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АКАЦІЯ ВИЯВИЛАСЯ
НЕ НА СВОЄМУ МІСЦІ
Д ховенство та природоохоронці
нама аються врят вати одне
з найдавніших дерев Києва

Çàáóäîâíèêè
çàëèøèëèñÿ áåç
ðîáîòè

Ó÷îðà çðàíêó ëþäè ç ð³çíèõ
ðàéîí³â ïðèéøëè äî ñò³í Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùîá âèñëîâè-

òè äåïóòàòàì ÊÌÄÀ ñâ³é ïðîòåñò
ìàñîâîãî íåçàêîííîãî áóä³âíèö-
òâà ó äâîðàõ ³ ïàðêàõ ì³ñòà. Íà

ì³òèíãó ç³áðàëèñü ïðèá³÷íèêè
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
ÁÞÒ, Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ³
ÏÐÏ-ÏÎÐÀ. Äî çàê³í÷åííÿ ïëå-
íàðíî¿ ñåñ³¿ ì³òèíãóâàëüíèêè ðî-
ç³éøëèñÿ.

Îñê³ëüêè â³äêðèòòÿ ñåñ³¿ çàòðè-
ìàëîñÿ, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé ñêîðèñòàâñÿ ïàóçîþ ³ ïî-
ñï³ëêóâàâñÿ ç æóðíàë³ñòàìè. Â³í
ïðåçåíòóâàâ ïðîãðàìó Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ç³ çâåäåííÿ
äèòÿ÷èõ ñàäê³â ³ äèòìàéäàí÷èê³â ó
Êèºâ³. Íå îìèíóâ Îëåñü Äîâãèé ³
ïèòàííÿ òðàíñëÿö³¿ ñåñ³¿. Â³í âè-
ñëîâèâ íåçàäîâîëåííÿ â³äì³íîþ
òðàíñëÿö³¿ ó ïðÿìîìó åô³ð³ ÒÐÊ
“Êè¿â” ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. 

За інчення на 2-й стор.

Ãîëîâà Òåíäåðíî¿
ïàëàòè ðàõóº
äåðæàâí³ ãðîø³
ßê ñâî¿
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора олова правління Тендерної палати Володи-
мир Лаба заявив, що вважає п блі ацію змін до
за он про держза півлі неза онною. Він пере о-
наний, що зміни до за он вивед ть з-під онтро-
лю держави 100 млрд рн на передвиборч ам-
панію дея их політичних сил. Щоправда, з цим не
з одні представни и партій з різних таборів та
вважають саме йо о стр т р найбільш ор мпо-
ваною.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Òåíäåðíî¿ ïàëàòè Âîëîäèìèðà
Ëàáè, ï³ä òèñêîì âèñîêîïîñàäîâö³â ãàçåòè “Óðÿäîâèé êóð’ºð”
òà “Ãîëîñ Óêðà¿íè” îïðèëþäíèëè ôîòîêîï³¿ òåêñòó Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàêóï³âëþ òî-
âàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè”. “Òàêèì ÷èíîì ïðî³ã-
íîðóâàëè óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 6 ëèïíÿ 2007-ãî, çã³ä-
íî ç ÿêîþ ö³ ìàòåð³àëè çàáîðîíÿëîñÿ ïóáë³êóâàòè,— çàçíà÷èâ
â³í.— Òîæ öåé çàêîí ³ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè íàðàç³
íå ìîæíà ââàæàòè ÷èííèì”. Ïàí Ëàáà çàñâ³ä÷èâ, ùî ï³ñëÿ ïî-
ÿâè öüîãî äîêóìåíòà äåÿê³ ïîñàäîâö³ íàìàãàëèñÿ çàïðîâàäèòè çãà-
äàíèé çàêîí. “¯õí³ ä³¿ ìîæíà çðîçóì³òè, àäæå â òàêîìó âèïàäêó
ìîæíà âèâåñòè ç-ï³ä êîíòðîëþ äåðæàâè ïîíàä 100 ìëðä ãðí, ÿê³
ìîæóòü âèêîðèñòàòè ó ïåðåäâèáîð÷³é êàìïàí³¿ ïåâí³ ïîë³òè÷í³
ñèëè”,— çàïåâíèâ Âîëîäèìèð Ëàáà.

За інчення на 4-й стор.

Êè¿â ç Áîðèñïîëåì
ñïîëó÷èòü
øâèäê³ñíèé ïîòÿã
Ì³í³ñòð òðàíñïîðòó Óêðà¿íè 
ïîîá³öÿâ â÷àñíó äîñòàâêó ïàñàæèð³â
äî àåðîïîðòó
Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора міністр транспорт Ми ола Р дь овсь ий,
переб ваючи з робочим візитом Японії, заявив,
що тамтешні омпанії заці авлені в б дівництві лі-
нії швид існо о потя між Києвом і аеропортом
"Бориспіль".

Öüîãî òèæíÿ, ïåðåáóâàþ÷è ç ðîáî÷èì â³çèòîì ç 8 äî 13 ëèïíÿ
ó ßïîí³¿, ì³í³ñòð òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Óêðà¿íè Ìèêîëà Ðóäüêîâ-
ñüêèé íàãîëîñèâ, ùî öÿ êðà¿íà ìîæå âçÿòè ó÷àñòü ó çâåäåíí³ òåð-
ì³íàëó â àåðîïîðòó “Áîðèñï³ëü”, ñïîðóäæåíí³ ìîñòó â Ìèêîëàºâ³,
à òàêîæ ó áóä³âíèöòâ³ øâèäê³ñíî¿ çàë³çíèö³, ÿêà ñïîëó÷èòü Êè¿â ç
Áîðèñïîëåì. 

Ìèêîëà Ðóäüêîâñüêèé ïðîâ³â íèçêó çóñòð³÷åé ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè óðÿäó òà êåð³âíèöòâîì ïðîâ³äíèõ òðàíñïîðòíèõ êîìïàí³é ßïî-
í³¿, êîòð³ âèñëîâèëè çàö³êàâëåí³ñòü öèìè ïðîåêòàìè. Íèí³ ³ñíóº
ïðîáëåìà òðàíñïîðòíèõ ïðîáîê íà òðàñ³ Êè¿â—Áîðèñï³ëü, ùî ñòâî-
ðþº çíà÷í³ íåçðó÷íîñò³, ÷åðåç ÿê³ àâ³àïàñàæèðè íå ìîæóòü â÷àñ-
íî ïîòðàïèòè íà ë³òàê
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Уранці деп татів, я і приїхали на сесію, з стрічали мітин вальни и з надією, що питання неза онних б дівництв
б де вирішено на їхню ористь

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè â³äì³íèëè íåçàêîíí³
áóä³âíèöòâà êîìïàí³¿ “Êðîóí”

²ðèíà ÌÀËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора пленарне засідання четвертої сесії Київради
п'ято о с ли ання розпочалося з запізненням — перед
приміщенням мерії вир вало одраз іль а мітин ів, що
їх провели різні політичні сили. Се ретар Київради
Олесь Дов ий с ористався па зою, аби зробити низ
ва омих заяв. Він презент вав про рам Бло Леоніда
Черновець о о з б дівництва дитмайданчи ів, а та ож
висловив своє занепо оєння з привод припинення те-
летрансляції сесії. Сесія хвалила рішення щодо приз -
пинення дозвол на онфлі тні б дови столиці, зо ре-
ма на Березня івсь ій, 12.
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Á³ëÿ ñòàíö³¿ “Ñèðåöü” 
ïîáóäóþòü òðàíñïîðòíó
ðîçâ’ÿçêó

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàòâåðäèâ â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿
ðîçâ’ÿçêè íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ùóñºâà ³ Òè-
ðàñïîëüñüêî¿ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó “Ñè-
ðåöü” ç îäíî÷àñíèì áóä³âíèöòâîì ï³äçåìíî-
ãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó. Çà ñëîâàìè ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà,
ïðîåêò ïîãîäèëà ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ïðè ãî-
ëîâíîìó àðõ³òåêòîð³ Êèºâà. Ï³äçåìíèé ïåðå-
õ³ä ñïîðóäæóâàòèìóòü áëèçüêî 10 ì³ñÿö³â.
Éîãî çàãàëüíà ïëîùà ñòàíîâèòèìå ïîíàä 617
êâ. ì. Ï³ñëÿ ìîäåðí³çàö³¿ ðîçâ’ÿçêà ìàòèìå
ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü 7200 àâòîìàøèí çà
ãîäèíó

Ó öåíòð³ ïîìåíøàº 
ìàðøðóòîê

Ó íàéáëèæ÷³ äâà ì³ñÿö³ â öåíòð³ ñòîëèö³
ñòâîðÿòü íîâó àâòîáóñíî-òðîëåéáóñíó ìåðå-
æó. Ñèñòåìà öèõ ìàðøðóò³â çá³ëüøèòüñÿ ó
10 ÷è 15 ðàç³â. Ïðî òàêå íîâîââåäåííÿ ó÷î-
ðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà Ëàì-
áóöüêèé. “Öå ñòàíå ïåðåäóìîâîþ äëÿ çìåí-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ìàðøðóòíèõ òàêñ³ ó öåíòð³:
ïëàíóºòüñÿ ö³ëüîâèì ñïîñîáîì çàêóïèòè òðî-
ëåéáóñè é àâòîáóñè. Ìåðåæà çâ’ÿæå òàê³ òî÷-
êè: çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïëîùà Ïåðåìîãè,
ìåòðî “Ëóê’ÿí³âñüêà”, Êîíòðàêòîâà ïëîùà,
ìåòðî “Ïå÷åðñüêà”, Ïàëàö ñïîðòó, Öåí-
òðàëüíèé ñòàä³îí”,— çàçíà÷èâ Ìèêîëà Ëàì-
áóöüêèé

Âîñåíè íà Ñèðö³ ç’ÿâèòüñÿ
ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí

Íåâäîâç³ íà Ñèðö³ íà 80 ñîòêàõ ñïîðóäÿòü
ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí. Íà îáëàøòóâàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ âèä³ëèòü 300
òèñ. ãðí. Êð³ì òîãî, ïëàíóþòü â³äêðèòè òàê³
ïðèõèñòêè â êîæíîìó ðàéîí³ Êèºâà, à òàêîæ
ðîçøèðèòè òåðèòîð³þ áîðîäÿíñüêîãî. “Ó Áî-
ðîäÿíö³ ìîæå ïåðåáóâàòè 2—3 òèñÿ÷³ òâà-
ðèí, à íèí³ ¿õ òàì 500. Ó êîæíîìó ðàéîí³ áó-
äå â³äêðèòî ì³í³-ïðèòóëêè, ùîá ãîñïîäàð³
ìîãëè øâèäøå çíàéòè ñâî¿õ çíèêëèõ òâà-
ðèí”,— ïîâ³äîìèëà ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà

Íîâèé öåíòð äëÿ ë³êóâàííÿ
Íåçàáàðîì ó Êèºâ³ â³äêðèºòüñÿ íîâèé

öåíòð, äå ä³àãíîñòóâàòèìóòü îíêîçàõâîðþ-
âàííÿ íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ, à òàêîæ ë³êóâàòè-
ìóòü ¿õ. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ Êèºâà Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é.
Â³í ðîçïîâ³â, ùî äëÿ âèÿâëåííÿ îíêîçàõâî-
ðþâàííÿ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ïîçèòðîííî-
åì³ñ³éíó òîìîãðàô³þ

Êè¿â î÷³êóº ðåêîíñòðóêö³ÿ
êàíàë³çàö³¿

Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà “Ïðîãðàìó ðåìîíòó,
ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó êàíàë³çàö³éíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Êèºâà íà ïåð³îä 2006—2010 ðð.”.
Çã³äíî ç ïðîãðàìîþ, íà öå äî 2010 ðîêó áó-
äå âèä³ëåíî ìàéæå 6 ìëðä ãðí, çîêðåìà ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó — 2 ìëðä ãðí, ç ì³ñü-
êîãî — ïîíàä 3 ìëðä ãðí, ç âëàñíèõ êîø-
ò³â ï³äïðèºìñòâ — 379 ìëí ãðí, ³ç ðàéîí-
íèõ ñêàðáíèöü — 195 ìëí ãðí. Ó Êèºâ³ ñüî-
ãîäí³ ïîíàä 800 êì êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ
ïîâí³ñòþ çíîøåí³ é ïåðåáóâàþòü â àâàð³é-
íîìó ñòàí³. Çàãàëîì ôóíêö³îíóº 2329,8 êì
êàíàë³çàö³éíèõ ñàìîñò³÷íèõ ìåðåæ ³ êîëåê-
òîð³â

Çàáóäîâíèêè 
çàëèøèëèñÿ áåç ðîáîòè

ÎÔ ²Ö ²ÉÍÎ

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè â³äì³íèëè íåçàêîíí³ áóä³âíèöòâà 
êîìïàí³¿ “Êðîóí”

Після припинення трансляції сесії на ТРК “Київ” деп татам лишилося рас ватися
тіль и один перед одним

Се ретар Київради Олесь Дов ий (на е рані) представив ж рналістам і дітям про рам Бло
Леоніда Черновець о о з б дівництва садоч ів і майданчи ів для малень их иян

За інчення. Почато на 1-й стор.

Çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîâãîãî, ïðÿìà òðàíñ-
ëÿö³ÿ ñåñ³¿ º äîäàòêîâèì äîêàçîì òîãî, ùî
â Êè¿âðàä³ ïðèñóòíÿ äåìîêðàò³ÿ. “ß íå ìî-
æó çíàéòè àðãóìåíò³â, ÷îìó êåð³âíèöòâî
ÒÐÊ “Êè¿â” âèð³øèëî íå òðàíñëþâàòè ïëå-
íàðíå çàñ³äàííÿ. Ñüîãîäí³ â³äáóäåòüñÿ íà-
ðàäà ç êåð³âíèöòâîì ùîäî öüîãî ïèòàííÿ.
Ìàþ íàä³þ, ùî íàøîãî âïëèâó áóäå äî-
ñòàòíüî äëÿ â³äíîâëåííÿ òðàíñëÿö³¿”,— çà-
ÿâèâ Îëåñü Äîâãèé.

Äåïóòàò â³ä Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî ó ñâîºìó âèñòóï³ ïðî-
ÿâèâ â³ðòóîçíå çíàííÿ äðóêàðñüêî¿ ñïðà-
âè, ðîçïîâ³âøè ïðî òå, ùî òèðàæ ãàçåòè
“Õðåùàòèê” âèð³ñ äî 40 òèñ. ïðèì³ðíèê³â
(ùîäíÿ íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ íàøî¿ ãàçå-
òè ïóáë³êóºìî: òèðàæ — ïîíàä 67 òèñ.
åêç.— “Õðåùàòèê”).

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê îãîëîñèëè âñ³ äåïóòàò-
ñüê³ çàÿâè, äåïóòàòè ïåðåéøëè äî ãîëîñó-
âàííÿ ïèòàíü ç ïîðÿäêó äåííîãî.

Çðàíêó ó õîë³ ñåñ³éíî¿ çàëè Êè¿âðàäè
æóðíàë³ñò³â ö³êàâèëî ïèòàííÿ ïðî â³äì³-
íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
29.05.2003 “Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ “ÊÐÎÓÍ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà áóäèíêó íà âóë. Áåðåçíÿê³âñüê³é,
12 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³”. Äåïóòàòè â³ä-
äàëè 104 ãîëîñè, ùîá â³äì³íèòè ð³øåííÿ
ïîïåðåäíüî¿ âëàäè. Òàêîæ âîíè 72 ãîëî-
ñàìè â³äì³íèëè áóä³âíèöòâî íà âóë. Á³ëî-
ðóñüê³é, 36-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
Êèºâà. Çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîâãîãî, êîìïà-
í³ÿ “ÊÐÎÓÍ” — îäèí ç ÿñêðàâèõ ïðèêëà-
ä³â íàõàáíîãî ïàïëþæåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðà-
âèë çàáóäîâè. “ßêùî ï³ñëÿ ïðèéíÿòîãî íà-
ìè ð³øåííÿ êîìïàí³ÿ íàäàë³ ñóäèòèìåòü-
ñÿ, ÿ îñîáèñòî îãîëîøó ïð³çâèùà, ÿê³ çà
íåþ ñòîÿòü. ßêùî âîíè íå çàñïîêîÿòüñÿ,
ÿ íàäàì ³íôîðìàö³þ, ÿêó ùå íå ÷óëè êè-
ÿíè”,— ïîâ³äîìèâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè.

Ï³ñëÿ óõâàëåííÿ äâîõ ïèòàíü (³ç î÷³êó-
âàíèõ 32) ïðî â³äì³íó íåçàêîííîãî áóä³â-
íèöòâà äåïóòàòè ïåðåéøëè äî ðîçãëÿäó çå-
ìåëüíèõ ïèòàíü. Çã³äíî ç ð³øåííÿì “Ïðî
ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ë³ñîâå ì³ñòå÷êî” ä³ëÿíîê äëÿ
âåäåííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà Ñòîëè÷-
íîìó øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³” òî-
âàðèñòâó ìàëè â³ääàòè 240 ãà çåìë³, àëå çà
íüîãî ïðîãîëîñóâàëî ëèøå 56 äåïóòàò³â, ³
ð³øåííÿ íå áóëî ïðèéíÿòî. Ïèòàííÿ ïðî
íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó
“ÁëóÌàð³í” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó íà âóë. Êèøèí³âñüê³é òà âóë.
Àçîâñüê³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íå áó-
ëî óõâàëåíî, àëå ï³ñëÿ ïåðåðâè äåïóòàòè
çíîâó ïîâåðíóëèñü äî íüîãî ³ óõâàëèëè.

Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåëåíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ÊÌÄÀ. Öå íå ñïîäîáàëîñÿ ãî-
ëîâ³ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Àíàòî-
ë³þ Êîâàëåíêó. Àëå éîãî àðãóìåíòè íå âçÿ-
ëè äî óâàãè.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ç ìåòîþ âïîðÿäêó-
âàííÿ ðîáîòè íàçåìíîãî ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ Êèºâà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî
îáìåæåííÿ äî 50 êì íà ãîäèíó ãðàíè÷íî¿
øâèäêîñò³ ðóõó íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó. Äåïóòàòè âèçíà÷èëè ìåæ³ öåí-
òðàëüíî¿ ÷àñòèíè ñòîëèö³, äå âïîðÿäêóþòü
ìàðøðóòíó ìåðåæó ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó.

Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ùîäî âñòà-
íîâëåííÿ ìîðàòîð³þ äî 31 ãðóäíÿ 2007 ðî-
êó íà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ íàñåëåííÿ ñòîëèö³,
à òàêîæ íà çá³ëüøåííÿ âñòàíîâëåíî¿ ãðà-
íè÷íî¿ òîðãîâåëüíî¿ íàäáàâêè íà õë³á òà
õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè. Çà ââåäåííÿ ìîðàòî-
ð³þ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïðîãîëîñóâà-
ëè 95 äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, íà õë³á — 99.

Íàñòóïíå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòü-
ñÿ 26 ëèïíÿ
У наст пних номерах “Хрещати ” повідом-

лятиме про інші рішення вчорашньої сесії.
Ірина МАЛИК,
“Хрещати ”
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Ві тор Ющен о після візит
до У орщини вир шив до "однієї
швейцарсь ої ліні и". До інця
тижня має поверн тися з лі вання
за ордоном міністр Вн трішніх
справ Василь Ц ш о, а Кабінет Мі-
ністрів з нетерпінням че ає з'яви
Ві тора Ян овича на роботі після
лі вання Барселоні. Всі, без ви-
нят , перші (принаймні "не деся-
ті") особи держави лі ються за
ордоном. Справжню причин цьо-
о дивовижно о явища відповідаль-
ні особи відповідних відомств ре-
тельно прихов ють — схоже, навіть
від самих себе.

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãëàâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà Îëåêñàíäð ×àëèé çðîáèâ ïóáë³÷íó
çàÿâó, ùî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè äî 22 ëèïíÿ
ïåðåáóâàòèìå ó â³äïóñòö³, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ïðî-
éäå “ïëàíîâå îáñòåæåííÿ ³ ë³êóâàííÿ”. Â³ä
÷àñ³â ïîïåðåäí³õ “çàêîðäîííèõ ãîñï³òàë³çà-
ö³é” Â³êòîðà Þùåíêà â³äîìî, ùî êîæíîãî
ðàçó âèòðàòè íà ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì ïî-
êðèâàëè ç ïðèâàòíèõ êîøò³â àáî ñàìîãî
Þùåíêà, àáî éîãî äðóç³â.

Êîëè Â³êòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèâ, ùî ìàº íà-
ì³ð ë³êóâàòè ñâîº êîë³íî ó Áàðñåëîí³, æóð-
íàë³ñòè çàïèòàëè éîãî, ÷è íå ââàæàº â³í
óêðà¿íñüêó ìåäèöèíó íåäîñòàòíüî åôåêòèâ-
íîþ, ùîá ë³êóâàòèñÿ ó âëàñí³é äåðæàâ³.
Ïðåì’ºð â³äïîâ³â, ùî ë³êàð³ ó Áàðñåëîí³
ñïðàâä³ äóæå ôàõîâ³ ³ âçÿëèñÿ ë³êóâàòè òðàâ-
ìó, â³ä ÿêî¿ â³í ñòðàæäàº âæå äåñÿòêè ðîê³â.

Óêðà¿íñüê³ ìåäèêè ìîæóòü íàð³êàòè íà
óêðà¿íñüêèõ ë³äåð³â, ùî âîíè ñâî¿ìè ïî¿çä-
êàìè çà êîðäîí äèñêðåäèòóþòü ð³äíó ãàëóçü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, àëå, ìàáóòü, ³ ñàì³ äàþòü
äëÿ öüîãî ÷èìàëî ï³äñòàâ. Ïðèíàéìí³ îò-
ðèìàòè á³ëüø-ìåíø êîíñòðóêòèâíå ïîÿñ-
íåííÿ ôàõ³âö³â ç öüîãî ïðèâîäó â³ä â³äïî-
â³äàëüíèõ îñ³á Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ íàì òàê ³ íå âäàëîñÿ. Íàòîì³ñòü ç óñ³õ
ïðèéìàëåíü, óïðàâë³íü, ï³äâ³ää³ë³â Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ëèøå ñï³âðîá³ò-
íèöÿ ïðåñ-ñëóæáè — äîáðîä³éêà Êàðïèí-
ñüêà (³ì’ÿ íå íàçâàëà — ÷åðåç îïåðàòèâíî
âèãàäàíó çàêîíîäàâ÷ó “íîðìó, ùî çàìîâ-
ëåííÿ íà ³íôîðìàö³þ òðåáà ïîäàâàòè çà 10
äí³â ó ïèñüìîâ³é ôîðì³”) ï³äêàçàëà, ùî
êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî ë³êóâàòèñÿ “ÿê çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, òàê ³ çà ì³ñöåì ïðà-
ö³”. À é ñïðàâä³, â³äîì÷à ìåäèöèíà â Óêðà-
¿í³ íå ñêàñîâàíà. Âîíà òàêîæ ïîðàäèëà
“Õðåùàòèêó” çâåðíóòèñÿ äî Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè, ÿêå â³äàº ë³êóâàííÿì
ïåðøèõ îñ³á äåðæàâè.

Ó äåðæàâíîìó óïðàâë³íí³ ñïðàâàìè
ñïðàâä³ º ïîñàäîâåöü, êîòðèé, ÿê ïîÿñíè-
ëè “Õðåùàòèêó”, ó ïðèéìàëüí³ êåð³âíèêà
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ êîîðäèíóº ðîáîòó
ç ë³êóâàííÿ ³ ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ îñ³á,
çà ÿêèìè âñòàíîâëåíà äåðæàâíà îñîáèñòà
îõîðîíà. Öÿ îñîáà â³äòàê íàì â³äîìà — Âà-
ñèëü Êíÿçåâè÷, àëå, çâ³ñíî, “ó â³äðÿäæåí-
í³”. Íà ùîñü ³íøå, çâàæàþ÷è, ùî ³ Ïðåçè-
äåíò ³ ïðåì’ºð äåðæàâè 13 ëèïíÿ îäíî÷àñ-
íî ïåðåáóâàëè “ó â³äïóñòö³ ç ìåòîþ ë³êó-
âàííÿ”, ìè ³ íå î÷³êóâàëè.

Ó ï³äñóìêó, òðàâìóþ÷è òåëåôîíí³ àïàðà-
òè (íà ùàñòÿ ëèøå ¿õ), ìè íàî÷íî äîâåëè
(ñàì³ ñîá³), ùî òåìà öÿ ñàìå ç ðîçðÿäó “äî
ñëîâà”: âñ³ çíàþòü, ùî öå ãðàáë³, àëå òàê
ñàìî âñ³ ÷åêàþòü, ùî íàñòóïàòè íà ãðàáë³ —
ºäèíèé ñïîñ³á âèâ÷àòè ¿õíþ ä³þ.

Îòæå, ïåðåõîäèìî äî â³äïîâ³ä³, ÿêà â óñ³õ
íà ÿçèö³: “íå îñòàíí³” îñîáè äåðæàâè ë³-
êóþòüñÿ çà êîðäîíîì, áî ò³, õòî ¿õ îõîðî-
íÿþòü, íå áà÷àòü êðàùîãî ñïîñîáó ãàðàí-
òóâàòè ¿õ âèæèâàííÿ
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві фонд "Демо ра-
тичні ініціативи" разом з фір-
мою "Ю рейніан соціолоджі
сервіс" презент вали рез льтати
соціоло ічно о опит вання сто-
совно рейтин політичних пар-
тій. З ідно з рез льтатами до-
слідження, нині триває значне
зниження довіри еле торат до
СПУ і помітно зростає довіра до
Партії ре іонів та ом ністів.
"Помаранчеві" сили мають рів-
ний рейтин , що передбачає їх-
ню боротьб за лідерство одна
з одною.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” êåð³âíèê
ô³ðìè “Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ”
Îëåêñàíäð Âèøíÿê, ïåðåäâèáîð÷à ñèòó-
àö³ÿ â Óêðà¿í³ ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ç ò³ºþ,
ùî áóëà 1,5 ðîêó òîìó. Àëå, çà ñëîâàìè
ïàíà Âèøíÿêà, â òîé æå ÷àñ ìàº ñâî¿ îñî-
áëèâîñò³.

Íàïðèêëàä, Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ âòðà-
òèëà çíà÷íó ÷àñòèíó ñâîãî åëåêòîðàòó, ³
¿¿ ðåéòèíã íèí³ ñòàíîâèòü 1,3%. À ë³äå-
ðîì ïåðåãîí³â, ÿê ñâ³ä÷èòü ñîö³îëîã³÷íå
îïèòóâàííÿ, º Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â: 33,3% îïè-
òàíèõ ìàþòü íàì³ð â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ ñà-
ìå çà öþ ïîë³òè÷íó ñèëó. Êð³ì òîãî, ¿¿
ðåéòèíã çà îñòàíí³õ ï³âòîðà ì³ñÿöÿ çð³ñ
íà 1,5 %. Îëåêñàíäð Âèøíÿê íàãîëîñèâ,
ùî òåïåð ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè “áîðîòüáó
ì³æ ñàìèìè “ïîìàðàí÷åâèìè” çà ë³äåð-
ñòâî, àäæå îñòàíí³ì ÷àñîì ïîêàçíèêè
ðåéòèíã³â ÁÞÒ ³ ìåãàáëîêó, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç “Íàøî¿ Óêðà¿íè”, “Ñàìî-
îáîðîíè” òà “Ïðàâèö³”, º àáñîëþòíî ð³â-
íèìè: ïî 16,9%. Åêñïåðòè òàêîæ çàóâà-
æèëè, ùî ðåéòèíã Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
(ïîð³âíÿíî ç äàíèìè ïîïåðåäí³õ îïèòó-
âàíü) çð³ñ íà 2 % ³ òåïåð ñòàíîâèòü ìàé-
æå 6 %. Òàê³ ïîêàçíèêè çóìîâëåí³ ñåçî-
íîì â³äïóñòîê, çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Âèø-
íÿê. ² ïîÿñíèâ: ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü, óë³ò-
êó ¿äóòü â³äïî÷èâàòè, íàòîì³ñòü ïåíñ³îíå-
ðè, îñíîâíèé åëåêòîðàò êîìóí³ñò³â, çà-
ëèøàþòüñÿ, òîìó îñ³ííº îïèòóâàííÿ
äàñòü ³íø³ ðåçóëüòàòè. ²íø³ ïîë³òè÷í³ ñè-

ëè íå çìîæóòü ïîäîëàòè ïðîõ³äíèé äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè áàð’ºð ó 3 %, õî÷à, íàãî-
ëîøóº ïàí Âèøíÿê, “áàãàòî ëþäåé ùå íå
âèçíà÷èëèñÿ ç³ ñâî¿ì âèáîðîì” (çà äàíè-
ìè îïèòóâàííÿ, öå áëèçüêî 19 %). Áà-
æàííÿ æ ãîëîñóâàòè “ïðîòè âñ³õ” âèñëî-
âèëè 2,9 %. Ïðîòå Îëåêñàíäð Âèøíÿê íå
ïîñï³øàº ðîáèòè îñòàòî÷í³ âèñíîâêè:
“Ïèòàííÿ ïåðåìîæöÿ âèáîð³â — ïèòàí-
íÿ ÿâêè âèáîðö³â”.

Ñâîºþ ÷åðãîþ íàóêîâèé êåð³âíèê ôîí-
äó “Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè” ²ðèíà Áå-
êåøê³íà çàçíà÷èëà: ïðèá³÷íèêè ð³çíèõ
ïîë³òè÷íèõ ñèë (58 % îïèòàíèõ) ââàæà-
þòü, ùî âñ³ ïîä³¿ â Óêðà¿í³ âåäóòü äåðæà-
âó õèáíèì øëÿõîì, ó ïðàâèëüíîñò³ êóð-
ñó âïåâíåí³ ò³ëüêè 18 %, à ³íø³, 24%, ùå
íå âèçíà÷èëèñÿ. “Òðèâîæíèì ñèìïòî-
ìîì” º òå, ùî óêðà¿íö³, çà ðåçóëüòàòàìè
îïèòóâàíü, â³ðÿòü ó ìîæëèâ³ñòü ñâîãî
âïëèâó íà ñèòóàö³þ ëèøå ó âëàñí³é ðî-

äèí³, ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ²ðèíà Áå-
êåøê³íà. “Óêðà¿íåöü â³ä÷óâàº ñåáå ãîñ-
ïîäàðåì ó ñ³ì’¿, à íå ó ñôåð³ ñîö³óìó”,—
ï³äñóìóâàëà âîíà. “Ó ëþäåé º ñâîáîäà,
àëå âîíè íå ìàþòü âïëèâó. Òîìó é çì³-
íèëîñÿ íà íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ñóä³â
òà ì³ë³ö³¿. ×è çìîæóòü âèïðàâèòè ñèòó-
àö³þ âèáîðè? Öå ïèòàííÿ çàëèøàºòüñÿ
â³äêðèòèì”,— ââàæàº åêñïåðò. Ïàí³ Áå-
êåøê³íà òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî íèí³ â³ä-
áóâàºòüñÿ ï³äãîòîâêà äî ðåàë³çàö³¿ ñï³ëü-
íîãî ïðîåêòó ç³ ñõ³äíîºâðîïåéñüêèìè
êðà¿íàìè ùîäî “âèì³ðþâàííÿ äåìîêðà-
ò³¿”. Àíàë³çóþ÷è ñòàòèñòè÷í³ äàí³, ²ðèíà
Áåêåøê³íà çàñòåðåãëà: “Íå âàðòî çîñåðå-
äæóâàòèñÿ ëèøå íà ðåéòèíãàõ”.

Çàãàëüíîóêðà¿íñüêå îïèòóâàííÿ ðåïðå-
çåíòóº äóìêó äîðîñëîãî íàñåëåííÿ â³êîì
â³ä 18 ðîê³â. Çà äàíèìè åêñïåðò³â, ñòà-
òèñòè÷íà ïîõèáêà âèá³ðêè íå ïåðåâèùóº
2,2 %

Ïîìàðàí÷åâà åâîëþö³ÿ
Ïðàâ³ ñèëè áîðîòèìóòüñÿ îäíà ç îäíîþ çà åëåêòîðàò

Простий раїнець іде на вибори

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві на Все раїнсь ій
нараді місь их олів, що відб -
лася з ініціативи Інстит т
трансформації с спільства, б ло
об оворено питання впрова-
дження адміністративно-терито-
ріальної реформи в У раїні. Ме-
ри малих міст вист пили за
розширення своїх повноважень.
Планован заздале ідь од но-
востворена рада і БЮТ не під-
писали.

Óãîäó, ÿêó ïëàíóâàëîñÿ ï³äïèñàòè ç
ÁÞÒ, íàðàäà íå ñõâàëèëà. Íàòîì³ñòü ïðî-
ãîëîñîâàíî òåêñò óãîäè ³ çì³íè àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ, ÿê³ áóäå
çàïðîïîíîâàíî íà ðîçãëÿä ïîë³òè÷íèì ñè-
ëàì, ùî ìàþòü î÷åâèäí³ øàíñè ïîòðàïè-
òè äî ïàðëàìåíòó íàñòóïíîãî ñêëèêàííÿ.

Ïîïåðåäí³ ñïðîáè äîñòóêàòèñÿ äî ïîë³-

òèê³â áóëè íåðåçóëüòàòèâíèìè. Íàïðèêëàä,
íà ëèñò Â³êòîðîâ³ Þùåíêó â³äïîâ³â çàñòóï-
íèê ãëàâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîð
Áîíäàð ³ ïîâ³äîìèâ, ùî ³ñíóº Ðàäà ì³ñüêèõ
ãîë³â ïðè Ïðåçèäåíòîâ³. ª òàêîæ ðàäè ïðè
³íøèõ ³íñòèòóòàõ âëàäè. Ìåðè âèñëîâèëè
ñâîº íåâäîâîëåííÿ ä³ÿëüí³ñòþ öèõ ðàä. Ïî-
ë³òîëîã òîâàðèñòâà “Óêðà¿íñüêèé êëóá” Àí-
äð³é Âîëîøèí çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”:
“Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà ëèñòîì ñóìíîç-
â³ñíîãî Â³êòîðà Áîíäàðÿ ðîçïèñàâñÿ ó ñâî-
ºìó íåáàæàíí³ ïðàöþâàòè ç íåôîðìàëü-
íîþ óêðà¿íñüêîþ ñï³ëüíîòîþ, õî÷à çîáîâ’-
ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè ïðîäóêòèâíèé ä³àëîã
ãëàâè äåðæàâè ³ ñóñï³ëüñòâà. Òóò äîðå÷íèé
àíåêäîò: ïîðà â ñåêðåòàð³àò³ ì³íÿòè òàíöþ-
ðèñò³â”,— çàóâàæèâ åêñïåðò.

Ùîäî òîãî, ÿêèì ÷èíîì áîðîòèñÿ çà ïðà-
âà òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, äóìêè ó÷àñíè-
ê³â íàðàäè ðîçá³ãëèñÿ. Á³ëüø³ñòü îáðàëà
ñïîñ³á çâåðíåíü äî Ïðåçèäåíòà, ïðåì’ºðà ³
ïàðëàìåíòó. Àëå, ñêàæ³ìî, ì³ñüêèé ãîëîâà
Ôàñòîâà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Âîëîäèìèð Òè-
ìîô³ºâ, ùî ìàº ïîçèòèâíèé äîñâ³ä çàõèñ-
òó ïðàâ â³éñüêîâèõ ïåíñ³îíåð³â, ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó”: “Êîëè âèñîêèé ÷èíîâíèê

áà÷èòü õî÷à á 2—3 òèñÿ÷³ ïðîòåñòóâàëüíè-
ê³â, â³í ïîâåðòàº íåçàêîííî â³ä³áðàí³ ïðà-
âà”. Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ Âîëîäèìèð Òèìî-
ô³ºâ ìàº íàì³ð îðãàí³çóâàòè ô³çè÷íå ïåðå-
êðèòòÿ øëÿõó, äå ïðî¿æäæàòèìå Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî, áî ïðåäñòàâíèêè ¿¿ ôðàêö³¿ çà-
áèðàþòü ìàéíî ì³ñöåâèõ ãðîìàä, ïåðåøêî-
äæàþòü íîðìàëüí³é ðîáîò³ óñ³õ ïîòåíö³é-
íèõ ³íâåñòîð³â, çìóøóþ÷è ïðîõîäèòè “ñï³â-
áåñ³äó” ó ñòðóêòóðàõ Ãóáñüêîãî, Îñèêè ³
Ïèñàðåíêà. “Öå ìàéæå ðåêåò”,— çàçíà÷èâ
ì³ñüêèé ãîëîâà. Âîëîäèìèð Òèìîô³ºâ â³ä-
äàâ áàãàòî ïîñàä òèìîøåíê³âöÿì âçàì³í çà
¿õíþ çãîäó ðîçìåæóâàòè ì³ñüêå òà îáëàñíå
ìàéíî. Àëå öüîãî íå ñòàëîñÿ. Ñõîæ³ ïðîá-
ëåìè ç ìàéíîì º ó Áîðèñïîë³ òà ³íøèõ ì³ñ-
òàõ Êè¿âùèíè. “Âîäîêàíàë, òåïëîìåðåæà ³
ÁÒ² öå òå, çà ùî ïîâñÿêäåííî â³äïîâ³äàº
ì³ñöåâà âëàäà ïåðåä ìåøêàíöÿìè. Â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çàëèøèëàñÿ, à ïîâíîâàæåííÿ
âñóïåðå÷ çàêîíàì ³ Êîíñòèòóö³¿ ïåðåáðàëà
íà ñåáå îáëàñíà âëàäà ï³ä êîíòðîëåì
ÁÞÒ”,— çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Áîðèñïîëÿ Àíàòîë³é Ôåäîð÷óê
“Хрещати ” повернеться до теми малих міст

Київщини наст пних номерах.

Måðàì çàáðàêíå 
ïîâíîâàæåíü
Ãîëîâè ìàëèõ ì³ñò âáà÷àþòü ñâîþ ñèëó â çì³öíåíí³ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Ïîë³òèêè 
äèñêðåäèòóþòü
óêðà¿íñüêó 
ìåäèöèíó
êîëè ë³êóþòüñÿ 
çà êîðäîíîì
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Çàáóäîâó êîòåäæíîãî ì³ñòå÷êà
â ñåë³ Íîâà Áîãäàí³âêà Áðîâàð-
ñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³
ðîçïî÷àëè â êâ³òí³ 2006 ðîêó. Çà-
ãàëîì âåñü êîìïëåêñ ðîá³ò çàìîâ-
íèêè òà áóä³âåëüíèêè ïëàíóþòü
çàâåðøèòè â 2010 ðîö³. Âæå âî-
ñåíè öüîãî ðîêó çäàäóòü â åêñ-
ïëóàòàö³þ ïåðøó ÷åðãó çàáóäîâè.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ îäíîãî ³ç ÷ëå-
í³â ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” ÂÀÒ
“Òðåñò Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä-2” Âà-
ñèëü Êî÷åðãà â÷îðà íàãîëîñèâ, ùî
“â Óêðà¿í³ íàðàç³ íåìàº àíàëîã³÷-
íîãî áóä³âíèöòâà ç òàêèìè ìàñ-
øòàáàìè”. ²íâåñòóâàííÿ çàáóäîâè
æèòëîâîãî êîìïëåêñó “Íîâà Áîã-
äàí³âêà” çä³éñíþþòü çà ðàõóíîê
êîøò³â íàñåëåííÿ ÷åðåç áàíê “Àð-
êàäà”. Âàðò³ñòü îá’ºêòà ïðèáëèç-
íî 300 ìëí ãðí. Ï³ä áóä³âíèöòâî
âèä³ëèëè 100 ãà çåìë³, âëàñíèêîì
ÿêî¿ º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ñ.
Áîãäàí³âêè. Ó ïåðø³é ÷åðç³ — 250
íîâîáóäîâ 9-òè ð³çíèõ òèï³â, ïëî-
ùà ÿêèõ ñòàíîâèòü â³ä 140 äî 240
êâ. ì. Ñåðåäíÿ ö³íà áóäèíê³â êî-
ëèâàºòüñÿ â³ä $260 äî 360 òèñ.
Ïðîòå âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ìî-
âà éäå ëèøå ïðî ïåðøó ÷åðãó áó-
ä³âíèöòâà. ×îòèðè íàñòóïí³ ïðî-
äàâàòèìóòü çíà÷íî äîðîæ÷å.

Â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó çàãàëîì
çâåäóòü 871 áóäèíîê. Öå íå ëèøå

æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, à òàêîæ äè-
òÿ÷³ ñàäî÷êè, ìàãàçèí, ãðîìàä-
ñüêèé öåíòð, ñïîðòèâí³ ìàéäàí-
÷èêè òîùî. Ó ì³ñòå÷êó áóäå àâ-
òîíîìíèé âîäîã³í òà êàíàë³çàö³ÿ,
à òàêîæ óñ³ àòðèáóòè ÕÕ² ñòîë³ò-
òÿ — òåëåôîí, ²íòåðíåò ³ ò. ³.

Ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò õîëäèíãî-
âî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” Âî-
ëîäèìèð Ïîëÿ÷åíêî ï³äêðåñëèâ:
“Íèí³ ³ñíóº òåíäåíö³ÿ çâîäèòè íå
ëèøå â ñòîëèö³ âèñîòí³ áóäèíêè,
à áóäóâàòè íàâêîëî Êèºâà êî-
òåäæí³ ì³ñòå÷êà. Ï³ä ÷àñ çàáóäî-
âè êîìïëåêñó “Íîâà Áîãäàí³âêà”
âçÿëè íà îçáðîºííÿ äîñâ³ä Øîò-
ëàíä³¿ òà Àíãë³¿. Â öèõ êðà¿íàõ
àêòèâíî áóäóþòü îêðåì³ ì³ñòà-ñó-
ïóòíèêè á³ëÿ ìåãàïîë³ñ³â”.

Êåð³âíèê ñëóæáè çàìîâíèêà
áàíêó “Àðêàäà” Îëåêñàíäð
Øêëÿðñüêèé çàçíà÷èâ, ùî “âë³ò-
êó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çìåíøåííÿ ïî-
ïèòó íà áóäèíêè â êîòåäæíîìó
êîìïëåêñ³, àäæå ëþäè ùå íå ðî-
çóì³þòü ïåðåâàãè òàêîãî æèòëà”.
Ïðîòå, çà éîãî ñëîâàìè, ñïàäó áó-
ä³âíèöòâà íà îá’ºêò³ íå áóäå.

Ç òî÷êè çîðó ìàðêåòîëîãà áóä³-
âåëüíî¿ êîìïàí³¿ “ÒÌÌ” Àíãåë³-
íè Äåðåâëüîâî¿, áóä³âíèöòâî
æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â ïîáëèçó âå-
ëèêèõ ì³ñò â Óêðà¿í³ ìàº ïåð-
ñïåêòèâè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, “ó ìåãà-

ïîë³ñàõ àêòèâíî çðîñòàº òðàíñ-
ïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òîìó
ìåøêàíö³ ñïàëüíèõ ðàéîí³â âè-
òðà÷àþòü íà äîðîãó äî ì³ñöÿ ðî-
áîòè ñò³ëüêè æ ÷àñó, ÿê ³ ò³, ùî
æèâóòü ó ïåðåäì³ñò³. Êð³ì òîãî,
æèòè ó âëàñíîìó áóäèíêó â ïî-

ð³âíÿíî åêîëîã³÷íî ÷èñò³é çîí³
íàáàãàòî êîìôîðòí³øå”.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” â.
î. ïðåçèäåíòà ÒÎÂ “Êîðïîðàö³ÿ
ðîçâèòêó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³”
Îëåêñàíäð Ïîïîâè÷, íèí³ ðîç-
ðîáëÿþòü ïëàí áóä³âíèöòâà àíà-

ëîã³÷íîãî êîìïëåêñó â Ìàêàð³â-
ñüêîìó ðàéîí³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
Òàêîæ º íàì³ð â íàñòóïíîìó ðî-
ö³ â ì. Áó÷à Áîðîäÿíñüêîãî ðàéî-
íó çà øâåéöàðñüêèì âç³ðöåì ðîç-
ïî÷àòè áóä³âíèöòâî åë³òíîãî êî-
òåäæíîãî ì³ñòå÷êà

Ì³ñòî ïåðå¿çäèòü äî îáëàñò³
“Êè¿âì³ñüêáóä” çäàñòü ïåðøó ÷åðãó æèòëîâîãî êîìïëåêñó ó ïåðåäì³ñò³ ñòîëèö³
âæå ó âåðåñí³
Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и холдин ової омпанії "Київмісь -
б д" та бан "Ар ада" повідомили "Хрещати ", що
250 доміво отеджно о омпле с "Нова Бо данів а"
здад ть 30 вересня цьо о ро . За алом вартість
об'є та, де спор дять 871 б дино , ся ає приблизно
300 млн рн. Б дівельни и вважають перспе тивним
розвито замісь о о житла.

Ìàêñèì ÃÀÂÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед на містоб дівній
раді підтримали прое т
б дівництва ново о ресто-
ран на шталт старо о
"Динамо".

Íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³ â ñåðå-
äó âæå âòðåòº ðîçãëÿíóëè ïðîåêò
íîâîãî ðåñòîðàíó, ÿêèé ïëàíó-
þòü ïîáóäóâàòè â Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ íà Ïåòðîâñüê³é àëå¿. Çà-
ìîâíèêîì âèñòóïàº êè¿âñüêà
êîìïàí³ÿ “Äåë³êàòåñ”, ùî âõî-
äèòü äî ñêëàäó ãðóïè “Êîçèðíà
êàðòà”; çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ
öüîãî êîìïàí³¿ âèä³ëèëè ùå 2003
ðîêó. Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âíèö-
òâà ñòàíîâèòèìå 10,7 òèñ. êâ. ì.
Ðåñòîðàí çìîæå âì³ñòèòè â³ä 450
äî 600 â³äâ³äóâà÷³â, òà ðîçòàøó-
þòü éîãî íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 3,3
ñîòêè. Äî òîãî æ ïîáóäóþòü ïàð-
ê³íã íà 100 ìàøèíîì³ñöü ïëî-
ùåþ 3,7 òèñ. êâ. ì òà â³äêðèòèé
ïàðêóâàëüíèé ìàéäàí÷èê íà 1,3
òèñ. êâ. ì. Ð³øåííÿ ïîáóäîâè
ðåñòîðàíó ç³ ñêëà ìàº çðîáèòè
çàêëàä íåäîðîãèì òà ïðèâàáëè-
âèì ñàìå äëÿ ñåðåäíüîãî êëàñó
êèÿí.

“Ìåòà ïðîåêòó — ðåàí³ìàö³ÿ
ò³º¿ òèõî¿ ïðèâ³òíî¿ àòìîñôåðè
³ñòîð³¿ òà çàòèøêó, ùî ìàëà Ïåò-
ðîâñüêà àëåÿ áàãàòî ðîê³â òî-

ìó,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó Ñåð-
ã³é Þíàêîâ.— Öå áóäå íå ïðîñ-
òî ðåñòîðàí, à â³äðîäæåííÿ ñòà-
ðîâèííî¿ ï³øîõ³äíî¿ âóëèö³, äå
êîëèñü áóëî ïðèºìíî ââå÷åð³
ïðîéòèñÿ ï³øêè òà â³äïî÷èòè”.
Íà ñüîãîäí³ Ïåòðîâñüêà àëåÿ,
êîëèñü çíàíà ñâîºþ àòìîñôå-
ðîþ çàòèøêó ³ ïîïóëÿðíà ñåðåä
ìîëîä³, íà éîãî äóìêó, ïåðåòâî-
ðèëàñü íà òðàíçèòíèé øëÿõ ñïî-
ëó÷åííÿ ì³æ ðàéîíàìè. “Êèºâó
äóæå íå âèñòà÷àº òàêîãî êëóáíî-
ãî, äåìîêðàòè÷íîãî ³ íåâèìóøå-
íîãî çàêëàäó â ñòèë³ êîíñòðóê-
òèâ³çìó, ÿêèì áóâ êîëèñü ñòà-
ðèé “Äèíàìî”,— ñóìóº ïàí
Þíàêîâ.— Ç ÷àñîì â³äîìèé
óëþáëåíåöü êè¿âñüêî¿ ïóáë³êè
âòðàòèâ äåìîêðàòè÷í³ñòü, ðåñòî-
ðàííèé äóõ òà íåâèìóøåí³ñòü.
Ñüîãîäí³ òàì â îñíîâíîìó 
îô³ñè”.

Íà çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè, ùî
âæå íå âïåðøå ðîçãëÿäàº ïðî-
åêò, êîëåãè ç àðõ³òåêòóðíîãî öå-
õó ñõâàëèëè ³äåþ òâîð÷î¿ ìàé-
ñòåðí³ Ñåðã³ÿ Þíàêîâà. Îö³íè-
ëè ÿê âðàõóâàííÿ ëàíäøàôòíèõ
îñîáëèâîñòåé ì³ñöÿ, òàê ³ òåõ-
í³÷íó ãðàìîòí³ñòü ïðîåêòóâàí-
íÿ. Çàïåðå÷åííÿ ãîëîâíîãî àð-
õ³òåêòîðà Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþêà
ñòîñóâàëèñÿ ëèøå ïîâåðõîâîñò³
òà âèñîòè, òîìó ñïîðóäó çãîëî-
ñèëèñÿ çðîáèòè íå á³ëüø ÿê 17
ìåòð³â çàââèøêè

¯ñòè ïðîäàíî
Íà Ïåòðîâñüê³é àëå¿ ç’ÿâèòüñÿ 
íîâèé ðåñòîðàí

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ùîá äîâåñòè, ùî Òåíäåðíà ïà-
ëàòà ñïðàâä³ çàõèùàº ñîö³àëüí³ ³í-
òåðåñè ãðîìàäÿí, Âîëîäèìèð Ëà-
áà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
äíÿìè â³äêðèëè íîâèé ñàéò. “Íà
íüîìó ìîæíà áåçêîøòîâíî îïóá-
ë³êóâàòè îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâå-
äåííÿ òîðã³â òà îòðèìàòè äîñòî-
â³ðíó, ïðîçîðó ³íôîðìàö³þ ïðî
ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ òîâàð³â ³ ïî-
ñëóã”,— êàæå ïàí Ëàáà. Çà éîãî
ñëîâàìè, öå ìàþòü áóòè ñàìå ñî-

ö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ çàêóï³âë³.
À ò³, ùî íàïðàâëåí³ íàñàìïåðåä
íà çàðîá³òîê êîøò³â á³çíåñìåíà-
ìè, ìàþòü îïëà÷óâàòèñÿ íèìè
ñïîâíà.

Íàðîäíèé äåïóòàò Êñåí³ÿ Ëÿï³-
íà (ÍÓ) ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”,
ùî ùå êîëè íå ñêëàëà ïîâíîâà-
æåííÿ â³öå-ïðåçèäåíòà Òåíäåðíî¿
ïàëàòè, íàìàãàëàñÿ íåîäíîðàçîâî
îòðèìàòè â³ä ïàíà Ëàáè â³äïîâ³ä³
íà çàïèòàííÿ, õòî óõâàëèâ ð³øåí-
íÿ, ùî âíåñåííÿ â ñèñòåìàòè÷íèé

êàòàëîã çàáóä³âåëü ìàº êîøòóâàòè
200 ãðí. Àëå í³ÿêî¿ â³äïîâ³ä³ íå îò-
ðèìàëà. “Ïåðø í³æ ãîâîðèòè ïðî
100 ì³ëüÿðä³â, íåõàé ïàí Ëàáà ïî-
ðàõóº, ñê³ëüêè ãðîøåé âèâîäèòüñÿ
øëÿõîì çáèðàííÿ êîøò³â äëÿ âíå-
ñåííÿ â êàòàëîã äåðæàâíèõ çàêóï³-
âåëü. ² íà ùî âîíè áóäóòü ñïðÿìî-
âàí³”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ëÿï³íà. Çà
¿¿ ñëîâàìè, íàðàç³ ³ñíóº êîëîñàëü-
íà ïðîáëåìà ñòîñîâíî äð³áíèõ çà-
êóï³âåëü, êîëè êîæíà ì³ñöåâà ðà-
äà ñêàðæèòüñÿ, ùî âîíè íå ìîæóòü
âèêîðèñòàòè ñâî¿ êîøòè.

Íàðîäíèé äåïóòàò Âàñèëü Âîë-
ãà (ÑÏÓ) ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî þðèäè÷íèõ ïðåòåíç³é äî ïóá-
ë³êàö³¿ Çàêîíó â ÇÌ² íåìàº. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, âíåñåí³ çì³íè äî Çà-
êîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàêóï³âëþ òî-
âàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³
êîøòè” ñóòòºâî ñïðîùóº ïðîâå-
äåííÿ òåíäåðíèõ îïåðàö³é çàêóï³-
âåëü äëÿ äåðæàâíèõ óñòàíîâ ³ îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
“Àäæå ÷èìàëî êîøò³â, îòðèìàíèõ
â³ä ä³ÿëüíîñò³ Òåíäåðíî¿ ïàëàòè,
íèí³ îáåðòàþòüñÿ â ò³í³,— âïåâíå-
íèé â³í.— Çàïèòàéòå áóäü-ÿêîãî
ìåðà, ÿê éîìó ïðàöþºòüñÿ ç ö³ºþ
Òåíäåðíîþ ïàëàòîþ ³ ñòàðèì Çà-
êîíîì ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³? Öå
æ ïðîñòî êàòàñòðîôà. Ùîá ïðè-
äáàòè ÿêóñü äð³áíè÷êó, òðåáà ç³-
áðàòè òðè ô³ðìè, ïðîãîëîñèòè òåí-
äåð íà 2 ì³ñÿö³, îòðèìàòè äîçâ³ë íà
âèòðà÷åííÿ 20 ãðèâåíü”

Віталій КУРІННИЙ
“Хрещати ”

Ãîëîâà Òåíäåðíî¿ ïàëàòè
ðàõóº äåðæàâí³ ãðîø³

Володимир Лаба не збирається віддавати 100 мільярдів державних ривень
на передвиборчі потреби
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Котеджне селище “Нова Бо данів а” не має анало ів в У раїні за своїми масштабами
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Â Óêðà¿í³ 
çðîñòàº ïîïèò 
íà ïðàâäó
Çà ê³ëüê³ñòþ çàêóïëåíèõ
äåòåêòîð³â áðåõí³ êðà¿íà âèéøëà
íà ïåðøå ì³ñöå â ªâðîï³

Â Óêðà¿í³ ïåðåâàæíî âèêîðèñ-
òîâóþòü ïîë³ãðàôè âèðîáíèöòâà
àìåðèêàíñüêî¿ êîìïàí³¿ Ëàôàéºò
³íñòðóìåíò, ÿêà íà 83% çàáåçïå-
÷óº òàêîþ àïàðàòóðîþ àìåðèêàí-
ñüê³ ñïåöñëóæáè. Ïðåäñòàâíèêîì
ö³º¿ êîìïàí³¿ â Óêðà¿í³ ÿêðàç ³ º
Öåíòð äåòåêö³¿ áðåõí³. Çà âèêî-
ðèñòàííÿì äåòåêòîð³â áðåõí³ â
Óêðà¿í³ ë³äèðóº Êè¿â, íà äðóãîìó
ì³ñö³ Õàðê³â òà Äí³ïðîïåòðîâñüê.
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Öåíòðó äå-
òåêö³¿ áðåõí³ Àíäð³ÿ Âîëèêà, 85%
âèêîðèñòàííÿ ïîë³ãðàô³â ïðèïà-
äàº íà êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè. Çà
éîãî ñëîâàìè, äåòåêòîðàìè áðåõ-
í³ êîðèñòóþòüñÿ ëèøå 10—15%
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, àëå
60% ðîçãëÿäàþòü ìîæëèâ³ñòü ¿õ
âèêîðèñòàííÿ â ðàç³ âèíèêíåííÿ
ïðîáëåì ó êîëåêòèâ³. Âàðò³ñòü ïå-
ðåâ³ðêè íà ïîë³ãðàô³ êîëèâàºòü-
ñÿ â³ä $150 äî 500. Ïðè òåñòóâàí-
í³ ô³êñóºòüñÿ äî 28 ïàðàìåòð³â,
ùî äàº äîñòîâ³ðí³ñòü ðåçóëüòàòó
98%. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïàí Âîëèê, éîãî Öåíòð ãîòóº ñïå-
ö³àë³ñò³â äëÿ ðîáîòè ç ïîë³ãðàôà-
ìè. Äëÿ óêðà¿íö³â âàðò³ñòü ïî÷àò-
êîâîãî êóðñó íàâ÷àííÿ $2 òèñÿ-
÷³, òîä³ ÿê â ÑØÀ òàêå íàâ÷àííÿ
îá³éäåòüñÿ â $30 òèñÿ÷.

²äåþ âèêîðèñòàííÿ äåòåêòîðà
áðåõí³ â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é àäì³-
í³ñòðàö³¿ ñâîãî ÷àñó âèñóíóâ ì³ñü-

êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Çà ñëîâàìè Àíäð³é Âîëèêà, ó
âëàñíîñò³ ìåð³¿ º âèñîêî¿ òî÷íî-
ñò³ àìåðèêàíñüêèé àïàðàò. Ïåðå-
â³ðêó íà íüîìó ïðîéøëè äåÿê³
ïîñàäîâö³, çîêðåìà çàñòóïíèêè
ìåðà, à òàêîæ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé. Ì³í’þñò âèñëîâè-
âñÿ ïðî íåçàêîíí³ñòü òàêèõ òåñ-
òóâàíü, ïðîòå ïåðåâ³ðêà êè¿âñüêî¿
âëàäè áóëà íå ïðèìóñîâîþ, à äîá-
ðîâ³ëüíîþ. ×èíîâíèêè ñàì³ ïî-
ãîäèëèñü ïðîäåìîíñòðóâàòè â³ä-
ñóòí³ñòü “ëèõèõ íàì³ð³â”.

Íàïåðåäîäí³ âèáîð³â ïåðåâ³ðêà
ïàëêèõ “îá³öÿëüíèê³â” çîâñ³ì íå
çàâàäèëà á, àëå âèêîðèñòàííÿ ïî-
ë³ãðàô³â â Óêðà¿í³ ïîêè íå âðå-
ãóëüîâàíî çàêîíîäàâ÷î. Êåð³âíèê
àäâîêàòñüêî¿ ãðóïè “Ñîëîäêî ³
ïàðòíåðè” ªâãåí Ñîëîäêî ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó”, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ äåòåêòîð³â áðåõí³ íå ïî-
òð³áíî óçàêîíþâàòè. “Óñ³ì â³äî-
ìî ïðèíàéìí³ ê³ëüêà ñïîñîá³â îá-
ìàíóòè ö³ àïàðàòè. Âîíè ô³êñó-
þòü ðåôëåêñè, àëå íå âêàçóþòü,
ïðàâäó êàæå ëþäèíà ÷è í³”,—
ââàæàº þðèñò. Íà éîãî äóìêó, çà
â³äñóòíîñò³ çàêîíîäàâ÷îãî âðåãó-
ëþâàííÿ âèêîðèñòàííÿ äåòåêòî-
ð³â ó êîìåðö³éíèõ òà ³íøèõ
ñòðóêòóðàõ ìîæíà ââàæàòè ïðîòè-
ïðàâíèì, ÿêùî ïåðåâ³ðêà ïðîõî-
äèòü ïðèìóñîâî

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора на медіа- л бі президент Міжнародної лі и полі-
рафів та дире тор Центр дете ції брехні Андрій Во-
ли розповів, що за останні 5 ро ів У раїна вийшла на
перше місце Європі за іль істю плених полі ра-
фів — дете торів брехні. Щорічно їх ввозять приблизно
іль а десят ів. 85% ви ористання полі рафів припа-
дає на омерційні стр т ри, але с ористатися посл -
ами центр може б дь-хто. Вартість тест на полі ра-
фі — до 500$.

ÎÎÍ ïðèòÿãëà ÇÌ² 
äî ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³

Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ íà òåìó: “Ùî òàêå êîðïî-
ðàòèâíà ñîö³àëüíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü?”, ÿêå íåùîäàâíî ïðîâ³â
“Êè¿âñüêèé ìåä³à-õîëäèíã” íå-
âò³øí³: ëþäè íå ðîçóì³þòüñÿ íà
òàêèõ ðå÷àõ. ² íå ëèøå ïåðåñ³÷í³
ìåøêàíö³, à é ïðàö³âíèêè òà êå-
ð³âíèêè âåëèêèõ á³çíåñîâèõ
ñòðóêòóð. À éäåòüñÿ ïðî òå, ùî

óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿, êîðïîðàö³¿
ìàþòü ïåâí³ ñîö³àëüí³ çîáîâ’ÿçàí-
íÿ ïåðåä ãðîìàäîþ: ïðàöþâàòè íå
ëèøå çàðàäè ïðèáóòêó, à äáàòè
ïðî ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, êë³ºíò³â òà
ñóñï³ëüñòâî. Çàñîáè ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ñüîãîäí³ — ãîëîâíèé
ãðàâåöü ó ö³é ñïðàâ³. Òîæ ³ àêöåí-
òè ï³ä ÷àñ ôîðóìó ðîçñòàâèëè òà-
êèì ÷èíîì: îáãîâîðþâàëè ðîëü

ÇÌ², îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî â³ä-
ïîâ³äàëüíîãî ìåä³à-á³çíåñó, ñòðóê-
òóðó òà ïåðåäóìîâè, ùî äàäóòü
çìîãó ìåä³à ïðîñóâàòè ³äåþ ÊÑÂ.

Îáãîâîðèòè ö³ ïèòàííÿ äî
óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ ïðèáóëè êî-
îðäèíàòîð ñèñòåìè ÎÎÍ â Óêðà-
¿í³ òà ïîñò³éíèé ïðåäñòàâíèê
Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ÎÎÍ Ôðåí-
ñ³ñ Î’Äîííåëë, ðåã³îíàëüíèé äè-
ðåêòîð Ôîíäó ñâ³òîâî¿ ñëóæáè 
Á³-Á³-Ñ³ Ñàéìîí Äåðð³, á³çíåñ-ðå-
äàêòîð ô³ë³ïï³íñüêîãî æóðíàëó
“Newsbreak” Êåä³òà Åíí Ì. Ð³ìàí-
äî, ðåäàêòîð êîëåäæó 
Á³-Á³-Ñ³ ç æóðíàë³ñòèêè Êåâ³í
Ìàðø. Äî íèõ ïðèºäíàëèñÿ òà-
êîæ ãîëîâà “Êè¿âñüêîãî ìåä³à-
õîëäèíãó” Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ,
ãîëîâà ïðîåêòó, ãîëîâíèé ðåäàê-
òîð æóðíàëó “Åêñïåðò-Óêðà¿íà”
²ñêàíäåð Õ³ñàìîâ òà ³íø³.

— ×àñòî ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè
ìåä³à çàìîâ÷óþòü ³ íå ñòèìóëþ-

þòü,— êàæå ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òå-
ëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Àíà-
òîë³é Ìóðàõîâñüêèé.— Òðåáà æ
äîêëàäàòè ìàêñèìóì çóñèëü, àáè
âîíè ïî÷óâàëèñÿ â³ëüíî é ìîãëè
ãîâîðèòè ³ç ñóñï³ëüñòâîì.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó
“Åêñïåðò-Óêðà¿íà” ²ñêàíäåð Õ³-
ñàìîâ ñâîºþ ÷åðãîþ çàçíà÷èâ, ùî
äîâ³ðà äî ÇÌ² ñåðåä íàñåëåííÿ
çíèæóºòüñÿ: âîíà âæå ïåðåòíóëà
íóëüîâó ïîçíà÷êó ³ ï³øëà â ì³íóñ.
Ñâî¿ ñóìí³âè ùîäî ñîö³àëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÇÌ² âèñëîâèâ

ãîëîâà “Êè¿âñüêîãî ìåä³à-õîë-
äèíãó” Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ:

— Ïðåñà ÷àñòî íå ñïðèéìàº
çàêëèê³â äî ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³. Ñüîãîäí³ ïåðåäóñ³ì
âàðòî ðîçâèâàòè ìåä³à-á³çíåñ,
êîòðèé íà 5—10 ðîê³â â³äñòàº â³ä
áóäü-ÿêîãî ³íøîãî. Âíàñë³äîê
öüîãî â æóðíàë³ñòèö³ äóæå çíà÷-
íèé â³äñîòîê “êî÷³âíèê³â” —
òèõ, õòî äîâãî íå çàòðèìóºòüñÿ
íà îäíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³. ×àñ-
òî ðîáîòîäàâö³ íå íàäàþòü ñîö³-
àëüíî¿ îï³êè. Òîæ ñïî÷àòêó ìå-
ä³à ïîòð³áíî ðîçêð³ïà÷èòè

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
Õðåùàòèê

Учора розпочався дводенний Міжнародний медіа-фо-
р м з орпоративної соціальної відповідальності (КСВ)
в рам ах ініціативи Глобальної оди Ор анізації Об'єд-
наних Націй. Вона зібрала понад 100 провідних медіа-
та бізнес-е спертів, провідних реда торів та ж рналіс-
тів з восьми раїн світ для об оворення ролі медіа
сприянні розвит орпоративної соціальної відпові-
дальності.

Æóðíàë³ñòè ïîãîâîðèëè ïðî â³äíîñèíè ïðàö³âíèê³â ³ ðîáîòîäàâö³â

Глобальн од ООН підписано в У раїні вітні 2006 ро . 72 ра-
їнсь і омпанії зобов’язалися дотрим вати десятьох принципів, серед
я их боротьба з ор пцією і тр довою дис римінацією, захист прав лю-
дини та охорона дов ілля. За алом світі од підписали 3800 ом-
паній.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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SCM  ³íâåñòóº â “Àñòåë³ò”
$100 ìëí

System Capital Management (Äîíåöüê) ìàº
íàì³ð ³íâåñòóâàòè â ðîçâèòîê îïåðàòîðà ìî-
á³ëüíîãî çâ’ÿçêó êîìïàí³þ “Àñòåë³ò” (áðåíä
Life:) $100 ìëí äî ê³íöÿ 2011 ðîêó. Ô³íàí-
ñîâèé äèðåêòîð SCM Ðîìàí Âîäîëàçüñüêèé
çàçíà÷èâ, ùî â ðîçâèòîê óñ³õ ñâî¿õ òåëåêî-
ìóí³êàö³éíèõ àêòèâ³â SCM ïëàíóº ³íâåñòó-
âàòè áëèçüêî $500 ìëí äî ê³íöÿ 2011 ðîêó.
54,4% àêö³é “Àñòåë³òó” îïîñåðåäêîâàíî íà-
ëåæèòü êîìïàí³¿ Turkcell (Òóðå÷÷èíà),
45,6% — êîðïîðàö³¿ System Capital Manage-
ment. Âîíà ïëàíóº ³íâåñòóâàòè ó ñâ³é á³çíåñ
äî $5 ìëðä ïðîòÿãîì 2007—2011 ðîê³â. Êð³ì
45,6% àêö³é “Àñòåë³òó”, â òåëåêîìóí³êàö³é-
í³é ãàëóç³ SCM âîëîä³º êîìïàí³ÿìè “Îïò³-
ìà Òåëåêîì” é “Ôàðëåï”, à òàêîæ ì³íîðè-
òàðíèì ïàêåòîì àêö³é îïåðàòîðà ô³êñîâà-
íîãî çâ’ÿçêó “Öèôðîâ³ ñèñòåìè çâ’ÿçêó”
(Îäåñà)

Íàö³îíàëüíà ñèñòåìà 
åëåêòðîííèõ ïëàòåæ³â 
éäå â ìàñè

Íà ïî÷àòîê ëèïíÿ ó÷àñíèêàìè Íàö³îíàëü-
íî¿ ñèñòåìè ìàñîâèõ åëåêòðîííèõ ïëàòåæ³â
(ÍÑÌÅÏ) º 34 áàíêè, çîêðåìà é Íàö³îíàëü-
íèé áàíê Óêðà¿íè (ÍÁÓ). Ùå òðè îòðèìàëè
äîçâ³ë íà âèñíîâîê äîãîâîðó ïðèºäíàííÿ. ßê
ïîâ³äîìèâ ó÷îðà ïðåñ-öåíòð ÍÁÓ, ÷ëåíàì
ÍÑÌÅÏ åì³òîâàíî ïîíàä 1,5 ìëí êàðòîê,
âñòàíîâëåíî á³ëüø ÿê 3,9 òèñ. òåðì³íàë³â.
Íàðîñòàþ÷³ îáîðîòè ÍÑÌÅÏ, ùî âêëþ÷à-
þòü ì³æáàíê³âñüê³ îïåðàö³¿, ïåðåâèùèëè 41
ìëðä ãðí. Ë³äåðàìè åì³ñ³¿ êàðòîê ÍÑÌÅÏ º
ÀÁ “Åêñïðåñ-áàíê”, “²ìåêñáàíê” ³ “Ìåãà-
áàíê”. ÍÑÌÅÏ çàïî÷àòêóâàëè â 1995 ðîö³
ôàõ³âö³ ÍÁÓ, à â åêñïëóàòàö³þ ¿¿ ââåäåíî â
ëèñòîïàä³ 2004-ãî. Öå âíóòð³øíüîäåðæàâíà
áàãàòîåì³òåíòíà ïëàò³æíà ñèñòåìà, â ÿê³é
ðîçðàõóíêè çà òîâàðè é ïîñëóãè, îòðèìàííÿ
ãðîøîâî¿ ãîò³âêè òà ³íø³ îïåðàö³¿ çä³éñíþ-
þòü çà äîïîìîãîþ ñìàðò-êàðòîê

Ôîíä äåðæìàéíà íå ïðîäàñòü
“Îðàíòó” ìàëîâ³äîì³é
êîìïàí³¿
Ãîëîâà Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè

(ÔÄÌÓ) Âàëåíòèíà Ñåìåíþê ââàæàº, ùî íà
ïðèäáàííÿ ïàêåòà àêö³é Íàö³îíàëüíî¿ ñòðà-
õîâî¿ êîìïàí³¿ “Îðàíòà” ìàº ïðåòåíäóâàòè
êîìïàí³ÿ ç³ ñâ³òîâèì äîñâ³äîì. Òàêó äóìêó
ïàí³ Ñåìåíþê âèñëîâèëà 11 ëèïíÿ â Êàá³-
íåò³ Ì³í³ñòð³â. “Ìè íå ìîæåìî ïðîäàòè
“Îðàíòó” ÿê³é-íåáóäü “øàðàøêèí³é” êîí-
òîð³. Öå ïîâèííà áóòè êîìïàí³ÿ ç³ ñâ³òîâèì
äîñâ³äîì, êîòðà çìîæå ïðîòèñòîÿòè ñâ³òîâèì
ìàãíàòàì. Ìè ìàºìî ã³ðêèé äîñâ³ä”,— çà-
çíà÷èëà Âàëåíòèíà Ñåìåíþê. 11 ëèïíÿ óðÿä
çàòâåðäèâ óìîâè êîíêóðñó ïðîäàæó ïàêåòà
àêö³é Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿
“Îðàíòà”. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êàáì³-
íó, ïàêåò ñêëàäàºòüñÿ ç 1 908 001 àêö³¿, ùî
ñòàíîâèòü 25% + 1 àêö³ÿ ñòàòóòíîãî ôîíäó,
íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ 11161,8058 òèñ. ãðè-
âåíü

Ðèíîê çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
÷åêàº íà íîâ³ ïðàâèëà
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні КП "Київре лама" про-
водить "день від ритих дверей",
де план ють об оворити з фа-
хівцями, с спільними ор анізаці-
ями та просто заці авленими
ре ламним рин ом питання
хвалення "Поряд розміщення
зовнішньої ре лами в Києві".
Положення "Поряд " з оджені
та влаштов ють сіх часни ів
рин ре лами. Після виснов
Антимонопольно о омітет мер
зможе підписати до мент.

Íîâ³ ïðàâèëà áóëè ï³äãîòîâëåí³ äàâíî,
ïðîòå âîíè âèêëèêàëè áàãàòî ñóïåðå÷íîñ-
òåé ³ áóëè â³äïðàâëåí³ íà äîîïðàöþâàííÿ.
Çîêðåìà, çà äàíèìè Àíòèìîíîïîëüíîãî êî-
ì³òåòó, ÀÌÊÓ îòðèìàâ çâåðíåííÿ Àñîö³-
àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Óêðà¿íè ç ïðîõàí-
íÿì ïåðåâ³ðèòè “Ïîðÿäîê...” íà â³äïîâ³ä-
í³ñòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè. ÀÌÊÓ äî-
ïðàâèâ ó ÊÌÄÀ ïðîõàííÿ íàäàòè äîêó-
ìåíò íà ðîçãëÿä. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè âèêîíàëî ïðîõàííÿ. Ï³ñëÿ
öüîãî íà éîãî àäðåñó íåîäíîðàçîâî ëóíà-
ëè çâèíóâà÷åííÿ ó çàòÿãóâàíí³ óõâàëåííÿ
“Ïîðÿäêó...”, ïðîòå ïðîäîâæåííÿ ïðîöåñó
â³äáóâàëîñÿ ÷åðåç ðîçãëÿä äîêóìåíòà 
ÀÌÊÓ. Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò çðîáèâ
ïîäàííÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ òà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ç ïðîõàííÿì íå
ðåºñòðóâàòè “Ïîðÿäîê...”. Ç òîãî ÷àñó äî-
êóìåíò äîîïðàöþâàëè ³ç óðàõóâàííÿì óñ³õ 
çàóâàæåíü.

Íîâèé ïðîåêò âëàøòîâóº âñ³õ ó÷àñíèê³â
ðèíêó ðåêëàìè ñòîëèö³. “Âèéøîâ ãàðíèé
äîêóìåíò, â³í º çäîðîâèì êîìïðîì³ñîì,
âñ³õ çàäîâîëüíÿº”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ BigBoard Êîñ-
òÿíòèí Ãîëîâèíñüêèé. Íèí³ “Ïîðÿäîê...”
çíàõîäèòüñÿ íà ï³äïèñ³ ó ìåðà, ïðîòå ñòî-
ëè÷íèé ãîëîâà íå ìîæå ï³äïèñàòè äîêó-
ìåíò ÷åðåç òå, ùî íåìàº â³äïîâ³äíîãî âèñ-
íîâêó ÀÌÊÓ. Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà ÃÓ ç ïèòàíü ðåêëàìè ÊÌÄÀ Þð³é
Ôðåéä³íîâ ñòâåðäæóº, ùî ³í³ö³éîâàíà Àñî-
ö³àö³ºþ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïåðåâ³ðêà çà-
òÿãóº ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ íîâèõ ïðàâèë.

“Ïîðÿäîê ïåðåäáà÷àº ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
íà 15%, à öå ïðèáëèçíî 1,5 ìëí ãðí íà ì³-
ñÿöü, ÿê³ êîìïàí³¿ íå õî÷óòü â³ääàâàòè äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó”,— çàçíà÷èâ ïàí Ôðåé-
ä³íîâ. Öå ïîãîäæåííÿ, çà äàíèìè Àíòèìî-
íîïîëüíîãî êîì³òåòó, º îáîâ’ÿçêîâèì.

Äîêè äîêóìåíò íå âñòóïèâ ó ñèëó,
ðàéîíí³ ðàäè çàéìàþòüñÿ íîðìîòâîð÷³ñ-
òþ, âñòàíîâëþþ÷è ñâî¿ òàðèôè íà îáñëó-
ãîâóâàííÿ. “Â îäíîìó ðàéîí³ ïðèáèðàþòü
íàâêîëî ñ³ò³ëàéòà çà îäíó ñóìó, à â ñóñ³ä-
íüîìó ðàéîí³ — çà á³ëüøó”, — ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ãîëîâà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè
Ñï³ëêè ï³äïðèºìñòâ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
Áîãäàí Äóáîâèê. Íà äóìêó ôàõ³âö³â, Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåêëàìè
âàðòî çâåðíóòè óâàãó, ùî ó íüîãî çàáèðà-
þòü ïîâíîâàæåííÿ.

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè âèð³øèëè ðîçðîáèòè ïðîïîçèö³¿
ùîäî âðåãóëþâàííÿ “ïîäâ³éíèõ òàðèô³â”.
Ç ïîíåä³ëêà ïî÷íóòü ðîáîòó þðèñòè, à ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ ðåêëàì³ñòè çáèðàþòüñÿ ñêëè-
êàòè íàðàäó çà ó÷àñòþ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â,
àáè çàïðîïîíóâàòè ¿ì øëÿõè âðåãóëþâàí-
íÿ òàðèô³â. “Â ðàç³, ÿêùî áàëàíñîóòðèìó-

âà÷³ íå ïîãîäÿòüñÿ âñòàíîâèòè òàðèôè öè-
â³ë³çîâàíî, ìè ³í³ö³þºìî çâåðíåííÿ äî ïðî-
êóðàòóðè òà ñóäó”,— ïîâ³äîìèâ ãîëîâà êî-
îðäèíàö³éíî¿ ðàäè Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè Àðòåì Á³äåíêî. “Êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà â äàíîìó ðàç³ íå âèíí³,— ñòâåð-
äæóº Áîãäàí Äóáîâèê,— âîíè êåðóþòüñÿ
ð³øåííÿìè ðàéîííèõ ðàä”. Íåçàêîíí³ ð³-
øåííÿ ðàéîííèõ ðàä ìîæíà â³äì³íÿòè ò³ëü-
êè â ñóäîâîìó ïîðÿäêó. “Îïåðàòîðè ðèí-
êó áîÿòüñÿ ñóä³â, áî íå õî÷óòü ïñóâàòè â³ä-
íîñèíè ç ðàéîííèìè âëàäàìè, îñîáëèâî öå
ñòîñóºòüñÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàäè”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Äóáîâèê

Розміщ вати зовнішню ре лам невдовзі доведеться за новими правилами

Å Ê Î Í Î Ì ² × Í ²  Í Î Â È Í È

Äîêè ¿õ ñõâàëèòü Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò

За даними Спіл и підприємств зовніш-
ньої ре лами обся рин зовнішньої ре -
лами в Києві в 2006 році становив при-
близно $ 80 млн. На почат 2007 ро в
столиці наліч валось приблизно 8 тис.
онстр цій зовнішньої ре лами. Надхо-
дження до місцево о бюджет від видачі
дозволів на встановлення ре ламоносіїв в
мин лом році становили 68 млн рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Рішенням Київради від 28 вересня 2006
ро б ло створено о ремий м ніципаль-
ний ор ан з правління рин ом ре лами в
Києві — Головне правління з питань ре -
лами, а та ож реор анізовано оспрозра-
х н ов ор анізацію Київре лама в ом -
нальне підприємство ви онавчо о ор ан
Київради (рішення№ 8/65 від 28.09.2006).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ï³ñëÿ íàéðåçîíàíñí³øèõ àòàê
íà ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìñòâà, çîêðå-
ìà, 23 ñ³÷íÿ — ñïðîáà çàõîïëåí-
íÿ çàâîäó “Êè¿âòðàêòîðîäåòàëü”,
15 ëþòîãî — ÒÎÂ “Àâòî Á³çíåñ
Öåíòð”, 16 ëþòîãî — çàâîäó “Çà-
ë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é”, 16
áåðåçíÿ — ÇÀÒ “Àãðîáóä-1”, 16

êâ³òíÿ — ÄÏ “Àåðîðóõ”, ðåéäå-
ðè âçÿëèñÿ çà íîâ³ — ÇÀÒ “Ñî-
íàò” ³ ÀÒÏ-2.

Ñàìå öþ ³íôîðìàö³þ îïðèëþä-
íèëè â÷îðà íà êðóãëîìó ñòîë³, îð-
ãàí³çîâàíîìó “Àñîö³àö³ºþ Åêîíî-
ì³÷íî¿ Áåçïåêè”. Ï³ä ÷àñ îáãîâî-
ðåííÿ àíàë³çóâàëè ðåéäåðñüê³ çà-

õîïëåííÿ, ÿê³ ðîçãëÿäàòèìóòü íà
íàéáëèæ÷îìó ðîçøèðåíîìó çàñ³-
äàíí³ Ì³æâ³äîì÷î¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü ïðîòèä³¿ ïðîòèïðàâíèì ïî-
ãëèíàííÿì ³ çàõîïëåííÿì ï³äïðè-
ºìñòâ (ÌÂÊ). Ñåêðåòàð ÌÂÊ Âî-
ëîäèìèð Ïåòðåíêî, â³äêðèâàþ÷è
çàõ³ä, çàçíà÷èâ, ùî ÷èì á³ëüøå
ãðîìàäñüê³ñòü îáãîâîðþâàòèìå
ïðîòèïðàâí³ ïîãëèíàííÿ ³ ðåé-
äåðñüê³ àòàêè, òèì ëåãøå â ìàé-
áóòíüîìó áóäå ïðîòèñòîÿòè ¿ì. Çà
éîãî ñëîâàìè, äî Ì³æâ³äîì÷î¿ êî-
ì³ñ³¿ âæå íàä³éøëî ïîíàä 250 çà-
ÿâ ç ïðèâîäó çàõîïëåííÿ ï³äïðè-
ºìñòâ, àëå ò³ëüêè 25—30% öèõ çà-
ÿâ ñòîñóþòüñÿ ñàìå ðåéäåðñòâà,
³íø³ æ ïîâ’ÿçàí³ ç âíóòð³øí³ìè
êîðïîðàòèâíèìè êîíôë³êòàìè.

Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî çàçíà-
÷èâ, ùî äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà â³ä-
çèâàþòü ñâî¿ çàÿâè ïðî ñïðîáè
ïðîòèïðàâíîãî ïîãëèíàííÿ ï³ä-
ïðèºìñòâ, íàïðèêëàä, ÂÀÒ “Êè-
¿âñüêà ôàáðèêà òåõí³÷íîãî ïàïå-
ðó” òà ÂÀÒ “Êè¿âÃóìà”. “Äåÿê³
çàÿâè ïîâåðòàº äî òåðèòîð³àëü-
íèõ ðîáî÷èõ ãðóï ÌÂÊ ñàìà êî-
ì³ñ³ÿ, àëå öå çàëåæèòü â³ä òîãî,
ÿêî¿ âàæëèâîñò³ ï³äïðèºì-
ñòâà”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”
ïàí Ïåòðåíêî.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
íà íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ ÌÂÊ
ðîçãëÿíóòü çàÿâè ïðî ðåéäåðñüê³
àòàêè íà ÇÀÒ “Ñîíàò” (Êè¿â),
ÀÒÏ-2 (Êè¿â), ÀÔ “Ïðîâåñ³íü”
(Ëüâ³â), ÇÀÒ “Ð³âíåíñüêèé ëèâàð-

íèé çàâîä” (Ð³âíå), ÌÏÎ “Îð³-
îí” (Îäåñà).

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
âëàñíèê ÇÀÒ “Ñîíàò” Íàòàë³ÿ
Ñîðîêàëºòîâà, ¿¿ êîíôë³êò òðèâàº
ç 2002 ðîêó, òîä³ â íå¿ â³ä³áðàëè
59% àêö³é. “Ñïîä³âàþñü, ùî íà-
ðåøò³ âèõ³ä çíàéøëè, ³ â³í âèõî-
äèòü íà ô³í³øíó ïðÿìó”, — çà-
çíà÷èëà ïàí³ Íàòàë³ÿ.

Çà ñëîâàìè åêñïåðòà ì³æíàðîä-
íî¿ “Àñîö³àö³¿ Åêîíîì³÷íî¿ Áåç-
ïåêè” Àíäð³ÿ ßðìîëåíêà: “Öå
ïîçèòèâíå ÿâèùå, êîëè ïðåäñòàâ-
íèêè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ï³ääàëèñÿ
ðåéäåðñüêèì çàõîïëåííÿì, ìî-
æóòü ðîçïîâ³ñòè ïðî ðåàëüí³ êîí-
ôë³êòè ³ îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ ó
åêñïåðò³â”

Ðåéäåð³â çäàëè íà àíàë³çè
Óñ³ ïðîòèïðàâí³ àòàêè íà ï³äïðèºìñòâà ðîçãëÿäàòèìå ñïåö³àëüíà ì³æâ³äîì÷à êîì³ñ³ÿ
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни и Міжвідомчої омісії з питань протидії
протиправним по линанням і захопленням підприємств
та представни и ромадсь ості проаналіз вали сит -
ацію на підприємствах, я і піддалися рейдерсь им
ата ам за останній час. Об оворювали та ож столичні
підприємства: ЗАТ "Сонат" і АТП-2.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про заходи щодо підготовки 
міського господарства до роботи 

в осінньо�зимовий період 2007/2008 року
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 537 

від 10 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою своєчасної
та якісної підготовки міського господарства до роботи в осінньо�зимовий період 2007/2008 року, надійно�
го забезпечення об’єктів промисловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового при�
значення та населення міста Києва електричною та тепловою енергією, природним газом, послугами во�
допостачання та водовідведення:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè ì³ñü-
êîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìî-
âèé ïåð³îä 2007/2008 ðîêó çã³äíî ç äîäàòêàìè
1 — 10, 11.

2. Ñòâîðèòè îïåðàòèâíèé ì³ñüêèé øòàá ç ïè-
òàíü ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðî-
áîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2007/2008 ðîêó
ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì 11.

Îïåðàòèâíîìó ì³ñüêîìó øòàáó ç ïèòàíü ï³ä-
ãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îñ³í-
íüî-çèìîâèé ïåð³îä 2007/2008 ðîêó çàáåçïå÷è-
òè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ï³äãîòîâêîþ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ì³ñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä
2007/2008 ðîêó.

3. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì), àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”, àêö³îíåðí³é êîìïàí³¿ “Äàð-
íèöüêà ÒÅÖ”, ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâàì
òà îðãàí³çàö³ÿì çàáåçïå÷èòè â òåðì³í äî
01.10.2007 íàëåæíó ï³äãîòîâêó îá’ºêò³â æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî òà ïî-
áóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, òåïëîäæåðåë, ñèñòåì
òåïëî- òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ äëÿ áåçïåðåðâíî¿
ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2007/2008 ðî-
êó.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) îïåðàòèâíî âèäàâàòè îðäåðè íà âèêîíàí-
íÿ ïëàíîâèõ ðîá³ò ³ç ïðîêëàäàííÿ, ðåìîíòó, ðå-
êîíñòðóêö³¿ òåïëîâèõ, åëåêòðè÷íèõ òà ³íøèõ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ. Âñòàíîâèòè, ùî ïëàíîâ³ ðî-
áîòè ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ çà ãðàô³êàìè, óçãî-
äæåíèìè âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ðàéîííèõ â
ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíè-
ìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè), Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ, Ãî-
ëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè Ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Ïðåäñòàâíèêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
7 æîâòíÿ 1992 ðîêó ¹ 1187, â ì³æîïàëþâàëü-
íèé ïåð³îä ïåðåðâè ó ïîñòà÷àíí³ ãàðÿ÷î¿ âîäè
â æèë³ áóäèíêè òà íà îá’ºêòè ñîö³àëüíî-êóëü-
òóðíîãî òà ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ó çâ’ÿçêó ç
ðåìîíòîì òà ðåêîíñòðóêö³ºþ òåïëîâèõ ìåðåæ íå
ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè 15 ä³á (30 ä³á äëÿ îñî-
áëèâî ñêëàäíèõ ðîá³ò).

6. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” çà-
áåçïå÷óâàòè çà çàìîâëåííÿì â³äïîâ³äíèõ îðãà-
í³çàö³é â³äíîâëåííÿ øëÿõîâîãî ïîêðèòòÿ ï³ñëÿ
ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíèõ ïîøêîäæåíü òà âèêîíàííÿ
ïëàíîâèõ ðåìîíò³â ³íæåíåðíèõ ìåðåæ â óñòà-
íîâëåí³ äîçâ³ëüíèìè äîêóìåíòàìè òåðì³íè.

7. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì):

7.1. Ñòâîðèòè ðàéîíí³ îïåðàòèâí³ øòàáè äëÿ
çä³éñíåííÿ ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ çà ï³äãîòîâêîþ
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é äî ðîáîòè â
îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä òà êîîðäèíàö³¿ ðîá³ò ç
åíåðãî-, òåïëî-, âîäî-, ãàçîïîñòà÷àëüíèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè.

7.2. Ðîçðîáèòè, çàòâåðäèòè òà çàáåçïå÷èòè äî
25.09.2007 âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè
æèëèõ áóäèíê³â, îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî-
ãî òà ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ äî ðîáîòè â îñ³í-
íüî-çèìîâèé ïåð³îä. Îñîáëèâó óâàãó çâåðíóòè
íà ðåìîíò ïîêð³âåëü òà ôàñàä³â, ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ³ åëåêòðîùèòîâèõ áóäèíê³â, ãåðìåòèçàö³þ
³íæåíåðíèõ ââîä³â ó áóäèíêè òà ñòèê³â ïàíåëåé,
çàñêëåííÿ â³êîí òà óòåïëåííÿ ï³ä’¿çä³â òîùî.

7.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ï³äãîòîâ-
êè îá’ºêò³â æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè
â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä çà ðàõóíîê êîøò³â
ñóáâåíö³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà ðàéîí-
íèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ áþäæåòàì òà êîøò³â ç ðàéîí-
íèõ áþäæåò³â çã³äíî ç äîäàòêîì 9.

7.4. Ó òåðì³í äî 25.09.2007 çàáåçïå÷èòè
îôîðìëåííÿ íà çàçíà÷åí³ ó ï³äïóíêò³ 7.2 öüî-

ãî ïóíêòó îá’ºêòè ïàñïîðò³â ãîòîâíîñò³ áóä³âåëü
äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó.

7.5. Ïîñèëèòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ðî-
á³ò ïðè óñóíåíí³ ïîøêîäæåíü òåïëîâèõ ìåðåæ.

7.6. Çàñëóõîâóâàòè ó ÷åðâí³ — âåðåñí³ 2007 ðî-
êó íà çàñ³äàííÿõ øòàá³â çâ³òè êåð³âíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïðî âèêîíàí-
íÿ çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä
2007/2008 ðîêó.

7.7. Ïîïåðåäèòè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñ-
òàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïðî ¿õ ïåðñîíàëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà òå, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ òà ïðè íàÿâíîñò³ çàáîðãîâàíî-
ñò³ çà ñïîæèò³ òåïëîâó, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ,
ïðèðîäíèé ãàç, à òàêîæ çà âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ ¿õ îá’ºêòè íå áóäóòü ï³äêëþ÷àòèñü
äî ä³þ÷èõ ñèñòåì òåïëî-, åëåêòðî- ³ ãàçîïîñòà-
÷àííÿ òà áóäóòü â³äêëþ÷àòèñü â³ä ä³þ÷èõ ñèñ-
òåì åíåðãîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäî-
â³äâåäåííÿ.

7.8. Çîáîâ’ÿçàòè ðàéîíí³ æèòëîâ³ óïðàâë³í-
íÿ, ùî çàéìàþòüñÿ åêñïëóàòàö³ºþ òà óòðèìàí-
íÿì æèòëîâîãî ôîíäó, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
í³ îðãàí³çàö³¿, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, à
òàêîæ êåð³âíèê³â îðãàí³çàö³é, ùî ìàþòü íà ñâî-
ºìó áàëàíñ³ æèë³ áóäèíêè, âèêîíàòè ïåðåâ³ðêó
òåõí³÷íîãî ñòàíó áóä³âåëüíî¿ ÷àñòèíè, åëåêòðî-
ùèòîâèõ ³ òåïëîâèõ ïóíêò³â áóäèíê³â, ðîçðîáè-
òè íåîáõ³äí³ çàõîäè ç ïðèâåäåííÿ ¿õ ó íàëåæ-
íèé ñòàí â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííèõ Ïðàâèë
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó â ì³ñò³ Êèºâ³ ³ äî 15.09.2007 çàáåçïå÷èòè ¿õ
âèêîíàííÿ.

7.9. Ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè óïðàâë³ííÿìè ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà êåð³âíèêàìè ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿê³ º âëàñíèêàìè ³íæå-
íåðíèõ ñïîðóä ³ ìåðåæ, âæèòè çàõîä³â ùîäî ïî-
ñèëåííÿ îõîðîíè îáëàäíàííÿ íàñîñíèõ ñòàíö³é,
ïàâ³ëüéîí³â, òåïëîâèõ êàìåð, ëþê³â ³ ãîðëîâèí
òåïëîâèõ òà âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éíèõ ìå-
ðåæ, òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³é òà êàáåëü-
íèõ ìåðåæ.

7.10. Íå äîïóñêàòè â îõîðîííèõ çîíàõ òåïëî-
âèõ, âîäîïðîâ³äíèõ, êàíàë³çàö³éíèõ, êàáåëüíèõ,
ãàçîâèõ òà ³íøèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ðîçòàøó-
âàííÿ ãàðàæ³â, ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, òîð-
ãîâåëüíèõ îá’ºêò³â, çåëåíèõ íàñàäæåíü, ñòîÿ-
íîê àâòîòðàíñïîðòó òîùî. Âæèòè çàõîä³â ùîäî
âèíîñó (çíîñó) íàÿâíèõ îá’ºêò³â ç îõîðîííèõ
çîí ³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì.

7.11. Ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êè-
ºâà “Êè¿âì³ñüêñâ³òëî” çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ
çàòâåðäæåíèõ ïðîãðàì òà â³äíîâëåííÿ çîâí³ø-
íüîãî îñâ³òëåííÿ âóëèöü, äâîðîâèõ òåðèòîð³é
ðàéîí³â ì³ñòà.

7.12. Ðàçîì ç Êè¿âñüêèì êîìóíàëüíèì îá’ºä-
íàííÿì çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” òà
Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ ïîçà÷åðãîâî îôîðìëÿòè
åíåðãîïîñòà÷àëüíèì îðãàí³çàö³ÿì ïîãîäæóâàëü-
í³ äîêóìåíòè íà çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò ç ïåðåêëàäàííÿ ìåðåæ.

7.13. Çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é,
ÿê³ ìàþòü íà ñâîºìó áàëàíñ³ ïîøêîäæåí³ êà-
áåëüí³ ë³í³¿ 0,4 — 10 êÂ, ðåìîíòíèõ ðîá³ò òà ââå-
äåííÿ âêàçàíèõ ìåðåæ â åêñïëóàòàö³þ äî
01.10.2007.

8. Íà÷àëüíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâ-
ë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é,
ÿê³ ìàþòü ðåçåðâí³ äæåðåëà æèâëåííÿ, çàáåçïå-
÷èòè ïðàöåçäàòí³ñòü öèõ ñèñòåì äî ïî÷àòêó
îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2007/2008 ðîêó. Çà-
áåçïå÷èòè ðåçåðâíèìè äæåðåëàìè åíåðãîæèâ-
ëåííÿ îá’ºêòè çã³äíî ç ÷èííèìè íîðìàìè òà
ïðàâèëàìè.

9. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿
“Êè¿âåíåðãî”:

9.1. Ó òåðì³í äî 01.06.2007 íàäàòè âèêîíàâ-
÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîí-
íèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) ïå-
ðåë³ê âëàñíèê³â ïîøêîäæåíèõ àáîíåíòñüêèõ êà-
áåëüíèõ ë³í³é.

9.2. Ùîì³ñÿ÷íî ³íôîðìóâàòè âèêîíàâ÷³ îð-
ãàíè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîíí³ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèêîíàííÿ ðî-
á³ò ³ç â³äíîâëåííÿ ïîøêîäæåíèõ êàáåëüíèõ ë³-
í³é.

10. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïà-
í³¿ “Êè¿âåíåðãî”, àêö³îíåðí³é êîìïàí³¿ “Äàð-
íèöüêà ÒÅÖ”:

10.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³äãî-
òîâêè óñòàòêóâàííÿ ÒÅÖ, êîòåëåíü, òåïëîâèõ
òà åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çè-
ìîâèé ïåð³îä 2007/2008 ðîêó çã³äíî ç äîäàòêà-
ìè 1, 2 çà âëàñí³ êîøòè.

10.2. Çàáåçïå÷èòè â íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³ íà-
êîïè÷åííÿ ðåçåðâíîãî âèäó ïàëèâà (ìàçóòó, âó-
ã³ëëÿ) äëÿ ñòàëîãî ïðîõîäæåííÿ îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó 2007/2008 ðîêó.

10.3. Âèêîíàòè ðîáîòè ùîäî ïîë³ïøåííÿ îá-
ëàäíàííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ
â ¿õíüîìó ðîçïîðÿäæåíí³ âíàñë³äîê îòðèìàííÿ
ï³ëüã íà îïëàòó çà çåìëþ, â ñóì³ 10012,8 òèñ.
ãðí. çã³äíî ç äîäàòêîì 3.

11. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïà-
í³¿ “Êè¿âåíåðãî”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” òà äåðæàâíîìó òåðè-
òîð³àëüíî-ãàëóçåâîìó îá’ºäíàííþ “Ï³âäåííî-
Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ” âèêîíàòè çàõîäè ç ï³äâè-
ùåííÿ óìîâ åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâà÷³â â
îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2007/2008 ðîêó çã³äíî
ç äîäàòêîì 4 çà âëàñí³ êîøòè.

12. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àê-
ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” âèêîíàòè
çàõîäè ç ï³äãîòîâêè âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³é-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä 2007/2008 ðîêó çã³äíî ç äîäàò-
êîì 5 çà âëàñí³ êîøòè.

13. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàòè çàõîäè ç ï³äãîòîâ-
êè äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä
2007/2008 ðîêó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
êëàä³â, çàêëàä³â îñâ³òè òà íàóêè, êóëüòóðè, ÿê³
ô³íàíñóþòüñÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, çã³äíî ç äî-
äàòêàìè 6, 7, 8.

14. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ìåæàõ áþäæåòíèõ ïðè-
çíà÷åíü, çàòâåðäæåíèõ éîìó ÿê ãîëîâíîìó ðîç-
ïîðÿäíèêó áþäæåòíèõ êîøò³â â áþäæåò³ ì. Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê äëÿ ï³äãîòîâêè îá’ºêò³â êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ â óïðàâë³ííÿ ÀÅÊ “Êè-
¿âåíåðãî”, äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³-
îä 2007/2008 ðîêó, íàäàòè ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”
áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì 10 äëÿ
âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò íà ï³äñòàâ³ ïðîâå-
äåíèõ òåíäåð³â.

15. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè
ïðîïîçèö³¿ íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ùîäî ðîçïîä³ëó ñóìè ñóáâåíö³¿ ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó ì. Êèºâà ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ áþäæå-
òàì íà ï³äãîòîâêó îá’ºêò³â æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä
2007/2008 ðîêó òà íà çàì³íó ³ ìîäåðí³çàö³þ ë³ô-
ò³â ó æèòëîâîìó ôîíä³.

16. Ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³-
ÿì çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó åíåðãîîá’ºêò³â, ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, ì³ñöåâèõ ñèñòåì îïàëåííÿ äî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2007/2008 ðîêó òà äî
25.09.2007 çäàòè ì³ñöåâ³ ñèñòåìè îïàëåííÿ çà àê-
òàìè òåïëîïîñòà÷àëüíèì îðãàí³çàö³ÿì â³äïîâ³ä-
íî äî Ïðàâèë ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó â ì³ñò³ Êèºâ³.

17. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
ðåêîíñòðóêö³ÿ”, ³íøèì áóä³âåëüíèì òà ðåìîíò-
íèì îðãàí³çàö³ÿì ó òåðì³íè, ïîãîäæåí³ ç ï³ä-
ïðèºìñòâàìè òåïëîâèõ ìåðåæ òà âèêîíàâ÷èìè
îðãàíàìè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííè-
ìè ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè),
äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2007/2008 ðî-
êó âèêîíàòè ðîáîòè ³ç ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â,
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó IV êâàðòàë³
2007 ð.— I êâàðòàë³ 2008 ð., äî ä³þ÷èõ òåïëîâèõ
ìåðåæ. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ç ïî÷àòêîì îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó â³äêëþ÷åííÿ ìåðåæ òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ æèëèõ áóäèíê³â äëÿ âèêîíàííÿ çàçíà-
÷åíèõ ðîá³ò íà çîâí³øí³õ òåïëîâèõ ìåðåæàõ íå
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ.

18. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), àêö³îíåðí³é
åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”, àê-
ö³îíåðí³é êîìïàí³¿ “Äàðíèöüêà ÒÅÖ”, â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà
êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë”, â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” ³íôîðìóâàòè ïðî
âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷èé
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó
äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) 01.09.2007.

19. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàºìî-
ä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç
ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çóâàòè ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ïðî íàÿâ-
í³ñòü ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, ñòàí ðîç-
ðàõóíê³â çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿ òà ï³äãîòîâêó
äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2007/2008 ðîêó.
Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèòè çâåðíåííÿì äî ìåø-
êàíö³â ì³ñòà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ åêîíîìíîãî
ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà âîäè (îñîáëèâî
â ãîäèíè ìàêñèìóìó íàâàíòàæåííÿ åíåðãîñèñ-
òåìè òà ñèñòåìè âîäîçàáåçïå÷åííÿ), à òàêîæ
óòåïëåííÿ êâàðòèð, â³êîí ñõîäîâèõ êë³òèí, âõ³ä-
íèõ äâåðåé òà âèõîä³â íà ãîðèùà.

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

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

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

Додаток 1 
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 року № 573

Заходи АЕК “Київенерго” з підготовки устаткування ТЕЦ, 
котелень, теплових та електричних мереж до роботи 

в осінньо�зимовий період 2007/2008 року

N Назва заход Всьо о
в т. ч.

в I—III в.
в т. ч.
в IV в.

Теплоеле троцентралі, отельні та тепломережі

1 Ремонт основно о стат вання ТЕЦ і районних
отелень

6 бло ів
56 отлів

6 бло ів
55 отлів —

2 Під отов а обладнання отелень
"Житлотеплоенер о" 175 175 —

3 Ремонт сміттєспалювальних отлів ЧКД "Д ла"
завод "Енер ія" 4 од. 3 од. 1 од.

4 Ремонт обладнання бойлерної завод "Енер ія" 1 од. 1 од. —

5

Ремонт вими ачів 6 — 110 В:

ТЕЦ-5 12 од. 7 од. 5 од.

ТЕЦ-6 27 од. 21 од. 6 од.

ТМ 57 од. 40 од. 17 од.
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6 Заміна ширм ШПП I ст. отла бло а №2 ТЕЦ-5 10 од. 10 од. —

7 Заміна робочих лопато I ряд ре люючо о ст пеня
т рбіни бло а №2 ТЕЦ-5 1 отел 1 отел —

8 Ремонт обладнання ХВО та ба ово о осподарства
ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та теплових мереж по 1 од. по 1 од. —

9 Ремонт обладнання маз тно о осподарства ТЕЦ-5,
ТЕЦ-6 та теплових мереж по 1 од. по 1 од. —

10
Технічна діа ности а отлів: СТ-1, СТ-2, РК "Нив и",
РК "Вино радар", РК "Молодь", РК "Вер он", РК
"Пар", РК "Вос ресен а"

8 отлів 8 отлів —

11

Заміна поверхонь на рівання отлів:

-ТВГ-8М №1 "Терем и",

6 од. 4 од. 2 од.

- ТВГ-8М №1 "Попова, 4",

- ДКВР-6,5/13 №1 "просп. На и, 47",

- ДКВР-6,5/13 №1 "Геофізи ів, 10",

- КВГ-7,5 №3 "Деп татсь а, 2",

- КВГ-6,5—150 "Верховинна, 80-б",

- КВГ-4,5—150 "Осиповсь о о, 2-а"

Еле тричні мережі АЕК "Київенер о"

1 Ремонт підстанцій 35—110 В 6 од. 4 од. 2 од.

2 Ремонт ПЛ 0,4 —110 В 65 м 50 м 15 м

3 Ремонт абельних ліній 0,4 — 35 В 1300 од. 1050 од. 250 од.

4 Ремонт ТП, РП—10 В 350 од. 320 од. 30 од.

5 Ремонт вими ачів 6 — 110 В 360 од. 300 од. 60 од.

6 Ремонт силових трансформаторів 10 В 60 од. 40 од. 20 од.

N
п/п Назва заход Всьо о в т. ч.

в I—III в.
в т. ч.
в IV в.

АК "Дарниць а ТЕЦ"

1 Поточні ремонти основно о обладнання: ВК-1, 2,
ПК-4, К-6, 7, 10, ПТВМ-100 №1, 2, 3, 4, ТГ-5, 6, 7

11 отлів
5 т рбін

з ідно з
рафі ом —

2 Капітальний ремонт основно о обладнання: К-6, 9 2 отли 2 отли —

3 Капітальний ремонт основно о обладнання: К-8 1 отел з ідно з
рафі ом —

4 Заміна середньо о бло I ст. водяно о
е ономайзера К-9 1 шт. з ідно з

рафі ом —

5

Ви онати апітальний ремонт масляних вими ачів:

з ідно з
рафі ом —

У-110 В 2 шт.

МКП-35 В 1 шт.

МГ-10 В 3 шт.

ВМГ-133 30 шт.

6 Заміна ба освітлюваної води №4 хімцех хімцех —

7 Оснащення шини 110 В ре істрами аварійних
подій

з ідно з
рафі ом

з ідно з
рафі ом —

8 Ре онстр ція механічно о фільтра №6 із заміною
нижньо о дренажно-розподільчо о пристрою

з ідно з
рафі ом

з ідно з
рафі ом —

Додаток 2
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи АК “Дарницька ТЕЦ”
з підготовки устаткування ТЕЦ до роботи

в осінньо�зимовий період 2007/2008 року

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Додаток 3
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи щодо поліпшення обладнання АЕК “Київенерго”
та АК “Дарницька ТЕЦ” за рахунок коштів,

які залишаються в їхньому розпорядженні внаслідок
отримання пільг на оплату за землю

N
п/п Наймен вання робіт Замовни Ви онавець

Вартість
робіт,

тис. рн.

1
Ремонт та поліпшення обладнання і
б дівель отелень, насосних станцій,
теплових п н тів, ПС, ТП, РП тощо

АЕК
"Київенер о"

АЕК
"Київенер о" 9568,0

Разом по АЕК "Київенер о" 9568,0

1
Заміна па етів змійови ів нижньої
частини середньо о бло водяно о
е ономайзера К-9

АК "Дарниць а
ТЕЦ"

АК "Дарниць а
ТЕЦ" 444,8

Разом по АК "Дарниць а ТЕЦ" 444,8

Разом по АЕК "Київенер о" та АК "Дарниць а ТЕЦ" 10012,8

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

N
п/п Назва заходів Термін

ви онання Ви онавець Джерело
фінанс вання

1 Про ладання абелів живлення
напр ою 10 В:

1.1 ПС "Радіотехнічна" —
"Еле тродепо" (СТП)

II вартал
2007

КП "Київсь ий
метрополітен"

КП "Київсь ий
метрополітен"

1.2

Заміна масляних вими ачів на
ва мні:

II вартал
2007

КП "Київсь ий
метрополітен"

КП "Київсь ий
метрополітен"

— ПС "Позня и" ( омір и 3, 5, 48,
50 в РУ-10 В);

— ПС "Хар івсь а" ( омір и 3, 5 в
РУ-10 В);

— ПС "Радіотехнічна" ( омір и 2,
37, 42 в РУ-10 В);

— ПС "Ново-Дарниць а" РП-435
( омір и 11, 12, 23 в РУ-10 В)

2. Про ладання КЛ-10 В ПС
"Солом`янсь а" — РП-508

II вартал
2007

Київсь а дистанція
еле тропостачання
ДТГО "Південно-
Західна залізниця"

ДТГО
"Південно-
Західна
залізниця"

3.
Еле тропостачання СТ—1:
Про ладання КЛ 110 В "Центр—
Во зальна" (2 х 2,4 м)

IV вартал
2007 АЕК "Київенер о" АЕК "Київенер о"

4.
Заміна силових трансформаторів
2 х 40 МВА на ПС 110/10 В
"ВУМ"

IV вартал
2007 АЕК "Київенер о" АЕК "Київенер о"

Додаток 4
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи з підвищення умов електрозабезпечення споживачів 
в осінньо�зимовий період 2007/2008 року

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Додаток 5
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи ВАТ “АК “Київводоканал” щодо підготовки 
водопровідно�каналізаційного господарства міста до роботи

в осінньо�зимовий період 2007/2008 року

N
п/п Наймен вання заход Кіль ість Вартість

(тис. рн)
Термін

ви онання

1 Ремонт та випроб вання системи опалення
виробничих приміщень 128 од. 2472,8 15.10.2007

2 Ремонт по рівель виробничих і поб тових
приміщень 21000 в. м 1923,8 01.10.2007

3 Утеплення виробничих та поб тових
приміщень 2292 в. м 96,1 01.10.2007

4

Ремонт і заміна зовнішніх мереж:

— водопровідних 6,8 5576,0 15.10.2007

— аналізаційних 2,5 1300,0 15.10.2007

5

Перевір а стан дю ерних переходів:

— водопровідних 4 од. 100,0 10.10.2007

— аналізаційних 7 од. 100,0 10.10.2007

6 Герметизація інженерних вводів б дівель і
спор д 1,62 31.08.2007

7 Утеплення вант зів/вип с ів на
водопровідних мережах 22/96 15,0 31.10.2007

8 Перевір а пожежних ідрантів 11711 од. 200,0 15.10.2007

9 Ре онстр ція дамб м лових полів №1, 2 6220,0 31.10.2007

10 Під отов а транспортних засобів та
механізмів до роботи в зимових мовах 416 од. 648,4 31.11.2007

11
Під отов а резервних джерел
енер оживлення (дизель і бензинових
еле тростанцій)

52 од. 36,0 15.10.2007

12 Під отов а від ач ючих засобів 21 од. 20,0 15.10.2007

13

Створення необхідно о запас реа ентів
( оштів для їх придбання):

— для водопід отов и 5250,5 т 6592,0 15.10.2007

— для очист и сто ів 20,0 т 620,0 15.10.2007

14. Ви онання заходів з енер озбереження
з ідно
затверджено
о план

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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Додаток 6 до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи з підготовки до роботи в осінньо�зимовий період 2007/2008 року лікувально�профілактичних закладів, 
які фінансуються з міського бюджету

32 Місь а ш ірно-венероло ічна лі арня, в л. Бо атирсь а, 32 20,0 30,0 — — 10,0 — 60,0

33 Місь ий ш ірно-венероло ічний диспансер, в л. Са са ансь о о, 72 — 10,0 10,0 — 10,0 — 30,0

34 Центр мі рохір р ії о а, просп. Космонавта Комарова, 3 — 28,0 20,0 — 8,0 4,0 60,0

35 Місь ий центр с дово-психіатричної е спертизи, в л. Фр нзе, 103-а — 15,0 — 5,0 — — 20,0

36 Місь ий центр спортивної медицини, в л. Тарасівсь а, 6 5,0 10,0 10,0 — 5,0 — 30,0

37 Місь ий інформаційно-обчислювальний центр, в л. Гончара, 36-а — — — 26,0 — — 26,0

38 Місь ий поло овий б дино №1, в л. Арсенальна, 5 — 9,0 21,0 — 10,0 5,0 45,0

39 Місь ий поло овий б дино №2, в л. Мостиць а, 11 20,0 20,0 — — 10,0 — 50,0

40 Місь ий поло овий б дино №3, в л. Василя К чера, 7 15,0 15,0 5,0 — 10,0 — 45,0

41 Місь ий поло овий б дино № 4, просп. Героїв Сталін рада, 16 — 25,0 10,0 — 5,0 5,0 45,0

42 Місь ий поло овий б дино №5, просп. Червонозоряний, 2 10,0 30,0 — — 5,0 5,0 50,0

43 Місь ий поло овий б дино №6, в л. Петра Запорожця, 26 10,0 20,0 5,0 — 5,0 5,0 45,0

44 Місь ий поло овий б дино №7, в л. Предславинсь а, 9 — 10,0 — — 30,0 — 40,0

45 Дитячий санаторій "Ал п а", смт Ал п а — 20,0 — — 10,0 5,0 35,0

46 Дитячий санаторій "Ялин а", смт П ща-Водиця — 50,0 100,0 — 50,0 — 200,0

47 Дитячий санаторій "Др жний", смт Б ча — — — — 5,0 — 5,0

48 Дитячий санаторій "Ластів а", в л. Дачно-Білець а, 28 5,0 5,0 — — 25,0 — 35,0

49 Дитячий санаторій "Лісний", смт Ірпінь — 10,0 20,0 — 25,0 — 55,0

50 Дитячий санаторій "Лісова поляна", Житомирсь е шосе, 19 — 40,0 10,0 — — — 50,0

51 Дитячий санаторій "Л чезарний", м. Євпаторія — 20,0 10,0 10,0 10,0 — 50,0

52 Дитячий санаторій "Озерний", сел. Чапаїв а — 10,0 — — — — 10,0

53 Дитячий санаторій "Орлят о", смт Ворзель 50,0 20,0 25,0 — 10,0 — 105,0

54 Дитячий санаторій "Піонер", в л. Юн ерова, 28 25,0 25,0 10,0 — — — 60,0

55 Дитячий санаторій ім. Рози Лю семб р , смт Гаспра 30,0 20,0 — — 5,0 — 55,0

56 Дитячий санаторій "Салют", в л. Го олівсь а, 26 20,0 30,0 — — — 10,0 60,0

57 Місь ий б дино дитини "Беріз а", в л. Ж ова, 4 — — — — 9,0 — 9,0

58 Місь ий б дино дитини ім. Городець о о, смт Ворзель 5,0 15,0 30,0 — 10,0 — 60,0

59 Місь а станція швид ої медичної допомо и, в л. Бо дана Хмельниць о о, 37-б (14 підстанцій) 40,0 50,0 — — 50,0 10,0 150,0

N
п/п Назва лі вально о за лад

Ремонт
зовнішніх
мереж,
тис. рн.

Ремонт
вн трішніх
мереж,
тис. рн.

Ремонт
по рівель,
тис. рн.

Ремонт
фасадів,
тис. рн.

Під отов а
бойлерних
отелень,
тис. рн.

Бла о стрій,
тис. рн.

Всьо о:
тис. рн.

1 Центральна місь а лінічна лі арня, в л. Шов овична, 39/1 100,0 50,0 140,0 — 60,0 — 350,0

2 Місь а лінічна лі арня швид ої медичної допомо и, в л. Братиславсь а, 3 — 100,0 20,0 — 80,0 — 200,0

3 Місь а дитяча лінічна лі арня №1, в л. Бо атирсь а, 30 35,0 200,0 — — — — 235,0

4 Місь а дитяча лінічна лі арня №2, просп. Алішера Навої, 3 — 50,0 50,0 5,0 — 5,0 110,0

5 Місь а лінічна лі арня №1, Хар івсь е шосе, 121 50,0 — — 30,0 20,0 — 100,0

6 Місь а лінічна лі арня №2, в л. Кра івсь а, 13 — 55,0 — — 15,0 — 70,0

7 Місь а лінічна лі арня №3, в л. Петра Запорожця, 26 — 30,0 40,0 — 15,0 5,0 90,0

8 Місь а лінічна лі арня №4, в л. Солом`янсь а, 17 — 10,0 — 10,0 20,0 — 40,0

9 Місь а лінічна лі арня №5, в л. Відпочин , 11 — 20,0 25,0 — 20,0 5,0 70,0

10 Місь а лінічна лі арня №6, просп. Космонавта Комарова, 3 30,0 20,0 — — 15,0 5,0 70,0

11 Місь а лінічна лі арня №7, в л. Михайла Котельни ова, 95 — 25,0 — — — 25,0 50,0

12 Місь а лінічна лі арня №8, в л. Юрія Кондратю а, 8 — 70,0 — — — 10,0 80,0

13 Місь а лінічна лі арня №9, в л. Ризь а, 1 — 30,0 10,0 — 10,0 — 50,0

14 Місь а лінічна лі арня №10, просп. Голосіївсь ий, 59-а 20,0 10,0 15,0 — 20,0 — 65,0

15 Місь а лінічна лі арня №12, в л. Професора Підвисоць о о, 4-а 10,0 25,0 — — 50,0 15,0 100,0

16 Місь а лінічна лі арня №16, в л. Рейтарсь а, 22 12,0 18,0 10,0 — 20,0 — 60,0

17 Місь а лінічна лі арня №18, б львар Тараса Шевчен а, 17 40,0 40,0 — — 20,0 20,0 120,0

18 Місь а лінічна психоневроло ічна лі арня №1, в л. Фр нзе, 103-а 80,0 60,0 35,0 — 20,0 5,0 200,0

19 Місь а психоневроло ічна лі арня №2, в л. Миропільсь а, 8 20,0 15,0 5,0 — 15,0 — 55,0

20 Місь а лінічна психоневроло ічна лі арня №3, смт Глеваха 28,0 6,0 — — 40,0 6,0 80,0

21 Місь а лінічна он оло ічна лі арня, в л. Верховинна, 69 40,0 40,0 30,0 — 20,0 10,0 140,0

22 Місь ий центральний протит бер льозний диспансер, в л. Василь івсь а, 35,
в л. Перспе тивна, 6, в л. Львівсь а, 3, пров. Белінсь о о, 6 20,0 24,0 — — 16,0 — 60,0

23 Місь а т бер льозна лі арня №1, Хар івсь е шосе, 121/3 5,50 10,0 — — — 10,0 25,5

24 Місь а т бер льозна лі арня №2, смт Гостомель 20,0 10,0 50,0 — 60,0 — 140,0

25 Місь ий протит бер льозний диспансер №1, в л. Автозаводсь а, 68 — 30,0 — — — — 30,0

26 Місь а дитяча т бер льозна лі арня, в л. Гамарни а, 10 40,0 10,0 27,0 — 3,0 — 80,0

27 Київсь а місь а лінічна лі арня №17, пров. Лабораторний, 18 — 40,0 10,0 — 8,0 2,0 60,0

28 Місь а нар оло ічна лі арня "Соціотерапія", пров. Деміївсь ий, 5-а, в л. Крамсь о о, 21,
просп. Визволителів, 6, в л. Качалова, 5-а 10,0 20,0 10,0 — 10,0 — 50,0

29 Місь а дитяча лінічна інфе ційна лі арня, в л. Де тярівсь а, 29 10,0 20,0 — — 5,0 5,0 40,0

30 Місь ий центр радіаційно о захист населення (стаціонар), в л. Ж ова, 10 — 50,0 — — 10,0 — 60,0

31 Київсь ий місь ий оспіталь інвалідів Вели ої Вітчизняної війни,
в л. Червонофлотсь а, 26 — 32,0 — — 8,0 — 40,0

60 Місь а ст дентсь а полі ліні а, в л. Політехнічна, 25/29 5,0 — — 10,0 — — 15,0

61 Місь ий психоневроло ічний диспансер №1, в л. Т р енєвсь а, 20 — 5,0 — 10,0 — — 15,0

62 Місь ий психоневроло ічний диспансер №2, в л. Верхня, 4 — 10,0 — — — — 10,0

63 Місь ий психоневроло ічний диспансер №3, в л. Фр нзе, 51 30,0 20,0 — — — — 50,0

64 Місь ий психоневроло ічний диспансер №4, в л. Щерба ова, 64-а — — — 20,0 — — 20,0

65 Місь ий психоневроло ічний диспансер №5, в л. Смоленсь а, 8 — 20,0 15,0 — — — 35,0

66 Місь ий онс льтативно-діа ностичний центр, в л. Кондратю а, 8 — — 50,0 — — 15,0 65,0

67 Місь ий медичний центр проблем сл х та мовлення "СУВАГ", в л. Володимирсь а, 43-а — 5,0 — 1,5 — 3,5 10,0

68 Місь ий центр "Здоров`я", в л. Володимирсь а, 29 — 20,0 — — — — 20,0

69 База "Спецмедпостачання", пров. Геор ієвсь ий, 9 — — 10,0 — 40,0 — 50,0

70 Місь ий центр рові, в л. М. Берлінсь о о, 12 — 10,0 — — 4,0 — 14,0

71 Місь ий на овий інформаційно-аналітичний центр медичної статисти и,
пров. Геор ієвсь ий, 9 — — — — — 40,0 40,0

72 Місь е бюро с дово-медичної е спертизи, в л. До чаївсь а, 4, пров. Бондарсь ий, 7-а — 10,0 20,0 20,0 10,0 — 60,0

73 ДО "Київмедавтотранс", в л. К ренівсь а, 16-в 50,0 — 40,0 — — — 90,0

Всьо о: 910,5 1757,0 898,0 147,5 951,0 235,5 4899,5

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á.Ñòè÷èíñüêèé
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Додаток 7
до до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи з підготовки до роботи в осінньо�зимовий період 2007/2008 року закладів освіти та науки,
які фінансуються з міського бюджету

N
п/п Назва за ладів освіти і на и

Ремонт
вн трішньо о
та зовнішньо о
ГВП, ХВП та

теплопостачання,
заміна обладнання,
обсл ов вання,

тис. рн.

Протипожежні
заходи,
тис. рн.

Ремонт
по рівлі,
тис. рн.

Ремонт
аналізаційних
систем та

сантехнічно о
обладнання,
тис. рн.

Під отов а
бойлерних,
отелень,

теплоп н тів,
тис. рн.

Заміри опор
ізоляції

еле тричних
мереж, заміна

силово о
абелю,
тис. рн.

Заміна та
ремонт вхідних

дверей,
ві онних рам

сходових літин,
зас лення,
тис. рн.

Всьо о,
тис. рн.

1 Київсь ий місь ий педа о ічний ніверситет
ім. Б. Грінчен а 20,0 3,0 — — 15,0 10,0 16,0 64,0

2 Педа о ічний оледж ГУОН КМДА при Київсь ом
ніверситеті ім. Т. Г. Шевчен а — 1,5 3,5 1,6 8,5 8,2 3,7 27,0

3 Київсь ий педа о ічний оледж ім. К. Ушинсь о о — 15,0 15,0 — — — — 30,0

4 Київсь ий місь ий педа о ічний оледж 3,0 4,0 8,0 5,0 — — 10,0 30,0

5 Київсь ий Палац дітей та юнацтва — 2,0 5,0 5,0 16,0 12,0 — 40,0

6 Міжнародний центр дитячо-юнаць о о т ризм 15,0 5,6 — — 4,0 3,0 12,4 40,0

7 Київсь ий місь ий б дино вчителя — — — — 20,0 — 80,0 100,0

8 Київсь ий спортивний ліцей-інтернат 45,0 — — — — — 70,0 115,0

9 Ш ола е стернів 5,3 — — — 2,5 1,2 3,0 12,0

Всьо о по місь их за ладах 88,3 31,1 31,5 11,6 66,0 34,4 195,1 458,0

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Додаток 8
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи з підготовки до роботи в осінньо�зимовий період
2007/2008 року закладів культури,

які фінансуються з міського бюджету

N
п/п Назва за лад льт ри

Вартість робіт
з ремонт
теплових

п н тів, в злів
облі ,
тис. рн.

Вартість робіт
з ремонт
по рівель
та фасадів,
тис. рн.

За альна
с ма,

тис. рн.

1 2 3 4 5

М зеї
1 М зей історії м. Києва з філіями 65,0 105,0 170,0

2 М зей мистецтв імені Бо дана та Варвари
Ханен ів 6,0 — 6,0

3 М зей Гетьманства 5,0 — 5,0

4 Київсь ий м зей російсь о о мистецтва 18,0 — 18,0

5 М зей ни и і др арства — 40,0 40,0

6 М зей раїнсь о о народно о
де оративно о мистецтва — 190,0 190,0

7 М зей театрально о, м зично о та
іномистецтва У раїни 9,0 45,0 54,0

в т. ч. М зей М. Зань овець ої 9,0 — 9,0

8 Істори о-архіте т рна пам`ят а-м зей
"Київсь а фортеця" 8,0 — 8,0

9 У раїнсь ий центр народної льт ри "М зей
І. Гончара" 10,0 — 10,0

10 Київсь ий літерат рно-меморіальний м зей
М. Рильсь о о 5,0 — 5,0

11 Київсь а місь а алерея мистецтв "Лавра" 10,0 — 10,0

12 Дитяча артинна алерея м. Києва 5,0 — 5,0

13
М зей видатних діячів раїнсь ої льт ри
Л. У раїн и, М. Лисен а, П. Са са ансь о о,
М. Стариць о о

42,0 — 42,0

Разом: 183,0 380,0 563,0

Театри
1 Київсь ий а адемічний театр оперети 10,0 — 10,0

2 Київсь ий а адемічний театр юно о лядача
на Лип ах 10,0 170,0 180,0

3 Київсь ий а адемічний театр драми і омедії 10,0 — 10,0

4 Київсь ий а адемічний Молодий театр 30,0 60,0 90,0

5 Київсь ий м ніципальний а адемічний театр
опери і балет для дітей та юнацтва 20,0 — 20,0

6 Київсь ий а адемічний театр раїнсь о о
фоль лор "Бере иня" 5,0 — 5,0

7 Київсь ий театр "Колесо" 5,5 — 5,5

8 Київсь ий місь ий театр ляльо 120,0 — 120,0

Разом: 210,5 230,0 440,5

Концертні станови

1 Творча вітальня майстрів оперно о та
балетно о мистецтва ім. І. Козловсь о о 40,0 131,5 171,5

2 Камерний хор "Хрещати " 5,0 — 5,0

Разом: 45,0 131,5 176,5

Ш оли естетично о виховання
1 ММНЗ "Натхнення" 10,0 — 10,0

2 Київсь а дитяча а адемія мистецтв 10,0 — 10,0

Разом: 20,0 -- 20,0

Кінотеатри
1 КП "Київ льт расервіс" 40,0 50,0 90,0

Разом: 40,0 50,0 90,0

Разом: 498,5 791,5 1290,0

Додаток 9
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи щодо підготовки об’єктів житлового господарства до роботи
в осінньо�зимовий період 2007/2008 року

N
п/п Наймен вання заходів Замовни

Вартість
робіт,

тис. рн.

Термін
ви онання

1 2 3 4 5

Голосіївсь ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Голосіївсь а
районна
м. Києві

державна
адміністрація

226,8 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 373,7 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 555,9 01.11.2007

4. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 676,4 01.11.2007

Всьо о 1832,8

Дарниць ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Дарниць а
районна
м. Києві

державна
адміністрація

267,3 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 492,2 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 385,4 01.11.2007

4. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 667,4 01.11.2007

Всьо о 1812,3

Деснянсь ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Деснянсь а
районна
м. Києві

державна
адміністрація

212,4 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 145,6 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 319,3 01.11.2007

4. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 1069,3 01.11.2007

Всьо о 1746,6

Дніпровсь ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Дніпровсь а
районна
м. Києві

державна
адміністрація

532,0 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 347,9 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 297,2 01.11.2007

4. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 570,3 01.11.2007

Всьо о 1747,4

Оболонсь ий район

1. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП Оболонсь а

районна
м. Києві

державна
адміністрація

196,3

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 806,2 01.11.2007

3. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 822,6 01.11.2007

Всьо о 1825,1

Печерсь ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Печерсь а
районна
м. Києві

державна
адміністрація

363,5 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 49,8 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 458,8 01.11.2007

4. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 886,4 01.11.2007

Всьо о 1758,5
Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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Додаток 11
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Склад оперативного міського штабу
з питань підготовки міського господарства до роботи

в осінньо�зимовий період 2007/2008 року

1 2 3 4 5

Подільсь ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Подільсь а
районна
м. Києві

державна
адміністрація

160,7 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 743,5 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 240,2 01.11.2007

4. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 594,0 01.11.2007

Всьо о 1738,4

Святошинсь ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Святошинсь
а районна
м. Києві

державна
адміністрація

427,3 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 191,3 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 459,5 01.11.2007

4. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 666,2 01.11.2007

Всьо о 1744,3

Солом`янсь ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Солом`янсь а
районна
м. Києві

державна
адміністрація

162,0 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 432,0 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 216,0 01.11.2007

4. Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж ЦО та ГВП, запірно-ре люючої армат ри 1080,0 01.11.2007

Всьо о 1890,0

Шевчен івсь ий район

1. Ремонт та ре онстр ція обладнання бойлерних,
теплових рамо правління, насосно о обладнання

Шевчен івсь а
районна
м. Києві

державна
адміністрація

1058,1 01.11.2007

2. Ремонт (ре онстр ція, заміна) теплових мереж та
цир ляційних мереж ГВП 188,0 01.11.2007

3. Ремонт (ре онстр ція, заміна) еле трощитових,
абельних мереж 409,4 01.11.2007

4.
Ремонт та відновлення вн трішньоб дин ових
мереж систем ЦО та ГВП, запірно-ре люючої
армат ри

158,4 01.11.2007

Всьо о 1813,9

КП "Житлови "

1 Заміна бойлера

КП
"Житлови "

70,0 01.11.2007

2

Ремонт та відновлення, еле трощитових та
абельних мереж, вн трішньоб дин ових мереж
систем ЦО та ГВП, ХВП та запірно-ре люючої
армат ри, сти ів стінових панелей

120,7 01.11.2007

Всьо о 190,7 01.11.2007

Всьо о по міст 18100,0

Додаток 10
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10 травня 2007 р. № 537

Заходи щодо підготовки об’єктів комунальної власності,
переданих в управління АЕК “Київенерго”, 

до роботи в осінньо�зимовий період 2007/2008 року

Гол бчен о Анатолій Костянтинович перший заст пни олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації, ерівни штаб

З зансь а Валентина Федорівна начальни відділ Головно о правління житлово о
осподарства, се ретар штаб

Демидов Оле сій Дмитрович начальни Головно о правління палива,
енер ети и та енер озбереження

Бич ов Сер ій Іванович начальни Головно о правління соціально о
захист населення

Гриневич Лілія Михайлівна начальни Головно о правління освіти і на и

Грицен о Михайло Петрович

заст пни начальни а державної інспе ції з
енер етично о на ляд за режимами споживання
еле тричної і теплової енер ії в місті Києві (за
з одою)

Ж ов Володимир Андрійович енеральний дире тор КК "Київавтодор"

Ж равсь ий Віталій Станіславович заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації

Кач рова Людмила Ві торівна начальни Головно о правління охорони здоров`я
та медично о забезпечення

Зімін Сер ій Геор ійович заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації

Зоріна Світлана Іванівна начальни Головно о правління льт ри і
мистецтв

Іванен о Оле сандр Ми олайович начальни Головно о правління промислової,
на ово-технічної та інноваційної політи и

Іванов Петро Федорович деп тат Київради (за з одою)

Коляда Юрій Іванович олова правління АК "Дарниць а ТЕЦ" (за з одою)

Копил Оле Геор ійович начальни КП "Київжитлоспеце спл атація"

Лавринен о Віталій Іванович деп тат Київради (за з одою)

Андр шен о Боліслав Станіславович начальни Головно о правління онтролю за
бла о строєм

Салій Іван Ми олайович ви он ючий обов`яз и заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації

Семеню Володимир Володимирович дире тор Київсь их теплових мереж АЕК
"Київенер о" (за з одою)

Пасічни Оле сій Васильович олова правління — енеральний дире тор ВАТ
"АК "Київводо анал" (за з одою)

Слеп ань Сер ій Петрович олова правління — енеральний дире тор ВАТ
"Київ аз" (за з одою)

Сторожен о Володимир Сер ійович начальни Головно о правління житлово о
осподарства

Топол Оле сандр Михайлович дире тор Київсь их абельних мереж АЕК
"Київенер о" (за з одою)

Шпари Михайло Ми олайович начальни Головно о правління ом нально о
осподарства

Ящен о Борис Васильович олова правління — енеральний дире тор АЕК
"Київенер о" (за з одою)

Перші заст пни и олів райдержадміністрації за посадою

N
п/п Наймен вання заходів Замовни

Вартість
робіт,
тис. рн.

Термін
ви онання

1 2 3 4 5

Голосіївсь ий район

1

Ре онстр ція теплово о п н т на в л. Голосіївсь ій, 4
із облашт ванням вб дованих індивід альних теплових
п н тів та заміною теплових мереж із ви ористанням
попередньо ізольованих тр б в т. ч. ПВР

ТРМ 4500,0
31.12.2007

АЕК
"Київенер о" 550,0*

2

Ре онстр ція обладнання теплово о п н т
"Ломоносова, 29" із заміною бойлера арячо о
водопостачання, ре онстр цією теплово о п н т та
пере лад ою теплових мереж централізовано о
опалення та арячо о водопостачання до жилих
б дин ів №27, 29 на в л. Ломоносова

ЖТЕ АЕК
"Київенер о 1360 31.12.2007

Подільсь ий район

3
Ре онстр ція теплово о п н т на в л. Хоривій, 50
із облашт ванням вб дованими індивід ально о
теплово о п н т в т. ч. ПВР

ТРМ 250,0
31.12.2007АЕК

"Київенер о" 30,0*

1 2 3 4 5

7 Заміна отла КВГ-4,65 (4,0)-150 ст. №1 РК
"Котельни ова, 7/13"

ЖТЕ АЕК
"Київенер о" 340,0 31.12.2007

8 Заміна отла КВГ-7,56 (6,5)-150 ст. №3 РК
"Деп татсь а, 2"

ЖТЕ АЕК
"Київенер о" 380,0 31.12.2007

Шевчен івсь ий район

9

Ре онстр ція тепломережі від РК "Сирець-2" на
ділян ах від ТК 307, 308, 309 до жилих б дин ів
№37-а, 37-б, 37-в на в л. Ба инсь ій, від ТК 205, 206,
207, 208, 209 до жилих б дин ів на в л. Олени Телі и
№39, 41, 43, 51, 53, 57 та жилих б дин ів №47-а,
51 на в л. Петропавлівсь ій з ре онстр цією
центрально о теплово о п н т (I чер а ре онстр ції)

ЖТЕ АЕК
"Київенер о" 1370,0 31.12.2007

По районах м. Києва

10

Капітальний ремонт систем арячо о
водопостачання (заміна водопіді рівачів, систем
автомати и, насосів) на теплових п н тах за
адресами: просп. Героїв Сталін рада, 17-а, 50,
б льв. Др жби Народів, 2-а, в л. Горь о о, 103-а

ТРМ АЕК
"Київенер о" 1000,0 31.12.2007

11 Заміна (встановлення) цир ляційних насосів
арячо о водопостачання в іль ості 23 одиниць

ЖТЕ АЕК
"Київенер о" 230,0 31.12.2007

12

Технічне переоснащення 17 індивід альних теплових
п н тів (заміна обладнання теплових п н тів,
пере лад а теплових розподільчих мереж
централізовано о опалення та арячо о
водопостачання, встановлення в злів облі ):
в л. Уриць о о, 37-а, в л. К дряшова, 7-б,
в л. Са са ансь о о, 42, в л. Мос овсь а, 29-а,
в л. Антоновича, 10, в л. Зань овець ої, 8,
в л. Дарвіна, 7, в л. Борисо лібсь ій, 17/1,
б льв. Кольцова, 1, просп. Відрадном , 38-б,
б льв. Лепсе, 31, в л. Машиноб дівній, 27,
в л. Серафимовича, 17, в л. Матею а, 5, 13,
б льв. Давидова, 14, б льв. Дарниць ом , 9-а

ТРМ
АЕК
"Київенер о"

3500,0 31.12.2007

Всьо о: 18000,0

Святошинсь ий район

4

Пере ладання тр бопроводів до жило о б дин №6
на в л. Святошинсь ій, жило о б дин №1
на в л. Львівсь ій із облашт ванням в них
вб дованих індивід альних теплових п н тів

ЖТЕ АЕК
"Київенер о" 490,0 31.12.2007

5

Ре онстр ція теплово о п н т на в л. Зодчих, 62-б із
облашт ванням вб дованих індивід альних теплових
п н тів та заміною теплових мереж із ви ористанням
попередньо ізольованих тр б в т. ч. ПВР

ТРМ 2600,0

31.12.2007
АЕК
"Київенер о" 260,0*

6
Ре онстр ція теплово о п н т та теплових мереж
від ТП на просп. Перемо и, 148/1 до жилих б дин ів
на просп. Перемо и, 148/1 та в л. Уша ова, 2, 4, 6

ЖТЕ АЕК
"Київенер о" 1980,0 31.12.2007

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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Çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ

Â³êòîð ÊÎÐÆ: “Á³çíåñ
äîïîìîæå äåðæàâ³ 
ç “ªâðî-2012”
Ì³í³ñòð ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó — 
ïðî ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç ôóòáîëó

— ×è â³äáóäåòüñÿ ô³íàë “ªâðî-
2012” ó Êèºâ³?

— Ìàþ íàä³þ, ùî òàê. Êîí-
ôë³êò ³ç ÒÎÂ “Þäæèí”, ÿêå ïî-
÷àëî áóäóâàòè ðîçâàæàëüíèé êîì-
ïëåêñ íàâïðîòè ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé”, âæå âè÷åðïàíî. ß ùå íå
ìàþ ïèñüìîâîãî ï³äòâåðäæåííÿ,
àëå, çà ìî¿ìè äàíèìè, ³ç íèìè
âæå äîìîâèëèñü. Öÿ íåäîáóäîâà
ñòàíå ôðàãìåíòîì ìàéáóòíüîãî
ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîãî êîì-
ïëåêñó, ÿêèé çâåäóòü íà “Îë³ì-
ï³éñüêîìó”. Êîíöåïö³þ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” ìè
ïðåäñòàâèìî çàãàëó ÷åðåç òèæ-
äåíü. Ïëàíóºòüñÿ, ùî íà ì³ñö³
âæå ðîçïî÷àòîãî áóä³âíèöòâà á³-
ëÿ ñòàä³îíó îáëàøòóþòü ï³äçåì-
íèé ïàðê³íã íà 9000 ì³ñöü.

— ×è âæå âèçíà÷èëèñü ³ç ì³ñöåì
ïîáóäîâè íîâîãî ñòàä³îíó â Êèºâ³?

— ßê íàéá³ëüøå ïðèäàòí³ ä³-
ëÿíêè äëÿ çâåäåííÿ ñòàä³îíó ðîç-
ãëÿäàþòüñÿ 2 âàð³àíòè — òåðèòî-
ð³ÿ çà Íàö³îíàëüíèì âèñòàâêî-
âèì öåíòðîì, ÿêà íàëåæèòü Äåð-
æàâíîìó óïðàâë³ííþ ñïðàâàìè, à
òàêîæ ä³ëÿíêà ïëîùåþ ïðèáëèç-

íî 50 ãåêòàð³â íà Ñòàð³é Äàðíè-
ö³ íà òåðèòîð³¿ Òàíêîâîãî çàâîäó.
Ö³ âàð³àíòè ðîçãëÿäàþòü ÿê ì³ñ-
öÿ äëÿ çâåäåííÿ ñòàä³îíó ³ç âåëè-
êîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ. Äëÿ áóä³â-
íèöòâà ñïîðóäè ïîòð³áíî ùîíàé-
ìåíøå 25—30 ãåêòàð³â çåìë³. Ùî-
äî ñóìè ïîòð³áíèõ êîøò³â, òî öå
íàñàìïåðåä çàëåæàòèìå â³ä òîãî,
ÿêèé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ òàì
áóäóâàòèìóòü — çà ºâðîñòàíäàð-
òîì 3-4-5-ç³ðêîâ³ ñòàä³îíè. Çà íà-
øèìè îáðàõóíêàìè íà ñòàä³îí íà
50 òèñÿ÷ ì³ñöü ³ç ì³í³ìàëüíîþ ³í-
ôðàñòðóêòóðîþ ïîòð³áíî â³ä 150
ìëí ºâðî. Àëå öå ïðèáëèçí³ îá-
ðàõóíêè. Íàïðèêëàä, íèí³ ó
Ïîëüù³ ï³ñëÿ âèãðàøó òåíäåðà íà
ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ö³íà íà
öåãëó çðîñëà íà 100%, íà öå-
ìåíò — íà 200 %. ßêùî á 600
ìëí ãðí íà ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åð-
ãîâèõ âèáîð³â äî ïàðëàìåíòó ïå-
ðåðàõóâàëè íà ï³äãîòîâêó äî “ªâ-
ðî-2012”, ìè íåçàáàðîì âæå çâå-
ëè ñòàä³îí ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.

— ßê³ óìîâè âè çàïðîïîíóºòå ³í-
âåñòîðàì áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíèõ
ñïîðóä?

— ²ñíóº áàãàòî âàð³àíò³â, ùîá
çàëó÷èòè á³çíåñ-ãðóïè äî îáëàø-
òóâàííÿ ñòàä³îí³â. Íàïðèêëàä,
íîâèé ñòàä³îí ìîæå áóòè é ïðè-
âàòíèì. Îäíàê ìåð³ÿ ìîæå óêëàñ-
òè óãîäó ³ç ³íâåñòîðîì, ùîá ó÷í³
äèòÿ÷î-ñïîðòèâíèõ øê³ë çàéìà-
ëèñÿ òàì áåçêîøòîâíî àáî ìàëè
ïåâí³ ï³ëüãè ïðè îïëàò³. Ìîæíà
çàïðîïîíóâàòè á³çíåñìåíàì é ³í-
øå: ñïîðòèâíà ÷àñòèíà îá’ºêòà
ïîâí³ñòþ ïåðåõîäèòü ó âëàñí³ñòü
ì³ñòà, à ìàãàçèíè, ðîçâàæàëüí³
êîìïëåêñè ïåðåäàäóòü ³íâåñòî-
ðàì. Ïîâòîðþñÿ, ùî âàð³àíò³â
óìîâ äëÿ ³íâåñòîð³â — áåçë³÷. Ìå-
íå ïðèºìíî çäèâóâàëî, ùî áóäó-
âàííÿì ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â íà
Óêðà¿í³ äî “ªâðî-2012” çàö³êà-
âèëîñü áàãàòî ³íîçåìíèõ ô³ðì,
ñåðåä ÿêèõ ÷èìàëî ñâ³òîâèõ áðåí-
ä³â. Ó Ëîíäîí³ íàâ³òü óæå ñòâî-
ðèëè êëóá ³íâåñòîð³â äî ïðîâå-
äåííÿ ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ó
2012 ðîö³ â Óêðà¿í³ òà Ïîëüù³.

— ×è ñòâîðÿòü îñîáëèâèé åêîíî-
ì³÷íèé ðåæèì äëÿ óêðà¿íñüêèõ
ì³ñò, ÿê³ ïðèéìàòèìóòü “ªâðî-
2012”?

— Ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð, ì³-
í³ñòð ô³íàíñ³â Ìèêîëà Àçàðîâ çà-
ïðîïîíóâàâ íàäàòè ïåâí³ ïðåôå-
ðåíö³¿ ó Ïîäàòêîâîìó êîäåêñ³ äëÿ
öèõ ì³ñò. ßê âàð³àíò ðîçãëÿäàþòü
é óòâîðåííÿ â³ëüíèõ åêîíîì³÷íèõ
çîí. Íàïðèêëàä, Ïîëüùà ñïðî-
ñòèëà ñèñòåìó íàäàííÿ êðåäèò³â,
îôîðìëåííÿ çåìë³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà ãîòåë³â, ñïîðòèâíèõ îá’ºê-
ò³â

Розмовляла Ірина ЛОПАТІНА,
“Хрещати ”

Êè¿âñüêà âëàäà ñòóðáîâàíà ñòàíîì 
ñòîëè÷íèõ ïàðê³â

ßê çàçíà÷èëè ó÷àñíèêè êðóã-
ëîãî ñòîëó, ïðîáëåìà îçåëåíåí-
íÿ ó ñòîëèö³ ïîñòàëà íà ïî÷àò-
êó 1990-õ. Íàäì³ðíà ê³ëüê³ñòü
àâòî, ÿê³ ïðèïàðêîâóþòü íà ãà-
çîíàõ, ñì³òòÿ ï³ñëÿ ìàñîâèõ çà-
õîä³â, ñîáàêè, çà ÿêèìè íå ïðè-
áèðàþòü, — äàâí³ ïðîáëåìè íå
âòðàòèëè àêòóàëüíîñò³. Íàâïàêè,
¿õ ïîá³ëüøàëî. Òàêîþ, íàïðè-
êëàä, º íåäîñòà÷à ëàíäøàôòíèõ
äèçàéíåð³â òà ñàä³âíèê³â, ÿêèõ
íèí³ íåáàãàòî. Äîñâ³ä÷åí³ ôàõ³â-
ö³ ñòàð³þòü, ìîëîäü ââàæàº öþ
ñïåö³àëüí³ñòü íåïðåñòèæíîþ, òà
é ïðîô³ëüíèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â
çàìàëî. Òîæ íà ÷àñ³ ïðîâåäåííÿ
ó Êèºâ³ Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâà-
ëþ ñàä³âíèê³â, êóäè õî÷óòü çà-
ïðîñèòè ôàõ³âö³â ç óñüîãî ñâ³òó,
àáè âîíè ïîä³ëèëèñÿ äîñâ³äîì,
à çàðàçîì ðîçáèëè ó ì³ñò³ ñâ³é
ñàä.

Äî 2012 ðîêó òàêîæ ïëàíóþòü
îáëàøòóâàòè 12 áóôåðíèõ ïàð-

ê³â — ó ÷àñòèí³ ë³ñó, ÿêèé ïðè-
ëÿãàº äî çàáóäîâè íà îêîëèöÿõ
Êèºâà, ïðîêëàñòè äîð³æêè, ðîç-
áèòè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, ïîñòà-
âèòè òóàëåòè äëÿ êîìôîðòíîãî
â³äïî÷èíêó

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
ïîêàçàëà ä³òÿì
×îðíîãîð³þ
Âîíà ïîâåçëà ¿õ íà ôåñòèâàëü 
“Áóäâà — Ìîíòåíåãðî 2007”

Óêðà¿íó íà öüîìó ôåñòèâàë³
ïðåäñòàâëÿëè äèòÿ÷èé òàíöþ-
âàëüíèé êîëåêòèâ “Âåñåëêà” òà
“Äèâîöâ³ò” õîðåîãðàô³÷íîãî â³ä-
ä³ëåííÿ Äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ
¹ 4 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó Êèºâà
(ãîëîâà ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ Àí-
äð³é Ôóðñîâ). Öå â³äîì³ êîëåê-
òèâè, ÿê³ íå îäèí ðàç ñòàâàëè ïå-
ðåìîæöÿìè ð³çíèõ ôåñòèâàë³â,
çîêðåìà “Âåñíÿí³ ëàñò³âêè” òà
“Çîëîò³ æóðàâë³”. Ó Áóäâ³ æ ¿õí³
òàëàíòè âèñîêî îö³íèëè òà â³ä-
çíà÷èëè ãðàìîòàìè.

“Êè¿âñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íàìàãàºòüñÿ ïðè-
ä³ëÿòè ìàêñèìóì óâàãè ïîä³áíèì
àêö³ÿì ³ çàõîäàì, ÿê³, äî ðå÷³, ñòà-
ëè âæå òðàäèö³éíèìè,— çàçíà÷àº
Ãîëîâà ñòîëè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, íàðîäíèé äåïóòàò
Âàñèëü Ãîðáàëü.— Êóëüòóðà ³
ìèñòåöòâî íàøîãî íàðîäó, äî

ÿêèõ çàëó÷àþòü ìîëîäü, — öå
íàéêðàùèé ñïîñ³á ¿¿ âèõîâàííÿ,
óäîñêîíàëåííÿ îñîáèñòîñò³ é ðîç-
âèòêó ïàòð³îòèçìó”.

Ë³äåð ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó
Êè¿âðàä³ Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî
íàïîëÿãàâ íà ïîòð³áíîñò³ é âàæ-
ëèâîñò³ ó÷àñò³ â ïîä³áíèõ ì³æíà-
ðîäíèõ çàõîäàõ ïðåäñòàâíèê³â â³ä
Óêðà¿íè, “àäæå öå ïðåêðàñíèé
øàíñ ðîçïîâ³ñòè ³íøèì ïðî êóëü-
òóðó é ñàìîáóòí³ñòü íàøîãî íà-
ðîäó”,— äîäàâ ðåã³îíàë.

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà ôðàêö³¿
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³, ãîëî-
âè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
ñ³ì’¿, ìîëîä³, ñïîðòó é òóðèçìó
Âîëîäèìèðà Ô³ë³ïïîâà, áóäâåí-
ñüêèé ôåñòèâàëü âèÿâèâñÿ ùå
âåëåëþäí³øèì, í³æ ó ïîïåðåä-
í³ ðîêè, ç³áðàâøè âåëè÷åçíó
ê³ëüê³ñòü øàíóâàëüíèê³â ôîëüê-
ëîðó

Учора міністр справах сім'ї, молоді та спорт Ві тор
Корж в е с люзивном інтерв'ю "Хрещати " розповів
про підс м и йо о візит до Варшави, де об оворюва-
ли з польсь ою стороною питання проведення "Євро-
2012". Міністр заявив, що онфлі т нав оло с андаль-
но о б дівництва біля НСК "Олімпійсь ий" вичерпано,
ос іль и ця б дова стане одним із елементів ново о
спортивно-розважально о омпле с "Олімпійсь ий"
після йо о ре онстр ції. Міністр та ож розповів про
плани б дівництва ново о стадіон столиці.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Á

À
ÃÌ

Ó
ÒÀ

Êñåí³ÿ ËÀÇÀÐÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора 30 ш олярів Дарниць о о район поверн лися із
Чорно орії, де вони брали часть Четвертом міжна-
родном фестивалі "Б два — Монтене ро 2007". Творчі
оле тиви із Чорно орії, Сербії, Бол арії, Боснії, Герце-
овини й У раїни зібралися разом на рочистій сцені,
щоб поборотися за право називатися ращими. Поїзд-
а ш олярів відб лася за підтрим и столичної ор ані-
зації Партії ре іонів.

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на р лом столі, що проходив мерії, овори-
ли про стан зелених насаджень столиці та про їхню
подальш долю. Зо рема про не онтрольовані вир б-
и, посад и, надмірн іль ість авто, засміченість, а
та ож про острий дефіцит садівни ів та спеціалістів із
ландшафтно о дизайн . До 2012 ро Києві план -
ють розбити ще 12 пар ів, а та ож провести Міжна-
родний фестиваль садівни ів.

Щоро в столиці висадж ють
25 тисяч дерев, 50 тисяч щів і
приблизно 15 мільйонів вітів. Та
цьо о виявляється недостатньо:
історична частина міста залишає-
ться добре озелененою, райони ж
новоб дов страждають від неста-
чі зелені. На том ж Хрещати ,
я ий є взірцем бла о строю, ли-
ше половина рослин — здорові.
За алом столиці приблизно

60 тисяч е тарів зелених наса-
джень. На одно о иянина з них
припадає 21 м2 (для порівняння,
Мос ві цей по азни — 14 м2, а
Лондоні — 12 м2).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

“ÇÇàà ââîîëëååþþ ÒÒââîîððööÿÿ
ææèèââåå ââ óóññ³³ ÷÷ààññèè
ññââÿÿòòàà ²²óóëë³³ààíí³³ÿÿ......”

15 ëèïíÿ
Íåä³ëÿ 7-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòè-

äåñÿòíèö³. Ïîêëàäåííÿ ÷åñ-
íî¿ ðèçè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³ ó Âëàõåðí³ (V). Ñâÿòè-
òåëÿ Þâåíàë³ÿ, àðõ³ºïèñêî-
ïà ªðóñàëèìñüêîãî (áëèçüêî
458). Ñâÿòèòåëÿ Ôîò³ÿ, ìèò-
ðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî (1431).
Îõòèðñüêî¿ (1739) ³êîíè Áî-
æî¿ Ìàòåð³.

16 ëèïíÿ
Ñåäìèöÿ 8-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿ-

òèäåñÿòíèö³. Ìó÷åíèêà
²àêèíôà (108). Ïåðåíåñåííÿ
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Ôèëèïïà,
ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñüêîãî,
âñ³º¿ Ðóñ³ ×óäîòâîðöÿ (1652).
Ìó÷åíèê³â Ìîê³ÿ ³ Ìàðêà
(IV). Ïðåïîäîáíîãî Îëåê-
ñàíäðà, îáèòåë³ “Íåçàñèíà-
þ÷èõ” ïåðâîíà÷àëüíèêà
(áëèçüêî 430). Ñâÿòèòåëÿ
Àíàòîë³ÿ, ïàòð³àðõà Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî (458). Ïðåïîäîáíèõ Àíà-
òîë³ÿ (Õ²²) òà ³íøîãî Àíàòîë³ÿ çàòâîðíèêà (Õ²²²) Ïå÷åðñüêèõ.

17 ëèïíÿ
Ñâÿòèòåëÿ Àíäð³ÿ, àðõ³ºïèñêîïà Êðèòñüêîãî (740). Ïðåïîäîáíî¿

Ìàðôè, ìàòåð³ ïðåïîäîáíîãî Ñèìåîíà Äèâíîãîðöÿ (551). Ñòðàñòî-
òåðïö³â ³ìïåðàòîðà Ìèêîëàÿ ²², ³ìïåðàòðèö³ Îëåêñàíäðè, öàðåâè÷à
Îëåêñ³ÿ, âåëèêèõ êíÿæåí Îëüãè, Òàò³àíè, Ìàð³¿, Àíàñòàñ³¿ (1918).
Ïðåïîäîáíîãî Àíäð³ÿ Ðóáëüîâà, ³êîíîïèñöÿ (XV). Áëàãîâ³ðíîãî êíÿ-
çÿ Àíäð³ÿ Áîãîëþáñüêîãî (1174).

18 ëèïíÿ
Ïðåïîäîáíîãî Àôàíàñ³ÿ Àôîíñüêîãî (1000). Çíàéäåííÿ ìîùåé ïðå-

ïîäîáíîãî Ñåðã³ÿ, ³ãóìåíà Ðàäîíåçüêîãî (1422). Ïðåïîäîáíîìó÷åíè-
ö³ âåëèêî¿ êíÿãèí³ ªëèñàâåòè é ³íîêèí³ Âàðâàðè (1918). Ìó÷åíèö³ Àí-
íè (Àãí³¿) (304). ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³, éìåíîâàíî¿ “Åêîíîì³ñà”. Äåíü
ï³ñíèé.

19 ëèïíÿ
Ïðåïîäîáíîãî Ñèñîÿ Âåëèêîãî (429). Ñîáîð Ðàäîíåçüêèõ ñâÿòèõ.

Ïðåïîäîáíîãî Ñèñîÿ, ñõèìíèêà Ïå÷åðñüêîãî (Õ²²²). Çíàéäåííÿ ìî-
ùåé ïðàâåäíî¿ ä³âè ²óë³àí³¿, êíÿæíè Îëüøàíñüêî¿ (XVI).

* * *
²óë³àí³ÿ — äî÷êà êíÿçÿ Ãåîðã³ÿ Äóáðîâèöüêîãî-Îëüøàíñüêîãî,

îäíîãî ç áëàãîä³éíèê³â Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, æèëà ó XVI ñòî-
ë³òò³. Çàâåðøèëà çåìíèé øëÿõ 16-ð³÷íîþ ³ áóëà ïîõîâàíà ó Êèºâî-
Ïå÷åðñüê³é ëàâð³. Íà ïî÷àòêó XVI² ñòîë³òòÿ çà àðõ³ìàíäðèòà ªëè-
ñåÿ Ïëåòåíåöüêîãî (1599—1624) ñâÿò³ ìîù³ ïðàâåäíî¿ ä³âè çíàéäå-
íî íåòë³ííèìè. Ï³ä ÷àñ êîïàííÿ ìîãèëè á³ëÿ Óñïåíñüêî¿ öåðêâè
âèÿâèëè ãðîáíèöþ. Â³äêðèâøè ¿¿, ïîáà÷èëè ²óë³àí³þ, ÿêà íà÷å ñïà-
ëà. Âäÿãíåíà â ðîçøèò³ çîëîòîì øîâêîâ³ øàòè, à øèÿ ³ ðóêè ïðè-
êðàøåí³ êîøòîâíîñòÿìè, íà ãîëîâ³ áóâ çîëîòèé â³íåöü ç ïåðëèíà-
ìè. Êíÿæíó ïîêëàëè â ï³âäåííî-çàõ³äíîìó êóò³ Âåëèêî¿ öåðêâè,
ïðîòå áåç ïî÷åñòåé, ÿê³ ìàþòü ñâÿò³. Íåâäîâç³ ²óë³àí³ÿ ç’ÿâèëàñÿ ó
âèä³íí³ àðõ³ìàíäðèòîâ³ Ïåòðó Ìîãèë³ (çãîäîì — ìèòðîïîëèò Êè-
¿âñüêèé), çâèíóâà÷óâàëà ó íåäáàëîñò³ äî ¿¿ ñâÿòèõ ìîùåé ³ ìàëîâ³ð’ÿ
äî íèõ. Ðåâíèé ïàñòèð îäðàçó çâåë³â ïðèãîòóâàòè äëÿ ñâÿòèõ ìî-
ùåé ã³äíèé îäÿã ³ çðîáèòè íîâó ðàêó, â ÿêó ¿õ ïîêëàëè. Âáðàâøè-
ñÿ ó ñâÿòèòåëüñüêèé îäÿã ³ ñêëèêàâøè ñâÿùåííèé ñîáîð, Ïåòðî
Ìîãèëà çä³éñíèâ óðî÷èñòå ïåðåíåñåííÿ ìîùåé, äÿêóþ÷è Áîãîâ³, Áî-
ãîðîäèö³ òà ïðåïîäîáíèì îòöÿì Ïå÷åðñüêèì çà ÿâëåííÿ ÷åñíèõ ìî-
ùåé ñâÿòî¿ ä³âè. Íà ãðîáíèö³ òîä³ áóëî íàïèñàíî: “Çà âîëåþ Òâîð-
öÿ íåáà ³ çåìë³ æèâå â óñ³ ÷àñè ²óë³àí³ÿ, ïîì³÷íèöÿ ³ âåëèêà íà Íå-
á³ çàñòóïíèöÿ. Òóò ê³ñòêè — çö³ëåííÿ â³ä óñ³õ ñòðàæäàíü... Ðàéñüê³
îáèòåë³ ñîáîþ ïðèêðàøàºø, ²óë³àí³º, ÿê êâ³òêà ïðåêðàñíà...” Â³ä-
òîä³ é áóëî âñòàíîâëåíî âøàíîâóâàòè ïàì’ÿòü ïðàâåäíî¿ ²óë³àí³¿ â
äåíü çíàéäåííÿ ¿¿ ìîùåé — 19 ëèïíÿ, àäæå áàãàòî â³ðóþ÷èõ ëþäåé
òîä³ çö³ëèëèñÿ.

ßâëÿëàñÿ ïðàâåäíà ²óë³àí³ÿ ñåðåä áàãàòüîõ ñâÿòèõ ä³â é ³ãóìåíîâ³
ìîíàñòèðÿ Ôåîäîñ³þ. Âîíà éîìó ñêàçàëà: “Ãîñïîäü äëÿ òîãî äàâ òî-
á³ öå âèä³ííÿ, àáè òè çíàâ, ùî ³ ÿ ïðè÷èñëåíà Ãîñïîäîì äî ñâÿòèõ
ä³â, ÿê³ óãîäèëè Éîìó”.

Ï³ä ÷àñ ïîæåæ³ Óñïåíñüêî¿ öåðêâè ó 1718 ðîö³ ñâÿò³ ìîù³ ²óë³àí³¿
çãîð³ëè. Îñòàíêè áóëî ïåðåíåñåíî ó Áëèæí³ ïå÷åðè Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿
ëàâðè, äå âîíè ïåðåáóâàþòü é äîíèí³. Äî ñëîâà, ïðàâåäíà ²óë³àí³ÿ ñòà-
ëà äðóãîþ ñåðåä ñâÿòèõ æîí ïðàâîñëàâíî¿ Ðóñ³, óäîñòîºíèõ áóòè ïî-
õîâàíèìè ó ëàâðñüêèõ ïå÷åðàõ.

20 ëèïíÿ
Ïðåïîäîáíîãî Ôîìè, ùî â Ìàëå¿ (X). Ïðåïîäîáíîãî Àêàê³ÿ, ïðî

ÿêîãî éäåòüñÿ ó “Ëåñòâèö³” (VI). Ïðåïîäîáíî¿ ªâôðîñèí³¿, â ìèðó ªâ-
äîê³¿, êíÿãèí³ Ìîñêîâñüêî¿ (1407). Âëàõåðíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòå-
ð³ (1654). Äåíü ï³ñíèé.

21 ëèïíÿ
Âåëèêîìó÷åíèêà Ïðîêîï³ÿ (303). Çíàìåííÿ â³ä ³êîíè Áîæî¿ Ìàòå-

ð³ Áëàãîâ³ùåííÿ ó ì³ñò³ Óñòþã (1290). ßâëåííÿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ ó
Êàçàí³ (1579)

Свята діва І ліанія

Öåðêâó Ïåòðà 
³ Ïàâëà óâ³í÷àëè

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Позавчора столиці на
храмі святих первовер-
ховних апостолів Петра та
Павла на Бер івцях
з'явився перший хрест.
Установлювати йо о при-
їхали цер овносл жителі,
парафіяни та представни-
и столичної влади. Хрест
ва ою 300 іло рамів ос-
вятив Патріарх Київсь ий і
всієї У раїни-Р си Філа-
рет. За рі цер ва відчи-
нить двері для прихожан.

Çâåäåííÿ õðàìó ñâÿòèõ àïîñòî-
ë³â Ïåòðà é Ïàâëà ñòàëî ìîæëè-
âå çàâäÿêè ñï³âïðàö³ Öåðêâè òà
ñòîëè÷íî¿ âëàäè, çàóâàæèâ ïåðåä
âñòàíîâëåííÿì õðåñòà çàñòóïíèê
ìåðà Îëåñü Äîâãèé ³ ïîäÿêóâàâ
ïîïåðåäíüîìó êåð³âíèöòâó ì³ñòà
çà ñâÿòå ïî÷èíàííÿ. Äëÿ áóä³â-
íèöòâà öåðêâè ç ì³ñüêîãî áþäæå-

òó íàäàíî âæå ïðèáëèçíî äâà
ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Íàñòîÿòåëü
öåðêâè ñâÿòèé îòåöü Ïåòðî (Ëàí-
äâèòîâè÷) ââàæàº, ùî “áóëî á íå-
ïîãàíî äîäàòè ùå ñò³ëüêè”.

Õðàì Ïåòðà òà Ïàâëà ðîçïî÷à-
ëè áóäóâàòè òðè ðîêè òîìó. Íè-
í³ çàëèøèëîñÿ âèêîíàòè äåÿê³
çîâí³øí³, à òàêîæ âíóòð³øí³ ðî-
áîòè. Öå ïåðøèé êè¿âñüêèé õðàì,
íàçâàíèé íà ÷åñòü ïåðâîâåðõîâ-
íèõ àïîñòîë³â. Ñèìâîë³÷íî, ùî
éîãî íàñòîÿòåëü — òåçêà ñâÿòî¿
îáèòåë³. Â³äêðèòè öåðêâó ïëàíó-
þòü íàñòóïíîãî ðîêó ó öåé ñàìèé
÷àñ — íà ñâÿòî Ïåòðà é Ïàâëà.

— Õðåñò âèãîòîâëåíèé çà íàøèì
³íäèâ³äóàëüíèì ïðîåêòîì ó ìàé-
ñòåðí³ “Óêððåñòàâðàö³¿”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” àâòîð ïðîåêòó, ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð íàóêîâî-ïðîåêò-
íîãî àðõ³òåêòóðíîãî áþðî “Ë³öåí-
ç³àðõ” Îëåã Ñëºïöîâ.— Ñõîæîãî ó
ñòîëèö³ âè íå çíàéäåòå. Âëàñíå, ÿê
³ ñàìîãî õðàìó — àðõ³òåêòóðíå ð³-
øåííÿ òóò îñîáëèâå. Â³í êðóãëî¿
ôîðìè, ãàðìîí³÷íî¿ êîíô³ãóðàö³¿ é
ñèëóåòó. Êóïîë íàéá³ëüøèé â
Óêðà¿í³ ñåðåä öåðêîâíèõ. Éîãî òåæ
âêðèþòü ïîçîëîòîþ, ÿê ³ õðåñò, à
öîêîëü çðîáèìî â ãðàí³ò³. Ïîðÿä ç
õðàìîì ïîñòàâèìî äçâ³íèöþ

12 липня православні відзначили день пам’яті апостолів Петра та Пав-
ла, я их називають стовпами цер ви. Апостол Петро одним із перших
визнав Іс са Христа Сином Бо а живо о, а Павло присвятив все життя
бла овісті Слова Божо о. На Петра і Павла в ба атьох ре іонах У раїни
розпочинають жнива, звідси й народне вір вання, що справа свято о Пет-
ра — “жито зажинати”. Святом первоверховних апостолів за інч ється
Петрів а — апостольсь ий піст. Здавна в У раїні люди до цьо о свята
білили хати, прибирали подвір’я та пе ли пиро и, або “мандри и”. Їх спо-
живали в пам’ять про те, що Петро і Павло ба ато подорож вали, про-
повід ючи Слово Боже.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Àêàö³ÿ âèÿâèëàñÿ
íå íà ñâîºìó ì³ñö³
Äóõîâåíñòâî òà ïðèðîäîîõîðîíö³ íàìàãàþòüñÿ
âðÿòóâàòè îäíå ç íàéäàâí³øèõ äåðåâ Êèºâà
Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора вранці біля цер ви
Свято о Пантелеймона
відб лося освячення од-
но о з ні альних дерев
столиці. Цю а ацію поса-
джено ще ХІХ сторіччі,
50 ро ів вона переб ває
під охороною держави.
Попри підтвердження де-
сять ро ів том охоронно-
о стат с , деп тати Київ-
ради мож ть віддати пе-
рева б дівництв ба а-
топоверхів и на місці, де
живе пам'ят а природи.

Ó÷îðà âðàíö³ ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ á³ëÿ öåðêâè Ñâÿòîãî
Ïàíòåëåéìîíà â³äáóëîñÿ óðî÷èñ-
òå îñâÿ÷åííÿ óí³êàëüíîãî äåðåâà.
Öþ àêàö³þ ïîñàäæåíî ùå ó Õ²Õ
ñòîð³÷÷³, ç 1957 ðîêó âîíà ïåðå-
áóâàº ï³ä îõîðîíîþ äåðæàâè.
“Äåðåâî º ºäèíèì ó ñâîºìó ðîä³
ñòàðîâèííèì íàñàäæåííÿì, æèò-
òÿ ÿêîìó äàëè íàø³ ïðåäêè. ̄ õ ìè
ìàºìî âøàíîâóâàòè”,— çàçíà÷èâ
îòåöü Ìèêîëàé, íàñòàâíèê öåðê-
âè Ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà.

Ð³÷ ó ò³ì, ùî 14 æîâòíÿ 1997 ðî-
êó Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî
íàäàííÿ àêàö³¿ îõîðîííîãî ñòàòó-
ñó, òîä³ îô³ö³éíî çàáîðîíèëè âè-
ðóáóâàòè 150-ð³÷íå äåðåâî íàâ³òü ó
ðàç³ ïåâíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà
ö³é òåðèòîð³¿. Îäíàê òåïåð, çà ³í-
ôîðìàö³ºþ Êè¿âñüêîãî åêîëîãî-
êóëüòóðíîãî öåíòðó, íèí³øí³é äå-
ïóòàòñüêèé ñêëàä ì³ñüêðàäè çáè-
ðàºòüñÿ ñêàñóâàòè çàçíà÷åíèé ñòà-
òóñ, îñê³ëüêè àêàö³ÿ çàâàæàº çâå-

äåííþ áàãàòîïîâåðõ³âêè. Çà îñòàí-
í³ìè äàíèìè, äîëþ ñòàðîâèííîãî
íàñàäæåííÿ äåïóòàòè ñòîëè÷íî¿
ðàäè ìàþòü âèð³øèòè íà íàéáëèæ-
÷îìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè.

Òîæ, äáàþ÷è ïðî îäíå ç íàé-
äàâí³øèõ äåðåâ Êèºâà, ãîëîâà
Êè¿âñüêîãî åêîëîãî-êóëüòóðíîãî
öåíòðó Âîëîäèìèð Áîðåéêî çâåð-
íóâñÿ äî íàñòîÿòåë³â ì³ñöåâî¿

öåðêâè Ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà ç
ïðîõàííÿì îñâÿòèëè àêàö³þ, àáè
ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³
äî çáåðåæåííÿ ïðèðîäíî¿ ïàì’-
ÿòêè. “Äåðåâî âèñòîÿëî ïåðåä
ëþäñüêîþ æàä³áí³ñòþ ïðîòÿãîì
150 ðîê³â, ³ òåïåð çíèùèòè éîãî
çàðàäè ÷åðãîâî¿ âèñîòêè — öå
ïðîñòî âàðâàðñòâî!” — íàãîëîñèâ
ïàí Áîðåéêî
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Щоб рят вати а ацію від знищення, її для почат вирішили освятити

Íà íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ êóïîë íîâîãî õðàìó
âñòàíîâèëè çîëîòèé õðåñò



ОВНИ
Працюйте на родинне бла о, са-

ме т т нині стр менить життєдайне
джерело. А ви занедбали рідн до-
мів (хоча це жива істота), і бідо-
лашна осиротіла від дефіцит ва и
осподаря, “на ад ючи” про себе
різноманітними поб товими полом-
ами тощо. Можливо, дещо треба
підремонт вати, а то й вза алі обно-
вити. І не звалюйте все на плечі рід-
них, це насамперед ваш лопіт, за-
побі ти свар ам маєте б дь-що. Пе-
рест пивши порі домів и, про сл ж-
бові справи заб дьте.

ТЕЛЬЦІ
Романтичні е стази — це ваш вчо-

рашній день, одна Всесвіті нічо о
безслідно не зни ає, йде постійна
трансформація досвід . Тож і ваші
ба аті здоб т и в любові мають по-
сл жити “трампліном” для нинішньої
половин и. Зможете “під лючити” на
хвилю обранця, проб дити либо
сердечн пристрасть?.. Ч дово! Ма-
тимете достойно о партнера, др а-
оханця. Отже, дерзайте! Біопотен-
ціал нині заш алює, тож енер ії ви-
стачить, а решт ... “доточите” роз -
мом.

БЛИЗНЯТА
Кар’єрний пост п набирає швид-

ості. Робочі завали роз рібати й
роз рібати. І не я -неб дь, а на дос-
оналом професійном рівні без ві-
дволі ань на балач и та “пере ри”.
Байди ам зась! Кожна мить на ва
золота. В червні доля влашт вала
вам своєрідне сл жбове “стаж ван-
ня”... Витримаєте та ий жорст ий
тр довий темп — можна запря ати-
ся й далі тя ти воза, сил достатньо,
а відповідно й за матеріальн ста-
більність можна не переживати про-
тя ом ро .

РАКИ
Я що треба прийняти серйозне рі-

шення щодо подальшої ар’єри й за-
страх ватися від помило , спирай-
теся на пра тицизм, ло і мислен-
ня... та захист Вищих Сил, де все
воздається по засл ам. І не дові-
ряйте вн трішньом олос — там
зв чать с б’є тивні нот и. А ос іль-
и ви невтомний тр дя а і здатні тя -
н ти лям за іль ох, тож це і є о-
зирем, що поб’є он рентів, отрі
нама аються вибити посадовий сті-
лець з-під вас.

ЛЕВИ
Дається взна и втома, на опиче-

на протя ом ро . Том візьміть
тайм-а т і перепочиньте. Бо началь-
ство терориз є вас по повній про-
рамі, зм ш ючи н ти спин та спо-
шаючи арними заробіт ами. Од-

на чи дотримає обіцяно — ще не-
відомо. Відправляйтеся відп ст ,
там оздоровитеся, поповните енер-
орес рси. І не заб дьте про свої о-
л бі рилаті мрії — ( це необхідна
с ладова вашо о оздоровчо о “ра-
ціон ”) їм с дилося реаліз ватися.

ДІВИ
Збирайте під свої прапори спіль-

ни ів по д х — це посприяє не ли-
ше д ховном , але й матеріальном
рост . Адже на роботі (а ар’єра ни-
ні оловне джерело приб т ) др ж-
ні взаємини з оле ами — найцінні-
ший важель моменти вирішення фі-
нансових питань. Пост пайтеся на-
віть маючи посадові привілеї, нама-
айтеся поставити інтереси омпа-
ньйонів на перше місце. Все одно
б дете ви раші. Не нині — та піз-
ніше. Гармонійна ділова оманда —
це оловне.

ТЕРЕЗИ
Кар’єрне с дно, наштовхн вшись

на рифи переш од, має змінити свій
напрямо ... І саме любов до обраної
професії стане омпасом, отрий
в аже, ди р хатись. Нехай вас не
ля ає зміна ерівництва чи низь і за-
робіт и, це тимчасові тр днощі. Ни-
ні вам потрібна оптимальна фахова
самореалізація на роботі, ос іль и
за ладається ар’єрна база на май-
б тній рі . Тож проведіть таємні пе-
ре овори з шефом і виставте свої ви-
мо и,... він вас зроз міє і підтримає.

СКОРПІОНИ
Звор ш йте серце і не дайте йо-

м зачерствіти. Дозовані “ін’є ції”
е стазних насолод (романтичні роз-
ва и, т ристичні мандрів и, опан -
вання філософсь их на ) піднім ть
ваш д ховний тон с, а оловне — по-
сприяють визначитися з ідеалом. Та
примара, за я ою ви донині “ аняли-
ся” — стане реальністю. Тож з влаш-
т ванням особисто о щастя наболі-
ле питання майже вирішено. Спо ій-
но розл чайтеся зі старими др зями
і йдіть наз стріч Божественном Гос-
тю — омріяном оханню!

СТРІЛЬЦІ
Ви я на пороховій бочці, ос іль и

залежні від подій соці мі, де то
хмарно, то сонячно. Проте психоло-
ічний атарсис має мин ти спішно,
йо о мета — допомо ти збавити про-
фесійні оберти та налашт ватися на
сердечн хвилю. Особисте щастя —
це провідна зоря, що в аз є правиль-
ний життєвий шлях, і нія і хмари ар’-
єрних проблем не повинні її затьма-
рити! Зроз міли?..

КОЗОРОГИ
Вам певно доведеться зробити ви-

нято із правила і поміняти оней на
переправі. “Кадрові” зміни в діловій
оманді є визначальним фа тором для
спіх подальшої ділової співпраці (на
рі ), тож прибо айте свій онсерва-
тизм і радо йдіть наз стріч рео аніза-
ційним змінам. Я що роздратов є не-
дос оналість людей, пристосов йтеся
і облиште тріпати собі нерви повчаль-
ними до мами. Нічо о не вдієш, та їх
створив Господь. Нині вам більше ім-
пон ватиме роль допитливо о Все-
знай и, заці авленість я о о не має
меж, зате доб та інформація принесе
найбільш ористь вам і оточенню.

ВОДОЛІЇ
Розширюйте сфер діяльності. Мож-

ливо, доведеться змінити місце робо-
ти, пере валіфі ватися, освоїти новий
фах, ос іль и з’являться допоміжні обо-
в’яз и. Тож от йтеся стати спеціаліс-
том широ о о профілю. Це не обтяж-
ливо, навпа и, д х новацій стим люва-
тиме ваш ар’єрний пост п. Затрим и
з оплатою на роботі мотивовані ар-
мічно. То “ ріх” висо о о ерівництва.
Одна не заб вайте, що в цьом році
діє правило: однією р ою бер , а ін-
шою віддаю, для вас є пріоритетним в
фінансовом осподарстві, саме тоді
вітер не засвистить ишенях.

РИБИ
Поперед нове ам рне захоплен-

ня, знов хтось розіб’є серце, одна
с ин ти п та давніх поч ттів, на жаль,
не вдасться, вони ц п о тримають
вас своїх лабетах. Тож доведеться
по и що маневр вати між двома “бе-
ре ами”. Живіть с ромно, не беріть
в бор , з фінансами справи епсь і
і, зад мавши придбати важлив по-
п , вс очите в бор и.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 13 ïî 19 ëèïíÿ)
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Íàòàë³ÿ ÊÀÌÈÍ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот за б дь-я ої не оди майданчи
Foster's Beach перетвориться на летови-
ще пласти ових таріло . Команди по
п’ять равців розпочн ть боротьб за о-
ловний приз, поїзд на International
Foster’s Surf Tour на Адріатичном збе-
режжі Хорватії вересні. На відмін від
інших видів спорт , рати фрісбі мож-
на за б дь-я о о ві та на б дь-я ій
площині. Тож пляжний відпочино цьо о
сезон все більше наб ває рис спортив-
ності.

Àëò³ìàò ôð³ñá³ øàëåíèìè òåìïàìè íàáóâàº ïîïó-
ëÿðíîñò³ çà ñâîº¿ ïðîñòîòè òà äîñÿæíîñò³. Ãðàþòü äâî-
ìà êîìàíäàìè, ÿê³ ìîæóòü âêëþ÷àòè ÿê ÷îëîâ³ê³â, òàê
³ æ³íîê. ²ãðîâå ïîëå ïîä³ëåíå íà òðè ñåêòîðè, äâà
êðàéí³õ — çîíè êîæí³é ç êîìàíä. ßê ñïîðòèâíèé ñíà-
ðÿä âèêîðèñòîâóþòü ïëàñòèêîâèé äèñê — ôð³ñá³.

Ìåòà ãðè — íàáèðàòè î÷êè çà äîïîìîãîþ òî÷íî¿
ïåðåäà÷³ ôð³ñá³ (ò³ëüêè ïàñ) ãðàâöåâ³ ñâîº¿ êîìàíäè,
ùî ïðîáðàâñÿ â çîíó ñóïåðíèêà. ßê ïðàâèëî, ãðàþòü
äî 21 î÷êà. Ðîäçèíêà ãðè — ïîâíà â³äñóòí³ñòü ñóää³â,
¿õí³ ôóíêö³¿ âèêîíóþòü ãðàâö³. Âçàãàë³ ôð³ñá³ ìîæíà
ñì³ëèâî íàçâàòè äæåíòëüìåíñüêèì âèäîì ñïîðòó. Ó
ö³é ãð³ íåìàº ì³ñöÿ áðóòàëüíîñò³ ³ òàêòè÷íèì ï³äñòóï-
íîñòÿì, âñ³ëÿêî â³òàºòüñÿ ñïîðòèâíà áîðîòüáà, çàñíî-
âàíà íà êîäåêñ³ ÷åñò³ — äóñ³ ãðè. Ãîëîâíå ïðàâèëî:

“Â ïåðøó ÷åðãó — ïîøàíà äî ñóïåðíèêà”. Òóò íå ïî-
òð³áíî ïåðåìàãàòè çà áóäü-ÿêó ö³íó, âàæëèâî, ùîá ãðà
çàëèøàëàñÿ ÷åñíîþ ³ ïðèíîñèëà çàäîâîëåííÿ.

Óñ³õ áàæàþ÷èõ íàâ÷èòèñÿ ãðàòè ó ôð³ñá³ àáî ïîâáî-
ë³âàòè ïðîôåñ³éí³ òðåíåðè óêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ÷å-
êàþòü ó ñóáîòó ç äåñÿòî¿ ãîäèíè ðàíêó â Ã³äðîïàðêó
íà óçáåðåææ³ Foster’s Beach ïîðó÷ ç R’n’B êàôå. Íå-
îô³òè ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó ïåðø³é ãð³ ç íèçêè òóð-
í³ð³â. Óïðîäîâæ óñüîãî ë³òà òóðí³ðè ïëàíóþòü ïðîâî-
äèòè ó Îäåñ³, Õàðêîâ³, Çàïîð³ææ³ òà Äîíåöüêó. Ô³-
íàëüíà çóñòð³÷ ó Êèºâ³ 25 ñåðïíÿ. Ïåðåìîæö³ ïî¿äóòü
íà òóðí³ð íà õîðâàòñüêó Àäð³àòèêó

Ë³òàþ÷³ òàð³ëêè àòàêóþòü
Ã³äðîïàðê
Ðîçïî÷èíàºòüñÿ òóðí³ð
³ç ãðè ó ôð³ñá³

Âèäàâíèöòâî “À-ÁÀ-ÁÀ-ÃÀ-
ËÀ-ÌÀ-ÃÀ” òà óêðà¿íñüêå ïðåä-
ñòàâíèöòâî êîìïàí³¿ Xerox ïîçà-
â÷îðà ïðåäñòàâèëè ñï³ëüíèé ïðî-

åêò — êíèæêó Âñåâîëîäà Íåñòàé-
êà, ³ëþñòðîâàíó ä³òüìè. ²ëþñòðà-
ö³¿ äëÿ êíèæêè â³äáèðàëè íà
êîíêóðñí³é îñíîâ³. Äèðåêòîð âè-

äàâíèöòâà “À-ÁÀ-ÁÀ-ÃÀ-ËÀ-
ÌÀ-ÃÀ” ²âàí Ìàëêîâè÷ ðîçïî-
â³â, ùî êîíêóðñ ïðîõîäèâ ó äâà
åòàïè. Ñïî÷àòêó ä³òåé ó øêîëàõ,
³íòåðíàòàõ ³ äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ
çíàéîìèëè ç êàçêàìè Âñåâîëîäà
Íåñòàéêà. Ïîò³ì ïðîòÿãîì ì³ñÿ-
öÿ ä³òè ìàëþâàëè ãåðî¿â êàçîê òà
ñþæåòè, ÿê³ ¿ì íàéá³ëüøå ñïîäî-
áàëèñÿ. Òàêèì ÷èíîì ç³áðàëè
ìàéæå 300 ìàëþíê³â, ç ÿêèõ æó-
ð³ îáðàëî 55 íàéêðåàòèâí³øèõ.
Çà ï³äñóìêàìè êîíêóðñó êîìïà-
í³ÿ Xerox â Óêðà¿í³ é “À-ÁÀ-ÁÀ-
ÃÀ-ËÀ-ÌÀ-ÃÀ” âèçíà÷èëî íàé-
êðàù³ äèòÿ÷³ ìàëþíêè äëÿ ³ëþñ-
òðàö³¿ íåêîìåðö³éíîãî âèäàííÿ
íîâî¿ êíèæêè ïàíà Íåñòàéêà
“Íàéíîâ³ø³ ïðèãîäè â ë³ñîâ³é
øêîë³”. Êíèæêó áåçîïëàòíî íà-
äðóêóþòü íà òèïîãðàôñüêîìó îá-
ëàäíàíí³ Xerox. Ïðåçåíòàö³ÿ íå-
êîìåðö³éíîãî òèðàæó çàïëàíîâà-
íà íà âåðåñåíü ³ ñòàíîâèòèìå 500
åêçåìïëÿð³â. Âåñü íàêëàä áåç-
êîøòîâíî ðîçïîâñþäÿòü ó äèòÿ-
÷èõ áóäèíêàõ òà ³íòåðíàòàõ.

Ãîëîâà ïðåäñòàâíèöòâà Xerox
â Óêðà¿í³ ï³äêðåñëèâ, ùî âîíè
âæå ìàþòü äîñâ³ä ó êíèãîâèäàí-
í³, àëå íåêîìåðö³éíèé ïðîåêò
çàö³êàâèâ êîìïàí³þ íå ëèøå ó
çâ’ÿçêó ç ìîæëèâ³ñòþ ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè ÿêîñò³ ¿õíüîãî îáëàä-
íàííÿ, à é ó ñâ³òë³ ñîö³àëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ á³çíåñó. ² öå íå
îñòàíí³é ïðîåêò ùîäî âèäàâ-
íèöòâà ë³òåðàòóðè, ñïðÿìîâàíî¿
íà âèõîâàííÿ ä³òåé.

Íà çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà
“Õðåùàòèêà”: ÷è çìîæóòü ä³òè ³ç
çâè÷àéíèõ ñ³ìåé òàêîæ ïðèäáà-
òè êíèæêó êàçîê “Íàéíîâ³ø³
ïðèãîäè â ë³ñîâ³é øêîë³”, ïàí
Ìàëêîâè÷ ïîÿñíèâ, ùî ïîâòîð-
íå âèäàííÿ ìîæëèâå íà ïî÷àò-
êó 2008 ðîêó
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Âèäàâíèöòâî âèêîðèñòàëî
äèòÿ÷ó ïðàöþ
Íîâó êíèæêó äëÿ ä³òåé Âñåâîëîäà Íåñòàéêà
³ëþñòðóâàëà ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ
Àííà ÊÎÑÒ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Позавчора видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" опри-
люднило спільний з Xerox У раїна видавничий прое т.
Йо о мета — приверн ти ва ромадсь ості до проб-
леми вітчизняно о ни одр вання, освіти дітей, а та-
ож за допомо ою он рсів дитячо о малюн а допо-
ма ати дітям роз ривати їхні х дожні таланти.

Дире тор видавництва Іван Мал ович відібрав 55 дитячих малюн ів
для нової ниж и Всеволода Нестай а
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü.
Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ТОВ "Інте ралінвест"
повідомляє про прое т вання б дівництва житлово-
офісно о омпле с пров. Машиноб дівном , 26

Солом'янсь ом районі м. Києва.
Кіль ість поверхів — 10—22
Кіль ість вартир — 100; з підземним пар ін ом.

Замовни — ТОВ "Інте ралінвест"
Генпрое т вальни — ПП "Архіб ддизайн"

На підставі: — до овор оренди земельної ділян и ВСВ № 618679
від 13 люто о 2006р.

— розпорядження № 585/3161 від 07.07.05 р.

ТОВ "Альфа-Глоб с"
повідомляє про прое т вання ре онстр ції з розширенням
спально о орп с та б дівництва отельної і тренажерно о
зал з метою влашт вання оздоровчо-реабілітаційно о

центр на в л. Ми оли Юн ерова, 2
Оболонсь ом районі м. Києва.

Кіль ість поверхів — 4—6
Кіль ість /місць — 140—150

Замовни — ТОВ "Альфа-Глоб с"
Генпрое т вальни — "НДІпрое тре онстр ція"

На підставі: —до овор оренди земельної ділян и ВВС № 319940
від 7 червня 2004 р.

— розпорядження № 437 від 25.03.05 р.

Київсь е місь е оловне правління
земельних рес рсів Держзема ентства У раїни

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- Першо о заст пни а начальни а оловно о правління;
- Заст пни а начальни а оловно о правління;
- Завід вача се тор ;
- Начальни а відділ ;
- Головних спеціалістів;
- Провідних спеціалістів;
- Спеціалістів 1 ате орії.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта -
відповідно о професійно о спрям вання або за мови, що андидат
на посад наб ває повн вищ освіт з цьо о напрям .

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам,
подають до он рсної омісії та і до менти: заяв на часть
он рсі, заповнен особов арт (форма П-2ДС) з відповідними
додат ами, опії до ментів про освіт та опію паспорта
ромадянина У раїни, відомості про доходи та зобов'язання
фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім'ї за 2006 р.,
2 фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів - ЗО алендарних днів від дня п блі ації
о олошення.

Адреса: м. Київ, в л. Жилянсь а, 107, тел.: 239-39-66, 239-39-63.
Звертатись се тор адрово о забезпечення.

ЗАТ "Фор м-ДС"
повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,

що відб д ться 30 серпня 2007 ро о 18.00
за адресою: м. Київ, в л. Жмеринсь а, 1

Порядо денний:
1. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності
ЗАТ "Фор м-ДС" за 2006 рі .

2. Звіт Спостережної ради ЗАТ "Фор м-ДС". (Інформація про стан
та заходипополіпшеннюроботиСпостережної радиЗАТ "Фор м-ДС").

3. Звіт та виснов и Ревізійної омісії ЗАТ "Фор м-ДС".
4. Затвердження річної фінансової звітності ЗАТ "Фор м-ДС" за 2006 рі .
5. Визначення поряд розподіл приб т та нарах вання і виплат
дивідендів за 2006 рі .

6. Затвердження план розвит ЗАТ "Фор м-ДС" на 2007 рі .
7. Зміна с лад членів Правління ЗАТ "Фор м-ДС'.
Реєстрація часни ів з 17.00 до 18.00 за місцем проведення
за альних зборів а ціонерів. А ціонерам при собі мати до мент,
що посвідч є особ . Представни и а ціонерів повинні мати
належним чином оформлен довіреність.
Тел. для довідо (044) 58-59-777.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Шевч Людмил Сер іївн
та Шевч Марію Анатоліївн , я відповідачів, в с дове засідання по цивільній
справі за позовом Семеніхина Оле а Ві торовича доШевч Марії Анатоліївни,
Шевч Людмили Сер іївни, Безребро о Володимира Савелійовича, треті
особи: Сердю ова Наталія Андріївна, Головне правління юстиції м. Києва про
визнання правочинів недійсними, я е призначено на 26.07.2007 на 9.30 за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31. У разі неяв и в с дове
засідання Шевч Людмили Сер іївни та Шевч Марії Анатоліївни роз ляд
справи б де проведено за їх відс тності.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Г сь ова
Віталія І оревича по цивільній справі №2-2975/07 за позовом Київсь ої дире ції
ЗАТ “Європейсь ий страховий альянс” до Г сь ова Віталія І оревича про
відш од вання збит ів поряд ре рес в с дове засідання на 01 серпня
2007 ро на 9.30.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 24 липня 2007 ро о
17.30 б де роз лядатися цивільна справа за позовом Мар нича А.В. до Зайця
О.В. про стя нення бор за до овором пози и. В с дове засідання ви ли ається
відповідач Заєць Оле Ві торович. В разі неяв и справ б де роз лян то Ваш
відс тність. Адреса с д : м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб. № 25.

Посвідчення лі відатора аварії на Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 3,
серія А, №128160, видане на ім'я Воло іна Леоніда Ми олайовича,
вважати недійсним.

Запрош ємо жителів Печерсь о о район на ромадсь е
об оворення б дівництва житлово-офісно о омпле с з
вб дованими і приб дованими приміщеннями і пар ін ом по
в л.Леоніда Первомайсь о о, 5Б.
Че аємо Вас 25 липня 2007 ро о 18.00 приміщенні Концертно-
ст дійно о омпле с Національної радіо омпанії У раїни за
адресою: в лиця Леоніда Первомайсь о о, 5А.

За блене свідоцтво на б дино в селі Юш и Ка арлиць о о район
Київсь ої області по в лиці Ш р хіна, видане Гребенівсь ою сільсь ою
радою 27.04.2000 р. на ім'я Юрч Марії Іванівни, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на право власності на житлов вартир №19,
я а знаходиться за адресою: м. Київ, в л. Нижній Вал, 33-В, видане
Подільсь ою районною державною адміністрацією м. Києва 20 травня
1996 ро на ім'я Сидорен а Генадія Ми олайовича, вважати
недійсним.

Áîðèñ Áåðåçîâñüêèé
ðîçïîâ³â ïðî ñâ³é Ìàéäàí
Á³çíåñìåí ïðåäñòàâèâ Óêðà¿í³ ñâîþ êíèæêó 
÷åðåç òåëåì³ñò ³ç Ëîíäîíà
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора в інформа ентстві
"ForUm" відб вся теле-
міст з бізнесменом Бо-
рисом Березовсь им з
на оди виход в У раїні
йо о ниж и "Мой Май-
дан Незалежности". Він
не підтвердив і не запе-
речив, що хотів би впли-
н ти нею на майб тні
парламентсь і пере они.
Фінанс вати на виборах
я сь політичн сил не
збирається, але споді-
вається, що йом
вдасться відс дити в Да-
вида Жванії та Оле сан-
дра Третья ова роші, я і
б цімто давав їм на По-
маранчев революцію.

Êíèæêà Áîðèñà Áåðåçîâñüêî-
ãî íàñïðàâä³ º ëèøå çá³ðêîþ éî-
ãî ñòàòåé, ³íòåðâ’þ, à òàêîæ ëèñ-
ò³â Â³êòîðîâ³ Þùåíêó, Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî, îïðèëþäíåíèõ â³ä
ñ³÷íÿ 2003-ãî äî êâ³òíÿ 2007-ãî.
Âñ³ âîíè ïîâ’ÿçàí³ ç Ïîìàðàí-
÷åâîþ ðåâîëþö³ºþ. Æîäíîãî
ðÿäêà, íàïèñàíîãî âëàñíîþ ðó-
êîþ îë³ãàðõà, â öüîìó âèäàíí³
íåìàº. Êð³ì ïîñâÿòè: “Îðàíæå-
âûì — òåì, êòî “âûäàâèë èç ñå-
áÿ ðàáà”.

Áîðèñ Áåðåçîâñüêèé â³äïîâ³â
äîâîë³ òóìàííî íà çàïèòàííÿ, ÷è
íå º ïîÿâà êíèæêè íàìàãàííÿì
âïëèíóòè íà ïåðåá³ã ìàéáóòí³õ
ïàðëàìåíòñüêèõ ïåðåãîí³â â
Óêðà¿í³. Â³í ëèøå çàóâàæèâ, ùî
ó âèäàíí³ — éîãî ñòàâëåííÿ äî
Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿, à âî-
íà, áåçïåðå÷íî æ, ïåâíèì ÷è-
íîì âèçíà÷àòèìå ïåðåá³ã âèáî-
ð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ó ñàìîâïåâíåí³é íàçâ³ “Ìîé
Ìàéäàí...” íåìàº í³ÿêîãî ï³ä-
òåêñòó, çàïåâíèâ ïîë³òè÷íèé á³-
æåíåöü. Õî÷à é íå çàïåðå÷óº, ùî
äàâàâ ãðîø³ íà Ïîìàðàí÷åâó ðå-
âîëþö³þ, îòîæ, ìîæëèâî, ³
âïëèâàâ íà íå¿. Àùå äîäàâ: ðå-
âîëþö³þ çíèçó í³ çà ÿê³ ãðîø³ íå
êóïèòè.

“Ìîé Ìàéäàí...” — öå “ìîº
ñòàâëåííÿ äî òèõ ïîä³é, ùî â³ä-
áóâàëèñÿ â Óêðà¿í³”, áî “í³êîëè
íå áóâ áàéäóæèì äî ö³º¿ ðåâîëþ-
ö³¿”, — íàãîëîñèâ Áåðåçîâñüêèé.
×îìó? Áî ïîâ’ÿçóº ðîçâèòîê ïî-
ä³é â Óêðà¿í³ ç ìàéáóòí³ì Ðîñ³¿.
² íàãàäàâ æóðíàë³ñòàì, ùî îäíà
ç éîãî ñòàòåé òàê ³ íàçèâàëàñÿ:
“Ñóäüáà Ðîññèè ðåøàåòñÿ íà
Óêðàèíå”.

Ïàí Áåðåçîâñüêèé ïðîâ³â ïà-
ðàëåëü ì³æ ñïðàâàìè ç îòðóºí-
íÿì Îëåêñàíäðà Ëèòâèíåíêà ³
Â³êòîðà Þùåíêà. Êîëè Áðèòà-
í³ÿ ïîñòàëà ïåðåä âèáîðîì çáå-
ðåãòè äîáð³ â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ,
ï³òè íà êîìïðîì³ñ ç Âîëîäèìè-
ðîì Ïóò³íèì ÷è ñòàòè íà çàõèñò
ñâîãî ãðîìàäÿíèíà, âîíà îáðà-
ëà îñòàííº ³ âèð³øèëà éòè äî
ê³íöÿ ó öüîìó ïðîòèñòîÿíí³.
Óêðà¿íà æ, áóö³ìòî, íå ìîæå çà-
õèñòèòè íå ò³ëüêè ñâî¿õ ãðîìà-
äÿí — âëàäà â îñîá³ Ïðåçèäåí-
òà ñàìà ñåáå íå çàõèñòèòü. Öå,
ìîâëÿâ, ÷åðåç ñòðàõ íàçâàòè òèõ,
õòî éîãî îòðó¿â. ² çàïåâíèâ, ùî
êîëè ïàíîâ³ Þùåíêó çàáðàêíå
äóõó âêàçàòè ³ìåíà, òî º ñèëè,

ÿê³ öå çðîáëÿòü. Â öüîìó çîêðå-
ìà çàö³êàâëåíèé ³ çàñíîâàíèé
Áåðåçîâñüêèì Ôîíä ãðîìàäÿí-
ñüêèõ ñâîáîä. Â³í óæå ðîçñë³äó-
âàâ äåÿê³ ñïðàâè â Óêðà¿í³, íà-
ïðèêëàä, ðîçøèôðîâóâàâ ñêàí-
äàëüí³ ïë³âêè Ìèêîëè Ìåëüíè-
÷åíêà ³ õîò³â áè ðîçêðèòè ñïðà-
âó ç îòðóºííÿì Â³êòîðà Þùåí-
êà äî ê³íöÿ. Êîíêðåòíî¿ æ àäðå-
ñè Áîðèñ Áåðåçîâñüêèé íàçèâà-
òè ïîêè ùî íå õî÷å.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”,
÷è òîìó êíèæêó Áîðèñ Áåðåçîâ-
ñüêèé ïðåäñòàâëÿº çàî÷íî — ç
Ëîíäîíà, ùî é äîñ³ íåâ’¿çíèé â
Óêðà¿íó, â³í â³äïîâ³â: òàêèì º
ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà
Þùåíêà, ÿêèé “íå âèÿâèâ äî-
ñòàòíüî¿ âîë³, àáè âèêîíàòè ò³
îá³öÿíêè, ÿê³ ìåí³ äàâàâ”. ßê
íåìàº ¿¿ ³ òåïåð, ùîá ðîçêðèòè
çàìàõ íà éîãî æ âëàñíå æèòòÿ.

Íà ùå îäíå çàïèòàííÿ “Õðå-
ùàòèêà”, ÷è íå ïðîãíîçóº Áî-
ðèñ Áåðåçîâñüêèé ïîÿâè ï³ä ÷àñ
íàñòóïíèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîð³â òàêîãî æ çà ñèëîþ ðåâîëþ-
ö³éíîãî Ìàéäàíó, ÿê öå áóëî íà
ïðåçèäåíòñüêèõ, îë³ãàðõ ñêàçàâ,
ùî í³. Ïðîòèñòîÿííÿ 2004 ðîêó
óæå íå ïîâòîðèòüñÿ. Òî áóâ
ñïëåñê åìîö³é. Ï³ñëÿ íüîãî
ñòàâñÿ ÿê³ñíèé ïåðåëîì íà êî-
ðèñòü äåìîêðàòè÷íèõ çì³í â
Óêðà¿í³. Öå íå ïðîñòî êðàñèâ³
ñëîâà, à â³ä÷óòòÿ ñàìîäîñòàòíî-
ñò³, ñâîáîäè, ÿêîþ â³º ç Óêðà¿íè.
Ïðî öå ðîçïîâ³äàëè Áîðèñîâ³
Áåðåçîâñüêîìó éîãî äðóç³-ðîñ³-
ÿíè, êîòð³ ÷àñ â³ä ÷àñó áóâàþòü
ó Êèºâ³. Öå ³ º ãîëîâíèì çäîáóò-
êîì Ìàéäàíó, ââàæàº ï³äïðè-
ºìåöü.

Îë³ãàðõ çàïåðå÷èâ ÷óòêè, áó-
ö³ìòî â³í óæå äîìîâèâñÿ ç Þë³-
ºþ Òèìîøåíêî ïðî ô³íàíñîâó

ï³äòðèìêó ¿¿ íà âèáîðàõ â îáì³í
íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â Êèºâ³, äå
í³áèòî õîò³â áè ïîáóäóâàòè ñâî¿
ãîòåë³. Ñïðàâä³, ïàí Áåðåçîâ-
ñüêèé ââàæàº Òèìîøåíêî ºäè-
íèì ö³ëåñïðÿìîâàíèì, ñèëüíèì
³ ïîñë³äîâíèì ïîë³òèêîì â
Óêðà¿í³. Â³í ¿é ñèìïàòèçóº, àëå
ãðîø³ â íå¿ íå âêëàäàº. ² âçàãà-
ë³ æîäíó ïîë³òè÷íó ñèëó â Óêðà-
¿í³ íå ô³íàíñóº. Âòðó÷àííÿ çáî-
êó ìîæå ëèøå çàøêîäèòè. Äå-
ìîêðàòè÷í³ ïðîöåñè ðîçïî÷àëè-
ñÿ, ³ ¿õ íå çóïèíèòè. Âèáîðè 30
âåðåñíÿ â³äáóäóòüñÿ, ³ êðèçó
ìîæíà ïîäîëàòè ò³ëüêè øëÿõîì
âñåíàðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ.
Ïîäàëüø³ ðåôîðìè çàëåæàòè-
ìóòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè Òèìî-
øåíêî ³ Þùåíêî çìîæóòü âïî-
ðàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè àìá³ö³ÿìè.
²íàêøå ïåðåìîãà ñèë, ùî ñòîÿòü
çà íèìè, íå áóäå ïåðåêîíëèâîþ.

Ñòîñîâíî ïðåòåíç³é Áåðåçîâ-
ñüêîãî äî Îëåêñàíäðà Òðåòüÿêî-
âà ³ Äàâèäà Æâàí³¿, ÿêèì â³í íà-
÷åáòî äàâàâ ãðîø³ ï³ä Ïîìàðàí-
÷åâó ðåâîëþö³þ, òî ö³ºþ ñïðà-
âîþ çàéìàþòüñÿ éîãî áðèòàíñüê³
àäâîêàòè. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî
“âîíè ò³êàþòü, àáè ¿ì âðó÷èëè
âèêëèê äî ñóäó”. Àëå çà Ãà-
àçüêîþ êîíâåíö³ºþ, ÿêó ï³äïè-
ñàëà é Óêðà¿íà, öå ìîæíà çðî-
áèòè é ÷åðåç Ì³í³ñòåðñòâî þñ-
òèö³¿ Óêðà¿íè. Íîíñåíñ ó òîìó,
ùî â³ä ì³í³ñòåðñòâà íàä³éøëà
â³äïîâ³äü: âîíî íå ìîæå çíàéòè
ïàí³â Òðåòüÿêîâà ³ Æâàí³þ! Íà
äóìêó ïàíà Áåðåçîâñüêîãî, ñàìå
âîíè ñòîÿòü çà ðîçâàëîì “ïîìà-
ðàí÷åâî¿ êîàë³ö³¿” é óñóíåííÿì
ïàí³ Òèìîøåíêî ç ïîñàäè
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà. Áîðèñ Áåðå-
çîâñüêèé ââàæàº, ùî â ðåâîëþ-
ö³¿ âîíè áðàëè ó÷àñòü ç êîðèñ-
ëèâèõ ìîòèâ³â



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó ï³âäåíí³é òà ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñ-
öÿìè êîðîòêî÷àñíèé äîù, ãðîçà. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+30°Ñ, âíî÷³ +18...+23°Ñ, ó ñõ³äí³é ÷àñ-
òèí³, Êðèìó òà Ïðèàçîâ’¿ âäåíü +28...+31°Ñ, âíî÷³ +15...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âäåíü ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé
äîù.Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+26°Ñ, âíî÷³ +14...+15°Ñ
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

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

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2418

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðäè, 
âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 11, 12 òà 13 ëèïíÿ 

До роз ляд приймаються чорно-білі й ольорові знім и, я і в сьом
розмаїтті відображають наше життя всіх йо о проявах, природ ,
домашніх любленців. Роботи надсилайте на адрес реда ції з поміт ою
“Фото он рс”, зазначивши свої прізвище, ім’я, номер телефон . Най-
ращі світлини др ватим ться щосереди та щоп’ятниці. Кон рс
триватиме до 10 р дня 2007 ро . На переможців че ають дипломи від
ор анізаторів та призи.

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

Давай познайомимося Анатолій МУРГА (Київ)

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

Партнер прое т

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

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  13 липня 2007

☺ “Ó êîæíî¿ äèòèíè çàðèòèé ïîòåíö³àë, ³ éî-
ãî ïîòð³áíî ðîçêðèòè”.
☺ “Êîíñòèòóö³þ òðåáà ÷èòàòè, à íå íþõàòè”.
☺ “Öåé çàêîíîïðîåêò óáîë³âàº çà íàøó äåðæà-

âó”.
☺ “Íàéêðàùèé ðóõ — ðóõ ÷àñòèíàìè”.
☺ “Öå íå ïðèíîñèòü êîðèñò³, à ìàº çâîðîòëè-

âèé õàðàêòåð”.
☺ “ß ñêîðîòèëàñü, òî ñêîðî ÷óéòå é çàïèòàííÿ”.

☺ “Â³í íà ñîï³ëö³ âèêîíóº âñþ ë³òåðàòóðó”.
☺ “Â³í áàòüêî “Àíòå¿â” ³ äðóãèõ ë³òàê³â”.
☺ “Ìè íå äóæå çóñòð³÷àºìî ëþäåé, ÿê³ ¿äóòü â

Óêðà¿íó”.
☺ “Òîæ çâó÷èòü îñòàííÿ àìåðèêàíñüêîãî ñìà-

êó ï³ñíÿ”.
☺ “ßêùî ëþäèíà òðîõè íåöåíçóðíî ãîâîðèòü,

òî ¿¿ ìîæíà âèêëþ÷èòè”.
Під от вала Оль а ДЯЧЕНКО, “Хрещати ”

“ß ñêîðîòèëàñü, òî ñêîðî ÷óéòå é çàïèòàííÿ”
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