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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
âáîë³âàº çà Êè¿â
Ìåð çðîáèòü âñå ìîæëèâå, àáè ô³íàë �ªâðî-2012�
â³äáóâñÿ â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³

�ß çàÿâëÿþ ç ïîâíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ, ùî ñòîëè÷íà ìåð³ÿ âè-
ðîáèëà êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî
ðîçâ�ÿçàííÿ ïðîáëåìè, ÿêà âèíèê-
ëà ³ç çáóäîâàíèì ïîðÿä ç ÍÑÊ
�Îë³ìï³éñüêèé� òîðãîâî-ðîçâà-
æàëüíèì öåíòðîì, äîçâ³ë íà áó-
ä³âíèöòâî ÿêîãî âèäàíèé çà ï³ä-
ïèñîì êîëèøíüîãî ìåðà Îëåêñàí-
äðà Îìåëü÷åíêà. Ìè âèïðàâèìî
ïîìèëêè ïîïåðåäíüî¿ âëàäè òà,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, äîáóäóþòü öåé
öåíòð ÷è çíåñóòü, ô³íàëüíèé ìàò÷

÷åìï³îíàòó â³äáóäåòüñÿ â Êèºâ³ çà
áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè�,� íàãîëîñèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ïåðø çà âñå ìåðà ö³êàâèëî ïè-
òàííÿ, ÷è ïðàöþþòü äåïóòàòè â³ä
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ç
ðàéîííèìè ³í³ö³àòèâíèìè ãðóïà-
ìè, ùî âèñòóïàþòü ïðîòè ñïîðó-
äæåííÿ íåçàêîííèõ íîâîáóäîâ. Ó
ñâî¿é äîïîâ³ä³ Äåíèñ Êîìàðíèöü-
êèé íàãîëîñèâ, ùî ìåõàí³çì ïðî-
âåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü çà-
ïðàöþâàâ ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê êè-

ÿíè îáðàëè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî òà éîãî êîìàíäó. Â³äïîâ³äàþ÷è
íà çàïèòàííÿ ìåðà, Äåíèñ Êîìàð-
íèöüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íà ñüîãî-
äí³ º 56 ïðîáëåìíèõ ä³ëÿíîê ³ ùî
â³í îñîáèñòî âè¿æäæàâ íà êîæíó ç
íèõ ³ ñï³ëêóâàâñÿ ç ìåøêàíöÿìè
ïðèëåãëèõ áóäèíê³â. Ðàçîì ç òèì
ïàí Êîìàðíèöüêèé ïîäÿêóâàâ ìå-
ðó çà éîãî ïðèíöèïîâó ïîçèö³þ
ùîäî êîíôë³êòó ì³æ çàáóäîâíèêà-
ìè òà ìåøêàíöÿìè Áåðåçíÿê³â.

�ß ïðèçóïèíèâ ð³øåííÿ áþðî-
êðàòè÷íîãî ðåæèìó Îëåêñàíäðà
Îìåëü÷åíêà ïðî âèä³ëåííÿ ä³ëÿí-
êè êîìïàí³¿ �Êðîóí�, ÿêà çàìîâè-
ëà ïîáèòòÿ ï³êåòóâàëüíèê³â áóä³â-
íèöòâà íà âóë. Áåðåçíÿê³âñüê³é, 12.
ß çðîáëþ âñå ìîæëèâå äëÿ òîãî,
àáè ïåðåêîíàòè äåïóòàò³â Êè¿âðà-
äè â³äì³íèòè öå íåçàêîííå ð³øåí-
íÿ�,� çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Äåíèñ Êîìàðíèöüêèé ïîâ³-
äîìèâ, ùî ðàí³øå ìåð äîðó÷èâ éî-
ìó ïåðåâ³ðèòè 56 ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ
ìîæëèâ³ êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ íàâ-
êîëî çàïëàíîâàíèõ íîâîáóäîâ !

Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä çäîáóâ 
ãîëîâó 
Ïîë³òèêè çàäîâîëåí³ 
ñàìèì öèì ôàêòîì

Ó÷îðà ãîëîâîþ Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó îáðàíî Àíäð³ÿ Ñòðè-
æàêà. Öÿ ïîä³ÿ çàâåðøèëà êîðîò-
êîòðèâàëó áîðîòüáó çà ïîñàäó ãî-
ëîâè ñóäó ó ñàìîìó ÊÑ òà ïîë³-
òè÷íó ìåòóøíþ ïîçà íèì. Äåÿê³
ÇÌ² ç óïåâíåí³ñòþ çàÿâèëè ïðî
òå, ùî íîâîîáðàíèé ãîëîâà
ÊÑ � ëþäèíà Â³êòîðà Áàëîãè.

Ïîë³òèêè îïòèì³ñòè÷íî çó-
ñòð³ëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îá-
ðàííÿ ãîëîâè ÊÑ. Ðàäíèê
Ïðåçèäåíòà Ñòåïàí Ãàâðèø
çàÿâèâ �Õðåùàòèêó�: �Ñàì
ôàêò îáðàííÿ ãîëîâè Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó º ïîçèòèâíèì,
áî ³íàêøå ÊÑ íå ìîæå ïðà-
öþâàòè, ïðîòå íå âàðòî ³ ïå-
ðåá³ëüøóâàòè ñïðîìîæí³ñòü
öüîãî ñêëàäó Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó. 

�Âèá³ð, çðîáëåíèé ÷ëåíàìè
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, íà
ìîþ äóìêó, º ðåçóëüòàòîì éî-
ãî ïîë³òèçàö³¿,� íàãîëîñèâ
Ñòåïàí Ãàâðèø.� Ï³äãîòîâêà
äî îáðàííÿ ãîëîâè Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó ñóïðîâîäæóâàëà-
ñÿ ïîñò³éíèìè çàÿâàìè òàêèõ
ïîë³òèê³â, ÿê ïðåäñòàâíèê
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Þð³é
Ì³ðîøíè÷åíêî, òîìó ÊÑ íàâ-
ðÿä ÷è çìîæå ïðàöþâàòè êîíñ-
òðóêòèâíî ³ çâàæåíî�.

Íàðîäíèé äåïóòàò Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè ï�ÿòîãî ñêëèêàííÿ
(ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â) Âà-
ñèëü Ãîðáàëü çàÿâèâ �Õðåùà-
òèêó�, ùî â³í ñïðèéìàº öþ
íîâèíó ÿê ïîçèòèâíó, áî
�âàæëèâî, ùî ãîëîâó Êîíñ-
òèòóö³éíîãî Ñóäó çðåøòîþ îá-
ðàíî, îòæå, ìîæíà ñïîä³âàòè-
ñÿ, ùî ñóä ïðàöþâàòèìå êîíñ-
òðóêòèâíî� !
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бRвся&саме&в&Києві&на&НСК&"ОлімпійсьLий".&ТаLож&пан
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депRтатів&від&ньо]о&в&напрямLR&боротьби&із&незаLонною
забRдовою&столиці.
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Êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
îñâ³òè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàòâåðäèâ â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ïåðåë³ê îá�ºêò³â êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó íà 2007 ð³ê. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Äåíèñà Áàññà, ó öüîìó ïåðåë³êó 32 îá�ºê-
òè, îáëàøòóâàííÿ ÿêèõ òðèâàº ç ê³íöÿ ìè-
íóëîãî ðîêó ÷è ðîçïî÷èíàºòüñÿ â öüîìó. Ô³-
íàíñóâàííÿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà
çàçíà÷åí³ ö³ë³ ïî ãàëóç³ �Îñâ³òà�. Çà éîãî ³í-
ôîðìàö³ºþ, çàãàëüíà êîøòîðèñíà âàðò³ñòü
ðåìîíòíèõ ðîá³ò ñòàíîâèòèìå ìàéæå 11 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü !

10 ì³ëüéîí³â 
íà ³ííîâàö³¿

ßê ñòàëî â³äîìî �Õðåùàòèêó�, ÷åðåç 2 ì³-
ñÿö³ óæå ðåàëüíî çàïðàöþº Êè¿âñüêèé ³ííî-
âàö³éíèé ôîíä, ñòâîðåíèé ð³øåííÿì Êè¿â-
ðàäè. Íà ïî÷àòêîâó ï³äòðèìêó ïðîåêò³â ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó äëÿ ôîíäó âèä³ëèëè 10
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ö³ êîøòè ñïðÿìóþòü íà
÷àñòêîâå ïîãàøåííÿ êðåäèòíèõ â³äñîòê³â äëÿ
ï³äïðèºìñòâ. Ôîíä ï³äòðèìóâàòèìå ïðîåêòè,
ÿê³ ïðîéäóòü â³äá³ðêîâèé êîíêóðñ ó Öåíòð³
âèñîêèõ òåõíîëîã³é òà ³ííîâàö³é. Çà ï³âðîêó
äî Öåíòðó âèñîêèõ òåõíîëîã³é íàä³éøëî
áëèçüêî 2 òèñÿ÷ ïðîåêò³â. Íà ñüîãîäí³ óæå
ä³º ïðîãðàìà ÷àñòêîâîãî ïîãàøåííÿ êðåäè-
ò³â, çà ÿêî¿ 15% êðåäèòíî¿ ñòàâêè ñïëà÷óº
ÊÌÄÀ ³ ëèøå 5% ï³äïðèºìñòâî. Áàíê �Õðå-
ùàòèê� âèä³ëèâ äëÿ ï³ëüãîâîãî êðåäèòóâàí-
íÿ 120 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ð³ê, ç íèõ 65
ì³ëüéîí³â óæå âèïëà÷åíî !

Äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó áóòè
Ó÷îðàøíº çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç

ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí ïðîéøëî áåç
ãîñòðèõ ìîìåíò³â. ªäèíèì âàæëèâèì ð³-
øåííÿì áóëî âèä³ëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ï³ä áóä³âíèöòâî äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³. Ðåøòà ïèòàíü áóëè ðîáî÷è-
ìè ³ íå ñòîñóâàëèñÿ â³äâåäåííÿ íîâèõ ä³-
ëÿíîê ï³ä çàáóäîâó, ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîð-
ìè òîùî. Á³ëüø³ñòü ïèòàíü ñêëàäàëè ïðè-
âàòí³ çâåðíåííÿ êèÿí ïðî çàêð³ïëåííÿ çåì-
ë³ çà ¿õ áóäèíêàìè. Ïðîòå ïîëîâèíà ç íèõ
áóëà â³äõèëåíà ÷åðåç íåäîñòàòíº îá´ðóíòó-
âàííÿ ÷è íå äîîïðàöþâàííÿ. Íà çàñ³äàíí³
êîì³ñ³¿ ñòâîðåíî ðîáî÷³ ãðóïè äëÿ âèâ÷åí-
íÿ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿, äå º ïåâíà
íåóçãîäæåí³ñòü !

Ó ïàðêó Ïåðåìîãè 
çáóäóþòü àòðàêö³îíè

Äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ñåçîíó â ïàðêó Ïåðå-
ìîãè â³äêðèþòü ì³ñòå÷êî àòðàêö³îí³â, ùî áó-
äå íàë³÷óâàòè áëèçüêî 14 íîâèõ êàðóñåëåé
äëÿ ä³òåé ð³çíîãî â³êó. Ïðî öå �Õðåùàòèêó�
ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Ñâ³òëàíà Çîð³íà. Òà-
êîæ âîíà äîäàëà, ùî öüîãî ðîêó íà ðåìîíò
òà ï³äòðèìêó â íàëåæíîìó ñòàí³ àòðàêö³îí³â
ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî ïîíàä
1,6 ìëí. ãðí. Çîêðåìà, ö³ ãðîø³ çàáåçïå÷ó-
þòü ï³äòðèìêó êàðóñåëåé ó ïàðêàõ Ïàðòè-
çàíñüêî¿ ñëàâè, Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Ïåðåìîãè,
Â³äðàäíîìó òà Öåíòðàëüíîìó ïàðêó êóëüòó-
ðè òà â³äïî÷èíêó (á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðî-
ä³â) !

Ïîøòîâó ïëîùó 
ðåêîíñòðóþþòü

Äíÿìè ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ðîçãëÿíå îñòà-
òî÷íèé âàð³àíò ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ Ïî-
øòîâî¿ ïëîù³. Ïðî öå �Õðåùàòèêó� ïîâ³-
äîìèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Ìàðèíà Ëóêàøè-
íà. Çã³äíî çàïðîïîíîâàíîãî ïðîåêòó, âó-
ëèöþ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêó òà Íàáå-
ðåæíå øîñå ìàº ç�ºäíàòè åñòàêàäà, ùî ñóò-
òºâî ïðèñêîðèòü ðóõ òðàíñïîðòó ³ ñïðèÿòè-
ìå çìåíøåííþ çàãàçîâàíîñò³ ïîâ³òðÿ.
�Çã³äíî ç ïðîåêòîì ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü áóä³â-
íèöòâà òóò ïàðê³íãó äëÿ â³äâ³äóâà÷³â Ð³÷-
êîâîãî âîêçàëó. Êð³ì òîãî, çàäëÿ ðîçøè-
ðåííÿ øëÿõîïðîâîäó, äîâåäåòüñÿ çíåñòè ³ñ-
íóþ÷ó áóä³âëþ ðåñòîðàíó øâèäêîãî õàð÷ó-
âàííÿ Ìàêäîíàëüäñ�,� çàóâàæèëà Ìàðèíà
Ëóêàøèíà !

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà 
ðîçïîâ³ëà, ùî âîíà 
çðîáèòü ç öåíòðîì Êèºâà

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
�Õðåùàòèê�

Учора&на&своєм,&чер.овом,
брифін.,&заст,пни6&.олови&Київ-
сь6ої&місь6держадміністрації
Ірена&Кільчиць6а&повідомила,
що&на&пар6,вальних&майданчи-
6ах&водії&платитим,ть&від&3&до&7
.ривень&за&.один,,&в&залежності
від&зони.&У&майб,тньом,&6ияни
розрахов,ватим,ться&за&пар6,-
вання&без.отів6ово&за&допомо-
.ою&мобільних&телефонів.&Допо-
6и&це&нововведення&тор6неться
лише&2&майданчи6ів —&на&Бес-
сарабсь6ій&та&Приво6зальній
площах.&О6рім&цьо.о,&пані&Кіль-
чиць6а&про6омент,вала&від6рит-
тя&нових&медичних&за6ладів&,
столиці&та&продовольчих&ма.а-
зинів&на&Хрещати6,.

На&пар6,вальних&
майданчи6ах&
нові&тарифи

Ç 1 ñåðïíÿ âîä³¿ ñïëà÷óâàòèìóòü 7 ãðí
çà ãîäèíó íà ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷è-
êàõ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà ªâðîïåéñüê³é
ïëîù³, íà âóëèöÿõ Âîëîäèìèðñüê³é, Âå-
ëèê³é Æèòîìèðñüê³é, Âåëèê³é Âàñèëü-
ê³âñüê³é, ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî, Ñàêñà-
ãàíñüêîãî, Áàñåéí³é, Øîâêîâè÷í³é. 
5 ãðí çà ãîäèíó ñòîÿíêè êèÿíè ñïëà÷ó-
âàòèìóòü íà âóëèöÿõ Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüê³é, ßðîñëàâñüê³é, Ãëèáî÷èöü-
ê³é, Àðòåìà, íà Íèæíüîìó Âàëó, ×åð-
âîíîçîðÿíîìó ïðîñïåêò³, Ìå÷íèêîâà,
Äîâæåíêà, ×îêîë³âñüêîìó áóëüâàð³,
Ìîñêîâñüê³é ïëîù³, ïðîñïåêò³ Äðóæáè
íàðîä³â. 3 ãðí çà ãîäèíó âîä³¿ ñïëà÷ó-
âàòèìóòü ó ñïàëüíèõ ðàéîíàõ. Â òîé æå
÷àñ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷èëà, ùî ö³
òàðèôè º ïåðåõ³äíèìè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íå
âèêëþ÷åíî, ùî íà äåÿêèõ ìàéäàí÷èêàõ
ïëàòà â öåíòð³ çà ãîäèíó çãîäîì ñÿãà-
òèìå 30 ãðí.

Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà òàêîæ íàãîëîñèëà,
ùî âîíà â³äñòîþâàòèìå ïëàòíèé â�¿çä
àâòîìîá³ë³â äî öåíòðó. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
îòðèìàí³ êîøòè íàïðàâëÿòèìóòü íà áó-
ä³âíèöòâî íîâèõ ïàðê³íã³â.

Ðàçîì ç òèì, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
ïîâ³äîìèëà, ùî âæå çðîáëåíî ïåðø³ êðî-
êè â àâòîìàòèçàö³¿ ðîçðàõóíê³â çà ïàð-
êóâàííÿ àâòî. Íà ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ íà Áåññàðàáñüê³é òà Ïðèâîêçàëü-
í³é ïëîùàõ íåçàáàðîì àâòîìîá³ë³ñòè
çìîæóòü îïëàòèòè ïàðêóâàëüí³ ïîñëóãè
áåçãîò³âêîâî çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíèõ òå-
ëåôîí³â. Íèí³ òóò âîä³¿ ââîäèòèìóòü äà-
í³: ñê³ëüêè ÷àñó ïåðåáóâàþòü ¿õí³ àâòî
íà ìàéäàí÷èêó. Öþ ³íôîðìàö³þ ñïåö³à-
ë³ñòè âèêîðèñòàþòü äëÿ îñòàòî÷íîãî â³ä-
ïðàöþâàííÿ ïðîöåñó ðîçðàõóíêó ÷åðåç
ìîá³ëüí³ òåëåôîíè. ßêèì îïåðàòîðîì
ìîá³ëüíîãî çâ�ÿçêó êîðèñòóºòüñÿ ëþäè-
íà, çíà÷åííÿ íå ìàòèìå � óãîäó ì³ñüêà
âëàäà ï³äïèøå ç óñ³ìà ãðàâöÿìè ðèíêó
ìîá³ëüíîãî çâ�ÿçêó.

У&центрі&
побільшає&
с,пермар6етів

Íà ñâîºìó áðèô³íãó ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà
òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî, íà ¿¿ äóìêó, ó öåí-
òð³ äîïîêè íå âèñòà÷àº ïðîäîâîëü÷èõ
ìàãàçèí³â. �² öå ïðè òîìó, ùî ¿õ â³äêðè-

âàºòüñÿ äîñèòü áàãàòî�,� çàçíà÷èëà âî-
íà. �Òàê, ïëàíóâàëîñü, ùî çàïðàöþþòü
10 íîâèõ ãàñòðîíîì³â çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 4,500 ì2. 

Íàðàç³ â³äêðèòî âæå 18 íîâèõ ì³í³-
ìàðêåò³â. Òàêîæ äëÿ ìåøêàíö³â öåíòðó
ïëàíóþòü â³äêðèòè âåëèêèé ãàñòðîíîì
ó ðàéîí³ Áåññàðàáêè ïëîùåþ 700 ì2.
Ì³ñüêà âëàäà ïðîâåäå êîíêóðñ, ó ÿêîìó
çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü óñ³ â³äîì³ òîð-
ãîâåëüí³ ïðîäîâîëü÷³ ìåðåæ³�,� ïîâ³-
äîìèëà Ê³ëü÷èöüêà.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ òàêîæ ðîç-
ïîâ³ëà �Õðåùàòèêó�, ùî êîíôë³êò ³ç
ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì Þð³ºì Òêà÷åì
âè÷åðïàíî (ÿê ïîâ³äîìëÿâ �Õðåùàòèê�
4 ëèïíÿ 2007 ðîêó, ïàí Òêà÷ ë³ã ï³ä êî-
ëåñà êðàíà, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî äåìîí-
òóâàëè 2 éîãî ê³îñêè íà Áåññàðàáö³).
Ùîá âèð³øèòè íåïîðîçóì³ííÿ ³ç ï³ä-
ïðèºìöåì, óïðàâë³íö³ çàïðîïîíóâàëè
éîìó ä³ëÿíêó ï³ä ÌÀÔè íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ (àëå íå íà ïåðø³é éîãî ë³-
í³¿) àáî æ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³. Íàãà-
äàºìî, ùî Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ
ïðî �î÷èùåííÿ� Õðåùàòèêà â³ä óñ³õ
êîíñòðóêö³é ìàëèõ ôîðì. Óñüîãî ¿õ áó-
ëî 140, íàðàç³ ùå ôóíêö³îíóº 14, àëå
ò³ëüêè äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó óãîäè.

Незабаром&,&столиці
з’являться&нові&лі6арні

Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà òàêîæ ïðîêîìåíòóâà-
ëà ñèòóàö³þ ùîäî ïðîãðàìè ââåäåííÿ â
ä³þ íîâèõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ó ñòîëè-
ö³. Íà ¿¿ äóìêó, öþ ïðîãðàìó ðåàë³çóþòü
äîáðå. �Òàê, Öåíòð ñåðöÿ çàïðàöþº âæå
ç 1 âåðåñíÿ ö. ð. Çàòðèìêà ³ç â³äêðèòòÿì
Öåíòðó ñêëàëàñü ÷åðåç íåâ³ðí³ îáðàõóíêè
ðîçì³ð³â ïîòð³áíèõ êîøò³â íà áóä³âíèöòâî.
Ñïî÷àòêó ïëàíóâàëè âèòðàòèòè íà íüîãî
240 ìëí ãðí. Îäíàê çãîäîì ç�ÿñóâàëè, ùî
ö³º¿ ñóìè íåäîñòàòíüî. Ó öüîìó ðîö³ áó-
ëî âèä³ëåíî äîäàòêîâî 240 ìëí ãðí äëÿ çà-
âåðøåííÿ îá�ºêòà�,� çàçíà÷èëà âîíà.

Êð³ì òîãî, ÿê ñòâåðäæóº Ê³ëü÷èöüêà,
äî êâ³òíÿ 2008 ðîêó â ñòîëèö³ â³äêðèþòü
Öåíòð ïîçèòðîííî-åì³ñ³éíî¿ òîìîãðàô³¿,
äå âèÿâëÿòèìóòü îíêîëîã³÷í³ õâîðîáè íà
ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó. Íà òåðèòîð³¿ îí-
êîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³, äå çâîäèòèìóòü öåé
öåíòð, äîáóäóþòü õîñï³ñ íà 25 ë³æîê. Ïà-
í³ Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷èëà, ùî òàê³ çàêëà-
äè â³äêðèþòü ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³
íà áàç³ â³ää³ëåíü âæå ³ñíóþ÷èõ ë³êàðåíü.
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ óñ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ðîçì³ùåííÿ ðàéîííèõ õîñï³ñ³â ïîâèíí³
áóòè íàäàí³ äåïóòàòñüêîìó êîðïóñó !

Î Ô ² Ö ² É Í Î

Конфлі6т&підприємця&Юрія&Т6ача&(лівор,ч)&з&місь6ою&владою&вичерпано:&йом,&надали&ділян6,&
в&іншом,&районі,&але&та6ож&,&центрі&міста

Çì³íè òîðêíóòüñÿ ïàðêóâàííÿ òà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
�Õðåùàòèê�

Учора&розпочався&державний&візит
Президента&У5раїни&Ві5тора&Ющен-
5а&до&У;орщини.&У&про;рамі&візит>
чимало&зна5ових&подій&(про&про-
;рам>&"Хрещати5"&писав&5&липня).
Одна5&про&них&читачі&"Хрещати5а"
дізнаються&з&інших&видань,&бо&5о-
респондент&;азети&не&>війшов&до
п>л>&висвітлення&поїзд5и&Прези-
дента.&Це&дало&виданню&добр>&на-
;од>&з'яс>вати&ст>пінь&"прозорості"
роботи&прес-сл>жби&Се5ретаріат>
Президента.

×èòà÷³ é æóðíàë³ñòè �Õðåùàòèêà�, ñïîñ-
òåð³ãàþ÷è çà òåëåçâ³òîì ïðî äåðæàâíèé â³-
çèò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äî Áóäàïåøòà, ïî-
ñòàâèëè ñîá³ äàëåêî íå ðèòîðè÷íå çàïèòàí-
íÿ: íåâæå �Õðåùàòèê� (à îòæå, ³ éîãî ÷èòà-
÷³) ìàº àæ òàêó ç³ïñîâàíó ðåïóòàö³þ, ÷îãî
â³ä íàñ íå ÷åêàþòü, ùî ìè ñàì³ íå çìîæåìî
âèð³øèòè: ÷è íàì ñë³ä ÷åìíî â³äìîâèòèñÿ
â³ä ïðîïîçèö³¿, àáè íå �ïëóòàòèñÿ ï³ä íîãà-
ìè� ó ìåä³à-ãðàíä³â, ÷è �íåñêðîìíî� ïðè-
ñòàòè íà çàïðîøåííÿ?

Çðåøòîþ �Õðåùàòèê� âèð³øèâ, ùî òðåáà
ïîçáóòèñÿ çàéâî¿ ñêðîìíîñò³, ùîá ïîò³ì íå
çâèíóâà÷óâàëè â íåñêðîìíîñò³, é âèð³øèëè ñà-
ì³ çàòåëåôîíóâàòè òóäè, �äå íàñ íå ÷åêàþòü�.

Ãàçåòó ö³êàâèëà òàêîæ â³äïîâ³äü íà ùå îä-
íå äîòè÷íå çàïèòàííÿ: ÷è ñâ³äîì³ ó ïðåñ-
ñëóæá³ Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà òîãî î÷å-
âèäíîãî ôàêòó, ùî ÷èì á³ëüøå óêðà¿íñüêèõ
ìåä³à �îáëèçóþòü� Ïðåçèäåíòà, òèì ìåíøèé
éîãî ðåéòèíã. ßêùî ñâ³äîì³, òî ëîã³÷íî áó-
ëî á î÷³êóâàòè, ùî âîíè çàïðîøóâàòèìóòü ó
òàê³ ïî¿çäêè ïðåäñòàâíèê³â òèõ âèäàíü, ÿê³
�ï³ä Ïðåçèäåíòà íå ñòåëÿòüñÿ�.

Ñòàðøèé êîíñóëüòàíò ïðåñ-ñëóæáè ñåêðå-
òàð³àòó ãëàâè äåðæàâè Àíäð³é Ñåðã³é÷óê ïî-
ÿñíèâ �Õðåùàòèêîâ³�, ùî çàïðîøåííÿ íà
ó÷àñòü ó çàêîðäîííîìó ïðåñ-ïóë³ ç Ïðåçèäåí-
òîì ìè ìîãëè á ìàðíî ÷åêàòè �äî äðóãîãî
ïðèøåñòÿ�. Áî íà ó÷àñòü ó òàêèõ ïóëàõ òðå-
áà ñàìèì ïîäàâàòè ïîïåðåäíþ çàÿâêó â ïèñü-
ìîâîìó âèãëÿä³, �ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíè ïðî-
àíîíñîâàí³�. Äî ñëîâà, àíîíñó ùîäî ïîðÿä-
êó ôîðìóâàííÿ ïóëó íà âèñâ³òëåííÿ â³çèòó
Ïðåçèäåíòà íà éîãî ñàéò³ íåìàº. Çàÿâêó, çà
ñëîâàìè Àíäð³ÿ Ñåðã³é÷óêà, ñë³ä ïîäàâàòè
êåð³âíèêîâ³ ïðåñ-ñëóæáè Îëåãó Êîøåëºâó.
²ç çàïèòàííÿìè ïðî òå, çà ÿêèìè êðèòåð³ÿìè
â³äáèðàþòü æóðíàë³ñò³â äëÿ ó÷àñò³ ó çàêîð-
äîííèõ ïóëàõ � �òàêîæ äî íüîãî�. �Àëå éî-
ãî (Êîøåëºâà) çàðàç íà ì³ñö³ íåìà, òîìó é
íåìà ñåíñó í³ äçâîíèòè, í³ ïèñàòè éîìó ëèñ-
òà�,� çàê³í÷èâ ñâî¿ ïîÿñíåííÿ Àíäð³é Ñåð-
ã³é÷óê.

Îòæå, ôîðìàëüíî äëÿ ïðåñ-ñëóæáè ÑÏ âñ³
ÇÌ² ð³âí³, áî âîíè ñàì³ íå çàïðîøóþòü, à
ïðàöþþòü ç òèìè, õòî ïîäàâ çàÿâêó. Ïðîòå
íàñïðàâä³ ò³, õòî ïîäàâ òàêó çàÿâêó, â÷àñíî
ÿêîñü òàêè ä³çíàþòüñÿ ïðî òå, êîëè é êóäè
¿äå Ïðåçèäåíò!...

Ó÷îðà ãîëîâà êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè ï�ÿòîãî ñêëèêàííÿ ç ïèòàíü ñâîáî-
äè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿ Àíäð³é Øåâ÷åíêî íà
ïðîõàííÿ �Õðåùàòèêà� ïðîêîìåíòóâàòè ñè-
òóàö³þ ñòîñîâíî ôîðìóâàííÿ ïóëó íà âèñâ³ò-
ëåííÿ â³çèòó Ïðåçèäåíòà äî Óãîðùèíè çàçíà-
÷èâ: �Çâ³ñíî, âîíè (ïðåñ-ñëóæáà ÑÏ.� Àâò.)
ñàì³ âèð³øóþòü, êîãî ¿ì áà÷èòè â ïóë³, à êî-
ãî í³. Ïðîòå áóëî á äîáðå, ùîá êðèòåð³¿ òà-
êîãî â³äáîðó áóëè îá�ºêòèâíèìè, íàïðèêëàä,
çà ê³ëüê³ñòþ îõîïëþâàíî¿ ÇÌ² àóäèòîð³¿, ³
çðîçóì³ë³, à ñàìà ïðîöåäóðà � ïðîçîðîþ. ß
îñîáèñòî â³â äèñêóñ³þ ùå ç êîëèøíüîþ ïðåñ-
ñåêðåòàðêîþ Ïðåçèäåíòà ²ðèíîþ Ãåðàùåí-
êî, àëå, ïåâíî, ìàðíî. Çðåøòîþ ìè äî öüî-
ãî (ïðîçîðî¿ ïðîöåäóðè â³äáîðó çà îá�ºêòèâ-
íèìè êðèòåð³ÿìè) îäíàê ïðèéäåìî, àëå õî-
÷åòüñÿ, àáè öå ñòàëîñÿ ÿêíàéøâèäøå�,� ïî-
ÿñíèâ Àíäð³é Øåâ÷åíêî !
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Ñîö³îëîãè ðîçïîä³ëèëè
ïîë³òèê³â çà àñîö³àö³ÿìè
³ ðîçä³ëèëè ïàðò³¿ íà äâ³ ÿê³ñí³ ãðóïè
²ðèíà ÌÀËÈÊ
�Õðåùàòèê�

Учора&>&Києві&дире5тор&Центр>
досліджень&проблем&;ромадян-
сь5о;о&с>спільства&Віталій&К>ли5
оприлюднив&рез>льтати&соціоло-
;ічно;о&опит>вання,&проведено;о
на&основі&дослідження&"Соціаль-
но-політична&сит>ація&>&ре;іонах
У5раїни&напередодні&виборів —
2007".&"Хрещати5"&продовж>є
відслід5ов>вати&тем>&соціоло;іч-
них&опит>вань,&я5і&оприлюдню-
ють&соціоло;и.

Ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â (ç ñ³÷íÿ äî
ëèïíÿ 2007 ðîêó) Öåíòðîì äîñë³äæåíü
ïðîáëåì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà áó-
ëî ïðîâåäåíå êîìïëåêñíå ñîö³îëîã³÷íå ³
ïîë³òîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ â óñ³õ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè. Åêñïåðòè âèâ÷àëè íàéá³ëüø àê-
òóàëüí³ äëÿ íàñåëåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³ ïðîáëåìè, ¿õí³é âïëèâ íà åëåêòî-
ðàëüí³ âïîäîáàííÿ ëþäåé, ð³âåíü ï³ä-
òðèìêè ÷èííî¿ âëàäè òà îïîçèö³¿ ó ð³ç-
íèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íîâàö³ºþ öüîãî
äîñë³äæåííÿ áóëè ïðîâåäåí³ ²íñòèòóòîì

ïðàêòè÷íî¿ ïîë³òèêè îïèòóâàííÿ ôîêóñ-
ãðóï òà åêñïåðòíèõ ãðóï (æóðíàë³ñò³â, ë³-
äåð³â ì³ñöåâèõ ãðîìàäñüêèõ òà ïàðò³éíèõ
ñòðóêòóð). Åêñïåðòè âèâ÷àëè óÿâëåííÿ
ëþäåé ïðî ïîë³òèê³â, äîñë³äæóâàëè, ÿê³
íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåí³ â ð³çíèõ ðåã³î-
íàõ åëåêòîðàëüí³ ñòðàõè é ðåã³îíàëüí³ ì³-
ôè.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Öåíòðó Â³òàë³ÿ
Êóëèêà, äàíå îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ íå
íà ê³ëüê³ñíîìó, à íà ÿê³ñíîìó ð³âí³ �
åêñïåðòè ðîçä³ëèëè ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ íà
äâà òèïè ��ãëàìóðí³�, ÿê³ âäàþòüñÿ äî
çîâí³øí³õ àòðèáóò³â, ³ �äèñêóðñèâí³�, ÿê³
â³ääàþòü ïåðåâàãó ïðîãðàìíèì äîêóìåí-
òàì. ÁÞÒ òà �Íàøà Óêðà¿íà� á³ëüøå óâà-
ãè ïðèä³ëÿº ôîðì³: çîâí³øíÿ ðåêëàìà,
ñëîãàí, òîä³ ÿê ÊÏÓ � çì³ñòó: ïðîãðàì³,
ñòðóêòóð³.

Êîðåñïîíäåíòó �Õðåùàòèêà� Â³òàë³é
Êóëèê ïîâ³äîìèâ, ùî ó Êèºâ³ äîñë³äæó-
âàëè òàêîæ ð³âåíü ³ ñòóï³íü äîâ³ðè äî Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. �Ñüîãîäí³ ìåð ìàº âèñîêèé ð³-
âåíü äîâ³ðè êèÿí. Ó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî íåìàº æîäíîãî åëåêòîðàëüíîãî êîí-
êóðåíòà. Ìîæëèâî, ÷àñîì â³í ³ ç�ÿâèòü-
ñÿ�,� çàçíà÷èâ åêñïåðò.

Ó êîìåíòàð³ êîðåñïîíäåíòó �Õðåùà-
òèêà� äèðåêòîð ²íñòèòóòó ñòðàòåã³÷íî¿

ïîë³òèêè Àíäð³é Ì³øèí çàçíà÷èâ, ùî
îïðèëþäíåí³ ðåçóëüòàòè íå âïëèíóòü íà
äóìêó ãðîìàäÿí íà ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîðàõ. Çà éîãî ñëîâàìè, ÑÏÓ íå ïðîõî-
äèòü äî ïàðëàìåíòó, áî íå ïëàòèòü ïî-
ë³òòåõíîëîãàì. �Ñòàá³ë³çóâàëàñÿ äèíàì³-
êà ðîñòó ðåéòèíãó ÊÏÓ. Íàâ³òü ìîëîäü
ó Êèºâ³ çàïèñóºòüñÿ ó ÊÏÓ�,� çàçíà÷èâ
åêñïåðò.

Ñâîºþ ÷åðãîþ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ²í-
ñòèòóòó ïðàêòè÷íî¿ ïîë³òèêè ²ðèíà Òèðàí
ðîçïîâ³ëà ïðî åëåêòîðàëüí³ ñòðàõè ³ ì³-
ôè â ð³çíèõ ðåã³îíàõ. Âîíà îðãàí³çóâàëà
åêñïåðèìåíò �Óÿâëåííÿ âèáîðö³â ïðî ïî-
ë³òèê³â�, çà ÿêèì ëþäè ãîâîðèëè ïðî àñî-
ö³àö³¿, ùî âèêëèêàº òîé ÷è ³íøèé ïîë³-
òèê. Çà ñëîâàìè ²ðèíè Òèðàí, óÿâëåííÿ
ñóñï³ëüñòâà ïðî ë³äåð³â íà Ñõîä³, íà Çà-
õîä³ ³ â Öåíòð³ � ïðèáëèçíî îäíàêîâ³.
�Â³êòîðà ßíóêîâè÷à âèáîðö³ ÷àñòî ïîð³â-
íþþòü ç áóëüäîãîì, áî ìàº �ìåðòâó õâàò-
êó�. Þë³þ Òèìîøåíêî íàçèâàþòü Õàçÿé-
êîþ ì³äíî¿ ãîðè Øàïîêëÿê àáî Áîãîðî-
äèöåþ. Â³êòîðà Þùåíêà íà ïîë³òè÷í³é
êóõí³ óÿâëÿþòü ÿê êàïö³ ç ïîìïîíàìè �
ãàðí³, àëå íà êóõí³ íå ôóíêö³îíàëüí³. Òà-
ê³ äîñë³äæåííÿ º íàäçâè÷àéíî êîðèñíè-
ìè, âîíè äîçâîëÿþòü ïî-íîâîìó ïîäèâè-
òèñÿ íà â³ò÷èçíÿíèé ïîë³òèêóì�,� çà-
ÿâèëà ²ðèíà Òèðàí !

Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî
âèÿâèëîñÿ ðîçñóñï³ëüíåíèì
Óêðà¿íñüêèé íåçàëåæíèé öåíòð ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü
ñïðîáóâàâ çíàéòè éîãî â Óêðà¿í³
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ �Õðåùàòèêà�

Учора&аналіти5и&УНЦПД&презент>вали&>&Києві&роз-
ло;е&дослідження&на&тем>&"Я5ий&ор;ан&влади&най-
більше&сприяє&розвит5>&;ромадянсь5о;о&с>спіль-
ства&в&У5раїні".&На&д>м5>&дослідни5ів,&центральні
ор;ани&влади&приділяють&мало&>ва;и&йо;о&розвит-
5>.&Натомість&е5сперти,&опитані&"Хрещати5ом",
засвідчили&достатній&рівень&розвит5>&;ромадян-
сь5о;о&с>спільства&>&Києві.

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íñüêîãî íåçàëåæíîãî öåíòðó ïîë³-
òè÷íèõ äîñë³äæåíü ïðåçåíòóâàëè ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó âñ³õ
ð³øåíü öåíòðàëüíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, óõâàëåíèõ óïðî-
äîâæ ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó. 

Íà äóìêó ðàäíèêà ç ïðàâîâèõ ïèòàíü Ìåðåæ³ ãðîìàäÿíñüêî¿
ä³¿ â Óêðà¿í³ (UCAN) Îëåêñàíäðà Â³íí³êîâà, îðãàíè äåðæàâíî¿
âëàäè ïðèä³ëÿëè ìàëî óâàãè ðîçâ�ÿçàííþ ïðîáëåì îðãàí³çàö³¿
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.  

Åêñïåðò òîâàðèñòâà �Óêðà¿íñüêèé êëóá� Îëåêñàíäð Êðèâåí-
êî çàÿâèâ �Õðåùàòèêó�, ùî ââàæàº ñüîãîäí³øíº ãðîìàäÿíñüêå
ñóñï³ëüñòâî �øòó÷íèì ³ íàäóìàíèì� ÿâèùåì òà �´ðàíòîâèìè
ðîçðîáêàìè� îêðåìèõ ëþäåé, à öå, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, íå
ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç³ ñïðàâæí³ìè ³íòåðåñàìè ñóñï³ëüñòâà.

Íàòîì³ñòü ïðåäñòàâíèê Öåíòðó äîñë³äæåíü ïîë³òè÷íèõ ö³í-
íîñòåé Îëåñü Äîí³é ïåðåêîíàíèé, ùî �ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî º íå ëèøå â Êèºâ³, à é óñþäè â Óêðà¿í³, àëå âîíî â äóæå
îñëàáëåíîìó ñòàí³�. Íà äóìêó ïàíà Îëåñÿ, �ñïîðàäè÷í³ ïðî-
ÿâè ³ñíóþòü, àëå ñèñòåìíîãî âïëèâó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà íà âëàäó íåìàº�. �Â Óêðà¿í³ á³ëüøå âàæàòü ô³íàíñè, í³æ
ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî�,� êîíñòàòóº åêñïåðò.

Ñâîþ ïîçèö³þ âèñëîâèâ �Õðåùàòèêó� ³ ïðåçèäåíò Óêðà¿í-
ñüêîãî êîì³òåòó �²êîìîñ� ì³æíàðîäíî¿ ðàäè ïàì�ÿòîê ³ âèçíà÷-
íèõ ì³ñöü Ìèêîëà ßêîâèíà. Â³í ââàæàº, ùî ãðîìàäÿíñüêå ñó-
ñï³ëüñòâî, áåçïåðå÷íî, ³ñíóº �â îêðåìèõ ñåãìåíòàõ ñóñï³ëüíî-
ãî æèòòÿ�, ïðîòå â³äçíà÷àº �íåïîâíîòó éîãî ÿê ÿâèùà�. Ïàí
ßêîâèíà ñòâåðäæóº, ùî â Óêðà¿í³ ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî, íå-
çâàæàþ÷è íà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà â³äïîâ³äíó
çàêîíîäàâ÷ó áàçó, ùå íå ñêëàëîñÿ.

Åêñïåðò ²íñòèòóòó â³äêðèòî¿ ïîë³òèêè Ìàêñèì Ñòð³õà â³äçíà-
÷àº, ùî òåìà ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà âàðòà �äèñåðòàö³é òà
ðîìàí³â�. Íà éîãî äóìêó, Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ ïîêàçàëà, ùî
â Óêðà¿í³ ³ñíóº ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî, à çîêðåìà êèÿí �íà-
â÷èëî æèòòÿ� îá�ºäíóâàòèñü çàäëÿ â³äñòîþâàííÿ ñâî¿õ ³íòåðå-
ñ³â. Âèÿâîì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà Ìàêñèì Ñòð³õà ââàæàº
³ íåùîäàâí³é ôåñòèâàëü �Êðà¿íà ìð³é�, íà ÿêèé çà âëàñíèì áà-
æàííÿì ïðèéøëî áàãàòî ãðîìàäÿí !
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Фестиваль&“Країна&мрій”&довів&с5епти5ам,&що&;ромадянсь5е
с>спільство&в&У5раїні&є

�Õðåùàòèê�
íå ïóñòèëè
äî Óãîðùèíè
Êîðåñïîíäåíò ãàçåòè 
íå óâ³éøîâ 
äî ïðåçèäåíòñüêîãî ïóëó
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Îáîëîíü çàêëèêàëè
äî ïîðÿäêó
Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ ïðîòåñòóâàâ êåð³âíèöòâî
ðàéîíó íà ãîñïîäàðí³ñòü
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
�Õðåùàòèê�

Учора&відб+лася&перевір1а
стан+&бла4о+строю&п'ято4о
район+&столиці&за&поточ-
ний&рі1.&На&цей&раз&Обо-
лонсь1ий&район,&де&меш-
1ають&311&тисяч&1иян.
Стан&виявився&не&з&най-
4ірших,&але&проблем&ви-
стачає.

Ïåðåâ³ðêó ïðîâ³â âèêîíóâà÷
îáîâ�ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷. Â³ä
ðàéîíó ãîëîâíîþ îñîáîþ íà ³í-
ñïåêòóâàíí³ áóâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Àðòåìåí-
êî.

Ðîçïî÷àëàñÿ ïî¿çäêà ç òàê çâà-
íèõ Îáîëîíñüêèõ Ëèïîê, äå áó-
äèíêè çîâí³ äóæå ïðèñòîéí³.
Àëå ùå ï³ä�¿æäæàþ÷è äî íèõ ïî-
ì³÷àºìî ñêóï÷åííÿ ñòèõ³éíî¿
òîðã³âë³ á³ëÿ ðèíêó �ßâ³ð�. Âæå
ó äâîð³ áóäèíêó íà âóëèö³ Ãåðî-
¿â Ñòàë³íãðàäà, 8, êîðïóñ 2 ìè
ïîáà÷èëè ñòèõ³éíèé ñì³òíèê.
Ïðåäñòàâíèöÿ ì³ñöåâîãî ïðè-
âàòíîãî ÆÅÊó âèïðàâäîâóºòü-

ñÿ, ùî ñì³òíèê ç�ÿâèâñÿ ëèøå
ñüîãîäí³. Ïîðó÷, íà Ãåðî¿â Ñòà-
ë³íãðàäà, 10-à, ÷èñòî. Äàë³ âåëè-
êà òåðèòîð³ÿ, ùî íàëåæèòü áó-
ä³âåëüí³é êîìïàí³¿ �Êè¿âì³ñüê-
áóä-1�, çîêðåìà é êîëèøí³é
øîó-ïàðê �Çîëîò³ âîðîòà�. Òóò
íåçàáàðîì ðîçãîðíåòüñÿ áóä³â-
íèöòâî, à çàðàç íà îñòàííüîìó
çåëåíîìó êëàïòèêó ïðèáåðåæíî¿
òåðèòîð³¿ áàãàòî ñì³òòÿ, ³ çà äî-
ïîìîãîþ äâîõ òðàêòîðö³â êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà �Óïðàâ-
ë³ííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü� çà-
ðîáëÿº ïîçàáþäæåòí³ êîøòè,
ñêîøóþ÷è òðàâó íà òåðèòîð³¿ áó-
ä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿. Çàãàëîì çà
ð³ê, ÿê ïîâ³äîìèëà �Õðåùàòè-
êó� äèðåêòîð ÊÏ �ÓÇÍ� Ìàð³ÿ
Êîâàëü÷óê, çàðîáëÿþòü 5 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü ³ ç áþäæåòó îòðè-
ìóþòü áëèçüêî 6 ì³ëüéîí³â.
Ïðàöþþòü â ÊÏ 150 ëþäåé. Ëè-
øå íà çàðîá³òíó ïëàòíþ ñïðÿ-
ìîâóºòüñÿ 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü
íà ð³ê. Ïàëêå, àëå, ìàáóòü, íå-
çä³éñíåííå áàæàííÿ Ìàð³¿ Êî-
âàëü÷óê � íàâ÷èòè ëþäåé íå
ñì³òèòè.

ßê ³ â êîæíîìó ðàéîí³, â Îáî-
ëîíñüêîìó òàêîæ º ïðîáëåìà âè-
âåçåííÿ íåãàáàðèòíîãî ñì³òòÿ, ùî
éîãî âèêèäàþòü ìåøêàíö³, êîëè
ðîáëÿòü ðåìîíòè â êâàðòèðàõ.

Âàðò³ñòü éîãî âèâåçåííÿ ìàëè á
ñïëà÷óâàòè ñàì³ ìåøêàíö³, ÿê³
ðåìîíòóþòü, àëå çà òèì, õòî ³ êî-
ëè âèêèäàº, ìàéæå íåìîæëèâî
ïðîñòåæèòè. Öå ìàëè á ðîáèòè
äâ³ðíèêè, àëå íå ïðèâ÷åí³ âîíè
çàðàç öå ðîáèòè, òà é íå âèñòà-
÷àº ¿õ. Íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ çàð-
ïëàòí³ áëèçüêî 2000 ãðèâåíü, çà
ñëîâàìè Â³êòîðà Àðòåìåíêà, íà
êîæíèõ äâîõ äâ³ðíèê³â, ùî âëàø-
òóâàëèñÿ íà ðîáîòó, òðîº çâ³ëü-
íÿþòüñÿ.

Á³ëÿ áóäèíêó íà âóë. Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäà, 11-á çà âëàñíîþ ³í³-
ö³àòèâîþ çâåðòàºòüñÿ âëàñíèê
ðîçê³øíî¿ ³íîìàðêè: �Ïàíîâå, ÷è
íå ìîæíà áóëî á ïîëàãîäèòè äî-
ðîãó á³ëÿ áóäèíêó, áî íåçàáàðîì
íåìîæëèâî áóäå çîâñ³ì ïðî¿õà-
òè�. Ðàéîíí³ êåð³âíèêè ïîîá³öÿ-
ëè öå çðîáèòè.

Ïîðó÷ ç³ ñòàíö³ºþ ìåòðî �Ãå-
ðî¿â Äí³ïðà� ³ç 1993 ðîêó íà Îáî-
ëîíñüêîìó ïðîñïåêò³,49 íàÿâíå
ñêóï÷åííÿ ê³îñê³â, á³ëÿ ÿêèõ ³
ì³æ ÿêèìè áàãàòî ñì³òòÿ. Íà ïðè-
âàòíèê³â íàâ³òü çà ïðîõîäæåííÿ
âñ³º¿ ïðîöåäóðè ìîæíà íàêëàñòè
øòðàô ëèøå äî 119 ãðèâåíü.

Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ çàÿâèâ
�Õðåùàòèêó�, ùî ³íñïåêòóâàííÿ
ñòàíó áëàãîóñòðîþ ðàéîí³â òðèâà-
òèìå ³ íàäàë³ !

Ó êðèì³íàëüíîìó
ïîðÿäêó
Êè¿âðàäà óæîðñòî÷èòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ïîðóøåííÿ íîâèõ ïðàâèë
áëàãîóñòðîþ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³¿
²ðèíà ÌÀËÈÊ
�Õðåùàòèê�

Учора&відб+лося&засідання
постійної&1омісії&Київради
з&питань&е1оло4ічної&полі-
ти1и,&на&я1ом+&роз4лян+-
ли&низ1+&а1т+альних&пи-
тань.&Серед&них&рішення
"Про&внесення&доповнень
до&рішення&Київради&"Про
встановлення&Правил&бла-
4о+строю&території,&пар-
1+вання&транспортних&за-
собів,&тиші&в&4ромадсь1их
місцях,&тор4івлі&на&рин1ах
+&місті&Києві".

Çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³-
òèêè â³äáóëîñÿ çëàãîäæåíî ³ äîâî-
ë³ êîíñòðóêòèâíî. Íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ðèíêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà
ïîáóòó Îëüãà Ãðèíü çàïðîïîíóâà-
ëà íà çàñ³äàíí³ äîïîâíåííÿ äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè �Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ òåðè-
òîð³¿, ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â, òèø³ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñ-
öÿõ, òîðã³âë³ íà ðèíêàõ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³�. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà ðèíêàõ ðå-
àë³çóþòü ñ³òêè, ³íø³ çíàðÿääÿ, ÿê³
çàáîðîíåí³ äëÿ ëîâë³ ðèáè.

×ëåí êîì³ñ³¿ Áîë³ñëàâ Àíäðó-

øåíêî ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî êî-
ì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº íîâ³ ïðàâèëà áëà-
ãîóñòðîþ. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ïðî-
ïîçèö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âíåñóòü
äî äîêóìåíòà.

Áîë³ñëàâ Àíäðóøåíêî ïîâ³äî-
ìèâ �Õðåùàòèêó�, ùî íèí³øíº
çàêîíîäàâñòâî ïîòð³áíî ì³íÿòè, çà
ïîðóøåííÿ òåðèòîð³àëüíîãî óñ-
òðîþ òðåáà âñòàíîâèòè á³ëüø
æîðñòêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ìîæëè-
âî, íàâ³òü êðèì³íàëüíó. Çà éîãî
ñëîâàìè, ³ñíóþ÷³ áàãàòîð³÷í³ ïðà-
âèëà íååôåêòèâí³, ¿õ ïîòð³áíî
óäîñêîíàëþâàòè. �ßêùî ìè ö³
ïðàâèëà ïðèéìåìî, òî âîíè íå áó-
äóòü ä³ÿòè, òîä³ í³êîãî íå ïðèòÿ-
ãàòèìóòü äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ðà-
çîì ç íîâèìè ïðàâèëàìè ïîòð³á-
íî îáîâ�ÿçêîâî ðîçãëÿäàòè âèäè
òîðã³âë³, íà ÿê³ äàþòü ë³öåíç³¿�,�
çàçíà÷èâ Áîë³ñëàâ Àíäðóøåíêî.
Íà éîãî äóìêó, ïîòð³áíî áîðîòè-
ñÿ ç òèì, ùî øêîäèòü ïðèðîä³.
Îäèí ³ç âèä³â áîðîòüáè � öå íî-
â³ ïðàâèëà, çà ÿêèìè ëþäåé ïðè-
òÿãàòèìóòü äî â³äïîâ³äàëüíîñò³,
àäæå ñàìà çàáîðîíà ïðîáëåì íå
ðîçâ�ÿæå. �Äî òèõ ï³ð, äîêè íå áó-
äå æîðñòêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, í³-
ÿê³ ïðàâèëà íå ä³ÿòèìóòü�,� çà-
ÿâèâ ïàí Àíäðóùåíêî.

Ïðîåêòè ð³øåíü ç îáãîâîðþâà-
íèõ ïèòàíü âèíåñóòü íà ðîçãëÿä
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ó äðóã³é ïîëîâèí³
ëèïíÿ ! Володимир&Головач&не&змі4&повірити,&що&стихійне&звалище&з’явилося&лише&сьо4одні

Äåïóòàòè âèçíà÷àòüñÿ 
ç ³íâåñòîðîì
áóä³âíèöòâà ÒÅÖ
Öå ïèòàííÿ ðîçãëÿäàòèìóòü 
íà íàñòóïí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

ßê ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó� ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó Â³òàë³é Ëàâðèíåíêî,
ó÷îðà äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè 17
âàæëèâèõ ïèòàíü. �Îäíå ç íàéãî-
ëîâí³øèõ ñòîñóâàëîñÿ çàòâåð-
äæåííÿ óìîâ òà ïîðÿäêó ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó äëÿ âèçíà÷åííÿ
³íâåñòîðà áóä³âíèöòâà ÒÅÖ íà
â³äíîâëåíîìó ïàëèâ³�,� çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Ëàâðèíåíêî. �Íà ïîïå-
ðåäí³é ñåñ³¿ äåïóòàòè âæå âèçíà-
÷èëèñÿ ç ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ
öüîãî ï³äïðèºìñòâà, íàðàç³ æ ìà-
þòü ç�ÿñóâàòè, õòî éîãî çâîäèòè-
ìå� � äîäàâ â³í. Çà ñëîâàìè Ëàâ-
ðèíåíêà, ç ÷àñîì, êîëè á³çíåñìå-
íè ïîâåðíóòü âêëàäåí³ êîøòè, çà-
âîä ïåðåéäå ó âëàñí³ñòü ì³ñòà.
Ïîçèòèâíî áóëî âèð³øåíî ïèòàí-
íÿ é ñòîñîâíî íàêîïè÷åííÿ çåð-
íîâîãî çàïàñó äëÿ Êèºâà. ßêùî
ðàí³øå â³í ñòàíîâèâ 70 ìëí.
òîíí, òî íèí³ âæå 120 ìëí. òîíí.
�Òîìó, ùîá óòðèìóâàòè â ñòîëè-

ö³ â³äïóñêíó ö³íó íà õë³á, âèð³-
øåíî êîìïåíñóâàòè õë³áîâèðîá-
íèêàì â³äñîòêîâó ñòàâêó çà áàí-
ê³âñüêèìè êðåäèòàìè çà ðàõóíîê
ì³ñüêîãî áþäæåòó�,� ïîÿñíèâ
ïàí Ëàâðèíåíêî.

Òàêîæ Â³òàë³é Ëàâðèíåíêî ïî-
â³äîìèâ �Õðåùàòèêó�, ùî æîä-
íîãî ïèòàííÿ ï³ä ÷àñ êîì³ñ³¿ �íå
çàðóáàëè�. Çà éîãî ñëîâàìè, äå-
ÿê³ ç íèõ ò³ëüêè ïîâåðíóëè íà äî-
îïðàöþâàííÿ. Òàê, íà íàñòóïíî-
ìó çàñ³äàíí³ çíîâó ïîâåðíóòüñÿ
äî �Åë³òà-Öåíòðó�. �Íàðàç³ æ
ðîçãëÿíóëè äîñèòü åìîö³éíå
çâåðíåííÿ ãîëîâè ñï³ëêè îøóêà-
íèõ âêëàäíèê³â ãðîìàäÿíèíà Íå-
ñ³íà,� êàæå â³í.� Öå ïèòàííÿ
òàêîæ âèíåñóòü íà ñåñ³þ Êè¿âðà-
äè ó ÷åòâåð. Ó÷îðà æ ÷ëåíè áþ-
äæåòíî¿ êîì³ñ³¿ íå çàäîâîëüíèëè-
ñÿ â³äïîâ³äÿìè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, òîìó öå ïè-
òàííÿ âèð³øåíî ùå ðàç ðîçãëÿ-
íóòè íàñòóïíîãî ðàçó�, �
çàóâàæèâ ïàí Ëàâðèíåíêî !

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

На&+чорашньом+&засіданні&постійної&1омісії&Київради&з
питань&бюджет+&і&соціально-е1ономічно4о&розвит1+&де-
п+тати&об4оворили,&зо1рема,&питання&щодо&визначення
інвестора&б+дівництва&ТЕЦ&на&відновленом+&паливі.&Йо-
4о&виноситим+ть&на&роз4ляд&завтрашньої&сесії&Київра-
ди.&Щоправда,&частин+&питань&довелося&відправити&на
доопрацювання.&Одне&з&них&стос+валося&проблем&4ро-
мадян,&потерпілих&від&афери&"Еліта-Центр+".
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Âîëîäèìèð Ìàçåïà
íå âèêîíóº áþäæåòó 
Ñâÿòîøèíà

Ó÷îðà Ñâÿòîøèíñüêå ðàéîííå ô³íàíñî-
âå óïðàâë³ííÿ îïðèëþäíèëî ³íôîðìàö³þ
ùîäî âèêîíàííÿ ðàéîííîãî áþäæåòó. Ñòà-
íîì íà ïî÷àòîê ëèïíÿ äî çàãàëüíîãî ôîí-
äó ðàéáþäæåòó íàä³éøëî 104836,5 òèñ. ãðí;
öå ñòàíîâèòü 42,1% äî ð³÷íîãî çàâäàííÿ.
Ïî âèäàòêàõ çàãàëüíîãî áþäæåòó ðàéîíó
âèêîðèñòàíî 131099,4 òèñ. ãðí (51,2% äî
ð³÷íîãî ïëàíó). Çà ïèñüìîâèìè çâåðíåí-
íÿìè ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â áþäæåòíèõ
êîøò³â ó ñ³÷í³-ëèïí³ 2007 ðîêó ñòîâ³äñîò-
êîâî ïðîô³íàíñîâàíî çàõèùåí³ ñòàòò³ âè-
äàòê³â óñ³õ ãàëóçåé, ÿê³ óòðèìóþòü ç ðàéîí-
íîãî áþäæåòó. ßê ïèñàâ óæå �Õðåùàòèê�,
öå íå ïåðøå íåâèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáî-
â�ÿçê³â ÷èíîâíèêàìè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ !

Ïîä³ëüñüê³ ðåâ³çîðè 
îøòðàôóâàëè 24 îñîáè

Ó÷îðà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèé â³ää³ë ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ï³äñóìóâàâ
ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðîê çà 5 ì³ñÿö³â öüîãî ðî-
êó. Çà çâ³òíèé ïåð³îä îáðåâ³çóâàëè 10 ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é. Çà ðå-
çóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ
ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè íà çàãàëüíó ñóìó
1219,52 òèñ. ãðí. ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè
êîíòðîëüíèõ çàõîä³â, 424,26 òèñ. ãðí ïðè-
ïàäàº íà ïîðóøåííÿ, ùî ïðèçâåëè äî âòðàò
ô³íàíñîâèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â. Òàê,
âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî êîíòðîëþ ç áîêó
êåð³âíèê³â óñòàíîâ ïðè çäà÷³ êîìóíàëüíî-
ãî ìàéíà â îðåíäó àáî éîãî â³ä÷óæåííÿ íå-
äîîòðèìàíî óñòàíîâàìè 17,98 òèñ. ãðí.
Âæèòèìè çàõîäàìè çàáåçïå÷åíî â³äøêîäó-
âàííÿ íåäîîòðèìàíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
òà íåçàêîííèõ âèòðàò íà çàãàëüíó ñóìó
426,38 òèñ. ãðí. Êð³ì òîãî, ³íø³ ïîðóøåí-
íÿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè â³äøêîäîâàí³ â
ñóì³ 774,86 òèñ. ãðí. Äâàäöÿòü ÷îòèðè ïî-
ñàäîâ³ îñîáè ïðèòÿãíåíî äî àäì³í³ñòðàòèâ-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèãëÿä³ øòðàô³â íà
çàãàëüíó ñóìó 4,79 òèñ. ãðí. Ìàòåð³àëè
òðüîõ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â ïåðåäàíî äî
ïðîêóðàòóðè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà äëÿ ïîäàëüøîãî ðåàãóâàííÿ !

ÐÄÀ îòðèìàëà â³ä æèòåë³â
Ñîëîì�ÿíêè 620 çâåðíåíü

Ó÷îðà â³ää³ëîì ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè
ãðîìàäÿí äî Ñîëîì�ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îïðèëþäíå-
íî ï³äñóìêè çà ÷åðâåíü. Óñüîãî íàä³éøëî
620 çâåðíåíü â³ä ìåøêàíö³â ðàéîíó. ßê ³
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â, íåçì³ííèìè çà-
ëèøàþòüñÿ òðè ïèòàííÿ, ÿê³ õâèëþþòü çà-
ÿâíèê³â íàéá³ëüøå. Öå ðîáîòà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà (232 çâåðíåííÿ);
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè (178 çâåðíåíü); ïîë³ïøåííÿ æèò-
ëîâèõ óìîâ (88 çâåðíåíü). Ïðîòÿãîì ÷åðâ-
íÿ â³äáóëîñÿ 6 îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìà-
äÿí ïîñàäîâöÿìè Ñîëîì�ÿíñüêîãî ðàéîíó,
íà ÿêèõ ðîçãëÿíóòî 32 çâåðíåííÿ ìåøêàí-
ö³â ðàéîíó !

65 íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ï³äóòü íà êîíêóðñ

Ó ïîíåä³ëîê, 9-ãî ëèïíÿ, Øåâ÷åíê³âñüêà
ðàéðàäà îãîëîñèëà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà
ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ðàéîíó. Óñüîãî íà
êîíêóðñ âèñòàâëÿòü 65 ïðèì³ùåíü ç òåðì³-
íîì îðåíäè íà ð³ê. Ïðèéîì çàÿâ òà äîêó-
ìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ çä³éñíþâàòè-
ìåòüñÿ äî 24 ëèïíÿ ö. ð. âêëþ÷íî, à â³ä-
áóäåòüñÿ 30 ëèïíÿ. Çã³äíî ç ìåòîäèêîþ ðîç-
ðàõóíêó ³ ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ îðåíäíî¿
ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà äëÿ îñòàòî÷íîãî ðîçðàõóíêó
îðåíäíî¿ ïëàòè äîäàòêîâî âðàõîâóâàòèìóòü
êîðèãóþ÷èé êîåô³ö³ºíò (ñï³ââ³äíîøåííÿ
âàðòîñò³ ïðèì³ùåííÿ, âèçíà÷åíî¿ åêñïåðò-
íèì øëÿõîì, òà áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ âàðòîñò³
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî
ñòàíîâèòü 1891 ãðí.� 1ì êâ.), ³íäåêñ ³í-
ôëÿö³¿ ç äàòè îö³íêè òà ïîäàòîê íà äîäàíó
âàðò³ñòü !
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
�Õðåùàòèê�

Столична)мерія)перевіряє)с3б'-
є7тів)і8рово8о)бізнес3)в)Києві.
Основними)пор3шеннями)вияви-
лися)відс3тність)стат3тних)до73-
ментів.)До)7інця)ро73)план3ють
перевірити)всі)і8рові)за7лади
столиці.

Ó÷îðà ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ çíî-
âó ïåðåâ³ðÿëà ñòîëè÷í³ êàçèíî íà äîòðè-
ìàííÿ íîðì ë³öåíçóâàííÿ, â öåé ðàç ï³ä
�ðîçäà÷ó� ïîïàëî ï³äïðèºìñòâî ÒÎÂ
�Îë³ìï³ê-êàçèíî� ç³ ñâî¿ìè �â³ää³ëåííÿ-
ìè� íà âóë. Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàííÿ, Ðóñà-
í³âñüê³é Íàáåðåæí³é òà ×åðâîíîàðì³é-
ñüê³é.

ßê ïîâ³äîìèâ �Õðåùàòèêó� çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ë³öåíçóâàííÿ òà
ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà
ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ñòðî-
ÿíîâñüêèé, öå ïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè, ÿê³ ïî-
÷àëèñÿ ùå 25 ÷åðâíÿ, ³ çä³éñíþº ¿õ ñïå-
ö³àëüíà êîì³ñ³ÿ. �Íà öåé ÷àñ ïåðåâ³ðå-
íî ÷îòèðè ñóá�ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ³ãðîâèì á³çíå-
ñîì. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïîðóøåííÿ
ñòîñóþòüñÿ íåäîñòà÷³ ÿêèõîñü ñòàòóòíèõ
äîêóìåíò³â�,� çàçíà÷èâ çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ. Âæå ïåðåâ³ðåíè-
ìè º ÒÎÂ �Êàçóñ� òà ÒÎÂ �Êðèñòàë-
Ïëþñ�.

Çà ñëîâàìè Îëåêñ³ÿ Ñòîÿíîâñüêîãî, ³ñ-
íóº ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ùîòèæíåâèõ ïå-
ðåâ³ðîê êàçèíî, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé äî
ê³íöÿ öüîãî ðîêó. �Ïëàíóþòü ïåðåâ³ðèòè
ïðèáëèçíî 30 ñóá�ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³�,� çàçíà÷èâ ïàí Ñòîÿíîâ-
ñüêèé. Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî ãîëîâíîþ ìå-
òîþ òàêèõ çàõîä³â º â ïåðøó ÷åðãó âïî-
ðÿäêóâàííÿ ³ãðîâîãî á³çíåñó â ñòîëèö³.

ßê çàçíà÷èâ �Õðåùàòèêó� ïðåçèäåíò

Óêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ä³ÿ÷³â ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó (ÓÀÄÃÁ) Ñåðã³é Òðåòüÿêîâ, îñòàíí³ì
÷àñîì âëàäà óâàæí³øå é ðåòåëüí³øå ñòà-
âèòüñÿ äî âèäà÷³ äîêóìåíò³â ñóá�ºêòàì
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîìó âèíè-
êàþòü çàòðèìêè ç âèäà÷åþ ë³öåíç³é. �Ìè
ñòðàæäàºìî â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêó-
ðåíö³¿, òîáòî íåëåãàëüíîãî ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó, ÿêèé ó ñòîëèö³ ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî 40%�,� çàçíà÷èâ ïàí Òðåòüÿêîâ !

Êàçèíî ãðàþòü 
íå çà ïðàâèëàìè
Ñòîëè÷í³ àçàðòí³ çàêëàäè ïåðåâ³ðÿþòü 
íà äîòðèìàííÿ íîðì ë³öåíçóâàííÿ

Від$ і%рово%о$ бізнес.$ до$ бюджет.$ У3ра-
їни$надходить$майже$480,5$млн$%рн.$Усьо-
%о$діє$майже$105$тис.$тор%ових$патентів$на
і%ровий$ бізнес.$ До$ бюджет.$ столиці$ над-
ходить$ 128$ млн$ %рн.$ Проте$ нині,$ за$ оцін-
3ами$е3спертів,$дві$третини$всіх$.часни3ів
працюють$ .$ тіні.$ Щорічні$ збит3и$ держави
від$ неле%ально%о$ і%рово%о$ бізнес.$ стано-
вить$понад$1,2$млрд$%рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
�Õðåùàòèê�

Нинішньо8о)ро73)на)Подолі)за-
вершать)б3дівництво)підземно8о
пішохідно8о)переход3)і)першої
чер8и)ш7оли)№ 193.)Це)з'яс3ва-
ли)під)час)3чорашньо8о)об'їзд3
об'є7тів)Подільсь7о8о)район3)ви-
7он3вача)обов'яз7ів)начальни7а
Головно8о)3правління)е7ономі7и
та)інвестицій)КМДА)Марини)Л3-
7ашини.)Але)най8оловнішими)з
цих)об’є7тів)вважають)про7ла-
дання)7аналізаційно8о)7оле7тора
і)водо8он3.)До)то8о)ж)наст3пно-
8о)ро73)на)Подолі)розпочн3ть
зводити)два)бюджетні)б3дин7и,
в)я7их)7вартири)отримають
піль8ови7и)і)чер8ови7и)за)про-
8рамою)"50х50".

Ïåðøîþ çóïèíêîþ ï³ä ÷àñ îá�¿çäó òåðè-
òîð³é Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó áóëà Ïîøòîâà
ïëîùà. ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð ³íñòèòóòó
�Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò� Âîëîäèìèð Âîðîá-
éîâ, ôàõ³âö³ âèáðàëè îäèí ³ç ñ³ìíàäöÿòè âà-
ð³àíò³â ¿¿ ðåêîíñòðóêö³¿. Â³í ïåðåäáà÷àº áó-
ä³âíèöòâî åñòàêàäè â íàïðÿìêó â³ä Íàáå-
ðåæíîãî øîñå äî Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöü-
êî¿ âóëèö³. �Òàêèì ÷èíîì òóò áóäå îðãàí³-
çîâàíî áåçïåðåðâíèé ðóõ àâòî,� çàçíà÷èâ
Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ.� Ï³ä åñòàêàäîþ
ñòâîðÿòü ë³âîïîâîðîòíèé çà¿çä ó á³ê âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî ³ Âîëîäèìèðñüêîãî óçâîçó�.
Çàì³ñòü äåìîíòîâàíîãî ì³ñòêà îáëàøòóþòü
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä, à îñü �â³ëüíèé êóòî-
÷îê� çåìë³ ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ³íâåñòî-
ðàì äëÿ ñïîðóäæåííÿ ê³ëüêàð³âíåâîãî ï³ä-
çåìíîãî ïàðê³íãó. Ùîïðàâäà, ïðîòè çàáó-
äîâè â öüîìó ì³ñö³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Âîíè ââà-
æàþòü, ùî Ïîøòîâà ïëîùà º ³ñòîðè÷íîþ
ïàì�ÿòêîþ ³ áóäü-ÿê³ ñïîðóäè ç³ïñóþòü ¿¿
çîâí³øí³é âèãëÿä. Ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåí Ðîìàíåíêî ïåðå-
êîíàíèé, êîëè âðàõóâàòè, ùî âóë. Ñàãàé-
äà÷íîãî ïåðåêðèþòü äëÿ ðóõó ìàøèí, òî àâ-
òîñòîÿíêà áóäå òóò äîðå÷íîþ.

À îñü íà êàíàë³çàö³éíèé êîëåêòîð, ùî
çâîäÿòü íà âóë. Ñèðåöüê³é, ïîäîëÿíè î÷³-

êóþòü äàâíî, ÿê ³ ìåøêàíö³ äâîõ ñóñ³äí³õ
ðàéîí³â. Àäæå öÿ ³íæåíåðíà ìåðåæà îáñëó-
ãîâóâàòèìå òðåòèíó ì³ñòà. ßê ðîçïîâ³â
�Õðåùàòèêó� äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÂÀÒ �Êè¿ââîäîêà-
íàë� Â³êòîð ×åðí³é, íàðàç³ âæå ãîòîâà ïåð-
øà ÷åðãà êîëåêòîðà. �Ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ïî-
òð³áíî ïðîéòè 400 ì ùèòîâîãî ïðîõîäæåí-
íÿ�,� ðîçïîâ³â â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, ìàé-
æå äâîê³ëîìåòðîâèé êîëåêòîð âàðò³ñòþ ïî-
íàä 4 ìëí ãðí ìàþòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ
ó 2008 ðîö³.

Ï³ä ÷àñ äîáóäîâè ñïîðòçàëó ³ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ïðèì³ùåííÿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³ò-
íüî¿ øêîëè ¹ 193 íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî,
22 ñâîãî ÷àñó âèíèêëè ïðîáëåìè ç âèêî-
íàâöåì ðîá³ò. Òîìó çäàòè îá�ºêò â çàïëà-
íîâàíèé òåðì³í ñòàëî íåìîæëèâèì. Äî òî-
ãî æ äîâåëîñÿ âíîñèòè çì³íè â ïðîåêò, à
îòæå, ³ â êîøòîðèñ. Ðàéîí îá³öÿº â³äíàé-
òè êîøòè, ÿêèõ íàðàç³ áðàêóº.

Äî ê³íöÿ ñåðïíÿ áóä³âåëüíèêè ïëàíóþòü
çäàòè ùå îäèí îá�ºêò ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ � ï³äçåìíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä íà ïå-
ðåòèí³ ïðîñïåêò³â Ïðàâäè ³ Ñâîáîäè. ßê
ðîçïîâ³â â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà �Êè-
¿âàâòîäîðó� Ïàâëî Ìîíàñòèðíèé, íàðàç³
çàâåðøóþòü îáëèöþâàëüí³ ðîáîòè. Íà âñå

ïîòð³áíî ùå ìàéæå ì³ëüéîí ãðèâåíü. Çíà÷-
íà ïëîùà ï³äçåìíîãî ïðîñòîðó äàº çìîãó
îáëàøòóâàòè òóò òîðãîâåëüí³ ì³ñöÿ. Àëå öå,
ñêîð³ø çà âñå, ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò. Çà-
ãàëîì æå âàðò³ñòü ïåðåõîäó ïåðåâèùóº 
8,2 ìëí ãðí.

Íà âóë. Íàòàë³ Óæâ³é òà Íîâîìîñòèöü-
ê³é ïëàíóþòü çâåñòè æèòëîâ³ áóäèíêè.
Çíà÷íó ÷àñòèíó êâàðòèð îòðèìàþòü ï³ëü-
ãîâèêè, ³íøó � çà ïðîãðàìîþ �50õ50�. ßê-
ùî ïðîåêòè çàòâåðäÿòü, âèð³øèòüñÿ ïèòàí-
íÿ ³ç çåìëåâ³äâåäåííÿì, òî çäàòè ö³ îá�ºê-
òè ìîæíà áóäå âæå íàñòóïíîãî ðîêó. Ç ïåð-
øèì áóäèíêîì îñîáëèâèõ ïðîáëåì íå âè-
íèêàº, à îñü äî äðóãîãî º ïðåòåíç³¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿: ìàéäàí÷èê, äå ïëàíóþòü
çâåñòè âèñîòêó, çàõîïëþº ïðèëåãëó òåðèòî-
ð³þ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â. Òîìó ïðîåêòàíòè ìà-
þòü çìåíøèòè ä³ëÿíêó çàáóäîâè.

Âèêîíóâà÷ îáîâ�ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Ìàðèíà Ëóêàøèíà ïåðåêîíàíà, ùî âñ³ îá�-
ºêòè, ç ÿêèìè îçíàéîìèëèñÿ ó÷àñíèêè âè-
¿çíî¿ íàðàäè, ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ
ìåøêàíö³â Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó � ³ òîé æå
êîëåêòîð, ³ øêîëà, ³ ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä. Òî-
ìó âñ³ âîíè ïîòðåáóþòü óâàãè, àäæå ìàþòü
áóòè çäàí³ â ÷³òêî âèçíà÷åí³ òåðì³íè !

Ïîä³ëüñüêà êàíàë³çàö³ÿ 
ïðèâåðíóëà óâàãó ÷èíîâíèê³â
Ðàéîí îãëÿíóëà âèêîíóâà÷ îáîâ�ÿçê³â íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
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Ïðîìâèðîáíèöòâî 
çðîñëî á³ëüø ÿê íà 10%

Ó ÷åðâí³ ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî çðîñëî
íà 10,4% ïîð³âíÿíî ç ÷åðâíåì 2006 ðîêó.
Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äîìèâ Äåðæàâíèé êîì³-
òåò ñòàòèñòèêè. À ïîð³âíÿíî ç òðàâíåì öÿ
öèôðà çá³ëüøèëàñÿ íà 0,5%. Ó ñ³÷í³�÷åðâ-
í³ çðîñòàííÿ ïðîìâèðîáíèöòâà ïåðåâèùèëî
àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê 2006 ðîêó íà 11,8%.
Ó 2006-ìó â³í çá³ëüøèëîñÿ íà 6,2% ïîð³â-
íÿíî ç 2005-ì !

Â³êòîðà Ï³í÷óêà
îøòðàôóâàëè 
íà $11,3 ìëí

Ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî Ì³æíàðîäíèé
àðá³òðàæ International Centre for Dispute
Resolution American Arbitration Association
(IÑDRAAA) çîáîâ�ÿçàâ äâ³ êîìïàí³¿, ùî âõî-
äÿòü äî ñêëàäó êîðïîðàö³¿ Interpipe � ÂÀÒ
Interpipe Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé òðóáîïðîêàò-
íèé çàâîä (Äí³ïðîïåòðîâñüê) ³ òîðãîâöÿ çà-
ë³çíè÷íèìè êîëåñàìè KLW-Whelco S. A.
(Øâåéöàð³ÿ) � âèïëàòèòè $11,3 ìëí òà ñó-
äîâ³ âèòðàòè êîìïàí³ÿì Holden International
Inc. (Áàðáàäîñ) ³ IEC Holden Inc. (Êàíàäà).
Çã³äíî ç ïðîñïåêòîì åì³ñ³¿ ºâðîîáë³ãàö³é êîì-
ïàí³¿ Interpipe Limited (Ê³ïð), ÿê³é íàëåæèòü
â³äïîâ³äíî 91,84% àêö³é Interpipe ÍÄÒÇ ³
100% KLW-Whelco, òàêå îñòàòî÷íå ð³øåííÿ
ICDR óõâàëèâ 26 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó !

Ñïèðòó còàëè 
âèðîáëÿòè ìåíøå

Ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2007 ðîêó âèïóñê ñïèð-
òó â Óêðà¿í³ çìåíøèâñÿ íà 9%. Öþ ³íôîð-
ìàö³þ îïðèëþäíèâ ó÷îðà êîíöåðí
�Óêðñïèðò�. Çàãàëîì êîíöåðí çà ïåð³îä â³ä
ñ³÷íÿ äî ÷åðâíÿ 2007-ãî âèðîáèâ 13,789 ìëí
äàë³â. Ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ îá�ºì ïðîâåäåíî¿
òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ ó ïîð³âíÿëüíèõ ö³íàõ ñòà-
íîâèâ 586 ìëí ãðí, ùî íà 36 ìëí ãðí ìåí-
øå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðî-
êó. Â êîíöåðí³ �Óêðñïèðò� ââàæàþòü, ùî
âèðîáíèöòâî ñïèðòó çíèçèëîñÿ ò³ëüêè çàâäÿ-
êè ñïàäó åêñïîðòó. Ðàçîì ç òèì ñïèðòîâèêè
ñòâåðäæóþòü, ùî ïîêàçíèêè ïîñòà÷àííÿ â³ò-
÷èçíÿíîãî ñïèðòó çà êîðäîí çà óâåñü 2007 ð³ê
íå ïîñòóïëÿòüñÿ ðåçóëüòàòàì 2006 ðîêó, à òî
é ïåðåâèùàòü ¿õ !

Ó 2010 ðîö³ 
âèáóõíå íàôòîâà 
êðèçà

Ñâ³òîâèé ïîïèò íà íàôòó çðîñòàòèìå â
íàñòóïí³ ï�ÿòü ðîê³â øâèäøå, í³æ öå ïå-
ðåäáà÷àëè ðàí³øå. Òàêèé âèñíîâîê ì³ñ-
òèòüñÿ â îïðèëþäíåí³é ó÷îðà äîïîâ³ä³
Ì³æíàðîäíîãî åíåðãåòè÷íîãî àãåíòñòâà
(ÌÅÀ), ïðèñâÿ÷åí³é ñåðåäíüîñòðîêîâèì
ïåðñïåêòèâàì ñâ³òîâîãî íàôòîâîãî ðèíêó.
Ôàõ³âö³ ÌÅÀ ñòâåðäæóþòü, ùî ïîïèò íà
íàôòó ùîð³÷íî çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ íà 2,2 %
ïðîòÿãîì 2007 � 2012 ðîê³â. Ðàí³øå ïåðåä-
áà÷àëè 2% ð³÷íèõ. Óíàñë³äîê äîáîâå ñïî-
æèâàííÿ íàôòè çá³ëüøèòüñÿ ç 86,1 ìëí
áàðåë³â 2007 ðîêó äî 95,8 ìëí áàðåë³â ó
2012-ìó. Êð³ì òîãî, ï³ñëÿ 2010 ðîêó íà ñâ³-
òîâîìó íàôòîâîìó ðèíêó ïîñèëèòüñÿ òåí-
äåíö³ÿ ïåðåâèùåííÿ ïîïèòó íàä ïðîïîçè-
ö³ºþ. Ó äîïîâ³ä³ ÌÅÀ òàêîæ çðîáëåíî äî-
âîë³ ñêåïòè÷íèé âèñíîâîê ùîäî ïåðñïåê-
òèâ á³îïàëèâà !

Åêñïîðò 
åëåêòðîåíåðã³¿ 
çá³ëüøèâñÿ íà 14,3%

Óêðà¿íà â ñ³÷í³�÷åðâí³ 2007 ðîêó çá³ëü-
øèëà åêñïîðò åëåêòðîåíåðã³¿, çà îïåðàòèâ-
íèìè äàíèìè, íà 14,3% (íà 668,2 ìëí
êÂò/ãîä) ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì
2006 ðîêó � äî 5 ìëðä 333,4 ìëí êÂò/ãîä,
ïîâ³äîìèëî ó÷îðà Ì³íïàëèâåíåðãî. Ïîñòà-
÷àííÿ óêðà¿íñüêî¿ åëåêòðîåíåðã³¿ äî Ìîëäà-
â³¿ çà ø³ñòü ì³ñÿö³â çðîñëî íà 31,1%, äî
Ïîëüù³ � íà 1,9%, äî Ðóìóí³¿ � â ñ³ì ðà-
ç³â. Ó òîé æå ÷àñ Óêðà¿íà ñêîðîòèëà îáñÿ-
ãè åêñïîðòó åëåêòðîåíåðã³¿ äî Óãîðùèíè íà
12,5%, äî Á³ëîðóñ³¿ � íà 38,1%, äî Ñëîâà÷-
÷èíè � â 2,8 ðàçó. Åêñïîðò óêðà¿íñüêî¿
åëåêòðîåíåðã³¿ äî Ðîñ³¿ â ñ³÷í³�÷åðâí³ 2007
ðîêó ñòàíîâèâ 951,4 ìëí êÂò/ãîä !

Òàðèô �Ñòðàõîâèé�

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
�Õðåùàòèê�

Учора&'омпанія&"Київстар"&о4о-
лосила&про&запровадження&но-
во4о&сервіс;&для&'орпоративних
'лієнтів.&Зо'рема,&пропон;є&ін-
новаційні&рішення&для&страхових
'омпаній,&я'і&по'и&що&не&поспі-
шають&ви'ористов;вати&нов;
пропозицію,&адже&не&бачать&;
ній&нічо4о&ново4о.

Ó êîìïàí³¿ ñòâåðäæóþòü, ùî êîìïëåêñ-
íå ð³øåííÿ ðîçðîáëåíî ñïåö³àëüíî äëÿ
ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ³ éîãî âèêîðèñòàííÿ
äàº êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè, îñíîâíîþ ç
ÿêèõ íàçèâàþòü ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî-
ãî ïîïåðåäæåííÿ �ñòðàõîâîãî øàõðàé-
ñòâà�, çáèòêè â³ä ÿêîãî ñòàíîâëÿòü äåñÿò-
êè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ð³ê. Îñê³ëüêè
ïðàêòèêà äåìîíñòðóº, ùî íàéá³ëüø³ îá-
ñÿãè øàõðàéñòâà ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ó àâòî-

ñòðàõóâàíí³, êîìïàí³ÿ ðîçðîáèëà ñåðâ³ñè
äëÿ ö³º¿ ãàëóç³. Ïðåäñòàâíèêè îïåðàòîðà
àêöåíòóâàëè óâàãó íà îïåðàòèâí³é ìîá³ëü-
í³é ô³êñàö³¿ äàòè óêëàäàííÿ ñòðàõîâîãî
äîãîâîðó òà äàíèõ ïðî îá�ºêò ñòðàõóâàí-
íÿ çà äîïîìîãîþ îíëàéí-ðåºñòðàö³¿ â
îïåðàö³éí³é ñèñòåì³. �Ìè íàäàºìî êâà-
ë³ô³êîâàíó äîïîìîãó ó âèçíà÷åíí³ âñ³õ
ñêëàäîâèõ ìîá³ëüíî¿ ñòðàòåã³¿ êîìïàí³¿,
ùî äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè êîìïëåêñí³ ð³-
øåííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ³íäèâ³äóàëüíèì
ö³ëÿì êîæíî¿ êîìïàí³¿�,� çàçíà÷èëà êå-
ð³âíèê á³çíåñ-ï³äðîçä³ëó êîðïîðàòèâíèõ
êë³ºíò³â êîìïàí³¿ �Êè¿âñòàð� Íàä³ÿ Âà-
ñèëüºâà. Íàäàííÿ ñåðâ³ñ³â çä³éñíþâàòè-
ìóòü ïðè êîìïëåêñíîìó âèêîðèñòàíí³
òåõíîëîã³é GSM, EDGE òà WiFi.

Ó ñòðàõîâèõ êîìïàí³ÿõ ïîãîäæóþòü-
ñÿ, ùî àâòîìîá³ëüíå øàõðàéñòâî º íàé-
á³ëüø ðîçïîâñþäæåíèì. Ïðîòå äèðåê-
òîð IT-äåïàðòàìåíòó ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿
�Ïðîâ³äíà� ²ãîð Ëîâöîâ ðîçïîâ³â �Õðå-
ùàòèêó�, ùî í³÷îãî ³ííîâàö³éíîãî ó
ïðîïîçèö³ÿõ êîìïàí³¿ â³í íå ïîáà÷èâ,

àäæå ïðîãðàìà º êîìïëåêñíèì âèêîðèñ-
òàííÿì óæå â³äîìèõ ïîñëóã îïåðàòîðà.
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒÎÂ �Â³ëë³ñ
ñòðàõîâ³ áðîêåðè� òàêîæ íå âïåâíåíèé,
÷è ïîòð³áí³ íèí³ òàê³ ïðîïîçèö³¿ óêðà-
¿íñüêèì êîìïàí³ÿì. Ïðåäñòàâíèê ñòðà-
õîâî¿ êîìïàí³¿ ÀÑÊÀ Äìèòðî Êàëèøåâ-
ñüêèé ñêåïòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî òàêî¿ ïðî-
ïîçèö³¿. �Êè¿âñòàð� � ïðîôåñ³îíàëè ó
ãàëóç³ ìîá³ëüíîãî çâ�ÿçêó, ïðîòå âîíè
íå º ñòðàõîâèìè áðîêåðàìè, òîìó íàâ-
ðÿä ö³ ïðîïîçèö³¿ áóäóòü øèðîêî çàïè-
òóâàíèìè�,� çàçíà÷èâ åêñïåðò. Õî÷à
ïàí Êàëèøåâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî êîìïà-
í³¿ çàçâè÷àé àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü
ìîæëèâîñò³ ìîá³ëüíîãî çâ�ÿçêó. �Îïå-
ðàòîðè UMC òà Life òàêîæ íàäàþòü ïî-
ä³áí³ ïîñëóãè, àëå ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ çà-
çâè÷àé â³ääàþòü ïåðåâàãó ïîñëóãàì �Êè-
¿âñòàðó�, àäæå òàì ä³þòü äîáðå â³äïðà-
öüîâàí³ ìåõàí³çìè�. Îïåðàòîðè â³äìîâè-
ëèñü êîìåíòóâàòè �Õðåùàòèêó� âïðîâà-
äæåííÿ êîíêóðåíò³â, ïîñèëàþ÷èñü íà
ïðîôåñ³éíó åòèêó !

Êîìïàí³ÿ �Êè¿âñòàð� ïðåäñòàâèëà ð³øåííÿ äëÿ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é

Ó ôàõ³âö³â ç áåçïåêè
ç�ÿâèâñÿ ãîëîâíèé
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
�Õðåùàòèê�

Учора&став&відомий&'ерівний
с'лад&новоствореної&У'раїнсь'ої
федерації&спеціалістів&безпе'и.
Громадсь';&ор4анізацію&очолив
Володимир&Дзюба,&я'ий&є&пре-
зидентом&'омпанії&"Венбест".
До&с'лад;&УФСБ&;війшло&7&про-
відних&приватних&охоронних&під-
приємств&і&приблизно&30 —&се-
редніх.&Представни'и&УФСБ&за-
явили,&що&мають&намір&встано-
вити&"правила&4ри"&на&рин';
охоронних&систем.

21 ÷åðâíÿ ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñ-
òèö³¿ Êèºâà îô³ö³éíî çàðåºñòðóâàëè ïåð-
øó ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ, ÿêà îá�ºäíà-
ëà êîìïàí³¿, ùî íàäàþòü ïîñëóãè îõîðî-
íè, ïðîåêòóâàííÿ òà ìîíòàæó îáëàäíàí-
íÿ ³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â îõîðîíè. Õî÷à
ïðîòÿãîì 12 ðîê³â ³ñíóº ³íøà ïîä³áíà
ñòðóêòóðà � Óêðà¿íñüêà ôåäåðàö³ÿ ïðà-

ö³âíèê³â íåäåðæàâíèõ ñëóæá áåçïåêè,
ùî îá�ºäíóº ïðèáëèçíî 50 îõîðîííèõ
ï³äïðèºìñòâ. Íîâîñòâîðåíà ÓÔÑÁ çàé-
ìàòèìåòüñÿ çàõèñòîì ïðàâ êîìïàí³é, ùî
ä³þòü ó ñôåð³ áåçïåêè. Äî ¿¿ ñêëàäó óâ³é-
øëè ë³äåðè ðèíêó. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³
ä³º ïîíàä 5 òèñ. òàêèõ êîìïàí³é, íàé-
á³ëüø³ ç ÿêèõ º ãðàâöÿìè íà ñòîëè÷íî-
ìó ðèíêó îõîðîííèõ ïîñëóã. Îáñÿãè
ðèíêó çà ð³ê ñòàíîâèëè ïîíàä 3 ìëðä
ãðí. Äèíàì³êà ðîçâèòêó ðèíêó çðîñòàº,
ñêëàäàþ÷è ïðèáëèçíî 25% íà ð³ê. Âîëî-
äèìèð Äçþáà ðîçïîâ³â, ùî Çàêîí �Ïðî
ë³öåíçóâàííÿ äåÿêèõ âèä³â ãîñïîäàð÷î¿
ä³ÿëüíîñò³�, ïðèéíÿòèé 1998 ðîêó, îá³é-
øîâ ë³öåíçóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â îõî-
ðîíè. �×åðåç öå ðèíîê ñòàâ ïðàêòè÷íî
íåêåðîâàíèì, à ìè íàâåäåìî òóò ïîðÿ-
äîê çà äîïîìîãîþ ñåðòèô³êàö³¿ òà ñòàí-
äàðòèçàö³¿ ïîñëóã�,� ñêàçàâ â³í. Ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî íàóêî-
âî-äîñë³äíîãî òà íàâ÷àëüíîãî öåíòðó
ïðîáëåì ñòàíäàðòèçàö³¿, ñåðòèô³êàö³¿ òà
ÿêîñò³ Îëåêñ³é Ñèöèë³àíî ïîâ³äîìèâ
�Õðåùàòèêó�, ùî 50% ç 25 òèñ. ñòàíäàð-
ò³â, ùî ³ñíóþòü â Óêðà¿í³, ãàðìîí³çîâà-
í³ ç ºâðîïåéñüêèìè, ïðîòå öüîãî ùå íå-

äîñòàòíüî, àáè êîìïàí³¿ â³ä÷óâàëè ñåáå
âïåâíåíî ïðè âñòóï³ ó ÂÒÎ. Íà ñüîãî-
äí³ áëèçüêî 90% êîìïàí³é îõîðîííî¿ ãà-
ëóç³ � óêðà¿íñüê³. Íà÷àëüíèê äåïàðòà-
ìåíòó áàíê³âñüêî¿ áåçïåêè ÍÁÓ ²ãîð
×åðí³ê ïîÿñíþº öå òèì, ùî çàðóá³æí³
êîìïàí³¿ çàâèùóþòü âàðò³ñòü ïîñëóã ïî-
ð³âíÿíî ç â³ò÷èçíÿíèìè.

Åêîíîì³÷íèé ðàäíèê ïðåçèäåíòà àñî-
ö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â Þð³é Ðèáàëêà
çàçíà÷èâ, ùî çàðàç îõîðîííèé á³çíåñ ñòàº
äóæå ïðèáóòêîâèì. �Òðåáà äèâèòèñÿ â
êîð³íü. Öå çðó÷íî � º çëî÷èíí³ñòü, º â³ä
÷îãî îõîðîíÿòèñÿ. Öå òàêèé á³çíåñ�,�
ðîçïîâ³â �Õðåùàòèêó� åêñïåðò. Îñîáëè-
âî àêòóàëüíèì öå ïèòàííÿ º ïåðåä ªâ-
ðî-2012, äî ÿêîãî, çà ñëîâàìè Âîëîäèìè-
ðà Äçþáè, àêòèâíî ãîòóâàòèìåòüñÿ
ÓÔÑÁ. Çà ñëîâàìè â³öå-ïðåçèäåíòà
ÓÔÑÁ Îëåêñàíäðà Ëóê�ÿíîâà, îá�ºäíàí-
íÿ çóñèëü ñïåö³àë³çîâàíèõ êîìïàí³é òà
äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè ìàº ñïðèÿòè
âèðîáëåííþ ºäèíèõ ìîí³òîðèíãîâèõ ìå-
ðåæ áåçïåêè. Îðãàí³çàö³ÿ ïëàíóº íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çàïðîïîíóâàòè ñòîëè÷í³é
âëàä³ ñï³ëüíó ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó �Áåç-
ïå÷íå ì³ñòî� !

Ùîá çàïðîâàäèòè íà ðèíêó îõîðîííèõ ñèñòåì íîâ³ ïðàâèëà ãðè

Потрапивши&в&ДТП,&вже&не&б;де&можливості&обд;рити&страхов;&'омпанію
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хрещатик

Про затвердження Порядку контролю 
за додержанням Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності 
з організації та утримання тоталізаторів,

гральних закладів у м. Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 2 квітня 2007 року № 365

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
10 травня 2007 р. за № 11/746

Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê êîíòðîëþ çà äîäåð-
æàííÿì Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îðãàí³çàö³¿ òà óòðèìàííÿ
òîòàë³çàòîð³â, ãðàëüíèõ çàêëàä³â ó ì. Êèºâ³, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñþê Ë. Â. çàáåçïå÷è-
òè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ Ïîðÿäêó êîíòðîëþ çà

äîäåðæàííÿì Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îðãàí³çàö³¿ òà óòðè-
ìàííÿ òîòàë³çàòîð³â, ãðàëüíèõ çàêëàä³â ó ì. Êè-
ºâ³ â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 2 квітня 2007 р. № 365

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 10 травня 2007 р. за № 11/746

ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА УТРИМАННЯ ТОТАЛІЗАТОРІВ, 
ГРАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У М. КИЄВІ

Öåé Ïîðÿäîê ðîçðîáëåíèé â³äïîâ³äíî äî
âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè �Ïðî ë³öåíçóâàííÿ ïåâ-
íèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³�, ïîñòàíî-
âè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14 ëèñòî-
ïàäà 2000 ðîêó ¹ 1698 �Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïåðåë³êó îðãàí³â ë³öåíçóâàííÿ�, à òàêîæ Ë³-
öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ç îðãàí³çàö³¿ òà óòðèìàííÿ òîòàë³-
çàòîð³â, ãðàëüíèõ çàêëàä³â ó ì. Êèºâ³, çàòâåð-
äæåíèõ íàêàçîì ïðåäñòàâíèöòâà Äåðæï³äïðè-
ºìíèöòâà Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ â³ä 06.11.2006
¹ 12, çàðåºñòðîâàíèì â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 10.11.2006 çà ¹ 28/733,
òà ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.11.2006 ¹ 1610, çàðå-
ºñòðîâàíèì â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 10.11.2006 çà ¹ 27/732.

Êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì ë³öåíç³àòàìè Ë³-
öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ç îðãàí³çàö³¿ òà óòðèìàííÿ òîòàë³-
çàòîð³â, ãðàëüíèõ çàêëàä³â ó ì. Êèºâ³ (äàë³ �
Ë³öåíç³éí³ óìîâè) ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü
øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ ³ ïîçàïëàíîâèõ
ïåðåâ³ðîê çä³éñíþþòü òàê³ îðãàíè êîíòðîëþ:

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÿê
îðãàí ë³öåíçóâàííÿ, âèçíà÷åíèé ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14 ëèñòîïàäà
2000 ðîêó ¹ 1698 �Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðå-
ë³êó îðãàí³â ë³öåíçóâàííÿ�;

ïðåäñòàâíèöòâî Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà-
¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðè-
ºìíèöòâà â ì. Êèºâ³ ÿê òåðèòîð³àëüíèé îðãàí
ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ë³öåíçó-
âàííÿ.

1. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÏÅÐÅÂ²ÐÎÊ
1.1. Ïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè äîäåðæàííÿ ë³öåí-

ç³àòàìè Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâîäÿòüñÿ îðãà-
íàìè êîíòðîëþ íå ÷àñò³øå, í³æ îäèí ðàç íà
ð³ê çã³äíî ç ð³÷íèì ïëàíîì-ãðàô³êîì ïåðåâ³-
ðîê.

Ïëàí ïåðåâ³ðîê îðãàíó ë³öåíçóâàííÿ ïîãî-
äæóºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèöòâîì Äåðæàâíîãî êî-
ì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òè-
êè òà ï³äïðèºìíèöòâà ó ì. Êèºâ³ ç óðàõóâàí-
íÿì òîãî, ùî ïëàíîâà ïåðåâ³ðêà ë³öåíç³àòà
ïðîâîäèòüñÿ íå ÷àñò³øå îäíîãî ðàçó íà ð³ê.

1.2. Ïîçàïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè ïðîâîäÿòüñÿ îð-
ãàíàìè êîíòðîëþ íà ï³äñòàâ³ íàäõîäæåííÿ äî
íèõ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ çàÿâè (ïîâ³äîìëåííÿ)
ïðî ïîðóøåííÿ ë³öåíç³àòîì Ë³öåíç³éíèõ óìîâ
àáî ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè âèêîíàííÿ ðîçïîðÿ-
äæåíü ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ
óìîâ.

1.3. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè îðãàí êîí-
òðîëþ âèäàº ðîçïîðÿä÷èé äîêóìåíò (íàêàç,
ðîçïîðÿäæåííÿ) ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ ç ïå-
ðåâ³ðêè (ñêëàäàºòüñÿ ùîíàéìåíøå ç äâîõ îñ³á)
òà ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî ïðàâî ïåðåâ³ðêè ë³öåíç³-
àòà (äîäàòîê 1), ÿêå ï³äïèñóºòüñÿ êåð³âíèêîì

îðãàíó êîíòðîëþ (éîãî çàñòóïíèêîì) òà çà-
ñâ³ä÷óºòüñÿ ïå÷àòêîþ.

1.4. Ïîñâ³ä÷åííÿ ðåºñòðóºòüñÿ â æóðíàë³ îá-
ë³êó ïîñâ³ä÷åíü ïðî ïðàâî íà çä³éñíåííÿ ïå-
ðåâ³ðêè, ñòîð³íêè ÿêîãî ìàþòü áóòè ïðîíóìå-
ðîâàí³, ïðîøíóðîâàí³ òà ñêð³ïëåí³ ïå÷àòêîþ
(äîäàòîê 2).

1.5. Îðãàí êîíòðîëþ íå ìåíøå ÿê çà ï�ÿòü
ðîáî÷èõ äí³â ïèñüìîâî àáî òåëåôîíîãðàìîþ,
îôîðìëåíîþ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó, ïîâ³äîìëÿº ë³öåíç³àòà ïðî ïðîâåäåí-
íÿ ïëàíîâî¿ ïåðåâ³ðêè. Ïðî ïðîâåäåííÿ ïî-
çàïëàíîâî¿ ïåðåâ³ðêè ë³öåíç³àò çàçäàëåã³äü íå
ïîïåðåäæàºòüñÿ.

1.6. Ñòðîê ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ñòàíîâèòü
íå á³ëüøå ï�ÿòè ðîáî÷èõ äí³â.

Çà ð³øåííÿì êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî îðãà-
íó êîíòðîëþ, ó ðàç³ âåëèêîãî îáñÿãó ðîá³ò
ñòðîê ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ìîæå áóòè ïðî-
äîâæåíî äî 10 ðîáî÷èõ äí³â, ïðî ùî âèäàºòü-
ñÿ ðîçïîðÿä÷èé äîêóìåíò òà â ïîñâ³ä÷åíí³ ðî-
áèòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàïèñ.

2. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ�ßÇÊÈ ÊÎÌ²Ñ²¯ Ç ÏÅ-
ÐÅÂ²ÐÊÈ Ë²ÖÅÍÇ²ÀÒÀ

2.1. Ãîëîâà òà ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ìàþòü ïðàâî:
îçíàéîìëþâàòèñÿ ç íåîáõ³äíèìè äëÿ ïðîâå-

äåííÿ ïåðåâ³ðêè äîêóìåíòàìè, ùî ñòîñóþòü-
ñÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îð-
ãàí³çàö³¿ òà óòðèìàííÿ òîòàë³çàòîð³â, ãðàëüíèõ
çàêëàä³â;

äîñòóïó äî ãðàëüíîãî çàêëàäó ³ ç�ÿñóâàííÿ
ïèòàíü, áåçïîñåðåäíüî ïîâ�ÿçàíèõ ç ïåðåâ³ð-
êîþ;

îòðèìóâàòè êîï³¿ (êñåðîêîï³¿) íåîáõ³äíèõ
äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â;

îäåðæóâàòè â³ä ïîñàäîâèõ îñ³á ë³öåíç³àòà
ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ç ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü
ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè.

2.2. Ãîëîâà òà ÷ëåíè êîì³ñ³¿ çîáîâ�ÿçàí³:
êåðóâàòèñü ó ñâî¿é ðîáîò³ âèêëþ÷íî âèìî-

ãàìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â;
îá�ºêòèâíî â³äîáðàæàòè ñòàí ñïðàâ ùîäî

äîäåðæàííÿ ë³öåíç³àòîì Ë³öåíç³éíèõ óìîâ;
çàáåçïå÷óâàòè äîäåðæàííÿ äåðæàâíî¿ òà ³í-

øèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì òàºìíèöü.
3. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ
3.1. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ãîëîâà êîì³-

ñ³¿ ïîâèíåí ïðåä�ÿâèòè êåð³âíèêó (óïîâíîâà-
æåíîìó ïðåäñòàâíèêó) ë³öåíç³àòà (þðèäè÷íî¿
îñîáè) àáî ë³öåíç³àòó (ô³çè÷í³é îñîá³ � ï³ä-
ïðèºìöþ) ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî ïðàâî ïåðåâ³ðêè òà
äîêóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü îñîáè ãîëîâè òà
÷ëåí³â êîì³ñ³¿.

Óïîâíîâàæåíèìè ïðåäñòàâíèêàìè ë³öåíç³-
àòà º îñîáè, ÿê³ ìàþòü çàñâ³ä÷åí³ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîâ³ðåíîñò³ íà ïðàâî ïðåä-
ñòàâëÿòè ë³öåíç³àòà, êåð³âíèêè (¿õ çàñòóïíèêè
àáî êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â) ë³öåí-
ç³àòà � þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî îñîáè, ÿêèì ë³-

öåíç³àò äîðó÷èâ âèêîíàííÿ îáîâ�ÿçê³â, ïî-
â�ÿçàíèõ ç ïðîâàäæåííÿì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ç îðãàí³çàö³¿ òà óòðèìàííÿ òîòàë³çàòîð³â,
ãðàëüíèõ çàêëàä³â ó ì. Êèºâ³.

3.2. Ë³öåíç³àò ìîæå âåñòè æóðíàë â³äâ³äàí-
íÿ ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â êîíòðîëþ ³ç çà-
çíà÷åííÿì ó íüîìó ñòðîê³â òà ìåòè â³äâ³äàí-
íÿ, ïîñàäè, ïð³çâèùà ãîëîâè òà ÷ëåí³â êîì³-
ñ³¿ îðãàíó êîíòðîëþ òîùî.

Çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ çàñâ³ä÷óþòüñÿ ï³äïèñîì
ïîñàäîâî¿ îñîáè (ãîëîâè êîì³ñ³¿) îðãàíó êîí-
òðîëþ.

3.3. Ë³öåíç³àò çîáîâ�ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè
óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè òà íàäàâàòè
âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü
äîäåðæàííÿ íèì âèìîã Ë³öåíç³éíèõ óìîâ.

3.4. Êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðÿº:
3.4.1. Äîòðèìàííÿ Ë³öåíç³éíèõ óìîâ.
3.4.2. Âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåíü ïðî óñóíåí-

íÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ó ðàç³ ¿õ íàÿâ-
íîñò³.

3.4.3. Â³äïîâ³äí³ñòü â³äîìîñòåé, íàâåäåíèõ ó
ë³öåíç³¿, â³äîìîñòÿì, çàçíà÷åíèì ó ñâ³äîöòâ³
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ñóá�ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ òà â éîãî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ.

3.4.4. Íàÿâí³ñòü ð³øåíü ïðî ñòâîðåííÿ ô³-
ë³é, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ë³öåíç³àòà.

3.4.5. Äîñòîâ³ðí³ñòü äàíèõ ó äîêóìåíòàõ, ïî-
äàíèõ ë³öåíç³àòîì äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ òà
çà ÷àñ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ç îðãàí³çàö³¿ òà óòðèìàííÿ òîòàë³çàòîð³â, ãðàëü-
íèõ çàêëàä³â.

3.4.6. Ñâîº÷àñí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî çì³íè â
äîêóìåíòàõ, ùî ïîäàâàëèñÿ äî çàÿâè äëÿ îò-
ðèìàííÿ ë³öåíç³¿.

3.4.7. Ñâîº÷àñí³ñòü ïåðåîôîðìëåííÿ ë³öåí-
ç³¿ (çà ïîòðåáè).

3.4.8. Íàÿâí³ñòü äîâ³äêè ïðî ïðèéíÿòòÿ çà-
ÿâè ïðî ïåðåîôîðìëåííÿ ë³öåíç³¿ íà ïðîâà-
äæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îðãàí³çàö³¿
òà óòðèìàííÿ òîòàë³çàòîð³â, ãðàëüíèõ çàêëàä³â
àáî ïðî ïðèéíÿòòÿ çàÿâè ïðî âèäà÷ó äóáë³êà-
òà ë³öåíç³¿ (çà ïîòðåáè).

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÐÅÇÓËÜÒÀ-
Ò²Â ÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ

4.1. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ñêëàäàºòüñÿ
àêò ïåðåâ³ðêè äîäåðæàííÿ ë³öåíç³àòîì Ë³öåí-
ç³éíèõ óìîâ (äàë³ � àêò ïåðåâ³ðêè) (äîäàòîê
3) ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ. Îäèí ïðèì³ðíèê àêòà
ïåðåâ³ðêè âèäàºòüñÿ êåð³âíèêîâ³ (óïîâíîâà-
æåíîìó ïðåäñòàâíèêó) ë³öåíç³àòà (þðèäè÷íî¿
îñîáè) àáî ë³öåíç³àòó (ô³çè÷í³é îñîá³ � ï³ä-
ïðèºìöþ), ÿêèé ïåðåâ³ðÿâñÿ, äðóãèé � çáåð³-
ãàºòüñÿ â îðãàí³ êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíèâ ïå-
ðåâ³ðêó.

4.2. Êåð³âíèê (óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê)
ë³öåíç³àòà (þðèäè÷íî¿ îñîáè) îñîáèñòî çàñâ³ä-
÷óº, ùî îçíàéîìëåíèé ç àêòîì ïåðåâ³ðêè é
îòðèìàâ îäèí ïðèì³ðíèê, ñòàâèòü ñâ³é ï³äïèñ,
äàòó òà ïå÷àòêó.

Ë³öåíç³àò (ô³çè÷íà îñîáà � ï³äïðèºìåöü)
çàñâ³ä÷óº, ùî îçíàéîìëåíèé ç àêòîì ïåðåâ³ð-
êè é îòðèìàâ îäèí ïðèì³ðíèê, ñòàâèòü ñâ³é
ï³äïèñ, äàòó òà ïå÷àòêó (çà íàÿâíîñò³).

Äëÿ ô³ë³é òà ³íøèõ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâ-
íèê ë³öåíç³àòà ñòàâèòü ñâ³é ï³äïèñ, äàòó òà ïå-
÷àòêó (çà íàÿâíîñò³).

4.3. Ó ðàç³ â³äìîâè êåð³âíèêà (óïîâíîâàæå-
íîãî ïðåäñòàâíèêà) ë³öåíç³àòà (þðèäè÷íî¿
îñîáè) àáî ë³öåíç³àòà (ô³çè÷íî¿ îñîáè � ï³ä-
ïðèºìöÿ) â³ä îçíàéîìëåííÿ òà/àáî ï³äïèñàí-
íÿ àêòà ïåðåâ³ðêè ãîëîâà êîì³ñ³¿ â àêò³ ðîáèòü
çàïèñ ïðî òå, ùî öÿ îñîáà â³ä ï³äïèñó â³äìî-
âèëàñü, òà çàëèøàº ¿é îäèí ïðèì³ðíèê àêòà.

4.4. Ïîðóøåííÿ, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ ïðè ïå-
ðåâ³ðö³ äîäåðæàííÿ ë³öåíç³àòîì Ë³öåíç³éíèõ
óìîâ, ìàþòü áóòè âèêëàäåí³ â àêò³ ïåðåâ³ðêè
ç ïîñèëàííÿì íà êîíêðåòí³ ïóíêòè, ñòàòò³,
ðîçä³ëè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ áóëè
ïîðóøåí³ ë³öåíç³àòîì. Äîâ³ëüíå âèêëàäåííÿ
àáî òðàêòóâàííÿ âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â íå äîïóñêàºòüñÿ.

4.5. Êåð³âíèê (óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê)
ë³öåíç³àòà (þðèäè÷íî¿ îñîáè) àáî ë³öåíç³àò
(ô³çè÷íà îñîáà � ï³äïðèºìåöü) ìàº ïðàâî ï³ä
÷àñ ñêëàäàííÿ àêòà ïåðåâ³ðêè äàòè ïèñüìîâ³
ïîÿñíåííÿ òà âèêëàñòè çàóâàæåííÿ ùîäî çì³ñ-
òó àêòà ³ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè. Âîíè îôîð-
ìëÿþòüñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ òà º íåâ³ä�ºìíîþ
÷àñòèíîþ àêòà ïåðåâ³ðêè. Ïðè öüîìó íà âñ³õ
ïðèì³ðíèêàõ àêòà ïåðåâ³ðêè ïåðåä ï³äïèñîì
êåð³âíèêà ë³öåíç³àòà àáî éîãî óïîâíîâàæåíî-
ãî ïðåäñòàâíèêà ðîáèòüñÿ çàïèñ �²ç çàóâàæåí-
íÿìè�.

4.6. Äàòîþ ñêëàäàííÿ àêòà ïåðåâ³ðêè º äà-
òà ï³äïèñàííÿ àêòà ïåðåâ³ðêè ãîëîâîþ, ÷ëåíà-
ìè êîì³ñ³¿ òà êåð³âíèêîì (óïîâíîâàæåíèì
ïðåäñòàâíèêîì) ë³öåíç³àòà (þðèäè÷íî¿ îñîáè)
àáî ë³öåíç³àòîì (ô³çè÷íîþ îñîáîþ � ï³äïðè-
ºìöåì).

4.7. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ
óìîâ îðãàí êîíòðîëþ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç äå-
ñÿòü ðîáî÷èõ äí³â â³ä äàòè ñêëàäàííÿ àêòà ïå-
ðåâ³ðêè âèäàº ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî óñóíåííÿ
ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ (äîäàòîê 4), ÿêå
íàäñèëàºòüñÿ ë³öåíç³àòó ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî
âðó÷åííÿ.

4.8. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ë³öåíç³àòîì çàçíà÷åíèõ
â àêò³ ïåðåâ³ðêè ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ
äî ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ¿õ óñóíåí-
íÿ òà íàäàííÿ îðãàíó êîíòðîëþ äîêóìåíò³â,
ÿê³ öå ï³äòâåðäæóþòü ³ íå ïîòðåáóþòü äîäàò-
êîâî¿ ïåðåâ³ðêè, ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî óñóíåí-
íÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ íå âèäàºòüñÿ.

4.9. Ë³öåíç³àò, ÿêèé îäåðæàâ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ,
çîáîâ�ÿçàíèé ó òðèäöÿòèäåííèé ñòðîê ó ïèñü-
ìîâ³é ôîðì³ ïîäàòè îðãàíó êîíòðîëþ, ÿêèé
âèäàâ öå ðîçïîðÿäæåííÿ, äîêóìåíòàëüíå ï³ä-
òâåðäæåííÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü.

4.10. ßêùî ë³öåíç³àòîì äîêóìåíòàëüíî ï³ä-
òâåðäæåíî óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ
óìîâ, òî ïåðåâ³ðêà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ
ìîæå íå ïðîâîäèòèñü.

4.11. Ó ðàç³ íåïîäàííÿ ë³öåíç³àòîì ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ
äî îðãàíó êîíòðîëþ ïðîòÿãîì óñòàíîâëåíîãî
ñòðîêó ïðîâîäèòüñÿ ïîçàïëàíîâà ïåðåâ³ðêà âè-
êîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî óñóíåííÿ ïîðó-
øåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ.

Ïîçàïëàíîâà ïåðåâ³ðêà âèêîíàííÿ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³é-
íèõ óìîâ ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óñòà-
íîâëåíîãî ñòðîêó, ïðîòÿãîì ÿêîãî ë³öåíç³àò
çîáîâ�ÿçàíèé ïîäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëü-
òàòè âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî óñóíåí-
íÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ äî îðãàíó êîí-
òðîëþ.

Ïîçàïëàíîâà ïåðåâ³ðêà ë³öåíç³àòà ìîæå áó-
òè ïðîâåäåíà ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿
ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ, ÿêà ïî-
äàºòüñÿ ë³öåíç³àòîì äî îðãàíó êîíòðîëþ.

4.12. Ïðåäñòàâíèöòâî Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà
ï³äïðèºìíèöòâà â ì. Êèºâ³ íàïðàâëÿº äî îð-
ãàíó ë³öåíçóâàííÿ êîï³þ àêòà ïðî íåâèêîíàí-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³-
öåíç³éíèõ óìîâ ç ïðîïîçèö³ºþ ùîäî àíóëþ-
âàííÿ ë³öåíç³¿.

4.13. Àêò ïðî íåâèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ,
ÿêèé º ï³äñòàâîþ äëÿ àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿,
ñêëàäàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ àêòà ïåðåâ³ðêè.

4.14. ßêùî îðãàíîì êîíòðîëþ ï³ä ÷àñ ïå-
ðåâ³ðêè âèÿâëåíî:

ïîâòîðíå ïîðóøåííÿ ë³öåíç³àòîì Ë³öåíç³é-
íèõ óìîâ;

íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ó äîêóìåíòàõ, ïîäà-
íèõ ë³öåíç³àòîì äëÿ îäåðæàííÿ ë³öåíç³¿;

ôàêò ïåðåäà÷³ ë³öåíç³¿ àáî ¿¿ êîï³¿ ³íø³é
þðèäè÷í³é àáî ô³çè÷í³é îñîá³ äëÿ ïðîâàäæåí-
íÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

ôàêò íåïîäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî çì³íó äàíèõ, çàçíà÷åíèõ ó äî-
êóìåíòàõ, ùî äîäàâàëèñü äî çàÿâè ïðî âèäà-
÷ó ë³öåíç³¿,

òî ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè ñêëà-
äàííÿ àêòà ïåðåâ³ðêè îðãàí êîíòðîëþ, ÿêèé
çä³éñíþâàâ ïåðåâ³ðêó, ñêëàäàº â³äïîâ³äíèé àêò
ïðî ïîâòîðíå ïîðóøåííÿ ë³öåíç³àòîì Ë³öåí-
ç³éíèõ óìîâ òà/àáî àêò ïðî âèÿâëåííÿ íåäîñ-
òîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ó äîêóìåíòàõ, ïîäàíèõ
ñóá�ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ îäåðæàííÿ ë³-
öåíç³¿, òà/àáî àêò ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïå-
ðåäà÷³ ë³öåíç³¿ àáî ¿¿ êîï³¿ ³íø³é þðèäè÷í³é
àáî ô³çè÷í³é îñîá³ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà/àáî àêò ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ ôàêòó íåïîäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî çì³íó äàíèõ, çàçíà÷åíèõ ó äî-
êóìåíòàõ, ùî äîäàâàëèñÿ äî çàÿâè ïðî âèäà-
÷ó ë³öåíç³¿ (äîäàòîê 5), ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ.

5. Ð²ØÅÍÍß ÏÐÎ ÀÍÓËÞÂÀÍÍß Ë²-
ÖÅÍÇ²¯

5.1. Ï³äñòàâàìè äëÿ àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ º:
� çàÿâà ë³öåíç³àòà ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåí-

ç³¿;
� àêò ïðî ïîâòîðíå ïîðóøåííÿ ë³öåíç³àòîì

Ë³öåíç³éíèõ óìîâ;
� ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ñóá�ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ;
� íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíà êîï³ÿ ñâ³äîöòâà

ïðî ñìåðòü ô³çè÷íî¿ îñîáè � ñóá�ºêòà ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

� àêò ïðî âèÿâëåííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ â³äî-
ìîñòåé ó äîêóìåíòàõ, ïîäàíèõ ñóá�ºêòîì ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ äëÿ îäåðæàííÿ ë³öåíç³¿;

� àêò ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïåðåäà÷³ ë³-
öåíç³¿ àáî ¿¿ êîï³¿ ³íø³é þðèäè÷í³é îñîá³ àáî
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ô³çè÷í³é îñîá³ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³;

� àêò ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íåïîäàííÿ â
óñòàíîâëåíèé ñòðîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó
äàíèõ, çàçíà÷åíèõ ó äîêóìåíòàõ, ùî äîäàâà-
ëèñÿ äî çàÿâè ïðî âèäà÷ó ë³öåíç³¿;

� àêò ïðî íåâèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ;

� íåìîæëèâ³ñòü ë³öåíç³àòà çàáåçïå÷èòè âè-
êîíàííÿ Ë³öåíç³éíèõ óìîâ;

� àêò ïðî â³äìîâó ë³öåíç³àòà â ïðîâåäåíí³
ïåðåâ³ðêè îðãàíîì êîíòðîëþ.

Àêòè, çàçíà÷åí³ â öüîìó ïóíêò³, ñêëàäàþòü-
ñÿ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ. Êåð³âíèê (óïîâíîâà-
æåíèé ïðåäñòàâíèê) ë³öåíç³àòà (þðèäè÷íî¿
îñîáè) àáî ë³öåíç³àò (ô³çè÷íà îñîáà � ï³ä-
ïðèºìåöü) ïèñüìîâî ï³äòâåðäæóº, ùî îçíà-
éîìëåíèé ç àêòîì ³ îòðèìàâ îäèí éîãî ïðè-
ì³ðíèê, ñòàâèòü ñâ³é ï³äïèñ, äàòó òà ïå÷àòêó
(ó ðàç³ íàÿâíîñò³).

Ó ðàç³ â³äìîâè êåð³âíèêà (óïîâíîâàæåíîãî
ïðåäñòàâíèêà) ë³öåíç³àòà (þðèäè÷íî¿ îñîáè)
àáî ë³öåíç³àòà (ô³çè÷íî¿ îñîáè � ï³äïðèºì-
öÿ) â³ä îçíàéîìëåííÿ òà/àáî ï³äïèñàííÿ àêòà
ãîëîâà êîì³ñ³¿ â àêò³ ðîáèòü çàïèñ ïðî òå, ùî
öÿ îñîáà â³ä ï³äïèñó â³äìîâèëàñü, òà çàëèøàº
¿é îäèí ïðèì³ðíèê àêòà.

5.2. Ó ðàç³ ñêëàäàííÿ àêò³â, ÿê³ çàçíà÷åí³ â
ïóíêò³ 5.1 ö³º¿ ãëàâè, ïðåäñòàâíèöòâî Äåðæàâ-
íîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿
ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà ó ì. Êèºâ³ ïîäàº
äî îðãàíó ë³öåíçóâàííÿ êîï³¿ çàçíà÷åíèõ àê-
ò³â ç ïðîïîçèö³ºþ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ àíóëþ-
âàííÿ ë³öåíç³¿.

5.3. Îðãàí ë³öåíçóâàííÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ
ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðî-
áî÷èõ äí³â ç äàòè âñòàíîâëåííÿ ï³äñòàâ äëÿ
àíóëþâàííÿ. Ð³øåííÿ âðó÷àºòüñÿ (íàäñèëàºòü-
ñÿ) ë³öåíç³àòó ³ç çàçíà÷åííÿì ï³äñòàâ àíóëþ-
âàííÿ ë³öåíç³¿ íå ï³çí³øå òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â
ç äàòè éîãî ïðèéíÿòòÿ.

5.4. Ð³øåííÿ ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ ðåºñ-
òðóºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó æóðíàë³ îáë³êó, ñòî-
ð³íêè ÿêîãî ïîâèíí³ áóòè ïðîíóìåðîâàí³, ïðî-
øíóðîâàí³ òà ñêð³ïëåí³ ïå÷àòêîþ.

5.5. Ð³øåííÿ ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ íàáè-
ðàº ÷èííîñò³ ÷åðåç äåñÿòü äí³â ç äàòè éîãî
ïðèéíÿòòÿ.

5.6. Çàïèñ ïðî ï³äñòàâó, äàòó òà íîìåð ð³-
øåííÿ ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ âíîñèòüñÿ äî
ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó îðãàíó ë³öåíçóâàííÿ íå
ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ íà-
áðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì ïðî àíóëþâàííÿ
ë³öåíç³¿.

5.7. Ðîçãëÿä ïèòàíü ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåí-
ç³¿ íà ï³äñòàâ³ àêòà ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íå-
ïîäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî çì³íó äàíèõ, çàçíà÷åíèõ ó äîêóìåíòàõ, ùî
äîäàâàëèñÿ äî çàÿâè ïðî âèäà÷ó ë³öåíç³¿; àê-
òà ïðî âèÿâëåííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ó
äîêóìåíòàõ, ïîäàíèõ ñóá�ºêòîì ãîñïîäàðþâàí-

íÿ äëÿ îäåðæàííÿ ë³öåíç³¿; àêòà ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ôàêòó ïåðåäà÷³ ë³öåíç³¿ àáî ¿¿ êîï³¿ ³í-
ø³é þðèäè÷í³é îñîá³ àáî ô³çè÷í³é îñîá³ äëÿ
ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; àêòà
ïðî íåâèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî óñóíåí-
íÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ çä³éñíþºòüñÿ
îðãàíîì ë³öåíçóâàííÿ ç îáîâ�ÿçêîâèì çàïðî-
øåííÿì ë³öåíç³àòà àáî éîãî ïðåäñòàâíèêà.

5.8. Îðãàí ë³öåíçóâàííÿ ïîâèíåí ìàòè ï³ä-
òâåðäæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ë³öåíç³àòà ïðî ÷àñ
òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî àíóëþâàííÿ
ë³öåíç³¿.

5.9. Ó ðàç³ íåÿâêè ë³öåíç³àòà àáî éîãî óïîâ-
íîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â ðîçãëÿä ïèòàíü ïðî
àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ çä³éñíþºòüñÿ áåç ¿õ ó÷àñ-
ò³.

5.10. Ó ðàç³ àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ íà ï³äñòà-
â³ àêòà ïðî ïîâòîðíå ïîðóøåííÿ ë³öåíç³àòîì
Ë³öåíç³éíèõ óìîâ; àêòà ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàê-
òó íåïîäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî çì³íó äàíèõ, çàçíà÷åíèõ ó äîêó-
ìåíòàõ, ùî äîäàâàëèñÿ äî çàÿâè ïðî âèäà÷ó
ë³öåíç³¿; àêòà ïðî âèÿâëåííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ â³-
äîìîñòåé ó äîêóìåíòàõ, ïîäàíèõ ñóá�ºêòîì
ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ îäåðæàííÿ ë³öåíç³¿; àêòà
ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïåðåäà÷³ ë³öåíç³¿ àáî
¿¿ êîï³¿ ³íø³é þðèäè÷í³é îñîá³ àáî ô³çè÷í³é
îñîá³ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³; àêòà ïðî íåâèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ë³öåí-
ç³àò ìîæå îäåðæàòè íîâó ë³öåíç³þ íà ïðàâî
ïðîâàäæåííÿ öüîãî âèäó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ íå ðàí³øå, í³æ ÷åðåç ð³ê ç äàòè ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåííÿ îðãàíó ë³öåíçóâàííÿ ïðî àíó-
ëþâàííÿ ïîïåðåäíüî¿ ë³öåíç³¿.

6. ÎÑÊÀÐÆÅÍÍß Ð²ØÅÍÍß ÏÐÎ ÀÍÓ-
ËÞÂÀÍÍß Ë²ÖÅÍÇ²¯

6.1. Ó ðàç³ ïîäàííÿ ë³öåíç³àòîì ïðîòÿãîì
äåñÿòè äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî àíó-
ëþâàííÿ ë³öåíç³¿ ñêàðãè äî Åêñïåðòíî-àïåëÿ-
ö³éíî¿ ðàäè ïðè Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ Óêðà-
¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðè-
ºìíèöòâà ä³ÿ çàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ îðãàíó ë³-
öåíçóâàííÿ çóïèíÿºòüñÿ äî ïðèéíÿòòÿ â³äïî-
â³äíîãî ð³øåííÿ Äåðæï³äïðèºìíèöòâîì Óêðà-
¿íè.

6.2. Ð³øåííÿ Åêñïåðòíî-àïåëÿö³éíî¿ ðàäè
ùîäî ñêàðãè ë³öåíç³àòà º ï³äñòàâîþ äëÿ âèäàí-
íÿ Äåðæï³äïðèºìíèöòâîì Óêðà¿íè ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü çà-
êîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ë³öåíçóâàííÿ, äîïóùåíèõ
îðãàíîì ë³öåíçóâàííÿ.

6.3. Ð³øåííÿ ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ ìî-
æå áóòè îñêàðæåíî â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна
на сайті КМДА.

Про реєстрацію змін 
до Статуту релігійної громади 

євангельських християн “Сила Слова” 
у Дарницькому районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації мN 403 від 10 квітня 2007 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
пастора релігійної громади євангельських християн “Сила Слова” у Дарницькому районі м. Києва від
20.02.2007 та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 20.02.2007 № 2:

Додаток

ЗМІНИ 
до Статуту релігійної громади євангельських християн “Сила Слова” 
у Дарницькому районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням

Київської міської державної адміністрації від 05.12.2001 № 2617 
“Про реєстрацію Статуту релігійної громади євангельських християн

“Сила Слова” у Дарницькому районі м. Києва”
Ó íàçâ³ òà òåêñò³ Ñòàòóòó ñëîâà: �ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí �Ñèëà Ñëîâà� ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà� çàì³íèòè íà ñëîâà: �ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí �Ñê³í³ÿ Äàâèäà � Êîâ÷åã Çàïîâ³òà �
Íîâèé ªðóñàëèì� ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà�.

Про надання щоквартальної адресної
матеріальної допомоги окремим

малозабезпеченим категоріям мешканців 
м. Києва для часткової оплати вартості
соціального пакета послуг аналогового

кабельного телебачення у 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 531 від 8 травня 2007 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Ки+
ївської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, та з метою посилення соціального захисту окремих кате+
горій мешканців м. Києва:

1. Íàäàâàòè ùîêâàðòàëüíî ç 01.01.2007 äî
31.12.2007 àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó (äà-
ë³ � ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà) ó ðîçì³ð³ 30 ãðí.
îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ìåøêàíö³â ì. Êèºâà ³ç ÷èñ-
ëà ïåíñ³îíåð³â òà îäåðæóâà÷³â äåðæàâíî¿ ñîö³-
àëüíî¿ äîïîìîãè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè

�Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ³íâàë³äàì ç
äèòèíñòâà òà ä³òÿì-³íâàë³äàì� (äàë³ � äîïîìî-
ãè), ðîçì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè àáî äîïîìîãè
ÿêèõ íå ïåðåâèùóº ï³âòîðàêðàòíîãî ðîçì³ðó
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè
ïðàöåçäàòí³ñòü, à ñàìå:

Про організацію літнього відпочинку 
та оздоровлення дітей і студентів 

м. Києва у 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

№ 545 від 15 травня 2007 року

На виконання Постанови Верховної Ради України від 08.02.2007 № 654+V “Про підсумки організації оздо+
ровлення та відпочинку дітей влітку 2006 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпо+
чинку та оздоровлення дітей влітку 2007 року”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 33
“Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року”, рішен+
ня Київської міської ради від 28.12.2006 р. № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік” та з метою
створення умов для повноцінного відпочинку, зайнятості, відновлення здоров’я та санаторно+курортного
лікування дітей та студентів м. Києва:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè,
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì�¿ òà ìîëîä³, Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,
Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ, Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó,
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì�¿, ä³òåé òà ìîëîä³, âèêîíàâ÷èì îðãà-
íàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì):

1.1. Îðãàí³çóâàòè â³äïî÷èíîê òà îçäîðîâ-
ëåííÿ ä³òåé ³ ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àí-
íÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òåíäåð³â â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè �Ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðî-
á³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè� òà ðîçïîðÿ-
äæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 21.04.2004 ¹ 665 �Ïðî îðãàí³çàö³é-
í³ çàõîäè ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè çà-
êóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã íà òåðèòîð³¿
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâèõ áþäæå-
ò³â�.

1.2. Çàáåçïå÷èòè ó ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿä-
êó îðãàí³çîâàíèé â³äïî÷èíîê òà îçäîðîâëåí-
íÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ùî ïî-
çáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ³ç ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ, íåïîâíèõ òà áàãàòîä³òíèõ ñ³-
ìåé, ä³òåé, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñë³äê³â àâà-
ð³¿ íà ×ÀÅÑ, ä³òåé îäèíîêèõ ìàòåð³â, ä³òåé
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â òà æóðíàë³ñò³â, ÿê³ çàãèíóëè
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ�ÿçê³â, òà-
ëàíîâèòèõ ä³òåé òà äèòÿ÷èõ òâîð÷èõ êîëåêòè-
â³â, à òàêîæ ñòóäåíò³â ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é äåí-
íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ.

1.3. Çàïðîâàäæóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ³
âèäè îðãàí³çàö³¿ â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ
ä³òåé (â³äêðèòòÿ äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â
ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ïîçàì³ñüêèõ, ñàíàòîðíîãî òèïó, ïðî-
ô³ëüíèõ, ïðàö³ ³ â³äïî÷èíêó; ïðîâåäåííÿ òó-
ðèñòñüêèõ òà åêñêóðñ³éíèõ ïîäîðîæåé, ïî¿ç-
äîê, ë³òí³õ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, ñïàðòàê³àä,
ìèñòåöüêèõ òà ³íøèõ òâîð÷èõ êîíêóðñ³â, ôåñ-
òèâàë³â òîùî).

1.4. Îá�ºäíóâàòè ìîæëèâîñò³ ùîäî âïîðÿä-
êóâàííÿ ðîáîòè ç ä³òüìè çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ.

1.5. Ñïðèÿòè çàëó÷åííþ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, áëà-
ãîä³éíèõ ³ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é äî íàäàííÿ
ô³íàíñîâî¿ òà ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè â îðãà-
í³çàö³¿ ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ
ä³òåé, ïåðø çà âñå áóäèíêàì-³íòåðíàòàì, äè-
òÿ÷èì áóäèíêàì, øêîëàì-³íòåðíàòàì òà ïðè-
òóëêàì äëÿ íåïîâíîë³òí³õ.

1.6. Ñïðÿìîâóâàòè âèõîâíó ðîáîòó ç ä³òüìè
ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ íà ðîçâè-
òîê äóõîâíîñò³, íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ïàò-
ð³îòèçìó. Ïðîäîâæèòè ïðàêòèêó ïðîâåäåííÿ
îãëÿä³â âèõîâíî¿ ðîáîòè â äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ
çàêëàäàõ.

1.7. Âæèâàòè çàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ ïå-
ðåïðîô³ëþâàííÿ äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â
òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ.

1.8. Çàáåçïå÷èòè â äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ çà-
êëàäàõ ïðîâåäåííÿ äëÿ ä³òåé ðåãóëÿðíèõ çà-
íÿòü ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ñïðèÿòè
ïðîïàãàíä³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

1.9. Ñâîº÷àñíî çä³éñíèòè ï³äá³ð, íàâ÷àííÿ
³ íàïðàâëåííÿ íà ðîáîòó äî äèòÿ÷èõ îçäîðîâ-
÷èõ çàêëàä³â êåð³âíèê³â, âèõîâàòåë³â ç³ ñêëà-
äó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â àáî ñòóäåíò³â ïåäàãîã³÷íèõ âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïî÷èíàþ÷è ç 3-ãî êóðñó.

1.10. Íå äîïóñêàòè ñêîðî÷åííÿ òðèâàëîñò³
îçäîðîâ÷èõ çì³í ìåíøå 18 äí³â.

1.11. Ñïðèÿòè ñòâîðåííþ áåçïå÷íèõ óìîâ
äëÿ â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ç ïî-
êëàäàííÿì ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà
êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
ä³â çà îõîðîíó æèòòÿ ³ çäîðîâ�ÿ ä³òåé, äîòðè-
ìàííÿ â îçäîðîâ÷èõ çàêëàäàõ ñàí³òàðíèõ, ïðî-
òèïîæåæíèõ ïðàâèë, ïðàâèë ïîðÿäêó ïðîâå-
äåííÿ åêñêóðñ³é, ïîõîä³â ³ êóïàííÿ ó âîäîé-
ìàõ, ïðàâèë ïåðåâåçåííÿ ä³òåé àâòîìîá³ëüíèì
òà ³íøèìè âèäàìè òðàíñïîðòó.

1.12. Âñòàíîâèòè, ùî ä³òè, ÿê³ ïîáóâàëè íà
íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èõ çáîðàõ, â ïðîô³ëüíèõ
îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ àáî â äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ
òàáîðàõ ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì íà áàç³ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà, ìàþòü ïðàâî íà îçäî-
ðîâëåííÿ ïðîòÿãîì 2007 ðîêó â ³íøèõ îçäî-
ðîâ÷èõ çàêëàäàõ, çîêðåìà ñàíàòîðíîãî òèïó ÷è
³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðîâåñòè áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñòå-
æåííÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³
íàïðàâëÿþòüñÿ ïðàöþâàòè â äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³
òàáîðè (â òåðì³í ç 1 êâ³òíÿ äî 15 ñåðïíÿ 2007
ðîêó).

2.2. Ñâîº÷àñíî çä³éñíþâàòè ìåäè÷íå îáñëó-
ãîâóâàííÿ ä³òåé, ÿê³ íàïðàâëÿþòüñÿ äî äèòÿ-
÷èõ îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â.

2.3. Çàáåçïå÷óâàòè ñóïðîâ³ä ìåäè÷íèìè ïðà-
ö³âíèêàìè îðãàí³çîâàíèõ ãðóï ä³òåé äî ì³ñöü
â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ ³ ó çâîðîòíîìó
íàïðÿìêó.

2.4. Çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíå ìåäè÷íå îáñëóãîâó-
âàííÿ ä³òåé â äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ çàêëàäàõ íà
ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ óãîä ì³æ îçäîðîâ÷èìè çà-
êëàäàìè òà ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè çà-
êëàäàìè ì³ñòà.

2.5. Ïðîâîäèòè â äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
äàõ îáñòåæåííÿ ³ ë³êóâàííÿ ä³òåé ë³êàðåì-ñòî-
ìàòîëîãîì.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëü-
íî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì �Êè¿âïàñ-
òðàíñ� ñïðèÿòè çàáåçïå÷åííþ ïåðåâåçåííÿ ä³-
òåé äî äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Ñï³ëüíî ç âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèìè ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè) îðãàí³çóâà-
òè ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ñòàðøîêëàñíèê³â ç çà-
ëó÷åííÿì êîøò³â ðàéîííèõ áþäæåò³â ³ äåð-
æàâíîãî ôîíäó ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåí-
íÿ.

4.2. Çàáåçïå÷èòè óìîâè äëÿ îðãàí³çàö³¿ íà-
â÷àëüíî-îçäîðîâ÷èõ çáîð³â, ôóíêö³îíóâàííÿ
ðîçãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ ïðîô³ëüíèõ îçäîðîâ÷èõ
çàêëàä³â äëÿ òâîð÷î îáäàðîâàíèõ ä³òåé, ë³äå-
ð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äèòÿ÷èõ òâîð-
÷èõ êîëåêòèâ³â, ó÷í³â (âèõîâàíö³â) ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íèõ, ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â òà ä³òåé ïðàö³âíèê³â ãàëóç³.

4.3. Ïðîâåñòè ç 4 äî 13 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
VII Ì³æíàðîäíèé íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èé çá³ð
ë³äåð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Êèºâà íà áà-
ç³ Ì³æíàðîäíîãî äèòÿ÷îãî öåíòðó �Àðòåê� çà
ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ì. Ìîñêâè (Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ).

5. Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1 Îðãàí³çóâàòè â³äïî÷èíîê òà îçäîðîâëåí-
íÿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó ó Ñëóæá³

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿
ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí �Ñèëà Ñëîâà�
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâà-
íîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05.12.2001 ¹ 2617 �Ïðî
ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ºâàí-
ãåëüñüêèõ õðèñòèÿí �Ñèëà Ñëîâà� ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà�, ùî äîäàþòüñÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

³íâàë³äàì â³éíè,
³íâàë³äàì ïåðøî¿ ãðóïè,
îäèíîêèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà

îáë³êó â ðàéîííèõ òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðàõ ñî-
ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 6202,7 òèñ. ãðí. äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê, íà
âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè �Òóð-
áîòà� íà 2006 � 2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè âèïëàòó ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â

îðãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà Ïåí-
ñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà,
ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà ãðîìàäÿíèíó ÷å-
ðåç íåçàëåæí³ â³ä íüîãî ïðè÷èíè, ó ðàç³ ñìåðò³
öèõ ãðîìàäÿí âèïëà÷óºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ì�¿ ïîìåð-
ëîãî ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ âèïëàòè ïåí-
ñ³é ó çâ�ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïåíñ³îíåðà, à òàêîæ âðà-
õóâàòè òå, ùî ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íå âèïëà÷óº-
òüñÿ îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ïîâíîìó äåðæàâ-
íîìó óòðèìàíí³. Ïðè öüîìó âñòàíîâèòè, ùî ðîç-
ì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè âêëþ÷àº ðîçì³ð îñíîâíî¿
ïåíñ³¿, ïåíñ³þ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà-
¿íîþ, à òàêîæ ³íø³ íàäáàâêè, äîïëàòè òà ï³äâè-
ùåííÿ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

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

Âèêîíóþ÷èé îáîâ�ÿçêè ãîëîâè 
À. Ãîëóá÷åíêî
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ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ; ïðîæèâàþòü ó ñ³ì�ÿõ,
äå áàòüêè íå âèêîíóþòü ñâî¿õ îáîâ�ÿçê³â ç ¿õ
óòðèìàííÿ òà âèõîâàííÿ.

5.2. Ïðîâîäèòè ö³ëüîâ³ ïðîô³ëàêòè÷í³ ðåé-
äè äëÿ âèÿâëåííÿ áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëü-
íèõ ä³òåé òà âëàøòóâàííÿ ¿õ äî ïðèòóëê³â òà
ì³ñüêîãî ìåäèêî-îçäîðîâ÷îãî ñîö³àëüíî-ðå-
àá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó äëÿ íåïîâíîë³òí³õ ç ìå-
òîþ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, îðãàí³çàö³¿ ¿õ îçäî-
ðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó.

6. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì�¿, ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Îðãàí³çóâàòè îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷è-
íîê ä³òåé ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè,
ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â ñ³ì�ÿõ; ä³òåé ç íåáëàãîïî-
ëó÷íèõ ³ êðèçîâèõ ñ³ìåé çà ó÷àñòþ ñïåö³àëü-
íî ï³äãîòîâëåíèõ âîëîíòåð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ìîëîä³ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é).

6.2. Çàáåçïå÷èòè îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷è-
íîê ä³òåé ç ìåäèêî-ñîö³àëüíèìè ïðîáëåìàìè;
ä³òåé ç ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â
ñ³ìåéíîãî òèïó.

6.3. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòà-
òèâíó ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àë³ñò³â ñîö³àëüíî¿ ðîáî-
òè â ì³ñöÿõ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé â ì. Êèºâ³.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà òåíäåðí³é îñíîâ³ ïðîâåñ-
òè çàêóï³âëþ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ ïóò³âîê äëÿ
ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-
³íâàë³ä³â ì. Êèºâà ó â³ö³ äî 16 ðîê³â òà ³íâà-
ë³ä³â äèòèíñòâà äî 18 ðîê³â, ÿê³ ìåøêàþòü òà
çàðåºñòðîâàí³ ó ì. Êèºâ³, òà âèõîâàíö³â Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ³ Äàðíèöüêîãî äèòÿ÷èõ áóäèíê³â-
³íòåðíàò³â II ïðîô³ëþ.

8. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì):

8.1. Çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ìåðåæ³ äèòÿ-
÷èõ îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â ç äåííèì ïåðåáóâàí-
íÿì íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

8.2. Ñâîº÷àñíî çä³éñíèòè ï³äá³ð, íàâ÷àííÿ
³ íàïðàâëåííÿ íà ðîáîòó äî äèòÿ÷èõ îçäîðîâ-
÷èõ çàêëàä³â ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ìåäè÷-
íîãî ïåðñîíàëó, ïðàö³âíèê³â õàð÷îáëîê³â.

8.3. Ïåðåâåñòè â ë³òí³ ì³ñÿö³ äèòÿ÷³ äîøê³ëü-
í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íà ñàíàòîðí³ íîðìè õàð-
÷óâàííÿ.

8.4. Ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çì³ñòîâíîãî òà
ÿê³ñíîãî îçäîðîâëåííÿ ä³òåé çä³éñíþâàòè êîí-
òðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ â³äïî÷èíêó íà áàç³ ï³ä-
ë³òêîâèõ êëóá³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

8.5. Çàáåçïå÷èòè îçäîðîâëåííÿ ó÷í³â çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ øê³ë ó äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
äàõ ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì íà áàç³ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â òà âèõîâàíö³â øê³ë-³íòåðíàò³â
äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ¹ 3, 12, 21, äèòÿ÷îãî áóäèí-
êó �Ìàëÿòêî� ó âè¿çíèõ òàáîðàõ íå íèæ÷å ð³â-
íÿ 2006 ðîêó.

8.6. Çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ
ðîá³ò ñòàðøîêëàñíèê³â íå íèæ÷å ð³âíÿ 2006
ðîêó.

8.7. Êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ óñ³õ ï³äðîçä³-
ë³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é, ùî çä³éñíþþòü îçäîðîâëåííÿ, ïîêëàñ-
òè íà ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ç ïèòàíü ñ³ì�¿ òà
ìîëîä³.

9. Ïðîâåñòè âèäàòêè íà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé
òà ñòóäåíò³â ì³ñòà â ìåæàõ àñèãíóâàíü, ïåðåä-
áà÷åíèõ â ì³ñüêîìó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê, ó ñóì³ 27182,4 òèñ. ãðí., â ò. ÷.:

� Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) �
9300,0 òèñ. ãðí. (ç íèõ: 3100,0 òèñ. ãðí.� Îá�-
ºäíàííþ ïðîôñï³ëîê, îðãàí³çàö³é ïðîôñï³ëîê
ó ì. Êèºâ³ (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðîôñï³-
ëîê) çã³äíî ç Ðåã³îíàëüíîþ óãîäîþ, 700,0 òèñ.
ãðí.

� Îá�ºäíàííþ ïåðâèííèõ ïðîôñï³ëêîâèõ
îðãàí³çàö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿;

� Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) � 1700,0 òèñ. ãðí.
äëÿ ïðèäáàííÿ ïóò³âîê â ñàíàòîðíî-êóðîðòí³
çàêëàäè ³íøèõ â³äîìñòâ;

� Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì�¿ òà
ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) � 5625,9 òèñ. ãðí. (ç íèõ 1021,5 òèñ. ãðí.�
íà îçäîðîâëåííÿ ñòóäåíò³â, Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì�¿, ä³òåé
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) � 1411,4 òèñ. ãðí.);

Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é êóëüòó-
ð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) �1956,5 òèñ. ãðí.;

� Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) � 1000,0 òèñ.
ãðí.;

� Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) �7600,0 òèñ. ãðí.

10. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè,
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, Ñëóæ-
á³ ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ, Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó, Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì�¿, ä³òåé òà ìîëîä³, âèêîíàâ÷èì îðãàíàì
ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ ïðîôñï³ëîê çà ðåçóëüòàòàìè ïðî-
âåäåíèõ òåíäåð³â íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ
ïðî ì³ñöÿ îçäîðîâëåííÿ òà ïëàíîâó ê³ëüê³ñòü
îçäîðîâëåíèõ ä³òåé äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ó ñïðàâàõ ñ³ì�¿ òà ìîëîä³.

11. Êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ óñ³õ ï³äðîçä³ë³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âèêîíàâ÷èõ îð-
ãàí³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é), ùî çä³éñíþ-
þòü îçäîðîâëåííÿ, òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ïðîôñï³ëîê ùîäî îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ³ ñòó-
äåíò³â ì. Êèºâà â 2007 ðîö³ ïîêëàñòè íà Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì�¿ òà ìîëîä³ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження змін 
до складу Наглядової ради з контролю 

за виконанням експерименту 
із соціальної адаптації інвалідів 

з розумовою відсталістю
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 546 від 15 травня 2007 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 17.11.2005 № 385/2846 “Про проведення в м. Києві
експерименту із соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю”:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó Íàãëÿäîâî¿ ðà-
äè, óòâîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.02.2006 ¹ 273
�Ïðî ñòâîðåííÿ ó 2006 ðîö³ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ç
êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì åêñïåðèìåíòó ³ç ñî-
ö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â ç ðîçóìîâîþ â³äñòà-
ë³ñòþ�, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21 лютого 2006 р. № 273 

(в редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2007 р. № 546)

Склад Наглядової ради з контролю за виконанням експерименту 
із соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю

Ê³ëü÷èöüêà ². Ð. � çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
ãîëîâà Íàãëÿäîâî¿ ðàäè

Ãîëóáºâà ². ª. � íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè
òà ïðàö³, çàñòóïíèê ãîëîâè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè

Êîñòþðåíêî Ò. Ì. � ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ

Çàãîðîäí³é Â. Â. � çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

Êàñüÿíîâà Î. Ã. � ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò-þðèñêîíñóëüò Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³

Êîëîáîâà ß. Â. � âèêîíóþ÷à îáîâ�ÿçêè äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì�¿, ä³òåé òà ìîëîä³

Êðàâ÷åíêî Ð. ². � ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Áëàãîä³éíîãî òîâàðèñòâà äîïîìîãè ³íâàë³äàì òà
îñîáàì ç ³íòåëåêòóàëüíîþ íåäîñòàòí³ñòþ �Äæåðåëà� (çà çãîäîþ)

Êðóãëîâà ². ª. � íà÷àëüíèê â³ää³ëó ô³íàíñ³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Ãîëîâíîãî ô³íàí-
ñîâîãî óïðàâë³ííÿ

Ìàñëºíí³êîâà Â. Þ. � íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà çàéíÿòîñò³ ³íâàë³ä³â 
Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ïèëåíêî Ð. Ã. � çàâ³äóþ÷à ì³í³-ãóðòîæèòêîì òèì÷àñîâîãî òà ïîñò³éíîãî ïåðåáó-
âàííÿ ³íâàë³ä³â ç ðîçóìîâîþ â³äñòàë³ñòþ Áëàãîä³éíî¿ óñòàíîâè �Äæå-
ðåëà� (çà çãîäîþ)

Ïîãèáà Î. Ï. � çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿

Ñàìîéëåíêî Í. ². � íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç ³íâàë³äàìè Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³

Ñòàðîäóáåöü Í. ². � ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ�ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

Øàðêîâà Í. Ï. � ÷ëåí ïðàâë³ííÿ Áëàãîä³éíîãî òîâàðèñòâà äîïîìîãè ³íâàë³äàì òà îñî-
áàì ç ³íòåëåêòóàëüíîþ íåäîñòàòí³ñòþ �Äæåðåëà� (çà çãîäîþ)

Ùèáðèê Ì. Â. � ãîëîâà Áëàãîä³éíî¿ óñòàíîâè �Ñïåö³àëüíà Øêîëà � Æèòòÿ� äëÿ
ä³òåé-³íâàë³ä³â, õâîðèõ íà àóòèçì, ³ ä³òåé ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè â
íàâ÷àíí³ (çà çãîäîþ)

Þä³í Þ. Á. � íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ�ÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ�ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó
Á. Ñòè÷èíñüêèé 

Про відзначення Дня матері 
та Міжнародного дня сім’ї у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 547 від 15 травня 2007 року

Відповідно до Указу Президента України від 10.05.99 № 489/99 “Про День матері”, міської комплексної
програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005
№ 603/3064, та з нагоди відзначення Дня матері та Міжнародного дня сім’ї:

1. Çàòâåðäèòè çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè ç íàãîäè
â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ìàòåð³ òà Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
ñ³ì�¿ ó ì. Êèºâ³ (äîäàþòüñÿ).

2. Âèä³ëèòè Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 120,0
òèñ. ãðí. íà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõî-
ä³â ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ìàòåð³ òà Ì³æíà-
ðîäíîãî äíÿ ñ³ì�¿ ó ì. Êèºâ³.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè äëÿ ô³íàíñóâàííÿ
âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè �Òóðáîòà� íà 2006 �
2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2007 р. № 547

Загальноміські заходи з нагоди відзначення Дня матері 
та Міжнародного дня сім’ї у м. Києві

Äàòà òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ Çàõ³ä 
14.05.2007 
Êîëîííà çàëà, Õðåùàòèê, 36 
II ïîâåðõ 11.00 

Íàãîðîäæåííÿ â³äçíàêàìè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ
ìàòåð³ òà Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñ³ì`¿ 

14.05.2007 
Êîëîííà çàëà, Õðåùàòèê, 36 
II ïîâåðõ 15.00 

Ñîö³àëüíà àêö³ÿ "Ðóêà ìèëîñåðäÿ", ïðèñâÿ÷åíà
Äíþ ìàòåð³ òà Ì³æíàðîäíîìó äíþ ñ³ì`¿ 

15.05.2007 
Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé òåàòð ëÿëüîê, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1-à 15.00 

Ñâÿòêîâà âèñòàâà äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé
ì³ñòà ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ìàòåð³ òà
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñ³ì`¿ 

24.05.2007 
Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé òåàòð îïåðåòè 
16.00 

Çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà ì³ñòà ç æ³íî÷èì àêòèâîì 
ç íàãîäè Äíÿ ìàòåð³ òà Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
ñ³ì�¿ 

25.05.2007 
Ôåäåðàö³ÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè, 
Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2, Âåëèêà çàëà 16.00 

Ñâÿòêîâèé çàõ³ä ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ
ìàòåð³ òà Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñ³ì`¿ 

Про нагрудний знак 
“Відмінник столичної освіти”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 549 
від 15 травня 2007 року

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України
від 04.07.2005 № 1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку ос+
віти в Україні”, Державної програми “Вчитель”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
28.03.2002 № 379, на виконання програми “Освіта столиці. 2006 — 2010” та з метою стимулювання пра+
цівників освітньої галузі міста Києва, які внесли вагомий особистий вклад у розвиток столичної освіти, до+
сягли значних успіхів у педагогічній, науково+педагогічній або управлінській діяльності:

1. Çàïðîâàäèòè çàîõî÷óâàëüíó â³äçíàêó Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) � íàãðóäíèé
çíàê �Â³äì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè�.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî íàãðóäíèé çíàê
�Â³äì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè� (äîäàºòüñÿ).

3. Çàòâåðäèòè ïðèì³ðíèé çðàçîê õàðàêòåðèñ-
òèêè îñîáè, ÿêó ïðåäñòàâëåíî äî íàãîðîäæåí-
íÿ íàãðóäíèì çíàêîì �Â³äì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñ-
â³òè� (äîäàºòüñÿ).

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ô³íàíñó-
âàííÿ âèòðàò, ïîâ�ÿçàíèõ ç âèïëàòîþ ïðåì³¿ äî
íàãðóäíîãî çíàêà �Â³äì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè�,
â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó àñèãíóâàíü, ïåðåä-

áà÷åíèõ íà â³äïîâ³äíèé áþäæåòíèé ð³ê ïî ãà-
ëóç³ �Îñâ³òà�.

5. Âèð³øåííÿ ïèòàíü íàãîðîäæåííÿ íàãðóä-
íèì çíàêîì �Â³äì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè� ïî-
êëàñòè íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó
Á. Ñòè÷èíñüêèé 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2007 р. № 549

ПОЛОЖЕННЯ 
про нагрудний знак “Відмінник столичної освіти” Головного управління

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Çàîõî÷óâàëüíîþ â³äçíàêîþ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) � íàãðóäíèì çíàêîì �Â³ä-
ì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè� (äàë³ � Íàãðóäíèé
çíàê) � íàãîðîäæóþòüñÿ ïåäàãîã³÷í³, íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè àáî óïðàâë³íö³ çà âàãî-
ìèé îñîáèñòèé âêëàä ó ðîçâèòîê ñòîëè÷íî¿ îñ-
â³òè, äîñÿãíåííÿ çíà÷íèõ óñï³õ³â ó ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³.

Íàãðóäíèé çíàê ÿâëÿº ñîáîþ çíà÷îê, íà ÿêî-
ìó çîáðàæåíî ãåðá ì³ñòà Êèºâà. Ó âåðõí³é ÷àñ-
òèí³ íàäïèñ �Â³äì³ííèê�, ó íèæí³é � �Ñòîëè÷-
íî¿ îñâ³òè�.

2. Ïîäàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè âíîñÿòü óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ï³äïîðÿäêîâàí³
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè, âèù³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè.

Ïîäàííÿ ì³ñòèòü îñíîâí³ á³îãðàô³÷í³ äàí³
ïðàö³âíèêà, õàðàêòåðèñòèêó éîãî òðóäîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ çà âåñü ÷àñ ðîáîòè, à òàêîæ äàí³ ïðî êîí-
êðåòí³ çàñëóãè òà äîñÿãíåííÿ ³ âíîñèòüñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè çà 30 äí³â äî
â³äçíà÷åííÿ þâ³ëå¿â àáî ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò.

3. Êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Íàãðóäíèì
çíàêîì ïåðåä âèùèì îðãàíîì ïîðóøóºòüñÿ, ÿê
ïðàâèëî, òðóäîâèìè êîëåêòèâàìè, äå ïðàöþ-
þòü îñîáè, àáî ¿õ êîëåã³àëüíèìè îðãàíàìè
óïðàâë³ííÿ. Âèñóíåííÿ êàíäèäàòóð çä³éñíþºòü-
ñÿ ãëàñíî.

4. Ð³øåííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Íàãðóäíèì
çíàêîì çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âðó÷åííÿ Íàãðóäíîãî çíàêà ïðîâîäèòüñÿ
â óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³, ÿê ïðàâèëî, íà÷àëüíè-
êîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè àáî
çà éîãî äîðó÷åííÿì çàñòóïíèêàìè íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè.

6. Âñòàíîâèòè ïðåì³þ ó ðîçì³ð³ äâîõ ïîñàäî-
âèõ îêëàä³â äî Íàãðóäíîãî çíàêà.

7. Íàãðóäíèé çíàê íîñèòüñÿ íà ïðàâîìó áî-
ö³ ãðóäåé ³ çà íàÿâíîñò³ íàãðóäíèõ çíàê³â äî ïî-
÷åñíèõ çâàíü Óêðà¿íè ðîçì³ùóºòüñÿ íèæ÷å íèõ.

Ðàçîì ç Íàãðóäíèì çíàêîì íàãîðîäæåíîìó
âðó÷àºòüñÿ ïîñâ³ä÷åííÿ, çðàçîê ÿêîãî çàòâåð-
äæóºòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îñâ³òè ³ íà-
óêè.

8. Ïðî íàãîðîäæåííÿ Íàãðóäíèì çíàêîì ó
òðóäîâ³é êíèæö³ íàãîðîäæåíîãî ðîáèòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíèé çàïèñ.

9. Ïîâòîðíå íàãîðîäæåííÿ Íàãðóäíèì çíà-
êîì íå ïðîâîäèòüñÿ.

10. Ó ðàç³ âòðàòè (ïñóâàííÿ) Íàãðóäíîãî çíà-
êà òà ïîñâ³ä÷åííÿ äóáë³êàòè íå âèäàþòüñÿ.

11. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè âåäå
îáë³ê íàãîðîäæåíèõ Íàãðóäíèì çíàêîì.

Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2007 р. № 549

Характеристика особи, яку представлено 
до нагородження нагрудним знаком “Відмінник столичної освіти”

Ïð³çâèùå, ³ì�ÿ, ïî áàòüêîâ³
Äàòà, ì³ñöå íàðîäæåííÿ
Ì³ñöå ðîáîòè, ñëóæáîâà àäðåñà, òåëåôîí
²äåíòèô³êàö³éíèé êîä
Îñâ³òà 
Íàóêîâèé ñòóï³íü, â÷åíå çâàííÿ
Âîëîä³ííÿ ìîâàìè
Íàãîðîäè, ïî÷åñí³ çâàííÿ
Çàãàëüíèé ñòàæ ðîáîòè
Ñòàæ äåðæàâíî¿ ñëóæáè
Ñòÿãíåííÿ

Îñîáèñòèé âêëàä ó ðîçâèòîê ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè

Ï³äïèñ êåð³âíèêà, ãåðáîâà ïå÷àòêà
Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó 

Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про підготовку навчальних закладів м. Києва
до початку 2007 — 2008 навчального року

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 550 від 15 травня 2007 року

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення
всебічної і своєчасної підготовки навчальних закладів м. Києва до початку 2007 — 2008 навчального року:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Êèºâà äî ïî÷àòêó 2007 �
2008 íàâ÷àëüíîãî ðîêó (äîäàþòüñÿ).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ âèêî-
íàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä
(ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³-
ÿì) çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ï³ä-
ãîòîâêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Êèºâà äî ïî-
÷àòêó 2007�2008 íàâ÷àëüíîãî ðîêó â ìåæàõ

àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó òà ðàéîí-
íèõ áþäæåòàõ íà 2007 ð³ê.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2007 р. № 550

Заходи щодо підготовки навчальних закладів м. Києва до початку
2007 — 2008 навчального року

5. Âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ 

äî
01.08.2007 

6. Çàáåçïå÷èòè ó÷í³â 1-õ êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â óñ³õ òèï³â òà ôîðì âëàñíîñò³ ïîäàðóíêîâèìè
êîìïëåêòàìè 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè 

äî
25.08.2007 

7. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíó äîñòàâêó ï³äðó÷íèê³â òà
íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â, îòðèìàíèõ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, äî çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ì³ñòà 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ 

äî
25.08.2007 

8. Ðîçðîáèòè ì³ñüêó ïðîãðàìó ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè,
ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè 

äî
01.09.2007 

9. Â³äíîâèòè ðîáîòó íåïðàöþþ÷èõ ãðóï äîøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà ðàõóíîê ïðèì³ùåíü, âèâ³ëüíåíèõ
â³ä îðåíäàð³â. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåñòè ðåìîíò
âèùåçàçíà÷åíèõ ïðèì³ùåíü 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè,
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 

äî
01.09.2007 

10. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ òà ðîçðîáèòè ðàéîíí³
ïðîãðàìè ðåìîíòó ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ñïîðòèâíèõ
çàë³â ó äîøê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é
êóëüòóð³ òà ñïîðòó, ðàéîíí³ 
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ 

äî
01.09.2007 

11. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ Äíÿ çíàíü òà ñâÿòà Ïåðøîãî
äçâîíèêà ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿; Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè 

01.09.2007 

12. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà âèäðóê ï³äðó÷íèê³â äëÿ
åêñïåðèìåíòàëüíîãî êóðñó "Õðèñòèÿíñüêà åòèêà â
óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³" (2�4 êëàñè) 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè 

äî
01.09.2007 

13. Çàâåðøèòè êîìï`þòåðèçàö³þ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â,
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà òà
ï³äêëþ÷èòè ¿õ äî âñåñâ³òíüî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ìåðåæ³ 
²íòåðíåò 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ 

äî
01.12.2007 

14. Ïðîâåñòè ðîáîòó îòðèìàííÿ äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿; Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â,
ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 

äî
01.12.2007 

15. Çàâåðøèòè ó 2007 ðîö³ áóä³âíèöòâî (ðåêîíñòðóêö³þ)
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çîêðåìà:
Äàðíèöüêèé ðàéîí: 
- çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, æ/ì Ïîçíÿêè, 3 ì-í, ä³ë. 18;
- äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³ øêîëè I ñòóïåíÿ,
æ/ì Ïîçíÿêè, 9 ì-í, ä³ë. 6. 
Îáîëîíñüêèé ðàéîí: 
- ïåðøî¿ ÷åðãè (íàâ÷àëüíèé êîðïóñ) Ïåäàãîã³÷íîãî
êîëåäæó ÃÓÎÍ ÊÌÄÀ, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 13-á.
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí: 
- ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè N 162, âóë.
Ðàõìàí³íîâà, 47 (æ/ì Íîâîá³ëè÷³); 
- ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè N 76, âóë.
Æìåðèíñüêà, 8.
Ñîëîì`ÿíñüêèé ðàéîí: 
- ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè N 279, âóë. Ëåí³íà,
50-â (ì-í Æóëÿíè); 
- ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè N 144, ïðîñï.
×åðâîíîçîðÿíèé, 6; o ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè N 115, 
âóë. Êàâêàçüêà, 10 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é, Ãîëîâíå ô³íàíñîâå
óïðàâë³ííÿ, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè 

2007

Çàõîäè, âèêîíàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ íà ð³âí³ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é 

16. Çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äíèì òåõíîëîã³÷íèì îáëàäíàííÿì
ïðàëüí³ â øêîëàõ-³íòåðíàòàõ òà â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ïðîâåñòè â íèõ ðåìîíòí³ ðîáîòè 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

äî
01.08.2007 

17. Âèêîíàòè ðåìîíò, çàì³íó òà ïðèäáàòè íåîáõ³äíå íîâå
òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ, ïîïîâíèòè êóõîííèì ïîñóäîì
õàð÷îáëîêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, øê³ë-
³íòåðíàò³â òà äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

äî
01.08.2007 

18. Çàáåçïå÷èòè ìåäè÷í³ êàá³íåòè çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â õîëîäèëüíèêàìè,
ñóìêàìè-õîëîäèëüíèêàìè, ïîíîâèòè íåîáõ³äíå ìåäè÷íå
îáëàäíàííÿ, àïòå÷êè äëÿ íàäàííÿ ïåðøî¿ íåâ³äêëàäíî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ³ íåîáõ³äí³ ìåäèêàìåíòè 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿ 

äî
15.08.2007 

19. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ íà
ðåêîíñòðóêö³þ ñïàëüíèõ ïðèì³ùåíü øê³ë-³íòåðíàò³â ó
æèòëîâ³ êîìïëåêñè ãîòåëüíîãî òèïó òà ïðîâåñòè
â³äïîâ³äí³ ðîáîòè: N 8 äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ä³òåé
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó; N 21 Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó;
äèòÿ÷îãî áóäèíêó "Ìàëÿòêî" Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó äëÿ
ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ 

Îáîëîíñüêà, Ïîä³ëüñüêà,
Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîíí³ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿,
êåð³âíèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

äî
01.09.2007 

20. Ïðîâåñòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ñïàëüíèõ êîðïóñ³â
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó N 23, ðåêîíñòðóêö³þ
ñïàëüíèõ ê³ìíàò ñàíàòîðíî¿ øêîëè-³íòåðíàòó N 20 äëÿ
ä³òåé ç íåàêòèâíèìè òà çàòóõàþ÷èìè ôîðìàìè
òóáåðêóëüîçó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êåð³âíèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

äî
01.09.2007 

21. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïèòíèìè
ôîíòàí÷èêàìè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â 

äî
01.09.2007 

22. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ áàñåéí³â çàêëàä³â îñâ³òè òà
ðîçðîáèòè ðàéîíí³ ïðîãðàìè âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò
³ñíóþ÷èõ ³ áóä³âíèöòâà íîâèõ áàñåéí³â 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿ 

äî
01.09.2007 

23. Ðîçãëÿíóòè òà íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèð³øåííÿ
ïèòàíü ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çîêðåìà: 
- ïðî íàäàííÿ ïðèâàòíèì çàãàëüíîîñâ³òí³ì íàâ÷àëüíèì
çàêëàäàì ìîæëèâîñò³ îòðèìóâàòè ïðèì³ùåííÿ îñâ³òíüîãî
ïðèçíà÷åííÿ â äîâãîñòðîêîâå ï³ëüãîâå îðåíäíå
êîðèñòóâàííÿ íà òåðì³í, íå êîðîòøèé â³ä òåðì³íó ä³¿
ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
- ïðî âñòàíîâëåííÿ äëÿ ïðèâàòíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òàðèô³â íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã ó ðîçì³ðàõ, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ êîìóíàëüíèõ
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿ 

äî
01.09.2007 

24. Çàâåðøèòè ðîáîòó ³ç ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì ì³ñöü çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ ó äîøê³ëüíèõ òà ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ì. Êèºâà 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

äî
01.09.2007 

25. Ïðîâåñòè â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îáñòåæåííÿ
ñòàíó ò³íüîâèõ íàâ³ñ³â ³ç çàë³çîáåòîííèõ ïëèò ³ ïðè
íåîáõ³äíîñò³ äåìîíòóâàòè ¿õ, çàì³íèâøè íà á³ëüø
áåçïå÷í³ òà ëåãê³ 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

äî
01.10.2007 

26. Ñâîº÷àñíî ï³äãîòóâàòè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè óñ³õ òèï³â òà
ôîðì âëàñíîñò³ äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä,
îòðèìàòè ôîðìè Å-8 äëÿ çàêëàä³â ³ óñòàíîâ îñâ³òè ì³ñòà 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

äî
01.10.2007 

27. Ïðîâåñòè îñ³íí³ òà âåñíÿí³ ì³ñÿ÷íèêè óïîðÿäêóâàííÿ òà
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é, ïðèëåãëèõ äî íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ç ïîñàäêîþ äåðåâ, êóù³â, ðîçáèâêîþ ãàçîí³â ³
êâ³òíèê³â 

óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é,
êåð³âíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 

äî
01.11.2007 

N 
ç/ï 

Íàçâà çàõîäó Âèêîíàâö³ Òåðì³í
âèêîíàííÿ 

Çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè 

1. Çàáåçïå÷èòè ñó÷àñíèì íàâ÷àëüíèì
îáëàäíàííÿì êàá³íåòè ìàòåìàòè÷íî-
ïðèðîäíè÷îãî öèêëó 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè 2007 

2. Ïðîâåñòè ðåéäè � ïåðåâ³ðêè ãîòîâíîñò³
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî ïî÷àòêó íîâîãî 
2007�2008 íàâ÷àëüíîãî ðîêó: 
ðàéîíí³ � äî 1 ñåðïíÿ 2007 ðîêó; 
ì³ñüêèé � ç 1 äî 11 ñåðïíÿ 2007 ðîêó 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè; Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì³ñòà
Êèºâà; Ì³ñüêà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà
ñòàíö³ÿ; ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿ 

ñåðïåíü
2007 

3. Ïðîâåñòè ñåðïíåâ³ êîíôåðåíö³¿, íàðàäè,
ñåì³íàðè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
³ íàóêè, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïåäàãîã³÷íèé
óí³âåðñèòåò ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà 

ñåðïåíü
2007 

4. Çàáåçïå÷èòè íàëåæíó îõîðîíó â
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿,
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè 

Ïðîòÿãîì
íàâ÷àëüíîãî

ðîêó Çàñòóïíèê ãîëîâè � êåð³âíèê àïàðàòó
Á. Ñòè÷èíñüêèé 
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Ðîñ³éñüêèé ïóò³âíèê ïî Êèºâó
Æóðíàë³ñòè �Ìîñêîâñêîãî êîìñîìîëüöà�
ïîäèâèëèñÿ íà óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ ñâî¿ìè î÷èìà
Îëåã ÁÀÇÀÊ

У"додат'("“Е'ономи'а”"до
/азети"“Мос'овс'ий"'ом-
сомолец”"її"ж(рналісти
розповідають"про"е'о-
номічні"зміни"("житті"сто-
лиць"'олишньо/о"Ра-
дянсь'о/о"Союз(."Нарешті
дійшла"чер/а"і"до"Київа.

“А'центи”
е'ономічної"політи'и

Ò³, õòî íå áà÷èâ Êèºâà 10�15
ðîê³â, íå ìîæóòü ñòðèìàòè çäè-
âóâàííÿ. Öåíòð ì³ñòà � Õðåùà-
òèê, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, ðàéîí
Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó, Ñîô³éñüêà
ïëîùà, Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà,
çðåøòîþ,� óñå çì³íèëîñÿ äî íå-
âï³çíàííÿ! Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî
äåñÿòèë³òòÿ ïîäîâæåíî ìàéæå âñ³
ë³í³¿ âíóòð³øíüîì³ñüêîãî ìåòðî,
�ïîìîëîäøàëè� çàë³çíè÷íèé
âîêçàë Êè¿â-ïàñàæèðñüê³é ³ ïðè-
âîêçàëüí³ ïëîù³, ñïîðóäæåíî
á³ëüøå äåñÿòêà íîâèõ ìîñò³â ³
øëÿõîïðîâîä³â. Ó ðàéîí³ çàë³ç-
íè÷íîãî ìîñòó ÷åðåç Äí³ïðî, ùî
âåäå äî Ìîñêâè, ðîçïî÷àòî áó-
ä³âíèöòâî ùå îäíîãî øåñòèñìó-
ãîâîãî àâòîìîá³ëüíîãî ìîñòà.
Îñü-îñü çâåäóòü ðîçâ³äíèé ì³ñò
íà Ðèáàëüñüê³é îñòð³â. Óçäîâæ
îñíîâíèõ ì³ñüêèõ ìàã³ñòðàëåé ³
ïîðÿä ç íîâèìè ñòàíö³ÿìè ìåòðî
ñïîðóäæóþòü òîðãîâ³ öåíòðè òà
îô³ñè.

Îñê³ëüêè íîâèé ãðàäîíà÷àëü-
íèê Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íå êî-
ð³ííèé êèÿíèí, à êîëèøí³é õàð-
ê³â�ÿíèí, äî ì³ñòà çà îñòàíí³ ï³â-
òîðà ðîêó íàä³éøîâ ñîë³äíèé ðå-
ã³îíàëüíèé êàï³òàë ç³ ñõîäó ³ ï³â-
äåííîãî ñõîäó Óêðà¿íè. ßñíà ð³÷,
çà ðîçñòàâëåíèõ òàêèì ÷èíîì
�àêöåíò³â� òàê ñàìî áóðõëèâî
ðîçâèâàºòüñÿ ³ ïðîìèñëîâ³ñòü áó-
ä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Êð³ì íå¿,
ïðîâ³äíèìè ãàëóçÿìè �êè¿âïðî-
ìó� º åëåêòðîåíåðãåòèêà, ìàøè-
íîáóäóâàííÿ ³ ìåòàëîîáðîáëåí-
íÿ, õàð÷îâà, ìåäè÷íà ³ ëåãêà ïðî-
ìèñëîâîñò³.

Ó Êèºâ³ ñüîãîäí³ ïðàöþþòü 485
âåëèêèõ òà ïîíàä 4,5 òèñÿ÷³ ñåðåä-
í³õ ³ äð³áíèõ ïðîìèñëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ. Ï³ñëÿ çäîáóòòÿ Óêðà-

¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ÷àñòèíà ¿õ, îð³-
ºíòîâàíà íà ðåñïóáë³êè êîëèø-
íüîãî ÑÐÑÐ, áóëà çìóøåíà ñêî-
ðèãóâàòè íîìåíêëàòóðó ïðîäóêö³¿.
Òàê, �Ëåí³íñüêà êóçíÿ� � âåëè-
÷åçíèé ñóäíîáóä³âíèé çàâîä, ùî
âèïóñêàâ êîðàáë³ äëÿ ð³÷êîâîãî
ôëîòó, �íàâ÷èâñÿ� ðîáèòè... òðàê-
òîðè çà ë³öåíç³ºþ Ì³íñüêîãî
òðàêòîðíîãî çàâîäó. Îäíå ç äàâ-
í³õ ï³äïðèºìñòâ, ÄÏ �Êè¿âñüêèé
çàâîä �Ðàäàð�, îêð³ì âèïóñêó ðà-
ä³îåëåêòðîííîãî ³ ðàä³îëîêàö³é-
íîãî óñòàòêóâàííÿ äëÿ ë³òàê³â òà
ãåë³êîïòåð³â, âèãîòîâëÿº ãàçîðîç-
ïîä³ëü÷å îáëàäíàííÿ, êîìïëåêòó-
þ÷³ äåòàë³ äëÿ àâòîìîá³ë³â ³ òðàê-
òîð³â, åëåêòðî- é ìåäè÷íó òåõí³-
êó. Çàâîä �Àâ³àíò�, îêð³ì ë³òàê³â,
âèðîáëÿº òðîëåéáóñè Ê12.

Робота
Îáèâàòåë³ êàæóòü: íå çíàéäå

ðîáîòó â Êèºâ³ ò³ëüêè äóæå ëå-
äà÷èé. Ðîçì³ð çàðïëàòí³, ïîð³â-
íÿíî ç ³íøèìè óêðà¿íñüêèìè
ì³ñòàìè, òóò çíà÷íî âèùèé. ßê-
ùî â �ðåøò³� Óêðà¿íè âîíà ñòà-
íîâèòü 1277 ãðí, ó Êèºâ³ â ñå-
ðåäíüîìó ïëàòÿòü ùîì³ñÿöÿ ïî
2122 ãðí. Ñåðåäíüîóêðà¿íñüêèé
ðîçì³ð òðóäîâî¿ ïåíñ³¿ ³ â Êèºâ³,
³ â ðåã³îíàõ îäíàêîâèé � 553 ãðí
(5 ãðí � $1, 1 ãðí � 5,5 ðóá.).

�Íàéëåãàëüí³ø³ âèñîêîîïëà÷ó-
âàí³� ìåøêàíö³ Êèºâà � ñóää³
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó: çà ì³ñÿöü
âîíè îòðèìóþòü ïî 50 òèñ. ãðí.
20 òèñ. ãðí � ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà
çàðïëàòà äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè. Ñò³ëüêè æ îäåðæóþòü ÷ëåíè
óðÿäó. Âñå öå � áåç óðàõóâàííÿ
äîäàòêîâèõ âèïëàò ³ áåçïëàòíîãî
ë³òíüîãî îçäîðîâëåííÿ. Ãóáåðíà-
òîð â Óêðà¿í³ îòðèìóº çàðïëàòó
30 òèñ. ãðí. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ñå-
ðåäíÿ çàðïëàòà óêðà¿íñüêîãî
øê³ëüíîãî â÷èòåëÿ � 800 ãðí.

Êð³ì âèñîêîïîñàäîâö³â, äîáðå
çàðîáëÿþòü ó Êèºâ³ ô³íàíñèñòè,
þðèñòè, ìàðêåòîëîãè, ïðîãðàì³ñ-
òè, ðåêëàìíèêè. ¯õí³é ì³ñÿ÷íèé
çàðîá³òîê � íå íèæ÷èé, í³æ
$2500. Òèì æå, õòî ìàº íå òàê³ âå-
ëèê³ ãðîø³, ÷àñîì äîâîäèòüñÿ
ñêðóòíî. Çàîùàäæóâàòè äîâî-
äèòüñÿ íà âñüîìó. Íà ùàñòÿ, ãðî-
ìàäñüêèé òðàíñïîðò ó Êèºâ³ íå-
äîðîãèé: 50 êîï³éîê çà ïî¿çäêó â
ìåòðî, àâòîáóñ³, òðîëåéáóñ³, òðàì-
âà¿. Ìàðøðóòêà îáõîäèòüñÿ â

1 ãðí íåçàëåæíî â³ä ïîäîëàíî¿
â³äñòàí³.

Харч(вання"і"одя/
Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü �ëåãêîãî ïå-

ðåêóñó� â îá³ä � 20 ãðí. Ùåäðà
òðàïåçà â öåíòð³ ì³ñòà �ïîòÿãíå�
âæå íà 30�40 ãðí. Íàéïîïóëÿð-
í³ø³ ó êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³ ñòðà-
âè: ñîëÿíêà, þøêà ³ áîðù (â³ä 3
äî 20 ãðí çà ïîðö³þ, çàëåæíî â³ä
�êëàñíîñò³� çàêëàäó), âàðåíèêè
(â³ä 6 äî 10 ãðí), ãîëóáö³ (5�
8 ãðí); ÷àøêà êàâè ìîæå êîøòó-
âàòè ³ 2 ãðí, ³ 6, êóõîëü êâàñó
ì³ñòê³ñòþ 0,5 ë � ï³âòîðè ãðèâ-
í³ é á³ëüøå.

Îäÿã òà âçóòòÿ êèÿíè ç³ ñêðîì-
íèì ³ ñåðåäí³ì ñòàòêîì çàçâè÷àé
êóïóþòü íå â ìàãàçèíàõ, à íà ðå-
÷îâèõ ðèíêàõ. Íàéá³ëüøèé ³ íàé-
ïîïóëÿðí³øèé ç íèõ � Òðîºùèí-
ñüêèé. Ó ìåæàõ ì³ñòà º é ³íø³ îï-
òîâ³ áàçàðè, äå çà íàéïîòð³áí³øå
ìîæíà çàïëàòèòè á³ëüø-ìåíø
�ñïðàâåäëèâó� ñóìó. Ïåðåâàãó â³ä-
äàþòü, çðîçóì³ëî, �³ìïîðòó�. Éî-
ãî äî ñòîëèö³ çàâîçÿòü ÿê áåçïîñå-
ðåäíüî ç ªâðîïè, òàê ³ ÷åðåç ï³â-
äåíí³ ïîðòè òà Çàõ³äíó Óêðà¿íó.
Âåëè÷åçíèé ïîïèò ìàþòü ³ ìàãàçè-
íè ñåêîíä-õåíäó. Íàéâ³äîì³øèé �
á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî �Øóëÿâñüêà�. À
âò³ì, âëàäà ïëàíóº éîãî çàêðèòè.

Житло
Ó Êèºâ³ â ðîçïàë³ �áóä³âåëüíèé

áóì�. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 5 ðîê³â
ùîðîêó çâîäÿòü ìàéæå 1 ìëí êâ. ì
æèòëîâî¿ ïëîù³. Îñíîâí³ ¿¿ ïîêóï-
ö³, ÿê ³ â Ìîñêâ³,� ïðè¿æäæ³.

Ùîðîêó íàñåëåííÿ ì³ñòà çá³ëü-
øóºòüñÿ íà 55�60 òèñ. �íîâèõ�
êèÿí. Íàéïîïóëÿðí³ø³ 1-ê³ìíàò-
í³ êâàðòèðè. ̄ õ ðîçõàïóþòü ÿê ãà-
ðÿ÷³ ïèð³æêè. Íàéäîðîæ÷³ êâàð-
òèðè, çðîçóì³ëî, â öåíòð³ ì³ñòà.
Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü 1 êâ. ì êè¿â-
ñüêîãî æèòëà íà âòîðèííîìó
ðèíêó ñÿãàº $2464. Íåîô³ö³éíî
íàçèâàþòü ³íøó öèôðó � $2800.
Íà ïåðâèííîìó ðèíêó ö³íè ùå
âèù³. Ó íîâîáóäîâàõ çàçâè÷àé âå-
ëèêà çàãàëüíà ïëîùà.

Îðåíäà æèòëà òàêîæ �êóñàºòü-
ñÿ�. Çà âèíàéì 2-ê³ìíàòíî¿ êâàð-
òèðè â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ äîâî-
äèòüñÿ âèêëàñòè $60�140 çà äî-
áó. Íà îêîëèö³, ñêàæ³ìî, íà Ïî-
çíÿêàõ, ó Á³ëè÷àõ àáî íà Õàðê³â-
ñüêîìó ìàñèâ³, â ñåðåäíüîìó ì³-

ñÿöü îðåíäè 2-ê³ìíàòíîãî ïî-
ìåøêàííÿ îáõîäèòüñÿ $500. Õî-
÷à äåêîëè ìîæå ïîùàñòèòè, é
îðåíäîäàâö³ çíèçÿòü ïëàòó äî
300�350 �çåëåíèõ�.

Êâàðòèðíà ïëàòà â Êèºâ³ ðåãó-
ëÿðíî çðîñòàº. Ç ïî÷àòêó ïîòî÷-
íîãî ðîêó íàéñêðîìí³ø³ âèòðàòè
íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðêó, ç åëåê-
òðîåíåðã³ºþ ³ âîäîþ, ñòàíîâëÿòü
200 ãðí íà ì³ñÿöü.

×åðãè íà îòðèìàííÿ æèòëîïëî-
ù³ íå çíèêëè. Òåìïè ¿õíüîãî ïðî-
ñóâàííÿ òåæ íå ïðèøâèäøèëèñÿ.
Íà çâåäåííÿ æèòëà ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó ùîðîêó âèä³ëÿþòü 400
ìëí ãðí, à òðåáà ùîíàéìåíøå â

10 ðàç³â á³ëüøå. Òîìó áóäîðãàí³-
çàö³¿, ùî ñïîðóäæóþòü çà ì³ñüê-
çàìîâëåííÿì æèòëî ñïåö³àëüíî
äëÿ ÷åðãîâèê³â, çâ³ëüíÿþòü â³ä
ñïëàòè ÏÄÂ. Ó êîæí³é áàãàòîïî-
âåðõ³âö³, ÿêó ñüîãîäí³ çâîäÿòü â
óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³, ÷àñòêà ì³ñ-
òà êîëèâàºòüñÿ â³ä 5 äî 10% æèò-
ëîâî¿ ïëîù³.

²ïîòåêà øèðîêîãî ðîçâèòêó â
Êèºâ³ íå ä³ñòàëà. Áàíêè êðåäèòè
�ï³ä æèòëî� âèäàþòü óêðàé íå-
îõî÷å. ²äåàëüíèõ ïîçè÷àëüíèê³â,
êîòð³ îô³ö³éíî çäàòí³ ï³äòâåðäè-
òè çàðîá³òîê ó ïîíàä $1000 íà ì³-
ñÿöü, ó Êèºâ³ íå òàê óæå é áàãà-
òî. Êðåäèòè âèäàþòü ïåðåâàæíî
ñàìèì áàíê³âñüêèì ïðàö³âíèêàì,
¿õí³ì áëèçüêèì äðóçÿì, à òàêîæ
ñï³âðîá³òíèêàì êîðïîðàòèâíèõ
êë³ºíò³â.

Óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî ïå-
ðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü âèäà÷³ 30-
ð³÷íîãî êðåäèòó íà æèòëî. Ùî-
ïðàâäà, âèäàþòü éîãî íå íà ïðè-
äáàííÿ âæå ³ñíóþ÷î¿ êâàðòèðè, à
ò³ëüêè �íà ïîäàëüøå ³íâåñòóâàí-
íÿ â æèòëîâå áóä³âíèöòâî�.

Êîìó â Êèºâ³ ïîùàñòèëî, òî öå
³íâàë³äàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè: êîæåí ç íèõ ïðîòÿãîì äâîõ
îñòàíí³õ ðîê³â íàðåøò³-òàêè �îá-
çàâ³âñÿ� îêðåìîþ êâàðòèðîþ.
ßêèõîñü äóæå çíà÷íèõ âèòðàò ìå-
ð³ÿ ì³ñòà-ãåðîÿ íå çàçíàëà: ³íâà-
ë³ä³â â³éíè ëèøèëîñÿ òðîõè á³ëü-
øå òèñÿ÷³ îñ³á.

Я'ість"життя
1 êã õë³áà � 2 ãðí
1 ë ìîëîêà � 2,5�3,5 ãðí
1 êã ñèðó � 8�10 ãðí
1 êã ñèðó òâåðäîãî � 15�30 ãðí
1 êã ÿëîâè÷èíè � 20�30 ãðí
1 êã ñâèíèíè � 20�35 ãðí
1 êã ÿáëóê � 4�6 ãðí
1 êã ïîì³äîð³â � 5�8 ãðí
Êâèòîê ó ê³íî � â³ä 10 äî 50 ãðí
Êâèòîê íà ôóòáîë � â³ä 5 äî
60 ãðí !
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Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

Учора&в&Центрі&с.часно/о&мис-
тецтва&на&Контра5товій&площі
відб.вся&5р./лий&стіл,&на&я5ом.
об/оворювався&подальший&роз-
вито5&території&Київсь5ої&фортеці,
розташованої&на&Печерсь5..&Ра-
зом&із&Києво-Печерсь5ою&лаврою
вона&є&найбільшим&істори5о-архі-
те5т.рним&5омпле5сом&Києва,&що
збері/ся&до&наших&днів.&Провідні
архіте5тори&У5раїни&зійшлися&на
д.мці,&що&треба&створити&ґр.н-
товн.&державн.&про/рам.,&.&я5ій
би&фортеця&роз/лядалася&я5&цілі-
сний&т.ристичний&та&5.льт.рно-
ре5реаційний&5омпле5с.

Öå ïèòàííÿ îñîáëèâî ãîñòðî ïîñòàëî
ñàìå íèí³ � ó çâ�ÿçêó ç ï³äãîòîâêîþ äî
÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó �ªâðî-2012�, ÿêèé
âèìàãàº, êð³ì áóä³âíèöòâà ñó÷àñíèõ ñïîð-
òèâíèõ àðåí, ùå é ðîçâèòêó ÿê³ñíî¿ òó-
ðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè â³ä òðàâíÿ 2006 ðîêó çà-
òâåðäæåíî êîíöåïö³þ, çã³äíî ç ÿêîþ áó-
äèíîê Ñòàðîãî àðñåíàëó ðàçîì ³ç çåìëÿ-
íèìè óêð³ïëåííÿìè Ñòàðî-Ïå÷åðñüêî¿
ôîðòåö³ ìàþòü áóòè çáåðåæåí³ ³ ââ³éòè äî
êîìïëåêñó �Ìèñòåöüêèé àðñåíàë�. Çã³ä-
íî ç ïðîåêòîì áóä³âëÿ ìàòèìå äâà ïîâåð-
õè ï³ä çåìëþ, äå ðîçì³ñòÿòü ôîíäè á³á-
ë³îòåêè, ðåñòîðàí, êàôå, ïàðê³íã ³ ì³ñöÿ
òîðã³âë³ ñóâåí³ðàìè. Íà ïåðøèõ äâîõ íà-
çåìíèõ ïîâåðõàõ ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè
çàë �Îáëè÷÷ÿ Óêðà¿íè�, ìóçåé ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè, ìóçåé ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, á³á-
ë³îòåêó, êîíöåðòíî-òåàòðàëüíèé òà êîí-
ôåðåíö-çàëè. Âíóòð³øí³é äâîðèê ïåðå-
êðèþòü ñêëÿíèì äàõîì, â³äòâîðÿòü òàì
äåðåâ�ÿíó öåðêâó XVI ñòîë³òòÿ, ï³ä ÿêîþ
ïåðåïîõîâàþòü îñòàíêè ÷åðíèöü ç Âîçíå-
ñåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ùî çíàõîäèâñÿ íà
òîìó ì³ñö³ äî ÕIÕ ñòîë³òòÿ.

Êîìïëåêñ �Ìèñòåöüêèé àðñåíàë� âè-
ìàãàº ïðèéíÿòòÿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó âñ³º¿
òåðèòîð³¿, ùî ïðèëÿãàòèìå äî íüîãî, íà-
ãîëîñèâ àðõ³òåêòîð Âîëîäèìèð Øåâ÷åí-

êî. Òàêó êîíöåïö³þ âæå ðîçðîáèëà òâîð-
÷î-àðõ³òåêòóðíà ìàéñòåðíÿ Øåâ÷åíêà íà
çàìîâëåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòî-
áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè é äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà. Íà ïåðøîìó åòàï³ �ïðî-
ðîáëÿëè� òåðèòîð³þ ñàìî¿ Ñòàðî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ôîðòåö³, òàê çâàíó Öèòàäåëü. Ïîò³ì
ïåðåéøëè äî îïðàöþâàííÿ ¿¿ âçàºìîçâ�ÿç-
êó ç ³íøèìè óêð³ïëåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ôîðòåö³, ùî ðîçòàøîâàí³ òðîõè äàë³ � öå
Ëèñîãîðñüêèé ôîðò, Çâ³ðèíåöüêå, Âàñèëü-
ê³âñüêå é Ãîñï³òàëüíå óêð³ïëåííÿ. Ç³ ñõå-
ìàìè ¿õ îáëàøòóâàííÿ ìîæíà áóëî îçíà-
éîìèòèñÿ â îäíîìó ³ç çàë³â Öåíòðó ñó÷àñ-
íîãî ìèñòåöòâà ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè
êðóãëîãî ñòîëó. Òàì æå ïðåäñòàâèëè ìà-
ëþíêè Áðåñòñüêî¿ ³ Ïåòðîïàâëîâñüêî¿
ôîðòåö³, ôîðòåöü Øïàíäàó â Áåðë³í³,
Ìîíðî ó Âåëèêîáðèòàí³¿, Ñàí-Ìàðò³í-äå-
Ðå ó Ôðàíö³¿ òà ³íøèõ � ÿê ïðèêëàä ñó-
÷àñíîãî ðîçâèòêó ¿õí³õ òåðèòîð³é.

Ñòîëè÷íà ôîðòåöÿ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëü-
øîþ çåìëÿíîþ ôîðòèô³êàö³éíîþ ñïîðó-

äîþ â ªâðîï³. Îñîáëèâà ¿¿ ö³íí³ñòü ó òî-
ìó, ùî âîíà ðîçòàøîâàíà â öåíòð³ ì³ñòà,
íà â³äì³íó â³ä çàðóá³æíèõ ôîðòåöü. Òîìó
º óí³êàëüíà íàãîäà ïåðåòâîðèòè ¿¿ íà òó-
ðèñòè÷íó îá�ºêò. Ðàç òàê, òî òðåáà âèçíà-
÷èòè ðåêðåàö³éí³ çîíè, âèð³øèòè òðàíñ-
ïîðòí³ ïèòàííÿ, ñòâîðèòè ìåðåæó ãîòåë³â,
êàâ�ÿðåíü, ñóâåí³ðíèõ ìàãàçèí³â.

Ïðàãíåííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè, ÿêå ï³ä-
òðèìóþòü àðõ³òåêòîðè, ìèñòåöòâîçíàâ-
ö³, ä³ÿ÷³ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó, ÿê çà-
óâàæèâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Âà-
ñèëü Ïðèñÿæíþê,� ñòâîðèòè òàê çâàíå
³ñòîðè÷íå íàìèñòî ì³ñòà ÿê òåðèòîð³þ,
ïðèâàáëèâó äëÿ êèÿí ³ òóðèñò³â. Ïî÷-
íåòüñÿ âîíî â³ä çàïîâ³äíèêà �Ñòàðîäàâ-
í³é Êè¿â�, Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó ³ çà-
ê³ëüöþºòüñÿ Ëèñîã³ðñüêèì óêð³ïëåííÿì.
Êîíöåïö³ÿ îáëàøòóâàííÿ òåðèòîð³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ôîðòåö³ ìàº áóòè ãîòîâîþ äî 1
ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó, êîëè ¿¿ âèíåñóòü
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äëÿ çàòâåð-
äæåííÿ !
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Êè¿â
íàìàãàþòüñÿ
íàâ÷èòè ìîâè
ìàéáóòíüîãî
Äî Êèºâà ïðè¿õàâ
àìåðèêàíñüêèé åñïåðàíòèñò 
³ íàùàäîê êíÿç³âíè 
Àííè ßðîñëàâíè
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
�Õðåùàòèê�

Наст.пної& п'ятниці& президент&
Вашин/тонсь5ої& есперанто-асоці-
ації& Джим& Райан& посадить& дерево
на& алеї& "Есперанто",& що& .& с5вері
Др.жби& народів& на& Оболоні.&
Протя/ом& цьо/о& тижня,& 5рім& візи-
тів& до& Одеси& та& Крим.,& есперан-
тист& має& надію& з.стрітися& з& ж.р-
налістами,& заці5авленими& .& по-
ширенні& есперанто.& А& може,&
ще& й& одр.житися.

Ïàí Ðàéàí
ïðèáóâ äî Êè-
ºâà íà çàïðî-
øåííÿ ì³æíà-
ðîäíîãî áðåíäó
�Íàâêîëîñâ³ò-
í³é Êàðàâàí
�²íòåðêóëüòó-
ðà�, ÿêèé ïî-
ïóëÿðèçóº åñ-
ïåðàíòî çàäëÿ
êóëüòóðíîãî
âçàºìîîáì³íó
ì³æ ð³çíèìè
êðà¿íàìè. Â³äî-
ìîãî ä³ÿ÷à ç
Àìåðèêè çàëó-
÷èëè äî ï³äãî-
òîâêè ì³æíà-
ðîäíî¿ ãóìàí³-
òàðíî¿ àêö³¿, ùî ðîçïî÷íåòüñÿ ó 2009 ðîö³.
Àìåðèêàíåöü ïðè¿õàâ äî Óêðà¿íè, ùîá íàëà-
ãîäèòè ñòîñóíêè ç óêðà¿íñüêîþ àñîö³àö³ºþ åñ-
ïåðàíòî. Íà éîãî äóìêó, ðóõ åñïåðàíòî ó íàñ
äóæå æâàâèé � íà â³äì³íó â³ä éîãî áàòüê³â-
ùèíè, äå ââàæàþòü, ùî ç³ çíàííÿì àíãë³é-
ñüêî¿ í³ÿêå åñïåðàíòî íå ïîòð³áíå.

� Åñïåðàíòî � íàéãåí³àëüí³øà ³äåÿ, ÿêà
íàðîäèëàñÿ â ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³ çà âñþ ³ñ-
òîð³þ ëþäñòâà,� ïåðåêîíàíèé ì³ñòåð Ðà-
éàí.� ß äóæå ïîâàæàþ àíãë³éñüêó, ïðîòå åñ-
ïåðàíòî ìàº äåùî ³íøó îñîáëèâ³ñòü: íåþ ëþ-
äè ñï³ëêóþòüñÿ, ÿê ó ðîäèííîìó êîë³.

À ùå Äæèì Ðàéàí ñòâåðäæóº: â³í íàùàäîê
äîíüêè ßðîñëàâà Ìóäðîãî Àííè òà ôðàí-
öóçüêîãî êîðîëÿ Ãåíð³õà ². Ñê³ëüêè éîìó ðî-
ê³â, àìåðèêàíåöü òàê ³ íå ç³çíàâñÿ. Ïðîòå âè-
ñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî õîò³â áè çíàéòè â
Óêðà¿í³ �âèñîêîÿê³ñíó äðóæèíó�, ÿêó â³í íà-
â÷èòü åñïåðàíòî. Àëå äå â³äáóâàòèìåòüñÿ
ñâîºð³äíèé �êàñòèíã� êàíäèäàòîê äèïëîìà-
òè÷íî, ã³ñòü ïðîìîâ÷àâ.

� Óæå âòðåòº öüîãî ðîêó íà àëå¿ ç�ÿâèòü-
ñÿ íîâå äåðåâî,� ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ïðî-
åêòó Ìèõàéëî Ë³íåöüêèé.� ßêå ñàìå � ùå
íåâ³äîìî. Òà óæå º äåâ�ÿòü: ÿáëóí³, êóëå-
ïîä³áí³ êëåíè òà äåùî åêçîòè÷íå â³ä ðà-
äÿíñüêîãî åñïåðàíòèñòà Ìèõàéëà Áðîíø-
òåéíà.

�Áàòüêàìè� ïîïåðåäí³õ ñàäæàíö³â òåæ ñòà-
ëè âñåñâ³òíüî â³äîì³ åñïåðàíòèñòè àáî æ ò³,
õòî, íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â, áàãàòî çðîáèâ
äëÿ öüîãî ðóõó � Ïðåçèäåíò Óí³âåðñàëüíî¿
åñïåðàíòî-àñîö³àö³¿ Ðåíàòî Êîðñåòò³, ëåãåí-
äà åñïåðàíòñüêîãî ðóõó ÑÐÑÐ, Âîëîäèìèð
Ñàìîäàé, ³òàë³ºöü, ùî ï³øêè ïîäîðîæóº ñâ³-
òîì, Ìàðèíî Êóðí³ñ, ôðàíöóçüêèé ñï³âàê
Æàí-Ìàðê Ëåêëåðê òà ³íø³. Äåðåâà ïîêè ùî
áåç òàáëè÷îê, íèí³ ¿õ âèãîòîâëÿþòü ³ íåçà-
áàðîì óñòàíîâëÿòü !

Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ 
òà �Ìèñòåöüêèé àðñåíàë�
çðîñòàòèìóòü ðàçîì
² ñòàíóòü ºäèíèì òóðèñòè÷íèì êîìïëåêñîì ó �³ñòîðè÷íîìó
íàìèñò³� ñòîëèö³

Учора&на&Андріївсь5ом.&.звозі
/ромадянсь5а&мережа&"Опора"
проводила&прес-т.р.&Приводом
до&та5ої&подорожі&стала&занепо-
5оєність&ент.зіастів&долею&Андрі-
ївсь5о/о,&я5ий,&на&д.м5.&пред-
ставни5ів&"Опори",&5онче&потре-
б.є&5омпле5сної&реставрації —
заради&збереження&.ні5альної
мистець5ої&в.лиці&столиці.

Ó ïåðøó ÷åðãó �îïîðèñòè� çà÷åïèëè
ïèòàííÿ çàáîðîíè ðóõó òðàíçèòíîãî
òðàíñïîðòó íà óçâîç³, ÿêó íå âèêîíóþòü.
Â³ä ïîæâàâëåíîãî ðóõó ñòðàæäàº áðóê³â-

êà, ÿêó ÷àñ â³ä ÷àñó ïîäåêóäè çàëèâàþòü
áåòîíîì, òà ãîëîâíå � öå ïðèçâîäèòü äî
çñóâ³â ´ðóíòó íà óçâîç³. Â³äïîâ³äíî ïî-
øêîäæóþòüñÿ ñòàðîäàâí³ áóä³âë³, ñåðåä
ÿêèõ áàãàòî ïàì�ÿòîê ³ñòîð³¿ òà àðõ³òåê-
òóðè, ÿê³ é òàê äèõàþòü íà ëàäàí. Ñàìå
òîìó ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäÿíñüêî¿ ìåðå-
æ³ íàïîëÿãàþòü íà êîìïëåêñí³é ðåñòàâ-
ðàö³¿ óñ³º¿ âóëèö³.

Íèí³ òàêèé ïðîåêò ðîçðîáëÿº Ïîä³ëü-
ñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

ßê ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ÃÓ òðàíñïîð-
òó, çâ�ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ ²âàí Øïè-
ëüîâèé, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âðàäè, ÿêå
óõâàëÿòü çàâòðà, ìàº âèð³øèòè ïðîáëåìó
ðóõó, à òàêîæ ïèòàííÿ ïàðêóâàííÿ íà Àí-
äð³¿âñüêîìó !

Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó
çàïðîïîíóâàëè îïîðó
Äîëåþ óí³êàëüíîãî îñåðåäêó
õóäîæíèê³â ó ñòîëèö³ ïåðåéìàþòüñÿ 
³ ìèòö³, ³ ïîñàäîâö³

Київсь5ою&фортецею&іноземних&т.ристів&хоч.ть&заці5авити&та5&само,&я5&і&матчами&“Євро-2012”

Оль/а& АЙВАЗОВСЬКА,& представни5
/ромадянсь5ої&мережі&“Опора”:

— Без%м'зеїв,%+алерей,%театрів%Андріїв-
сь8ий,% я8ий% є% візитів8ою% Києва,% перетво-
риться%на%одн'%з%десят8ів%тисяч%звичайних
в'лиць% '% містах.% За% Андріївсь8им% має% б'-
ти%за8ріплений%спеціальний%стат'с%істори-
8о-архіте8т'рно+о% мистець8о+о% 8омпле8-
с',%де%б%х'дожни8и,%майстри,%+алереї%мо+-
ли% спо8ійно% працювати.% Для% митця% йо+о
майстерня —% то% намолений% храм.% Він% не
може% працювати% '% новоб'дові.% Держава
повинна%реставр'вати%архіте8т'рні%пам’ят-
8и,%можливо,%дати%можливість%приватиз'-
вати%певні%приміщення.%Тоді%митці%б'д'ть
до+лядати%їх.%А%нині%вони%не%знають,%що%б'-
де%завтра.%Зволі8ати%'%цій%сит'ації%не%мож-
на.%Нині%ми%план'ємо%під+от'вати%свій%про-
е8т%ре8онстр'8ції%Андріївсь8о+о%та%зверн'-
тися%з%ним%до%центральної%влади.%У%8рай-
ньом'%разі —%до%світової%спільноти.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Есперанто —%шт'чно%створена%мова%з%ме-
тою%поле+шити%спіл8'вання%людей%напри8ін-
ці% XIX% століття% лі8арем% за% фахом% Людві8ом
Замен+офом.% Вивчити% есперанто% можна% за
три%дні.%Нині%'%світі%приблизно%4%млн%8орис-
т'вачів%есперанто,%я8і%вважають%її%мовою%май-
б'тньо+о.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Джим&Райан&вважає&есперанто
най/еніальнішою&ідеєю
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Öüîãî ðîêó óêðà¿íñüêèé êîí-
êóðñ â³äáóâàºòüñÿ âæå âñüîìå, ïî-
øèðþþ÷è ñâîþ ãåîãðàô³þ òà íà-
áóâàþ÷è ùå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíî-
ñò³. Ó ïîïåðåäí³õ â³äá³ðêîâèõ òó-
ðàõ ïåðåãëÿíóëè ïîíàä 2000 ïðå-
òåíäåíòîê â³ä 16 äî 24 ðîê³â. 30
ç íèõ çàïðîñèëè äî Êèºâà. Çà ï³ä-
òðèìêè ïàðòíåð³â êîíêóðñó ìå-
ðåæ³ �Ìèðîâàÿ êàðòà� ó÷àñíèöü
ïðèéìàþòü íà íàéâèùîìó ð³â-
í³ � âñ³ êîíêóðñàíòêè îñåëèëè-
ñÿ ó ï�ÿòèç³ðêîâîìó ãîòåë³ �Îïå-
ðà� òà õàð÷óþòüñÿ ó íå ìåíø ç³ð-
êîâîìó ðåñòîðàí³ Dolce. Ï³äãî-
òîâêà äî êîíêóðñó òðèâàº ç³ ùî-
äåííèõ ðåïåòèö³é, ôîòîñåñ³¿, çó-
ñòð³÷åé ç ïðåñîþ, áëàãîä³éíèõ çà-

õîä³â. Äëÿ ä³â÷àò ïåðåäáà÷åíî é
êóëüòóðíó ïðîãðàìó, åêñêóðñ³¿.
Êîíêóðñ ðîçáèëè íà ê³ëüêà åòà-
ï³â. Ó Êèºâ³ ïåðåäáà÷åíî ïðîâåñ-
òè êîíêóðñè �Ì³ñ Ä³ñêî� òà
�Êðàùèé íàö³îíàëüíèé êîñòþì�.
Ïðîãðàìîþ ïî¿çäêè äî Äîíåöüêà
ïåðåäáà÷åíèé êîíêóðñ �Ì³ñ á³-
ê³í³� òà �Ì³ñ óñ³õ íàö³é�. Ö³ âè-
ñòóïè, çà ñëîâàìè ãîëîâè îðãêî-
ì³òåòó êîíêóðñó Òåòÿíè Ñàâ÷åí-
êî, çäàòí³ ÿêíàéêðàùå ðîçêðèòè
ìóçè÷í³, õîðåîãðàô³÷í³ òà ³íø³
çä³áíîñò³ êîíêóðñàíòîê.

19 ëèïíÿ êîíêóðñàíòêè â³çü-
ìóòü ó÷àñòü ó òðüîõ îñòàíí³õ �ïå-
ðåãîíàõ�: Miss Tourism Interna-
tional, Miss Tourism Ukraine òà

Miss Tourism Black Sea. Ïðîãðà-
ìîþ êîíêóðñó ïåðåäáà÷åí³
�ñòàíäàðòí³� âèõîäè ó íàö³î-
íàëüíèõ êîñòþìàõ, ³íòåðâ�þ, ïî-
êàç îäÿãó âåäó÷èõ óêðà¿íñüêèõ
äèçàéíåð³â, âèñòóïè â³äîìèõ âè-
êîíàâö³â. Æóð³, äî ñêëàäó ÿêîãî
óâ³éäóòü Ä³àíà Äîðîæê³íà òà ãî-
ëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè êóðîðò³â
³ òóðèçìó Àíàòîë³é Ïàõëÿ, îáå-
ðå ç âîñüìè ô³íàë³ñòîê íàéäî-
ñòîéí³øó.

Íà ô³í³ø³ íèí³øíüîãî êîíêóð-
ñó îáä³ëåíîþ ïðèçàìè íå çàëè-
øèòüñÿ æîäíà ç ì³ñ. Îðãàí³çàòî-
ðè ìàþòü äëÿ íèõ áåçë³÷ íîì³íà-
ö³é: �Ì³ñ ÑÍÄ�, �Ì³ñ Ôîòî�,
�Ì³ñ Äðóæáà�, �Ì³ñ Äðóæí³õ
ñèìïàò³é�. Âäðóãå ó ðàìêàõ çàõî-
äó ïðîéäå ñàìîñò³éíèé êîíêóðñ
�Ì³ñ Òóðèçì Óêðà¿íà�. Ìèíóëî-
ãî ðîêó öå çâàííÿ çäîáóëà õàð-
ê³â�ÿíêà Îëåíà Æèãàí. Ïåðåìîæ-
íèöÿ öüîãîð³÷íîãî êîíêóðñó ñòà-
íå âëàñíèöåþ êîðîíè, îçäîáëåíî¿
êðèñòàëàìè Swarovski, îäÿãó âå-
äó÷èõ ñâ³òîâèõ áðåíä³â, êîøòîâ-
íîñòåé, â³äâ³äàº áàãàòî êðà¿í ñâ³-
òó. Ïåðøîþ �ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ�
íîâî¿ ì³ñ ñòàíå ìàíäð³âêà ç Îëå-
íîþ Æèãàí äî Éîðäàí³¿ !

Ïåðåä ñòàä³îíîì ç ðóê ìîæíà
áóëî áåç ïðîáëåì ïðèäáàòè êâè-
òîê çà 150 ãðí äî äåíñ-çîíè, à
â êàñàõ ïðîäàâàëè é ñèäÿ÷³ ì³ñ-
öÿ, çâ³ñíî æ, äîðîæ÷å. Ìàêñè-
ìàëüíà âàðò³ñòü êâèòêà äî VIP-
çîíè ñÿãàëà 7500 ãðí. Íå çðîçó-
ì³ëî, çà ÿêó òàêó ÿê³ñòü ïîñëóã
ðîçùåäðèëàñÿ çîëîòà ïóáë³êà.
Íàïðèêëàä, ó ðàç³ äîùó âîíà
ìîêëà á òàê ñàìî, ÿê ³ âñ³ ³íø³
ãëÿäà÷³.

�Íà ðîç³ãð³â³� ïåðåä âèñòóïîì
Äæîðäæà Ìàéêëà íà ñöåí³ áóâ
ä³-äæåé Slava Flash. �Ãð³òè� äî-
âåëîñÿ äîâãî, áî áðèòàíåöü òî-
ìèâ ôàí³â ñâîºþ â³äñóòí³ñòþ
äîáðó ãîäèíó. Ïðèâ³òàâøèñÿ,
â³í çàñï³âàâ ñâ³é õ³ò Fàst Love.
² ïîò³ì ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí âè-
êîíàâ íàæèâî á³ëüø ÿê äâàäöÿòü
íàéêðàùèõ êîìïîçèö³é ç³ ñâîãî
ðåïåðòóàðó 25-ð³÷íî¿ òâîð÷î¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Àïîôåîçîì âèñòóïó
ñòàëà ñêàíäàëüíà ï³ñíÿ Shoot
The Dog (�Çàñòðåëüòå ñîáàêó�),
ñïðÿìîâàíà ïðîòè áëèçüêîñõ³ä-
íî¿ ïîë³òèêè ïðåçèäåíòà ÑØÀ
³ ïðåì�ºð-ì³í³ñòðà Áðèòàí³¿. Ï³ä
÷àñ ¿¿ âèêîíàííÿ íà ñöåí³ ç�ÿâè-

ëàñÿ ã³ãàíòñüêà íàäóâíà ëÿëüêà
Äæîðäæà Áóøà, äî ãåí³òàë³é
ÿêîãî ïðèïàâ áóëüäîã ç áðèòàí-
ñüêèì ïðàïîðîì íà ñïèí³. Êîì-
ïîçèö³ºþ, çàïèñàíîþ 2002 ðî-
êó, ñï³âàê äîëó÷èâñÿ äî ïóáë³÷-
íèõ äåáàò³â ùîäî â³éíè â ²ðàêó.
Âíàñë³äîê Äæîðäæ Ìàéêë âòðà-
òèâ åô³ð íà ðàä³îñòàíö³ÿõ Âåëè-
êîáðèòàí³¿ òà Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
ò³â. Àðòèñò çðîáèâ ñâ³äîìèé
ãðîìàäÿíñüêèé âèá³ð, õî÷à çíàâ
ïðî ìîæëèâ³ îáìåæåííÿ ñâî¿õ
ïðèáóòê³â.

Êè¿âñüêèé âèñòóï Äæîðäæà
Ìàéêëà áóâ ÷àñòèíîþ éîãî ñâ³-
òîâîãî òóðíå 25 Live. Â éîãî
ðàìêàõ ñï³âàê âèñòóïèòü íà íàé-
á³ëüøèõ ñòàä³îíàõ 28 ì³ñò (ðîç-
ïî÷àëîñÿ âñå ç ëîíäîíñüêîãî
�Óåìáë³�). Îñîáëèâ³ñòþ êè¿â-
ñüêîãî êîíöåðòó áóëà ïðèñóò-
í³ñòü íà íüîìó áàòüêà àðòèñòà �
çà ïîõîäæåííÿì ê³ïð³îòà Êèð³-
àêîñà Ïàíàéîòó, îäðóæåíîãî ç
àíãë³éêîþ. Â³í ëþäèíà òðàäè-
ö³éíèõ ãðåöüêèõ óÿâëåíü ïðî
ïîäðóæíº æèòòÿ, òîìó íå îäðà-
çó çìèðèâñÿ, ùî éîãî ñèí Ãåîð-
ã³îñ (ñïðàâæíº ³ì�ÿ Äæîðäæà

Ìàéêëà) � ãåé. Ìàéêë ðîçïî-
â³â ïðî öå áàòüêàì ó ñâî¿ 29 ðî-
ê³â, à íèí³ éîìó âæå 43. ×åðåç
ïðèñòðàñòü äî ÷îëîâ³ê³â ñï³âàêà
íàâ³òü çààðåøòîâóâàëè 1988 ðî-
êó. Òà çãîäîì â³í çóñòð³â ñâîº
ñïðàâæíº êîõàííÿ � Åíí³ Ãîñ-
ñà ³ íåùîäàâíî çàÿâèâ, ùî ïî
çàâåðøåíí³ êîíöåðòíîãî òóðíå
âîíè îäðóæàòüñÿ.

Ó÷îðà êîðåñïîíäåíò �Õðåùà-
òèêà� çâ�ÿçàâñÿ òåëåôîíîì ³ç
ñï³âîðãàí³çàòîðîì êîíöåðòó
Äæîðäæà Ìàéêëà â Êèºâ³, ïðå-
çèäåíòîì êîìïàí³¿ �ªâðîøîó�
Ñåðã³ºì Ãàëóç³íèì ³ ïîö³êàâèâ-
ñÿ, íàñê³ëüêè óñï³øíèì â³í ââà-
æàº öåé âèñòóï áðèòàíöÿ. Ê³ëü-
êîñò³ ïðîäàíèõ êâèòê³â ïàí Ãà-
ëóç³í íå íàçâàâ, àëå çàïåâíèâ,
ùî éîãî îñîáèñòèé ïðîãíîç
ñïðàâäèâñÿ ïðàêòè÷íî ïîâí³-
ñòþ. Ïëþñ-ì³íóñ ï�ÿòü â³äñîò-
ê³â. ßêùî ïîð³âíþâàòè íåùî-
äàâí³é áëàãîä³éíèé êîíöåðò íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ Åëòîíà
Äæîíà, òî åêñïåðòè, çà ñëîâàìè
Ñåðã³ÿ Ãàëóç³íà, ñòâåðäæóþòü:
ïóáë³êè íà øîó Äæîðäæà Ìàéê-
ëà áóëî âòðè÷³ ìåíøå. Àëå äëÿ
âèñòóïó íà ñòàä³îí³, äå íàéäå-
øåâøèé êâèòîê êîøòóº 150
ãðí,� öå äîáðèé ðåçóëüòàò.

Íà çàïèòàííÿ �Õðåùàòèêà�,
÷îìó íå âäàëîñÿ áðèòàíöþ
áëèæ÷å îçíàéîìèòèñÿ ç Êèºâîì,
ïîãóëÿòè éîãî âóëèöÿìè, ÿê
ïëàíóâàëîñÿ, Ñåðã³é Ãàëóç³í â³ä-
ïîâ³â, ùî ñï³âàê ïðèëåò³â ³ç
Ëîíäîíà ³ç çàòðèìêîþ, õî÷à
ïðèâàòíèì ë³òàêîì. Ìàéêë ïðè-
áóâ ç àåðîïîðòó �Áîðèñï³ëü� îä-
ðàçó íà êîíöåðò, à ïî éîãî çà-
âåðøåíí³ ïîëåò³â äàë³ !

Òóðèñòè÷íèé á³çíåñ ïîêàæóòü 
ó âñ³é êðàñ³
Äî Êèºâà ïðèáóëè ô³íàë³ñòêè êîíêóðñ³â 
Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
�Õðåùàòèê�

Учора&до&Києва&приб.ли&понад&30&.часниць&VII&Міжна-
родно<о&=он=.рс.&=раси&Miss&Tourism&International,
Ukraine,&Black&Sea.&Найвродливіші&дівчата&<ал.зі&т.рис-
тично<о&бізнес.&візьм.ть&.часть&.&фіналі&=он=.рс.,&що
відб.деться&19&липня&в&Одесі.&Основною&метою&=он-
=.рс.&є&поп.ляризація&т.ризм.&та&форм.вання&пози-
тивно<о&імідж.&У=раїни&я=&т.ристичної&держави.

Фіналіст=и&=он=.рс.&б.д.ть&поп.ляризов.вати&т.ризм&
своїми&зовнішніми&даними
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Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
�Õðåùàòèê�

У&понеділо=&.вечері&на&Національном.&спорт=омпле=сі
"Олімпійсь=ий"&британсь=а&поп-зір=а&Джордж&Май=л
дав&єдиний&=онцерт,&я=о<о&за&масштабом&і&технічним
оснащенням&в&У=раїні&ще&не&б.ло —&чо<о&варта&лише
сцена&заввиш=и&з&п'ятиповерховий&б.дино=.&А&втім,
очі=.вано<о&аншла<.&на&вист.п&співа=а&не&б.ло,&хоча
до&нас&він&приїхав&.перше,&а&останніх&15&ро=ів&не&<ас-
тролював&.за<алі.

Джордж&Май=л&дав&змо<.&=иянам&заспівати&разом&з&ним
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Управління справами ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

— заст пни начальни а відділ фінансово о забезпечення та звітності -1
ва ансія;
— оловний спеціаліст відділ фінансово о забезпечення та звітності -1
ва ансія;
— оловний спеціаліст відділ ор анізації та онтролю ремонтно-б дівельних
робіт - 1 ва ансія;
— оловний спеціаліст осподарсь о о відділ - 1 ва ансія;
— провідний спеціаліст осподарсь о о відділ - 1 ва ансія.

Основні вимо и до андидатів: освіта вища, стаж роботи за фахом не менше
одно о ро . Термін проведення он рс - через місяць від дня
оп блі вання.

До менти подаються до он рсної омісії правління справами за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, імната 1106.

Конта тний телефон 278-41-12.

ВІДДІЛ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м.КИЄВА

повідомляє про завершення приватизації' об'є тів
ом нальної власності район

шляхом ви п
Нежило о приміщення пл.13,70 в.м по в л. Почайнинсь а, 53/55, літ.А —
юридичною особою;

шляхом а ціон
Нежило о б дин пл. 273,8 в.м за адресою: м.Київ, в л. Са айдачно о

Петра, 16, літ. Г — юридичною особою за 1 677 198 рн. 60 оп., том числі
ПДВ — 279 533 рн 10 оп.

Нежило о приміщення пл. 138,40 в.м за адресою: м.Київ, в л. Фр нзе,109-Б,
літ.А— юридичною особою за 526072 рн 80 оп., в том числі ПДВ 87 687 рн
80 оп.

Нежило о приміщення пл. 339,50 в.м за адресою: м.Київ, в л. Набережно-
Хрещатиць а, 11, літ.А — юридичною особою за 1 718 006 рн 40 оп.,
том числі ПДВ — 286 334 рн 40 оп.

Нежило о приміщення пл. 80,90 в.м за адресою: м.Київ, в л. Волось а, 18/17,
літ. А — юридичною особою за 380191,00 рн, в том числі ПДВ — 63365 рн
00 оп.

Ре іональне відділення
Фонд державно о майна У раїни

по міст Києв
повідомляє про об'є т малої приватизації ( р па А), я ий
в лючений до перелі об'є тів державної власності, що

підля ають приватизації шляхом ви п :

- вб довані нежитлові приміщення площею 38,6 в.м, що
знаходяться на балансі КП "Київтра тородеталь" і оренд ються
СПД Сівер О.М. (м.Київ, в л. Симирен а/Зодчих, 2/19, літ.А).

До ва и ТОВ "Уран"
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Вас я відповідача
в с дове засідання по цивільній справі за позовом Киричен о А.В.
до ТОВ "Уран" про стя нення бор , що вини в рез льтаті
неви онання до овірних зобов'язань та відш од вання моральної
ш оди, я е призначено на 26.07.07 на 14.30 за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 42-а, аб. 32.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що попередній роз ляд цивільної
справи № 2-1119-1/07 за позовом Шли ова І оря Володимировича до Шли ової Олени
Анатоліївни, третя особа: Відділ опі и та пі л вання Солом'янсь ої районної в м.Києві
державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини відб деться 30 липня
2007 р. о 12.30 в приміщенні с д (03113, м. Київ, в л. Ш това, 1, аб.20) під олов ванням
с дді Демидовсь ої А.І. У с дове засідання ви ли ається позивач Шли ов І ор
Володимирович, я ий проживає за адресою: м. Київ, пр-т Відрадний, 59, в.117.

Оболонсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Михайлен а Оле сандра
Ми олайовича я відповідача по цивільній справі за позовом Верхолєт Олени
Володимирівни до Михайлен а Оле сандра Ми олайовича про позбавлення
бать івсь их прав в с дове засідання на 15 серпня 2007 ро об 11.00, я е
відб деться за адресою: м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. № 23.
У випад неяв и відповідача в с дове засідання воно б де проведене за йо о
відс тності.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд цивільної
справи № 2-1180-1/07 за позовом Овсяни Галини Мар'янівни до Ян ш а
Чеславаса та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трає торія" про
визнання до овор півлі-продаж недійсним та відш од вання моральної
ш оди, призначено на 27 липня 2007 р. на 10.00 в приміщенні с д (03113,
м. Київ, в л. Ш това, 1, аб.21) під олов ванням с дді Мельни В.В.
У с дове засідання ви ли ається відповідач Ян ш о Чеславас, я ий проживає
в м. Києві, б львар Івана Лепсе, 27, в.45.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Божо Анн Дмитрівн . У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д
м.Києва знаходиться цивільна справа №2-3362/07 за позовом Свідзінсь о о М.Л. до Божо А.Д. про
стя нення бор . Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 14.08.2007 р. об 11.00 в
Шевчен івсь ом районном с ді м.Києва, аб. 28, с ддя Коваль М.П. (адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б). С д ви ли ає Божо Анн Дмитрівн с дове засідання я відповідача. Яв а до с д є
обов'яз овою. У разі неяв и відповідача справа б де роз лядатися за наявними матеріалами.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д ЗАТ "Київпастранс". У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д
м. Києва знаходиться цивільна справа №2-1007/07 за позовом Урас іної Світлани Володимирівни до
за рито о а ціонерно о товариства "Київпастранс", третя особа: Старовойтен о Леонід Михайлович про
відш од вання матеріальної ш оди, завданої внаслідо дорожньо-транспортної при оди. Роз ляд зазначеної
справи повторно призначено на 02.08.2007р. об 11.00 в Шевчен івсь ом районном с ді м.Києва, аб. 28
с ддя Коваль М.П. (адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б). С д ви ли ає ЗАТ "Київпастранс"
с дове засідання я відповідача. Яв а до с д є обов'яз овою. У разі неяв и відповідача справа б де

роз лядатися за наявними матеріалами.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л.Я.Коласа,27-А, аб.№ 33) ви ли ає Тимофієва

Оле сія Дмитровича в я ості відповідача по цивільній справі за позовом Бібі ової Олени Дмитрівни про

визнання особи та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням с дове засідання 26 липня

2007 ро на 10.00. В разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання справа

б де роз лядатися відс тність відповідача за наявними справі до азами.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Мельни а Петра Адамовича, 1960 р.н.,
останнє місце проживання м. Київ, в л. Жол дєва, 5, в.116, для часті цивільній справі за позовом Мельни
Олени до Мельни П.А. про визнання особи та ою, що втратила право орист вання ж/п. С дове засідання
відб деться 13 липня 2007 ро о 8.00 за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 22. С ддя Ш м Л.М.
В разі неяв и Мельни а Петра Адамовича до с д без поважних причин або разі неповідомлення про
причини неяв и справа б де роз лядатися за їх відс тності.

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,
репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

Кольороподіл А2Кольороподіл А2 (формат 660х560 mm)
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Ре іонально о відділення

Фонд державно о майна У раїни по м.Києв
про проведення он рс з продаж па ета а цій від рито о а ціонерно о
товариства "Київсь е спеціальне прое тно- онстр торсь е бюро „МеНас"
з ви ористанням від ритості пропон вання ціни за принципом а ціон

1. Дані про емітента:
Код за ЄДРПОУ: 00495289.
Повна назва а ціонерно о товариства:
Від рите а ціонерне товариство (далі - ВАТ) "Київсь е спеціальне прое тно-
онстр торсь е бюро „МеНас".
Місцезнаходження ВАТ:
Юридична адреса: У раїна, 04053, м.Київ, в л.Артема, 18.
Фа тична адреса: У раїна, Київсь а обл., Виш ородсь ий район, с.Козаровичі,
в л. Кірова, 2.
Телефон: /044/ 414-26-74.

/296/ 36-336

2. Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв пропон є до
продаж па ет а цій іль ості 33 832 181 шт., що становить 50,0% стат тно о фонд
+ 1 а ція ВАТ. Номінальна вартість однієї а ції - 0,05 рн.
Почат ова вартість па ета а цій - 1 691 610,00 (один мільйон шістсот дев'яносто
одна тисяча шістсот десять) ривень.
Кро збільшення ціни при проведенні тор ів „з олос " ліцитатором - 20 000 ривень.

3. Форма вип с а цій - до ментарна.

4. Хара теристи а ВАТ:
Стат тний фонд - 3383218,00 ривень.
Основна номен лат ра та обся и прод ції ( робіт, посл ) становить:

за 2006 рі за І в. 2007 ро

Оренда приміщень, тис. рн. - 94,2 54,4
Ви онання робіт зі с ладання та
ви отовлення обладнання, тис. рн. - 10,4 -
Разом - 104,6 54,4

Кіль ість робочих місць станом на 31.03.2007 р. - 9 одиниць.
Чисельність працюючих станом на 31.03.2007 р. - 8 осіб.

Відомості про спор ди та земельні ділян и, де знаходиться ВАТ, мови їх ви ористання:
Земельна ділян а в Київсь ій області, Виш ородсь ий район, с.Козаровичі, за альною
площею 6,2 а, з я их:
3,3 а надана в постійне орист вання ви онавчим омітетом Виш ородсь ої Ради
народних деп татів АКТ Б № 025685 від 1980 р.

На цій земельній ділянці розташовані та і б дівлі і спор ди:
с.Козаровичі, в л. Кірова, 2

Назва Площа, в.м Приміт и

Адміністративний орп с 432 двоповерховий це ляний
Бло с ладів 2100 одноповерховий залізобетонний
Пожежне депо 266,66 одноповерховий це ляний
Котельна 450 одноповерхова це ляна
Профіла торій 236 одноповерховий це ляний
Авто ва ова 100 одноповерхова це ляна
Трансформаторна підстанція 20 двоповерхова це ляна
Мех. майстерня 2592 одноповерхова залізобетонна
Ан ар 1 540 одноповерховий металевий
Ан ар 2 540 одноповерховий металевий
Ан ар 3 540 одноповерховий металевий

с.Козаровичі, в л.Приморсь а, 1-А
Назва Площа, в.м Приміт и
Майстерня 1850 одноповерхова це ляна
С лад 50 одноповерховий металевий
Артезіансь а свердловина - -
Котельня 40 одноповерхова це ляна
Трансформаторна підстанція 250/10 - -
Павільйон 1000 одноповерховий металевий
Гараж 100 одноповерховий металевий

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
осподарсь ої діяльності ВАТ "Київсь е спеціальне

прое тно- онстр торсь е бюро „МеНас"
за останні три ро и та останній звітний період

По азни и Один. за за за за
вимір. 2004 р. 2005 р. 2006 р. І в. 2007 р.

Обся реалізації прод ції тис. рн. 154,4 407,5 104,6 54,4
Балансовий приб то тис. рн. -100,2 -94,8 -144,4 -8,3
Дебіторсь а забор ованість тис. рн. 43,2 59,7 78,1 90,9
Кредиторсь а забор ованість тис. рн. 25,1 15,1 64,7 76,6
Рентабельність % -1,72 -0,4 -1,53 -0,15
Вартість а тивів тис. рн. 3232,4 3127,6 3032,8 3036,4

5. Фі совані мови он рс :
5.1. В е ономічній діяльності ВАТ:
- протя ом трьох ро ів з дати наб ття по пцем права власності на па ет а цій
забезпечити дотримання тих видів е ономічної діяльності, я і визначені довід ою
№12347 з Єдино о державно о реєстр підприємств та ор анізацій У раїни (ЄДРПОУ),
видано о Головним правлінням статисти и м.Києві 05.08.2005р.;
- забезпечити беззбит ов діяльність товариства за підс м ами роботи 2008, 2009
та 2010 ро ах;
- ви он вати вимо и За он У раїни „Про захист е ономічної он ренції".
5.2. У соціальній діяльності підприємства:
- протя ом місяця з дати наб ття по пцем права власності на па ет а цій забезпечити
по ашення забор ованості із заробітної плати в розмірі 48 000 (соро вісім тисяч)
ривень;
- протя ом трьох ро ів з дати наб ття по пцем права власності на па ет а цій:
• не доп с ати с орочення робочих місць проти наявних 9-ти;
• не доп с ати розірвання тр дових до оворів з працівни ами ВАТ з ініціативи власни а
або повноважено о ним ор ан , за винят ом звільнення на підставі п н т 6 статті 40
Коде с за онів про працю У раїни або вчинення працівни ом дій, за я і за онодавством
передбачена можливість звільнення на підставі п н тів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Коде с за онів про працю У раїни;
• не доп с ати забор ованості підприємства перед працівни ами із заробітної плати;
• забезпечити створення безпечних мов праці, що мініміз ють випад и виробничо о
травматизм ;
• забезпечити витрати ВАТ на охорон праці не менше 0,5 відсот а від с ми реалізованої
прод ції ВАТ на рі .

5.3. У природоохоронній діяльності:
- дотрим ватись вимо природоохоронно о за онодавства;
- ви он вати заходи щодо охорони нав олишньо о середовища, забезпеч вати
дотримання е оло ічних норм при е спл атації об'є та.

5.4. У сфері орпоративних відносин та розпорядженням майном ВАТ:
- до повно о ви онання зобов'язань за до овором півлі-продаж по пець
зобов'язаний не брати часті олос ванні на за альних зборах а ціонерів з вирішення
питань збільшення (зменшення) розмір стат тно о фонд а ціонерно о товариства,
змін номінал а цій, зміни ор анізаційно- осподарсь ої форми підприємства
визначенні Цивільно о оде с У раїни ( разі в лючення та их пропозицій до поряд
денно о за альних зборів а ціонерів);
- продовж трьох ро ів після наб ття права власності на па ет а цій по пець
зобов'язаний не доп с ати продаж (відч ження) майна товариства без попередньої
з оди продавця. Цей п н т не стос ється відч ження майна, я е здійснюється рам ах
продаж виробленої прод ції та наданих посл .

5.5. По пець не має права здійснювати подальше відч ження о ремих частин па ета
а цій до повно о ви онання по пцем мов до овор півлі-продаж , а та ож
здійснювати без з оди продавця подальше відч ження па ета а цій без збереження
для ново о власни а зобов'язань визначених мовами он рс .

5.6. Контроль ви онання фі сованих мов он рс , я і не мають визначено о стро
їх реалізації, здійснюється протя ом трьох ро ів з дати переход права власності на
па ет а цій.

5.7. Концепція розвит товариства с ладається на основі мов он рс і має містити
зобов'язання часни а он рс щодо ви онання мов он рс та реалізації план
дов остро ових інтересів розвит товариства щодо підвищення е ономічних,
соціальних, фінансових, техноло ічних та е оло ічних по азни ів діяльності об'є та
приватизації відповідно до додат а 1 „Положення про порядо проведення он рсів
з продаж па етів а цій а ціонерних товариств", затвердженим на азом Фонд
державно о майна У раїни від 31.08.2004р.№ 1800, розпорядженням Антимонопольно о
омітет У раїни від 31.08.2004р. № 330-р, рішенням Державної омісії з цінних паперів
та фондово о рин від 17.11.2004 р. № 489, зареєстровано о в Міністерстві юстиції
У раїни 23.12.2004 р. № 1634/10233.

6. Інші мови проведення он рс :
Кон рс проводиться відповідно до Положення про порядо проведення он рсів з
продаж па етів а цій а ціонерних товариств, затверджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни від 31.08.2004 № 1800, розпорядженням Антимонопольно о омітет
У раїни від 31.08.2004 № 330-р, рішенням Державної омісії з цінних паперів та
фондово о рин У раїни від 17.11.2004 № 489 та зареєстровано о в Міністерстві
юстиції У раїни 23.12.2004 за№1634/10233 зі змінами та доповненнями, затвердженими
на азом Фонд державно о майна У раїни від 11.07.2005 № 2029, розпорядженням
Антимонопольно о омітет У раїни від 08.07.2005№ 189-р, рішенням Державної омісії
з цінних паперів та фондово о рин У раїни від 07.07.2005№ 374 та зареєстрованими
в Міністерстві юстиції У раїни 22.07.2005 за№ 790/11070, та на підставі розпорядження
Кабінет Міністрів У раїни від 26.04.2007р. № 226-р „Про затвердження перелі ів
осподарсь их товариств і холдин ових омпаній, державні па ети а цій (част и) я их
підля ають продаж , державних підприємств, холдин ових омпаній і від ритих
а ціонерних товариств, я і підля ають до продаж в 2007 році", на аз Ре іонально о
відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв від 11.04.2007р. №83 „Про
затвердження точнено о план розміщення а цій ВАТ „Київсь е спеціальне прое тно-
онстр торсь е бюро „МеНас".
Кон рс проводиться без зал чення радни а.
Джерелом сплати вартості па ета а цій та б дь-я их зобов'язань не мож ть б ти ошти,
що б д ть отримані внаслідо діяльності ВАТ „Київсь е спеціальне прое тно-
онстр торсь е бюро „МеНас" (приб то , амортизаційні відрах вання, оборотні фонди
тощо).
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до часті он рсі не доп с аються.

7. Для часті в он рсі потенційний по пець:

7.1. Сплач є рошовий внесо с мі 169161,00 (сто шістдесят дев'ять тисяч сто
шістдесят одна) ривня я он рсн арантію на рах но Ре іонально о відділення
Фонд державно о майна У раїни по м.Києв № 37317007000034 в бан Головне
правління Державно о азначейства У раїни м.Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ
19030825. Призначення платеж : он рсна арантія для часті он рсі з продаж
па ета а цій ВАТ „Київсь е спеціальне прое тно- онстр торсь е бюро „МеНас".

7.2. Сплач є 17 (сімнадцять) ривень я реєстраційний збір на рах но Ре іонально о
відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв № 37184501900001 в бан
Головне правління Державно о азначейства У раїни м.Києві, МФО 820019, од
ЄДРПОУ 19030825. Призначення платеж : реєстраційний збір для часті он рсі з
продаж па ета а цій ВАТ „Київсь е спеціальне прое тно- онстр торсь е бюро
„МеНас".

7.3. Подає один примірни підтвердних до ментів та заяви про часть он рсі; та
два примірни и прое т остаточно о до овор півлі-продаж па ета а цій; он рсної
пропозиції ціни; онцепції розвит товариства.
Підтвердні до менти запечат ється в о ремий онверт з написом "Підтвердні
до менти" із зазначенням на ньом тіль и адреси Ре іонально о відділення Фонд
державно о майна У раїни по м.Києв та назви он рс .
Примірни и он рсної пропозиції ціни часни ів он рс запечат ються в о ремий
непрозорий онверт з написом „Кон рсна пропозиція ціни" із зазначенням на ньом
тіль и адреси Ре іонально о відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв
та назви он рс .
Примірни и онцепції розвит товариства запечат ються в о ремий непрозорий
онверт з написом „Концепція розвит " із зазначенням на ньом тіль и адреси
Ре іонально о відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв та назви
он рс .
На па етах "Підтвердні до менти", „Кон рсна пропозиція ціни", „Концепція розвит "
не повинно міститися нія ої інформації, за допомо ою я ої можна б ло б ідентифі вати
потенційно о по пця.
Кон рсна пропозиція та підтвердні до менти, оформлені та подані потенційними
по пцями з пор шенням вищеви ладених вимо , до роз ляд не приймаються.

8. Кінцевий стро прийняття заяв про часть он рсі та підтвердних до ментів
- 13 серпня 2007 ро .
Кінцевий стро подання прое т остаточно о до овор півлі-продаж - 15 серпня
2007 ро .
Кон рсна пропозиція ціни та онцепція розвит підприємства подається 21 серпня
2007 ро , реєстрація он рсних пропозицій заверш ється за 10 хвилин до почат
проведення он рс .

9. Адреса приймання заяв про часть он рсі та підтвердних до ментів:
01032, м.Київ, б львар Т.Шевчен а, 50-Г, Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв , ім.215 з 9.00 до 18.00, п'ятницю з 9.00 до 16.45.
Па ет до ментації про он рс та дозвіл на відвід вання ВАТ можна отримати в
понеділо та четвер з 9.30 до 12.30 та вівторо з 14.30 до 17.30, рім вихідних та
свят ових днів за адресою: 01032, м.Київ, б львар Т.Шевчен а, 50-Г, Ре іональне
відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв , ім.338.
Телефон для довідо : (044) 234-55-84, 234-91-28.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Ознайомитися з ВАТ та отримати до ладн інформацію можна з 08.00 до 12.00
понеділо та з 14.00 до 17.00 п'ятницю за адресою:
Київсь а область, Виш ородсь ий район, с.Козаровичі, в л. Кірова, 2.

11. Дата почат та місце проведення он рс . Кон рс з продаж па ета а цій
ВАТ „Київсь е спеціальне прое тно- онстр торсь е бюро „МеНас" відб деться
21 серпня 2007ро об 11.00 за адресою:
03680, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 1, павільйон№ 6, У раїнсь а ніверсальна
товарна біржа, тел.: 526-96-24; 526-95-43, фа с 526-95-40.

Адреса, номер телефон та час роботи сл жби з ор анізації он рс :
01032, м.Київ, б-р Т.Шевчен а, 50-Г, тел.: 234-55-84, 234-91-28 з 9.00 до 18.00,
п'ятницю до 16.45.
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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  
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Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà �Õðåùàòèê� îáîâ�ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï�þòåðíèé öåíòð ãàçåòè �Õðåùàòèê�. Äðóê: ÂÀÒ �Âèäàâíèöòâî �Êè¿âñüêà ïðàâäà�   
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðäè, 
âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 9 òà 10 ëèïíÿ 

"" До#роз&ляд*#приймаються#чорно-білі#й#9ольорові#знім9и,#я9і#в#*сьом*
розмаїтті# відображають# наше# життя# *# всіх# йо&о# проявах,# природ*,
домашніх#*любленців.#Роботи#надсилайте#на#адрес*#реда9ції#з#поміт9ою
“Фото9он9*рс”,# зазначивши# свої# прізвище,# ім’я,# номер# телефон*.# Най-
9ращі# світлини# др*9*ватим*ться# щосереди# та# щоп’ятниці.# Кон9*рс
триватиме#до#10#&р*дня#2007#ро9*.#На#переможців#че9ають#дипломи#від
ор&анізаторів#та#призи.

Вед$чий(—(Оле,сандр(Яремен,о,(тел.(235-23-34(

У#первородній#стихії Наталія(СТАХОРСЬКА((Київ)

Ор&анізатори:#реда9ція#&азети#“Хрещати9”,#
Національна#спіл9а#фотох*дожни9ів#У9раїни

Партнер#прое9т*

Спонсор#— деп*татсь9а#фра9ція#Бло9*#Леоніда#Черновець9о&о
в#Солом’янсь9ій#райраді#Києва
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé
ïðîãíîç íà 11 ëèïíÿ

День# промайне# *# веселій# невим*шеній# атмосфері,# 9ожен
матиме#змо&*#на&оворитися#досхоч*.#Поч*ття#о9риленості#ста-
не#підтвердженням#то&о,#що#ви#с9ин*ли#психоло&ічний#тя&ар,
9отрий#&нітив#останнім#часом.#Відп*с9айте#вн*трішні#“&альма”
і#висловлюйте#все,#що#на9ипіло#на#д*ші.#Нічо&о#не#план*йте,
обставини#непередбач*вані,#тож#доведеться#на#ход*#підлаш-
тов*ватися# й# оперативно# діяти.# Інтеле9т*альна# робота# б*де
найпліднішою.

ОВНИ,(,онтролюйте(свою(мов$,(бо,(захопившись(бала,аниною,(ви-
бов,аєте(власні(таємниці(та(ще(й(насе,сотите(на(інших.

ТЕЛЬЦІ,(хочеться(побільше(заробити?(Гот$йте(діловий(плацдарм.(Ви-
Vідні(замовлення(манною(з(неба(не(впад$ть —(їх(потрібно(ш$,ати.(Цим
і(займіться.

БЛИЗНЯТА,(орієнт$йтеся(на(інших(й(не(вис,а,$йте(вперед,(нині(той
випадо,,(,оли(ініціатива(б$де(по,арана.

У(РАКІВ а,тивіз$ється(за,онспірована(“партизансь,а”(частина(жит-
тя,(все,(що(б$ло(в(тіні,(яс,раво(проявиться,(натомість(нехай(те,(що(діз-
наєтеся,(вас(не(шо,$є,(бо(рано(чи(пізно,(але(правд$(маєте(знати.

ЛЕВИ,(бар’єрів(між(вами(та(оточенням(не(повинно(існ$вати,(ламай-
те(їх(і(б$д$йте(д$шевні(місточ,и(до(всіх,(хто(волею(долі(опинився(по-
р$ч.

ДІВИ,(не(поспішайте(ви,он$вати(на,ази(шефа.(СьоVодні($(ньоVо(сім
п’ятниць(на(тиждень.

ТЕРЕЗИ,(нині(без(ваших(повчальних(“п’яти(,опійо,”(не(обійдеться.
Одна,(не(сприйміть(це(за(,омплімент,(бо(то(насправді —(“перли”(м$д-
рості,(почерпн$ті(з(інформаційної(с,арбниці(Всесвіт$.(Тож(маєте(і(да-
лі(розвивати(цей(дар.

СКОРПІОНИ,(я,що(спроба(зм$сити(,оVось(зробити(посл$V$,(піти(на-
з$стріч(не(вдається —(облиште(т$(марн$(справ$,(сил$ваним(,онем(все
одно(довVо(не(наїздишся.

СТРІЛЬЦІ,( придивляйтеся,( присл$хайтеся( дов,ола( та( мотайте( все
на(в$с.(Знатимете,(хто(чим(дихає —(зможете(Vармонійно(вписатися(в
соці$м,(а(Vоловне(—(не(стати(п’ятим(,олесом(від(воза.

КОЗОРОГИ,(хоч(для(вас(і(не(престижно,(одна,(поб$дьте(в(ролі(стар-
шоVо —(,$ди(пошлють,(і(не(,омпле,с$йте.(Це(не(принизить(ваш(,ар’єр-
ний(імідж,(адже(висл$ж$єтеся(з(дальнім(прицілом.

ВОДОЛІЇ,(проблема,(я,(розвіяти(т$V$,(позб$тися(депресії —(вирішаль-
на.(Залицяйтеся,(підбивайте(,линці,(для(виділення(“ендорфін$”(щастя
потрібне(,охання.

РИБИ,(займіться(домашнім(блаVо$строєм,(причеп$ріть(домів,$,(на-
ведіть(лад(на(робочом$(місці,(пови,идайте(старі(речі,(чим(очистите(нав-
,олишній(простір(від(неVативної(астральної(енерVії...(Тоді(й(на(д$ші(ста-
не(чисто(та(сонячно !

Під&от*вала#Любов#ШЕХМАТОВА,
астроло&
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Літня(жін,а(збирає(в(лісі(Vри-
би.( Підходить( лісни,( і( заVлядає
$( ,оши,:

— Ви,иньте( ці( Vриби!( Їх( їсти
не( можна,( бо( вони( отр$йні!

— А(я(їх(не(збираюся(їсти.(То
на( продаж.

*( *( *
— К$ме,(чом$(це(ви(зелені(по-

мідори( на( базар( везете?
— А( я( за( них( та,$( цін$( заVн$,

що( вони( відраз$( почервоніють.
*( *( *

У(річці(тон$в(чолові,.(На(мос-
т$( зібралося( баVато( людей.
Кри,,( Vамір,( але( ніхто( не( нава-
ж$ється(плиVати($(холодн$(вод$.

Раптом(один(чолові,(просто(в
одязі(полетів(з(мост$.(Врят$вав
потопаючоVо,( а( ,оли( вибрався
на(береV,(то(всі(стали(йом$(дя-
,$вати,( хвалити( за( відважність.

— Все( це( добре,—( відповів
рят$вальни,.(—(Але(ці,аво(зна-
ти:( хто( мене( зіпхн$в( з( мост$( в
річ,$( в( новом$( ,остюмі?

*( *( *
— Я,(ви(моVли(сісти(за(,ермо

нетверезим?
— Не( міV,( товариші( допомоV-

ли.
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