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ЮВІЛЕЙНА МЕЛОДІЯ
Аді Ро овцевій сповнилося 70

Ìåøêàíö³
çàõèùàþòü ñâî¿
Òåðåìêè
Êèÿíè âèñëîâëþþòü ïðîòåñò 
ïðîòè áóä³âíèöòâà íà Òåðåìê³âñüê³é, 12

Ñèòóàö³þ ç áóä³âíèöòâîì íà âó-
ëèö³ Òåðåìê³âñüê³é, 12 ï³ä êîí-
òðîëü âçÿâ Áëîê Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. ÁÞÒ ³ “Íàøà Óêðà¿íà”
ìåøêàíöÿì ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ó
äîïîìîç³ â³äìîâèëè.

Áóäèíêè íà âóëèö³ Òåðåìê³â-
ñüê³é ñòîÿòü íà áîëîòèñò³é ì³ñöå-

âîñò³, ³ âæå º òð³ùèíè â êàï³òàëü-
íèõ ñò³íàõ, à ï³äâàëè ïîñò³éíî ï³ä-
òîïëþþòü ´ðóíòîâ³ âîäè. Îòîæ
áóäü-ÿê³ êîëèâàííÿ º íåáåçïå÷íè-
ìè äëÿ ö³ë³ñíîñò³ áàãàòîïîâåðõ³-
âîê. Çàáóäîâíèêè ïëàíóâàëè çðî-
áèòè ï³ä’¿çä ÷åðåç òåðèòîð³þ ºäè-
íîãî ìàéäàí÷èêà äëÿ â³äïî÷èíêó,

ÿêèé óðî÷èñòî â³äêðèëè òðè ðîêè
òîìó çà ó÷àñòþ äåïóòàò³â òà ãîëî-
âè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè. Çà
ïðîåêòîì çàáóäîâè, âñ³ çåëåí³ íà-
ñàäæåííÿ, ìàéäàí÷èê äëÿ ñóø³í-
íÿ á³ëèçíè, ì³ñöÿ äëÿ âèãóëþâàí-
íÿ ñîáàê ï³äëÿãàëè çíèùåííþ.

Ëþäè íå ðàç çâåðòàëèñÿ äî ïðî-
êóðàòóðè, àëå ïðèõîäèëè ëèøå
ôîðìàëüí³ â³äïèñêè. Ïîò³ì ãðîìà-
äÿíè ïîïðîñèëè äîïîìîãè ó ïàð-
ò³¿ “Íàøà Óêðà¿íà”, ÁÞÒ òà Ãðî-
ìàäñüêîãî àêòèâó Êèºâà, òà ¿ì â³ä-
ìîâèëè. Íàòîì³ñòü çàñòóïíèê ãîëî-
âè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çå-
ìåëüíèõ â³äíîñèí Êè¿âðàäè Ëþä-
ìèëà Çàêðåâñüêà ( ôðàêö³ÿ “Íàøà
Óêðà¿íà”) ñêàçàëà ìåøêàíöÿì, ùî
íà â³äâåäåí³é òåðèòîð³¿ íîðìàëüíî
ñòîÿòèìå ùå îäèí áóäèíîê.

За інчення на 2-й стор.

“Ïëàíåòà Çåìëÿ”
ç³éøëà ç ãðîøîâî¿
îðá³òè
Áóä³âíèöòâî äâîõ áóäèíê³â íà Òðîºùèí³,
ÿêå ô³íàíñóâàëà öÿ ãðóïà, ïðèïèíåíî
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в Деснянсь ій райдержадміністрації збе-
р ться ош ані інвестори б дівництва на в лиці Лав-
р хіна, 5 та 6. Нині цим б дин ам дають поштов
адрес . В разі бан р тства ТОВ "Планета Земля
ЛТД" або ТОВ "СмартеХСистемз", я а ініціювала
створення фінансово о фонд та причетна до цьо о
б дівництва, інвестори мо ли б залишитися ні з
чим. Після отримання поштової адреси люди змо-
ж ть звертатися до с д , щоб за ними визнали пра-
во власності на недоб довані вартири.

1
0
0

Îäíà ³ç ïîòåíö³éíèõ ìåøêà-
íîê ô³íàíñîâàíî¿ ÒÎÂ “Ïëàíå-
òà Çåìëÿ ËÒÄ” áàãàòîïîâåðõ³â-
êè Ñâ³òëàíà Àëåêñàíäðîâà ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî â÷î-
ðà äåìîíòóâàëè êðàí á³ëÿ áó-
äèíê³â 5 òà 6 íà âóëèö³ Ëàâðó-
õ³íà. Íàðàç³ Ñâ³òëàíà Àëåêñàíä-
ðîâà âæå íå çíàº, ÷è îòðèìàº
êîëè-íåáóäü òóò æèòëî.

Îêð³ì Òðîºùèíè, ÒÎÂ “Ïëà-
íåòà Çåìëÿ ËÒÄ” ô³íàíñóº áó-
ä³âíèöòâî ó Âèøãîðîä³, Îáóõî-
â³ òà Áðîâàðàõ. Ïðî ñèòóàö³þ
äîâêîëà áóäèíêó â Áðîâàðàõ
“Õðåùàòèê” óæå ïèñàâ
03.07.2007. Íàãàäàºìî, ùî ìè-
íóëîãî ðàçó ÒÎÂ “Ïëàíåòà Çåì-
ëÿ” â³äìîâèëîñÿ â³ä êîìåíòàð³â
ãàçåò³, áî íå áóëî, ìîâëÿâ, êå-

ð³âíèöòâà. Òåïåð æå ïî òåëåôî-
íó âçàãàë³ í³õòî íå â³äïîâ³äàâ.
Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà”
çâåðíóâñÿ äî ÒÎÂ “ÑìàðòåÕ-
Ñèñòåìç” ÿê äî êîìïàí³¿, êîò-
ðà ³í³ö³þâàëà ñòâîðåííÿ ÒÎÂ
“Ïëàíåòà Çåìëÿ ËÒÄ”. Àëå òàì
ïîâ³äîìèëè, ùî íàðàç³ ô³íàíñî-
âèé ôîíä ïåðå¿æäæàº äî íîâî-
ãî îô³ñó, ³ òåëåôîííó ë³í³þ òàì
âñòàíîâëÿòü íàïðèê³íö³ òèæíÿ,
òîìó ïîãîâîðèòè ìîæíà áóäå
ëèøå â ï’ÿòíèöþ. Ïðèäáàòè
êâàðòèðó íà Ëàâðóõ³íà, 5 àáî
Ëàâðóõ³íà, 6 òàêîæ íåìîæëèâî.
Ïðåäñòàâíèê “ÑìàðòåÕÑèñ-
òåìç” â³äïîâ³ëà, ùî ç öüîãî
ïðèâîäó äî íèõ òðåáà çâåðòàòè-
ñÿ òàêîæ íàïðèê³íö³ òèæíÿ.

За інчення на 2-й стор.

Ìåð Êèºâà 
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
íå äîïóñòèòü íîâèõ
àâàð³é ó ìåòðî

“ß ç âåëè÷åçíîþ óâàãîþ ñòàâ-
ëþñÿ äî çàâäàííÿ îïòèì³çàö³¿
ðîáîòè êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³-
òåíó ³ éîãî ðîçøèðåííÿ, àäæå
ìåòðî íà ñüîãîäí³ º íàéíàä³é-
í³øèì òà íàéøâèäøèì âèäîì
òðàíñïîðòó â Êèºâ³”,— ãîâî-
ðèòü Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.—
Ðîçâèòîê ñòîëè÷íîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó — îäíå ç ãîëîâíèõ çàâ-
äàíü ìîº¿ êîìàíäè, àäæå öå ñî-
ö³àëüíèé òðàíñïîðò, ÿêèé, êð³ì
óñüîãî ³íøîãî, º ³ íàéäåøåâ-
øèì ó ªâðîï³. Ìè çðîáèìî âñå
ìîæëèâå, ùîá òàêà òåíäåíö³ÿ
çáåðåãëàñÿ. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, â
ïåðåðàõóíêó íà â³ò÷èçíÿí³ ãðî-
ø³, ïî¿çäêà â ìîñêîâñüêîìó
ìåòðî êîøòóº 3,54 ãðí, ó Ñàíêò-
Ïåòåðáóðç³ — 2,74 ãðí, Ì³í-

ñüêó — 1,31 ãðí, íå êàæó÷è âæå
ïðî ºâðîïåéñüê³ ñòîëèö³”.

Ó òîé æå ÷àñ, Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ââàæàº, ùî á³ëüøîñò³
àâàð³é ó ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³
ìîæíà áóëî á óíèêíóòè. “Ïî-
òð³áíî ðîçóì³òè, ùî ìåòðî —
ñêëàäíèé ìåõàí³çì, îòîæ ó éî-
ãî ðîáîò³ ìîæëèâ³ çáî¿,— çàóâà-
æèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.—
Àëå á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íàëåæàòü
äî êàòåãîð³¿ ðîáî÷èõ ïðîöåñ³â ³
îïåðàòèâíî óñóâàþòüñÿ. Íàïðè-
êëàä, ó ï’ÿòíèöþ, 13 ëèïíÿ,
ñòàëàñÿ àâàð³ÿ íà Ñèðåöüêî-Ïå-
÷åðñüê³é ë³í³¿, ÷åðåç ùî ðóõ ïî-
¿çä³â óòðóäíèâñÿ, àëå àâàð³þ ë³ê-
â³äóâàëè, ³ âæå çðàíêó â ïîíå-
ä³ëîê êèÿíè êîðèñòóâàëèñÿ ìåò-
ðî ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³”
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Після то о, я на місце майб тньо о б дівництва стали завозити б дматеріали, меш анці влашт вали нав оло ньо о
цілодобове чер вання

²ðèíà ÌÀËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора меш анці с сідніх з новоб довою на в лиці Те-
рем івсь ій,12 Голосіївсь о о район б дин ів виставили
пі ет з привод неза онно о б дівництва на приб дин о-
вій території. З ними з стрівся олова фра ції Бло
Леоніда Черновець о о Голосіївсь ій районній раді
І ор Шпа , я ий повідомив, що хвалене Київрадою рі-
шення про заборон б дь-я их б дівельних робіт сто-
с ється і Терем івсь ої, 12.



За інчення. Почато на 1-й стор.
Òîä³, ðîç÷àðîâàí³ á³ëüø³ñòþ ïîë³òè÷-

íèõ ñèë ó Êè¿âðàä³, çàòåëåôîíóâàëè äî
ïðèéìàëüí³ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, äå íà öþ
ïðîáëåìó îäðàçó çâåðíóëè óâàãó. “Ó
îñòàíí³é äåíü ïåðåä ïëåíàðíèì çàñ³äàí-
íÿì ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ï’ÿòîãî
ñêëèêàííÿ ïðåäñòàâíèêè áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî âñòàíîâèëè íà ì³ñö³ áó-
ä³âíèöòâà íàìåò. ², äóìàþ, ñâî¿ìè ãîëî-
ñàìè äîïîìîãëè â³äì³íèòè ð³øåííÿ ïî-
ïåðåäíüî¿ âëàäè”, — ñêàçàâ “Õðåùàòè-
êó” ìåøêàíåöü Þð³é ²âàùåíêî.

Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðî
ïåðåá³ã ïîä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ãðîìàäÿí-
ñüêèì ñïðîòèâîì. Â í³÷ ç 7 íà 8 ëèïíÿ
ïðè¿õàëà íåâ³äîìà ìàøèíà é çâàëèëà áó-
ä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òîä³ âîíè óõâàëèëè

ð³øåííÿ ÷åðãóâàòè ö³ëîäîáîâî. Ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè çàáó-
äîâíèêè â³äìîâèëè. À ò³, ÿê³ çíàéøëè
ñàì³ ìåøêàíö³, ì³ñòèëè ïîðóøåííÿ ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà. Çà îï³ð ëþäÿì ïî-
÷àëè ïîãðîæóâàòè, ùî ïðè¿äóòü ç ì³ë³-
ö³ºþ ³ âñå îäíî ïðîäîâæóâàòèìóòü áó-
ä³âíèöòâî.

Çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â, ç ïèòàííÿ íå-
çàêîííîãî áóä³âíèöòâà áóëî çàïëàíîâàíî
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ÿê³ ïðîâîäèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Êóð³ííèé.
Àëå ìåøêàíö³ çðîçóì³ëè, ùî ¿õ ââîäÿòü ó
îìàíó. Âîíè ñòâîðèëè ïðîòîêîë, âèáðà-
ëè ãîëîâó é ñåêðåòàðÿ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü. Àëå ö³ ñëóõàííÿ âèçíàëè íåä³éñíè-
ìè. Ïðîòå ó ìåøêàíö³â çàëèøèëèñÿ ïðî-
òîêîëè ñëóõàíü.

Ë³äåð ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ó Êè¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê ïîâ³-
äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ìåøêàíö³ Òå-
ðåìê³âñüêî¿ çâåðíóëèñÿ äî íèõ ïî äîïî-
ìîãó. Ïðåäñòàâíèêè Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî îäðàçó çðåàãóâàëè íà ïðîõàí-
íÿ ëþäåé ³ âè¿õàëè íà íåçàêîííó çàáóäî-
âó. Àëëà Øëàïàê çàçíà÷èëà, ùî ïðèáó-
äèíêîâà òåðèòîð³ÿ â æîäíîìó ðàç³ íå ìî-
æå áóòè çíèùåíà. “Öå ³ çåëåíà çîíà, ³ äè-
òÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ÿê³ íàñïðàâä³ ïîòð³á-
í³ íà Òåðåìê³âñüê³é. Äî íàñ çâåðòàëèñÿ
íå ëèøå ïåíñ³îíåðè, à é ìîëîä³ ìàìè,
àäæå á³ëüøå íåìàº òàêèõ ì³ñöü äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Øëàïàê. Çà
¿¿ ñëîâàìè, ôóíêö³îíóâàííÿ ³ â³äíîâëåí-
íÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà ìàº áóòè ï³ä
êîíòðîëåì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Ірина МАЛИК, “Хрещати ”
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Áóä³âíèöòâî íå ðîçïî÷íåòüñÿ
áåç ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ìàº òâåðäèé íàì³ð çáåðåãòè Àíäð³-
¿âñüêèé óçâ³ç ÿê âèçíà÷íó ³ñòîðèêî-êóëü-
òóðíó ïàì’ÿòêó ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ òà ïî-
âåðíóòè âñ³ì éîãî ñïîðóäàì ³ áóäèíêàì
ïåðâèííèé âèãëÿä. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Öüîãî ðîêó ìàþòü
çàâåðøèòè òåõí³÷í³ óìîâè òà îãîëîñèòè
êîíêóðñ íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó. Àëå éî-
ãî çàòâåðäÿòü ò³ëüêè ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ íà
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ðàçîì ³ç ìåøêàí-
öÿìè. Ðåêîíñòðóêö³þ ìîæíà áóäå ðîçïî÷à-
òè íàñòóïíîãî ðîêó, îñê³ëüêè äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíî ïåðåäáà÷èòè ô³íàíñóâàííÿ â ì³ñü-
êîìó áþäæåò³

Âëàäà çàõèñòèòü
Ñìîðîäèíñüêèé ãàé

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà íå
íàäàâàëî äîçâîëó íà ñïîðóäæåííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà
ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ íà ñóì³æíèõ ä³ëÿí-
êàõ íà âóë. Íàã³ðí³é, 9 òà Ñìîðîäèíñüêîìó
óçâîç³, 1. Â³äïîâ³äí³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïî-
çèö³¿ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ðîçãëÿ-
äàëà ùå 2005 ðîêó, àëå ï³ñëÿ çàóâàæåíü ïî-
âòîðíî öåé äîêóìåíò çàìîâíèê íà ðîçãëÿä íå
ïîäàâàâ. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê íàçâàíîãî ñòîëè÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Âàñèëü Ïðèñÿæíþê. Òàê ñàìî íå ïðîé-
øîâ ïîãîäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì
ïîðÿäêó ³ ïðîåêò ùîäî íàì³ð³â ÇÀÒ “Åíåð-
ã³ÿ-³íâåñò” çâåñòè æèòëîâèé áóäèíîê íà âóë.
Íàã³ðí³é, 1

Àðõåîëîãè
êîíòðîëþâàòèìóòü
çàáóäîâíèê³â

Ñòîëè÷íà âëàäà ïîñèëèòü êîíòðîëü çà âè-
êîíàííÿì çàáóäîâíèêàìè Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ”. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ó÷îðà âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ªâãåí
Ïîðòÿíêî. Â³í ïîÿñíèâ, ùî çà öèì çàêîíîì
çàáóäîâíèêè íå ìàþòü ïðàâà âåñòè çåìëÿí³
ðîáîòè äîòè, äîêè íå áóäå çàâåðøåíî àðõåî-
ëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà ö³é ä³ëÿíö³. Íàðàç³
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âæå ãîòóº ïðèïèñ ïðî
ïðèïèíåííÿ ðîá³ò çà àäðåñîþ: âóë. Íàáåðåæ-
íî-Õðåùàòèöüêà, 1-À, äå çàáóäîâíèêè ïåðå-
øêîäæàþòü àðõåîëîãàì çàâåðøèòè äîñë³-
äæåííÿ

Øêîëÿðàì çáåðåæóòü 
òåïëî

²ç ñåðåäèíè ÷åðâíÿ íèí³øíüîãî ðîêó â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ç ³í³ö³àòèâè ãîëî-
âè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîðà Ïèëèïèøè-
íà ñòàðòóâàëà Ïðîãðàìà åíåðãîçáåðåæåííÿ
çàêëàä³â îñâ³òè, çîêðåìà çà ðàõóíîê ðåìîí-
òó â³êîííèõ îòâîð³â. Ñòîâ³äñîòêîâå çáåðå-
æåííÿ òåïëà ãàðàíòóþòü ñó÷àñí³ ìåòàëî-
ïëàñòèêîâ³ â³êíà é âõ³äí³ äâåð³. Â ë³öå¿ ¹ 38
íà Ãîãîë³âñüê³é, 31 òà â äèòÿ÷îìó ñàäêó ¹ 40
íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 51-À óæå ðîçïî÷àòî ðå-
ìîíò. Â îñíîâíèõ ³ äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåí-
íÿõ ñàäî÷êà çàãàëîì áóäå çàì³íåíî á³ëüø ÿê
60 â³êîí ð³çíèõ ôîðì òà êîíñòðóêö³é. Íà âè-
êîíàííÿ öüîãî ð³÷íîãî îáñÿãó ðîá³ò ïëàíóº-
òüñÿ çàëó÷èòè ïîíàä 2,2 ìëí ãðí ïîçàáþ-
äæåòíèõ êîøò³â

Ðóõàòèñÿ ó òðàíñïîðò³ ñòàíå
êîìôîðòí³øå

Ðóõàòèñÿ ì³ñòîì íà êîìóíàëüíîìó òðàíñ-
ïîðò³ ñòàíå êîìôîðòí³øå. Ìèíóëîãî ÷åòâåð-
ãà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè ïðèéíÿëà ð³øåííÿ “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ óìîâ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðó-
òàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ”. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé, çâàæàþ÷è íà ïîñò³éí³
àâàð³¿ ç ó÷àñòþ âîä³¿â ìàðøðóòíîãî òðàíñ-
ïîðòó, ÊÏ âèð³øèëî çðîáèòè æîðñòê³øèìè
âèìîãè ³ äî âîä³¿â, ³ äî òðàíñïîðòó, ÿêèé
êóðñóº íà ìàðøðóòàõ

Ìåøêàíö³ 
çàõèùàþòü ñâî¿
Òåðåìêè
Êèÿíè âèñëîâëþþòü ïðîòåñò 
ïðîòè áóä³âíèöòâà íà Òåðåìê³âñüê³é, 12

“Ïëàíåòà Çåìëÿ” 
ç³éøëà ç ãðîøîâî¿ îðá³òè

За інчення. Почато на 1-й стор.
Ïàí³ Àëåêñàíäðîâà ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-

òèêó”, ùî êóïèòè êâàðòèðó íà Ëàâðóõ³-
íà âîíà âèð³øèëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê ä³çíà-
ëàñÿ, ùî çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà º Äåñ-
íÿíñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ. Ïðîäàâ-
øè ñâîþ îñåëþ, æ³íêà â³ääàëà ãðîø³ ÒÎÂ
“Ïëàíåòà Çåìëÿ ËÒÄ”, ÿêå ô³íàíñóâàëî
ñïîðóäæåííÿ æèòëà. Àëå ïåðåä âèáîðà-
ìè 2006 ðîêó âñå çàãàëüìóâàëîñÿ. ²íâåñ-
òîðàì ïî÷àëè ðîçïîâ³äàòè, ùî êîëèøí³é
äèðåêòîð ïåðåðàõóâàâ ãðîø³ íà ï³äñòàâ-
íó ô³ðìó, ÿêà çãîäîì çíèêëà. Íàâåñí³
2007-ãî íàðåøò³ ïðîêèíóëàñÿ é Äåñíÿí-
ñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, êîòðà íèí³
íàìàãàºòüñÿ ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëüíî-

ñò³ ÿê ÒÎÂ “Ïëàíåòà Çåìëÿ ËÒÄ”, òàê ³
ÒÎÂ “ÑìàðòåÕÑèñòåìç”. Áóä³âåëüíèêè
ïðîïîíóþòü ãðîìàäÿíàì çàáðàòè ãðîø³.
Àëå ö³íè íà êâàðòèðè ç 2004-ãî âèðîñëè
â ê³ëüêà ðàç³â. Òîìó æèòëî çà ö³ ãðîø³ âæå
íå êóïèø.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Áóëãàêîâ ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî íà îñòàííüî-
ìó çàñ³äàíí³ ðàäè îøóêàíèõ ³íâåñòîð³â
ç’ÿâèâñÿ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà
“Ïëàíåòà Çåìëÿ ËÒÄ” ²ãîð Ñ³ðåíêî. Â³í
ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè ñòîñîâíî âèõîäó ³ç ñè-
òóàö³¿, àëå í³ÿêèõ äîêóìåíò³â, êîòð³ ï³ä-
òâåðäæóþòü ö³ ä³¿, íå íàäàâ. Ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ïðèñâîþº ïîøòîâó àäðåñó áó-

äèíêàì íà Ëàâðóõ³íà, 5 òà 6. Îòîæ ÿêùî
ÒÎÂ “ÑìàðòåÕÑèñòåìç” çàÿâèòü ïðî ñâîº
áàíêðóòñòâî, ³íâåñòîðè çìîæóòü ïîäàâà-
òè ïîçîâè äî ñóäó íà âèçíàííÿ ¿õí³õ ïðàâ
âëàñíîñò³ íà íåäîáóäîâàíå æèòëî. Ïàí
Áóëãàêîâ òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ó íîâîìó
ì³êðîðàéîí³ æèòëî çâîäÿòü ÷èìàëî ³íøèõ
êîìïàí³é. ×åðåç ïðèïèíåííÿ ðîá³ò íà
ìàéäàí÷èêó 5-ãî òà 6-ãî áóäèíê³â íà Ëàâ-
ðóõ³íà ³íø³ çàáóäîâíèêè íåñóòü äîäàòêî-
â³ ô³íàíñîâ³ âèòðàòè. Àäæå êàíàë³çàö³þ,
åëåêòðîìåðåæ³ é ³íø³ êîìóí³êàö³¿ ïîâèí-
í³ îáëàøòîâóâàòè çà ðàõóíîê óñ³õ êîìïà-
í³é. Íèí³ æ ÒÎÂ “Ïëàíåòà Çåìëÿ ËÒÄ”
íå âêëàäàº æîäíî¿ êîï³éêè

Ірина ЛОПАТІНА, “Хрещати ”
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Соціалістична
партія У раїни

Òðèâàº ïðîïàãàíäèâíèé íàñòóï íà ñîö³-
àë³ñò³â ç áîêó Ïðåçèäåíòà. Ó÷îðà êåð³âíèê
ñëóæáè çàáåçïå÷åííÿ çâ’ÿçê³â ç Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ òà Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ßí Áåðíàçþê çàÿâèâ,
ùî ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ñòîñîâ-
íî ïîëîæåíü ÷èííîãî çàêîíó ïðî äåðæáþä-
æåò çìóñèòü óðÿä ïåðåãëÿíóòè çàâåëèê³ äå-
ïóòàòñüê³ ï³ëüãè, “ÿêèõ íåìà íàâ³òü ó äåðæ-
ñëóæáîâö³â ç ³íøèõ îðãàí³â âëàäè”, à öå êà-
ì³íü ó ãîðîä ë³äåðà ñîö³àë³ñò³â.

Ïðè öüîìó Cîöïàðò³ÿ âèìóøåíà êîíñòà-
òóâàòè, ùî êîìóí³ñòè âèÿâèëè áàæàííÿ ³òè
íà âèáîðè ñàìîñò³éíî: ïðî öå çàÿâèâ ñåê-
ðåòàð ïîë³òðàäè ÑÏÓ ßðîñëàâ Ìåíäóñü íà
çâ³òíî-âèáîðí³é êîíôåðåíö³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Ñõîæå, ñîö³àë³ñòè òà-
êîæ íå ðîç÷èíÿòüñÿ ó âèáîð÷îìó ñïèñêó
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ïåðøèé ñåêðåòàð Êè¿âñüêî-
ãî îáêîìó ÑÏÓ Ìèêîëà Äàí³ë³í çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêîâ³”, ùî ÑÏÓ “º ³ çàëèøàºòüñÿ
îäí³ºþ ç íàé³äåîëîã³÷í³øèõ ïàðò³é”. Òèì
÷àñîì ïîçàâ÷îðà ïåðø³ ñåêðåòàð³ ßëòèí-
ñüêîãî, Ôåîäîñ³éñüêîãî ì³ñüêêîì³â ïàðò³¿
ÑÏÓ Ëþäìèëà Áîðù ³ Îëåêñàíäð Êîâàëåí-
êî ïîäàëè ó â³äñòàâêó ÷åðåç “îñîáèñò³ îá-
ñòàâèíè”.

Бло “Кирилен о—Л цен о”
Ïîçàâ÷îðà Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî ïîâåð-

íóâñÿ ³ç Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðîäèííî¿ ïðîù³ äî
ñâÿòîãî ì³ñöÿ óñ³õ ãðåêî-êàòîëèê³â — ÷óäî-
òâîðíî¿ ³êîíè Çàðâàíèöüêî¿ Ìàòåð³ Áîæî¿.
Çà ï³äñóìêàìè ïàëîìíèöòâà Â’ÿ÷åñëàâ Êè-
ðèëåíêî çàÿâèâ: “Ãëàâà äåðæàâè ðîáèòü âñå
äëÿ òîãî, ùîá îá’ºäíàòè Óêðà¿íó, ùîá ìè
âñ³ ñòàëè ºäèíîþ âåëèêîþ ñ³ì’ºþ. Áåç â³-
ðè â öå íå áóäå òàêî¿ Óêðà¿íè, ÿêîþ á ìè
âñ³ õîò³ëè ¿¿ áà÷èòè”. Ó êîëàõ ð³âíîíàáëè-
æåíèõ äî Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿
öåðêâè òà áëîêó “Êèðèëåíêà—Ëóöåíêà”
çâåðíóëè óâàãó, ùî ï³ä ÷àñ â³äâ³äèí ñâÿòèõ
ì³ñöü ðàçîì ³ç Êèðèëåíêîì íå áóëî ñï³âë³-
äåðà áëîêó — Þð³ÿ Ëóöåíêà. Ïîë³òîëîã,
åêñìïðåò òîâàðèñòâà “Óêðà¿íñüêèé êëóá”
Îëåêñ³é Óñà÷îâ âèñëîâèâ òàêå ïðèïóùåí-
íÿ: “ Öåé ôàêò ìîæå ñâ³ä÷èòè, ùî ôóíê-
ö³ºþ Ëóöåíêà ó áëîö³ º àã³òàö³ÿ íàñåëåííÿ
ñõîäó Óêðà¿íè, à íå çàõîäó, ïðîòå Þð³é Ëó-
öåíêî íàâðÿä ÷è â³äìîâèâñÿ á â³ä ó÷àñò³ ó
áóäü-ÿêèõ çàõîäàõ ç Â’ÿ÷åñëàâîì Êèðèëåí-
êîì, ÿêáè éîìó öå çàïðîïîíóâàëè îäíî-
çíà÷íî”.

Îäíî÷àñíî ñåðåä àêòèâ³ñò³â “Íàðîäíî¿ ñà-
ìîîáîðîíè” ïîøèðåíî ñòàòòþ ç “ëóöåíê³â-
ñüêèõ” “Ñ³ëüñüêèõ â³ñòåé” ïðî ïåðñïåêòèâè
ìåãàáëîêó, â ÿê³é ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî “Íàðîä-
íà ñàìîîáîðîíà” ìîãëà á áóòè óñï³øíîþ ÿê
ñàìîñò³éíèé ñóá’ºêò âèáîð³â.

Ðåøòà ïóáë³÷íèõ êîìåíòàð³â ç òàáîðó ìàé-
áóòíüîãî ìåãàáëîêó — ºäèíî¿ ïàðò³¿ — ñâ³ä-
÷àòü ïðî äîòðèìàííÿ éîãî ³í³ö³àòîðàìè îãî-
ëîøåíîãî íàïåðåäîäí³ “ðåæèìó ºäèíî¿ ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè”. Ãîëîâà Æèòîìèð-
ñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íàøîóêðà¿íåöü
Þð³é Ïàâëåíêî ïóáë³÷íî çàÿâèâ, ùî òàêèé
ðåæèì âêðàé ïîòð³áíèé äëÿ ïåðåìîãè ïåðåä-
âèáîð÷îãî áëîêó: “Öå íå òàºìíà äîìîâëå-
í³ñòü êîãîñü ³ç êèìîñü. Êîæåí íà íå¿ ìîæå
ðåàãóâàòè, âèõîäÿ÷è ç³ ñâî¿õ âëàñíèõ óïîäî-
áàíü. ª ïðèíöèïè, íà ÿêèõ êåð³âíèê øòàáó
ñôîðìóâàâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ ïðîïîíóº ³í-
øèì ïàðòíåðàì ïðèíöèïè, íà ÿêèõ ïðîâî-
äèòèìåòüñÿ ðîáîòà.”
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Ñòîëèöÿ ìàº íîâèõ
áëàãîä³éíèê³â
Ñòâîðåíà îðãàí³çàö³ÿ “Ñîö³àëüíà äîïîìîãà” ïîë³ïøóâàòèìå
óìîâè æèòòÿ êè¿âñüêèõ ³íâàë³ä³â

Åêñ-ì³í³ñòð îñâ³òè, ãîëîâà íàãëÿäîâî¿
ðàäè íîâîñòâîðåíî¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ áëà-
ãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ñîö³àëüíà äîïîìî-
ãà”, äèðåêòîð â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî
óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè “Óêðà¿íà”
Ïåòðî Òàëàí÷óê ïåðåêîíàíèé, ùî “äåð-
æàâà ñèëüíà àêòèâí³ñòþ ñâî¿õ ãðîìàäÿí”.
Íà éîãî äóìêó, äëÿ òîãî, ùîá Óêðà¿íà
ñòàëà ñîö³àëüíîþ, ïîòð³áíî ïåðåéìàòè
äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, ÿê³ âæå äîñÿã-
ëè óñï³õó â öüîìó. “Áóëî á äîáðå, ÿêáè
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ îá’ºäíàëè ñâî¿ çó-
ñèëëÿ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ö³ëî¿ íèçêè ñîö³-
àëüíèõ ïðîáëåì”,— çàÿâèâ Ïåòðî Òàëàí-
÷óê. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ ò³ëüêè ôîð-
ìóþòüñÿ ñòðóêòóðè îðãàí³çàö³¿, àëå “º
ïåâí³ íàïðàöþâàííÿ íà áàãàòî ðîê³â íà-
ïåðåä”.

Ìåòîþ äîáðî÷èííîãî îá’ºäíàííÿ “Ñî-
ö³àëüíà äîïîìîãà”, ÿê ãîâîðÿòü ¿¿ çàñíî-

âíèêè, º ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ æèò-
òÿ äëÿ ³íâàë³ä³â, àäæå òàê³ ëþäè ïîòåð-
ïàþòü íå ò³ëüêè â³ä ïîáóòîâèõ íåçðó÷-
íîñòåé, à íåð³äêî é â³ä “áàéäóæîãî ÷è
íàâ³òü âîðîæîãî ñòàâëåííÿ” îòî÷åííÿ.
“Óñ³ ñîö³àëüí³ ïðîåêòè ìàþòü ðîçâèâà-
òèñÿ ç âèïåðåäæåííÿì ðîçâèòêó åêîíîì³-
êè”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” Ïåòðî Òà-
ëàí÷óê. Â³í ïåðåêîíàíèé, ç äîïîìîãîþ
íîâî¿ ôóíäàö³¿ â Óêðà¿í³ áóäå â³äêðèòî
äóæå áàãàòî ãåí³¿â. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî-
¿õ ñë³â Ïåòðî Òàëàí÷óê íàâ³â ïðèêëàä âå-
ëèêîãî êè¿âñüêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóä-
ðîãî, ÿêèé ïîïðè ñâî¿ ô³çè÷í³ âàäè, äî-
ñÿã çíà÷íèõ óñï³õ³â ó äåðæàâîòâîðåíí³ é
âèâ³â ñâîþ êðà¿íó íà âèñîêèé ð³âåíü
êóëüòóðíîãî òà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Ãîëîâà Îäåñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó ðå-
àá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
“Ìàéáóòíº”, ÷ëåí ïðàâë³ííÿ “Ñîö³àëü-

íî¿ äîïîìîãè” Áîðèñ Ëèòâàê çàóâàæèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ïàðàëåëüíî ç ë³êóâàí-
íÿì ó ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòðàõ ïîòð³áíî
ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ, à òàêîæ
ó ïîäàëüøîìó ïðàöåâëàøòîâóâàòè ³íâàë³-
ä³â.

Çà äàíèìè ì³í³ñòðà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè Ìèõàéëà Ïàï³ºâà, íà ñüîãîäí³
â Óêðà¿í³ º 2,7 ìëí ³íâàë³ä³â, ç ÿêèõ ìà-
þòü ðîáîòó áëèçüêî 300 òèñ. Ì³í³ñòð çà-
ÿâèâ, ùî ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
ïîâèíí³ ïðàöþâàòè íà “àäàïòîâàíèõ äëÿ
íèõ ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ ³ îòðèìóâàòè ã³äíó
çàðîá³òíó ïëàòó”.

Ïðåäñòàâíèêè íîâî¿ îðãàí³çàö³¿ îãîëî-
ñèëè, ùî 25 ëèïíÿ 2007 ðîêó â³äáóäåòü-
ñÿ äîáðî÷èííèé òåëåìàðàôîí ç³ çáîðó
êîøò³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâ ç ðî-
áî÷èìè ì³ñöÿìè äëÿ ³íâàë³ä³â.

Íàóêîâèé êåð³âíèê ôîíäó “Äåìîêðà-
òè÷í³ ³í³ö³àòèâè” ²ðèíà Áåêåøê³íà ïîçè-
òèâíî îö³íþº ñòâîðåííÿ òàêèõ îðãàí³çà-
ö³é, ÿê “Ñîö³àëüíà äîïîìîãà”. Çîêðåìà,
â ³íòåðâ’þ “Õðåùàòèêó” âîíà çàçíà÷èëà:
“Äóæå âàæëèâî, ùîá ó öèõ ïðîåêòàõ áðà-
ëè ó÷àñòü ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä
ðîáîòè ç ä³òüìè”. ²ðèíà Áåêåøê³íà òà-
êîæ äîäàëà: ãîëîâíå, ùîá òàê³ àêö³¿ íå ïå-
ðåòâîðþâàëèñÿ íà ÷èéñü ï³àð

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Нова ромадсь а ор анізація "Соціальна допомо а", я б ло пред-
ставлено вчора Києві, вже форм є потрібні для повноцінної праці
стр т ри ор анізації. І я заявляє олова її на лядової ради Петро
Таланч , "є певні напрацювання на ба ато ро ів вперед".

Âîëîäèìèð Ëèòâèí ïðîòè
ñ³àìñüêèõ áëèçíþê³â
Íàðîäíà ïàðò³ÿ íå ï³äòðèìóâàòèìå í³êîãî ç âëàäíî-îïîçèö³éíîãî òàíäåìó

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Лідер Народної партії Володи-
мир Литвин на вчорашньом
з'їзді цьо о політично о об'єд-
нання анонс вав новації пе-
редвиборній риториці: "проти
сіамсь их близню ів — влади і
опозиції". За йо о словами, вла-
да і опозиція нав'яз ють раїн-
цям боротьб між сходом і за-
ходом, між мовами та між Ро-
сією і Європою.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Íàðîäíî¿ ïàðò³¿ Ñåð-
ã³é Ãðèíåâåöüêèé çàïåðå÷èâ “Õðåùàòè-
êîâ³” ïðèïóùåííÿ äåÿêèõ ïîë³òîëîã³â, ùî
â³í ÿê ðåã³îíàëüíèé ë³äåð º ÷ëåíîì
êîìàíäè íîâîãî ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Âîëîäèìèðà ßöó-
áè ³ çàÿâèâ, ùî íàñïðàâä³ íàëåæèòü äî
êîìàíäè Ëèòâèíà.

“Ìè ³äåìî â á³éêó ç óñ³ìà. Íå ìîæåìî
ãîâîðèòè: ö³ — ãàðí³, ö³ — ïîãàí³. Âîíè
âñ³ íàø³ ïîë³òè÷í³ ñóïðîòèâíèêè. ß çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Íàðîäíî¿ ïàðò³¿, àëå º
ïðèõèëüíèêîì ñèëüíî¿ äåðæàâíî¿ ðåã³î-
íàëüíî¿ ïîë³òèêè. ×è ïðîâîäèòü òàêó ïî-
ë³òèêó ßöóáà, ÿ ïîáà÷ó, êîëè òàì ïðàöþ-
âàòèìó. Ìè âèõîäèìî ç òîãî, ùî êîëè â
äåðæàâ³ íåìàº íàö³îíàëüíèõ ³äå¿ òà ³íòå-
ðåñ³â, òî îá’ºäíàòè äåðæàâó ìîæå ò³ëüêè
ì³öíà äåðæàâíà ðåã³îíàëüíà ïîë³òèêà”,—
çàÿâèâ ïàí Ãðèíåâåöüêèé.

Âîëîäèìèð Ëèòâèí íà ç’¿çä³ çàñòåð³ã äå-
ëåãàò³â, ùî “ñ³àìñüê³ áëèçíþêè — âëàäà
³ òàê çâàíà îïîçèö³ÿ (ïðîòèþùåíê³âñüê³
òà ïðîþùåíê³âñüê³ ïîë³òñòðóêòóðè) íà-
â’ÿçóþòü óêðà¿íöÿì áîðîòüáó ì³æ ñõîäîì
³ çàõîäîì, ì³æ ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ
ìîâàìè, ì³æ Ðîñ³ºþ òà ªâðîïîþ”. Ëèò-
âèí çàÿâèâ ç òðèáóíè: “Äëÿ Íàðîäíî¿
ïàðò³¿ âêðàé âàæëèâî ñêàçàòè ëþäÿì, ùî
âîíè ã³äí³ êðàùîãî æèòòÿ, ùî ìîæóòü
çðîáèòè ³íøèé âèá³ð”, ùî Íàðîäíà ïàð-

ò³ÿ íå ï³äòðèìóâàòèìå í³êîãî ç âëàäíî-
îïîçèö³éíîãî òàíäåìó, à íàâïàêè, çäîáó-
âàòèìå ñèìïàò³¿ âèáîðö³â, êðèòèêóþ÷è
éîãî.

“Ìè íå ðîáèòèìåìî ïîë³òèêó, ìè ðî-
áèòèìåìî çàðïëàòó äëÿ ëþäåé”,— ñêàçàâ
Âîëîäèìèð Ëèòâèí äåëåãàòàì ç’¿çäó.

Åêñ-ñï³êåð ïàðëàìåíòó ïîâíèé ð³øó-
÷îñò³ ïîäîëàòè òðèâ³äñîòêîâèé áàð’ºð,
ùîá ïîâåðíóòèñÿ ó Âåðõîâíó Ðàäó: “Íà-
áðàòè ñò³ëüêè ãîëîñ³â, ùîá ¿õ âèñòà÷èëî
³ç çàïàñîì äëÿ ïðîõîäæåííÿ äî ÂÐÓ”,
âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ “íàö³îíàëüíîãî
ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â”.

Âîëîäèìèð Ëèòâèí îãîëîñèâ ïðî øè-

ðîêå îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ïåðåäâèáîð-
÷èõ ïàðò³éíèõ ïðîãðàìè ³ ñïèñêó êàíäè-
äàò³â, ñêëàäåíîãî ç ïðîïîçèö³é â³ä îáëàñ-
òåé. Ëåéòìîòèâîì íîâàö³é ÍÏ º ³äåÿ
“ñïðàâåäëèâîãî ïîðÿäêó”.

Íàòîì³ñòü Ñåðã³é Ãðèíåâåöüêèé íàãî-
ëîñèâ, ùî “öåíòð ïîâèíåí âðàõîâóâàòè
ñïåöèô³êó ðîçâèòêó òåðèòîð³é: ïîë³åòí³÷-
íó, ïðèêîðäîííó, ãàëóçåâó”. “ß ïðèõèëü-
íèê ³äå¿ çàïðîâàäæåííÿ ùîð³÷íèõ óãîä
ì³æ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â, îáëàñíèìè
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè ³ îáëðàäàìè, â ÿêèõ
áóäå ðîçìåæîâàíî â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ³
ïîâíîâàæåííÿ”,— äîäàâ ïàí Ãðèíåâåöü-
êèé

Володимир Литвин хоче отримати симпатію виборців, піддаючи ритиці
владно-опозиційний тандем
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Ðåéòèíã äîâ³ðè
36 â³äñîòê³â êèÿí âïåâíåí³ ó ïðàâèëüíîñò³ ä³é
ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê” ó
â÷îðàøíüîìó íîìåð³, ñîö³îëîãè
çàïèòóâàëè ðåñïîíäåíò³â, ÷è ïî-
âèíåí ìåð ï³äòðèìóâàòè ïåâíó
ïîë³òè÷íó ñèëó. Á³ëüø³ñòü (43%)
â³äïîâ³ëà, ùî êåð³âíèê ì³ñòà íå
ïîâèíåí ï³äòðèìóâàòè ïåâíó ïî-
ë³òè÷íó ñèëó. Ñåðåä êèÿí öåé â³ä-
ñîòîê ùå âèùèé — 51%. Âîäíî-
÷àñ 37% ââàæàþòü öå çà êîí÷ó
ïîòðåáó, òàêî¿ ïîçèö³¿ äîòðèìó-
þòü 19% êèÿí. Ïðåçèäåíò Öåí-
òðó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñî-
ô³ÿ” Àíäð³é ªðìîëàºâ çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó”: ñòîëè÷í³ ìåøêàí-
ö³ ñòàëè ââàæàòè, ùî ìåð íå ìàº
ï³äòðèìóâàòè ïåâíó ïîë³òè÷íó
ñèëó ï³ñëÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ 2006
ðîêó. ×àñòî-ãóñòî ì³ñöåâà âëàäà
íå ò³ëüêè â Êèºâ³, à é â Óêðà¿í³
çàãàëîì çàõèùàëà íàñàìïåðåä ³í-
òåðåñè íå íàñåëåííÿ, à ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè, ÿêà ïðîøòîâõíóëà ¿¿ íà
êåð³âí³ ïîñàäè. Â îñîáëèâî ã³ïåð-
òðîôîâàí³é ôîðì³ öå âèÿâèëîñÿ
â ì³ñöåâèõ ðàäàõ. ßê íàãîëîñèâ
ïàí ªðìîëàºâ, ì³ñüêîãî ãîëîâó
ïîâèíí³ íàñàìïåðåä îáèðàòè äëÿ
ãðîìàäÿí, à íå äëÿ çðó÷íîñò³ ïåâ-
íèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.

Íàðîäíèé äåïóòàò â³ä ÁÞÒ Âî-
ëîäèìèð ßâîð³âñüêèé ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó”, ùî â ³äåàë³ ìåð ìàº
áóòè àáñîëþòíî íåçàëåæíèì â³ä
ïîë³òèêè, ñïîâ³äóâàòè ïîñòóëàòè
äåìîêðàò³¿, à íå ïåâíî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè. Ë³äåð Ïàðò³¿ ïðîãðåñèâ-
íèõ ñîö³àë³ñò³â Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ
Â³òðåíêî òàêîæ ïîä³ëÿº äóìêó
ïðî íåçàëåæí³ñòü êåð³âíèêà ì³ñ-
òà â³ä ïåâíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë.
“Òàê íàðîäîâ³ ñïîê³éí³øå æè-
òè”,— çàóâàæèëà ïàí³ Â³òðåíêî.

Íàðîäíèé äåïóòàò Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè Òàðàñ ×îðíîâ³ë ó
ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðå-
ùàòèêà” íàãîëîñèâ, ùî ë³äåð³â
ìàþòü îáèðàòè ³íäèâ³äóàëüíî, à
íå â³ä ïåâíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè.
“Âîíè ïîâèíí³ ïðåäñòàâëÿòè âñ³õ
ãðîìàäÿí, íåçàëåæíî â³ä ïîë³òè÷-

íèõ óïîäîáàíü. ßê ìåðîì, òàê ³
ïðåçèäåíòîì ìàº áóòè íåïàðò³é-
íà ëþäèíà”,— íàãîëîñèâ íàðäåï.

Ïîçèòèâíî îö³íþº ðîáîòó ñòî-
ëè÷íîãî ìåðà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî 20% ðåñïîíäåíò³â. Á³ëü-
øó ï³äòðèìêó ïàí ×åðíîâåöüêèé
ä³ñòàâ ñåðåä æ³íîê — ïîçèòèâíî
îö³íèëè éîãî ðîáîòó 53% ôåì³í.
×îëîâ³ê³â âèÿâèëîñü 47%. Ñîö³î-
ëîãè ïðîàíàë³çóâàëè òàêîæ ³ â³-
êîâèé çð³ç ðåñïîíäåíò³â. Äàí³ äî-
ñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè, ùî íàé-
á³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñòîëè÷-
íèé ìåð êîðèñòóºòüñÿ ó êèÿí â³-
êîì â³ä 55 ðîê³â ³ á³ëüøå — 34%.
19 % ìåøêàíö³â ñòîëèö³ â³êîì â³ä
45 äî 54 ðîê³â òàêîæ ï³äòðèìóþòü
ðåôîðìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè.  Îäíèì ³ç ïàðàìåòð³â äîñë³-
äæåííÿ áóâ òàêîæ ð³âåíü îñâ³òè.
Òàê, âåëèêîþ ï³äòðèìêîþ ñòî-
ëè÷íèé ìåð êîðèñòóºòüñÿ ñåðåä
ëþäåé ç ïîâíîþ ñåðåäíüîþ îñâ³-
òîþ — 40%. 36% ïðèõèëüíèê³â
ïàíà ×åðíîâåöüêîãî ìàþòü ñå-
ðåäíþ ñïåö³àëüíó, à 22% âèùó òà
íåçàê³í÷åíó âèùó îñâ³òó.

Ïàí ªðìîëàºâ òàêîæ çàçíà÷èâ,
ùî ñòîëè÷íèé ìåð ïîâèíåí á³ëü-
øå íàäàâàòè óâàãè ãðîìàäñüê³é
ä³ÿëüíîñò³, à íå ³íôîðìàö³éí³é
àã³òàö³¿. Íà äóìêó ïîë³òîëîãà,
ì³ñüêèé ãîëîâà ìàº ïåðåéìàòèñÿ
ïðîáëåìàìè êîæíîãî êèÿíèíà.
“Ë³äåðñòâî — öå ñïðàâà êîæíîãî
äíÿ, ïåðåìîãà íå áóâàº íà îäèí
äåíü”,— ñêàçàâ ïàí ªðìîëàºâ.
Ïîë³òîëîã íå çäèâóâàâñÿ, ùî íàé-
á³ëüøó ï³äòðèìêó ïàí ×åðíî-
âåöüêèé ìàº ñåðåä êèÿí ë³òíüî-
ãî â³êó, àäæå ëþäè òàêî¿ â³êîâî¿
ãðóïè çäåá³ëüøîãî ïàñèâí³. À íå
íàäòî àêòèâíó ï³äòðèìêó ìîëîä³
ïàí ªðìîëàºâ íàçâàâ “æîâòîþ”
êàðòêîþ ñòîëè÷íîìó ìåðó, ÿêà
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî öþ ÷àñòèíó
êèÿí íå âëàøòîâóþòü ïåâí³ ä³¿ íà
ñòîëè÷íîìó ðèíêó, çàãàëüíèé
êë³ìàò ó ì³ñò³.

Äîñë³äíèêè îïèòàëè ðåñïîí-

äåíò³â, ÷è çàäîâîëüíÿþòü ¿õ íà-
ÿâí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿. Á³ëüø³ñòü
ðåñïîíäåíò³â (35%) âîíè íå
âëàøòîâóþòü, òîìó î÷³êóþòü ïî-
ÿâè íîâèõ. 1% âçàãàë³ ï³äòðèìóº
³äåþ ë³êâ³äàö³¿ ïàðò³éíî¿ ñèñòå-
ìè, ùî ñêëàëàñÿ. Âîäíî÷àñ, ÿê
37% êèÿí íå âëàøòîâóþòü íàÿâ-
í³ ïàðò³¿, 24% íå çíàþòü â³äïîâ³-
ä³ íà öå çàïèòàííÿ, à 29% íå ïðî-
òè íèí³øíüî¿ ñòðóêòóðè ïàðò³é.
Ïàí ªðìîëàºâ íàçâàâ öå íàñë³ä-
êîì ïñèõî-ïîë³òè÷íîãî ñòðåñó ó
ëþäåé. Àäæå îáèðàþ÷è íîâó âëà-
äó, ãðîìàäÿíè î÷³êóþòü ñòàá³ëü-
íîñò³ òà ð³âíîâàãè. Â Óêðà¿í³ æ
óñ³ ïîñò³éíî ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³
âèáîð÷î¿ â³éíè, â³ä âèáîð³â äî
âèáîð³â. Ïîë³òîëîã íàçâàâ öåé
â³äñîòîê ðîç÷àðîâàíèì åëåêòîðà-
òîì. Àëå ïðåçèäåíò Öåíòðó ñîö³-
àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”
ñòâåðäæóº, ùî âñå îäíî ö³ ëþäè
ïðîãîëîñóþòü çà ñòàðèõ ïîë³òè÷-
íèõ ïåðñîí. Äî íîâîãî ïàðëàìåí-
òó ïðîéäóòü 1-2 íîâ³ ïîë³òè÷í³
ïàðò³¿, àëå ðàäèêàëüíî ðîçêëàä
ñèë ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íå çì³íèòü-
ñÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè âñåóêðà¿íñüêî-
ãî äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî
Öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ
äîñë³äæåíü “ÑÎÖ²Ñ-TNS Óêðà-
¿íà”, 35% óêðà¿íö³â ââàæàþòü, ùî
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ íàëåæèòü íàäàòè
ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿. 27% ïå-
ðåêîíàí³: ñë³ä çàëèøèòè âñå, ÿê
º. Òàêî¿ äóìêè äîòðèìóº àáñî-
ëþòíà á³ëüø³ñòü êèÿí — 52%.

Ëèøå 13% ìåøêàíö³â ñòîëèö³
âèñòóïàþòü çà äåðæàâíèé ñòàòóñ
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ³ 15% ãîòîâ³ íà-
äàòè ¿é ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ â îêðå-
ìèõ ðåã³îíàõ, à 9% ãîòîâ³ îáìå-
æèòè âèêîðèñòàííÿ. Òîä³ ÿê 53%
ââàæàþòü, ùî ïîòð³áíî çàëèøè-
òè âñå, ÿê º.

Êåð³âíèöòâî Êè¿âñüêîãî ìåä³à-
õîëäèíãó ïåðåêîíàíå: îñê³ëüêè
52% êèÿí ðîçìîâëÿþòü óêðà¿í-
ñüêîþ, ãàçåòà “Õðåùàòèê” ìàº
íàéêðàù³ ïåðñïåêòèâè ñåðåä óñ³õ
ñòîëè÷íèõ âèäàíü. Àäæå “Õðåùà-
òèê” ÷è íå ºäèíèé, õòî ïèøå ïðî
Êè¿â òà éîãî ìåøêàíö³â äåðæàâ-
íîþ ìîâîþ.

Íà äóìêó ïàíà ×îðíîâîëà,
íàéêðàùèé âàð³àíò äëÿ Óêðà-
¿íè — äîòðèìàííÿ ºâðîïåéñüêî¿
“Õàðò³¿ ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí”, çà ÿêîþ íà íåâåëèê³é òå-
ðèòîð³¿ ïåâíà ìîâà ìîæå ä³ñòàòè
îñîáëèâèé ñòàòóñ (öå ñòîñóºòüñÿ
íå ò³ëüêè ðîñ³éñüêî¿ ). Íàðäåï
çàçíà÷àº, ùî äëÿ Êèºâà ìîâíå
ïèòàííÿ í³êîëè íå áóëî âèçíà-
÷àëüíèì. “Çà îñòàíí³ ðîêè â Êè-
ºâ³ â³äáóëàñÿ òèõà, ñïîê³éíà
óêðà¿í³çàö³ÿ”,— âèçíàâ ïàí ×îð-
íîâ³ë.

Íà äóìêó Àíäð³ÿ ªðìîëàºâà,
óêð³ïëåííÿ ïîçèö³é óêðà¿íñüêî¿
ìîâè â ñòîëèö³ ïîâ’ÿçàíî ³ç çì³-
íîþ äåìîãðàô³÷íî¿ êàðòè â Êè-
ºâ³. Ñòîëèöÿ çàâæäè áóëà ðîñ³é-
ñüêîìîâíî-ñóðæèêîâèì ì³ñòîì.
Ïðîòå â 90-õ ðîêàõ ÷åðåç ïåðå¿çä
áàãàòüîõ ëþäåé ç öåíòðàëüíèõ òà
çàõ³äíèõ îáëàñòåé óêðà¿íñüêà ìî-
âà ñòàëà âæèâàíîþ íå ò³ëüêè â
äåðæàâíèõ ñòðóêòóðàõ, à é ó ïî-
áóò³. Ïàí ªðìîëàºâ ïðîïîíóº íà-
äàòè ðîñ³éñüê³é ñòàòóñó ìîâè ì³æ-
íàö³îíàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ.

Âîëîäèìèð ßâîð³âñüêèé çàçíà-
÷èâ, ùî ìîâíå ïèòàííÿ çàâæäè
ïîðóøóþòü íàïåðåäîäí³ âèáîð³â.
Öå íàãàäóº äåïóòàòîâ³ “âåëèêèé
ñïåêóëÿòèâíèé áàçàð”. “Ó Êèºâ³
â³ëüíî çâó÷èòü ³ ðîñ³éñüêà, é
óêðà¿íñüêà ìîâè, òîìó ïðîáëåìà
º íàäóìàíîþ”,— ïåðåêîíàíèé
ïàí ßâîð³âñüêèé

Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За рез льтатами все раїнсь о о дослідження про
"Еле торальні перева и раїнсь о о соці м ", прове-
дено о Центром соціальних та політичних досліджень
"СОЦІС — TNS Ukraine" на замовлення Київсь о о ме-
діа-холдин , столичном мерові Леонід Черновець о-
м довіряють 36% иян. На адаємо, що за поперед-
ньою інформацією 15% раїнців хотіли йо о бачити
Верховній Раді. "Хрещати " продовж є знайомити чи-
тачів із даними соціоло ічно о опит вання.

Дире тор "СОЦІС—TNS Ukraine" Ми ола Ч рилов запевняє, що мера Києва
найвищий рейтин серед сіх столичних політи ів
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Âàñèëü ÃÎÐÁÀËÜ: “Ïîë³òèê ñàì ïîâèíåí ìàòè
ïîòåíö³àë òà âì³ííÿ äîñÿãàòè óñï³õó”
Народний деп тат У раїни
п'ято о с ли ання, олова
Київсь о о місь о о відді-
лення Партії ре іонів Ва-
силь Горбаль розповів о-
респондент "Хрещати а"
про політи , партію та
"амери ансь ий се рет"
виборчо о спіх ре іона-
лів.

— ßê³ íàñë³äêè ïðåçèäåíòñüêîãî
óêàçó, ³ íàñê³ëüêè â³í ìîæå áóòè
ðåàë³çîâàíèé?

— Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ì³-
ñÿö³â Ïðåçèäåíò âèäàâ áàãàòî
óêàç³â, ÿê³ ñàì ïîò³ì ³ ñêàñóâàâ,
íå î÷³êóþ÷è ð³øåííÿ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó. Çäàºòüñÿ, â Óêðà-
¿í³ ñüîãîäí³ õòîñü õî÷å âñòàíîâè-
òè íîâó ôîðìó ïðàâë³ííÿ — îä-
íîîñ³áíó.

Íèí³ íåìàº ïðàâîâèõ ï³äñòàâ
äëÿ ïî÷àòêó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿.
Íå çàáóâàéìî, ùî é äîñ³ íå âðå-
ãóëüîâàíî ïèòàííÿ ç îíîâëåííÿì
ñïèñê³â ïàðò³é ó Âåðõîâí³é Ðàä³,
äåïóòàòè ÿêèõ äîñòðîêîâî ñêëà-
ëè ñâî¿ ìàíäàòè. Êð³ì òîãî, ï³ä
çàïèòàííÿì º ôîðìóâàííÿ
îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é — ³ç
ïðåäñòàâíèê³â ôðàêö³é ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³, ïîäàííÿ íà íèõ ï³äïè-
ñóþòü êåð³âíèêè ôðàêö³é òà çà-
â³ðÿþòü â àïàðàò³ ïàðëàìåíòó.
Îñê³ëüêè äåïóòàòè ÍÓ ³ ÁÞÒ
ïðèïèíèëè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ,
òî íåìàº ³ â³äïîâ³äíèõ ôðàêö³é.

Äî ïî÷àòêó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
óñ³ ñóïåðå÷íîñò³ ñë³ä çíÿòè. Áî
äîêè âîíè ³ñíóâàòèìóòü, ³ñíóâà-
òèìóòü ³ ï³äñòàâè äëÿ âèçíàííÿ

âèáîð³â íåä³éñíèìè. Ùî áóäå äà-
ë³, óÿâèòè íåñêëàäíî: ñóäîâ³ ïî-
çîâè, ìàñîâ³ àêö³¿ ïðîòåñòó ³ òà-
êå ³íøå.

Âñå öå ñòîñóºòüñÿ ³ ðåôåðåíäó-
ìó. ß îñîáèñòî áóâ àâòîðîì ³äå¿
ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó, àëå äå-
ùî íà ³íøó òåìàòèêó. ßêùî, çã³ä-

íî ç Êîíñòèòóö³ºþ, ºäèíèì äæå-
ðåëîì âëàäè â Óêðà¿í³ º íàðîä,
éîãî é òðåáà ñïèòàòè ùîäî êëþ-
÷îâèõ ïèòàíü äåðæàâîòâîðåííÿ.

Çðåøòîþ óñå çàëåæèòü â³ä òî-
ãî, ÷è ïîá³ëüøàº ïîçèòèâó â íà-
øîìó æèòò³ ï³ñëÿ âèáîð³â, ðåôå-
ðåíäóì³â.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ó Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â íà ìàéáóòí³õ ïàðëàìåíò-
ñüêèõ âèáîðàõ?

— Àíàë³ç òà ïðîãíîçè ç ïðèâî-
äó òîãî, ùî áóäå â ðàç³ ïðîâåäåí-
íÿ âèáîð³â, çâè÷àéíî, º. Òà âñå
óñêëàäíþº íåâèçíà÷åí³ñòü: ÷è
â³äáóäóòüñÿ âîíè? ß áóâ ó ðåã³î-
íàõ, ëþäè çàãàëîì ñïðèéìàþòü
ïðîâåäåííÿ âèáîð³â. Àëå ùîäî ¿õ-
íüîãî ïðàâîâîãî õàðàêòåðó áàãà-
òî ñóìí³â³â. Ìè ÿê ïîë³òè÷íà ñè-
ëà íå ìàºìî ïðàâà íå áðàòè ó÷àñ-
ò³ â öèõ ïåðåãîíàõ. Ìàëî òîãî,
ââàæàþ, ùî â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ÷è-
ìàë³ ïåðñïåêòèâè ïðèâåñòè äî
ïàðëàìåíòó á³ëüøå íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â, í³æ º òåïåð.

— ×è çì³íèëèñÿ ïîçèö³¿ äåïóòà-
ò³â-ðåã³îíàë³â ó Êè¿âðàä³?

— Äî 2006 ðîêó â Êè¿âðàä³ òà â
ðàéîííèõ ðàäàõ ôðàêö³é Ïàðò³¿
ðåã³îí³â ôàêòè÷íî íå áóëî. Ó
ì³ñüêðàä³ âîíà ç’ÿâèëàñÿ ïåðåä
ñàìèìè âèáîðàìè ³ íàçèâàëàñÿ
“Ñòîëè÷íèé ðåã³îí”. Òåïåð ôðàê-
ö³¿ º ³ â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³. ß
ñï³ëêóþñÿ ç óñ³ìà ãîëîâàìè ðàéî-
í³â — âîíè äÿêóþòü çà ðîáîòó íà-
øèõ äåïóòàò³â. Ìè ÷³òêî îö³íþ-
âàëè íàø³ øàíñè, òîìó äîáèðàëè
äîñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â.

— Â³ä êîãî çàëåæèòü ïðèéíÿòòÿ
îñòàòî÷íèõ ð³øåíü ùîäî ïîçèö³¿
ôðàêö³¿ ó Êè¿âðàä³ ç òîãî ÷è ³íøî-
ãî ïèòàííÿ: â³ä âàñ ÷è ë³äåðà ôðàê-
ö³¿ Îëåêñ³ÿ Îìåëüÿíåíêà?

— Ïèòàííÿ º ïîë³òè÷í³, º ò³,
ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòîëè-
ö³, à º ñóòî òåõí³÷í³. Çâè÷àéíî æ,
áàãàòî ïðîáëåì ìè îáãîâîðþºìî
ç ãîëîâîþ ôðàêö³¿ ó Êè¿âðàä³, ç

÷ëåíàìè îñåðåäêó. Ñêàæ³ìî, íàé-
ãîñòð³ø³, ç ïîë³òè÷íèì â³äò³íêîì.
Íàøà ôðàêö³ÿ — ºäèíà êîìàíäà.
Òîìó, êîëè äåïóòàòè äåëåãóþòü ò³
÷è ³íø³ ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ Îëåê-
ñ³þ Îìåëüÿíåíêó, âîíè íå â³ä÷ó-
âàþòü ÿêîãîñü îáìåæåííÿ âëàñ-
íèõ ïðàâ. Êîæåí ìàº ïðàâî ïðè-
éòè íà ïðåçèä³þ Êè¿âðàäè òà ïðî-
êîíòðîëþâàòè ïèòàííÿ, ó âèð³-
øåíí³ ÿêîãî çàö³êàâëåí³ éîãî âè-
áîðö³.

— Çàêîðäîíí³ ðàäíèêè — âèìî-
ãà ÷àñó? Íåùîäàâíî, êîëè íå ïî-
ìèëÿþñÿ, â÷åíèé ç³ ÑØÀ Ãåíð³
Êåëíåð ñêàçàâ, ùî íà Ïàðò³þ ðå-
ã³îí³â ïðàöþº êîìàíäà àìåðèêàí-
ñüêîãî ïîë³òòåõíîëîãà Ïîëà Ìàíà-
ôîðòà. Öå òàê?

— Ìîÿ äóìêà: ÿêùî ïàðò³ÿ ìàº
çìîãó çàëó÷àòè äîñâ³ä÷åíèõ êîí-
ñóëüòàíò³â, ÿ íå áà÷ó â òîìó í³-
÷îãî ïîãàíîãî. Íå òðåáà çàáóâà-
òè, ùî öå ëèøå êîíñóëüòàö³¿, à ð³-
øåííÿ ïðèéìàþòü ë³äåð ïàðò³¿ òà
êåð³âí³ îðãàíè. Òà âñå æ òàêè ïî-
ãëÿä ç áîêó, ïîãîäüòåñÿ, çàéâèì
íå áóâàº.

Ïåðåêîíàíèé, ó ö³é ðîáîò³ íå
ïîâèííî áóòè í³÷îãî øàáëîííî-
ãî. Çíàºòå, íå ìîæíà àâòîìàòè÷-
íî ïåðåíîñèòè ñïåöèô³÷íó ðî-
ñ³éñüêó, àìåðèêàíñüêó ÷è ôðàí-
öóçüêó ìîäåëü íà óêðà¿íñüêó
çåìëþ. Íå ñïðàöþº. Ïîë³òèê ñàì
ïîâèíåí ìàòè ïîòåíö³àë, âì³ííÿ
äîñÿãàòè óñï³õó, ïîâåñòè çà ñî-
áîþ. Ó íàøîãî ë³äåðà âñ³ ö³
ÿêîñò³ º. Òîìó Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³
ìàº íàéá³ëüøó ï³äòðèìêó â íà-
ðîäó

Розмовляв Петро ЩЕРБИНА,
“Хрещати ”

Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê æèâå 
çà ñâî¿ì êîäåêñîì
“Õðåùàòèê” çàö³êàâèâñÿ ïîäàòêîâèìè ïðîïîçèö³ÿìè íàðîäíîãî äåïóòàòà

Óæå ìàéæå òèæäåíü ïî âñüîìó
Êèºâó ñòî¿òü âåëèêà ê³ëüê³ñòü á³ã-
áîðä³â ³ç çàêëèêîì ï’ÿòîãî íîìå-
ðà ó ïàðò³éíîìó ñïèñêó áëîêó
“Íàøà Óêðà¿íà” — “Íàðîäíà ñà-
ìîîáîðîíà” Ìèêîëè Êàòåðèí÷ó-
êà ï³äòðèìàòè ïðîåêò íîâîãî Ïî-
äàòêîâîãî êîäåêñó, âèñëîâèòèñÿ
ïðîòè ÷èííîãî ÏÄÂ, äëÿ ÷îãî é
ðîçì³ñòèâ ñâ³é íîìåð òåëåôîíó
ïðÿìî íà á³ã-áîðä³.

Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî â³í ïðîïîíóº
÷àñòêîâî ñêàñóâàòè ÏÄÂ. Òîä³, çà
éîãî ñëîâàìè, öèì ïîäàòêîì îá-
êëàäàëàñÿ á ëèøå ê³íöåâà îïåðà-
ö³ÿ êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ ï³äïðè-
ºìñòâîì ³ ñïîæèâà÷åì. Òàêîæ â³í
ïðîïîíóº ñêàñóâàòè â³äøêîäóâàí-
íÿ ÏÄÂ, áî º áàãàòî øàõðàéñòâà

çà ó÷àñòþ ô³êòèâíèõ ô³ðì. Ñâ³é
ïðîåêò êîäåêñó Êàòåðèí÷óê íà-
çèâàº âèã³äí³øèì äëÿ ìàëîãî òà
ñåðåäíüîãî á³çíåñó, à “àçàðîâ-
ñüêèé” — äëÿ âåëèêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, çîð³ºíòîâàíèõ çíà÷íîþ ì³-
ðîþ íà åêñïîðò.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ìàñî-
âî-ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè òà
çâåðíåíü ãðîìàäÿí Äåðæàâíî¿ ïî-
äàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè
Â³êòîð Êîñàð÷óê çàÿâèâ “Õðåùà-
òèêó”: “²äåÿ ñêàñóâàòè ïîäàòîê
íà äîäàíó âàðò³ñòü º ïîïóë³ñò-
ñüêîþ, áî ïîäàòîê ç îáîðîòó ñå-
áå íå âèïðàâäàâ. Â³í ³ñíóâàâ â
Óêðà¿í³ â äåâ’ÿíîñòèõ ðîêàõ. Ðå-
çóëüòàòè áóëè íåãàòèâíèìè.
Ïðîáëåìîþ ÏÄÂ ó ñüîãîäí³-
øíüîìó âèãëÿä³ º 556 çì³í ³ ïî-

ïðàâîê, ùî óõâàëåí³ çà áàãàòî ðî-
ê³â éîãî ³ñíóâàííÿ”. ² ïðîäîâæèâ:
“Çàïëàíîâàíî çìåíøåííÿ ³ ñòà-
âîê ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðè-
ºìñòâ, ³ ïîäàòêó íà äîäàíó âàð-
ò³ñòü”.

Ïîäðîáèöü “êàòåðèí÷óêîâî-
ãî” ïðîåêòó Ïîäàòêîâîãî êîäåê-
ñó â ÄÏÀ íå çíàþòü ³ íå êîìåí-
òóþòü. Â³êòîð Êîñàð÷óê íàçè-
âàº Ìèêîëó Êàòåðèí÷óêà ëþäè-
íîþ ïåðñïåêòèâíîþ ³ òàëàíî-
âèòîþ, ÿêà á õîò³ëà áàãàòî ïî-
ì³íÿòè ï³ä ÷àñ íåòðèâàëîãî ïå-
ðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÄÏÀ. Íèì
òîä³ áóëî ñòâîðåíî “Ïîäàòêî-
âèé êëóá” äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç
ãðîìàäñüê³ñòþ.

Ãîëîâà Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè Àðòåì Á³äåíêî ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ðåêëàìà íà
á³ã-áîðäàõ ñïðÿìîâàíà íà ôîð-
ìóâàííÿ ïîë³òè÷íîãî ³ì³äæó íà
ï³ñëÿâèáîð÷èé ÷àñ, áî òåìà ïî-
äàòê³â, à îñîáëèâî ÏÄÂ, áëèçü-
êà ëèøå âóçüêîìó êîëó âèáîð-
ö³â. “Ùîá ïîñëàííÿ ä³éøëî äî
ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, äîñòàòíüî áó-
ëî á ðîçòàøóâàòè ùèòè ëèøå á³-
ëÿ íàéãîëîâí³øèõ äåðæàâíèõ
óñòàíîâ òà âåëèêèõ á³çíåñ-öåí-
òð³â. Ïåðåâàæíó ê³ëüê³ñòü âè-
áîðö³â öÿ òåìà íå òóðáóº ³ º íå-
ïðèì³òíîþ”,— ñêàçàâ Àðòåì Á³-
äåíêî

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора, зваживши на численні звернення читачів,
"Хрещати " поці авився розміщеними столиці бі -
бордами зовнішньої ре лами з фото Ми оли Катерин-
ч а та йо о за ли ами підтримати розроблений йо о
р пою новий Подат овий оде с. Представни Дер-
жавної подат ової адміністрації Ві тор Косарч під-
дав с мнів прое т пана Катеринч а, а е сперт з по-
літичної ре лами Артем Біден о заявив "Хрещати ",
що пан Катеринч звертається не до належної цільо-
вої авдиторії.

Ми ола Катеринч розрахов є заці авити своїм подат овим оде сом широ і
верстви населення
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Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþêà,
çåìåëüíà ä³ëÿíêà, íà ÿê³é çâîäÿòü
êàïëè÷êó, âõîäèòü äî Öåíòðàëü-
íîãî ³ñòîðè÷íîãî àðåàëó Êèºâà (â
ìåæàõ àðõåîëîã³÷íîãî òà àðõ³òåê-
òóðíîãî çàïîâ³äíèêà “Ì³ñòî Âî-
ëîäèìèðà” òà íà òåðèòîð³¿ Äåðæàâ-
íîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî çà-
ïîâ³äíèêà “Ñòàðîäàâí³é Êè¿â”).
“Íà ö³é ä³ëÿíö³ çíàõîäÿòü çàëèø-
êè Äåñÿòèííî¿ öåðêâè Õ ñòîð³÷÷ÿ,
ÿê³ º ïàì’ÿòêîþ àðõåîëîã³¿ íàö³î-
íàëüíîãî çíà÷åííÿ,— çàçíà÷èâ Âà-
ñèëü Ïðèñÿæíþê.— À îòæå, îá’-
ºêò ï³äëÿãàº äáàéëèâîìó çáåðå-
æåííþ çã³äíî ç âèìîãàìè ªâðî-
ïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî îõîðîíó
àðõåîëîã³÷íî¿ ñïàäùèíè, ðàòèô³-
êîâàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà-
¿íè”. Ïàí Ïðèñÿæíþê äîäàâ, ùî
áóä³âíèöòâî íà ö³é òåðèòîð³¿ ìîæ-
ëèâå ëèøå ï³ñëÿ ðîçðîáëåííÿ ³ çà-
òâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òå-
ðèòîð³é Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó,
â êîìïëåêñ³ ç ïèòàííÿìè ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó êâàðòàëó, îá-
ìåæåíîãî Àíäð³¿âñüêèì óçâîçîì,
âóëèöåþ Âîëîäèìèðñüêîþ òà
Ïåéçàæíîþ àëåºþ. Îêð³ì òîãî,

ïîòð³áíî ïðîâåñòè àðõåîëîã³÷í³
äîñë³äæåííÿ ³ ãðîìàäñüê³ îáãîâî-
ðåííÿ. “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ÊÌÄÀ
í³ÿêî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
çãàäàíó ä³ëÿíêó íå âèäàâàëî ³ â³ä-
ïîâ³äíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿
íå ðîçãëÿäàëî,— ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” Âàñèëü Ïðèñÿæíþê.—
Äî òîãî æ Êè¿âðàäà íå â³äâîäèëà
ì³ñöÿ äëÿ áóä³âíèöòâà íà ö³é òå-
ðèòîð³¿. Òîæ, çã³äíî ç ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, ñïîðóäæåííÿ òóò
êàïëè÷êè º íåçàêîííèì”.

Òàêî¿ æ äóìêè ³ ôàõ³âö³ ²íñòè-
òóòó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè, ÿê³
äîñë³äæóþòü òåðèòîð³þ ³ ïðîâî-
äÿòü ðîçêîïêè Äåñÿòèííî¿ öåðê-
âè. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà çãàäà-
íîãî çàêëàäó Ãë³á ²âàê³í ââàæàº,
ùî âñ³ ðîáîòè íà ò³é ä³ëÿíö³ ïðî-
òèçàêîíí³. “Àäæå òðèâàþòü áåç
æîäíîãî äîçâîëó,— ñêàçàâ â³í.—
Ï³ä çåìëåþ æ íàðàç³ º âèâ÷åí³ òà
íåâèâ÷åí³ àðõåîëîã³÷í³ îá’ºêòè”.
Õòî äîçâîëèâ òóò áóäóâàòè, àð-
õåîëîãè íå çíàþòü. “Êàæóòü, í³-
áèòî êîìàíäà íàä³éøëà çãîðè, â³ä
ñàìîãî Ïðåçèäåíòà,— êîíñòàòó-
âàâ ïàí ²âàê³í.— Àëå ãëàâà äåð-
æàâè íå ìàº íà öå ïðàâà. Â³í ìî-
æå ëèøå ïîñïðèÿòè, ³ âñå”. Ãë³á

²âàê³í ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
êàïëè÷êó ïî÷àëè ñïîðóäæóâàòè
ÿêîñü íåñïîä³âàíî, ó âèõ³äí³. Çà
äâà äí³ áóä³âåëüíèêè çàêëàëè
ôóíäàìåíò ³ ïî÷àëè çâîäèòè ñò³-
íè. “Òàêèé áåçëàä òðèâàº óæå äâà
òèæí³, õòî ùî õî÷å, òå é ðî-
áèòü”,— îáóðþºòüñÿ Ãë³á ²âàê³í.

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” íàìàãàâñÿ
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êåð³âíèöòâîì
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó, íà òåðè-
òîð³¿ ÿêîãî áóäóþòü êàïëè÷êó. Àëå
í³ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ðàéîíó Þð³é Ðèæóê, í³ çàñòóïíèê
ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïè-
òàíü áóä³âíèöòâà Âàñèëü Ï³í÷óê

íà çâ’ÿçîê íå âèéøëè. Îñòàííüî-
ãî âäàëîñÿ “ï³éìàòè” ëèøå íàäâå-
÷³ð, êîëè ïîñàäîâåöü ñ³äàâ äî ñëóæ-
áîâîãî àâòî. “Í³÷îãî ïðî òó êàï-
ëèöþ ÿ íå çíàþ. Ïîêàæ³òü ìåí³
ñïåðøó îðäåð íà áóä³âíèöòâî, ï³ä-
ïèñàíèé ìíîþ, òîä³ é ãîâîðèòèìå-
ìî”, — ñêàçàâ ïàí Ï³í÷óê

Êàïëèöÿ, ùî çâîäèòüñÿ ñàìà ïî ñîá³
Êåð³âíèöòâî Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó íå çíàº, õòî äàâ äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî
êóëüòîâî¿ ñïîðóäè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На території, де нині тривають роз оп и залиш ів Де-
сятинної цер ви (в районі в лиці Володимирсь ої і Ан-
дріївсь о о звоз ) зводять аплич . Вчора Голов-
ном правлінні містоб д вання, архіте т ри та дизай-
н місь о о середовища повідомили, що поява ль-
тової спор ди можлива лише після затвердження де-
тально о план територій Шевчен івсь о о район ,
ромадсь о о об оворення. Про те, хто дав дозвіл
на б дівництво, чом сь не знають і в Шевчен івсь ій
райдержадміністрації.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До інця нинішньо о ро столичні автодорівці за-
вершать роботи на Набережно-Рибальсь ій в лиці.
Завдя и цьом на 15—20 хвилин с оротиться час
р х авто з центр міста на Оболонь. Про це вчора
повідомив заст пни енерально о дире тора "Ки-
ївавтодор ". У 2008-м шляхови и продовжать ре-
онстр цію Мос овсь ої площі та візьм ться за По-
штов й Ленін радсь .

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
“Êè¿âàâòîäîðó” Âîëîäèìèð Ðîæíÿòîâñüêèé, íà Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüê³é óæå çàâåðøåíî ïåðøó ÷åðãó. Çîêðåìà, çàì³íåíî é ðîç-
øèðåíî äîðîæíº ïîêðèòòÿ, çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ñìóã. “Äðóãà ÷åð-
ãà ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî åñòàêàäè, ç’¿çä³â ³ çà¿çä³â ç íå¿,— çà-
çíà÷èâ Âîëîäèìèð Ðîæíÿòîâñüêèé.— Íîâà ìàã³ñòðàëü íà 15—20
õâèëèí ñêîðîòèòü ÷àñ ðóõó ç öåíòðó íà Îáîëîíü”.

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ðîæíÿòîâñüêîãî, ó 2008 ðîö³ àâòî-
äîð³âö³ ïðîäîâæàòü ðåêîíñòðóêö³þ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ ³ ïî÷-
íóòü ðîáîòè íà Ïîøòîâ³é ³ Ëåí³íãðàäñüê³é. Òðèâàòèìå êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò Ñèðåöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè, ÿêèé îá³éäåòü-
ñÿ â 106 ìëí ãðí. “Òóò ïëàíóþòü ðîçøèðèòè äî 5 ñìóã ïðî¿æä-
æó ÷àñòèíó, çðîáèòè ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ³ ï³ä’¿çäè äî ñòàíö³¿
ìåòðî “Ñèðåöüêà” äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïàí Ðîæíÿòîâñüêèé. — Äî òîãî æ ó öüîìó ðàéî-
í³ ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè âóë. Ñòåöåíêà”

Îáîëîíü 
íàáëèçèòüñÿ 
äî öåíòðó
Êè¿âàâòîäîð³âö³ ïëàíóþòü 
äî ê³íöÿ 2007 ðîêó çäàòè 
â åêñïëóàòàö³þ íîâó ìàã³ñòðàëü

Каплиця на місці Десятинної цер ви не має дозвол на існ вання
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Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Êè¿âðåêëàìà” Áîðèñ Ìàê-
ñèìåöü ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ðîáîòà àêòèâ³çóºòüñÿ ùå á³ëüøå ï³ñ-
ëÿ îñòàòî÷íîãî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ðÿäêó ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè.

“Ãîëîâíà íàøà ìåòà, ç îäíîãî áî-
êó,— çá³ëüøèòè íàäõîäæåííÿ äî
áþäæåòó â³ä ðåêëàìè, à ç ³íøîãî —
âïîðÿäêóâàòè ïðàâèëà ãðè íà öüî-
ìó ðèíêó”,— çàçíà÷èâ ïàí Ìàêñè-
ìåöü. Çà ï³âðîêó ðîáîòè ï³äïðèºì-
ñòâó âäàëîñÿ çàëó÷èòè äî áþäæåòó
44 ìëí ãðí, òîä³ ÿê òîð³ê çà öåé ïå-
ð³îä ïîïåðåäíèêè “Êè¿âðåêëàìè”

äàëè äî áþäæåòó ì³ñòà 36 ìëí ãðí.
Ó ñïàäîê “Êè¿âðåêëàì³” çàëèøèëî-
ñÿ ³ 22,8 ìëí ãðí äåá³òîðñüêèõ áîð-
ã³â. Ï³ñëÿ 35 ñóäîâèõ ñïðàâ âäàëîñÿ
ïîâåðíóòè 6,4 ìëí. 3 ìëí áîðæíè-
êè ïîâåðíóëè äîáðîâ³ëüíî. Íà ñüî-
ãîäí³ þðèñòè “Êè¿âðåêëàìè” ï³äãî-
òóâàëè ùå 60 ñïðàâ äëÿ ðîçãëÿäó â
ñóä³.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó â Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ ÊÌÄÀ ç ïèòàíü ðåêëàìè Ãåííà-
ä³é Äàâèäîâ, íîâ³ ïðàâèëà, ÿê³ îò-
îò ìàº óçãîäèòè Àíòèìîíîïîëüíèé
êîì³òåò, íå ïåðåäáà÷àº êàðäèíàëü-

íèõ íîâàö³é. “Íàéâàæëèâ³øèì áó-
äå ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíèé äîãîâ³ð ç
ðîçì³ùóâà÷àìè ðåêëàìè, ÿêèé âè-
çíà÷èòü ïîðÿäîê ³ óñ³ ðîáî÷³ ìîìåí-
òè. Öå äàñòü çìîãó øâèäêîãî ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì”,— ââàæàº ïàí
Äàâèäîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, çðîñòàí-
íÿ òàðèô³â íà 15 % — öå ëèøå âðà-
õîâàíèé ð³âåíü ³íôëÿö³¿ çà òðèð³÷-
íèé òåðì³í, ïîêè òàðèô³â íå ïåðå-
ãëÿäàëè. ×³òêà ñòðóêòóðèçàö³ÿ äîêó-
ìåíò³â òà êîíêðåòíèé ïåðåë³ê ¿õ äî-
çâîëèòü çìåíøèòè “ïàïåðîâó” ðîáî-
òó. Ïîêè ùî ùîì³ñÿöÿ ïîíàä 2 òè-
ñÿ÷³ âõ³äíèõ ³ âèõ³äíèõ äîêóìåíò³â
ðåºñòðóºòüñÿ ó “Êè¿âðåêëàì³”. Çà
ñëîâàìè Áîðèñà Ìàêñèìöÿ íà ñüî-
ãîäí³ çàðåºñòðîâàíî 25 òèñÿ÷ äîãî-
âîð³â ç ðîçì³ùóâà÷àìè ðåêëàìè.
Âò³ì, òèõ, ùî ðåàëüíî ïðàöþþòü,
ìàéæå 1 òèñ. Ïîíàä 300 êîìïàí³é ó
ö³é ñôåð³ ìàþòü ÷èìàëèé ïðèáóòîê,
à 100 êîìïàí³é âçàãàë³ êîíòðîëþþòü
ðèíîê. Ïàí Ìàêñèìåöü ïîâ³äîìèâ
òàêîæ, ùî íåçàáàðîì ³íôîðìàö³ÿ
“Êè¿âðåêëàìè” ñòàíå á³ëüøå çàñåê-
ðå÷åíîþ, çâàæàþ÷è íà êîìåðö³éíèé
õàðàêòåð. “Öå áóäå çàêðèòà ³íôîð-
ìàö³ÿ äëÿ âíóòð³øíüîãî âèêîðèñ-
òàííÿ. Ïðî âñå ³íøå ïîâ³äîìëÿòè-
ìå íàøà ïðåñ-ñëóæáà, êîòðó ñòâî-
ðèìî âæå çà äâà òèæí³”, — ñêàçàâ
äèðåêòîð “Êè¿âðåêëàìè”

Á³ã-áîðäè çâ³ðÿòèìóòü
ïî ôîòîãðàô³ÿõ
“Êè¿âðåêëàìà” çá³ëüøèòü ñàíêö³¿ çà äåìîíòàæ 
íåçàêîííèõ ðåêëàìíèõ ùèò³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

“Київре лама" пропон є збільшити вартість демонтаж
від $2 до 7 тис., щоб нечесним ре ламістам демонтаж
обходився не та безболісно. По и що, аби виявити "лі-
вий" бі -борд, працівни и "Київре лами" звіряють сі
щити зі сфото рафованими, я і є базі. Уже в серпні та-
і бі -борди виявлятиме спеціальна омп'ютерна про ра-
ма. За даними КП "Київре лама", місті сьо одні 15
тис. місць встановлення бі -бордів. На цьом на олош -
вало ерівництво підприємства мин лої п'ятниці. Кіль-
ість встановлених неле ально наразі невідома. За пів-
ро роботи ом нально о підприємства демонтовано
46 несан ціонованих ре ламних щитів.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про надання 
окремих ритуальних послуг при похованні

учасників Великої Вітчизняної
війни у 2007 році

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 551 
від 15 травня 2007 року

Відповідно до ст. 8 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, ст. 62 Закону України “Про
Державний бюджет України на 2007 рік”, рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588 “Про
бюджет міста Києва на 2007 рік” та з метою матеріальної підтримки сімей учасників Великої Вітчизняної
війни:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðèòó-
àëüíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) 1000 òèñ. ãðí. äëÿ áåçêîøòîâ-
íîãî íàäàííÿ îêðåìèõ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã
çã³äíî ç äîäàòêîì ïðè ïîõîâàíí³ ó÷àñíèê³â
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ðîçì³ð ïåíñ³¿
ÿêèõ ç óðàõóâàííÿì íàäáàâîê, ï³äâèùåíü ³
äîïëàò â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè
çà îñòàíí³é ì³ñÿöü íå ïåðåâèùóâàâ 492 ãðí.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðèòóàëüíèõ ïî-
ñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ ïîñëóã, çàçíà÷å-
íèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà óìîâàõ
òåíäåðà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ïðîô³íàíñóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðè-
òóàëüíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèäàòêè, çàçíà÷åí³ ó ï.
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê, íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðî-
ãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006 — 2010 ðîêè, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 15 травня 2007 р. № 551

Перелік послуг, що надаються при похованні учасників
Великої Вітчизняної війни

N Наймен вання Вартість,
п/п / рн./
1 Оформлення замовлення на ор анізацію

та проведення поховання 7,00

2 Тр на, оббита т аниною 2,0 м 286,00

3 Авто атафал до 20 місць для достав и тр ни з тілом
померло о і осіб, я і с проводж ють по ійно о 309,00

ВСЬОГО: 602,00

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про затвердження складу 
експертної комісії 

при виконавчому органі
Київської міської ради 

(Київській міській  державній адміністрації)
щодо надання спілкам 

професійних творчих працівників 
м. Києва статусу міської творчої спілки 

як суб’єкта творчої діяльності 
та внесення змін

до розпорядження
Київської міської державної адміністрації 

від 11.12.2000 № 2203
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 552 

від 15 травня 2007 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі експертної комісії при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) щодо надання спілкам професійних творчих працівників м.
Києва статусу міської творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності, утвореної розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 11.12.2000 № 2203 “Про створення експертної комісії при Київській місь+
кій державній адміністрації щодо надання спілкам професійних творчих працівників м. Києва статусу місь+
кої творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності”, згідно з розпорядженням Київської міської державної ад+
міністрації від 31.03.2004 № 526 “Про перейменування та затвердження нового складу експертної комісії
при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання спіл+
кам професійних творчих працівників м. Києва статусу міської творчої спілки як суб’єкта творчої 
діяльності”:

1. Çàòâåðäèòè ñêëàä åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðè
âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ùîäî íàäàííÿ ñï³ëêàì ïðîôåñ³éíèõ òâîð÷èõ
ïðàö³âíèê³â ì. Êèºâà ñòàòóñó ì³ñüêî¿ òâîð-
÷î¿ ñï³ëêè ÿê ñóá’ºêòà òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, óò-
âîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11.12.2000 ¹ 2203
(äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
11.12.2000 ¹ 2203:

2.1. Ó íàçâ³, ïóíêòàõ 1 òà 2 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ñëîâà “åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ ïðè Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿” ó â³äïîâ³ä-
íèõ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè “åêñïåðòíà
êîì³ñ³ÿ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿)” ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2.2. Ïóíêò 4 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè ó òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

“4. Ïîêëàñòè íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çàö³þ ðîáîòè
åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî íàäàííÿ ñï³ë-
êàì ïðîôåñ³éíèõ òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â ì. Êè-
ºâà ñòàòóñó ì³ñüêî¿ òâîð÷î¿ ñï³ëêè ÿê ñóá’-
ºêòà òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³”.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.08.2005 ¹ 1583 “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11.12.2000
¹ 2203”.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2007 р. № 552

СКЛАД 
експертної комісії при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) 
щодо надання спілкам професійних творчих працівників

м. Києва статусу міської творчої спілки 
як суб’єкта творчої діяльності

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

Зоріна Світлана Іванівна

начальни Головно о правління льт ри і
мистецтв ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), заст пни олови омісії

Авдієвсь ий Анатолій Тимофійович олова Все раїнсь ої м зичної спіл и (за
з одою)

Єсипо Володимир Ми олайович олова Все раїнсь ої спіл и обзарів У раїни
(за з одою)

Л бчен о І ор Федорович олова Національної спіл и ж рналістів
У раїни (за з одою)

Нер баць а Тетяна Гри орівна

заст пни начальни а Головно о правління
ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Савчен о Борис Іванович олова Національної спіл и інемато рафістів
У раїни (за з одою)

Стан ович Єв ен Федорович олова Національної спіл и омпозиторів
У раїни (за з одою)

Таню Лесь Степанович олова Національної спіл и театральних діячів
У раїни (за з одою)

Чепели Володимир Андрійович
олова Координаційної Ради Національних
творчих спіло У раїни, олова Національної
спіл и х дожни ів У раїни (за з одою)

Шевчен о Єв ен І орович олова Національної спіл и майстрів
народно о мистецтва У раїни (за з одою)

Шпара І ор Федорович олова Національної спіл и архіте торів
У раїни (за з одою)

Яворівсь ий Володимир Оле сандрович Голова Національної спіл и письменни ів
У раїни (за з одою).
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Про фінансову допомогу 
у 2007 році Координаційній раді 

міських громадських
організацій інвалідів м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 564 
від 16 травня 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, на вико+
нання міської комплексної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 16.12.2005 № 603/3064:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 66,0
òèñ. ãðí. äëÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè Êîîðäèíà-
ö³éí³é ðàä³ ì³ñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
³íâàë³ä³â ì. Êèºâà íà âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ çàâ-
äàíü â 2007 ðîö³.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðå-
ðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè, çàçíà÷åí³

â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê
âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà
2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006 — 2010 ðîêè, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåç-
ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про створення комісії 
з перевірки умов приймання,

утримання, відрахування та лікування
хворих в психоневрологічних установах

та закладах комунальної власності
територіальної громади

міста Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 567 

від 16 травня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із чисельними звернен+
нями до київської міської влади близьких родичів, опікунів психічно хворих громадян, що претендують на
поселення та знаходяться в інтернатних установах та закладах, підпорядкованих Головному управлінню со+
ціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі+
ністрації), та лікуються в міських психоневрологічних лікарнях та диспансерах, підпорядкованих Головно+
му управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Ки+
ївської міської державної адміністрації):

1. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïåðåâ³ðêè óìîâ ïðèé-
ìàííÿ, óòðèìàííÿ, â³äðàõóâàííÿ òà ë³êóâàí-
íÿ õâîðèõ â ïñèõîíåâðîëîã³÷íèõ óñòàíîâàõ òà
çàêëàäàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ ïî òåêñòó — êî-
ì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîì³ñ³¿ ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïðîâåñòè ïå-
ðåâ³ðêó óìîâ ïðèéìàííÿ, óòðèìàííÿ ³ â³äðà-
õóâàííÿ ïñèõ³÷íî õâîðèõ â ³íòåðíàòíèõ óñòà-
íîâàõ òà çàêëàäàõ, ï³äïîðÿäêîâàíèõ Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), òà óìîâ ë³êóâàííÿ â ì³ñüêèõ ïñèõîíåâðî-
ëîã³÷íèõ ë³êàðíÿõ ³ äèñïàíñåðàõ, ï³äïîðÿäêî-

âàíèõ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òà çà ðåçóëü-
òàòàìè ï³äãîòóâàòè çâ³ò Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
ãîëîâ³.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåç-
ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 16 травня 2007 р. № 567

Склад комісії 
з перевірки умов приймання, утримання, відрахування 

та лікування хворих в психоневрологічних установах 
та закладах комунальної власності територіальної громади

міста Києва

Кривда С. С.
— заст пни начальни а Головно о правління соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Кр лова І. Є.
— начальни відділ фінансів соціально о захист населення
Головно о фінансово о правління ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Мішаєв В. Д.
— оловний психіатр Головно о правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Назарен о В. В. — олова оординаційної ради ромадсь их ор анізацій інвалідів
міста Києва (за з одою)

Ободні ова Т. О.

— начальни відділ онтрольно-ревізійної роботи та методично о
забезпечення планово-е ономічно о правління Головно о
правління соціально о захист населення ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Пабат О. В. — олова деп татсь ої фра ції "Громадсь ий а тив Києва" (за
з одою)

Про опен о Л. С.
— заст пни начальни а Головно о правління соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Сахно Ю. П. — деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

С оропада Л. М. — спеціаліст з проблем соціальної психіатрії, ма істр соціальної
політи и і соціальної роботи (за з одою)

Степанов М. В. — деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Шлапа А. В. — деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Юдін Ю. Б.

— начальни відділ охорони психічно о здоров`я Головно о
правління охорони здоров`я та медично о забезпечення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

Яблонсь а Т. С. — співробітни ромадсь ої ор анізації У раїнсь о-Амери ансь о о
Бюро захист прав людини, юрист (за з одою).

Кільчиць а І. Р. — заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації,
олова омісії

За ородній В. В.
— заст пни начальни а Головно о правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), заст пни олови омісії

Бо омолець-
Шереметьєва О. В.

— олова постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань охорони
здоров`я та соціально о захист (за з одою)

Борисю Л. М.

— олова об`єднання первинних профспіл ових ор анізацій
Головно о правління соціально о захист населення ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Ва ліна О. В. — завід юча відділом соціальної політи и азети "Голос У раїни",
ж рналіст (за з одою)

Вол Н. І.
— заст пни начальни а Головно о правління соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Костюрен о Т. М.
— перший заст пни начальни а Головно о правління соціально о
захист населення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Кравчен о Р. І. — президент бла одійно о фонд "Джерела" (за з одою)

Про виділення коштів 
на закупівлю штучних кришталиків 

в комплекті та обладнання
для пільгових категорій населення

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 570 
від 16 травня 2007 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Ки+
ївської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, з метою підвищення якості надання спеціалізованої оф+
тальмологічної допомоги населенню м. Києва та необхідністю забезпечення технології хірургічного ліку+
вання захворювань очей пільгових категорій населення з використанням сучасного офтальмологічного об+
ладнання:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³
1250,0 òèñ. ãðí. äëÿ çä³éñíåííÿ òåõíîëîã³¿ ³ì-
ïëàíòàö³¿ øòó÷íîãî êðèøòàëèêà òà â³òðåîðåòè-
íàëüíèõ âòðó÷àíü íà ïåðåäíüîìó òà çàäíüîìó
â³äð³çêàõ îêà ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ
ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó çàáåçïå÷èòè ïðèäáàííÿ íà òåíäåðí³é îñ-
íîâ³ øòó÷íèõ êðèøòàëèê³â, âèòðàòíèõ ìàòåð³-
àë³â òà îôòàëüìîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà çàáåç-
ïå÷èòè íèìè ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ çàêëà-
äè ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³-
íàíñóâàòè âèäàòêè, çàçíà÷åí³ â ï. 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ
â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê, íà âèêîíàííÿ
ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006 — 2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток 
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 16 травня 2007 р. № 570

Розподіл централізованих коштів на придбання штучних кришталиків 
в комплекті та обладнання для пільгових категорій населення

N п/п Наймен вання предмета за півлі С ма

1 Шт чні риштали и, витратні матеріали 650,0

Офтальмоло ічне обладнання

1 Медичний лазер (фото оа лятор) 300,0

2 Операційний офтальмоло ічний
вітреоретинальний мі рос оп 300,0

Всьо о 1250,0
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Про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги 

окремим категоріям
малозахищених верств населення 

м. Києва 
з нагоди святкування Трійці

у 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 577

від 18 травня 2007 року

З метою подальшого соціального захисту окремих категорій пенсіонерів м. Києва, відповідно до міської
комплексної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Київради від 16.12.2005
№ 603/3064, та з нагоди святкування Трійці:

1. Íàäàòè â³ä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îä-
íîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó (äà-
ë³ — ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó):

1.1 Îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà ³ç ÷èñëà íåïðà-
öþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â òà îäåðæóâà÷³â äåðæàâ-
íî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè â³äïîâ³äíî äî Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïî-
ìîãó ³íâàë³äàì ç äèòèíñòâà òà ä³òÿì-³íâàë³-
äàì” (äàë³ — äîïîìîãè):

— ó ðîçì³ð³ 100 ãðí êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà
ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè, ðîç-
ì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè ÿêèõ íå
ïåðåâèùóº ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó
äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü;

— ó ðîçì³ð³ 75 ãðí êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà
ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè, ðîç-
ì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè ÿêèõ ñòà-
íîâèòü â³ä îäíîãî äî ï³âòîðà ðîçì³ð³â ïðî-
æèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè
ïðàöåçäàòí³ñòü;

— ó ðîçì³ð³ 50 ãðí êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà
ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè, ðîç-
ì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè ÿêèõ ñòà-
íîâèòü â³ä ï³âòîðà äî äâîõ ðîçì³ð³â ïðîæèò-
êîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðà-
öåçäàòí³ñòü.

1.2. Íåïðàöþþ÷èì îñîáàì, ÿê³ îòðèìóþòü
äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó, îñîáàì, ÿê³ íå
ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì â³äïî-
â³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñî-
ö³àëüíó äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü ïðà-
âà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì” — ó ðîçì³ð³ 50
ãðí êîæí³é.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïåðåðàõóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³
30654,9 òèñ. ãðí äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³
ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006 —
2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèïëàòó
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îð-
ãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà Ïåí-
ñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ÿê îäåðæóâà÷³ ïåí-
ñ³é òà äîïîìîãè;

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îð-
ãàíàõ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè (ïðèçíà-
÷åííÿ ³ âèïëàòó ïåíñ³é ÿêèì ïåðåäàíî çã³ä-
íî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè â³ä 02.11.2006 ¹ 1522 “Ïðî ïåðåäà÷ó îð-
ãàíàì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ôóíêö³é ç
ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåíñ³é äåÿêèì êàòå-
ãîð³ÿì ãðîìàäÿí” îðãàíàì Ïåíñ³éíîãî ôîí-
äó Óêðà¿íè), çã³äíî ç³ ñïèñêàìè, íàäàíèìè
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çà ôîðìîþ, âñòàíîâëå-
íîþ â äîäàòêó 2 äî Ïîðÿäêó âèïëàòè ïåíñ³é
òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè çà çãîäîþ ïåíñ³îíåð³â
òà îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè ÷åðåç ¿õ ïîòî÷í³ ðà-
õóíêè ó áàíêàõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ
1999 ¹ 1596.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî îäíîðàçîâà äîïîìî-
ãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà ãðîìà-
äÿíèíó ÷åðåç íå çàëåæí³ â³ä íüîãî ïðè÷èíè,
ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí âèïëà÷óºòüñÿ ÷ëå-
íàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-
íîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåð-
òþ ïåíñ³îíåðà, à òàêîæ âðàõóâàòè òå, ùî ìà-
òåð³àëüíà äîïîìîãà íå âèïëà÷óºòüñÿ îñîáàì,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó óò-
ðèìàíí³, à îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñíî ìàþòü ïðà-
âî íà âèïëàòó ïåíñ³¿ òà äîïîìîãè, íàäàºòü-
ñÿ îäíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ó á³ëüøîìó
ðîçì³ð³. Ïðè öüîìó âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð
ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè âêëþ÷àº ðîçì³ð îñíîâíî¿
ïåíñ³¿, ïåíñ³þ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä
Óêðà¿íîþ, à òàêîæ ³íø³ íàäáàâêè, äîïëàòè
òà ï³äâèùåííÿ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè.

5. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на виконання робіт
із перекладання 

теплових мереж ТМ № 2, 3, 4
на Залізничному шосе 
у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 583 
від 21 травня 2007 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто+
мобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.07.2004 № 490+р “Про початок будівництва об’єктів Мінтрансу в м. Києві”, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 22.04.2004 № 674 “Про проектування та будівництво залізнично+авто+
мобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній ділянці Київ+Московський — Дар+
ниця”, враховуючи звернення Державного територіально+галузевого об’єднання “Південно+Західна заліз+
ниця” від 15.11.2006 N НГ+13+509 та від 21.11.2006 N Н+З+1409:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “Ã³äðî³íæáóä” (äàë³ — ÇÀÒ “Ã³äðî³íæ-
áóä”) çà çàìîâëåííÿì Äåðæàâíîãî òåðèòîð³-
àëüíî-ãàëóçåâîãî îá’ºäíàííÿ “Ï³âäåííî-Çà-
õ³äíà çàë³çíèöÿ” ó òåðì³í ç 21.05.2007 äî
15.10.2007 ðîêó çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çà-
òâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè ðî-
áîòè ³ç ïåðåêëàäàííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ ÒÌ ¹ 2,
3, 4 íà Çàë³çíè÷íîìó øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ç ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-
íè ³ òèì÷àñîâèì îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîð-
òó íà Çàë³çíè÷íîìó øîñå äî øëÿõîïðîâîäó íà
âóë. Ê³êâ³äçå.

2. ÇÀÒ “Ã³äðî³íæáóä”:

2.1. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà ï³ä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì. Êè-
ºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíêîìó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.02.80 ¹ 125, òà Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîþ
òåðèòîð³¿ ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.09.2002
¹ 47/207.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-
íüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðóõó òà
áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòàíîâ-
ëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðî-
äæåííÿ ì³ñöü ðîá³ò, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ
ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íåîáõ³äíî¿
ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ìîñò³â.

2.4. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíî-
ãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îðäåð íà òèì-
÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâ-
ëåííÿ ó çâ’ÿçêó ³ç ïðîêëàäàííÿì òåïëîâèõ ìå-
ðåæ ÒÌ-2, 3, 4 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàé-
íîì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà âñþ øèðèíó òà
äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ òà ïåðåäàòè çà àê-
òîì Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óò-
ðèìàííþ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ” Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà çàñòóïíè-

êà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÒ “Ã³äðî³íæáóä”
Ï³íñüêîãî Ñàâåë³ÿ Áîðèñîâè÷à.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè â ðîáîòó òðî-
ëåéáóñíîãî ìàðøðóòó ¹ 38 òà ïðî âíåñåí³ çì³-
íè ïðî³íôîðìóâàòè ïàñàæèð³â.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè-
¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî” çàìîâíèêîì íà
ðîçðîáêó ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òåõí³÷íî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³), à
òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùî-
äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó äëÿ çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà Êðèòî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè
ç ïðèñòîñóâàííÿì ï³ä ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëü-
íèé öåíòð íà ïðîñïåêò³ Ãëóøêîâà, 9 òà ï³äãî-
òîâêè ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïåðå-
ìîæöåì êîíêóðñó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³í-
âåñòèö³éíå àãåíòñòâî”:

2.1. Çà äîðó÷åííÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ òà óêëàñ-
òè ç íåþ äîãîâ³ð íà ðîçðîáêó ïðîåêò³â çåìëå-
óñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç
óðàõóâàííÿì ìàéíîâî¿ íàëåæíîñò³ ³ñíóþ÷èõ íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíö³ ñïîðóä òà òåõí³÷íîãî ñòàíó
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà áóä³âë³ Êðèòî¿
ñïîðòèâíî¿ àðåíè, âèêîíàííÿ ðîá³ò ùîäî ïðî-
âåäåííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³
(íà ì³ñöåâîñò³), à òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿,
íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó òà ï³äãîòîâêè ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ òà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó.

2.2. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ òà óêëàñòè ç íåþ äîãî-
â³ð íà âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ç âè-
çíà÷åííÿì îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ
ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó òà ó ðàç³
íåîáõ³äíîñò³ ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü ç óðà-
õóâàííÿì ìàéíîâî¿ íàëåæíîñò³ ³ñíóþ÷èõ íà
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ñïîðóä òà òåõí³÷íîãî ñòàíó
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà áóä³âë³ Êðèòî¿
ñïîðòèâíî¿ àðåíè äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ êîí-
êóðñó.

2.3. Ïîäàòè ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè òà ìàòå-
ð³àëè ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ðîçãëÿäó òà
ñõâàëåííÿ ¿õ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ ðà-
äîþ.

2.4. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ ãðî-
ìàäñüêèõ îáãîâîðåíü ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ òà âðàõóâàòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ïåðåäïðîåêòíèõ
ðîá³ò.

2.5. Íàäàòè ó ñåðïí³ 2007 ðîêó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâ-
êè óìîâ êîíêóðñó ì³ñòîáóä³âí³ îá´ðóíòóâàííÿ
òà ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè ç âèçíà÷åííÿì îð³ºí-
òîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ïðî-
òîêîëè àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíèõ ðàä, ïðîòî-
êîëè ïîïåðåäí³õ ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, âèñ-
íîâêè ñóá’ºêò³â ïîãîäæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³-
îëîã³÷í³é ñòàíö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà çàïèòàìè
Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñ-
òèö³éíå àãåíòñòâî” â òèæíåâèé òåðì³í ïîäàòè
ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿):

4.1. Ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî çà-
òâåðäæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïðàâî îðåíäè
íà ÿêó ïðîïîíóºòüñÿ ïðîäàòè íà êîíêóðñ³.

4.2. Óêëàñòè ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî” äîãîâ³ð íà
ïðîâåäåííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ
ó ï³äï. 2.1.-2.4 ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.3. Ïðîô³íàíñóâàòè ðîçðîáêó çåìëåâïîðÿä-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàí-
íÿ òà ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî äî-
ãîâîð³â, çàçíà÷åíèõ ó ï³äï. 2.2. öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â çàãàëüíîãî ôîí-
äó ì³ñüêîãî áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà çä³éñ-
íåííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç åêîíîì³÷íîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíèõ îá-
´ðóíòóâàíü òà ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ³íâåñòè-
ö³éíîãî ïðîåêòó íà çàñ³äàíí³ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ðàäè ó òèæíåâèé òåðì³í ï³ñëÿ íà-
äàííÿ ¿õ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿â-
ñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é ðîçïî-
ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2003 ¹ 2442 “Ïðî ïîðÿäîê
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³â-
íèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³-
òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â, ïëîù
òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà”, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.05.2004 ¹ 889 “Ïðî ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà Êðèòî¿ ñïîðòèâíî¿
àðåíè òà áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãî-
òåëþ, ãðîìàäñüêîãî öåíòðó ç ñóïåðìàðêåòîì
òà ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó ïî ïðîñ-
ïåêòó Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 9”.

8. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Áàññà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про проведення конкурсу 
із залучення інвесторів для завершення 

будівництва Критої спортивної арени
з пристосуванням її 

під спортивно>розважальний центр
на проспекті Глушкова, 9

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 692 
від 16 червня 2007 року

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

Про надання фінансової допомоги
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 731 

від 20 червня 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, на вико+
нання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської місь+
кої ради від 16.12.2005 № 603/3064 та з метою підтримки організацій, діяльність яких має соціальну спря+
мованість:
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ПОГОДЖЕНО
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 20.06.2007 № 731

СПИСОК 
громадських організацій,

яким надається фінансова допомога у 2007 році
на часткову оплату за оренду та комунальні послуги

орендованих приміщень

1. Координаційна Рада місь их ромадсь их ор анізацій інвалідів м. Києва.

2. Київсь а ор анізація УТОГ.

3. Реабілітаційний центр УТОС.

4. Київсь а асоціація інвалідів з церебральним паралічем “КАСІЦБП”.

5. Київсь ий місь ий омітет Товариства Червоно о Хреста У раїни.

6. Київсь е об’єднання Спіл и Самаритян У раїни.

7. Товариство реабілітації дітей-інвалідів “Дитинство”.

8. Бла одійне товариство допомо и інвалідам та особам із інтеле т альною недостатністю
“Джерела”.

9. Спіл а матерів роз мово відсталих інвалідів м. Києва “Сонячний промінь”.

10. Громадсь а ор анізація дітей-інвалідів Чорнобиля “Квіти полин ”.

11. Громадсь а ор анізація “Київсь ий Центр профорієнтації дітей-інвалідів”.

12. Центр реабілітації інвалідів-спинальни ів “Відродження—АРС”.

13. Київсь е товариство інвалідів ло альних війн — ветеранів війсь ової розвід и, бо-
йових дій в Аф аністані та інших раїнах.

14. Київсь ий місь ий фіз льт рно-спортивний л б інвалідів “Прометей”.

15. ГО “Київсь е товариство інвалідів з дитинства з патоло ією емостаз “ГЕМАТИТ”.

16. Громадсь а ор анізація спортивно-танцювальний л б “Березіль”.

17. Київсь а місь а федерація з фізичної льт ри і спорт л хих.

18. Бла одійний фонд Олени Петр севич.

19. Київсь а місь а ор анізація УТОС.

20. Київсь а ТПО № 2 УТОС.

21. Київсь а ТПО № 3 УТОС.

22. Громадсь е об’єднання орист вачів омп’ютерних техноло ій для інвалідів “Ві но в
світ”.

23. Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями “Ст дія ДІМФО”.

24. Київсь е місь е товариство інвалідів “Аліса”.

25. Адво ат Тимошен о Володимир Антонович.

26. “К льт рний центр” У раїнсь о о товариства л хих.

27. Київсь ий дитячий фонд.

28. Київсь а ор анізація жіно -інвалідів “Донна”.

29. Координаційна рада чорнобильсь их об’єднань м. Києва.

30. Київсь е місь е об’єднання матерів за иблих солдатів.

31. Київсь е місь е відділення Все раїнсь ої ромадсь ої ор анізації інвалідів
“У раїнсь а спіл а інвалідів-УСІ”.

32. Спіл а жіно м. Києва.

33. Київсь ий відділ Союз У раїно .

34. Київсь а місь а ромадсь а ор анізація “Жін и Оболоні”.

35. Координаційний центр Київсь о о місь о о об’єднання ор анізацій ба атодітних.

36. Центр соціальної допомо и “Джерело”.

37. Київсь а місцева ор анізація “Міжнародна Лі а Матері і сестри — молоді У раїни”.

38. Респ блі ансь ий б дино зв озапис та др УТОС.

39. Громадсь а ор анізація “Спіл а інвалідів стомованих хворих “Астом-Іл о”.

40. Київсь а місь а асоціація інвалідів, водіїв автомобілів з р чним правлінням “ШАР”.

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîø-
òè ó ñóì³ 1 222 òèñ. ãðí. äëÿ ô³íàíñîâî¿ äî-
ïîìîãè ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì íà ÷àñòêî-
âó îïëàòó çà îðåíäó òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
îðåíäîâàíèõ ïðèì³ùåíü â ÷àñòèí³, ùî âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà
ìàº ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü, òà íàäàííÿ ïî-
ñëóã íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³, çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ìåðåæ³ îäåð-
æóâà÷³â áþäæåòíèõ êîøò³â çàáåçïå÷èòè äî 1
ëèïíÿ 2007 ðîêó ³íâåíòàðèçàö³þ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàº ñîö³àëüíó
ñïðÿìîâàí³ñòü.

2.2. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíþâàòè ïðîòÿ-
ãîì 2007 ðîêó â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó
êîøò³â, âèçíà÷åíèõ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, ïåðåðîçïîä³ë ì³æ îäåðæóâà÷àìè áþäæåò-

íèõ êîøò³â òà âèäàìè åíåðãîíîñ³¿â, âèõîäÿ-
÷è ç ôàêòè÷íèõ âèòðàò.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïå-
ðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè, çà-
çíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà
ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì.
Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005. ¹ 603/3064.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåç-
ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Ê³ëü-
÷èöüêó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

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

Про фінансову підтримку
громадських організацій ветеранів війни,

жертв нацистських переслідувань 
та дітей війни 

м. Києва у 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 738 

від 20 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жерт+
ви нацистських переслідувань”, “Про соціальний захист дітей війни” та на виконання міської комплекс+
ної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005
№ 603/3064:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³
134,94 òèñ. ãðí. íà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é âåòåðàí³â â³éíè, æåðòâ
íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü òà ä³òåé â³éíè ì.
Êèºâà äëÿ ðîçðàõóíê³â âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âè-
êîíàííÿì ñòàòóòíèõ çàâäàíü, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðå-
ðàõîâóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâà-
ë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè äëÿ ô³íàíñó-

âàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêî-
íàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáî-
òà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåç-
ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 20.06.2007 № 738

ПЕРЕЛІК 
громадських організацій ветеранів війни,

жертв нацистських переслідувань та дітей війни 
м. Києва, яким передбачена 
фінансова підтримка ( грн.)

1. Рада Київсь ої місь ої ор анізації ветеранів У раїни 22 753

2. Київсь а ор анізація ветеранів війни 11 555

3 Київсь а місь а ор анізація інвалідів війни та Збройних сил 11291

4. Київсь а місь а спіл а ветеранів Аф аністан 4 225

5.
Об`єднання Героїв Радянсь о о Союз , Героїв
Соціалістичної Праці, повних авалерів орденів Слави та
членів їх сімей "Слава"

2 487

6. Громадсь а Ор анізація Героїв Соціалістичної Праці 5 708

7. Київсь а місь а ор анізація олишніх партизанів і
підпільни ів Вели ої Вітчизняної війни 6 377

8. Київсь ий місь ий істори о-патріотичний л б "Пош " 7617

9. Київсь а місь а ор анізація "Відл ння війни" 3 661

10. Громадсь а ор анізація Спіл а прихильни ів за др жб міст-
ероїв 2 597

11. Фонд ветеранів Вели ої Вітчизняної війни, партизанів та
підпільни ів, війсь овосл жбовців, звільнених запас 4 561

12. Київсь ий Фонд ветеранів Війсь ово-Повітряних сил 6 199

13. Об`єднання воїнів-інтернаціоналІстів — " бинців" 4561

14. Київсь е місь е відділення Все раїнсь о о об`єднання
ветеранів 4 561

15. Київсь а місь а ор анізація солдатсь их матерів 2597

16. Київсь а місь а ор анізація Все раїнсь ої спіл и
радянсь их офіцерів 4561

17. Спіл а олишніх політичних в`язнів фашистсь их
онцтаборів 5 698

18. Київсь а ор анізація борців антифашистсь о о опор
/ олишніх політичних в`язнів онцтаборів / 4 561

19. Київсь а спіл а олишніх малолітніх в`язнів фашизм
"КСКМВ" 6 083

20. Київсь е відділення У раїнсь ої спіл и в`язнів — жертв
нацизм 4 161

21. Ветерани праці —Діти війни 4 561

22. Київсь е місь е "Товариство дітей війни, ветеранів війни та
праці" 4 561

Всьо о: 134 934
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Íàéêðàùå ì³ñòî êðà¿íè
ßê ì³í³ìóì çà òðüîìà ïàðàìåòðàìè Êè¿â çàëèøàºòüñÿ íàéäåøåâøèì ì³ñòîì Óêðà¿íè

Хлібовиробни ів
підтримають
бюджетні дотації

Êè¿âðàäà ìèíóëîãî òèæíÿ âñòà-
íîâèëà äî ê³íöÿ ðîêó ìîðàòîð³é
íà çá³ëüøåííÿ ãðàíè÷íî¿ òîðãî-
âåëüíî¿ íàäáàâêè íà õë³á òà õë³-
áîáóëî÷í³ âèðîáè. Ð³øåííÿ óõâà-
ëåíî ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çàãîñ-
òðåííþ íàïðóãè ñåðåä íàñåëåííÿ
ì³ñòà ÷åðåç ìîæëèâå ï³äâèùåííÿ
ö³í íà õë³á. Ïðîòå âëàäà ì³ñòà íå
çàëèøèòü âèðîáíèê³â ó ïðîãðà-
ø³, àäæå ïåðåäáà÷åíî áþäæåòí³
äîòàö³¿ õë³áîçàâîäàì. Ïðîòå ëèøå
çà óìîâè, ùî âîíè íå ï³äâèùó-
âàòèìóòü ö³íè íà ïðîäóêö³þ äî
ê³íöÿ 2007 ðîêó. Ùîïðàâäà, ìå-
õàí³çì íàäàííÿ ãðîøîâèõ êîì-
ïåíñàö³é òà ¿õí³ ðîçì³ðè äåïóòà-
òè Êè¿âðàäè îáãîâîðÿòü óæå íà
íàñòóïí³é ñåñ³¿, òîáòî 22-26 ëèï-
íÿ.

Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿
ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Ë³ä³ÿ Òîëñòèõ
ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî íà-
ðàç³ ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ ïðî âè-
ä³ëåííÿ äîòàö³¿ “Êè¿âõë³áó”. “Îò-
æå, âèðîáíèêè ìîæóòü ðîçðàõî-
âóâàòè íà ï³äòðèìêó ç ì³ñöåâîãî
áþäæåòó”,— çàçíà÷èëà Ë³ä³ÿ Òîë-
ñòèõ.

Íàãàäàºìî, íàéá³ëüøèé âèðîá-
íèê õë³áà ³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðî-
á³â ó ñòîëèö³ ÂÀÒ “Êè¿âõë³á”
ïðîïîíóâàâ ÊÌÄÀ ï³äâèùèòè
ö³íè ëèøå íà ñîö³àëüí³ âèäè õë³-
áà, à ñàìå: “Óêðà¿íñüêèé”, “Á³-
ëèé” ³ç áîðîøíà 1-ãî ´àòóíêó ³
áàòîí ³ç áîðîøíà âèùîãî ´àòóí-
êó íà 0,2 — 0,25 ãðí.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî õë³á
“Óêðà¿íñüêèé” ââàæàºòüñÿ ñîö³-
àëüíèì ïðîäóêòîì, òîìó ö³íó íà
íüîãî ðåãóëþº ñòîëè÷íà âëàäà, à
ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ ïåðåäáà÷à-
þòü äîòàö³þ íà éîãî âèï³êàííÿ —
â ñåðåäíüîìó ì³ëüéîí ãðèâåíü íà
ì³ñÿöü. Îäíàê, ÿê ñòâåðäæóº ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ “Êè¿âõë³áà” Ïåò-
ðî Ïàðõîìåíêî, éîãî ï³äïðèºì-
ñòâî äîñ³ íå îòðèìàëî ãðîøîâî¿
êîìïåíñàö³¿ í³ çà ïåðøèé, í³ çà
äðóãèé êâàðòàëè 2007-ãî. Â³í ïî-
â³äîìèâ, ùî, çà ï³äðàõóíêàìè
åêñïåðò³â, ó ïåðøîìó êâàðòàë³

öüîãî ðîêó çàâîäè ÂÀÒ “Êè¿â-
õë³á” ìàëè á îòðèìàòè äîòàö³¿
3 ìëí 263 òèñ. ãðí, à çà äðóãèé
êâàðòàë — 3 ìëí 267 òèñ. ãðí.
Êð³ì òîãî, ÿê ïîâ³äîìèâ Ïåòðî
Ïàðõîìåíêî, çà ïîïåðåäí³ìè
ïðîãíîçàìè, ö³íè íà íîâèé óðî-
æàé çåðíà áóäóòü âèùèìè, í³æ
íèí³. “Îòæå, ³ êîìïåíñàö³¿ õë³-
áîçàâîäàì ïîòð³áíî áóäå ïëàòè-
òè çíà÷íî âèù³, àäæå ìîðàòîð³é
ìàº ïðîòðèìàòèñÿ äî ê³íöÿ ðî-
êó”. Íàòîì³ñòü ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
“Êè¿âõë³áà” ïðîïîíóº ³íøèé âè-
õ³ä ³ç ñèòóàö³¿. “Ïîòð³áíî çðîáè-
òè ïðÿì³ äîòàö³¿ áåçïîñåðåäíüî
íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåí-
íÿ, à íå çàâîäàì”,— ââàæàº Ïåò-
ðî Ïàðõîìåíêî. À ñòîñîâíî ïå-
ðåñ³÷íèõ êèÿí, òî, çà éîãî ñëîâà-
ìè, íåçíà÷íå ïîäîðîæ÷àííÿ õë³á-
íî¿ ïðîäóêö³¿ îñîáëèâî “íå âäà-
ðèòü ïî ¿õí³õ ãàìàíöÿõ”. Àäæå,
ÿêùî ö³íè íà õë³á ï³äí³ìóòü íà
20 êîï., òî çàãàëîì äîäàòêîâ³ âè-
òðàòè äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè ñòàíî-
âèòèìóòü 1ãðí 20 êîï. íà ì³ñÿöü.

Проїзд столичном
м ніципальном
транспорті
залишиться
найдешевшим
в У раїні

Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäà
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ìîðàòîð³þ íà ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè, ö³í íà õë³á ³ õë³áîáóëî÷-
í³ âèðîáè â Êèºâ³ äî 31 ãðóäíÿ
öüîãî ðîêó. Ïðî òàðèôè ó ìóí³-
öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³ í³÷îãî íå
éøëîñÿ, òîìó êîðåñïîíäåíò
“Õðåùàòèêà” âèð³øèâ ïîö³êàâè-
òèñÿ, ÷è íå ïîâ’ÿçàíî öå ç ìîæ-
ëèâèì ï³äâèùåííÿì. ßê âäàëîñÿ
ä³çíàòèñÿ, ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ó
ñòîëèö³ íå î÷³êóºòüñÿ, òîìó ïðî-
¿çä ó ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîð-
ò³ çàëèøàºòüñÿ íàéäåøåâøèì â
Óêðà¿í³.

Ì³ñüêà âëàäà çàïåâíèëà “Õðå-
ùàòèê”, ùî ö³íè çà ïðî¿çä ó ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ íå çì³íÿòü-
ñÿ. ² öå ïðè òîìó, ùî çà îñòàíí³
ï’ÿòü ðîê³â òàðèôè çàëèøàëèñÿ

ñòàá³ëüíèìè íàâ³òü ï³ñëÿ ñâ³òî-
âîãî ïîäîðîæ÷àííÿ ïàëüíîãî.

“Ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çì³íè
òàðèô³â íà íàçåìíèé âèä òðàíñ-
ïîðòó íåìàº, òîìó âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó â òðîëåéáóñàõ, òðàìâàÿõ ³ àâ-
òîáóñàõ äî ê³íöÿ ðîêó ãàðàíòîâà-
íî íå ï³äí³ìåòüñÿ”,— çàïåâíèâ
“Õðåùàòèê” íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿
ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Âàñèëü ßñòðó-
áèíñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, åêî-
íîì³÷íå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â ó ìåòðî ³ñíóº, àëå ïî-
êè ùî âëàäà íå çáèðàºòüñÿ âïðî-
âàäæóâàòè öå ó ïðàêòèêó.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ²âàíà Ñàë³ÿ, âæå ðîç-
ðîáëåíî ìåòîäèêó ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà ñòîëè÷íèé ìåòðîïî-
ë³òåí, ³ ì³ñòî âæå äàâíî ïîòðåáóº
îíîâëåííÿ ï³äçåìíîãî òðàíñïîð-
òó. ßê íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó”
²âàí Ñàë³é, çàâäÿêè äîòàö³ÿì ç
áþäæåòó ïîêè ùî âäàºòüñÿ ïî-
êðèâàòè çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³â-
íèêàì ìåòðîïîë³òåíó ³ îíîâëþâà-
òè ìóí³öèïàëüíèé àâòîïàðê.

“Õðåùàòèê” âèð³øèâ ïîð³âíÿ-
òè âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ìóí³öèïàëü-
íîìó òðàíñïîðò³ â ð³çíèõ ðåã³î-
íàõ Óêðà¿íè. ßê âäàëîñÿ ä³çíàòè-
ñÿ, ó á³ëüøîñò³ îáëàñòåé ö³íà íà
ïðî¿çä ó íàçåìíîìó òà ï³äçåìíî-
ìó òðàíñïîðò³ âèùà íà 20—50
êîï.

Öüîãî ðîêó õåðñîíöÿì ïðèõî-
äèòüñÿ ïëàòèòè çà ïðî¿çä ó òðî-
ëåéáóñàõ íà 25 êîï. á³ëüøå, í³æ
òîð³ê. Êâèòîê òàì êîøòóº 75 êîï.
Ó Ëüâîâ³ çà êîðèñòóâàííÿ ìóí³-
öèïàëüíèì òðàíñïîðòîì ïëàòÿòü

70 êîï. Ó Ñåâåðîäîíåöüêó Ëóãàí-
ñüêî¿ îáëàñò³ ïðî¿çä ó òðîëåéáóñ³
îá³éäåòüñÿ â 75 êîï., ó Çàïîð³æ-
æ³ òàêîæ.

Ñòîñîâíî òàðèô³â íà ïðî¿çä ó
ï³äçåìíîìó òðàíñïîðò³ Êè¿â òåæ
çàéìàº ïåðøå ì³ñöå çà äåøåâèç-
íîþ. Òàê, ó Õàðêîâ³ îäíîðàçîâèé
ïðî¿çíèé êâèòîê êîøòóº 75 êîï.,
à â Äí³ïðîïåòðîâñüêó — 60 êîï.

Ком нальні посл и
не дорожчатим ть

Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè ïðîã-
íîçóº õâèëþ ïîäîðîæ÷àííÿ êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã ïî âñ³é Óêðà-
¿í³ ç ê³íöÿ ë³òà. Íàïðèêëàä, ó
ñåðïí³ òàðèôè íà âîäó ó Ëüâîâ³
çðîñòóòü ìàéæå âäâ³÷³. Òèì ÷àñîì
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà íà îñòàíí³é
ñåñ³¿ íàêëàëà ìîðàòîð³é íà ï³ä-
âèùåííÿ êîìóíàëüíèõ òàðèô³â ó
ñòîëèö³. Çàáîðîíà ä³ÿòèìå äî 31
ãðóäíÿ 2007 ðîêó. Íà ñüîãîäí³ êè-
¿âñüê³ òàðèôè º îäíèìè ç íàé-
íèæ÷èõ â Óêðà¿í³, õî÷à ð³âåíü
çàðïëàò êèÿí çíà÷íî âèùèé, í³æ
ó ðåã³îíàõ.

×èíí³ â ñòîëèö³ êîìóíàëüí³ òà-
ðèôè, âñòàíîâëåí³ 12 ëþòîãî 2007
ðîêó, ó 1,8—2 ðàçè âèù³, í³æ ó
2001—2004 ðîêàõ. Ö³íè íà ö³ ïî-
ñëóãè — ñåðåä íàéíèæ÷èõ â
Óêðà¿í³. Âàðò³ñòü ¿õí³õ ñêëàäîâèõ
(åíåðãîíîñ³¿â, òðàíñïîðòóâàííÿ
òîùî) çðîñëà â ê³ëüêà ðàç³â á³ëü-
øå, í³æ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà-
ãàëîì. À â³äòàê, ð³çíèöþ ì³æ
÷èííèìè òàðèôàìè ³ åêîíîì³÷íî
îá´ðóíòîâàíèìè ì³ñüêà âëàäà
ñïëà÷óº ç áþäæåòó. Ï³ä ÷àñ îïà-

ëþâàëüíîãî ñåçîíó âèðîáíèêè
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã îòðèìóþòü
ì³ëüéîíí³ êîìïåíñàö³¿. Íàðàç³ â
Êèºâ³ òðèâàº àóäèò âàðòîñò³ êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã, à òàêîæ òðè-
âàº ðîçðîáêà ñèñòåìè ðîçðàõóí-
ê³â òàðèô³â äëÿ êîæíîãî êîíêðåò-
íîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç ðåàëü-
íèõ îáñÿã³â íàäàíèõ ïîñëóã. Òîá-
òî ìåøêàíö³ êîæíîãî áóäèíêó
ïëàòèòèìóòü ÷³òêî çà ò³ ïîñëóãè,
ÿê³ ðåàëüíî îòðèìàþòü. ßê ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” Âàñèëü ßñ-
òðóáèíñüêèé, ðîçðîáêó çãàäàíî¿
ñèñòåìè ïðîäîâæåíî íà äâà ì³ñÿ-
ö³, ðåçóëüòàòè ïëàíóþòü îòðèìà-
òè äî 1 æîâòíÿ. Íà ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèçè ì³ñüêà âëàäà âèä³ëè-
ëà 170 òèñ. ãðí.

Íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â àóäèòó
òàðèôí³ ïëàíêè ìîæóòü áóòè ïå-
ðåãëÿíóò³, îäíàê, ÿê çàïåâíèâ
“Õðåùàòèê” ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Þð³é Áîíäàð, ï³äâèùåííÿ òàðè-
ô³â íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. “ß äó-
ìàþ, ùî ìè íå ï³äåìî íà ï³äíÿò-
òÿ òàðèô³â. Øâèäøå çà âñå, ïå-
ðåãëÿíóòü áþäæåò òà âèçíà÷àòü
ðîçì³ðè ñóáâåíö³é äëÿ ïîñòà-
÷àëüíèê³â ïîñëóã”,— ñêàçàâ ïàí
Áîíäàð.

Ç 1 ñåðïíÿ â Êèºâ³ ââîäÿòü äâî-
ñòàâêîâèé, àáî ïîñåçîííèé, òà-
ðèô íà òåïëî. Ç öüîãî ÷àñó êè-
ÿíè ïëàòèòèìóòü çà òåïëî ëèøå
ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. ßê
ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî, öÿ çì³íà òåæ íå
ñïðè÷èíèòü ï³äâèùåííÿ êîìó-
íàëüíèõ òàðèô³â. “Ó áàãàòüîõ êè-
ÿí, ÿê³ ïëàòèòèìóòü â îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí á³ëüøó ñóìó, ç’ÿâèòü-
ñÿ ïðàâî íà ñóáñèä³þ. Çðåøòîþ
âîíè ïëàòèòèìóòü ìåíøå, í³æ òî-
ä³, êîëè ð³÷íó ñóìó ðîçáèâàëè íà
12 ÷àñòèí”,— çàçíà÷èâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í, Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ, ²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня сесія Київради прийняла мораторій на
підвищення цін на хліб та за ом нальні посл и. Я
з’яс вав ореспондент "Хрещати а", столиці найниж-
чі тарифи в У раїні, зо рема найдешевші ом нальний
транспорт та хліб.

Порівняльна таблиця розмір тарифів на посл и ЖКГ

Вартість хліба в столиці пра тично найнижча порівняно з іншими ре-
іонами. Напри лад, середня ціна то о ж та и батона в У раїні стано-
вить 1,75 рн, а в Києві — 1,4 рн. І це при том , що иївсь ий батон
важить пів іло рама, а в інших містах 450 . Б ханець “У раїнсь о о” в
столиці дешевший на 10—13 оп., ніж інших містах У раїни.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ì³ñòî

Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ Ãàðÿ÷à âîäà Õîëîäíà âîäà Êàíàë³çàö³ÿ Êâàðòïëàòà

Ãðí çà ì êâ
â ñåçîí

Çà ì êâ
íå â ñåçîí Çà ã³ãàêàëîð³þ Çà ì êóá. Â ì³ñÿöü 

íà ëþäèíó Çà ì êóá. Â ì³ñÿöü íà
ëþäèíó Çà ì êóá. Â ì³ñÿöü 

íà ëþäèíó

Çà ì êâ. â çàëåæíîñò³ â³ä òåõí. ñòàíó

Ì³í³ì.
òàðèô

Ìàêñèì.
òàðèô

Ê-òü âèâåçåííÿ ñì³òòÿ 
(íà ëþäèíó)

Êè¿â 1,6 - 130,6 6,84 24,00 0,94 4,22-5,36 0,54 1,54-3,08 12,65 17,93 * -
Îäåñà 4,00-5,80 1,34 179,12-182,32 9,16-10,02 30,72 1,08-1,10 5,7-6,9 0,78-0,80 - 0,28 0,62 -
Äîíåöüê 5,1 2,55 189,67 10,87 33,28 1,14-2,22 15,66 0,42-1,86 - 0,58 1,38 1,18

Ëüâ³â 2,22 - 182,7 10,85 34,18 1,24 11,28 0,60 5,46 0,27 0,68 0,14

Õàðê³â 4,12 0,69 189,92 8,72 26,16 1,65 18,75 0,45 4,5 0,7 0,98 -

* тариф на вивіз поб тових відходів в Києві для 7 омпаній встановлено за 1 б. метр від 21 червня 2007 ро .

“Хрещати ” вивчив тарифи на проїзд метро найбільших міст світ .
У Мос ві вартість проїзд становить 3,2 рн (17 р б.), Парижі — 9,73
рн (1,4 євро), Нью-Йор — майже 10 рн (2 долари), Варшаві —
3,6 рн (2,4 злотих), Лондоні — 41 рн (4 ф нти стерлін ів).

ЯЯКК    УУ    ННИИХХ

Кияни мають можливість орист ватися найдешевшим метро в У раїні
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Áàíêè çäîáóâàþòü
ì³æíàðîäíèé
ðåéòèíã
Ï³ñëÿ ïðîäàæó ¿õ ³íîçåìöÿì
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Після ладення мин ло о тижня оди з продаж
"ТАС-Комерцбан " йо о рейтин и значно зросли. Та ,
це в с бот зафі с вали міжнародне рейтин ове а ент-
ство Moody's та "Кредит-Рейтин ". До то о сл жба ре-
дитних рейтин ів Standard & Poor's о олосила про
в лючення дов остро ово о редитно о рейтин онтр-
а ента на рівні В раїнсь о о АКБ "У рсоцбан " (УСБ)
до спис CreditWatch з "позитивним" про нозом. Це
стало можливим завдя и ладенню оди з продаж
йо о австрійсь ом Austria Bank Creditanstalt AG.

“Óêðãàçáàíê” ³äå 
íà ñõ³ä
Â³ò÷èçíÿíèé áàíê êóïóº ãðóçèíñüê³ àêòèâè

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

ВАТ КБ "У р азбан " план є придбати АТ КБ "Народ-
ний бан Гр зії". Про це в понеділо о олосив заст п-
ни олови правління КБ "У р азбан " Є ор Р сін. У
планах омпанії — вийти на фінансові рин и Білор сі
та Молдови.

Àâñòð³éñüêå
øàìïàíñüêå
Êîìïàí³¿ Henkell & Sohnlein Group äîçâîëèëè êóïèòè
Êè¿âñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí “Ñòîëè÷íèé”
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю Антимоно-
польний омітет У раїни
видав дозвіл на продаж
більше я 50% а цій ЗАО
"Київсь ий завод шам-
пансь их вин “Столичний"
омпанії Henkell & Sohn-
lein Sektkellereien GmbH
(Відень, Австрія). У ода
може з мовити підвищен-
ня цін на прод цію, я і й
без то о зростають всіх
виробни ів через подо-
рожчання сировини.

Çà íåîô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ,
çàâîä ï³äêîíòðîëüíèé êîëèøí³ì
àêö³îíåðàì áàíê³â “Àâàëü” ³
“Ïðåñòèæ” Ôåäîðó Øïèãó òà
Îëåêñàíäðó Äåðêà÷ó. Íà ñüîãî-
äí³ ï³äïèñàíî ïðîòîêîë ïðî íà-
ì³ð ïðîäàæó ï³äïðèºìñòâà. Ïðî
öå ñêàçàëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ðåêëàìè çàâîäó Íà-
òàëÿ Âàðëîêà. Òàêîæ íàì ñòàëî
â³äîìî, ùî ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð ÊÇØÂ Îëåêñàíäð Ìàöüêî
íèí³ ó â³äïóñòö³, õî÷à ïðîòîêîë
ï³äïèñàâ ñàìå â³í. Ãîëîâà ðàäè
àêö³îíåð³â Âàëåíòèí Ëåíç³îí ó
ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðå-

ùàòèêà” ïîâ³äîìèâ, ùî ïðî óãî-
äó éîìó íå â³äîìî ³ â³äìîâèâñÿ
â³äïîâ³äàòè íà ³íø³ çàïèòàííÿ.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Àíòèìîíîïîëü-
íîãî êîì³òåòó, íîâèé âëàñíèê
ìàòèìå á³ëüøå ÿê 50% ãîëîñ³â ó
âèùîìó îðãàí³ óïðàâë³ííÿ ÇÀÎ
“ÊÇØÂ “Ñòîëè÷íèé”.

Ó òðàâí³ çàâîä çàêóïèâ íîâå
ï³äéîìíî-òðàíñïîðòíå îáëàä-

íàííÿ äëÿ ïîñóäîòàðíîãî öåõó.
Òåõí³êó ïðèäáàëè ó íàéá³ëüøî-
ãî ³ìïîðòåðà ÿïîíñüêîãî îáëàä-
íàííÿ íà ðèíêó “Óí³âåðñàë-
ñïåöòåõí³êà”. ²íôîðìàö³þ ïðî
îíîâëåííÿ ðîçïîâñþäèâ çàâîä
“Ñòîëè÷íèé” íà ïî÷àòêó ë³òà. Öå
îçíà÷àº, ùî ï³äïðèºìñòâî ìàëî
íàì³ð ï³äâèùèòè êàï³òàë³çàö³þ
ïåðåä ìîæëèâèì ïðîäàæåì

Ñòðàõîâèé âèïàäîê
Êîìïàí³ÿ “Äæåíåðàë³ Ãàðàíò” íå õî÷å 
ï³äêîðÿòèñÿ Àñîö³àö³¿ ñòðàõîâèê³â Óêðà¿íè

Ìàêñèì ÃÀÂÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Асоціація страхови-
ів У раїни (АСУ) звин ва-
тила страхов омпанію
"Дженералі Гарант"
"системном шахрайстві".
У відповідь вона під от -
вала два с дових позови
з привод шахрайства та
розповсюдження неправ-
дивої інформації.

Îðãàí³çàö³ÿ ïîðóøèëà ïèòàí-
íÿ ïîðÿäíîñò³ ñòðàõîâèêà, çâèíó-
âàòèâøè éîãî ó “ñèñòåìíîìó
øàõðàéñòâ³” òà ï³äðîáö³ äîêóìåí-
ò³â. Àðãóìåíòóº öå çâåðíåííÿì äî
Àñîö³àö³¿ îäíîãî ç íåâäîâîëåíèõ
êë³ºíò³â. Äî òîãî æ çâèíóâà÷åí-
íÿ ñïèðàþòüñÿ íà äóìêó 319 îñ³á,
ÿêèõ ÀÑÓ íàïåðåäîäí³ îïèòàëà
íà ñâîºìó ñàéò³. Ìàéæå 69% ³ç
íèõ ââàæàþòü, ùî êîìïàí³ÿ òàê
÷è ³íàêøå “ìàõëþº”. Îäíî÷àñíî
ó “Äæåíåðàë³ Ãàðàíò”, êîòðà âæå
äàâíî “îñåëèëàñÿ” ó ÷îðíîìó
ñïèñêó Àñîö³àö³¿, ïîâí³ñòþ â³ä-
êèäàþòü ïîä³áí³ çâèíóâà÷åííÿ òà
âäàþòüñÿ äî ñóäîâèõ ïîçîâ³â íà
àäðåñó ÀÑÓ — çàõèùàþ÷è ÷åñòü,

ã³äí³ñòü òà ä³ëîâó ðåïóòàö³þ. Ñâ³é
ïîãëÿä íà êîíôë³êò ó ïðåçèäåí-
òà ñòðàõîâî¿ ãðóïè “Äæåíåðàë³
Ãàðàíò” Þð³ÿ Ëàõíà. “Ìè ï³ä-
òðèìóºìî ³ñíóâàííÿ îðãàí³çàö³¿,
ùî ïîâèííà çàõèùàòè ³íòåðåñè
çàñòðàõîâàíèõ îñ³á,— çàÿâèâ
ñòðàõîâèê “Õðåùàòèêó”.— Ïðî-
òå ñàì êîíôë³êò ðîçïî÷àâñÿ ç òî-
ãî, ùî ïàí Õîð³í, ÿêèé î÷îëþº
ÀÑÓ, çâåðíóâñÿ äî íàñ 4 ðîêè òî-
ìó ç ïðîïîçèö³ºþ ô³íàíñóâàòè
éîãî îðãàí³çàö³þ. ß â³äìîâèâ”. Çà
ñëîâàìè Þð³ÿ Ëàõíà, êîìïàí³ÿ
îáóðåíà ðîçïîâñþäæåííÿì ïðî
ñåáå íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
âêàçóº íà ñâ³é âåëèêèé âêëàä â
åêîíîì³êó Óêðà¿íè. Â áóõãàëòåð³¿
ñòðàõîâî¿ îðãàí³çàö³¿ íå çìîãëè
íàâåñòè òî÷íèõ ñóì, êîòð³ “Äæå-
íåðàë³ Ãàðàíò” ç³áðàëà òà âèäàëà
êë³ºíòàì. Ïðîòå “Õðåùàòèêó” ç³-
çíàâñÿ ñàì ïðåçèäåíò ñòðàõîâî¿
óñòàíîâè: òîð³ê êîìïàí³ÿ âèïëà-
òèëà ïîíàä 114 ìëí ãðí, à ç³áðà-
ëà 360 ìëí. Òèì ÷àñîì ïîêàçíè-
êè ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðîêó ñòàíî-
âëÿòü 150 ìëí ãðí òà 200 ìëí â³ä-
ïîâ³äíî. Çáèòêîâ³ñòü ñòðàõóâàí-
íÿ öèâ³ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñòà-
íîâèëà 35%, à â ³íøèõ ñòðàõîâèõ
ïðîäóêòàõ ñÿãíóëà 50-60%. Þð³é
Ëàõíî ïðèãàäàâ 25 òèñ. ñòðàõîâèõ
âèïàäê³â çà ìèíóëèé ð³ê. “ßê

ïðàâèëî, â ðàç³ íåâäîâîëåííÿ
êîìïàí³ºþ êë³ºíòè â³äðàçó çâåð-
òàþòüñÿ äî ñóäó,— çàçíà÷èâ â³í.—
À ñóòü öüîãî êîíôë³êòó ïîëÿãàº
ëèøå ó “íà¿çä³” íà òèõ, õòî íå
ïëàòèòü àñîö³àö³¿. Ìè íå çàïåðå-
÷óºìî ³ íàÿâí³ñòü ñêàðã íàøèõ
êë³ºíò³â íà íåäîáðîÿê³ñí³ ïîñëó-
ãè. Òîð³ê ò³ëüêè â³ä 1% êë³ºíò³â
íàä³éøëè íàð³êàííÿ. Àëå ëèøå ó
ï’ÿòî¿ ÷àñòèíè ç íèõ âèçíàíî âè-
íó êîìïàí³¿”.

Îäíî÷àñíî ÀÑÓ âêàçóº íà “áåç-
ãðàìîòí³ñòü” çàÿâè ïðîòè íå¿ ç áî-
êó “Äæåíåðàë³ Ãàðàíò” òà ï³äãî-
òóâàëà ó â³äïîâ³äü äâà ïîçîâè, çâè-
íóâà÷óþ÷è ó øàõðàéñòâ³ òà ðîç-
ïîâñþäæåíí³ íåïðàâäèâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. “Àñîö³àö³ÿ ïðîñòî îáóðåíà
íàõàáñòâîì ñòðàõóâàëüíèêà, ïî-
ïðè íåãàòèâíó ïîïóëÿðí³ñòü êîì-
ïàí³¿ ñåðåä áðîêåð³â, ³íøèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â, âîíà âäàºòüñÿ äî àãðå-
ñèâíîãî çàõèñòó”,— ñêàçàâ “Õðå-
ùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Àñîö³àö³¿ ñòðàõîâèê³â Óêðà¿íè
Ëåîí³ä Õîð³í. ÀÑÓ ìàº íàì³ð
îçíàéîìèòè ç³ ñâî¿ìè âèñíîâêà-
ìè ãîëîâíèõ àêö³îíåð³â ñòðàõîâî¿
êîìïàí³¿ — àâñòð³éñüêó Generali
Vienna Group, ÿê³é íàëåæèòü 51%
àêö³é, à òàêîæ âëàñíèêà êîðïîðà-
ö³¿ “ÓêðÀâòî” Òàð³ºëà Âàñàäçå
(24,9% àêö³é)

“Éäåòüñÿ ïðî ïðèäáàííÿ ô³íàí-
ñîâèõ óñòàíîâ äëÿ ñòâîðåííÿ íà
¿õí³é îñíîâ³ äî÷³ðí³õ áàíê³â. Âîíè
áóäóòü íå ç îñòàííüîãî äåñÿòêà.
Îäíèì ³ç íèõ ñòàíå “Íàðîäíèé
áàíê Ãðóç³¿”. Êóïëåí³ óñòàíîâè àê-
òèâíî ðîçâèâàòèìóòü ðîçäð³áíèé
á³çíåñ”,— çàçíà÷èâ ªãîð Ðóñ³í. Íà
äóìêó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó
“Ôîðóì” ßðîñëàâà Êîëåñíèêà, òà-
êèé êðîê ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîäóìàíó
ïîë³òèêó ùîäî âèõîäó íà çàðóá³æ-
í³ ðèíêè. Õî÷à åêñïåðò ââàæàº ¿õ
ñëàáêèìè. “Âåëèêî¿ ïîë³òèêè íà
öèõ ðèíêàõ íå ïîáóäóºø, õ³áà ùî
â äàëåêîìó ìàéáóòíüîìó. Äîõ³ä-

í³ñòü òàì çíà÷íî íèæ÷à, í³æ íà
óêðà¿íñüêîìó ô³íàíñîâîìó ðèí-
êó”,— çàçíà÷èâ ïàí Êîëåñíèê. Çà
îö³íêàìè ôàõ³âö³â, âàðò³ñòü 100%
àêö³é ÀÒ ÊÁ “Íàðîäíèé áàíê
Ãðóç³¿” ñòàíîâèòü ìàéæå $50 ìëí.
Ñåðåä éîãî íàéá³ëüøèõ àêö³îíå-
ð³â — áðèòàíñüêà îôøîðíà êîì-
ïàí³ÿ “Starcord Resources” LLC —
24,0%, ãðîìàäÿíè Ðîñ³¿ ²ðèíà
Äæèí÷àðàäçå — 19% òà Îëåíà Êî-
âàëåíêî — 24%, ãðîìàäÿíèí Ãðó-
ç³¿, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð áàíêó,
ñèí êîëèøíüîãî ñï³êåðà ãðóçèí-
ñüêîãî ïàðëàìåíòó Âàõòàíãà Ãî-
ãóàäçå Ãåîðã³é Ãîãóàäçå — 10%

“Народний бан Гр зії” має найбільш в раїні мереж філій (184 фі-
лії та ре іональні центри, понад 100 бан оматів і міні-павільйонів). Клі-
єнтсь а база наліч є більш я 300 тис. споживачів. Основна ате орія
лієнтів — фізичні особи, отрим вачі державних нарах вань. Гр зин-
сь ий “Народний бан ” має два непрофільні а тиви: а ціонерн страхо-
в омпанію “PIC” (“Peoples Insurance Company” JSC) та ріелторсь
а енцію ВАТ “RED” (“Real State Development” LLC). За даними “Націо-
нально о бан Гр зії”, на 1 липня за альні а тиви “Народно о бан ”
становили $92 млн. За цим по азни ом він сьомий раїні. А ціонер-
ний апітал — $19 млн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ó ñóáîòó ì³æíàðîäíå ðåéòèíãî-
âå àãåíòñòâî Moody’s ï³äâèùèëî
äîâãîñòðîêîâèé ðåéòèíã çà îáî-
â’ÿçêàìè ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³
“ÒÀÑ-Êîìåðöáàíêó” òà “ÒÀÑ-²í-
âåñòáàíêó” ç ð³âíÿ Â2 äî Âà2 ó
çâ’ÿçêó ç êóï³âëåþ ¿õ øâåäñüêèì
Swedbank. Àãåíö³ÿ òàêîæ ï³äòâåð-
äèëà êîðîòêîñòðîêîâèé ðåéòèíã
áàíê³â Not Prime çà ì³æíàðîäíîþ
øêàëîþ ç ð³âíÿ A2. ua (“ÒÀÑ-Êî-
ìåðöáàíê”) ³ ç A3. ua (“ÒÀÑ-²í-
âåñòáàíê”) äî Aa1. ua. Çà êëàñèô³-
êàö³ºþ Moody’s, ö³íí³ ïàïåðè,
ÿêèì ïðèñâîºíî ðåéòèíã ³ ãðóïè Â,
ââàæàþòüñÿ äîâîë³ ðèçèêîâàíèìè
äëÿ äîâãîñòðîêîâèõ ³íâåñòèö³é.
“Êðåäèò-Ðåéòèíã” (Êè¿â) ï³äâè-
ùèëî ðåéòèíã “ÒÀÑ-Êîìåðöáàí-
êó” ç ð³âíÿ uaÀ- äî uaÀÀ òàêîæ ó
çâ’ÿçêó ç ïðèäáàííÿì áàíêó øâåä-
ñüêèì Swedbank. Ïðîãíîç íîâîãî
ðåéòèíãó — ñòàá³ëüíèé. Àãåíòñòâî
òàêîæ ï³äâèùèëî ðåéòèíã òðèð³÷-
íèõ ³ìåííèõ â³äñîòêîâèõ îáë³ãàö³é
“ÒÀÑ-Êîìåðöáàíêó” ñåð³¿ À íà
40 ìëí ãðí ç ð³âíÿ uaÀ- äî uaÀÀ
(ïðîãíîç ñòàá³ëüíèé). “Çâè÷àéíî,
óãîäè ç ì³æíàðîäíèìè ³íâåñòîðà-
ìè ï³äâèùóþòü ðåéòèíã áàíêó, àëå

ðàçîì ç òèì çðîñòàº ³ çàãàëüíèé
ðåéòèíã Óêðà¿íè”,— çàóâàæèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÒÀÑ-
Êîìåðöáàíêó Ðîìàí Ãîðîõîâ-
ñüêèõ. Ó “Êðåäèò-Ðåéòèíãó” ââà-
æàþòü, ùî çàëó÷åííÿ ³íîçåìíîãî
³íâåñòîðà ïîñèëèòü ðèíêîâ³ ïîçè-
ö³¿ áàíêó òà ïîë³ïøèòü êàï³òàë³çà-
ö³þ ³ ÿê³ñòü óïðàâë³ííÿ. Ðåéòèíã
ïîçè÷àëüíèêà uaAA ñâ³ä÷èòü ïðî
éîãî âèñîêó çäàòí³ñòü âèêîíàòè
ñâî¿ áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ â óìî-
âàõ óêðà¿íñüêîãî ô³íàíñîâîãî ðèí-
êó. Òàêîæ ñëóæáà êðåäèòíèõ ðåé-
òèíã³â Standard & Poor’s âêëþ÷è-
ëà äîâãîñòðîêîâèé êðåäèòíèé ðåé-
òèíã êîíòðàãåíòà íà ð³âí³ Â óêðà-
¿íñüêîãî ÀÊÁ “Óêðñîöáàíê”
(ÓÑÁ) äî ñïèñêó CreditWatch ç
“ïîçèòèâíèì” ïðîãíîçîì. ßê ïî-
â³äîìëÿº àãåíòñòâî, âîäíî÷àñ ï³ä-
òâåðäæåíî êîðîòêîñòðîêîâèé êðå-
äèòíèé ðåéòèíã íà ð³âí³ Â. Òàê³ ä³¿
çóìîâëåí³ òèì, ùî áàíê UniCred-
ito Italiano SPA (UCI; A+/”ñòàá³ëü-
íèé”/A-1) ÷åðåç äî÷³ðíþ êîìïà-
í³þ Bank Austria Creditanstalt AG
(A+/”ñòàá³ëüíèé”/A-1) ï³äïèñàâ ç
ãîëîâíèì àêö³îíåðîì ÓÑÁ óãîäó
ïðî ïðèäáàííÿ 95% àêö³é

2 вересня 1860 б ло засновано пивоварний завод, я ий став осно-
вою завод шампансь их вин. У 1957 році завод освоїв вип с ново-
о тип і ристо о вина “Советс ое шампанс ое м с атное”. 26 берез-
ня 1999 ро прийнято рішення про створення за рито о а ціонерно-
о товариства “Київсь ий завод шампансь их вин “Столичний”. На
сьо одні завод вип с ає 30 видів шампансь о о 8 різних ондицій та
іль ох лінійо та их вин. Стр т ра е спорт шампансь о о, я е ви-
робляє КЗШВ “Столичний”, 2006 році: Німеччина (90%), Естонія
(4%), Іспанія (3%), Ан лія (2%).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Компанія Henkell & Sohnlein
Group заснована 1832 році, ви-
отовляє і ристі вина більше, я
150 ро ів. Серед брендів, що на-
лежать р пі, є всесвітньо відомі
Gratien & Meyer (1864), Deinhard
(1794), Henkell (1832), Carstens
SC (1958), Champagne Alfred Gra-
tien (1864).

ДДООВВІІДДККАА  

Шампансь е на “Столичном ” народж ється в боч ах
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“Êàðàîêå 
íà ìàéäàí³” ñòàëî
çðîçóì³ë³øèì
Çàì³ñòü ÷åðãîâîãî ãëÿäà÷àì ùå ðàç
ïîêàçàëè ïîïåðåäí³é âèïóñê ïåðåäà÷³
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

У неділю в ефір теле анал "Інтер" не вийшов чер о-
вий вип с "Карао е на майдані", знятий Дніпропет-
ровсь . Замість ньо о повторили попередню переда-
ч , з Хар ова. Автора і вед чо о про рами І оря Кон-
дратю а об рили та і дії "Інтера".

Ïðîãðàìà ç Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà ìàëà áóòè 447-þ â ³ñòîð³¿
“Êàðàîêå íà ìàéäàí³”. ² âïåð-
øå çà â³ñ³ì ç ïîëîâèíîþ ðîê³â
³ñíóâàííÿ öüîãî ïðîåêòó, ÿê
ï³äðàõóâàëà “Òåëåêðèòèêà”,
ñòàâñÿ çðèâ. Õî÷à, ç³ ñë³â òåëå-
âåäó÷îãî ²ãîðÿ Êîíäðàòþêà,
âèïóñê â÷àñíî â³äçíÿëè, çìîí-
òóâàëè é â³äâåçëè íà òåëåêà-
íàë. ²ãîð îáóðåíèé ð³øåííÿì
òåëåêîìïàí³¿: “Íàâ³òü êîëè ÿ
õâîð³â, ïðîãðàìè íå âèõîäèëè
â ïîâòîð³. ×îìó òàê ñòàëîñÿ
öüîãî ðàçó, íå çíàþ. Îñê³ëüêè
ÿ äå-þðå ³ äå-ôàêòî àâòîð ïðî-
åêòó, òî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè,
ùî òåëåêàíàë “²íòåð” ³ éîãî
êåð³âíèöòâî, ïîðóøóþ÷è ÷èí-
íå çàêîíîäàâñòâî, ïëþº íà àâ-
òîðñüêå ïðàâî. Ïîêè ÿ æèâèé
³ çäîðîâèé, òàê³ ðå÷³ íå ìîæóòü
ïîâòîðþâàòèñÿ. Òèì ïà÷å, ùî
îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íåìàº. Òàêèì äåìàðøåì êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿
ôàêòè÷íî âèò³ñíÿº ìåíå ç êàíàëó”.

²ãîð Êîíäðàòþê òàêîæ ñòâåðäæóº, ùî í³õòî â íüîãî íå ïèòàâ äî-
çâîëó íà ïîâòîðíèé ïîêàç “Êàðàîêå...”, çíÿòîãî â Õàðêîâ³.

Ðîçìîâè ïðî ìîæëèâå ïðèïèíåííÿ âèõîäó “Êàðàîêå...” íà “²íòå-
ð³” ç’ÿâèëèñÿ ùå íàâåñí³, êîëè çì³íèëèñÿ êåð³âíèöòâî ³ òîï-ìåíå-
äæìåíò òåëåêàíàëó. Õî÷à îñîáëèâèõ ïðè÷èí äëÿ öüîãî íå áóëî: “Êà-
ðàîêå...” ìàº õîðîøèé ðåéòèíã, ÿê ñâ³ä÷àòü äàí³ ìîí³òîðèíãîâî¿ êîì-
ïàí³¿ GfK Ukraine. Ìîæëèâî, ñïðàâà â ñàìîìó ôîðìàò³, ÿêèé íå âïè-
ñóºòüñÿ â íèí³øíþ ïðîãðàìíó ïîë³òèêó “²íòåðà”? Ïðîòå ç ì³ñÿöü òî-
ìó íà îäí³é ³ç ïðåñ-êîíôåðåíö³é Ãàííà Áåçëþäíà çàÿâèëà, ùî “Êà-
ðàîêå...” çàëèøèòüñÿ íà êàíàë³.

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” çâåðíóâñÿ íà “²íòåð” ç ïðîõàííÿì ïîÿñíèòè
íèí³øíþ ñèòóàö³þ ç “Êàðàîêå...”. Çà ê³ëüêà ãîäèí ó ïðåñ-ñëóæá³ êîì-
ïàí³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî êîìåíòàð³â íå áóäå

Âåòåðàíè çãàäàëè,
ÿê îáîðîíÿëè Êè¿â
66-òó ð³÷íèöþ âèçâîëåííÿ ñòîëèö³
â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â
â³äçíà÷èëè â Ãîëîñ³ºâ³
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Мин лими вихідними в Голосіївсь ом районі столиці
відб лися заходи з на оди 66-ї річниці ероїчної обо-
рони Києва від фашистсь их за арбни ів. Ветерани
Вели ої Вітчизняної війни, представни и райдержадмі-
ністрації по лали віти до Пояса бойової слави в селі
Борщів Баришівсь о о район Київсь ої області.

Þâ³ëåéíà ìåëîä³ÿ

Ó ô³ëüìîãðàô³¿ ïîíàä 30 êàð-
òèí. Ïî çàê³í÷åíí³ Êè¿âñüêîãî
òåàòðàëüíîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³
Êàðïåíêà-Êàðîãî Àäó Ðîãîâöå-
âó çàïðîñèëè äî Êè¿âñüêîãî
äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè. Òàì âîíà ç³ãðàëà çíà-
ìåíèòó “Âàðøàâñüêó ìåëîä³þ”.

Íàðîäíà àðòèñòêà ÑÐÑÐ, íà-
ðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè óâ³í÷à-
íà áåçë³÷÷þ íàãîðîä ³ ðåãàë³é. Íà
÷åñòü ¿¿ þâ³ëåþ ïðåçèäåíò Ðîñ³¿
Âîëîäèìèð Ïóò³í âðó÷èâ àêòîð-
ö³ îðäåí Äðóæáè çà âàãîìèé âíå-
ñîê ó çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòîê ðî-
ñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ
çâ’ÿçê³â. Äî ïîçäîðîâëåíü ïðèºä-
íàâñÿ ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî. Â³í ïðèñâî¿â çâàí-
íÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè ³ íàãîðîäèâ
îðäåíîì Äåðæàâè çà “ñàìîâ³ääà-
íå ñëóæ³ííÿ Óêðà¿í³ íà íèâ³ òå-
àòðàëüíîãî ³ ê³íîìèñòåöòâà, ó-
òâåðäæåííÿ ³äåàë³â äóõîâíî¿ êðà-
ñè, ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³ ³ äîáðà, áà-
ãàòîð³÷íó ïîäâèæíèöüêó òâîð÷ó
ä³ÿëüí³ñòü”. À Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé óäîñòî¿â çâàííÿ “Ïî÷åñíèé
ãðîìàäÿíèí Êèºâà”.

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Ки-
ївсь ий місь ий олова:
— Від імені иївсь ої місь ої вла-

ди, а та ож не одно о по оління и-
ян, що росло і вихов валося на ва-
шій творчості, вітаю із 70-річним
ювілеєм. Я не знаю та их слів, я і
мо ли б передати все захоплення
вашими талантом, м дрістю і ча-
рівністю, відданістю мистецтв . Ви
вже ба ато ро ів дар єтешан валь-

ни ам любов, талант і д ховн си-
л . Я невимовно вдячний за люд-
сь рас , за т працю, я ви
в лали в театр і інемато раф. Ні-
хто, від старо о до мало о, не ли-
шався байд жим до вашо о талан-
т і майстерної ри а триси. Спад-
щина вашої творчості наснаж є,
спон ає замислитися. Ви не боїте-
ся від ривати свою д ш і переда-
єте власний життєвий досвід, за-
хоплюєте безмежною д шевною
расою і творчим поривом. Ви —
одна з найвидатніших а трис! Ви
м дрий, талановитий і рід існий са-
мородо раїнсь о о театр і іно.
Хай ваш неповторний а торсь ий
талант продовж є вітн ти і дар -
вати лядачам тепло й сонячне світ-
ло. Хай звичайне людсь е щастя
завжди сяє ваших очах, а чарів-
на сміш а не сходить з в ст! Дов-
оліття, здоров’я і натхнення!

Þâ³ëÿðêó ïðèâ³òàëè é ìèòö³.

Володимир ГРИШКО, радни
Президента У раїни, народний
артист У раїни:

— Ада Ро овцева— ідеал д хов-
ної жіночої раси. Це неймовірна
жін а, талановита а триса. Її мис-
тецтво належить не тіль и У раїні,
а й Росії, слов’янам. Я д же цін ю
і люблю Ад Ро овцев . Дай, Бо-
же, їй здоров’я ще на дов і ро и!

Ніна МАТВІЄНКО, народна
артист а У раїни:
—Щасливі миті та часи, оли мо-

жеш привітати людин , до я ої схи-
ляєшся низь ом по лоні не тіль-

и за талант, а й за той дар, от-
рий вона приносить людям. Для
мене б ло щастям з стрітися з та-
ою творчою особою та життєлюб-
ою, я Ада Ро овцева. Бажаю їй
вічно молодо о д х , тіль и пози-
тивних емоцій і щирих смішо . Та-
е повноліття ін оли вносить на-
ше життя самотність. Але самот-
ність — це не для неї. Зич ні оли
не поч ватися самотньою. Хай зав-
жди пор ч б д ть справжні др зі.
Господи, бла ослови її на тисячі літ!
Любові, радості й висо о о неба!

Асія АХАТ, співач а:
— Я би Ада Ро овцева навіть не

стала поп лярною а трисою, вона
все одно б ла б привабливою жін-
ою. На мій по ляд, це та людина,
я а цін є правильні речі. Для неї
одна ово важливі я ар’єра, та і
сім’я, близь і люди. Я бажаю їй
завжди залишатися та ою самою
ч довою, м’я ою, доброю, тобто
еталоном справжньої раїн и.

Андрій КУРКОВ, письменни :
— Хоч побажати Аді Ми ола-

ївні, щоб вона знаходила час не
тіль и для роботи, а й для відпо-
чин . Її рідних та близь их хотів
би попросити бере ти цю жін .
Вона непроста людина і а три-
са — це безмежне море Світла,
Любові, Добра. Шановна Адо,
цьо о дня для Вас мої найщиріші
побажання. З Днем народження!

Таїсія ПОВАЛІЙ, народна ар-
тист а У раїни:
— Хоч побажати сім раїн-

сь им жін ам б ти та ими ж яс ра-
вими, щирими, відвертими та світ-
лими, я Ада Ми олаївна. Для нас,
простих лядачів, вона завжди да-
р є з театральних підмост ів та те-
левізійних е ранів море нев амов-
ної енер ії, радості, любові та най-
щиріших поч ттів. Хоч запевнити
іменинницю, що ця любов взаєм-
на. Дов их ро ів життя, Адо Ми о-
лаївно, бажаю дожити до ста ро ів.
А цей день, саме Ваш день, не-
хай поряд з Вами б д ть найрідні-
ші люди

Àä³ Ðîãîâöåâ³é ñïîâíèëîñÿ 70

Àííà ÊÎÑÒ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в Одесі а триса Ада Ро овцева відзначила
власне 70-річчя спе та лем "Варшавсь а мелодія-2".
Зір а театр і іно підійшла до ювілею з іль ома
прое тами: спе та лем "Я ість зір и" та виставою
"Рожевий міст". А торі побачила світ її ниж а
"Мій Костя", с ладена зі споминів, листів, віршів,
присвячених чолові ові Костянтин Степан ов .
Нині артист а а тивно астролює, знімається
в іно У раїни та Росії.

Ñàìå â ëèïíåâ³ äí³ 1941-ãî í³-
ìåöüêå êîìàíäóâàííÿ ïðèéíÿëî
ð³øåííÿ ðîçïî÷àòè îïåðàö³þ çà-
õîïëåííÿ ï³âäåííî¿ ÷àñòèíè ì³ñ-
òà. Ïåðø³ áî¿ íà ï³äñòóïàõ äî
íüîãî â³äáóëèñÿ â òîä³øíüîìó
Êîãàíîâñüêîìó, à íèí³ Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. ² õî÷à
Àäîëüô Ã³òëåð óæå íàâ³òü ïðè-
çíà÷èâ äàòó ïàðàäó ïåðåìîãè íàä
Êèºâîì — 8 ñåðïíÿ, ö³ ïëàíè
áóëî ç³ðâàíî. Îáîðîíà òðèâàëà
71 äåíü. ² ëèøå íàïðèê³íö³ âå-
ðåñíÿ ðàäÿíñüê³ â³éñüêà îïèíè-
ëèñÿ â îòî÷åíí³ ó “áàðèø³âñüêî-
ìó êîòë³”. Òóò á³ëÿ ñåëà Áîðù³â
òîä³ çàãèíóëî ìàéæå ï³âì³ëüéî-
íà á³éö³â ðåãóëÿðíî¿ àðì³¿ òà

îïîë÷åíö³â — ïåðåâàæíî ñòó-
äåíò³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
òà ë³ñîòåõí³÷íîãî ³íñòèòóò³â. Íà
öüîìó ì³ñö³ 1989 ðîêó áóëî â³ä-
êðèòî ïàì’ÿòíèê ãåðîÿì îáîðî-
íè Êèºâà.

Âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
ïîêëàëè êâ³òè äî Ïîÿñà áîéîâî¿
ñëàâè â ñåë³ Áîðù³â. Íà ÷åñòü çà-
ãèáëèõ ïðîëóíàëè çàëïè ñàëþòó.
Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ ÷àñòèíè âåòåðà-
í³â ÷àñòóâàëè ó ñòîëè÷íîìó êàôå,
ïîêàçàëè ö³êàâó êîíöåðòíî-ìèñ-
òåöüêó ïðîãðàìó, âðó÷èëè ïîäà-
ðóíêè. Âñ³õ ïðèñóòí³õ ùèðî ïðè-
â³òàâ ³ áàæàâ äîâãîë³òòÿ ãîëîâà
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéðàäè é äåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ñàäîâîé

І ор Кондратю не роз міє, чом на аналі
“Інтер” не вийшла йо о чер ова передачаÔ
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“Ùå íå çíàþ, ùî ðîáèòèìó ç ãðîøèìà”
Íàòàëÿ Êðàñíÿíñüêà — ïðî ïåðåìîãó íà “Ñëîâ’ÿíñüêîìó áàçàð³”

— Òè îäðàçó áóëà íàëàøòîâàíà
íà ïåðåìîãó ÷è âîíà ñòàëà äëÿ òå-
áå íåñïîä³âàíêîþ?

— ×åñíî êàæó÷è, ï³ä ÷àñ ï³äãî-
òîâêè äî ôåñòèâàëþ íå áóëî â³ä-
÷óòòÿ, ùî çìîæó ïîñ³ñòè íàâ³òü
ïðèçîâå ì³ñöå.

— Ñâîãî ÷àñó ïåðåìîæöÿìè
“Ñëîâ’ÿíñüêîãî áàçàðó” áóëè Òà-
¿ñ³ÿ Ïîâàë³é, Íàòàëÿ Ìîãèëåâ-
ñüêà, Ðóñëàíà Ëèæè÷êî. ßê òè ñå-
áå ïî÷óâàºø ó êîìïàí³¿ çíàìåíè-
òîñòåé?

— Äóæå õâèëþþñÿ, ùî ìîº
ïð³çâèùå òåïåð çãàäóâàòèìóòü ðà-
çîì ç ¿õí³ìè ³ìåíàìè. Àëå æ ò³ëü-
êè ç ïðèâîäó “Ñëîâ’ÿíñüêîãî áà-
çàðó”. Ùîá ñòàòè ñïðàâæíüîþ
çíàìåíèò³ñòþ, òðåáà áàãàòî ïðà-
öþâàòè.

— Ó òåáå º ïðîäþñåð?
— Ìåí³ äîïîìàãàâ ïðîäþñåð-

ñüêèé öåíòð ²ãîðÿ ²âàíåíêà, ³ ÿ
çà öå éîìó âåëüìè âäÿ÷íà. À ùî-
äî ìàéáóòíüîãî, òî âæå º ôàõ³â-
ö³, ç ÿêèìè ÿ õî÷ó é áóäó ïðàöþ-
âàòè.

— Õòî ñàìå?
— Ïîêè ùî ðàíî ïðî öå ãîâî-

ðèòè.
— Ó ÿêîìó ùå ôåñòèâàë³ õîò³ëà

á óçÿòè ó÷àñòü?
— Ó “Íîâ³é õâèë³” â Þðìàë³.

À íà ïåðñïåêòèâó — â “ªâðîáà-
÷åíí³”.

— Äå ³ êîëè òåáå çàñòàëè ïðèâ³-
òàííÿ ç ïåðåìîãîþ â³ä Â³êòîðà
Þùåíêà òà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à?

— Öå áóëî çà ñöåíîþ, äå ÿ ìà-
ëî íå çíåïðèòîìí³ëà, ÷åêàþ÷è ðå-
çóëüòàò³â êîíêóðñó. Íå î÷³êóâàëà
òàêî¿ óâàãè äî ñâîº¿ ïåðñîíè.

— Çâ³äêè ó òåáå ïðàãíåííÿ ñï³-
âàòè? Õòî áàòüêè?

— ß íàðîäèëàñÿ íà Ìèêîëà¿â-
ùèí³. Ì³ñòî Ï³âäåííîóêðà¿íñüêå.
Áàòüêî ïðàöþº ³íæåíåðîì ì³ñöå-
âî¿ àòîìíî¿ åëåêòðîñòàíö³¿. Ìà-
ìà — äð³áíèé ï³äïðèºìåöü, ìàº
ê³ëüêà ìàãàçèí³â. Ñï³âàº â êàìåð-
íîìó õîð³ “Ðåíåñàíñ”. Ðîê³â äî
äåñÿòè ÿ çàéìàëàñÿ áàëåòîì, à ïî-
ò³ì ðàïòîì â³ä÷óëà, ùî õî÷ó ñï³-
âàòè. Íàâ÷àëàñÿ â òåàòð³ åñòðàä-
íî¿ ï³ñí³ “Ãàëàòåÿ”.

— ßê íàðîäèëîñÿ áàæàííÿ âè-
ñòóïèòè ó Â³òåáñüêó?

— ²ðèíà Ìàíçåíêî, ìîÿ â÷è-
òåëüêà ç âîêàëó, ÿêîñü çàïèòàëà:
“Íàòàëþ, à ÷îìó á òîá³ íå âçÿòè
ó÷àñò³ ó “Ñëîâ’ÿíñüêîìó áàçàð³”?
ß çãîäèëàñÿ. Äî öüîãî áóëî áàãà-
òî ð³çíèõ ôåñòèâàë³â, àëå îáëàñ-
íèõ ÷è âñåóêðà¿íñüêèõ. Íå ì³æ-
íàðîäíèõ. ² ò³ëüêè â îäíîìó âè-
áîðîëà Ãðàí-ïð³. Öå áóëî 2006

ðîêó â Îäåñ³ íà êîíêóðñ³ “Â³íåöü
Îâ³ä³îïîëÿ”. Ìîæëèâî, é äîáðå,
ùî íå ìàëà ãó÷íèõ ïåðåìîã, àäæå
áóâ ñòèìóë çäîáóòè ¿õ. Ó Â³òåá-
ñüêó öå âäàëîñÿ.

— Äî ïåðåìîãè ó Á³ëîðóñ³ òè
âñåðéîç ïîâ’ÿçóâàëà ñâîº ìàéáóò-
íº ç åñòðàäîþ ÷è ò³ëüêè òåïåð ïðî
öå äóìàºø?

— Òîð³ê ÿ õîò³ëà âñòóïàòè äî âó-
çó, ÿêèé ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ãîòåëü-
íî-ðåñòîðàííîìó á³çíåñ³ é òóðèçì³.

Ðîçóì³ëà: ñòàòè ïîïóëÿðíîþ ñï³â-
à÷êîþ ³ çàðîáëÿòè ç öüîãî íà æèò-
òÿ âäàºòüñÿ äàëåêî íå êîæíîìó.
Ïðîòå íèí³ ïðàãíó ðîçâèâàòèñÿ ÿê
åñòðàäíà àðòèñòêà. Âæå öüîãî ðîêó
õîò³ëà âñòóïèòè äî Êè¿âñüêîãî åñ-
òðàäíî-öèðêîâîãî êîëåäæó, ùîá
îïàíóâàòè âîêàë ³ íàáóòè ñöåí³÷íî¿
ìàéñòåðíîñò³. Àëå ÷åðåç “Ñëîâ’ÿí-
ñüêèé áàçàð” ïðîïóñòèëà âñòóïí³
³ñïèòè. Ç êâ³òíÿ æèëà ì³æ äîì³â-
êîþ, ùî íà Ìèêîëà¿âùèí³, ³ Êè-
ºâîì. Òîìó ñïîä³âàþñÿ, ùî Ì³í³ñ-

òåðñòâî êóëüòóðè é òóðèçìó äîïî-
ìîæå ìåí³ ÿêîñü âèð³øèòè ïèòàí-
íÿ ç³ âñòóïîì. ß ãîòîâà ñêëàäàòè
åêçàìåíè íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ.

— Íà ùî âèòðàòèø ïðèçîâó ñó-
ìó — 10 òèñÿ÷ äîëàð³â?

— Êóïëþ ïóò³âêè áàòüêàì, íå-
õàé â³äïî÷èíóòü ó Êðèìó, à ðåø-
òó... Ùå íå çíàþ, ùî ðîáèòèìó ç
ãðîøèìà. ßêàñü ÷àñòèíà, íàïåâ-
íî, ï³äå íà ïðèäáàííÿ íîâèõ ï³-
ñåíü, êîíöåðòíèõ êîñòþì³â

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора до Києва з Білор сі, де з 9 до 15 липня відб -
вався Міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янсь ий
базар Вітебсь ", поверн лася переможниця цьо о
он рс — володар а Гран-прі Наталя Краснянсь а.
Після прес- онференції в прес-центрі Першо о націо-
нально о, я ий вів прям трансляцію всьо о дійства,
пані Краснянсь а відповіла на іль а запитань орес-
пондента "Хрещати а".

Наталя Краснянсь а

“Íåñëóõíÿíà” ñòàëà íàéêðàùîþ
Íà êîíêóðñ³ ìîëîäèõ âèêîíàâö³â Ãðàí-ïð³ îòðèìàëà óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà
Ñâ³òëàíà ÁÎÆÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ï³ñëÿ îäèíàäöÿòè ðîê³â áî-
ðîòüáè çà Ãðàí-ïð³ Ì³æíàðîäíî-
ãî êîíêóðñó ìîëîäèõ âèêîíàâö³â
“Â³òåáñüê”, ÿêèé ùîðîêó â³äáó-
âàºòüñÿ â ðàìêàõ “Ñëîâ’ÿíñüêî-
ãî áàçàðó”, çíîâó âèãðàëà Óêðà-
¿íà. Çà âñþ ³ñòîð³þ êîíêóðñó
íàéâèùó íàãîðîäó âäàëîñÿ îòðè-
ìàòè ò³ëüêè òðüîì â³ò÷èçíÿíèì
ñï³âà÷êàì: 1990 ðîêó öå áóëà Òà-
¿ñ³ÿ Ïîâàë³é, 1995-ãî — Íàòàëÿ
Ìîãèëåâñüêà, 1996-ãî — Ðóñëà-
íà Ëèæè÷êî. ² òåïåð Óêðà¿íà
çíîâó íà ï’ºäåñòàë³ ïîøàíè çà-
âäÿêè 17-ð³÷í³é Íàòàëö³ Êðàñ-
íÿíñüê³é, êîòðà ñòàëà íàéêðà-
ùîþ ïîì³æ 22 ó÷àñíèê³â ç 19
êðà¿í ñâ³òó. Ïåðåìîãó ïðèíåñëè
÷óäîâî âèêîíàí³ ï³ñí³ “Íåñëóõ-
íÿíà” Êàòåðèíè Êîìàð ³ “Ò³ëü-
êè ç òîáîþ” Àíäð³ÿ Ñòîðîæà. Íà
æàëü, ³íøîìó óêðà¿íñüêîìó êîí-
êóðñàíòó, Âàëåíòèíó Ñàâ÷åíêó,
íå âäàëîñÿ ñïðàâèòèñÿ ç õâèëþ-
âàííÿì, ³ â³í ïîñ³â ëèøå 5-òå
ì³ñöå.

Ïåðøå ì³ñöå íà ôåñòèâàë³ é
ïðèçîâ³ 6 òèñ. äîëàð³â îòðèìàëè
ñëîâåíêà Íóøêà òà á³ëîðóñ Ãåîð-
ã³é Êîëäóí (ñòàðøèé áðàò Äìèò-
ðà Êîëäóíà — ó÷àñíèêà “ªâðîáà-
÷åííÿ-2007”). Äðóãå ì³ñöå ³ ïðè-
çîâ³ 4 òèñ. äîëàð³â — ó ñï³âà÷êè

ç Ðóìóí³¿ Àë³íè. Òðåòþ ïðåì³þ
ïîä³ëèëè ïðåäñòàâíèöÿ Ñåðá³¿
Àííà Ì³ëåíêîâè÷ òà ïîëÿê Ñå-
áàñòüÿí Ïëåâ³íñüêèé.

Îäðàçó æ ï³ñëÿ ô³íàëüíîãî
àêîðäó, êîëè ñòàëî â³äîìî, ùî

Íàòàëÿ îá³éøëà ãîëîâíèõ êîíêó-
ðåíò³â — ðîñ³ÿíèíà Ðîä³îíà Ðî-
óñà ³ ñëîâåíêó Íóøêó, çà ëàø-
òóíêè êèíóâñÿ íàòîâï æóðíàë³ñ-
ò³â. ² ùàñëèâà ïåðåìîæíèöÿ äà-
âàëà ÷è íå íàéïåðø³ â ñâîºìó

æèòò³ ³íòåðâ’þ. Â³äïîâ³ëà é íà
ê³ëüêà çàïèòàíü êîðåñïîíäåíòà
“Õðåùàòèêà”.

Íàòàëÿ ç³çíàëàñÿ, ùî íåéìî-
â³ðíî ùàñëèâà é íå â³ðèòü, ùî ç
íåþ òàêå ñòàëîñÿ. Ïåðåìîãîþ çà-

âäÿ÷óº áàòüêàì, ïåäàãîãó ç âîêà-
ëó ²ðèí³ Ìàíçåíêî é êîëåêòèâó
Äåðæàâíîãî êîíöåðòíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Óêðà¿íà”, ÿê³ äîïîìàãà-
ëè ï³äãîòóâàòèñÿ äî êîíêóðñó.

Ãîëîâíèì êîíêóðåíòîì ââàæà-
ëà Ðîä³îíà Ðîóñà, áî â íüîãî ïðå-
êðàñí³ âîêàëüí³ äàí³, íàâ÷àºòüñÿ
ó â³äîìî¿ ðîñ³éñüêî¿ ñï³âà÷êè ²ðè-
íè Ôîò³ºâî¿. Çà ï³äñóìêàìè ïåð-
øîãî äíÿ âèñòóï³â, Ðîä³îí áóâ
ïîïåðåäó Íàòàë³. Âîíà ç íèì ùå
é ïîñïåðå÷àëàñÿ, õòî âèãðàº.
Ïðîñïîðèëà øîêîëàäêó.

Ö³êàâî, ùî òîð³ê ó “Ñëîâ’ÿí-
ñüêîìó áàçàð³ ó Â³òåáñüêó” âèñòó-
ïàëà Þëÿ Ñ³ðåíêî. Òåæ ç Ï³â-
äåííîóêðà¿íñüêà, ÿê ³ Íàòàëÿ.
Þëÿ ïîñ³ëà 9-òå ì³ñöå. À öüîãî
ðîêó ðàçîì ç Íàòàëåþ äî Á³ëîðó-
ñ³ ïî¿õàâ Âàëåíòèí Ñàâ÷åíêî. Õî-
÷à þíàê áóâ çàÿâëåíèé ÿê êèÿíèí
(ñòóäåíò Êè¿âñüêîãî åñòðàäíî-
öèðêîâîãî ó÷èëèùà), ðîäîì òåæ
³ç ì³ñòà àòîìíèê³â. ² â÷èâñÿ ñï³-
âàòè, ÿê ³ Íàòàëÿ Êðàñíÿíñüêà, â
òåàòð³ “Ãàëàòåÿ” ó ²ðèíè Ìàíçåí-
êî.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
Íàòàëþ Êðàñíÿíñüêó âæå çà-
ïðîñèëè íà íàâ÷àííÿ â³ä ³ìåí³
÷ëåíà æóð³ êîíêóðñó “Â³òåáñüê-
2007”, ðåêòîðà Äîíåöüêî¿ ìó-
çè÷íî¿ àêàäåì³¿ Â’ÿ÷åñëàâà Âîº-
âîä³íà. Ïðîòå ä³â÷èíà ìð³º ïðî
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Чернівець ий театр “Голос” вітав он рсантів День У раїни на “Слов’янсь ом базарі Вітебсь ”



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ЗАТ “Жил ом нсервіс”
повідомляє що 09.08.2007 ро о 15.00 за адресою:

м. Київ, в лиця Довжен а, 12-А, імната 209, відб д ться
За альні збори а ціонерів за та им поряд ом денним:

1) Звіт Ви онавчої дире ції ЗАТ "Жил ом нсервіс" про діяльність
2006 році та основні напрям и роботи 2007 році.

2) Звіт ревізійної омісії за підс м ами діяльності Ви онавчої дире ції
2006 році.

3) Передача реєстр від "Бро бізнесбан ” новом реєстро-
трим вач “Б дінвестреєстр".

4) Інші питання.

Реєстрація а ціонерів проводиться день проведення зборів том
ж приміщенні з 14.00 до 15.00.

Телефон для довідо 440-22-80.

Від рите а ціонерне товариство
"У ртранснафта"

повідомляє про доповнення, на вимо а ціонера, що володіє
більше, ніж 10% а цій товариства, поряд дено о за альних зборів
а ціонерів Від рито о а ціонерно о товариства "У ртранснафта",
я і с ли аються на 10 серпня 2007 ро , наст пними питаннями:

6. Звіт спостережної ради Товариства.
7. Зміни с ладі спостережної ради Товариства.
8. Прийняття рішення про передач ведення реєстр власни ів іменних цінних

паперів ВАТ "У ртранснафта".
9. Створення філій ВАТ "У ртранснафта" та затвердження їх положень.
10. Створення дочірніх підприємств ВАТ "У ртранснафта" та затвердження

їх стат тів.
Збори розпочн ться об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Артема, 60 (2-й
поверх, зал засідань правління). Реєстрація а ціонерів проводитиметься з
10.00 10 серпня 2007 ро за вищев азаною адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної

власності м. Києва
про проведення он рс № 31-ПР з відбор с б'є тів
оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення
незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній

ромаді м. Києва
1. Нежилий б дино по в л. Ми оли Гайцана, 4 за альною площею

785,0 в.м.
2. Адміністративний б дино по в л. Ми оли Гайцана, 2 за альною

площею 5057,5 в.м.
3. Нежилий б дино по в л. Трьохсвятительсь ій, 4- за альною

площею 3930,0 в.м.
4. Нежилий б дино по в л. Боричів звіз, 8 за альною площею

853,0 в.м.
5. Два т нелепрохідниць і омпле си WIRTH ТП-574 (машина №1,

машина №2).
6. Майновий омпле с с ладі б дівель, спор д№1-№10 та майна

піонерсь о о табор "Гол бий е спрес", розташовано о за
адресою: Київсь а обл., Бородянсь ий р-н, смт. Піс ів а, в л.
"Лісова Поляна" п.т., б д.3, літ.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Н, О, П, С, Т, У, Л.

7. Нежилі приміщення по просп. Перемо и, 21А, літ.К за альною
площею 482,2 в.м.

8. Нежилий б дино по в л. Ра етній, 8 за альною площею 1120,3
в.м.

9. Нежилий б дино по в л. Мельни ова, 28, літ.А за альною
площею 411,9 в.м.

10.Нежилі приміщення по в л. Ломоносова, 73, літ.А за альною
площею 646,7 в.м.

11.Б дино по в л. Т хачевсь о о, 44, літ.А за альною площею 928,6
в.м.

12.Б дівлі та спор ди автоб сно о пар №7 КП "Київпастранс", що
розташовані по в л. Бориспільсь ій, 15.

13.Б дин и та спор ди дитячо о санаторію "Салют" за альною
площею 3501,2 в.м, що розташовані по в л. Го олівсь ій, 26-28.

14.Нежилий б дино по в л. Мельни ова, 51 за альною площею
740,0 в.м.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління
ом нальної власності м.Києва он рсн до ментацію в одном
запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом наданих
до ментів.
Кон рсна до ментація с ладається з:
1. Заява на часть в он рсі (за встановленою формою)
2. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють
штатном с ладі та я их б де зал чено до проведення оцін и та
підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено
претендентом до проведення робіт з оцін и майна та підписання
звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами;
- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о
претендент Фондом державно о майна У раїни;
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про
претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о
досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі
та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том
числі подібно о майна тощо).
3. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном
онверті і містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт,
аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а та ож термін
ви онання робіт.
Кон рс відб деться о 14.30 27 липня 2007 ро в Головном
правлінні ом нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л.
Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73.
До менти приймаються до 13.00 20 липня 2007 ро за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, імн. 510.
Телефон за ально о відділ 279-27-19.

"Реда тор р бри "

Требования андидат :

1. М./Ж., В/О (поли рафия,филоло ия,ж рналисти а),
от 25 до 35 лет.

2. Опыт работы в общественно-политичес их
изданиях не менее 2-х лет на должности
"реда тор", "реда тор р бри ".

3. Опыт работы с авторами (поис , об чение,
онтроль).

4. Абсолютная рамотность.
5. Хорошие навы и тематичес о о планирования.
6. Навы и реда тирования, написания материалов.
7. Знание основных издательс их про рамм.
8. Наличие портфолио обязательно!!!

Обязанности:

1. Участие в формировании общей онцепции
развития изданий.

2. Контроль ачества материалов и становленных
сро ов их сдачи (в рам ах р бри и).

3. Постанов а задач и онтроль работы ж рналистов.
4. Самостоятельное написание и реда тирование
статей.

5. Совершенствование информационно о
наполнения и оформления р бри и.

6. Контроль вычит и и литерат рно о реда тиро-
вания информационно о материала.

Ж рналист

Требования:
- ВО (ж рналисти а);
- женщина/м жчина возрастом 18-30 лет;
- опыт работы в ж рналистс ой деятельности;

- знание в совершенстве раинс о о и р сс о о
язы а;

- ле ость изла аемо о те ста;
- мение писать статьи оперативно и ем о;
- мение находить информацию, брать интервью
и писать аналитичес ие материалы;

- наблюдательность, инициативность,
добросовестность, внимательность,
ответственное отношение работе;

- оптимистичес ое отношение жизни.

Обязанности:
- написание статей, очер ов, проведение
интервью, оперативное реа ирование на
события;

- под отов а омментариев для печатных СМИ.
Радио и телевидения;

- информационное наполнение сайта омпании.

Менеджер по продаже ре ламных площадей:

Обязательные требования:
- М /Ж 18-30 лет;
- ВО;
- знание ПК;
- омм ни абельность, а тивность, мение вести
пере оворы, целе стремленность, отовность
работать на рез льтат.

Обязанности:
- поис потенциальных ре ламодателей;
- ведение и обновление базы лиентов;
- проведение пере оворов с за азчи ами;
- оформление до оворов и сопроводительной
до ментации.

Громадсь а ор анізація Ф ндація "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ"
19 серпня 2007 ро з 10.00 в онцертном залі Палац льт ри і техні и "Дніпро" за адресою:
02099; м.Київ; в л. Бориспільсь а, 10; тел. 566-42-78; їхати місь им транспортом: від метро

"Контра това площа" - автоб с №51 або маршр т и №31(500); від метро "Лівобережна" - маршр т а
№503; від метро "Черні івсь а" - маршр т а №22 або трамвай №22; від метро "Позня и" - маршр т а
№25+8; від проспе т На и - маршр т а №422; з пин а місь о о транспорт : "Палац льт ри і техні и
"Дніпро", ор анізов є та проводить ромадсь е об оворення містоб дівної до ментації о ремо о об'є та

містоб д вання по в л. Ст дентсь а, 2 Шевчен івсь ом районі м.Києва.
Замовни б дівництва: ТОВ "БКФ "Граніт".

Прое тна ор анізація: ТОВ "Архіте т рна Лі а".
Витя із поряд денно о:

1. Висвітлення назви о ремо о об'є та містоб д вання, зміст і завдань розроб и.
2. Громадсь е об оворення містоб дівної до ментації о ремо о об'є та містоб д вання.
3. Відповіді представни ів замовни а (інвестора) б дівництва та оловно о архіте тора прое т на запитання
представни ів ромадсь ості.
4. Уза альнення, надання ре омендації та пропозицій замовни б дівництва щодо вдос оналення містоб дівної
діяльності.
На ромадсь е об оворення запрош ються: повноважені представни и страхової омпанії "Фор м" (в л. Ст дентсь а, 6),
ПП "Сохо" (ресторан по в л. Артема, 82) та меш анці, я і проживають житлових б дин ах на території мі рорайон ,
що є приле лим до місця майб тньо о б дівництва о ремо о об'є та містоб д вання, а саме: меш анці житлових б дин ів
по в л. Артема, б д. №№ 76, 79, 81, 84 та в л. Ст дентсь а, 4.
Реєстрація часни ів проводиться з 10.00 до 11.00.
Всім часни ам при собі необхідно мати паспорт ромадянина У раїни.
Уповноваженим представни ам фізичних осіб, рім паспорта ромадянина У раїни, додат ово необхідно мати відповідне
дор чення, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.
Уповноваженим представни ам юридичних осіб, рім паспорта ромадянина У раїни, додат ово необхідно мати
відповідний лист-дор чення юридичної особи, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.
Члени територіальної ромади м. Києва, я і з б дь-я их причин не мож ть б ти прис тніми на ромадсь ом об оворенні
містоб дівної до ментації, - мож ть надіслати свої письмові пропозиції щодо вдос оналення містоб дівної діяльності
на адрес Ф ндації "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ": 04212, м.Київ, в л. Бо атирсь а, 2, оф, 54. Телефони: 418-66-14,
8.067.702-41-15, тел./фа с (автомат): 419-05-81. Еле тронна адреса: eurokiev@ірnet.kiev.ua.
Кінцевий термін для надіслання пропозицій встановлений: 22 серпня 2007 ро .

Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 3,
серія А, №116573 на ім'я Лобана
Петра Михайловича вважати
недійсним.
Посвідчення особи, я а постраждала
внаслідо чорнобильсь ої атастро-
фи, ате орія 1, серія А, №124948,
та в лад №142705 на ім'я
Марчен а Василя Оле сійовича
вважати недійсними.

Посвідчення особи, я а постраждала
внаслідо чорнобильсь ої атастро-
фи, ате орія 1, серія А, №419724,
та в лад №127894 на ім'я
Онищен а Анатолія Федоровича
вважати недійсними.

Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,

серія А, №339125 на ім'я Ластів и
Оле сандра Не тарійовича вважати
недійсним.

Посвідчення дитини, я а
постраждала від наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, серія Д,
№242792 на ім'я Дов арт Ірини
Ві торівни вважати недійсним.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Махаринсь о о Вадима
Анатолійовича с дове засідання на 10.00 26 липня 2007 ро , я відповідача
по цивільній справі № 2-2992/2006 за позовом Бондара Ми оли Ми итовича
до Махаринсь о о Вадима Анатолійовича про відш од вання ш оди. С дове
засідання відб деться за адресою: м. Київ, в л. Тимошен а,2-Є, аб. 19.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає Леміш о Валентин
Ми олаївн , 31.07.1974 р.н., я ості позивач и по цивільній справі № 2-2487/07
за позовом Леміш о Валентини Ми олаївни до Филь Наталії Кирилівни про
захист честі, ідності, ділової реп тації та відш од вання моральної ш оди
с дове засідання на 24.07.2007 о 17.00. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а,
2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В. Наслід и неяв и в с дове засідання особи,
я а бере часть справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,
репроцентр азети “Хрещати ”.
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

Кольороподіл А2Кольороподіл А2 (формат 660х560 mm)

Киевс ий медиа-холдин
в связи с расширением при лашает принять частие в он рсе

на ва антные должности:


