: �Ñåñ³ÿ
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè äàëà çãîäó íà â³ä-
âåäåííÿ çåìë³. ßê çàñâ³ä÷èëè ðå-
çóëüòàòè ðåôåðåíäóìó ñåðåä
ìåøêàíö³â ñåëà, âîíè íå ïðîòè
áóä³âíèöòâà ñòàëåïðîêàòíîãî çà-
âîäó. Îáëàñíà ðàäà äàëà äîçâ³ë
íà ïðîäàæ ä³ëÿíêè ç àóêö³îíó ï³ä
ñïîðóäæåííÿ ñòàëåïðîêàòíîãî
çàâîäó ³ äîðó÷èëà îáëäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ïðîâåñòè ï³äãîòîâ÷³ ðî-
áîòè. Ðàéîííà ðàäà äàëà äîçâ³ë
íà ïðîåêòíî-ïîøóêîâ³ ðîáîòè.
Íà ñüîãîäí³ æîäíîãî ð³øåííÿ
ïðî áóä³âíèöòâî çàâîäó íå ïðèé-
íÿòî, äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü íà
åòàï³ ïîãîäæåííÿ ó â³äïîâ³äíèõ
ñëóæáàõ�.

Ïîãîäæåííÿ ó â³äïîâ³äíèõ
ñëóæáàõ � öå ³ ïîãîäæåííÿ ç
ì³ñüêîþ âëàäîþ Á³ëî¿ Öåðêâè,
îñê³ëüêè ñàìî¿ çåìë³ äëÿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ çàâîäó çàìàëî � ïî-
òð³áí³ êîìóí³êàö³¿, åëåêòðîåíåð-
ã³ÿ, âîäà, î÷èñí³ ñïîðóäè. Ò³ëüêè

òåïåð ó ãðó âñòóïàº ñòâîðåíå ³í-
âåñòîðîì ÒÎÂ �Á³ëîöåðê³âñüêèé
ñòàëåïðîêàòíèé çàâîä�.

Êîëè ÷åðãà ä³éøëà äî ì³ñòà,
ñòàëîñÿ òàê, ÿê ³ ïåðåäáà÷àâ ªâ-
ãåí Æîâòÿê: ãðîìàäñüê³ñòü âèñòó-
ïèëà ïðîòè áóä³âíèöòâà, íà ùî
çâàæèëà ³ ì³ñöåâà âëàäà. Ãîëîâà
Á³ëîöåðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî îñå-
ðåäêó �Ìîëîäî¿ ïðîñâ³òè� Êîñ-
òÿíòèí Êëèì÷óê ïîâ³äîìèâ �Õðå-
ùàòèêó�: �Çà íàøèìè äàíèìè
70�75 % á³ëîöåðê³âö³â óêðàé íå-
ãàòèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî öüîãî áó-
ä³âíèöòâà. Ëþäåé íåïîêî¿òü òå,
ùî çàâîä çàáðóäíþâàòèìå ì³ñòî ³
ðàéîí. Á³ë³é Öåðêâ³ ïîòð³áåí íî-
âèé âåëèêèé âèðîáíè÷èé êîì-
ïëåêñ, àëå öå ìàº áóòè îá�ºêò, ùî
âèïóñêàâ áè ãîòîâó ïðîäóêö³þ, à
íå ñèðîâèíó�.

Ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì
�Õðåùàòèêà� ñåêðåòàð Á³ëîöåð-
ê³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè Ñâ³òëàíà Ñìî-
ëÿêîâà çàçíà÷èëà: �Áàãàòî ðîç-
á³æíîñòåé. Ñêàæ³ìî, ñåðåä äîêó-
ìåíò³â º òàê³, â ÿêèõ íàçâà ï³ä-
ïðèºìñòâà ³ çàïëàíîâàíîãî äëÿ
áóä³âíèöòâà îá�ºêòà ð³çíÿòüñÿ. Öå
ãîâîðèòü ïðî òå, ùî âèñíîâêè ³
ïîãîäæåííÿ âèäàíî íà ð³çí³ þðè-
äè÷í³ îñîáè�. Ïåðøèé çàñòóïíèê
Á³ëîöåðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-

âè Â³êòîð Ðîñîõà äîäàº: �Ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ òà íåçàëåæí³ ñîö³î-
ëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ äàþòü öèô-
ðó � 85% ìåøêàíö³â ì³ñòà ïðî-
òè ñïîðóäæåííÿ çàâîäó. Ìè ÿê
âëàäà íà 100% ïðîòè áóä³âíèöòâà.
Ðîçãëÿäàºìî âñ³ ïîçèòèâè ³ íåãà-
òèâè. ªäèíå íåãàòèâíå ïèòàí-
íÿ � åêîëîã³ÿ � ïåðåâàæàº âñ³
ïîçèòèâè. Ò³ëüêè âîíà ïîã³ðøèòü
óñ³ ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó
ì³ñòà. Ðîçà â³òð³â ó Á³ë³é Öåðêâ³
íà 80% ï³âäåííà � â³òåð ó á³ê
Êèºâà, çàâîäñüêà 80-ìåòðîâà òðó-
áà ìîæå çàáðóäíþâàòè íàéâ³ääà-
ëåí³ø³ òåðèòîð³¿ â îáëàñò³. Çåìë³
íàëåæàòü Øêàð³âñüê³é ñ³ëüñüê³é
ðàä³, àëå ôàêòè÷íî îãîðîæà ñòà-
ëåïðîêàòíîãî çàâîäó áóäå ìàêñè-
ìóì çà 300 ì â³ä æèòëîâîãî ìà-
ñèâó, äå ìåøêàº 50 òèñ. îñ³á. Çà-
òâåðäæåíîãî ïðîåêòó áóä³âíèöòâà
çàâîäó ùå íåìàº�.

�Õðåùàòèê� ïîïðîñèâ ïðîêî-
ìåíòóâàòè ñèòóàö³þ ùîäî çàâîäó
äèðåêòîðà ÒÎÂ �Á³ëîöåðê³âñüêèé
ñòàëåïðîêàòíèé çàâîä� Ïåòðà
Ïîáºäàøà. Â³í â³äïîâ³â òàê: �ß
íå ìàþ ïîâíîâàæåíü êîìåíòóâà-
òè ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ íàâêî-
ëî áóä³âíèöòâà çàâîäó�.

�Õðåùàòèê� ñòåæèòèìå çà ïå-
ðåá³ãîì ïîä³é !

Âàñèëü ÂÅËÈÌ×ÈÉ
�Õðåùàòèê�

Учора)>)розпорядження)"Хрещати:а")потрапив)па:ет
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сь:ості,)вист>пає)проти)та:ої)новоб>дови.)Інвестор,)я:
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Ç ïî÷àòêó ðîêó 
³íôëÿö³ÿ çðîñëà 
äî 4,2%

²íôëÿö³ÿ â Óêðà¿í³ ó ÷åðâí³ ïðèñêîðèëà-
ñÿ äî 2,2% ïîð³âíÿíî ç 0,6% ó òðàâí³, à ç
ïî÷àòêó ðîêó ñÿãíóëà 4,2%, ïîâ³äîìèâ
Äåðæêîìñòàò Óêðà¿íè â ï�ÿòíèöþ. Çðîñ-
òàííÿ òåìï³â ³íôëÿö³¿ â ÷åðâí³ ñïðè÷èíå-
íå ïåðåäóñ³ì ïîäîðîæ÷àííÿì êàðòîïë³ íà
94,2%, áîðîøíà � íà 13,7%, öóêðó � íà
12,7%, îë³¿ � íà 2,7%, õë³áà � íà 2,6%, à
òàêîæ ïàëüíîãî � íà 7%. 2006 ðîêó ³íôëÿ-
ö³ÿ ñòàíîâèëà 11,6%. Óðÿä Óêðà¿íè ïðîã-
íîçóº ¿¿ çíèæåííÿ â ïîòî÷íîìó ðîö³ äî
7,5% !

Â Óêðà¿í³ 
ðîçïî÷àâñÿ ãîòåëüíèé 
áóì

Ñë³äîì çà �àêóëàìè� ãîòåëüíîãî á³çíå-
ñó � ìåðåæàìè Radisson, Inter-Continental,
Hyatt International, Hilton, Rixos ³ Sofitel �
â Óêðà¿íó éäå Marriott. Ó÷îðà ñòàëî â³äî-
ìî, ùî àâñòð³éñüêà êîìïàí³ÿ Sparkassen
Immobilien AG, ï³äêîíòðîëüíà Erste bank,
ìàº íàì³ð äî 2010 ðîêó ïîáóäóâàòè â Óêðà-
¿í³ ï�ÿòü ãîòåë³â ó Êèºâ³, Ëüâîâ³, Õàðêîâ³,
Äí³ïðîïåòðîâñüêó ³ Äîíåöüêó. Çà ñëîâàìè
êåð³âíèöòâà êîìïàí³¿ Sparkassen Immobilien
AG, çàãàëüíà ñóìà ³íâåñòèö³é ó ïðîåêò ñÿã-
íå ïîíàä 500 ìëí ºâðî !

Âàðøàâñüêà 
ôîíäîâà á³ðæà â³äêðèº 
îô³ñ ó Êèºâ³

Âàðøàâñüêà ôîíäîâà á³ðæà (ÂÔÁ) ìàº
íàì³ð â³äêðèòè ïðåäñòàâíèöòâî â Êèºâ³ äî
2008 ðîêó. Ïðî öå â ï�ÿòíèöþ íà ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿ ó Âàðøàâ³ ïîâ³äîìèâ ïðåçè-
äåíò ÂÔÁ Ëþäâ³ê Ñîáîëºâñüêèé. Çà éîãî
ñëîâàìè, ïðàöþâàòè íàä â³äêðèòòÿì ïðåä-
ñòàâíèöòâà ðîçïî÷íóòü ò³ëüêè-íî íà ÂÔÁ
êîòèðóâàòèìåòüñÿ ùîíàéìåíøå 2 óêðà¿í-
ñüê³ êîìïàí³¿. Íèí³ âîíà ëèøå îäíà � �Àñ-
òàðòà�. Âàðøàâñüêà ôîíäîâà á³ðæà ïðîã-
íîçóº ïóáë³÷íå ðîçì³ùåííÿ àêö³é (IPO) 7-
9 óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é íà ñâîºìó ìàéäàí-
÷èêó äî 2009 ðîêó. Ñüîãîäí³ íà ÂÔÁ îö³-
íåíî ïîíàä 270 ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà 9
³íîçåìíèõ !

The Economist: 
äîëàð â Óêðà¿í³ ïîâèíåí
êîøòóâàòè íå á³ëüøå, 
í³æ 3 ãðí

Çã³äíî ç �³íäåêñîì á³ãìàêà�, ùî îïðè-
ëþäíèâ ó ï�ÿòíèöþ æóðíàë The Economist,
ñàíäâ³÷ ìîæíà êóïèòè â ðåñòîðàíàõ Mc-
Donald�s â Óêðà¿í³ ìàéæå óäâ³÷³ äåøåâøå,
í³æ ó ÑØÀ. Ôàêòè÷íî öå îçíà÷àº, ùî
óêðà¿íñüêó âàëþòó íåäîîö³íåíî íà 41%.
Íàð³âí³ ç ãð³øìè êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿
Àç³¿ ãðèâíÿ íàëåæèòü äî äåñÿòêè íàéíåäî-
îö³íåí³øèõ ñâ³òîâèõ âàëþò. Çà äàíèìè äî-
ñë³äíèê³â, ðåàëüíà âàðò³ñòü äîëàðà â Óêðà-
¿í³ � 2,71 ãðí, à íå 5,03, ÿê ñüîãîäí³. Çà
�³íäåêñîì á³ãìàêà�, íàéá³ëüøå íåäîîö³íå-
íèì ó ñâ³ò³ º êèòàéñüêèé þàíü. Â³í �â³ä-
ñòàº� â³ä ñâîº¿ ðåàëüíî¿ âàðòîñò³ íà 58%.
Çàíèçèëè ñâî¿ âàëþòè ³ â ªãèïò³, ²íäîíå-
ç³¿, Ìàëàéç³¿, íà Ô³ë³ïï³íàõ òà â Òà¿ëàíä³.
�²íäåêñ á³ãìàêà� âæå 22 ðîêè âèçíà÷àº êó-
ï³âåëüíó ñïðîìîæí³ñòü ð³çíèõ âàëþò çà äî-
ïîìîãîþ ö³íè íà ñàíäâ³÷ !

MEDOFF
�êëóáî÷èòèìåòüñÿ�

Ó÷îðà �Õðåùàòèêó� ñòàëî â³äîìî, ùî
òîðãîâà ìàðêà MEDOFF ðîçïî÷àëà ï³äãî-
òîâêó äî ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè íàö³îíàëüíî¿
ïðåì³¿ ³íäóñòð³¿ í³÷íèõ ðîçâàã MEDOFF
NIGHTLIFE AWARDS 2007, ÿêó áóäå
ïðåäñòàâëåíî ó âåðåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó.
Äî ê³íöÿ 2007-ãî 101 êëóá áîðîòèìåòüñÿ çà
ïåðåìîãó â öüîìó êîíêóðñ³. Ô³íàë â³äáó-
äåòüñÿ ó ãðóäí³ â Êèºâ³. Öå âæå äðóãèé òà-
êèé çàõ³ä. Ó 2006 ðîö³ íàãîðîäè â³ä ÒÌ
MEDOFF óäîñòîºíî 7 êëóá³â ç Êèºâà, Îäå-
ñè, Êðèìó, Äîíåöüêà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà,
Ëüâîâà ³ Õàðêîâà !
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Í Î Â È Í ÈÒÀÑ-Êîìåðöáàíê
ïðîäàëè øâåäàì
Çàâåðøåíî óãîäó ùîäî ïðèäáàííÿ óêðà¿íñüêîãî áàíêó
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
�Õðåùàòèê�

Учора&підписали&всі&до./менти&щодо&продаж/
100%&па.ет/&а.цій&АКБ&"ТАС-Комерцбан."&швед-
сь.ом/&Swedbank.&Це&означає,&що&АКБ&"ТАС-Ко-
мерцбан."&та&йоRо&дочірня&стр/.т/ра&АКБ&"ТАС-Ін-
вестбан."&перейшли&до&с.лад/&міжнародної&Rр/пи
Swedbank.&УRода&щодо&./півлі&/.раїнсь.оRо&бан./
іноземним&інвестором&стала&п'ятою&в&цьом/&році.
Отже,&іноземці&.онтролюють&майже&третин/&бан-
.івсь.оRо&.апітал/&У.раїни.

Óãîäó ïðî ïðîäàæ áàíêó óêëàëè â Ñòîêãîëüì³ 7 ëþòîãî 2007
ðîêó. Çã³äíî ç äîìîâëåíîñòÿìè, ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ áàíêó ïðî-
òÿãîì òðüîõ ðîê³â áóäå Ñåðã³é Òèã³ïêî, ÿêèé ðàí³øå îá³éìàâ öþ
ïîñàäó ÿê âëàñíèê áàíêó, à ãîëîâîþ íàãëÿäîâî¿ ðàäè � ßí Ë³-
äåí, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Swedbank. Âàðò³ñòü óãîäè âèçíà÷àºòüñÿ ç
ïî÷àòêîâîãî ïëàòåæó íà ñóìó $ 735 ìëí, ùî âêëþ÷àº âíåñîê ó
ñòàòóòíèé ôîíä áàíêó � $ 50 ìëí. Äîäàòêîâà ñóìà, ìàêñèìàëü-
íèé ðîçì³ð ÿêî¿ ñòàíîâèòü $ 250 ìëí, âèïëàòÿòü àêö³îíåðàì ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ òðèð³÷íîãî òåðì³íó, ³ çàëåæèòü â³ä ô³íàíñîâèõ ðå-
çóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ áàíêó. �Öå � ãàðíèé ñòèìóë, òóò º çà ùî
ïîáîðîòèñÿ�,� îö³íèâ ßí Ë³äåí äîäàòêîâó ñóìó. Åêñïåðòè ïðîã-
íîçóâàëè, ùî ï³ñëÿ óêëàäàííÿ óãîäè ÒÀÑ-Êîìåðöáàíê îá�ºäíà-
þòü ³ç ÒÀÑ-²íâåñòáàíêîì, ïðîòå ìèíóëîãî òèæíÿ íàãëÿäîâà ðà-
äà âèíåñëà ð³øåííÿ íå îá�ºäíóâàòè ö³ áàíêè. Ó ñòðóêòóð³ ô³íàí-
ñîâî¿ ãðóïè ÒÀÑ çàëèøàºòüñÿ ÒÀÑ-Á³çíåñáàíê, ÿêèé, çà óêëà-
äåíîþ â÷îðà óãîäîþ, ìàþòü ïðîäàòè äî 9 ëèïíÿ 2008 ðîêó.

Íàãàäàºìî, ùî 5 ëèïíÿ â³äáóëàñÿ íàéá³ëüøà óãîäà � àâñò-
ð³éñüêèé áàíê Bank Austria Creditanstalt AG, ùî âõîäèòü ó Uni-
Credit Group, ïîâ³äîìèâ ïðî ïðèäáàííÿ 95% àêö³é �Óêðñîö-
áàíêó� çà ðåêîðäíó ñóìó $ 2,07 ìëðä. Ö³ àêö³¿ ïðîäàäóòü, âè-
õîäÿ÷è ç êàï³òàë³çàö³¿ ÀÊÁ �Óêðñîöáàíêó�, çà $ 2,2 ìëðä. Îáèä-
â³ ñòîðîíè ìàþòü íàì³ð çàâåðøèòè óãîäó â ê³íö³ 2007 ðîêó.
Ñåðã³é Òèã³ïêî îö³íèâ öþ óãîäó ÿê äóæå óñï³øíó. �Ïðàâèëüíà
ñòðàòåã³ÿ, ãàðíèé áàíê. Ö³íà òàêîæ ãàðíà, âîíà äîáðå ï³äòðè-
ìàëà ïîïèò íà óêðà¿íñüê³ àêòèâè�,� çàóâàæèâ åêñïåðò.

Òàêîæ ó ÷åðâí³ �Ñáåðáàíê� Ðîñ³¿ ï³äïèñàâ óãîäó ïðî êóï³â-
ëþ 100% àêö³é ÇÀÒ �Áàíê ÍÐÁ�, à ó òðàâí³ ãðåöüêèé Piraeus
Bank ï³äïèñàâ óãîäó ïðî êóï³âëþ 78% óêðà¿íñüêîãî Ì³æíàðîä-
íîãî êîìåðö³éíîãî áàíêó, âàðò³ñòü óãîäè � $ 58,56 ìëí. Ó êâ³ò-
í³ ôðàíöóçüêèé BNP Paribas îãîëîñèâ ïðî çàêðèòòÿ óãîäè ùî-
äî ïðèäáàííÿ 51% àêö³é ÓêðÑèááàíêó. Îòæå, ìàéæå 28% áàí-
ê³âñüêîãî ðèíêó íàëåæèòü ³íîçåìíèì ³íâåñòîðàì, çà äàíèìè

Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â. Îêð³ì òîãî, 25% â³äñîòê³â àêö³é
áàíêó �Ô³íàíñè ³ êðåäèò� âèñòàâëåíî íà ïðîäàæ. �Íèí³ ïðî-
âîäÿòü ïåðåãîâîðè ç ³íîçåìíèìè ïàðòíåðàìè ïðî ïðîäàæ ö³º¿
÷àñòêè�,� ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³í-
íÿ áàíêó Ñåðã³é Áîðèñîâ. Çà éîãî ïðîãíîçàìè, ³íîçåìí³ ³íâåñ-
òîðè ïðèõîäèòèìóòü ùå ïðèíàéìí³ ïðîòÿãîì 2�3 ðîê³â. �Ó
ðîçâèíåí³øèõ êðà¿íàõ ð³âåíü ïðîíèêíåííÿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòå-
ìè ñòàíîâèòü 90% � 100%, â òîé ÷àñ ÿê â Óêðà¿í³ öåé ïîêàç-
íèê ñÿãàº ëèøå 30%. Òîáòî ïîòåíö³àë º, ³íîçåìí³ ³íâåñòîðè
ñïðÿìîâóâàòèìóòü óâàãó íà óêðà¿íñüê³ áàíêè. Âàæêî ñêàçàòè,
íà ÿêîìó ð³âí³ âñòàíîâèòüñÿ ïðîíèêíåííÿ ³íîçåìíèõ êàï³òàë³â.
Àëå â Ïîëüù³, íàïðèêëàä, öåé ïðîöåñ áóâ äóæå àêòèâíèì, ³ íà
ñüîãîäí³ á³ëüøå ïîëîâèíè áàíê³â òàì íàëåæèòü ³íîçåìöÿì�,�
çàçíà÷èâ åêñïåðò. Ïàí Òèã³ïêî ó ðîçìîâ³ ç �Õðåùàòèêîì� çà-
óâàæèâ, ùî êðà¿íà í³÷îãî íå âòðàòèòü, ÿêùî íå çàëèøèòüñÿ â³ò-
÷èçíÿíèõ êîìåðö³éíèõ áàíê³â !

Óêðà¿íö³â ãîòóþòü 
äî ñîëîäêîãî æèòòÿ
Â³ò÷èçíÿíèé ðèíîê øîêîëàäó çá³ëüøóº òåìïè çðîñòàííÿ
Ìàêñèì ÃÀÂÂÀ
�Õðåùàòèê�

Учора&оприлюднили&звіт&за-
Rальних&зборів&а.ціонерів&ЗАТ
"Львівсь.а&.ондитерсь.а&фірма
"Світоч",&я.а&належить&.омпанії
"Нестле",&в&я.ом/&підбили&під-
с/м.и&своєї&мин/лорічної&діяль-
ності.&З'яс/валося,&що&виробни-
.и&/.раїнсь.оRо&шо.олад/&Rотові
а.тивно&інвест/вати&/&власний
бізнес.&Адже&на&рин./&шо.ола-
д/,&і&без&тоRо&ожвавленоRо&.он-
./ренцією,&е.сперти&передбача-
ють&ще&більш/&а.тивність&та&пе-
рерозподіл&асортимент/.

Ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî ÇÀÒ �Ëüâ³âñüêà
êîíäèòåðñüêà ô³ðìà �Ñâ³òî÷�, ÿêîþ ç 1998
ðîêó âîëîä³º êîìïàí³ÿ �Íåñòëå�, îòðèìà-
ëà òîð³ê 17,8 ìëí ãðí ÷èñòîãî ïðèáóòêó.
Ëåâîâó ÷àñòêó êîìïàí³ÿ çáèðàºòüñÿ ³íâåñ-
òóâàòè ó âëàñíå âèðîáíèöòâî. �Íà ôàáðè-
ö³, ùî â ìåæàõ ì³ñòà Êèºâà, âæå çìîíòó-
âàëè ë³í³þ ç âèðîáíèöòâà áàòîí÷èê³â, äî
öüîãî òàê³ ïðîäóêòè ìè ïîâí³ñòþ ³ìïîð-
òóâàëè,� ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� äèðåê-
òîð ç êîðïîðàòèâíèõ çâ�ÿçê³â �Íåñòëå
Óêðà¿íà� Ãåííàä³é Ðàä÷åíêî.� Ñüîãîäí³
ðèíîê øîêîëàäó â Óêðà¿í³ àêòèâíî çðîñ-
òàº, âèðîáíèêàì ïðîñòî âèã³äíî âêëàäàòè

ó âèðîáíèöòâî, à ÿê³ñòü óêðà¿íñüêèõ áà-
òîí÷èê³â ñòàëà íå íèæ÷å øâåéöàðñüêî¿�.
�Øîêîëàäíèé ðèíîê çá³ëüøóºòüñÿ,� ïðî-
êîìåíòóâàâ �Õðåùàòèêó� äèðåêòîð â³ää³-
ëó ìàðêåòèíãó �Êðàôò Ôóäç Óêðà¿íà�
ßðîñëàâ Êîâàëü,� éîãî çðîñòàííÿ 2005
ðîêó ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ñòàíîâèâ
17% â îáñÿç³ òà 33% ó ãðîøîâîìó âèðà-
æåíí³, à 2006 çð³ñ ùå � 2% â îáñÿç³ òà 13%
ó ãðîøîâîìó âèðàæåíí³ â³äíîñíî ç ïîïå-
ðåäí³ì. Âíóòð³øíþ ðåîðãàí³çàö³þ âïðî-
âàäæóº ³ êîíäèòåðñüêà êîìïàí³ÿ �ÀÂÊ�.
¯¿ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Àíäð³é Äèêóíîâ
ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó�, ùî ï³äïðèºìñòâî
ëèøå òîð³ê âêëàëî â ñåáå ïðèáëèçíî 20
ì³ëüéîí³â äîëàð³â. �Íà óñ³õ ôàáðèêàõ êîì-
ïàí³¿ çì³íè ñêåðîâàí³ ïåðåäóñ³ì íà çá³ëü-
øåííÿ ïîòóæíîñòåé�,� çàçíà÷èâ â³í. Â³ä-
íîñíî çðîñòàííÿ ïîòðåá ó ñîëîäîùàõ íà
óêðà¿íñüêîìó ðèíêó ïàí Äèêóíîâ çàçíà-
÷èâ, ùî âèñîêîÿê³ñíèõ öóêåðîê ï³ä â³äî-
ìèìè ìàðêàìè êîìïàí³ÿ âèðîáèëà öüîãî-
ð³÷ ó 2,2 ðàçó á³ëüøå. Òàê, ÿêùî â 2004 ðî-
ö³ ñåãìåíò øîêîëàäíèõ âèðîá³â ñòàíîâèâ
ïîíàä 2,4 ìëðä ãðí, òî â 2005 òà 2006 ðî-
êàõ â³í ùîð³÷íî çðîñòàâ íà 20%.

Ãîòóâàòèñü óêðà¿íñüêèì ñïîæèâà÷àì äî
ñîëîäêîãî æèòòÿ ðàäÿòü ÿê âèðîáíèêè,
òàê ³ àíàë³òèêè øîêîëàäíîãî ðèíêó.

�Çàëåæíî â³ä ð³âíÿ äîáðîáóòó çì³íþþ-
òüñÿ ³ ñïîæèâ÷³ ïåðåâàãè,� çàóâàæèëà
�Õðåùàòèêó� íà÷àëüíèê àíàë³òè÷íîãî
â³ää³ëó êîíñàëòèíãîâîãî àãåíòñòâà �ÀÀÀ�
Ìàð³ÿ Êîëåñíèê,� ðîê³â ï�ÿòü òîìó ñïîñ-

òåð³ãàâñÿ ïåðåõ³ä â³ä äåøåâøîãî ñåãìåí-
òó ñîëîäîù³â äî ïëèòêîâîãî ñåãìåíòó,
ÿêèé ïðîäîâæóâàâñÿ ìàéæå äâà ðîêè. Íè-
í³ â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâà çì³íà ïåðåâàã
ó á³ê ïðîäóêö³¿ â êîðîáêàõ. Äëÿ òîãî, ùîá
óñï³øíî êîíêóðóâàòè, êîìïàí³ÿì äîâî-
äèòüñÿ ïîñò³éíî âèâîäèòè íà ðèíîê íî-
â³ âèäè ïðîäóêö³¿, çì³íþâàòè óïàêîâêó.
Âèñîêà ÿê³ñòü óêðà¿íñüêîãî øîêîëàäó âæå
ñüîãîäí³ äîçâîëÿº íàøèì êîíäèòåðàì âè-
õîäèòè íà ºâðîïåéñüêèé ðèíîê�.

�²ìïîðòåðè âèêèíóëè íà ðèíîê áàãàòî
áëèñêó÷èõ îáãîðòîê, íåÿê³ñíîãî ³ìïîðòíî-
ãî øîêîëàäó,� êîìåíòóº �Õðåùàòèêó� ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð ÇÀÎ �Óêðêîíäèòåð�
Ñòàí³ñëàâ Ìèðîíåíêî,� òîìó 90% óêðà-
¿íñüêîãî ðèíêó ñïîæèâà÷³â îáðàëè ñàìå
â³ò÷èçíÿí³ ñîëîäê³ ìàðêè çàì³ñòü ³íîçåì-
íèõ áðåíä³â. À îñòàíí³ 10% ³ìïîðòó ïîêëè-
êàí³ çàîõîòèòè óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â�.

Çà ñëîâàìè Ñòàí³ñëàâà Ìèðîíåíêà,
ïðîïîçèö³ÿ ïîëèöü óêðà¿íñüêèõ ìàãàçè-
í³â ìîæå çì³íèòèñÿ ÷åðåç ïîäîðîæ÷àííÿ
ñâ³òîâèõ ö³í íà êàêàî-ïðîäóêòè. �Äîì³-
íóâàòèìå íå åë³òíèé, à çâè÷àéíèé øîêî-
ëàä, ùî ì³ñòèòèìå ìåíøå êàêàî�,� çà-
çíà÷èâ â³í. �Äåô³öèò íà ñâ³òîâîìó ðèí-
êó êàêàî ìîæå âïëèíóòè íà ö³íîóòâîðåí-
í³ øîêîëàäíî¿ ïðîäóêö³¿ â Óêðà¿í³,� çà-
çíà÷èâ �Õðåùàòèêó� ßðîñëàâ Êîâàëü.�
Áàãàòî çàëåæàòèìå â³ä ñòðàòåã³¿, ÿêó îáå-
ðå êîæåí ç óêðà¿íñüêèõ êîíäèòåð³â, ä³é
êîíêóðåíò³â, ñïåöèô³êè ðèíêó òà ãîòîâ-
íîñò³ ïîêóïö³â ïëàòèòè á³ëüøå� !

ТАС-Комерцбан.&доче.ався&по./пця
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Ó Êèºâ³ ïåðåâ³ðèëè âîä³¿â
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó

Ó÷îðà �Õðåùàòèêó� ñòàëè â³-
äîì³ ïîïåðåäí³ ï³äñóìêè îïåðà-
ö³¿ �Àâòîáóñ-2007�, ÿêó ïðîâåëà
â³ä 1 äî 30 ÷åðâíÿ ñòîëè÷íà
Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ. Ìåòà îïåðà-
ö³¿ � âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü ñåðåä
ïåðåâ³çíèê³â ïàñàæèð³â. Ïåðåâ³ð-
êè, çä³éñíåí³ ðàçîì ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì òðàíñïîðòó, çâ�ÿçêó
òà ³íôîðìàòèçàö³¿ ÊÌÄÀ, çàñâ³ä-
÷èëè ïîðóøåííÿ ó êîæíîãî äðó-
ãîãî âîä³ÿ àâòîáóñà.

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
êè¿âñüêî¿ ÄÀ² Îëåêñàíäð Ï³ä-
øìîðãà, ó ñòîëèö³ çàðåºñòðîâàíî
72 ïåðåâ³çíèê³â ïàñàæèð³â, ÿê³
ïðàöþþòü íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ,

³ 32 � íà ïðèì³ñüêèõ. Äëÿ öüîãî
âèêîðèñòîâóþòü ïîíàä 5000 àâ-
òîáóñ³â.

�Ïåðåâ³çíèêè íå äîòðèìóþòü
åëåìåíòàðíèõ íîðì òà ïðàâèë, ³
öå íàéá³ëüøå íåïîêî¿òü. Òðàíñ-
ïîðòí³ çàñîáè ñòîÿòü íå íà îô³-
ö³éíèõ ñòîÿíêàõ ÷è â ãàðàæàõ�,�
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ÄÀ² Êèºâà.

Ïîíàä 4500 âîä³¿â ïðè¿õàëè íà
çàðîá³òêè ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè. Áàãàòî õòî ç íèõ íå ìàº äî-
ñòàòí³õ íàâè÷îê êåðóâàííÿ òðàíñ-
ïîðòíèìè çàñîáàìè â ì³ñòàõ-
ì³ëüéîííèêàõ, ÿêèì º Êè¿â. Ïðà-
öþþòü ïîíàä 12 ãîäèí áåç â³äïî-
÷èíêó ùîäíÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè

àíàë³çó îñòàíí³õ ÄÒÏ ó ñòîëèö³,
90% ïðèãîä, ñêîºíèõ âîä³ÿìè ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, ñòàëèñÿ
ç ¿õíüî¿ æ âèíè � âîíè ïðîñòî
íåóâàæí³ íà äîðîç³.

Ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ �Àâòîáóñ-2007�
ïåðåâ³ðåíî òåõí³÷íèé ñòàí 3556
àâòîáóñ³â. 1203 ç íèõ âèÿâèëèñÿ

òåõí³÷íî íåñïðàâíèìè, 1163 ìà-
øèíè áóëî çàáîðîíåíî åêñïëóàòó-
âàòè ³ âèëó÷åíî äåðæàâí³ íîìåð-
í³ çíàêè. Äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî ïîíàä
480 ïîñàäîâö³â àâòîï³äïðèºìñòâ.

Çàãàëîì çàô³êñîâàíî ïîíàä
7000 ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæíüî-

ãî ðóõó. 13 âîä³¿â êåðóâàëè ìàøè-
íîþ â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï�ÿ-
í³ííÿ, 18 îñ³á âçàãàë³ íå ìàëè êà-
òåãîð³¿ �Ä�. Íàéá³ëüøå íå çâàæà-
þòü íà ñâ³òëîôîð � 819 âèïàä-
ê³â, ó 1416 � ïðî³ãíîðîâàíî ïðà-
âèëà çóïèíêè ï³ä ÷àñ âèñàäêè òà
ïîñàäêè ïàñàæèð³â !

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
�Õðåùàòèê�

Учора&стали&відомі&рез1льтати&операції&"Автоб1с-2007",
що&провела&1&червні&столична&ДержавтоінспеBція.&Вона
виявила&пор1шення&1&BожноGо&др1GоGо&транспортноGо
засоб1.&ЯB&повідомили&"ХрещатиB1"&1&відомстві,&за&час
операції&б1ло&перевірено&понад&3500&автоб1сів,&з&них
1200&мають&технічні&несправності,&а&1160&непридатні
для&еBспл1атації.

Àâòîâëàñíèêàì âèäàäóòü 
òàëîíè íà àâòîìîá³ë³
Ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ ïåðåâ³ðÿòèìå íàÿâí³ñòü ïîë³ñà
àâòîñòðàõóâàííÿ ó âîä³¿â

²ç ñóáîòè âñòóïèëî â ñèëó ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç
âðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñî-
âèõ ïîñëóã ïðî çàòâåðäæåííÿ
çíàêà äåðæàâíîãî çðàçêà, ÿêèé
ñâ³ä÷èòèìå ïðî íàÿâí³ñòü ïîë³ñà
îáîâ�ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ àâòî-
öèâ³ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñ-
íèê³â íàçåìíèõ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â.

Çíàê âèãîòîâëÿòü ç³ ù³ëüíîãî
ïàïåðó, ³ éîãî ðîçì³ð áóäå 105õ88
ì³ë³ìåòð³â. Âåðõíº ³ íèæíº ïîëÿ
çíàêà çåëåíîãî êîëüîðó, ðîçä³ëå-
í³ íà äâà áëîêè ðîçì³ðîì 55,5õ13
ì³ë³ìåòð³â êîæåí, â ÿêèõ öèôðà-
ìè æîâòîãî êîëüîðó ïîçíà÷àòü
ðîêè, îäèí ç ÿêèõ ñòðàõîâèê âè-
çíà÷àº ÿê ð³ê çàê³í÷åííÿ òåðì³íó
ä³¿ ïîë³ñà.

Öåé ñò³êåð â ïåðøó ÷åðãó ïðè-
çíà÷åíèé äëÿ â³çóàëüíîãî êîíòðî-
ëþ ñï³âðîá³òíèêàìè ÄÀ² ³ Äåðæ-
ïðèêîðäîíñëóæáè äëÿ ïåðåâ³ðêè
íàÿâíîñò³ ó âîä³ÿ ñòðàõîâîãî ïî-
ë³ñà, â³í áóäå ðîçì³ùóâàòèñÿ â

ïðàâîìó âåðõíüîìó êóòêó ëîáî-
âîãî ñêëà.

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó�
ïîì³÷íèê ïðåçèäåíòà Ìîòîðíî-
ãî (òðàíñïîðòíîãî) ñòðàõîâîãî
áþðî Àíòîí Àâäººâ, ó ñåðåäó â³ä-
áóäåòüñÿ ñï³ëüíà ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³ÿ áþðî òà Äåðæàâòî³íñïåê-
ö³¿ Óêðà¿íè, äå ïðåçåíòóþòü íî-
âèé ñò³êåð, ÿêèé âèäàâàòèìóòü
àâòîâëàñíèêîâ³ ïðè óêëàäàíí³
äîãîâîðó îáîâ�ÿçêîâîãî ñòðàõó-
âàííÿ éîãî â³äïîâ³äàëüíîñò³. �ª
â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ
Äåðæô³íïîñëóã ïðî ïîðÿäîê çà-
ïîâíåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ñò³êå-
ðà. Äî 1 ñåðïíÿ ìè çàáåçïå÷èìî
íèìè âñ³ àâòîñòðàõîâ³ êîìïàí³¿�.
Çà éîãî ñëîâàìè, 1 ñåðïíÿ Äåðæ-
àâòî³íñïåêö³ÿ ïî÷íå ïåðåâ³ðÿòè
ó àâòîâëàñíèê³â íàÿâí³ñòü ïîë³-
ñà ñòðàõóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ñò³êå-
ðà.

Â Óêðà¿íñüê³é ñòðàõîâ³é êîìïà-
í³¿ �Äæåíåðàë³ Ãàðàíò� �Õðåùà-
òèê� çàïåâíèëè, ùî âàðò³ñòü ñò³-

êåð³â ïîêðèâàòèìóòü çà ðàõóíîê
êîìïàí³¿ ³ âèäàâàòèìóòü îñîáèñ-
òî êë³ºíòàì. �Ùå òèæäåíü òîìó
íàøà êîìïàí³ÿ ïîäàëà çàÿâêó
Ìîòîðíîìó (òðàíñïîðòíîìó)
ñòðàõîâîìó áþðî íà îòðèìàííÿ
ñò³êåð³â, òîæ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
î÷³êóºìî ¿õ. Ñïîä³âàºìîñÿ çàáåç-
ïå÷èòè àâòîâëàñíèê³â ñïåö³àëü-
íèìè çíàêàìè äî 1 ñåðïíÿ�,� çà-
çíà÷èâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñòðàõó-

âàííÿ �Äæåíåðàë³ Ãàðàíò� Îëåê-
ñ³é Íå÷èïîðåíêî. Çà ñëîâàìè
ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ëó ñòðàõóâàííÿ
ÇÀÒ �Óêðà¿íñüêà àêö³îíåðíà
ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ ÀÑÊÀ�, ¿õíÿ
êîìïàí³ÿ òåæ â î÷³êóâàíí³ ñò³êå-
ð³â. Ñïåö³àë³ñòè çàïåâíÿþòü, ÿê-
ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Ìîòîðíå
(òðàíñïîðòíå) ñòðàõîâå áþðî íà-
äàñòü ñïåö³àëüí³ çíàêè, òî äî 1
ñåðïíÿ âñ³õ êë³ºíò³â çàáåçïå÷àòü.

Ðîçðàõîâóþ÷è ê³ëüê³ñòü ñò³êå-
ð³â, ÿê³ íåîáõ³äíî âèãîòîâèòè
Ìîòîðíîìó (òðàíñïîðòíîìó)
ñòðàõîâîìó áþðî, òðåáà çàçíà÷è-
òè, ùî ó ì³ñÿöü îäíà êðóïíà
ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ îôîðìëþº
ïðèáëèçíî 15�17 òèñ. ñòðàõîâèõ
ïîë³ñ³â (íà ïðèêëàä³ �Äæåíåðàë³
Ãàðàíò�), óñüîãî äî ñêëàäó
ÌÒÑÁÓ âõîäèòü ìàéæå 70 êîì-
ïàí³é-ñòðàõîâèê³â !

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
�Õðåùàòèê�

Починаючи&з&1&серпня,&ДержавтоінспеBція&Bонтролюва-
тиме&наявність&страхових&полісів&1&автовласниBів&на
підставі&спеціальних&стіBерів.&Страхові&Bомпанії&обіця-
ють&забезпечити&своїх&Bлієнтів&спеціальними&знаBами,
яBщо&відповідальне&за&їхнє&розповсюдження&Моторне
(транспортне)&страхове&бюро&вчасно&надасть&необхідн1
BільBість&стіBерів.

Óáèâö³ 
íà äîðîãàõ

Б1дь-яBа&з&маршр1тоB&може&б1ти&небезпечною&для&пасажирів!

ДАІ&Gотова&до&перевіроB&полісів&автострах1вання

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Á

À
ÃÌ

Ó
ÒÀ

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ



Випуск №31 (379)
вівторок,  10 липня
2007 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про призначення 
довічних міських стипендій
видатним діячам культури

і мистецтва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 671 

від 8 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про довічні міські сти�
пендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 29.04.2005 № 723, згідно з рішенням колегії Головного управління культури і мистецтв
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2007 та вра�
ховуючи пропозиції Національних творчих спілок України:

1. Ïðèçíà÷èòè ç 1 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó äîâ³÷-
í³ ì³ñüê³ ñòèïåíä³¿:

1.1. Äîð³÷åíêó Îëåêñàíäðó Âàñèëüîâè-
÷ó � ìàéñòðó íàðîäíîãî ìàëÿðñòâà.

1.2. Êîòêîâó Åðíåñòó ²âàíîâè÷ó � õóäîæ-
íèêó.

1.3. Êðàâ÷åíêó ªâãåíó Ïðîõîðîâè÷ó �
çàñëóæåíîìó æóðíàë³ñòó Óêðà¿íè.

1.4. Ñòàðîñò³íó Îëåêñ³þ Ãíàòîâè÷ó � çà-
ñëóæåíîìó ïðàö³âíèêó êóëüòóðè Óêðà¿íè.

1.5. Øåâ÷åíêó Àíàòîë³þ ßêîâè÷ó � ïèñü-
ìåííèêó.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

� àáçàö 6 ïóíêòó 4 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 09.09.2004 ¹ 1682 �Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä
15.07.99 ¹ 1147 òà ïðèçíà÷åííÿ äîâ³÷-
íèõ ì³ñüêèõ ñòèïåíä³é âèäàòíèì ä³-
ÿ÷àì êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà�;

� àáçàö 3 ïóíêòó 3 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 17.07.2000 ¹ 1186 �Ïðî äîâ³÷-

í³ ì³ñüê³ ñòèïåíä³¿ âèäàòíèì ä³ÿ÷àì
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà�;

� àáçàöè 3, 5 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 20.12.2002 ¹ 2257 �Ïðî ïðèçíà-
÷åííÿ äîâ³÷íèõ ì³ñüêèõ ñòèïåíä³é âè-
äàòíèì ä³ÿ÷àì êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà�;

� ï³äïóíêò 1.4 ïóíêòó 1 ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 14.03.2006 ¹ 438 �Ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ äîâ³÷íèõ ì³ñüêèõ ñòèïåíä³é
âèäàòíèì ä³ÿ÷àì êóëüòóðè ³ ìèñòåö-
òâà�.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Æóðàâñüêîãî B. C.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про забезпечення  
споживачів м. Києва 

кісточковими плодами
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 673 

від 8 червня 2007 року

Керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою задоволення
попиту населення м. Києва на кісточкові плоди:

1. Çàòâåðäèòè çàâäàííÿ ³ç çàâåçåííÿ ê³ñòî÷-
êîâèõ ïëîä³â óðîæàþ 2007 ðîêó òà ðîçãîðòàí-
íÿ ñåçîííî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ äëÿ ¿õ ðå-
àë³çàö³¿, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì), êåð³âíèêàì òîðãîâåëüíî-çàêó-
ï³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïëîäîîâî÷³â:

2.1. Ïðîâåñòè â³äïîâ³äíó îðãàí³çàö³éíó ðî-
áîòó ³ç íàëàãîäæåííÿ âçàºìîâèã³äíèõ ä³ëî-
âèõ òà ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ç ãîñïîäàð-
ñòâàìè ï³âäåííèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ùî ñïå-
ö³àë³çóþòüñÿ íà âèðîùóâàíí³ ê³ñòî÷êîâèõ
ïëîä³â, â³äðÿäèòè â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíè-
ê³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é òà òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ïëîäîîâî÷³â ó ãîñïîäàðñòâà äëÿ îïðà-
öþâàííÿ ïèòàíü ïîñòàâêè ïðîäóêö³¿ òà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â ç âèðîáíèêàìè íà ¿¿ çàâå-
çåííÿ â îáñÿãàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàâäàííÿìè.

2.2. Îðãàí³çóâàòè òîðã³âëþ ê³ñòî÷êîâèìè
ïëîäàìè ó âñ³õ ñòàö³îíàðíèõ ï³äïðèºìñòâàõ
òîðã³âë³, ùî çä³éñíþþòü ïðîäàæ ïëîäîîâî÷å-
âî¿ ïðîäóêö³¿, à òàêîæ ÷åðåç ñåçîííó äð³áíî-
ðîçäð³áíó òîðãîâåëüíó ìåðåæó, âèçíà÷èâøè
¿¿ äèñëîêàö³þ òà çàáåçïå÷èâøè âèäà÷ó áåç-
êîøòîâíèõ äîçâîë³â íà ¿¿ ðîáîòó ó ñåçîí ìà-
ñîâîãî çàâåçåííÿ ê³ñòî÷êîâèõ ïëîä³â ó ê³ëü-
êîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü.

2.3. Âñòàíîâèòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà
çä³éñíåííÿì ðîçðàõóíê³â ³ ñâîº÷àñíîþ ïî-
ñòàâêîþ ê³ñòî÷êîâèõ ïëîä³â äëÿ îðãàí³çàö³¿
òîðã³âë³ ö³ºþ ïðîäóêö³ºþ â òîðãîâåëüí³é ìå-
ðåæ³ ì³ñòà Êèºâà.

2.4. Çàáåçïå÷èòè, ïî÷èíàþ÷è ç 11.06.2007,
íàäàííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ ÂÀÒ �Êè¿âñüêà êîì-
ïàí³ÿ îïòîâîãî ðèíêó� ùîòèæíåâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ê³ëüê³ñòü òî÷îê òîðã³âë³ ö³ºþ ïðîäóê-
ö³ºþ, îáñÿãè ¿¿ çàâåçåííÿ òà ðåàë³çàö³¿.

3. Çàïðîïîíóâàòè ÂÀÒ �Êè¿âñüêà êîìïàí³ÿ
îïòîâîãî ðèíêó� îïðàöþâàòè ç ãîñïîäàðñòâà-
ìè ï³âäåííèõ îáëàñòåé îáñÿãè ³ ïåð³îäè îò-
ðèìàííÿ ê³ñòî÷êîâèõ ïëîä³â òà íàäàòè â³ä-
ïîâ³äíó äîïîìîãó âèêîíàâ÷èì îðãàíàì
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) òà ðàéîííèì
òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèì ï³äïðèºìñòâàì
ïëîäîîâî÷³â â îðãàí³çàö³¿ çàâåçåííÿ ê³ñòî÷-
êîâèõ ïëîä³â, çàáåçïå÷èòè àíàë³ç ñòàíó óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â òà çàâåçåííÿ ïðîäóêö³¿ ó ì³ñ-
òî.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè êîí-
òðîëü çà íàÿâí³ñòþ â òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³
ê³ñòî÷êîâèõ ïëîä³â òà âñòàíîâëåííÿì ïðèé-
íÿòíîãî ð³âíÿ ö³í íà íèõ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàºìî-
ä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ�ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüêó ².P. òà ãîë³â ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 8.06.2007 № 673

ЗАВДАННЯ
із завезення кісточкових плодів урожаю 2007 року та розгортання

торговельної мережі для їх реалізації

Район Кісточ+ові-плоди,
тонн

Тор5овельна-мережа,-+іль+ість-точо+

Всьо5о-
в-том;-числі

стаціонарна дрібнороздрібна

Голосіївсь)ий 495 79 21 58

Дарниць)ий 550 90 35 55

Деснянсь)ий 420 71 26 45

Дніпровсь)ий 410 40 15 25

Оболонсь)ий 660 69 35 34

Печерсь)ий 360 29 9 20

Подільсь)ий 368 74 19 55

Святошинсь)ий 500 112 17 95

Солом`янсь)ий 460 52 9 43

Шевчен)івсь)ий 440 42 17 25

ВСЬОГО 4663 658 203 455

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

1. Òåðì³í ïåðåâ³ðêè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà ïðî-
äîâæèòè íà îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ âèõîäó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-

íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про продовження терміну перевірки
фінансово,господарської діяльності

Київського міського педагогічного
університету ім. Б. Д. Грінченка

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 674 
від 8 червня 2007 року

Враховуючи виявлені порушення при проведенні перевірки фінансово�господарської діяльності Київ�
ського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка, згідно з розпорядженням № 327 від 27.03.2007
року та необхідності детального з’ясування обставин вчинення зазначених порушень:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ �Ðåñóðñ Ïðîåêòáóä�:

1.1. Çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â çíåñòè áóä³â-
ë³ ³ ñïîðóäè, ðîçòàøîâàí³ íà âóë. Øîëóäåíêà,
30 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

1.2. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî
íà âèâ³ëüíåí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, çàçíà÷åí³é ó
ï³äïóíêò³ 1.1. öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó ç îá�ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàä-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

2. ÒÎÂ �Ðåñóðñ Ïðîåêòáóä�:
2.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ïðîåêò âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç çíåñåí-
íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øîëóäåíêà, 30 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

2.3. Ðîáîòè ³ç çíåñåííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä âè-

êîíàòè çã³äíî ç �Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò
ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåð-
íîìó îáëàäíàííþ â ì. Êèºâ³�, çàòâåðäæåíèìè
ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

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

2.5. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øèòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.6. Îôîðìèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá�ºêòàìè
ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà âóë. Øîëóäåíêà, 30 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2.7. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ íà áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá�-

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

соціально,громадського призначення 
та підземним паркінгом
по вул. Шолуденка, 30

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 676 

від 8 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
розпорядження Президента України від 04.06.1996 р. № 136/96 — рп “Про заходи щодо залучення коштів
населення для будівництва житла”, враховуючи договір купівлі�продажу майнового комплексу від 03 жовт�
ня 2005 року та зважаючи на звернення ТОВ “Ресурс Проектбуд” від 26.10.2006 р. № 23:
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Про заходи щодо утримання 
диких тварин у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 678 
від 8 червня 2007 року

Керуючись статтями 7, 25, 28, 30 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та з
метою недопущення жорстокого поводження з дикими тваринами, підсилення гуманності та моральності
в суспільстві, попередження інфікування мешканців міста Києва заразними захворюваннями від диких тва�
рин, яких використовують у спортивних, видовищних заходах, фото� та відеозйомках, при організації роз�
ваг (дозвілля) тощо:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà
ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) íàäàòè ïðîïîçèö³¿ Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Óêðà-
¿íè ùîäî ðîçðîáêè ïîðÿäêó óòðèìàííÿ äèêèõ
òâàðèí ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà¿íè.

2. Âëàñíèêàì äèêèõ òâàðèí (â òîìó ÷èñë³ ³
ïòàõ³â) â ì. Êèºâ³ ïðîâîäèòè îáîâ�ÿçêîâó ðåºñ-
òðàö³þ òà åëåêòðîííó ³äåíòèô³êàö³þ öèõ òâàðèí
â êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ �Öåíòð ³äåíòè-
ô³êàö³¿ òâàðèí�.

3. Óïðàâë³ííþ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ó ì.
Êèºâ³ çâåðíóòèñÿ äî Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ç êëîïîòàííÿì ñòîñîâ-
íî ðîçðîáêè âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ çàõîä³â
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè, ôîðìè òà çì³ñòó çàÿâè
íà îòðèìàííÿ äîçâîëó êîìïåòåíòíîãî îðãàíó
íà ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê, çìàãàíü òâàðèí, ÿðìàð-
ê³â, àóêö³îí³â, âèñòàâ ç òâàðèíàìè, ùî ìàíäðó-
þòü, òîùî.

4. Êåðóþ÷èñü ñòàòòåþ 155 Êîäåêñó Óêðà¿íè
ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ âæè-
òè çàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ âèêîðèñòàííÿ
äèêèõ òâàðèí ï³ä ÷àñ íàäàííÿ êîìåðö³éíèõ ïî-
ñëóã íàñåëåííþ áåç íàÿâíîñò³ íà òå äîçâîëó
êîìïåòåíòíîãî îðãàíó.

5. Çîáîâ�ÿçàòè êåð³âíèê³â óñ³õ ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é (ðåñòîðàíè, ðîçâàæàëüí³ çà-
êëàäè òîùî), ùî óòðèìóþòü äèêèõ òâàðèí ç ìå-
òîþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ñïîðòèâíèõ, âèäîâèù-

íèõ çàõîäàõ, ôîòî- òà â³äåîçéîìêàõ, ïðè îðãà-
í³çàö³¿ ðîçâàã (äîçâ³ëëÿ), â òðèì³ñÿ÷íèé òåðì³í
çàðåºñòðóâàòè ¿õ â Óïðàâë³íí³ âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè â ì. Êèºâ³.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó �Öåíòð ³äåí-
òèô³êàö³¿ òâàðèí� ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè
êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é ³ç çàõèñòó òâàðèí â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó:

6.1. Ïðîâîäèòè îáñòåæåííÿ óìîâ óòðèìàííÿ
äèêèõ òâàðèí;

6.2. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü âèìîã Çàêî-
íó Óêðà¿íè �Ïðî çàõèñò òâàðèí â³ä æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ� ç áîêó âëàñíèê³â äèêèõ òâàðèí ïå-
ðåäàâàòè ìàòåð³àëè ùîäî ïîðóøíèê³â äî êîì-
ïåòåíòíîãî îðãàíó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðåàãóâàííÿ.

7. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó �Ïðèòóëîê
äëÿ òâàðèí� ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿
ïðèì³ùåíü äëÿ ïåðåòðèìêè âèëó÷åíèõ ó ñóäî-
âîìó ïîðÿäêó äèêèõ òâàðèí íà òåðèòîð³¿ Ïóíê-
òó ïåðâèííîãî âåòåðèíàðíîãî îãëÿäó òà ïåðå-
âàíòàæåííÿ íà âóë. Ñèðåöüê³é, 31-à ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì.

2.8. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áó-
ä³âíèöòâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.03.2003 ¹ 271/431 �Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà� (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004 
¹ 1 051/2461, â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä
31.10.2006 ¹ 122/179 òà â³ä 28.12.2006
¹ 530/587).

2.9. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ ðîá³ò öåí-
òðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè � Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè.

2.10. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1-2.9 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ Äåð-
æàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò.

2.11. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ïî áóä³âíèöòâó æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç îá�ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì.

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

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
�Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà� êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ �Êè-
¿âàâòîäîð� â ñêëàä³ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ�ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³
â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ðîçðîáëåíèõ ³ ïîãîäæåíèõ
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåì îðãàí³çàö³¿ äî-
ðîæíüîãî ðóõó âèêîíàòè ïîåòàïíî ç òèì÷àñî-
âèì ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè,
òðîòóàð³â òà íàïðàâëÿþ÷èõ îñòð³âö³â â ïåð³îä
ç 12.06.07 äî 31.08.07 íàñòóïí³ ðîáîòè:

1.1. Ðåêîíñòðóêö³þ Àâòîâîêçàëüíîãî øëÿ-
õîïðîâîäó íà áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â.

Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîãîíîâî¿ áóäîâè òà
ìîñòîâîãî ïîëîòíà âèêîíàòè ïîåòàïíî ç òèì÷à-
ñîâèì çàéíÿòòÿì òðîòóàð³â òà ïîëîâèíè ïðî¿ç-
íî¿ ÷àñòèíè áóëüâàðó Äðóæáè íàðîä³â ïî âñ³é
äîâæèí³ øëÿõîïðîâîäó â òåðì³í ç 12.06.07 äî
31.08.07, ðóõ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó îðãàí³çó-
âàòè â³äïîâ³äíî äî ñõåì, ðîçðîáëåíèõ ³ ïîãîäæå-
íèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.2. Ïåðåêëàäàííÿ òåïëîìåðåæ³ 201200.

Ðîáîòè ç ïåðåêëàäàííÿ ä³ëÿíêè òåïëîìåðå-
æ³, äîâæèíîþ 76,5 ì, ùî ïåðåòèíàº ïðîñïåêò
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, âèêîíàòè ïîåòàïíî â òåðì³í
ç 12.06.07 äî 31.08.07 ç òèì÷àñîâèì çàéíÿòòÿì
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà òðîòóàð³â ïðîñïåêòó 
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, çàáåçïå÷èâøè ïðî¿çä øèðè-
íîþ íå ìåíøå 7,5 ì â îäíîìó íàïðÿìêó.

1.3. Ïåðåêëàäàííÿ ä³ëÿíêè äîùîâî¿ êàíàë³çà-
ö³¿ 01000 äîâæèíîþ 170ì. Ðîáîòè âèêîíàòè ïî-
åòàïíî ç òèì÷àñîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-
íè, òðîòóàð³â òà íàïðàâëÿþ÷èõ îñòð³âö³â íà ïðîñ-
ïåêò³ Íàóêè òà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ â òåð-
ì³í ç 12.06.07 äî 10.07.07, çàáåçïå÷èâøè ïðî¿çä
øèðèíîþ íå ìåíøå 7,5 ì â îäíîìó íàïðÿìêó.
Òåðì³í çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè � 16 ä³á.

1.4. Ïåðåâëàøòóâàííÿ êàáåëüíèõ ë³í³é 10 êÂ,
35 êÂ òà ìåðåæ ñëàáêîãî ñòðóìó.

Ðîáîòè âèêîíàòè ïîåòàïíî ç òèì÷àñîâèì çàé-
íÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, òðîòóàð³â òà íàïðàâ-
ëÿþ÷èõ îñòð³âö³â íà ïðîñïåêò³ Íàóêè òà ïðîñ-
ïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ â òåðì³í ç 12.06.07 äî
31.08.07, çàáåçïå÷èâøè ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåí-
øå 7,5 ì â îäíîìó íàïðÿìêó.

Про дозвіл на виконання робіт 
з перекладання інженерних мереж,

реконструкції Авто вокзального шляхопроводу,
реконструкції та будівництва 

підземних переходів, будівництва
пішохідного мосту, опор естакади 

з тимчасовим частковим зайняттям
проїзної частини та тротуарів 

на Московській площі 
в Голосіївському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 681 
від 11 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.10.2004 № 1897 “Про
реконструкцію транспортної розв’язки на Московській площі” та з метою забезпечення виконання робіт з
реконструкції транспортної розв’язки:

1.5. Ðåêîíñòðóêö³þ ³ñíóþ÷îãî ï³äçåìíîãî ï³-
øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ïðîñïåêò 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ.

Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷îãî âèõîäó á³-
ëÿ Äåì³¿âñüêîãî ðèíêó âèêîíàòè ç òèì÷àñîâèì
çàéíÿòòÿì òðîòóàðó íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ òà ïåðåêðèòòÿì ì³ñöåâîãî ïðî¿çäó
âçäîâæ Äåì³¿âñüêîãî ðèíêó â òåðì³í ç 12.06.07
äî 10.07.07, ðóõ ï³øîõîä³â îðãàí³çóâàòè ïî ðå-
ãóëüîâàíèõ íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ.
Ðîáîòè ç äîáóäîâè ä³ëÿíêè ïåðåõîäó ÷åðåç
ïðîñïåêò Íàóêè âèêîíàòè ïîåòàïíî ç òèì÷à-
ñîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, òðîòóàð³â
òà íàïðàâëÿþ÷èõ îñòð³âö³â íà ïðîñïåêò³ Íà-
óêè â òåðì³í ç 01.06.07 äî 24.08.07, çàáåçïå÷èâ-
øè ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 7,5 ì â îäíî-
ìó íàïðÿìêó.

1.6. Áóä³âíèöòâî ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïå-
ðåõîäó ÷åðåç ïðîñïåêò Íàóêè. Ðîáîòè âèêîíà-
òè â 4 åòàïè ç òèì÷àñîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè, òðîòóàð³â òà íàïðàâëÿþ÷èõ îñòð³âö³â
íà ïðîñïåêò³ Íàóêè â òåðì³í ç 12.06.07 äî
24.08.07, çàáåçïå÷èâøè ïðî¿çä øèðèíîþ íå
ìåíøå 7,5 ì â îäíîìó íàïðÿìêó.

1.7. Âëàøòóâàííÿ êðàéí³õ ïàëü îïîð åñòàêà-
äè íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ.

Ðîáîòè âèêîíàòè ç òèì÷àñîâèì çàéíÿòòÿì îä-
í³º¿ êðàéíüî¿ ñìóãè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ç íåïàð-
íîãî áîêó ïðîñïåêòó òà òðîòóàðó íà ïðîñïåêò³
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ â òåðì³í ç 12.06.07 äî 09.07.07.
Òåðì³í çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè � 18 ä³á.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó �Äèðåêö³ÿ
áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì.
Êèºâà� êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ �Êè¿âàâòîäîð�:

2.1. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà ïîãîäæåííÿ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òèì÷àñîâèõ ñõåì îð-
ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, ïåðåäáà÷èâøè îá-
ìåæåííÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó, êð³ì ì³ñüêîãî
ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî òðàíñïîðòó.

2.2. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ ïîñò³éíî ä³-
þ÷èõ ïîñò³â ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó íà

ïåðåõðåñòÿõ âóëèöü á³ëÿ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ ç
íàéá³ëüøèìè ³íòåíñèâíîñòÿìè ðóõó.

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

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ äîð³ã òà òðîòóàð³â çà òèïîì ³ñíóþ÷èõ òà
ïåðåäàòè çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó �Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà
ñïîðóä íà íèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó�.

2.5. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ îãîðîæ³, â³ä-
ïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëü-
íèõ ë³õòàð³â ç ìåòîþ áåçïå÷íîãî ïðîõîäó ï³-
øîõîä³â òà ïðî¿çäó àâòîòðàíñïîðòó íà ïåð³îä
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.6. Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò çàáåçïå÷èòè
äîòðèìàííÿ íîðì ³ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè ó
áóä³âíèöòâ³.

2.7. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà çàáåçïå-
÷èòè â³äíîâëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿
ðóõó.

3. Ïðîñèòè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü
çà îðãàí³çàö³ºþ ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó çã³ä-
íî ç ðîçðîáëåíèìè òà ïîãîäæåíèìè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ñõåìàìè îðãàí³çàö³¿ ðóõó.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення доповнень до розпорядження
Київської міської державної адміністрації

від 19.10.2004 № 1897
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 682 

від 11 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою вчасного виконання
робіт з реконструкції транспортної розв’язки на Московській площі:

Внести доповнення до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.10.2004 № 1897
“Про реконструкцію транспортної розв’язки на Московській площі”, а саме:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïóíêòîì 7
òàêîãî çì³ñòó:

7. Äîçâîëèòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
�Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ
�Êè¿âåíåðãî� â³äêëþ÷èòè ç 12.06.07 ä³ëÿí-
êó òåïëîìåðåæ³ (d=1200 ìì íà ïåð³îä âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ç ¿¿ ïåðåêëàäàííÿ íà íîâó â òåð-
ì³í äî 30.09.07, à ñàìå: ïåðåõ³ä ÷åðåç ïðî-
¿çíó ÷àñòèíó ïðîñïåêòó 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ â³ä

ÓÒ-423 (³ñíóþ÷à) äî ÓÒ-424 (íîâà)�.
2. Ïóíêò 7 ââàæàòè ïóíêòîì 8.
3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін та доповнень
до розпорядження Київської міської

державної адміністрації
від 28.12.2006 № 1850

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 683 
від 12 червня 2007 року

У зв’язку з уточненням термінів та для належного виконання робіт з перекладки водопровідної мережі на
вул. Північно�Сирецькій від вул. Білицької до вул. Маршала Гречка, 20:

Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1850 “Про
дозвіл на перекладку водопровідної мережі на вул. Північно�Сирецькій від вул. Білицької до вул. Маршала
Гречка,20 у Подільському районі”, а саме:

1. Â ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè
�31.05.2007� çàì³íèòè öèôðàìè �31.10.2007�.

2. Ï³äïóíêò 2.5 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ
äîïîâíèòè àáçàöîì äðóãèì òàêîãî çì³ñòó:
�Ïåðåäáà÷èòè âëàøòóâàííÿ ïîñò³â äëÿ ìèò-
òÿ êîë³ñ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³ ç áóä³âåëüíèõ
ìàéäàí÷èê³â äëÿ âèêëþ÷åííÿ çàáðóäíåííÿ

ïðî¿çíèõ ÷àñòèí âóëèöü, ïðèëåãëèõ äî ì³ñöü
âèêîíàííÿ ðîá³ò�.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó õðèñ-
òèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè �ÇÍÀÉÄÅÍÅ
ÏÎÊÎË²ÍÍß� ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 10.07.2006 ¹ 1037 �Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòà-
òóòó õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
�ÇÍÀÉÄÅÍÅ ÏÎÊÎË²ÍÍß� ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà�, âèêëàäåí³ â íî-
â³é ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію змін 
до Статуту християнської релігійної громади

“ЗНАЙДЕНЕ ПОКОЛІННЯ”
у Святошинському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 686
від 12 червня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті, релігійні організації” та враховуючи заяву
пастора християнської релігійної громади “ЗНАЙДЕНЕ ПОКОЛІННЯ” у Святошинському районі м. Києва від
26.03.2007 та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 10.02.2007 № 2:
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Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 12.06.2007 р. № 687

Перелік комунальних та державних комунальних підприємств, 
що реорганізовуються шляхом злиття

Про організаційно,правові заходи, 
пов’язані з реорганізацією шляхом злиття

комунальних та державних комунальних
підприємств — кінотеатрів

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 687 
від 12 червня 2007 року

Відповідно до статей 104�107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу Укра�
їни, на виконання рішення Київської міської ради від 26.04.2007 № 450/1111 “Про комунальне підприєм�
ство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київкінофільм” та з метою
забезпечення організаційно�правових заходів, пов’язаних з реорганізацією шляхом злиття комунальних та
державних комунальних підприємств — кінотеатрів:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ êî-
ìóíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ùî ðåîðãàí³çîâóþòüñÿ øëÿõîì
çëèòòÿ, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ (äàë³ � êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäèòè
¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâ³ êîì³ñ³¿:
2.1. Çä³éñíþâàòè êåð³âíèöòâî ãîñïîäàð-

ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ êîìóíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ç íàäàííÿì
âèêëþ÷íîãî ïðàâà íàéìó òà çâ³ëüíåííÿ ïðà-
ö³âíèê³â, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì, ðàõóíêà-
ìè â óñòàíîâàõ áàíê³â òà ïå÷àòêàìè äî ìî-
ìåíòó çàâåðøåííÿ ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³
êîì³ñ³¿.

2.2. Âæèòè çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì, ùî ïîâ�ÿçàí³ ç ðåîðãàí³çà-
ö³ºþ êîìóíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, øëÿõîì ¿õ çëèòòÿ òà ñòâî-
ðåííÿ íà ¿õ ìàéíîâ³é áàç³ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
�Êè¿âê³íîô³ëüì� â òåðì³í äî 01.12.2007, â
òîìó ÷èñë³:

2.3. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ìàéíà êîìó-
íàëüíèõ òà äåðæàâíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ñòàíîì íà 01.06.2007 òà ïåðåäàòè ðå-
çóëüòàòè ³íâåíòàðèçàö³¿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà
çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåíòàðèçàö³¿ ñêëàñ-
òè ïåðåäàâàëüí³ àêòè òà íàäàòè ¿õ íà çàòâåð-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿).

2.5. Â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó ïîïåðåäèòè ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ
òà äåðæàâíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ öèõ ï³äïðèºìñòâ
òà çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ ¿õ ñîö³àëüíî-ïðà-
âîâèõ ãàðàíò³é ó ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè êîì³ñ³¿ âèêîíàí-
íÿ éîãî îáîâ�ÿçê³â ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóï-
íèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿò-
òÿ-ïåðåäà÷ó òà çàêð³ïëåííÿ ìàéíà êîìóíàëü-
íèõ òà äåðæàâíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) �Êè¿âê³íîô³ëüì� íà
ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ó âñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4. Êåð³âíèêàì êîìóíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

4.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³ºþ ³í-
âåíòàðèçàö³¿ ìàéíà òà ñêëàäàííÿ ïåðåäàâàëü-
íèõ àêò³â çã³äíî ç ï³äïóíêòàìè 2.3., 2.4. ïóíê-
òó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.2. Ïåðåäàòè ãîëîâ³ êîì³ñ³¿ âñþ íåîáõ³ä-
íó ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòàö³þ, óñòàíîâ÷³ äî-
êóìåíòè, ïå÷àòêè òîùî, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³-
ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Склад комісії 
з припинення комунальних 

та державних комунальних підприємств, 
що реорганізовуються шляхом злиття

№-п/п Наймен;вання Адреса

1. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Єреван"K 03186,KЧо)олівсь)ийKбQльв.,K13

2. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Алмаз" 02206,KвQл.KМиропільсь)а,K19А

3. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Старт" 02152,KвQл.KСерафимовича,K15А

4. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Фа)ел" 02121,Kпросп.KМи)олиKБажана,KЗА

5. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
ім.KЧапаєва" 01025,KвQл.KВели)аKЖитомирсь)а,K40

6. КПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Пролісо)" 04108,Kпров.KКвітневий,K4

7. КПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Промінь" 02091,KХар)івсь)еKшосе,K168Ж

8. КПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Салют" 03028,KвQл.KВели)аKКитаївсь)а,K83

9. ДКПK"КінотеатрK"Братислава" 04210,KвQл.KЗал)иKМате,K5

10. ДКПK"КінотеатрK"Лейпці_" 03148,Kпросп.K50-річчяKЖовтня,K8

11. ДКПK"КінотеатрK"Ленін_рад" 02105,Kпросп.KЮріяKГа_аріна,K7

12. ДКПK"КінотеатрK"Молодіжний" 02164,KвQл.KРQбежівсь)а,K7

13. ДКПK"КінотеатрK"Росія" 02156,KвQл.KМілютен)а,K19

14. ДКПK“КінотеатрKім.KТ.Г.KШевчен)а” 04114,KвQл.KВиш_ородсь)а,K49

15. ДКПK“КінотеатрKім.KГа_аріна” 04060,KвQл.KЩQсєва,K5

16. КПK"КінотеатрK"Київсь)аKРQсь" 04050,KвQл.KАртема,K93

17. КПK"КінотеатрK"Флоренція" 02225,Kпросп.KВолодимираKМая)овсь)о_о,
31

18. ДКПK"КінотеатрK"Жовтень" 04071,KвQл.KКостянтинівсь)а,K26

19. ДКПK"КінотеатрK"Е)ран" 03115,Kпросп.KПеремо_и,K117

БондарKЄв_енKЮрійович

-KпершийKзастQпни)Kначальни)аK—Kначальни)
QправлінняKе)ономі)иKтаKфінансівKГоловно_о

QправлінняK)QльтQриKіKмистецтв,K_оловаK)омісії,
(ідентифі)аційнийKномерK2572810597);

КацKДенисKГри_орович

-KзавідQючийKсе)торомKправово_о
забезпеченняKГоловно_оKQправлінняK)QльтQриKі

мистецтв,KзастQпни)K_оловиK)омісії,
(ідентифі)аційнийKномерK2900802539);

АвєрінаKЛарисаKМи)олаївна

-Kначальни)KвідділQKQстановKосвіти,K)QльтQри
таKспортQKГоловно_оKQправлінняK)омQнальної
власностіKм.KКиєва,K(ідентифі)аційнийKномер

2053220482);

Блаж)оKНаталіяKМи)олаївна
-K_енеральнийKдире)торK)омQнально_о

об`єднанняK"Київ)іно",K(ідентифі)аційний
номерK2249607423);

КаращQ)KНадіяKГаврилівна
-Kначальни)K)онтрольно-ревізійно_оKвідділQ
Головно_оKQправлінняK)QльтQриKіKмистецтв,

(ідентифі)аційнийKномерK2313121780);

КовалевичKЛюдмилаKБорисівна
-Kначальни)KвідділQK)інофі)аціїKГоловно_о

QправлінняK)QльтQриKіKмистецтв,
(ідентифі)аційнийKномерK2070521246);

НерQбаць)аKТетянаKГри_орівна
-KзастQпни)Kначальни)аKГоловно_оKQправління
)омQнальноїKвласностіKм.KКиєва,
(ідентифі)аційнийKномерK2102720300);

РозсохаKСер_ійKСер_ійович

-KзастQпни)Kначальни)аKюридично_оKвідділQ
Головно_оKQправлінняK)омQнальноїKвласності

м.KКиєва,K(ідентифі)аційнийKномер
2949420196);

ЧQбKАнатолійKВасильович
-Kначальни)KГоловно_оKQправлінняK)омQнальної

власностіKм.KКиєва,K(ідентифі)аційнийKномер
2731003455).

1. Â³äíåñòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) �Êè¿âê³íîô³ëüì� äî
ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) �Êè¿âê³íî-
ô³ëüì�.

2.2. Íàäàòè ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó ãîëîâ³ ùîäî êàíäèäàòóðè íà ïîñàäó äèðåê-
òîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) �Êè¿âê³íîô³ëüì� â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî ïåðåäà÷³ òà çàêð³ïëåííÿ çà êîìóíàëüíèì

ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
�Êè¿âê³íîô³ëüì� íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³ä-
àííÿ ìàéíà êîìóíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ðåîðãàí³çîâóþòüñÿ
øëÿõîì çëèòòÿ, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ïåðåäàâàëüíèõ
àêò³â.

3.2. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) �Êè¿âê³íîô³ëüì�;

3.3. Çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ñòàòóòíîãî
ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) �Êè¿âê³íîô³ëüì� â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про організаційно,правові заходи
щодо створення комунального підприємства

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)

“Київкінофільм”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 688 

від 12 червня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 26.04.2007 № 450/1111 “Про комунальне підприєм�
ство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київкінофільм”:
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Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12.06.2007 р. № 688

Перелік комунальних та державних комунальних підприємств, 
що реорганізовуються шляхом злиття

№-п/п Наймен;вання Адреса

1. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Єреван"K 03186,KЧо)олівсь)ийKбQльв.,K13

2. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Алмаз" 02206,KвQл.KМиропільсь)а,K19А

3. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Старт" 02152,KвQл.KСерафимовича,K15А

4. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Фа)ел" 02121,Kпросп.KМи)олиKБажана,KЗА

5. ДКПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
ім.KЧапаєва" 01025,KвQл.KВели)аKЖитомирсь)а,K40

6. КПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Пролісо)" 04108,Kпров.KКвітневий,K4

7. КПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Промінь" 02091,KХар)івсь)еKшосе,K168Ж

8. КПK"ДитячийKспеціалізованийK)інотеатр
"Салют" 03028,KвQл.KВели)аKКитаївсь)а,K83

9. ДКПK"КінотеатрK"Братислава" 04210,KвQл.KЗал)иKМате,K5

10. ДКПK"КінотеатрK"Лейпці_" 03148,Kпросп.50-річчяKЖовтня,K8

11. ДКПK"КінотеатрK"Ленін_рад" 02105,Kпросп.KЮріяKГа_аріна,K7

12. ДКПK"КінотеатрK"Молодіжний" 02164,KвQл.KРQбежівсь)а,K7

13. ДКПK"КінотеатрK"Росія" 02156,KвQл.KМілютен)а,K19

14. ДКПK“КінотеатрKім.KТ.Г.KШевчен)а” 04114,KвQл.KВиш_ородсь)а,K49

15. ДКПK“КінотеатрKім.KГа_аріна” 04060,KвQл.KЩQсєва,K5

16. КПK"КінотеатрK"Київсь)аKРQсь" 04050,KвQл.KАртема,K93

17. КПK"КінотеатрK"Флоренція" 02225,Kпросп.KВолодимираKМая)овсь)о_о,
31

18. ДКПK"КінотеатрK"Жовтень" 04071,KвQл.KКостянтинівсь)а,K26

19. ДКПK"КінотеатрK"Е)ран" 03115,Kпросп.KПеремо_и,K117

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó áóä³âíèöòâà òîðãî-
âåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó íà Îáîëîí-
ñüêîìó ïðîñïåêò³ (â³ä âóë. Îçåðíî¿ äî ñòàí-
ö³¿ ìåòðî �Ãåðî¿â Äí³ïðà� â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà) òà ï³äãîòîâêè ïðîåêòó äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïåðåìîæöåì êîí-
êóðñó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) �Êè-
¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî�:

2.1. Çà äîðó÷åííÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó îðãàí³-
çàö³þ òà óêëàñòè ç íåþ äîãîâ³ð íà ðîçðîá-
êó ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ùî-
äî ïðîâåäåííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³), à òàêîæ ³í-
øî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó òà ï³äãîòîâêè ïðî-
åêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó.

2.2. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ òà óêëàñòè ç íåþ äî-
ãîâ³ð íà âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ç
âèçíà÷åííÿì îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó
òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóí-
òóâàíü äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó.

2.3. Ïîäàòè ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè òà ìà-
òåð³àëè ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
äëÿ ðîçãëÿäó òà ñõâàëåííÿ ¿õ àðõ³òåêòóðíî-
ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ.

2.4. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ
ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ òà âðàõóâàòè çàóâàæåííÿ ³ ïðî-
ïîçèö³¿ äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ïå-
ðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò.

2.5. Íàäàòè ó ëèïí³ 2007 ðîêó Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó ì³ñòîáóä³âí³
îá´ðóíòóâàííÿ òà ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè ç
âèçíà÷åííÿì îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ïðîòîêîëè àðõ³òåêòóð-
íî-ì³ñòîáóä³âíèõ ðàä, ïðîòîêîëè ïîïåðåä-
í³õ ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, âèñíîâêè ñóá�-
ºêò³â ïîãîäæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ ðåàë³-
çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çàçíà÷åíîãî â
ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿,
óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà çàïèòàìè Êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) �Êè¿âñüêå
³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî� â òèæíåâèé òåðì³í
ïîäàòè ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³é-
íîãî ïðîåêòó.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Ï³äãîòîâèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä ñå-
ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ
ïðî çàòâåðäæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïðà-
âî îðåíäè íà ÿêó ïðîïîíóºòüñÿ ïðîäàòè íà
êîíêóðñ³.

4.2. Óêëàñòè ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) �Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî� äîãîâ³ð íà ïðîâåäåííÿ ïåðåäïðîåêò-
íèõ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ï³äï. 2.1.-2.4 ï.2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.3. Ïðîô³íàíñóâàòè ðîçðîáêó çåìëåâïî-
ðÿäíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóí-
òóâàííÿ òà ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò â³äïîâ³ä-
íî äî äîãîâîð³â, çàçíà÷åíèõ ó ï³äï. 2.2. öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â çà-
ãàëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó, ïåðåä-
áà÷åíèõ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ïî-
â�ÿçàíèõ ç åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíèõ
îá´ðóíòóâàíü òà ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó áóä³âíèöòâà òîðãî-
âåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó íà Îáîëîí-
ñüêîìó ïðîñïåêò³ (â³ä âóë. Îçåðíî¿ äî ñòàí-
ö³¿ ìåòðî �Ãåðî¿â Äí³ïðà� â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà) íà çàñ³äàíí³ àðõ³òåêòóðíî-
ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ó òèæíåâèé òåðì³í ï³ñ-
ëÿ íàäàííÿ ¿õ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
�Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî�.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2003 ¹ 2442 �Ïðî
ïîðÿäîê çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñó-
âàííÿ áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàí-
ö³é ìåòðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâ-
òîøëÿõ³â, ïëîù òà ³íøèõ îá�ºêò³â æèòëîâî¿
òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà�, ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çà-
ëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî ïðîåêòó.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
�Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî� çàìîâ-
íèêîì íà ðîçðîáêó ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òåõ-
í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî
âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóð³ (íà ì³ñöåâîñò³), à òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ

Про проведення конкурсів 
із залучення інвесторів будівництва 
торговельно,розважального центру

на Оболонському проспекті 
(від вул. Озерної до станції 

метро “Героїв Дніпра” 
в Оболонському районі м. Києва)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 694 

від 14 червня 2007 року

Відповідно до Положення про проведення інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних договорів
на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних
переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міста, затверджено�
го розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 № 2442, та з метою підвищен�
ня ефективності залучення інвесторів до будівництва об’єктів у м. Києві:

1. Âèêîíàòè ïðîåêòóâàííÿ òà ðîáîòè ³ç çà-
êð³ïëåííÿ ´ðóíò³â íà îêðåìèõ ä³ëüíèöÿõ Êó-
ðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ òà Ñèðåöüêî-
Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³é Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó
â îáñÿãàõ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

2. Ïðîåêòóâàííÿ òà ðîáîòè ³ç çàêð³ïëåííÿ
´ðóíò³â âèêîíóâàòè çà ðàõóíîê êîøò³â, ÿê³
ùîð³÷íî ïåðåäáà÷àþòüñÿ â ì³ñüêîìó áþäæå-
ò³ äëÿ ÊÏ �Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí� íà ³í-
ø³ çàõîäè ó ñôåð³ åëåêòðîòðàíñïîðòó.

3. Âèçíà÷èòè ÊÏ �Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³ò-
åí� çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç
çàêð³ïëåííÿ ´ðóíò³â íà îêðåìèõ ä³ëüíèöÿõ
Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ òà Ñèðåöü-
êî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³é Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³ò-
åíó.

4. ÊÏ �Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí�:

4.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãå-
íåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàí-
íÿ ïðîåêòóâàííÿ òà ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

4.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ.

4.3. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-
äàííÿ.

4.4. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ.

4.5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 4.1.- 4.4.
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâë³í-
í³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî
êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò.

4.6. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàé-
íîì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

5. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà ñâîº-
÷àñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà â. î. íà-
÷àëüíèêà ÊÏ �Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí� Ôå-
äîðåíêà Â. ².

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про закріплення ґрунтів
на окремих дільницях

Київського метрополітену
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 697 

від 14 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, з
метою закріплення ґрунтів на окремих дільницях Куренівсько�Червоноармійської та Сирецько�Печерської
ліній Київського метрополітену:
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Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Виконання робіт із закріплення ґрунтів
на окремих дільницях Київського метрополітену

№-п/п Дільниці-метрополітен;,
назва-робіт Ділян+а-лінії-в-межах-пі+етів,-+олія-

Довжина-дільниць,
що-підля5ають

за+ріпленню,-по5.-м

Обся5и-ви+онання-робіт-на-дільницях,-що
підля5ають-за+ріпленню,-п.-м

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

1.-Сирець+о---Печерсь+а-лінія

1.1 ст.K"Позня)и"-ст.K"Хар)івсь)а",Kза)ріпленняK_рQнтів ПКK234+00—: ПКK245K+50KІ,KІІ 1150,0 575,0 575,0 - -

1.2 ст.K"Осо)ор)и"-ст.K"Позня)и",Kза)ріпленняK_рQнтів ПКK222+30—: ПКK232+20 990,0 - - 495,0 495,0

1.3 ст.K"СлавQтич"-ст.K"Осо)ор)и",Kза)ріпленняK_рQнтів ПКK211+33—: ПКK219+42 809,0 404,0 405,0 - -

1.4 ст.K"ВидQбичі"-ст.K"СлавQтич",Kза)ріпленняK_рQнтів ПКK179+00—: ПКK192+00 1300,0 - - 650,0 650,0

1.5 ст.K"ВидQбичі"-ст.K"СлавQтич",Kза)ріпленняKґрQнтів ПКK187+80—: ПКK192+0KОсноваKтQнелів 420,0 210,0 210,0 - -

2.-К;ренівсь+о---Червоноармійсь+а-лінія

1.1 ст.K"Т.KШевчен)а"-ст.K"Петрів)а",Kза)ріпленняKґрQнтів

ПКK167+86—: ПКK159+46,І

710,0 - - 355,0 355,0

ПКK165+26K—: ПКK159+46,KII

1.2 ст.K"Контра)товаKплоща"K-ст.K"Т.KШевчен)а",Kза)ріпленняKґрQнтів ПКK152+00—: ПК150+00KІ—ІІ 200,0 - - 100,0 100,0

1.3 ст.K"Мінсь)а"-ст.K"ГероївKДніпра",Kза)ріпленняK_рQнтів ПКK204+35K—: ПКK211+82

205,0 100,0 105,0K - -

КрімKто_о:K542,0Kп.KмKзаKрахQно)Kінвестора

Всьо5о-по-ро+ах,-п.-м: 5784,0 1289,0------1295,0 1600,0 1600,0

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 14.06.2007 р. № 697

Про оголошення дня жалоби 
у  м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 716 
від 18 червня 2007 року

З метою вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастроф, аварій, інших трагічних подій:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî äåíü æàëîáè (ñêîð-
áîòè, òðàóðó) (äàë³ � äåíü æàëîáè) îãîëîøóº-
òüñÿ â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

2. Ó äåíü æàëîáè íà âñ³é òåðèòîð³¿ ì. Êè-
ºâà:

� ïðèñïóñêàºòüñÿ Äåðæàâíèé Ïðàïîð
Óêðà¿íè òà ïðàïîð ì. Êèºâà íà áóäèíêàõ ³
ñïîðóäàõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é;

� â³äì³íÿþòüñÿ ðîçâàæàëüíî-êîíöåðò-
í³ çàõîäè, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

� ó ðàç³ îãîëîøåííÿ äíÿ æàëîáè ó ì. Êèºâ³
äîâîäèòè äî â³äîìà îðãàí³çàòîð³â ðîçâàæàëü-
íî-êîíöåðòíèõ çàõîä³â òà ñïîðòèâíèõ çìàãàíü,
ÿê³ îòðèìàëè äîçâîëè íà ¿õ ïðîâåäåííÿ, çì³ñò
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî îãîëîøåííÿ äíÿ
æàëîáè òà êîíòðîëþâàòè éîãî äîòðèìàííÿ;

� ó ïðîåêòàõ ïèñüìîâèõ ïîãîäæåíü íà ïðî-
âåäåííÿ ìàñîâèõ àêö³é ùîðàçó ïåðåäáà÷àòè
ìîæëèâ³ñòü â³äì³íè ðîçâàæàëüíî-êîíöåðòíèõ
çàõîä³â òà ñïîðòèâíèõ çìàãàíü ó çâ�ÿçêó ç îãî-
ëîøåííÿì äíÿ æàëîáè ó ì. Êèºâ³.

4. Óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü îáîðîííî¿ òà ìî-
á³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ³íôîðìóâàòè ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî
îãîëîøåííÿ äíÿ æàëîáè ó ì. Êèºâ³.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про відрядження 
до м. Лондона 

(Сполучене Королівство Великої Британії 
та Північної Ірландії)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 743 
від 21 червня 2007 року

На запрошення компанії “Євромані Інстітьюшіонал Інвестор ПіЕлСі” з метою участі у міжнародному фі�
нансовому форумі та проведення зустрічей з представниками банків:

çàáåçïå÷èòè Ïàäàëêó Â. Ì. òà Àäîìàéò³ñ Ì.
Â. äîáîâèìè íà âåñü ÷àñ ¿õ ïåðåáóâàííÿ çà
êîðäîíîì (³ç ðîçðàõóíêó, ùî â³äðÿäæóþ÷à
ñòîðîíà çàáåçïå÷óº ¿õ êîøòàìè íà òðèðàçîâå
õàð÷óâàííÿ òà âðàõîâóþ÷è, ùî Ïàäàëêà Â.
Ì. ìàº ï�ÿòèé ðàíã äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ)
òà êîøòàìè íà îïëàòó ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³
(³ç ðîçðàõóíêó 190 àíãë³éñüêèõ ôóíò³â ñòåð-
ë³íã³â íà îäíó îñîáó íà îäíó äîáó).

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîô³íàíñóâàòè âèòðàòè çã³äíî ç êîøòîðè-
ñîì, çàòâåðäæåíèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ �
êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü,

ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2007
ð³ê ó âèäàòêàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) íà çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòîê ì³æ-
íàðîäíèõ çâ�ÿçê³â, â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåéíèõ òà
âèçíà÷íèõ äàò, çóñòð³÷åé, ïðèéîì³â òîùî.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ �
êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ñòè÷èíñüêîãî Á. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про відрядження 
до м. Конья 

(Республіка Туреччина)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 744 

від 21 червня 2007 року

З метою участі у засіданні представників міст, що входять до директорату міжнародної організації “Ліга
історичних міст”, яке відбудеться у м. Конья (Республіка Туреччина):

1. Â³äðÿäèòè äî ì. Êîíüÿ ó ïåð³îä ç 23.06.2007
äî 28.06.2007 Á³ëîâó Îëüãó Îëåêñàíäð³âíó � çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ì³æíàðîäíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà òà ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿
óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ�ÿçê³â àïàðàòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
òà çâ³òíîñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíî-
âè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.04.99
¹ 663 �Ïðî íîðìè â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò
íà â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè òà çà êîð-
äîí� çàáåçïå÷èòè Á³ëîâó Î. Î. âàëþòíèìè
êîøòàìè, à ñàìå: äîáîâèìè íà âåñü ÷àñ ¿¿ ïå-
ðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì (³ç ðîçðàõóíêó, ùî
â³äðÿäæóþ÷à ñòîðîíà çàáåçïå÷óº êîøòàìè íà
òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ) òà êîøòàìè íà îïëà-
òó â³çîâîãî çáîðó â Ïîñîëüñòâ³ Ðåñïóáë³êè
Òóðå÷÷èíà â Óêðà¿í³ ó ðîçì³ð³ 20 äîë. ÑØÀ.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîô³íàíñóâàòè âèòðàòè, ïîâ�ÿçàí³ ç â³äðÿ-

äæåííÿì Á³ëîâî¿ Î. Î. çã³äíî ç êîøòîðèñîì,
çàòâåðäæåíèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ � êåð³âíè-
êîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2007 ð³ê ó âè-
äàòêàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íà çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ
çâ�ÿçê³â, â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåéíèõ òà âèçíà÷-
íèõ äàò, çóñòð³÷åé, ïðèéîì³â òîùî.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

5.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ � êå-
ð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ñòè÷èíñüêîãî Á. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Â³äðÿäèòè ó ì. Ëîíäîí (Ñïîëó÷åíå Êî-
ðîë³âñòâî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ²ð-
ëàíä³¿) ó ïåð³îä ç 25.06.2007 äî 29.06.2007:

� Ïàäàëêó Â³êòîðà Ìèõàéëîâè÷à � çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ � íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

� Àäîìàéò³ñ Ìàð³þ Âàëåíòèí³âíó � íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó òà

êîîðäèíàö³¿ ïðîåêò³â óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîä-
íèõ çâ�ÿçê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) � ïåðåêëàäà÷à.

2. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
òà çâ³òíîñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíî-
âè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.04.99
¹ 663 �Ïðî íîðìè â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà
â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè òà çà êîðäîí�
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

Ком$нальні*сл$жби*обіцяють*вчас-
но*під8от$вати*місто*до*зими*і*за-
вершити*замін$*і*ремонт*інженер-
них*мереж*вже*до*першо8о*жовт-
ня.*Про*це*йшлося*вчора*на*спіль-
ній*нараді*КМДА*з*Міністерством
еDономіDи.*Незважаючи*на*те,*що
вже*виDонано*більше*половини*із
запланованих*робіт,*існ$є*й*чима-
ло*проблем.*Серед*них —*затрим-
Dи*із*встановленням*вн$трішньоб$-
динDових*лічильниDів*(оDремо*на
8аряч$*вод$*і*опалення),*передача
на*баланс*районів*без8осподарчих
мереж,*питання*фінанс$вання.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åíåðãåòèêè ³
åíåðãîçáåðåæåííÿ Ñåðã³ÿ Áîðòíîâñüêîãî, íà-
ðàç³ ïîâíèì õîäîì òðèâàº ï³äãîòîâêà ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ äî çèìè. Òîáòî çä³éñíþþòü
ðåìîíò ³ çàì³íó òðóá, à òàêîæ ¿õíº âèïðîáó-
âàííÿ. �Íàðàç³ ³ç 49 ìàã³ñòðàëåé îíîâèëè 31,
ï³ä ÷àñ ¿õíüî¿ çàì³íè âèÿâèëè 485 ïîøêî-
äæåíü, ³ç ÿêèõ 407 âæå ë³êâ³äóâàëè,� çàçíà-
÷èâ â³í.� Äî ñåðïíÿ âñ³ àâàð³éí³ ðîáîòè çà-
âåðøàòü�. Â³í òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî 115 òèñ.
òîíí âóã³ëëÿ, ÿêå íèí³ çáåð³ãàþòü íà ñêëà-
äàõ, âèñòà÷èòü íà âåñü îïàëþâàëüíèé ñåçîí.
À îñü ìàçóòó, ÿêèé ïîòð³áåí äëÿ ðîáîòè ñòî-
ëè÷íèõ ÒÅÖ, íèí³ çàâåçëè ëèøå 30%.

Îêð³ì åíåðãåòèê³â, äî çèìè ãîòóþòüñÿ é ³í-
ø³ êîìóíàëüí³ îðãàí³çàö³¿ ³ ñëóæáè ì³ñòà. ßê
ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó� âèêîíóâà÷ îáîâ�ÿçê³â
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà �Êè¿âàâòîäîðó�
Ïàâëî Ìîíàñòèðíèé, äëÿ ïîñèïàííÿ ó íå-
ãîäó ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè äîð³ã, òðîòóàð³â,
ìîñò³â ³ øëÿõîïðîâîä³â ïðè íîðì³ 35 òèñ.
òîíí ï³äïðèºìñòâî çàãîòîâèëî ïîíàä 21 òèñ.
òîíí ñîë³. Îäíî÷àñíî ç öèì àâòîäîð³âö³ ãî-
òóþòü äî ñåçîíó ñí³ãîî÷èùóâà÷³, ñîëåðîçêè-
äóâà÷³, ãðåéäåðè, ñí³ãîíàâàíòàæóâà÷³. �Íå-
ùîäàâíî ïðîâåëè òåíäåðè, ³ â ëèïí³ î÷³êó-
ºìî íà íîâó ñïåöòåõí³êó�,� ïîâ³äîìèâ ïàí
Ìîíàñòèðíèé. Íèí³ æ óñ³ ñèëè øëÿõîâèêè
ñïðÿìóâàëè íà áóä³âíèöòâî îá�ºêò³â, ÿê³ ìà-
þòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì. Ñåðåä íèõ áóëüâàð Ïåðîâà, âóë. Ñàêñà-
ãàíñüêîãî, âóë. Æèëÿíñüêà.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî çàÿâèâ �Õðåùàòèêó�: äî íè-
í³øíüîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñòîëèöÿ
ï³äãîòóºòüñÿ ë³ïøå, í³æ òîð³ê. �Õî÷à íàðà-
ç³ âñå éäå çà ïëàíîì, ³ñíóþòü ³ ñåðéîçí³
ïðîáëåìè,� ñêàçàâ â³í.� Íàñàìïåðåä ïî-
òð³áíî çàì³íèòè ³ â³äðåìîíòóâàòè ìåðåæ³,
âèð³øèòè ïèòàííÿ ç ðîçðàõóíêàìè çà åíåð-
ãîíîñ³¿�. Â³í äîäàâ, ùî íàðàç³ ìàþòü òàêîæ
âèçíà÷èòè, õòî íàäàâàòèìå íàñåëåííþ ïî-
ñëóãè ³ õòî ñòàíå âèðîáíèêîì ãàðÿ÷î¿ âî-
äè. �Çàãàëîì æå íà ï³äãîòîâêó äî çèìè ïå-
ðåäáà÷åíî ìàéæå ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü,�
ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî.� Ùîïðàâäà, öÿ ñóìà íàðàõîâóº áà-
ãàòî ñêëàäîâèõ. Íàïðèêëàä, äî íå¿ âõîäèòü
ïðîãðàìà �Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð�ÿ�, à öå
ïîíàä 160 ìëí ãðí, ðåìîíò ë³ôò³â � 104
ìëí ãðí, êîøòè íà âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíè-
ê³â � 18 ìëí ãðí� !

Â³ääàìî äèòèíó ó äîáð³ ðóêè
Ó ñòîëèö³ â³äêðèòî ïåðøèé â Óêðà¿í³ Ì³ñüêèé öåíòð
äèòèíè ç ïèòàíü óñèíîâëåííÿ òà îï³êè

Ïåäàãîãè òà ïñèõîëîãè äàâíî âèçíà÷è-
ëè, ùî äëÿ âñåá³÷íîãî ³ ãàðìîí³éíîãî ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñò³ ä³òè ïîâèíí³ çðîñòàòè
â ñ³ìåéíèõ óìîâàõ. Êîæíà äèòèíà, ùî
òèì÷àñîâî àáî íàçàâæäè ïîçáàâëåíà ñâî-
ãî ñ³ìåéíîãî îòî÷åííÿ, ìàº ïðàâî íà çà-
õèñò òà äîïîìîãó ç áîêó äåðæàâè, â ïåð-
øó ÷åðãó øëÿõîì ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ
óìîâ äëÿ ¿¿ óñèíîâëåííÿ. Íà îáë³êó ó êè-
¿âñüê³é Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé ÊÌÄÀ ïå-
ðåáóâàº 2884 äèòèíè, ùî ç ð³çíèõ ïðè-
÷èí çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³êè.
Ùîð³÷íî ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çá³ëüøóºòüñÿ íà
800 îñ³á. Ïèòàííÿìè ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ
áåç ï³êëóâàííÿ, çàéìàþòüñÿ ð³çí³ äåðæàâ-

í³ îðãàíè. Ðåçóëüòàòè ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñâ³ä÷àòü, ùî çíà÷í³ çóñèëëÿ ñïðÿìîâàí³
íå íà óñèíîâëåííÿ, à íà âëàøòóâàííÿ ä³-
òåé ï³ä îï³êó.

Ñàìå äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè, çà
³í³ö³àòèâè ÊÌÄÀ, ó Êèºâ³ â³äêðèëè
Ì³ñüêèé öåíòð äèòèíè. Òóò ìàéáóòí³
áàòüêè çìîæóòü îö³íèòè âëàñí³ ñèëè òà
ìîæëèâîñò³ ùîäî ïðèéíÿòòÿ äèòèíè ó
ñ³ì�þ. Ñïåö³àë³ñòè öåíòðó îçíàéîìëþâà-
òèìóòü ïðåòåíäåíò³â íà óñèíîâëåííÿ ç
ïðàâîâèìè òà ïðîöåäóðíèìè íþàíñàìè
ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â, îñîáëèâîñòÿìè
ðîçâèòêó òà ñòàíó çäîðîâ�ÿ ä³òåé, ë³êàð³
òà ïñèõîëîãè ðîçêàæóòü ïðî âïëèâ ãåíå-
òè÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ñïàäêîâîñò³ íà ôîð-

ìóâàííÿ òà ðîçâèòîê äèòèíè. Ùîäî áà-
æàííÿ âñèíîâèòè Â²Ë-³íô³êîâàíó äèòè-
íó àáî äèòèíó-³íâàë³äà áàòüêàì ðîçêà-
æóòü ïðî ìåòîäè ðîáîòè ç íèìè. Òîáòî
óâåñü ïðîöåñ óñèíîâëåííÿ òà ä³¿, ïîâ�ÿçà-
í³ ç íèì, ñêîíöåíòðóþòü ó îäíîìó ì³ñ-
ö³. Íà óòðèìàííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ
Öåíòðó ì³ñüêèì áþäæåòîì ïåðåäáà÷åíî
âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ñóìó 300 òèñ. ãðí íà
ð³ê.

ßêùî îêðåìà ñ³ì�ÿ ç ÿêèõîñü ïðè÷èí
óñèíîâèòè äèòèíó íå ìîæå, àëå áàæàº äî-
ïîìîãòè, Öåíòð çàïðîïîíóº é ³íø³ ôîð-
ìè: îï³êà, ï³êëóâàííÿ, ñòâîðåííÿ äèòÿ÷î-
ãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ÷è ïðèéîìí³
ñ³ì�¿. Îï³êà òà ï³êëóâàííÿ ïåðåäáà÷àº
âëàøòóâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò ó ñ³ì�¿, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü, ïåðåâàæíî, ó ñ³ìåéíèõ, ðî-
äèííèõ ñòîñóíêàõ ³ç ä³òüìè ç ìåòîþ çà-
áåçïå÷åííÿ ¿õíüîãî âèõîâàííÿ, îñâ³òè é
ðîçâèòêó. Ïðèéîìíà ñ³ì�ÿ � ñ³ì�ÿ ÷è
îñîáà, ùî âçÿëà íà ñâîº àáî äåðæàâíå çà-
áåçïå÷åííÿ äî 4 ä³òåé äëÿ âèõîâàííÿ òà
ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ.

Ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíî-
ãî òèïó ïåðåäáà÷àº ïðèéíÿòòÿ ó ñ³ì�þ íà
âèõîâàííÿ ÷è äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ
ïîíàä ï�ÿòåðî ä³òåé, ïðè öüîìó çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ä³òåé ó ñ³ì�¿, ç óðàõóâàííÿì
âëàñíèõ, íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 10 îñ³á.
ßê ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòèêó� êåð³âíèê
Ì³ñüêîãî öåíòðó äèòèíè Â³êòîð³ÿ Åéäå-
ì³ëëåð, çã³äíî ç Äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ
ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ íà
2006�2016 ðîêè, �âèíàãîðîäà çà áàòüê³â-
ñòâî� äëÿ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé íàðàç³ ñòàíî-
âèòü 1000 ãðèâåíü, à äëÿ îï³êóí³â � 500
ãðèâåíü íà îäíó äèòèíó. Àëå íå âàðòî
ïëóòàòè ö³ ãðîø³ ³ç çàðïëàòíåþ. Êîøòè
ìàþòü âèòðà÷àòè ëèøå íà îñîáèñò³ ïîòðå-
áè äèòèíè. Çà ñâîþ �ðîáîòó� ïðèéîìí³
áàòüêè îòðèìóþòü ïðèáëèçíî 350 ãðí íà
ì³ñÿöü !

Àïë³êàö³ÿ ïî÷àòêó ñòîë³òòÿ
Ó ïðèì³ùåíí³ Ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ñâÿòî¿
Ìàð³¿ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà êàðòèí Ìàð�ÿíè Ðîìàí÷óê
Ôåä³ð ÌËÈÍ×ÅÍÊÎ
�Õðåùàòèê�

НоваторсьDа*техніDа*мозаїчної
апліDації*х$дожниці*Мар'яни*Ро-
манч$D*виDлиDає*не*лише*захоп-
лення*$*відвід$вачів*виставDи
"Мозаїчне*диво",*а*й*чер8$*на
запис*$*майстер-Dлас*апліDації
до*мистDині.

Âèñòàâêà �Ìîçà¿÷íå äèâî� â³äêðèòà äî
15 ëèïíÿ â ïðèì³ùåíí³ Ì³æíàðîäíîãî
ôîíäó Ñâÿòî¿ Ìàð³¿ íà âóëèö³ Ãåðöåíà, 6.
Æâàâèé ³íòåðåñ ñåðåä êèÿí ³ ãîñòåé ñòî-
ëèö³ íàäèõíóâ ãîëîâó ôîíäó Ãàííó Ìàò³-
êî-Áóáíîâó íà äóìêó çðîáèòè åêñïîçèö³þ
ïîñò³éíî ä³þ÷îþ.

Ïðîòÿãîì ïåðøîãî òèæíÿ åêñïîçèö³¿
òâîðè Ìàð�ÿíè Ðîìàí÷óê ïîáà÷èëè ïîíàä
òèñÿ÷ó ïîö³íîâóâà÷³â. Ê³ëüêà ñîòåíü âè-
ÿâèëè áàæàííÿ ïåðåéíÿòè ìèñòåöüêèé äî-
ñâ³ä ñàìîáóòíüî¿ õóäîæíèö³. Ãàííà Ìàò³-
êî-Áóáíîâà, â³äãóêóþ÷èñü íà ìèñòåöüê³
çàïèòè êèÿí, âèð³øèëà íàäàòè ìîæëèâ³ñòü
Ìàð�ÿí³ Ðîìàí÷óê ðîçêðèâàòè òà¿íó àâ-
òîðñüêî¿ òåõí³êè ìîçà¿÷íî¿ àïë³êàö³¿. Ìàé-
ñòåð-êëàñ ïî÷íå ïðàöþâàòè ç âåðåñíÿ.

Íîó-õàó Ìàð�ÿíè Ðîìàí÷óê ïîëÿãàº ó
îñ³áíîìó ðîçóì³íí³ àïë³êàö³¿, ùî òðàíñ-
ôîðìóºòüñÿ â ìîçà¿÷í³ êàðòèíè âèãàäëè-
âîþ óÿâîþ õóäîæíèêà. Ìàòåð³àëîì ñëóãó-
þòü æóðíàëüí³ ³ëþñòðàö³¿ òà ãàçåòí³ ìà-

ëþíêè, ÿê³ ìàéñòðèíÿ ðîçð³çàº íà õèìåð-
í³ äð³áí³ ÷àñòèíêè. À âæå ïîò³ì �ñêëàäàº�
¿õ ó çîáðàæåííÿ, ÿêå âèïîâíþºòüñÿ àëå-
ãîðè÷íèì ³ ìåòàôîðè÷íèì çì³ñòîì. Ôîð-
ìàëüíî òâîð÷³ñòü Ìàð�ÿíè Ðîìàí÷óê �
àìàòîðñüêà, áî çà îñâ³òîþ âîíà ãåîãðàô ³
ïðàöþº ó Íàö³îíàëüí³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³
Âåðíàäñüêîãî.

Íàñïðàâä³ æ çíàéîìñòâî ³ç âèñòàâêîþ
ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêèé âèøê³ë, ìîæëèâî,
çàïîçè÷åíèé àâòîðêîþ ç àïë³êàòèâíîãî
àâàíãàðäó 20-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.
Ðîìàíòèçì ³ ë³ðè÷í³ñòü çàçâè÷àé íå òîâà-

ðèøóþòü ó òâîð÷îñò³ ç ñóñï³ëüíèìè ïðîá-
ëåìàìè. Âî÷åâèäü ç ö³º¿ ïðè÷èíè íà âè-
ñòàâö³ íåìàº æîäíî¿ ðîáîòè, ÿêà á äèñî-
íóâàëà ç ãàñëîì �Êðàñà äëÿ êðàñè�.

Â³äâ³äóâà÷³ íàéäîâøå çàòðèìóþòüñÿ á³-
ëÿ ðîá³ò �Äèâîâèæíà çóñòð³÷�, �Ó ïîëîí³
ïå÷àë³� é �À ÿ ïðîñòî óêðà¿íêà, óêðà¿íî÷-
êà�. Âîíè íàéá³ëüøå ïðèâàáëþþòü ãëÿäà-
÷à, ñëóãóþ÷è â³çèò³âêîþ âñ³º¿ âèñòàâêè, íà
ÿê³é ïðåäñòàâëåíî 100 ðîá³ò. À âåñü òâîð-
÷èé äîðîáîê Ìàð�ÿíè Ðîìàí÷óê, íàä ÿêèì
ìàéñòðèíÿ ïðàöþâàëà ïðîòÿãîì ñåìè ðî-
ê³â, ñêëàäàº ïðèáëèçíî 300 êàðòèí !

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

Учора*на*церемонії*відDриття*МісьDо8о*центр$*дитини*заст$пниD
8олови*КМДА*Віталій*Ж$равсьDий*та*начальниD*Сл$жби*$*справах
дітей*МиDола*К$леба*презент$вали*пілотний*проеDт*КМДА*з*подо-
лання*дитячо8о*сирітства.*На*відмін$*від*десятDів*районних*$ста-
нов*та*сл$жб,*що*опіD$ються*цим*питанням,*новостворений*Центр
працюватиме*$*форматі*"єдино8о*віDна"*та*надаватиме*8ромадя-
нам*$весь*спеDтр*психоло8ічної,*соціально-педа8о8ічної*та*юридич-
ної*допомо8и.

Кіль%ість(дітей-сиріт(в(У%раїні(становить
понад( 100( тисяч.( У( 2006( році( %ияни( >си-
новили( 156( дітей,( >( першом>( півріччі(
2007-Dо(їхня(%іль%ість(становила(60.(Нара-
зі( >( Місь%ом>( центрі( дитини( знаходиться
понад(100(заяв(на(>синовлення.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Я%(повідомили(>(Головном>(>правлінні(жит-
ловоDо( Dосподарства,( ними( вже( підDотовле-
но( до( зими( майже( 70%( від( запланованоDо.
На(ремонт(інженерних(мереж(виділено(120,9
млн(Dрн.(О%рім(цьоDо,(Київсь%им(місь%им(Dо-
ловою( передбачено( додат%ово( 18,5( млн( Dрн
на(ремонт(б>дин%ових(мереж.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Êîìóíàëüí³
ñëóæáè
ïî÷àëè
ãîòóâàòèñÿ
äî çèìè
² ãîòóâàòè äî íå¿ êèÿí

МиDола*К$леба*особисто*презент$вав*можливості*ново8о*Центр$

Відвід$вачі*найдовше*затрим$ються*біля*робіт*“Дивовижна*з$стріч”,*“У*полоні*печалі”*
й*“А*я*просто*$DраїнDа,*$DраїночDа”
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ВІД АВТОРА

Äîùîâèé
êóðîðò 
Â³òñòåáë

Àíäð³é ÊÓÐÊOÂ
ïèñüìåííèê

Âèíÿòîê ÷àñòî ö³êàâ³øèé â³ä
ïðàâèë. Á³ëüø³ñòü ëþäåé óë³òêó
ïðàãíóòü íà ï³âäåíü, õî÷à â ïðè-
ðîä³ âñå îðãàí³çîâàíî ³íàêøå.
Ïòàõè íà ï³âäåíü ëåòÿòü âîñåíè,
ùîá ïåðå÷åêàòè çèìó. À íàâåñ-
í³ � íàçàä. Ïðèðîäà ëþäèí³ íå
óêàç. Âîíà â³ä óñüîãî õî÷å íàé-
êðàùîãî � ³ â³ä ïîãîäè, ³ â³ä ïðè-
ðîäè, é â³ä íà÷àëüñòâà. ß òåæ çà-
ì³ñòü òîãî, ùîá ëåò³òè ñîá³ â
Êðèì, îïèíèâñÿ â Àíãë³¿, ó ì³ñ-
òå÷êó Â³òñòåáë íà áåðåç³ ìîðÿ ç
âèäîì íà ãèðëî Òåìçè. Âîäà òóò
êàëàìóòíî-êîðè÷íåâà, â³òåð õî-
ëîäíèé, äîù � ìîâ ³ç òóðáî-äó-
øà. Àëå ùî äèâíî � ì³ñòå÷êî öå
ââàæàºòüñÿ êóðîðòíèì. Òóò ³ ìà-
ëåíüê³ ãîòåëü÷èêè, ³ ïðèâàòí³ áó-
äèíî÷êè â îðåíäó, é ðåñòîðàí÷è-
êè, ³ íàâ³òü öåíòð ³íôîðìàö³¿ äëÿ
òóðèñò³â. À òóðèñò³â, ÿêùî ïðè-
äèâèòèñÿ, íå á³ëüøå ï�ÿòè äåñÿò-
ê³â íà äåíü ïðè¿æäæàº. Öåíòðàëü-
íà âóëèöÿ çàâäîâæêè ìåòð³â ç â³-
ñ³ìñîò, ìàëåíüêà ãàâàíü äëÿ ðè-
áàëüñüêèõ ñóäåí ³ íåïîêàçíèé äå-
ðåâ�ÿíèé ä³ì íà äâà ïîâåðõè. Íà
ïåðøîìó � ðèáíèé ðèíîê, íà
äðóãîìó � ðèáíèé ðåñòîðàí. Òà-
êèõ ì³ñòå÷îê íàâêîëî ãèðëà Òåì-
çè � äåñÿòêè. Ó êîæíîãî � ñâîº
îáëè÷÷ÿ, ðåòåëüíî ï³äðåñòàâðîâà-
íå òàìòåøíüîþ âëàäîþ. Àäæå ïå-
ðåâàæíî òóðèçì òóò �òðàíçèò-
íèé�. Ëþäè ¿äóòü óçäîâæ óçáå-
ðåææÿ, çà¿æäæàþòü ó ì³ñòå÷êà é
ñåëà, âèõîäÿòü ïðîãóëÿòèñÿ é ïå-
ðåêóñèòè. Ìè íàéíÿëè áóäèíî-
÷îê íà áåðåç³ íà òèæäåíü. Íàçè-
âàºòüñÿ �Coastguard house�, ùî
ìîæíà ïåðåêëàñòè ÿê �Áóäèíî-
÷îê áåðåãîâîãî ïàòðóëÿ�, ç âèäîì
íà ìîðå. Ó íüîìó ñò³ëåöü ïðÿìî
ïåðåä â³êîíöåì. À íà ï³äâ³êîí-
í³ � òðè ïàðè á³íîêë³â. Îäèí
çàââàæêè ç äâà ê³ëîãðàìè, ùå
äâà � äèòÿ÷³. Ñèäèø ñîá³ íà
ñò³ëüö³ é çà êîðàáëÿìè òà ÷îâíà-
ìè ñïîñòåð³ãàºø. À ÿêùî ïîãîäà
ÿñíà, òî âèäíî ì³ñòå÷êî Ñàóñåíä
íà ïðîòèëåæíîìó áåðåç³ ãèðëà. Ó
áóäèíî÷êó º êàì³í ³ çàïàñ äðîâ,
ùîá ïî÷óâàòèñÿ çàòèøíî ï³ä ÷àñ
äîùîâèõ äí³â. Ìè âæå äâ³÷³ éî-
ãî ðîçïàëþâàëè. Âñþ ìèíóëó í³÷

äóâ-ãóâ óðàãàííèé â³òåð, çàë³òàâ ó
êîìèíêîâèé äèìàð, çàâèâàâ. À
çðàíêó ÷åðåç ïîðâàí³ â³òðîì õìà-
ðè íàìàãàºòüñÿ ñâ³òèòè ñîíöå.
Â³äïëèâ òóò ñåðéîçíèé, îêåàí-
ñüêèé. Ìîðå â³äñòóïàº íà ìåòð³â
ñòî ï�ÿòäåñÿò. ² òîä³ ìè ïðîñòó-
ºìî íà ïîøóêè ñêàðá³â. Ï³äáèðà-
ºìî ³ç äíà ÷åðåïàøêè.

Óçäîâæ ìîðÿ äî íàñòóïíîãî
ì³ñòå÷êà Õåðí Áåé â³äñòàíü íå
á³ëüøå ï�ÿòè ê³ëîìåòð³â, äîðî-
ãîþ íà ïàãîðá³ íàä ìîðåì áóäêà
ìîðîçèâíèêà ç îäíèì ÷àâóííèì
ñòîëèêîì ³ ï�ÿòüìà ñò³ëüöÿìè.
Âçäîâæ ïðèáåðåæíî¿ äîð³æêè �
äåðåâ�ÿí³ ëàâè íà ÷àâóííèõ êðó-
÷åíèõ í³æêàõ. ² íà êîæí³é ëàâ³ �
áðîíçîâà òàáëè÷êà ç âèãðàâ³þâà-
íèì íàïèñîì. Óñ³ íàïèñè ïî÷è-
íàþòüñÿ ç³ ñë³â: �Íà çãàäêó
ïðî...� Íàéá³ëüøå ìåí³ ïîäîáà-
ºòüñÿ îäèí ³ç íèõ: �Íà çãàäêó ïðî
Àë³ Åëüô³ (1915�2005), ä³äóñåâ³,
ïðàä³äîâ³, äðóãó, áóääèñòîâ³,
àíàðõ³ñòó, ïîëóì�ÿíîìó âáîë³-
âàëüíèêó ôóòáîëüíîãî êëóáó
�Àðñåíàë�.

Öÿ ëàâà ñòî¿òü ëèøå çà ï�ÿò-
íàäöÿòü õâèëèí ï³øîãî õîäó â³ä
ì³ñòå÷êà Â³òñòåáë óá³ê Õåðí Áåé.
Ìîæíà ïîñèä³òè íà í³é, ïîäèâè-
òèñÿ íà ìîðå é çãàäàòè ïðî ñâî-
¿õ ä³äóñ³â ³ ïðàä³ä³â, ïðî âñ³õ, õòî
ï³øîâ. Ó ö³é òðàäèö³¿ ìåíøå ïà-
ôîñó, í³æ ó ðîçê³øíèõ ïàì�ÿòíè-
êàõ Áàéêîâîãî öâèíòàðÿ. Ó íàñ
òðàäèö³éíî ò³ëüêè íà êëàäîâèù³
ëþäèíà äóìàº ïðî â³÷í³ñòü, â
Àíãë³¿ ïðî íå¿ ìîæíà äóìàòè
ñêð³çü.

Ó âàíí³é ê³ìíàò³ âîäà òå÷å ³ç
êðàí³â, çðîáëåíèõ ó 1902 ðîö³.
Íèí³ òàê³ êðàíè òåæ ó ìîä³. Ìî-
äà ò³ëüêè ðîáèòü âèãëÿä, ùî �äè-
âèòüñÿ â ìàéáóòíº�, íàñïðàâä³
âîíà â³äøòîâõóºòüñÿ â³ä ìèíóëî-
ãî. À âò³ì, ìåíå ìîäà íå ö³êà-
âèòü. Ãîëîâíå, ùîá çì³øóâà÷,
çðîáëåíèé ó 1902 ðîö³, ñïðàâíî
ïðàöþâàâ ó ÷åðâí³ 2007-ãî. Ãî-
ëîâíå, ùîá ëþäèíà ðîáèëà íå òå,
ùî ìîäíî, à òå, ùî õî÷åòüñÿ. Ãî-
ëîâíå � àáè êîæíå ì³ñòå÷êî
ñòâîðþâàëî ÷è çáåð³ãàëî ñâîº îá-
ëè÷÷ÿ â íàä³¿ çàö³êàâèòè çà¿æäæî-
ãî òóðèñòà. À, ìîæå, íàâ³òü ³ íå
öå ãîëîâíå. Ìîæå, ãîëîâíîãî íå-
ìàº çîâñ³ì? !

Â³òàë³é Æóðàâñüêèé
ïîäèâèâñÿ íà ãðàí³ò íàóêè
Ðàçîì ³ç êåð³âíèêîì �Êè¿âì³ñüêáóäó� 
â³í â³äâ³äàâ ì³ñöå áóä³âíèöòâà íîâîãî êîðïóñó
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó íà Îáîëîí³

Áóä³âíèöòâî êîðïóñ³â äëÿ ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó âåäóòü ó äâ³
÷åðãè. Íå ï³çí³øå 5 æîâòíÿ öüî-
ãî ðîêó äî åêñïëóàòàö³¿ ìàþòü
çäàòè íàâ÷àëüíèé êîðïóñ íà
Îáîëîí³, ÿêèé â³äíîñÿòü äî ïåð-
øî¿ ÷åðãè. Çà ïîïåðåäí³ìè ðîç-
ðàõóíêàìè êîøòîðèñ ñòàíîâèâ
ïðèáëèçíî 65 ìëí ãðí. Àëå ãî-
ëîâà ÂÀÒ Òðåñò �Êè¿âì³ñüêáóä�
Ìèêîëà Îëåô³ð ïîâ³äîìèâ, ùî
ñóìà ïîòð³áíà çíà÷íî á³ëüøà �
ïîíàä 100 ìëí ãðí. Íà ñüîãîäí³

ïîòð³áíî ùå 25 ìëí äëÿ çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà.

Ùîá óñòèãíóòè äî çàçíà÷åíîãî
òåðì³íó, ïëàíóþòü îðãàí³çóâàòè
ðîáîòó ó òðè çì³íè. Íàðàç³ íà
áóäìàéäàí÷èêó ïðàöþº ïðèáëèç-
íî 600 îñ³á. Âò³ì, º ðèçèê, ùî
îá�ºêò íå çäàäóòü â÷àñíî. Ïîñà-
äîâö³ Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ ïîÿñíþ-
þòü öå ïðîáëåìàìè ç ïîñòà÷àí-
íÿì îáëàäíàííÿ, â³äñóòí³ñòþ ÷³ò-
êî ðîçðàõîâàíîãî êîøòîðèñó òà
ñõåì ô³íàíñóâàííÿ. Äîòåïåð íå

ïðîâåëè òåíäåð íà ïîñòàâêó ïî-
òð³áíîãî îáëàäíàííÿ.

Ââåäåííÿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ÷åðã
áóä³âíèöòâà áóëî çàòâåðäæåíî ùå
ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿, ïðîòå, çà ñëîâàìè ïðåä-
ñòàâíèêà ñàíåï³äåìñòàíö³¿ Ñåðã³ÿ
Ïàñòóøåíêà, ó äîêóìåíòàö³¿ íå
éøëà ìîâà ïðî ñòàä³éíó çäà÷ó
îá�ºêòà.

�Ôîðñîâàíå áóä³âíèöòâî ïðè-
çâåäå äî òîãî, ùî íàâ÷àëüíèé
ïðîöåñ ïðîõîäèòèìå íà áóäìàé-
äàí÷èêó�,� ïîâ³äîìèâ â³í.

Ó ÿêíàéøâèäø³é çäà÷³ îá�ºêòà
çàö³êàâëåí³ ³ ñïóäå¿, ³ Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè. Ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ îáãîâîðåííÿ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé ïîðàäèâ âíåñòè
êîðåêòèâè ó äîêóìåíòàö³þ òà ïî-
äàòè ¿¿ äî Êè¿âäåðæåêñïåðòèçè.
Êîëåêòèâíèì ð³øåííÿì ïîñòàíî-
âèëè: ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò. Ãî-
ëîâ³ Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ Âàäèìîâ³
ßã³äö³ äîðó÷åíî âçÿòè ï³ä îñî-
áèñòèé êîíòðîëü ïðîöåñ çâåäåí-
íÿ áóä³âë³ !

Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Учора&відб+лася&виїзна&нарада&на&місце&б+дівництва
ново7о&8орп+с+&педа7о7ічно7о&8оледж+&на&в+лиці&мар-
шала&Тимошен8а&за&+часті&заст+пни8а&місь8о7о&7олови
Віталія&Ж+равсь8о7о.&Керівни8&"Київмісь8б+д+"&Ми8ола
Олефір&та&представни8и&Оболонсь8ої&районної&адмініс-
трації&об7оворили&тр+днощі,&я8і&вини8ли&під&час&б+дів-
ництва,&та&намітили&шляхи&їхньо7о&подолання.&Ухвале-
но&рішення&за8інчити&зведення&навчально7о&8орп+с+ до
Дня&вчителя.

Êëóá îäèíîêèõ ñåðäåöü
Í³íè Ìàòâ³ºíêî
Ñï³âà÷êà ïî÷èíàº ñâ³é òóð, ïðèñâÿ÷åíèé
ñàìîòí³ì óêðà¿íöÿì

Í³íà Ìàòâ³ºíêî âèñòóïàòèìå ó
ñêëàä³ òð³î �Çîëîò³ êëþ÷³�, ç
ÿêèì ñï³âïðàöþº ùå ç 1968 ðî-
êó. Áàãàòîð³÷í³ òâîð÷³ âçàºìèíè
ñòàíóòü ó íàãîä³ ìóçè÷í³é êîìàí-
ä³ â äàëåêèõ ïåðå¿çäàõ ì³æ ãåð³-
àòðè÷íèìè öåíòðàìè, ðîçòàøî-
âàíèìè ó Êè¿âñüê³é, ×åðí³ã³â-

ñüê³é, Â³ííèöüê³é, ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüê³é, Äîíåöüê³é, Çàïîð³çüê³é,
Õàðê³âñüê³é, Õåðñîíñüê³é, Îäå-
ñüê³é îáëàñòÿõ.

Ïàí³ Ìàòâ³ºíêî ðîçïîâ³ëà êî-
ðåñïîíäåíòó �Õðåùàòèêà�, ùî
ï³ä ÷àñ ñâî¿õ ïåðøèõ ïî¿çäîê çà
êîðäîí ó íå¿ âèêëèêàëè çàõîï-

ëåííÿ ÷èñò³, îõàéí³, ïðîñòîð³ áó-
äèíêè äëÿ ïðåñòàð³ëèõ. Ïðèºìíî
çäèâóâàëî ³ äóæå ëþäÿíå ñòàâëåí-
íÿ äî ë³òí³õ ëþäåé. Íàïðèêëàä,
ÿêùî õòîñü ³ç íèõ õîò³â óòðèìó-
âàòè äîìàøí³õ óëþáëåíö³â, äî-
ãëÿäàòè çà êâ³òàìè íà êëóìáàõ �
áàæàííÿ çàäîâîëüíÿëîñÿ îáîâ�ÿç-
êîâî. À íåùîäàâí³é â³çèò äî áó-
äèíêó ïðåñòàð³ëèõ ó Íîâîá³ëè÷àõ
øîêóâàâ � �êðàùå á òóäè íå çà-
õîäèëà�, ã³ðêî çàóâàæèëà ñï³âà÷-
êà.

Ïî¿çäêó ó áóäèíêè äëÿ ñàìîò-
í³õ ðîçö³íþº ÿê ìîæëèâ³ñòü
�ñâ³é ãîíîð ïî÷èñòèòè, óñìèðè-
òè ³ ïðèãîòóâàòèñÿ äî çóñòð³÷³ ç
ìàéáóòí³ì�. Íà öèõ ñëîâàõ Í³-
íà Ìàòâ³ºíêî óñì³õíóëàñÿ é äî-
äàëà, ùî íà ñòàðîñò³ º ëþäè ñâ³ò-
ë³, æèòòºðàä³ñí³, à º � ³ç çãàñ-
ëèìè î÷èìà é îïóùåíèìè ïëå-
÷èìà. Òîæ ñâî¿ìè ï³ñíÿìè, ïðî-
ïóùåíèìè êð³çü ñåðöå, õî÷å ï³ä-
òðèìàòè ïåðøèõ ³ ï³äíÿòè �çãîð-
íóò³ êðèëà� ó äðóãèõ. ² ñï³âàòè-
ìå íå ëèøå ïðî ñòàð³ñòü ÷è ñìó-
òîê, à ïåðåâàæíî � ïðî ëþáîâ
³ íàä³þ.

Íà çàïèòàííÿ, ÷è áðàëà âîíà
êîëèñü ó÷àñòü ó ïîä³áíèõ áëàãî-
ä³éíèõ òóðàõ, ïàí³ Í³íà ðîçïîâ³-
ëà, ùî áóâ òóð �Æ³íêè äëÿ Óêðà-
¿íè� ùå â 90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ. ¯çäèëè ç êîíöåðòàìè ó
äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ, ³íòåðíàòàõ,
òþðìàõ. Îäíàê â ãåð³àòðè÷íèõ
öåíòðàõ ùå íå âèñòóïàëà. Íà âòî-
ìó íå çâàæàº, �ìîãëè á íàñ âè-
êîðèñòîâóâàòè ÷àñò³øå, ïîêè º
ñèëè ¿çäèòè�. Ç ïå÷àëëþ â ãîëî-
ñ³ çàóâàæèëà: ³íêîëè ñòàð³ºø â³ä
òîãî, ùî ñóìóºø. Öå ³ º ñòàð³ñòü,
êîëè ñóì ïðèõîäèòü. À â³í íàâ³-
äóºòüñÿ, ÿêùî òâî¿ ñèëè, äàðè Áî-
æ³, çàëèøèëèñÿ íåâ³ääàíèìè ñâ³-
òó. Í³íà Ìàòâ³ºíêî äóæå õî÷å çà-
ëèøèòè âñå ëþäÿì. Õî÷å òàê âèñ-
ï³âàòèñÿ � äî õðèïîòè, ùîá í³-
÷îãî íå çàëèøèëîñü !

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

Сьо7одні&розпочинається&бла7одійний&т+р&співач8и&Ніни
Матвієн8о&+&рам8ах&8омпле8сної&соціальної&про7рами
"Самотності —&ні!".&Народна&артист8а&поб+ває&в&деся-
ти&7еріатричних&центрах —&б+дин8ах&для&самотніх&літ-
ніх&людей.&Протя7ом&двох&тижнів&т+р&пройде&майже&по
всій&У8раїні.

Ніна&Матвієн8о&вважає&своїм&завданням&вселити&+&самотніх&людей
+певненість&+&собі&і&подар+вати&їм&бадьорий&настрій
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé
ïðîãíîç 
íà 10 ëèïíÿ

Емоційна)депресія)стане)“вірним”)с5п5тни6ом)цьо8о
дня,)перетворюючи)нас)на)примхливих)б5р6от5нів,)6от-
рим)нічим)не)до8одиш,—)5се)не)та6.)Не)ходіть)з)про-
ханнями)по)висо6их)інстанціях,)бо)вас)там)“відф5тбо-
лять”,)не)в6ладайте)ні65ди)8роші)й)“танцюйте”)перед
вередливими) чарівними) створіннями,) бо) ті) вариводи
налаштовані)добряче)“попити)з)вас)6рові”...

ОВНИ,"визначтеся!"Ви"самі"не"знаєте,"чо3о"хочете..."А"зо-
рі"попереджають:"вередлива"@оза —"вов@ові"@ористь."Затя-
мили?..

ТЕЛЬЦІ,)не"витайте"поза"хмарами"під"час"роботи,"бо"від
боса"дістанете"прочFхан@и"за"неFважність"і"помил@и."Вдома
до" Fтис@ів" рідних" вам" не" зви@ати." Терпіть" і" дFховно" 3артFй-
теся."Той"виховний"ди@тат"має"@армічний"підте@ст"(дворічна
смF3а"дис@омфортF"F"вересні"завершFється).

БЛИЗНЯТА,"візьміть"тайм-аFт"від"життєвої"метFшні"й"пе-
репочиньте."Низь@ий"тонFс —"то"озна@а"втоми,"на@опиченої
протя3ом"місяця."Адже"на"роботі"часто"доводилося"бFти"від-
бFвайлом"F"самодFрів-начальни@ів,"тож"і"цьо3о"дня,"навчені
3ір@им" досвідом," не" вс@очте" в" анало3ічнF" халепF." Та" запад-
ня"для"вас"Fже"3отова...

РАКИ,"не"“ведіться”"на"приятельсь@і"медові"обіцян@и,"спо-
@Fсившися"ви3одою."Я@"мовиться,"ждатимете"та"й"ждани@и
по3Fбите.

ЛЕВИ,"F"професійній"сфері —"сFцільні"споти@ання."Ліпше
не" потрапляйте" на" очі" @ерівництвF," не" з’ясовFйте" стосFн@ів
з"бать@ами."Причаїться"в"затишномF"безпечномF"місці"й"пе-
ресидьте,"по@и"та"бFря"минеться.

ДІВИ," знайдіть" мFжність" сприйняти" болючF" @рити@F" на
свою" адресF" спо@ійно," навіть" без" образи," бо," я@що" трима-
тимете"зло,"бFде"3ірше"вам.

ТЕРЕЗИ,"@оли"вам"не"платять"за"зароблене"чи"не"повер-
тають"бор3ів,"обмежтеся"с@ромним"існFванням,"посидьте"на
3олодномF"пай@F..."Це"аж"нія@"не"повинно"спонF@ати"до"звіль-
нення,"адже"саме"тепер"@ар’єрний"темп"набирає"обертів.

СКОРПІОНИ з" притаманним" від" природи" пра@тицизмом
тримають" рF@F" на" хазяйсь@омF" пFльсі," обмежFючи" себе" та
оточення" чи" не" в" FсьомF..." І" не" забFвайте," що" с@Fпий" пла-
тить"двічі.

СТРІЛЬЦІ,"тя3ти"слFжбовF"хFрF"важ@о,"але"треба."Даєть-
ся"взна@и"фахова"необізнаність."ТомF"“під@Fйте”"себе"нови-
ми"знаннями,"не"пасіть"задніх"F"про3ресивних"наF@ових"тех-
ноло3іях."Саме"це"поле3шить"працю.

КОЗОРОГИ,"я@що"ви"в"пошF@ах"сердечно3о"принца"і"щи-
ро"налаштовані"за@охатися —"це"чFдово."І"навіть"@оли"через
с@нарість"обранця"зновF"зазнаєте"фіас@о"F"своїх"намірах,"не
засмFчFйтеся."Не"втрачайте"віри"на"майбFтнє.

ВОДОЛІЇ,"ви"маєте"завдання"та"@оло"своїх"обов’яз@ів?"Ось
їх"і"ви@онFйте."Й"не"лізьте"в"чFжF"цер@вF"паламарювати.

РИБИ,"я@що"вас"давно"“нFдить”"від"слFжбових"завдань,"від
розмов"з"@оле3ами —"саме"роздратFвання,"а"на"роботF"йде-
те" я@" на" @атор3F," вини@ає" запитання:" чомF?" Відповідь" про-
заїчна:" треба" знайти" своє" істинне" фахове" по@ли@ання," зай-
нятися"тим,"до"чо3о"лежить"серце."А"цьо3оріч"тFт"фортFнить,
тож"не"зліть"роботодавців"і"не"марнFйте"доро3оцінний"час! !

Під8от5вала)Любов)ШЕХМАТОВА,
астроло8

У)6омі6сах)із)с5мним)і
м5дрим)6отом-філосо-
фом,)я6і)відтепер)можна
знайти)на)сторін6ах)"Ве-
чірньо8о)Києва",)х5дож-
ни6)Оле8)Тищен6ов)роз-
мовлятиме)з)читачами
про)любов,)др5жб5,)мрії
та)час.

Ëàêîí³÷í³ òà ãóìîðèñòè÷í³ ³ñ-
òîð³¿ ç äîìàøí³ì óëþáëåíöåì,
ÿê êàæå ñàì àâòîð, â³í ïðèäó-
ìóº íà äîçâ³ëë³. Ç³ ñïîñòåðå-
æåíü, êóðéîç³â, ó áàç³êàíí³ ç
äðóçÿìè íàðîäæóþòüñÿ ìàëüî-
âàí³ ä³àëîãè ëþäèíè ³ êîòà. Öåé
æàíð äàëåêèé â³ä ñåðéîçíîãî,
ïðîòå òåìè ãðàô³÷íèõ íîâåë
çàâæäè àêòóàëüí³: æèòòÿ, ëþáîâ,
äðóæáà, ìð³¿, ÷àñ, ñàìîòí³ñòü.
×àñòî ó ñóïåðå÷êàõ êîòà ³ éîãî
õàçÿ¿íà íàðîäæóºòüñÿ ³ñòèíà.

� Ñïîä³âàþñÿ, ùî ìî¿ ³ñòîð³¿
÷èòà÷àì ñïîäîáàþòüñÿ, à, ìîæ-
ëèâî, ³ ñïîíóêàþòü çàìèñëèòè-
ñÿ ïðî ì³íëèâå ³ â³÷íå,� ãîâî-
ðèòü õóäîæíèê !

Оле8)ТИЩЕНКОВ —"хFдож-
ни@," професійний" аніматор,
один" із" провідних" дизайнерів
російсь@ої" СтFдії" Артемія" Ле-
бєдєва."Родом"зі"Смоленсь@а,
навчався," а" нині" і" працює" в
Мос@ві." З" 17" ро@ів," за" йо3о
словами," заробляє" на" життя
живописом."З3одом"перейшов
до" еле@тронно3о" живописF" та
медіамистецтва." Йо3о" роботи
можна" побачити" в" основномF
на" російсь@их" сайтах" (yan-
dex.ru,"narod.ru)."Вистав@и"3ра-
фі@и" е@спонFвали" F" Мос@ві,
МFрмансь@F," Смоленсь@F" та
Києві." Ілюстрації" хFдожни@а
пFблі@Fють" жFрнали" “FHM”,
“Men’s" Health”" та" “Rolling
Stone”," а" відтепер" і" “Вечір@а”.

ДДООССЬЬЄЄ::

�Âå÷³ðí³é Êè¿â�
çàâ³â ñîá³ êîòà
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Свід ам ДТП,
що мала місце

04.07.2007 р. об 11.45
на мост Мос овсь ий,

часни ами я ої б ли автомобілі
Ле с с-300, №777-48 КЕ
та ВАЗ-2107 №458-63 КЕ,

прохання від н тися за тел.
486-26-02, 8-050-469-12-39.
Вина орода арант ється.

Посвідчення лі відатора
аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 2, серія А,
№206147, на ім'я Гриню а
І оря Оле овича вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора
аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 2, серія А,
№373753, на ім'я Клоч а
Валерія Леонідовича
вважати недійсним.
Посвідчення лі відатора
аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 2, серія А,

№004620, на ім'я Миш а
Анатолія Івановича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора
аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 2, серія А,
№507274, на ім'я Каберова
Каміля Саліхзяновича
вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора
аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 3, серія А,
№104646, на ім'я Страш а

Оле сандра Володими-
ровича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора
аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 2, серія А,
№377887, на ім'я Бо та
Анатолія Сер ійовича
вважати недійсним.
Посвідчення лі відатора
аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 2, серія А,
№161896, на ім'я
Островсь о о Юрія
Михайловича вважати
недійсним.

В Солом'янсь ом районі
по б львар Івана Лепсе, 6, орп с 3, літера (У)

ТОВ "Метал р ійний центр"
б де розпочата ре онстр ція з надб довою нежитлової

б дівлі під офіс за альною площею 20 000 в.м;
3—7 поверхів.

З пропозиціями та за важеннями просимо Вас звертатись
за адресою в л. Т рівсь а, 15, ТОВ "Метал р ійний центр".

Київсь ом національном е ономічном

ніверситет ім. Вадима Гетьмана

на містоб дівній раді 06.06.2007 р. хвалено прое т

б дівництва ртожит для іноземних ст дентів,

після затвердження прое тно- ошторисної

до ментації в становленом поряд

розпочнеться б дівництво ртожит .

ВАТ "КИЇВГАЗ" повідомляє

Постановою НКРЕ від 21.06.2007 №787
з 1- о липня 2007 ро для ВАТ "Київ аз"

затверджений тариф на розподіл природно о
і нафтово о аз розмірі 28,80 рн за 1000 м3

без рах вання подат на додан вартість
та тариф на постачання природно о аз за
ре льованим тарифом розмірі 9,90 рн за

1000 м3 без рах вання подат на додан вартість.

Інформаційне повідомлення

Лі відатор Бан ''У раїна"
пропон є до продаж а тиви Бан ''У раїна"

(цінні папери, ве селі тощо).

З перелі ом а тивів Бан "У раїна",
я і пропон ються до продаж , можна ознайомитися

за адресою: м. Київ, в л. Інстит тсь а, 12.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів Роба а Валентина
Петровича, останнє місце проживання: м. Київ, в л. Б л а ова, б д. 15, в. 60, для часті
в цивільній справі за позовом Затхея М.В. до Роба а В.П. про відш од вання ш оди
внаслідо ДТП. С дове засідання відб деться 18.07.2007 р. о 15.30 за адресою: м. Київ,
в л. Жилянсь а, 142, аб. 22. С ддя Ш м Л.М. У разі неяв и Роба а Валентина Петровича
до с д без поважних причин або разі неповідомлення про причини неяв и справа б де
роз лядатись за йо о відс тності.

3 липня 2007 ро за адресою: в л.Смоленсь а, 4 відб лося ромадсь е об оворення
б дівництва офісно о омпле с з вб довано-приб дованими приміщеннями, за ладами
ромадсь о о харч вання та підземною автостоян ою по в л.Польовій, 12. Ор анізатори
ромадсь о о об оворення -Солом'янсь а РДА і ТОВ "Е1-Інвест". На зборах б ло прийнято
рішення: "Надати з од на проведення всіх подальших робіт щодо прое т вання та
б дівництва офісно о омпле с з вб довано-приб дованими приміщеннями, за ладами
ромадсь о о харч вання та підземною автостоян ою на в л. Польовій, 12 Солом'янсь ом
районі міста Києва за мови ви онання заб довни ом всіх зобов'язань з ідно ладених
до оворів та планів заходів щодо омпле сно о бла о строю встановлені терміни з
ініціативними р пами б дин ів''.

Миронівсь ий районний с д Київсь ої області ви ли ає Рибальч Наталію Ми олаївн
я відповідача по цивільній справі №2-356 за позовом Тарасен а Ві тора Петровича до
Рибальч Наталії Ми олаївни про стя нення бор та відш од вання ш оди.
С довий роз ляд справи відб деться 19 липня 2007 ро о 9.00 в приміщенні Миронівсь о о
районно о с д (м. Миронів а Київсь ої області, в л. Першотравнева, 3).
У разі неяв и в с дове засідання та неповідомлення про причини неяв и справа б де
роз лян та її відс тності.

Степанова Ніна Оле сандрівна та Степанов Сер ій Оле сандрович ви ли аються в
с дове засідання по роз ляд цивільної справи за позовом Сартанія Т.Г. до Нащ бсь о о
Я.В., Степанової С.С., Степанова С.О., 3-я особа: Мар ін О.Л. Про с нення переш од
орист ванні вартирою та виселення на 12.00 13 липня 2007 ро в Деснянсь ий районний
с д м.Києва (м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб.29).

Шевчен івсь ий райс д м. Києва ви ли ає в с дове засідання відповідачів
по справі за позовом КПУЖГ Шевчен івсь ої районної м. Києві ради до
Маш ри Наталії Михайлівни, Маш ри Андрія Михайловича про стя нення
бор , Маш р Наталію Михайлівн , Маш р Андрія Михайловича, я і
проживають в м. Києві, в л. Щерба ова, 53-В, в. 52. Роз ляд справи
призначено на 14.30 23.07.2007 р. в приміщенні Шевчен івсь о о райс д
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б, аб. №39.
В разі неяв и відповідачів Маш ри Н.М., Маш ри А.М. с дове засідання
справа б де роз лядатися їх відс тності за наявними справі до азами.

Бі ташева Анжелі а Станіславівна повідомляється про те, що 14 червня
2007 ро постановлено заочне рішення по справі за позовом Йонен о Л.В.
до Пономарен а А.О., Бі ташевої А.С., треті особи: приватні нотарі си
Київсь о о місь о о нотаріально о о р Соврас О.Ю., Петріць а А.П., Від та
О.В., Бан "Фінанси та редит", АТ "У раїнсь а охоронно-страхова омпанія"
про визнання недійсними довіреності та до оворів півлі-продаж . З дня
оп блі вання о олошення відповідач а Бі ташева А.С. вважається
повідомленою про постановлення заочно о рішення та має право подати
заяв про йо о пере ляд протя ом десяти днів.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Касьян Наталію
Павлівн в с дове засідання по справі за позовом Київсь ої редитної спіл и
"Вітязь" до Касьян Н.П. про стя нення бор за редитним до овором, я е
відб деться в приміщенні с д за адресою: 01001, м. Київ, в л. Гайцана, 4,
. 405 -19.07.2007 р. об 11.00. В разі йо о неяв и на в азане с дове засідання
с д роз лядатиме справ без йо о часті.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Т ачен о Марин Гри орівн
с дове засідання на 11.00 16 липня 2007 ро я відповідача по цивільній

справі № 2-2410/2007 за позовом Михайлівни Марти Оле сандрівни до
Т ачен о Марини Гри орівни про визнання та ою, що втратила право
орист вання жилим приміщенням. С дове засідання відб деться за адресою:
м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 19.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я. Коласа,
25-а, аб. № 3) повідомляє Мальцев Ірин Петрівн , я а зареєстрована за
адресою: м.Київ, в л. Симирен а, 5, в. 324, що 06.07.2007р. прийнято заочне
рішення, я им позовн заяв Кідалова Валентина Івановича про стя нення
пози и задоволено.

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 по
в л. Мілютен а, між б дин ами №44 та №46

Деснянсь 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 .

№№№№ 1111111133332222

Рез льтати
розі раш

«Лото-
трій а»

від 7, 8 липня
2007 ро
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Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííèé, 4�7 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+33°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ, â Êàðïàòàõ

âäåíü +23...+28°Ñ, âíî÷³ +10...+14°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â.
Â³òåð çàõ³äíèé, 4�7 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+32°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ !

Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9               ²íäåêñ 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 2271

Ñ Ê À Í Â Î Ð Ä
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Ор#анізатор —+реда.ція+#азети+Київсь.ої+місь.ої+ради+“Хрещати.”
Генеральний+спонсор —+#олова+Шевчен.івсь.ої+районної

B+м.Києві+державної+адміністрації+Ві.тор+Пилипишин.
Триває'(он(+рс'“Ер+дит”'для'читачів'“Хрещати(а”.'До'+часті'запрош+ються

всі' охочі.' Переможці' др+EоEо' етап+' (травень-серпень)' визначатим+ться
за'(іль(істю'набраних'за'цей'час'балів.'Підс+м(и'третьоEо,'за(лючноEо,
етап+'б+де'підбито'+'Eр+дні.

Щовівтор(а'п+блі(+ватим+ться'три'запитання'і'чотири'варіанти'відповідей,
та'лише'одна'б+де'правильною,'за'неї'нарахов+ватиметься'бал.'Учасни(и'мо-
ж+ть'запропон+вати'свої'запитання'(надіславши'(серо(опію'джерела).'Серед
(он(+рсантів,'чиї'запитання'ви(ористають,'б+де'розіEрано'три'призи.

Дванадцять'читачів,'(отрі'набер+ть'найбільше'поетапних'балів,'отрима-
ють'призи.'ТоEо,'хто'за'підс+м(ами'трьох'етапів'здоб+де'найбільше'балів,
б+де'визнано'переможцем.'На'ньоEо'че(ає'с+перприз.

Вед+чий —'Оле(сандр'Яремен(о

II+
ЕТАП

9
ТУР

______________________
____________________ім’я'та'прізвище

телефон

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

Перший+ в+ У.раїні+ фести-
валь+ “Веселий+ варени.”
відбBвся+ 13+ травня+ 2007
ро.B+в

а Одесі
б Вінниці
в Львові
# Хар(ові

Щоро.B+16+червня+B+понад
50+ .раїнах+ світB+ прихиль-
ни.и+Джеймса+Джойса+від-
значають+ день+ Леопольда
Блюма,+ #оловно#о+ #ероя
романB+ “Улісс”.+ У+ цьомB

Відповіді+на+запитання+8-#о+тBрB:
1-#+(#азета+“Метро”.—+№ 53,+2007.—+С.+1);

2-а+(ЖB.+А.+Б.+Справочни.+по+стрел.овомB+орBжию.+
Револьверы.+Пистолеты.—+Воениздат,+1993);

3-а+(жBрнал+“БB.ет+с.анвордов.+Мимоза”.—+№ 2,+2007.—+С.14).

році+вперше+й+У.раїна+від-
значила+цей+день+своєрід-
ним+фестивалем+B+місті

а Одесі
б Львові
в Хар(ові
# Києві

За+статисти.ою+синопти.ів
найбільше+ опадів+ за+ рі.+ в
Європі+випадає+в

а Мілані
б Ген+ї
в Лондоні
# Манчестерів

3

1

2

Â³òà Ê³í ïîêàçàëà,
õòî ¿é äðóã
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëàñü âèñòàâêà ôîòîãðàô³¿ 
â ñòèë³ íþ
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

У+#алереї+"Kiev.+Fine+Art"
представлено+перший
фешн-фото-прое.т+знаної
столичної+хBдожниці+Віти
Кін —+"My+Beautiful
Friends".+Задля+"висо.о#о
мистецтва"+15+її+подрB#+та
знайомих+по#одились+зня-
ти+з+себе+останнє,+деінде
сором'язливо+при.рива-
ючись+.лапти.ом+одежи-
ни.+Але+не+слід+шB.ати+в
цих+роботах+розпBсти.
Все+зроблено+на+найви-
щомB+хBдожньомB+та+про-
фесійномB+рівні.

Íà ñâ³òëèíàõ Â³òè Ê³í, ùî åêñ-
ïîíóþòü ó �Kiev. Fine Art�, âè íå
ïîáà÷èòå ïðîôåñ³éíèõ ìîäåëåé ç
ãëÿíöåâèõ îáêëàäèíîê. Ó â³äâåð-
òèõ òà íåçâè÷íèõ ïîçàõ �ïðîñò³�
óêðà¿íñüê³ æ³íêè: äðóæèíè áàãà-
ò³¿â, âëàñíèö³ á³çíåñó òà ñâ³òñüê³
�ëåâèö³�. Ïàí³ Ê³í äîïîìîãëà ¿ì
ñêèíóòè ç ñåáå òàâðî �äîáðîïî-
ðÿäíèõ ìàòðîí�, ïîêàçàâøè óñþ
ïîòàºìíó æ³íî÷ó ñóòí³ñòü � áó-
òè áàæàíèìè òà ñåêñóàëüíèìè.
Çðîáëåíî öå, äî ñëîâà, áåç æîä-
íîãî íàòÿêó íà âóëüãàðí³ñòü.
Ëþáëÿ÷è âèáóäîâóâàòè êàðêî-
ëîìí³ ì³çàíñöåíè, Â³òà Ê³í âè-
õîïëþº íåîáõ³äíó äåòàëü ëèøå çà
äîïîìîãîþ ñâ³òëà òà íåçâè÷íîãî
ðàêóðñó. Ðîáîòè äóæå ÿñêðàâ³ òà
â³äâåðò³ � áåç ñåðöåáèòòÿ ïðî-
éòè ïîâç íèõ ìàéæå íåìîæëèâî.
Çàõ³ä ïîä³áíîãî çì³ñòó íèí³ º ð³ä-
ê³ñòþ äëÿ êè¿âñüêîãî ãëÿäà÷à,
òîæ ìîæå áóòè ö³êàâèì áàãàòüîì,
òèì ïà÷å ÿêùî ìîâà éäå ïðî ôî-

òîìèñòåöòâî âèñîêîãî ́ àòóíêó. Ó
íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ õóäîæíèö³ �
çðîáèòè ìàñøòàáíó âèñòàâêó, íà
ÿê³é áóëè á ïðåäñòàâëåí³ ôîòî-
ãðàô³¿ âñ³õ ¿¿ çíàéîìèõ ó æàíð³
�áåç òàáó�.

Âèñòàâêà òðèâàòèìå äî 30
ñåðïíÿ çà àäðåñîþ: Ãàëåðåÿ
�Kiev. Fine Art�, âóë. Âåëèêà
Æèòîìèðñüêà, 12, â³ä 13.00 äî
19.00. Ïîíåä³ëîê � âèõ³äíèé.
Âõ³ä â³ëüíèé !
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