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Оле сандр СЕМЧЕВ:

“МОЄ ЗАВДАННЯ НОМЕР
ОДИН — СХУДНУТИ!”
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“ЗІРКОВА ЗБІРНА”
УКРАЇНСЬКОЇ СКУЛЬПТУРИ
Десять митців представили
по три най ращі роботи в алереї
“Да Вінчі”

Îë³ãàðõ çðèâàº “ªâðî-2012”
Âàäèì Íîâèíñüêèé êóïèâ 50% àêö³é òîðãîâåëüíîãî
öåíòðó “Òðî¿öüêèé”

“Ïàí Íîâèíñüêèé ïðèäèâèâñÿ
äî “Òðî¿öüêîãî” ùå íàïðèê³íö³
âåñíè. Òîä³ áóëî ïðèéíÿòî ïðèí-
öèïîâå ð³øåííÿ ïðî ïðèäáàííÿ ïî-
ëîâèíè â ïðîåêò³ ÒÐÖ “Òðî¿öü-
êèé”,— ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó
“Ñìàðò-ãðóï”. “Âàäèì Íîâèíñüêèé
äîáðå çíàâ ñèòóàö³þ, ÿêà ó íàñ òóò
ñêëàëàñÿ, ³ â³äïîâ³â íà ïðîïîçèö³þ.
Þðèñòè çðîáèëè îö³íêó, ÷è âñå çà-
êîííî â ïðîåêò³, çà ¿¿ ðåçóëüòàòàìè
â³í âèð³øèâ ïðèäáàòè ïîëîâèíó
ïðîåêòó”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ êîìïà-
í³¿ ÍÅÑÒ, ÿêà ïðîäàëà 50% ïðîåê-
òó ÒÐÖ “Ñìàðò-ãðóï”. Íà ñüîãîäí³
êîìïàí³ÿ ÍÅÑÒ º ïðîô³ëüíèì
ñï³â³íâåñòîðîì ïðîåêòó. “Íàì íà

öüîìó åòàï³ ïîòð³áåí ïàðòíåð ç äî-
ñâ³äîì ó ñôåð³ äåâåëîïìåíòó”,—
ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” â õîëäèí-
ãó. Åêñïåðòè çàçíà÷àþòü, ùî ñèòó-
àö³ÿ, ÿêà ñêëàëàñÿ ñüîãîäí³, º íàé-
âèã³äí³øîþ äëÿ îáîõ ïàðòíåð³â.
Ïî-ïåðøå, ñóìà óãîäè ç êóï³âë³
ÍÅÑÒîì ÷àñòêè ó Hanner ñòàíî-
âèòü, çà åêñïåðòíèìè îö³íêàìè,
áëèçüêî $20 ìëí. Ñâîþ æ ÷àñòêó
“Ñìàðò-ãðóï” ïðèäáàâ ó ÍÅÑÒó çà
“ê³ëüêà äåñÿòê³â ì³ëüéîí³â äîëà-
ð³â”,— ïîâ³äîìèëè ó êîìïàí³¿. Òà-
êîæ “Òðî¿öüêèé” çàðó÷èâñÿ ïîä-
â³éíîþ ï³äòðèìêîþ: ç îäíîãî áî-
êó, Âàäèì Íîâèíñüêèé íå äàñòü
çíåñòè ÒÐÖ, ç ³íøîãî — êîìïàí³ÿ
ÍÅÑÒ, ÿêà äóæå äîáðå çíàº öåé

ïðîåêò, äîâåäå éîãî çàêîíí³ñòü.
Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ íàçèâàº óãîäó

“àëîã³÷íèì â÷èíêîì” ïîêóïöÿ.
Â³í ñòâåðäæóº, ùî â çàÿâö³ Óêðà-
¿íè âêàçàíî, ùî ô³íàë “ªâðî-
2012” â³äáóäåòüñÿ íà “Îë³ìï³é-
ñüêîìó”, ³ ïåðåíåñòè éîãî íå
âäàñòüñÿ. “Ò³, õòî êóïèâ öåé ïðî-
åêò, íå çìîæóòü çì³íèòè ì³ñöå
ïðîâåäåííÿ ô³íàëó”,— ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” ïàí Ñóðê³ñ.

Íà íèí³øíüîìó åòàï³ íàä ïðî-
åêòîì áóä³âë³ “Òðî¿öüêîãî” ïðî-
äîâæóþòü ïðàöþâàòè. Â ðàç³ ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çíåñåííÿ ÒÐÖ
òÿãàíèíà ó ñóäàõ ð³çíèõ ³íñòàíö³é
ìîæå òðèâàòè 5—7 ðîê³â. “Ïîçîâ
ïðî êîìïåíñàö³þ çáèòê³â â ðàç³
çíåñåííÿ âèñòàâëÿòü Êèºâó. ²
âêëàäåí³ íà ñüîãîäí³ $50 ìëí â³ä-
øêîäîâóâàòèìå ì³ñòî. Öå í³êîìó
íåâèã³äíî,— çàçíà÷àº îäèí ç åêñ-
ïåðò³â,— äî òîãî æ ³ç íîâèìè âëàñ-
íèêàìè ÒÐÖ îäíàê áóäå äîáóäî-
âàíèé”. Ó “Ñìàðò-ãðóï” ñòâåð-
äæóþòü, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ïðîåêòó ïèòàííÿ ïðî ïåðåíåñåí-
íÿ ÒÐÖ òà êîìïåíñàö³¿ íå ïîñòà-
íå. “Ñìàðò-ãðóï” òà ÍÅÑÒ ìàþòü
íàì³ð çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî”,—
ïîâ³äîìèëè â êîìïàí³¿

Òàºìíà àêö³ÿ 
äëÿ ïàñàæèð³â
Ó ñòîëèö³ áåç â³äîìà êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ç’ÿâëÿþòüñÿ
ºâðîçóïèíêè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó

Íà ïî÷àòêó òèæíÿ íà ³íòåð-
íåò-ñàéò³ “Ì²Ãíüþñ”, êîòðèé,
ÿê â³äîìî, âõîäèòü äî ñôåðè
âïëèâó á³çíåñìåíà Âàäèìà Ðà-
á³íîâè÷à, ç’ÿâèëàñÿ íîâèíà, ùî
ó ñòîëèö³ íåçàáàðîì ñòàð³ çó-
ïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó çàì³íÿòü íà íîâ³ ïàâ³ëüéîíè
î÷³êóâàííÿ. Âñòàíîâëþâàòèìóòü
¿õ ðåêëàìí³ êîìïàí³¿ “Àïï³à” ³
“Àê³êî” ³ ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â
çàì³íÿòü óñ³ ñòàð³ çóïèíêè â
Êèºâ³. Ïîâ³äîìëÿëîñü òàêîæ,
ùî åêñïåðèìåíòàëüíà ìîäåëü
ñòî¿òü íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ³
ñõâàëåíà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòè-
êó”, êåð³âíèê ðåêëàìíî¿ êîì-
ïàí³¿ “Àê³êî” Îëåêñàíäð Êó-
ïåðøòåéí íàçâàâ âàðò³ñòü îäí³º¿
ºâðîçóïèíêè ó $15 òèñ. Íà
æàëü, íàìàãàííÿ êîðåñïîíäåí-
òà ãàçåòè ïðîòÿãîì òèæíÿ
çâ’ÿçàòèñÿ ç êåð³âíèöòâîì “Àê³-
êî” áóëî áåçðåçóëüòàòíèì.

“Õðåùàòèê” âèð³øèâ ï³òè ³í-
øèì øëÿõîì ³ ïîö³êàâèâñÿ ó
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âïàñòðàíñ”, êîëè æ ó ñòî-

ëèö³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ºâðîçóïèí-
êè. ßêèì æå áóëî çäèâóâàííÿ,
êîëè ïåðøèé çàñòóïíèê ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà “Êè¿âïàñ-
òðàíñó” Â³òàë³é Äìèòðåíêî ïî-
â³äîìèâ, ùî í³ â³í, í³ áóäü-õòî
ç ï³äïðèºìñòâà íå çíàþòü, ùî
ó ñòîëèö³ âæå ñòî¿òü íîâèé ïà-
â³ëüéîí î÷³êóâàííÿ. Çà ñëîâà-
ìè ïàíà Äìèòðåíêà, â³í âçàãà-
ë³ íå ÷óâ ïðî êîìïàí³þ “Àê³-
êî”. “Çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó ïîâí³ñòþ ó ï³äïî-
ðÿäêóâàíí³ íàøîãî êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà”,— çàÿâèâ
ïàí Äìèòðåíêî.

Â³äîìî, ùî çäåá³ëüøîãî íà
çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó â Êèºâ³ º ðåêëàìíèé ùèò
ðîçì³ðîì 1,2 íà 1,8 ì. Íà íî-
âîìó ïàâ³ëüéîí³ òåæ ïåðåäáà÷å-
íî òàêå ñàìå ì³ñöå, äå ç îáîõ
áîê³â ìîæíà ðîçì³ùóâàòè ðåê-
ëàìó. Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòè-
êà” çíîâó çàòåëåôîíóâàâ äî
“Àê³êî” ³ ïîö³êàâèâñÿ ö³íàìè
íà ðåêëàìó íà ñòîëè÷íèõ çó-
ïèíêàõ. 

За інчення на 13-й стор.

Ñâ³òñüêèé àëþð
Ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 3-é åòàï 
â³äêðèòîãî Êóáêó ç êîíêóðó
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Çàâòðà ðîçïî÷íóòüñÿ â³äêðè-
ò³ çìàãàííÿ íà Êóáîê Êèºâà ç
êîíêóðó ñåðåä íàéêðàùèõ â³ò-
÷èçíÿíèõ øê³ë âåðõîâî¿ ¿çäè.
Òðèâàòèìóòü âîíè äâà äí³. Òðè-
ìàòè êîíåé çàâæäè ââàæàëîñÿ
îçíàêîþ õîðîøîãî ñìàêó. Íà-
â³òü ³ç ïîÿâîþ àâòîìîá³ë³â öÿ
äîáðà òðàäèö³ÿ íå çíèêëà. À

êîíêóð — íàéïîïóëÿðí³øèé òà
íàéìàñîâ³øèé âèä ê³ííîãî
ñïîðòó. Âåðøíèêè ìàþòü ïî-
äîëàòè âñòàíîâëåí³ íà øëÿõó
áàð’ºðè òà ïåðåøêîäè. Åòàëî-
íîì áåçäîãàííîãî êîíêóðó ïå-
ðåäóñ³ì º “÷èñòîòà” ïðîõî-
äæåííÿ òà øâèäê³ñòü ðóõó. Çìà-
ãàííÿ â³äáóäóòüñÿ ó Royal Horse
Cub â ñåë³ Ë³ñíèêàõ (Íîâî-
Îáóõ³âñüêà òðàñà), íà âóë. ×à-
ïàºâà, 36
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

На почат тижня на ба атьох інформаційних веб-
сайтах з'явилася інформація про появ столиці но-
во о павільйон очі вання на місці з пин и ромад-
сь о о транспорт . Вартість одно о та о о павільйо-
н — $15 тис., приб то від ре лами — $170—180
на місяць. Я вдалося з'яс вати "Хрещати ", місто
від цьо о не отрим є жодної опій и.

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати ” стали відомі подробиці півлі 50% а цій
тор овельно-розважально о центр “Троїць ий”, я ий
став на заваді проведення на столичном стадіоні НСК
“Олімпійсь ий” фінал "Євро-2012". Власни “Смарт-
р п” Вадим Новинсь ий в ладає роші спор дження
центр , долі я о о досі не вирішено. Разом з тим,
президент Федерації ф тбол У раїни Гри орій С р іс
називає та од “ало ічним” вчин ом.

Інвестиції заб довни ів ТРЦ “Троїць ий” стали зар чни ом неза онно о землевідведення попередньої влади
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Äîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ 
äî áþäæåòó ñòàíîâèëè 
ìàéæå 37 ì³ëüéîí³â

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çà
ïåðøèé êâàðòàë 2007 ðîêó â³ä îðåíäè ì³ñü-
êî¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äî ñòîëè÷íîãî áþ-
äæåòó âæå íàä³éøëî 36 ìëí 476 òèñ. ãðí, òî-
ä³ ÿê çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 2006-ãî öÿ ñóìà
ñòàíîâèëà 28 ìëí 752 òèñ. ãðí, òîáòî íà 7
ìëí 724 òèñ. ìåíøå. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà,
ö³ êîøòè éäóòü íàñàìïåðåä íà ðîçâèòîê ì³ñü-
êî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é, âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðî-
ãðàì. Çà éîãî ñëîâàìè, çá³ëüøåííÿ íàäõî-
äæåíü â³äáóâàºòüñÿ ïåðåäóñ³ì çàâäÿêè ïðèí-
öèïîâ³é ïîçèö³¿ ñòîëè÷íîãî ìåðà, ÿêèé íà-
ïîë³ã íà ïåðåäà÷³ òåðèòîð³àëüíîãî ìàéíà â
îðåíäó âèíÿòêîâî íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ

²íâåñòîðè ïðîô³íàíñóþòü
ïåðåõîäè

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïî÷à-
ëà ï³äãîòîâêó äî 12 êîíêóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿ
³íâåñòîð³â äî áóä³âíèöòâà ï³äçåìíèõ àáî íà-
çåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ç òîðãîâî-âè-
ñòàâêîâèìè ïðèì³ùåííÿìè é îá’ºêòàìè ñî-
ö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. ÊÌÄÀ âèçíà÷èëà
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêå ³íâåñ-
òèö³éíå àãåíòñòâî” (Ê²À) çàìîâíèêîì ðîç-
ðîáêè ïðîåêò³â ³ç â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê ï³ä ³íâåñòïðîåêòè. Òàêîæ Ê²À ïî-
âèííå âèêîíàòè ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè, âè-
çíà÷èòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-
êàçíèêè, ïîäàòè ¿õ íà çàòâåðäæåííÿ ì³ñòî-
áóä³âíî¿ ðàäè Êèºâà é ïðîâåñòè ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ

×îðíîáèëü ïîòðàïèâ 
ï³ä âàíäàë³çì

ßê íåùîäàâíî ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, íà
æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðîºùèíà âàíòàæ³âêà ðîç-
áèëà ïàì’ÿòíó ïëèòó ç íàäïèñîì: “Òóò áóäå
âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê ãåðîÿì ×îðíîáèëÿ”.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
çíàê â³äíîâëÿòü ñèëàìè ï³äïðèºìñòâà “Âà-
òóò³íñüê-³íâåñòáóä”, ç ÿêèì Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ óêëàëà äîãîâ³ð.
Çà ôàêòîì æå öèí³÷íîãî ïîðóøåííÿ ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè âæå â³äêðèëè êðèì³íàëüíó
ñïðàâó. Îáóðåíèé öèì àêòîì âàíäàë³çìó ³
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Òèì ïà÷å, ùî â³ä âèáóõó 4-ãî áëî-
êó íà ×ÀÅÑ ïîñòðàæäàëî ìàéæå 100 òèñ. êè-
ÿí, ç ÿêèõ ïîíàä 15 òèñ.— ä³òè

Êîëåã³ÿ ìåð³¿ ï³äãîòóº
îïàëþâàëüíèé ñåçîí

Ñüîãîäí³ î 14.00 â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ïðîâåäå ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ Êî-
ëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè. Ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ ïðî âèêîíàííÿ
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 20.05.2007 ¹ 537 “Ïðî çà-
õîäè ùîäî ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä
2007—2008 ðîêó”

Ïðîìèñëîâå 
äîñÿãíåííÿ ðàéîí³â

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çà
÷åðâåíü 2007 ðîêó 61 ïðîìèñëîâå ï³äïðèºì-
ñòâî Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó âèðîáèëî ïðî-
ìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, îáñÿã ÿêî¿ ïî Êèºâó ñòà-
íîâèòü 12%. Ïîð³âíÿíî ç ÷åðâíåì 2006-ãî
îáñÿã ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà çá³ëüøèâ-
ñÿ íà 146%. Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó ïîçèòèâíèõ íàñë³äê³â ó âèðîá-
íèöòâ³ äîñÿãíóòî íà 26 ï³äïðèºìñòâàõ ðàéî-
íó. Íàéâèù³ òåìïè ðîçâèòêó ìàþòü ÇÀÒ
“Ïîë³ãðàô³ñò”, ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ìîòîöèê-
ëåòíèé çàâîä”, ÄÏ “Êè¿âñüêèé åëåêòðîòåõ-
í³÷íèé çàâîä “Òðàíññèãíàë” òà ÊÏ ÊÇÁÍ
“Ðîñèíêà”. Íå çìîãëè ïîäîëàòè ÷åðâíåâèé
ñïàä âèðîáíèöòâà ÄÀÕÊ “Àðòåì”, ÂÀÒ “Êè-
¿âìåäïðåïàðàò”, ïîë³ãðàô³÷íèé êîìá³íàò
“Óêðà¿íà” òà ÄÏ “Áóëî÷íî-êîíäèòåðñüêèé
êîìá³íàò ÀÒ “Êè¿âõë³á”

Äåïóòàòè âèð³øèëè 
íå ïîñï³øàòè ç áþäæåòîì
Áþäæåòíèé ôîíä çá³ëüøèòüñÿ íà 230 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Äîçâ³ëüíèé öåíòð ïðîïèñàâñÿ
íà Âîëîäèìèðñüê³é
Ó íàéáëèæ÷³ äâà ì³ñÿö³ â³í ðîçïî÷íå ðîáîòó

Î Ô ² Ö ² É Í Î

Íèí³ â êîæíîìó ç 10 ðàéîí³â Êèºâà ä³º
äîçâ³ëüíèé öåíòð, ïðîòå ïåðåâ³ðêà çàñâ³ä-
÷èëà íåäîñòàòíþ åôåêòèâí³ñòü ¿õíüî¿ ðîáî-
òè. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî â³öå-ïðåçèäåíòà
Ñï³ëêè ìàëèõ, ñåðåäí³õ ³ ïðèâàòèçîâàíèõ
ï³äïðèºìñòâ Â’ÿ÷åñëàâà Áèêîâöÿ, ïðîáëå-
ìà ç îòðèìàííÿì äîçâîë³â º çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíîþ ³ äóæå øêîäèòü á³çíåñó. “Íå-
ìàº âè÷åðïíîãî ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, à òà-
êîæ ÷³òêî¿ âêàç³âêè ïðî ïëàòí³ñòü âèäà÷³.
Óñå öå ñòâîðþº ïîëå äëÿ êîðóïö³éíèõ çëî-
âæèâàíü”,— çàçíà÷èâ ïàí Áèêîâåöü.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ äåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ëþäìèëà Äåíèñþê ðîçïîâ³-
ëà, ùî õî÷à â Êèºâ³ äëÿ çðó÷íîñò³ ä³-
ÿëè ðàéîíí³ äîçâ³ëüí³ öåíòðè, â íèõ îä-
íàê íå ìîæíà áóëî îäåðæàòè óñ³ ïîòð³á-
í³ äîêóìåíòè. Òîìó íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â
áåðåçí³ óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåí-
íÿ ó ì³ñò³ ºäèíîãî äîçâ³ëüíîãî öåíòðó.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Äåíèñþê, ï³ä íüîãî óæå
âèä³ëåíî ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Âîëîäè-
ìèðñüê³é, à òàêîæ ï³ä³áðàíî êîìàíäó
ôàõ³âö³â. Öåíòð çàïðàöþº ó íàéáëèæ÷³

äâà ì³ñÿö³, à ïîêè ùî çàñòóïíèê ìåðà
íàãîëîøóº, ùî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³ä-
ïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ ãîòîâå ñïðèÿòè
ï³äïðèºìöÿì, ÷è¿ ïðàâà ïîðóøóþòü.
“Ìè ïðîïîíóºìî ñâîþ ï³äòðèìêó íà-
â³òü äëÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, àëå ÷îìóñü
äî íàñ íå çâåðòàþòüñÿ”,— ñêàçàëà ïàí³
Äåíèñþê.

Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Äåíèñþê, íàé-
ïðîáëåìí³øèì º ïèòàííÿ îðåíäè íåæèò-
ëîâèõ ïðèì³ùåíü. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³
118 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî áþäæåò-2007”,
ö³ ïðèì³ùåííÿ âèñòàâëÿþòü íà çàãàëü-
íèé êîíêóðñ, îòæå, ò³, õòî îðåíäóâàâ ïðè-
ì³ùåííÿ áåç ïîðóøåíü, òåïåð íå ìàþòü
æîäíî¿ ïåðåâàãè. “Àëå ìè äîìîãëèñÿ â³ä
Êàáì³íó ðîç’ÿñíåííÿ, ùî îðåíäàð³, ÿê³
òðèâàëèé ÷àñ íå ïîðóøóâàëè óìîâ äîãî-
âîðó, ìàþòü ïðàâî íà ïðîäîâæåííÿ îðåí-
äè ç³ çì³íåíîþ ñòàâêîþ”,— íàãîëîñèëà
ïàí³ Äåíèñþê

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Під єдиний дозвільний центр, над прое том я о о вже більш я пів-
ро працює Київсь а місь а держадміністрація, відведено примі-
щення на в лиці Володимирсь ій. На облашт вання центр з місь-
о о бюджет виділять 2 млн рн. Протя ом двох наст пних місяців
центр розпочне робот з двох найа т альніших напрям ів дозвіль-
ної сфери — архіте т ри та б дівництва та землевідведення.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, íàé-
âàæëèâ³øå ïèòàííÿ, ÿêå â÷îðà ïîçèòèâ-
íî ðîçãëÿíóëà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðà-
äè, ñòîñóâàëîñÿ çá³ëüøåííÿ ñïåö³àëüíî-
ãî ôîíäó, â ÿêîìó ïåðåäáà÷åíî ³íâåñòè-
ö³¿ íà êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî. “Çàâäÿêè
òîìó, ùî äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòèâó
ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ùî-

äî óõâàëåííÿ íîâèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
öåäóð, âäàëîñÿ ïðîâåñòè ê³ëüêà ³íâåñò-
êîíêóðñ³â,— ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ.— Òîìó
ìè çàïðîïîíóâàëè áþäæåòí³é êîì³ñ³¿
çá³ëüøèòè áþäæåòíèé ôîíä íà 230 ìëí
ãðí”. Òàêîæ áóëî çàïðîïîíîâàíî Ïðî-
ãðàìó ô³íàíñóâàííÿ íàéâàæëèâ³øèõ îá’-
ºêò³â, äå òðèâàº áóä³âíèöòâî ³ ÿê³ ïîòð³á-
íî çäàòè â åêñïëóàòàö³þ äî ê³íöÿ 2007-

ãî. “Éäåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêèé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä, ïî-
òð³áíî 60 ìëí ãðí íà ñïîðóäæåííÿ ì³ñò-
êà ÷åðåç Ãàâàíü”,— ïîâ³äîìèâ Äåíèñ
Áàññ. Â³í äîäàâ: ùå 32 ìëí ãðí ñïðÿìó-
þòü íà áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíîãî æèòëà â
òðåòüîìó ì³êðîðàéîí³ “Ïîçíÿêè”. Êîø-
òè òàêîæ âèêîðèñòàþòü íà çâåäåííÿ íî-
âî¿ øêîëè ³ äèòñàäêà, äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³-
êè, ðåêîíñòðóêö³þ ïàðê³â “Ïåðåìîãà” òà
Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. Äî òîãî æ ïðîô³-
íàíñóþòü ïðîåêòí³ ðîáîòè ïî Øóëÿâ-
ñüêîìó ³ Æóëÿíñüêîìó ìîñòîâèì ïåðåõî-
äàì. “Âàæëèâî, ùî âäàëîñÿ çá³ëüøèòè
áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ â ê³ëüêîõ ðàéî-
íàõ. Çîêðåìà â Ñîëîì’ÿíñüêîìó êîøòîì
ì³ñòà äîáóäóþòü øêîëè íà âóë. Êàâêàçü-
ê³é ³ â ñåëèù³ Æóëÿíàõ,— ïîâ³äîìèâ Äå-
íèñ Áàññ.— Ñïîä³âàþñÿ, ùî íàø³ ïðîïî-
çèö³¿ ï³äòðèìàþòü äåïóòàòè íà ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè 26 ëèïíÿ”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Деп тати Київради про олос ють за внесення змін до рішень Київ-
ради про бюджет та Про рам соціально-е ономічно о розвит Ки-
єва на 2007 рі на сесії 26 липня. Та е рішення прийнято вчора на
засіданні постійної омісії Київради з питань бюджет та соціально-
е ономічно о розвит . За алом на засіданні роз лян то 14 питань.
Частин з них деп тати не всти ли роз лян ти під час вівтор ово о
засідання, а частин б ло перенесено з об'є тивних причин.

Найважливіший з об’є тів, я ий потрібно здати в е спл атацію до інця 2007- о, — Подільсь о-Вос ресенсь ий мостовий перехід
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
Ó÷îðà ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿

ðåã³îí³â Âàñèëü Ãîðáàëü, âèñòóïàþ÷è íà çáî-
ðàõ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ïàðòîðãàí³çàö³¿ Êè-
ºâà çàÿâèâ: “Ìè ïàðò³ÿ íå ìàéäàííîãî òè-
ïó”.

×ëåí ïîë³òðàäè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ²âàí Ïî-
ïåñêó íà ïðîõàííÿ “Õðåùàòèêà” ïðîêîìåí-
òóâàâ âèçíà÷åííÿ òàê: “Öå îçíà÷àº, ùî â
íàñ ïîíàä ì³ëüéîí ÷ëåí³â, ùî ìè — ïàðò³ÿ
ºâðîïåéñüêîãî òèïó, ùî ä³ºìî íåêîí’þíê-
òóðíî. Ñüîãîäí³ ó Ìîñêâ³ â³äáóâàºòüñÿ çó-
ñòð³÷ Ìèêîëè Àçàðîâà òà Áîðèñà Êîëåñíè-
êîâà ç ïàðò³ºþ “ªäèíîðîñ³â” ó Ìîñêâ³. Öå
íå ñåêðåò ³ íå ïåðåäâèáîðíèé êðîê — óãî-
äó ïðî ñï³âïðàöþ ç öèì ïîë³òè÷íèì îá’ºä-
íàííÿì ï³äïèñàíî ùå 2005 ðîêó. Öå îçíà-
÷àº òàêîæ, ùî ìè ñï³âïðàöþºìî ³ ç çàõ³ä-
íèìè ïàðò³ÿìè, çîêðåìà çàõ³äíî¿ ªâðî-
ïè”,— çàçíà÷èâ ²âàí Ïîïåñêó. “Çðåøòîþ,
öå ìàº ïðîäåìîíñòðóâàòè ç’¿çä ïàðò³¿, ÿêèé
çàïëàíîâàíî íà 4 ñåðïíÿ. ßêùî íà òîé ÷àñ
ÖÂÊ îãîëîñèòü âèáîðè, êëþ÷îâèìè ïèòàí-
íÿìè ç’¿çäó ñòàíóòü ñïèñîê êàíäèäàò³â ³ ïå-
ðåäâèáîð÷à ïëàòôîðìà. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî
ïåðåäâèáîð÷à ïëàòôîðìà ñóòòºâèõ çì³í íå
çàçíàº, ïðîòå áóäóòü ïåâí³ íþàíñè”,— çà-
ÿâèâ “Õðåùàòèêîâ³” ÷ëåí ïîë³òðàäè Ïàðò³¿
ðåã³îí³â.

Áëîê “Êèðèëåíêà-Ëóöåíêà”
Ó÷îðà åêñïåðò òîâàðèñòâà “Óêðà¿íñüêèé

êëóá”, ïñèõîëîã, äèðåêòîð Äåðæàâíîãî ³í-
ñòèòóòó ðîçâèòêó ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ì³íìîëî-
ä³, Ë³ä³ÿ Ëåîíòüºâà íà ïðîõàííÿ “Õðåùàòè-
êà” îõàðàêòåðèçóâàëà ãîëîâí³ çàêîíîì³ðíî-
ñò³ ïàðò³éíî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèê³â ìàéáóò-
íüîãî ìåãàáëîêó “Êèðèëåíêà-Ëóöåíêà”:
“Î÷åâèäíî, ïðàãíóòü ïðîäåìîíñòðóâàòè
ïðèíàéìí³ íå ã³ðøó ïàðò³éíó äèñöèïë³íó ³
íå ã³ðøó îðãàí³çîâàí³ñòü, í³æ òà, ùî áóëà â
¿õí³õ îïîíåíò³â — ïðåäñòàâíèê³â Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â ï³ä ÷àñ âèáîð³â-2006. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü
³ ïðàãíåííÿ óòâîðèòè ºäèíó ïàðò³þ, ³ ïðè-
çíà÷åííÿ ñï³êåð³â áëîêó. Öå ìîæíà òëóìà-
÷èòè ³ òàê, ùî ¿õíÿ ïîâåä³íêà óïîä³áíþºòü-
ñÿ. Àëå íàñïðàâä³ âñå ïðîñò³øå, âîíè ïðàã-
íóòü ïîâòîðèòè óñï³õ îïîíåíò³â. Ç öüîãî âè-
ïëèâàº òîé ôàêò, ùî â íèõ áàãàòî ñï³ëüíî-
ãî ç ïîâåä³íêîþ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, à
íå ³äåîëîã³÷íèõ ïàðò³é, à öå ñâîºþ ÷åðãîþ
ìîæå îçíà÷àòè ïîäàëüøå ïîë³òè÷íå áàíêðóò-
ñòâî, àäæå éäåòüñÿ ïðî ìåõàí³÷íå ïîâòîðåí-
íÿ ä³é îïîíåíò³â”,— çàóâàæèëà åêñïåðò.

Ó÷îðà ÷ëåí ïîë³òðàäè ïàðò³¿ “Íàøà Óêðà-
¿íà” Ðîìàí Çâàðè÷ ïðîêîìåíòóâàâ äëÿ
“Õðåùàòèêà” â³äñòàâêó Ðîìàíà Áåçñìåðòíî-
ãî ³ éîãî â³äìîâó â³ä áàëîòóâàííÿ äî ïàð-
ëàìåíòó ÿê ö³ëêîì ïðèðîäíèé êðîê: “Â³í
óæå äàâíî ãîâîðèâ, ùî äóæå çàâàíòàæåíèé
íà ñâî¿é ïîñàä³ ó Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçèäåíòà.
Öå, çðåøòîþ, ö³ëêîì éîãî ïðàâî. Ïîë³òðà-
äà áåç äèñêóñ³é ïîãîäèëàñÿ ³ ç êàíäèäàòó-
ðîþ íàñòóïíîãî ãîëîâè âèêîíêîìó Îëåãà
Ãóìåíþêà, ÿêîãî çàïðîïîíóâàâ ãîëîâà ïàð-
ò³¿ Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî. ² ñàìå ç ö³ëêîì
ïðèðîäíèõ ì³ðêóâàíü: ãîëîâà ïàðò³¿ ïðîïî-
íóº íà ïîñàäó ãîëîâè âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó ïàðò³¿ ñâîþ ëþäèíó. Îñíîâíèìè ð³øåí-
íÿìè, ùî ¿õ óõâàëèëè ÷ëåíè ïîë³òè÷íî¿ ðà-
äè ïàðò³¿, º íå ïðèçíà÷åííÿ ³ â³äñòàâêè, à
ïðèíöèïè, çà ÿêèìè ôîðìóâàòèìåòüñÿ âè-
áîð÷èé ñïèñîê ïàðò³¿, à îòæå, ³ ìåãàáëîêó.
Íàïðèêëàä, îäèí ³ç öèõ ïðèíöèï³â — ðå-
ã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî. Ìè õî÷åìî, ùîá
ÿêíàéá³ëüøå íàøèõ ëþäåé â³ä ðåã³îí³â áó-
ëè ïðåäñòàâëåí³ ó ñïèñêó ìåãàáëîêó ³ óâ³é-
øëè äî ïàðëàìåíòó. Äðóãèé ïðèíöèï —
ïðîôåñ³îíàë³çì. Àäæå çãîäîì íàì äîâåäåòü-
ñÿ ôîðìóâàòè ³ óðÿä, ³ êîì³òåòè Âåðõîâíî¿
Ðàäè. Çàëèøàºòüñÿ, ùîá ö³ çàñàäè çàòâåð-
äèëà ðàäà ìåãàáëîêó”
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“Õðåùàòèê”

Медіа-холдин СПУ розпочав на-
ст п на Юрія Л цен а: азета
"Товариш" оприлюднила перш
подач з омпроматом про "мі-
ліонера Івана Сподарен а", я ий
забрав соціалістів азет
"Сільсь і вісті". Рез льтати роз-
слід вання "Хрещати а" одно-
значні: жодна зі сторін омпро-
мат не спростов ватиме.

Ó÷îðà ãîëîâíèé êîíñóëüòàíò ôðàêö³¿
ñîö³àë³ñò³â Âàëåíòèí Ïóñòîâîéò íà ïðî-
õàííÿ “Õðåùàòèêà” òàê ïðîêîìåíòóâàâ
ïóáë³êàö³¿ ãîëîâè ôðàêö³¿ ²âàíà Áîêîãî
â ãàçåò³ “Òîâàðèø”: “Âè àáî íå çíàºòå,
ïðî ùî ïèòàºòå, àáî íàäóæèâàëè çà îá³-
äîì”. Çà ñëîâàìè òîâàðèøà Ïóñòîâîé-
òà, çâ’ÿçêó ç àâòîðîì ïóáë³êàö³é íåìàº:
“Ðàç íà äåíü â³í òåëåôîíóº ìåí³”. ²í-
øèé ïðåäñòàâíèê ñîö³àë³ñò³â, ðåäàêòîð
ãàçåòè “Òîâàðèø” Â³òàë³é Êðèâîðó÷êî,
çàïåâíèâ “Õðåùàòèê”, ùî ïåðåõ³ä
“Ñ³ëüñüêèõ â³ñòåé” ï³ä ïðàïîðè “Íà-
ðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” Þð³ÿ Ëóöåíêà íå
ïîçíà÷èòüñÿ íà ïåðåäâèáîðíèõ ìåä³à-
ìîæëèâîñòÿõ ïàðò³¿. “Ñòâîðåíî ìåä³à-
õîëäèíã Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ÿêèé
îá’ºäíàâ óæå ïîíàä 10 îáëàñíèõ âè-
äàíü”. Ìåä³à-õîëäèíãîì ñîö³àë³ñò³â êå-
ðóº æóðíàë³ñò Þð³é Áóòóñîâ, ÿêîãî
ñêëàäíî íàçâàòè ìàëîâ³äîìèì. Éîãî çà-

ñòóïíèê Àíàòîë³é ×åðíèêîâ çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ïîçèö³ÿ “Ñ³ëüñüêèõ
â³ñòåé” º ñóìí³âíîþ: “Ñê³ëüêè çðîáèëà
Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ äëÿ ïîðÿòóíêó ãà-
çåòè, êîëè ¿¿ ôàêòè÷íî íàìàãàëèñÿ çà-
êðèòè çà ð³øåííÿì ðàéîííîãî ñóäó. Íè-
í³ ìè ìàºìî â õîëäèíãó óæå 17 íîâèõ
îáëàñíèõ ïàðò³éíèõ ãàçåò”.

Ó â³äêðèòîìó ëèñò³ äî ÷èòà÷³â “Ñ³ëüñü-
êèõ â³ñòåé” ãîëîâà ôðàêö³¿ ñîö³àë³ñò³â
²âàí Áîêèé — êîëèøí³é ñïåö³àëüíèé
êîðåñïîíäåíò — ïîñë³äîâíî ïðîâîäèòü
òåçó, ùî “Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” òà á³ç-
íåñìåí Äàâèä Æâàí³ÿ “îáîâ’ÿçêîâî
îïóñòÿòü “Ñ³ëüñüê³ â³ñò³” íèæ÷å â³ä
ïë³íòóñà”. Ó òåêñò³ Áîêîãî º òàê³ ñëîâà:
“Ïîë³òè÷íà ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ãîëîâíîãî
ðåäàêòîðà ²âàíà Ñïîäàðåíêà ïðîñòî
ñì³øíà, áî ñàìå ²âàí Ñïîäàðåíêî àã³òó-
âàâ Ìîðîçà, àáè ïðèéíÿâ ð³øåííÿ óâ³é-
òè äî ñêëàäó íèí³øíüî¿ êîàë³ö³¿”.

Â³äêðèòèé ëèñò ²âàíà Áîêîãî “íå äó-
æå ìàëèé” — äî ï’ÿòè øïàëüò ãàçåòè
“Õðåùàòèê”. Ñåðåä ³íøîãî ïàí Áîêèé
ðîçïîâ³äàº, ùî íèí³øí³é ãîëîâà ðåäàê-
ö³éíî¿ ðàäè ãàçåòè (êîëèøí³é ãîëîâíèé
ðåäàêòîð) ²âàí Ñïîäàðåíêî íàïîëÿãàâ,
ùîá Ìèêîëà Àçàðîâ, êîòðèé çà ñïðè-
ÿííÿ Îëåêñàíäðà Ìîðîçà ñòàâ â³öå-
ïðåì’ºðîì óðÿäó ßíóêîâè÷à, ïîâåðíóâ
ãàçåò³ “Ñ³ëüñüê³ â³ñò³” øòðàô “ç ïðî-
öåíòàìè”, òîáòî ñóìó, âäâ³÷³ á³ëüøó çà
ñòÿãíóòó. Øòðàô ñâîãî ÷àñó ñòÿãíóëè ç
ãàçåòè çà ð³øåííÿì îäíîãî ç ðàéîííèõ
ñóä³â Êèºâà í³áèòî çà ñï³âó÷àñòü ãàçåòè
ó àêö³¿ “Óêðà¿íà áåç Êó÷ìè”.

Çà ñëîâàìè ñîö³àë³ñòà ²âàíà Áîêîãî, ïî-

ä³¿ ðîçãîðòàëèñÿ òàê: ²âàí Ñïîäàðåíêî íà-
ñïðàâä³ ñòàâ âëàñíèêîì ãàçåòè, òîáòî ìàâ
íàì³ð ïðèâëàñíèòè 3 ìëí ãðí, ÿê³ íàá³ãëè
ÿê ïðîöåíòè íà øòðàô, ñòÿãíóòèé çà ð³-
øåííÿì ñóäó. Ñòàòòÿ ²âàíà Áîêîãî íàñè-
÷åíà õàðàêòåðíèìè ñëîâîñïîëó÷åííÿìè:
“çðàäíèê Ëóöåíêî”, “ïóñòîïîðîæí³é áàëà-
êóí Êèðèëåíêî”, “íåâ³äîìèé ÷èòà÷ó Êà-
òåðèí÷óê”, “çàòÿòèé ðàäíèê Êó÷ìè Ñòåöü-
ê³â”, “ì³ëüéîíåð Ñïîäàðåíêî” òà ³íø³.

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòî-
ðà ãàçåòè “Ñ³ëüñüê³ â³ñò³” Áîðèñ Ïîë³-
ùóê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ²âàí
Ñïîäàðåíêî “õâîðèé, æîäíèõ ³íòåðâ’þ
íå äàâàòèìå — íå ìó÷òå éîãî. Ìè â³ä-
ïîâ³ëè ïóáë³÷íî, à äàë³ ïîáà÷èìî, ÿê
ïîâîäèòèìåòüñÿ ëþäèíà”.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè “Ñ³ëüñüê³
â³ñò³” Âàñèëü Ãðóç³í òåæ çàÿâèâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî “ïîçèö³ÿ ãàçåòè îïóáë³êî-
âàíà — îòî ³ âñå. Ïîêè íåìà ùî òàì
ñïðîñòîâóâàòè ÷è ï³äòâåðäæóâàòè, íåìà
íàâ³òü ç êèì ïîëåì³çóâàòè”.

Ïóáë³êàö³¿ ó “Ñ³ëüñüêèõ â³ñòÿõ” ó â³ä-
ïîâ³äü íà çàêèäè ²âàíà Áîêîãî òðîõè
ìåíø³ çà îáñÿãîì — äî äâîõ øïàëüò
“Õðåùàòèêà”. Ó íèõ ñåðåä ³íøîãî
ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ²âàí Áîêèé ïîçáóâ-
ñÿ “ùîð³÷íèõ 25-26 òèñÿ÷ äîëàð³â ãîíî-
ðàðó, 12-14 òèñÿ÷ îïëà÷åíèõ ðåäàêö³ºþ
ðîçìîâ ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó...”

Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ “Ñ³ëüñüêèõ â³ñòåé”,
ÿê öå âèïëèâàº ç ïóáë³êàö³¿, ïåðåêîíà-
íèé: êîëè á ãàçåòà çàëèøèëàñÿ ³ç ñîö³-
àë³ñòàìè, “âèäàííÿ äóæå øâèäêî ñòàëî á
íå ïðîñòî ãàçåòîþ îäí³º¿ ïàðò³¿, âîíî ïå-
ðåòâîðèëîñÿ á íà ãàçåòó îäíîãî àâòîðà”

“Ñ³ëüñüê³ â³ñò³” 
ïîñâàðèëè ñîö³àë³ñò³â
Æîäåí ³ç ó÷àñíèê³â âíóòð³øíüîïàðò³éíîãî êîíôë³êòó 
íå ñïðîñòîâóâàòèìå êîìïðîìàò
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Îñòàííÿ ñåñ³ÿ 
Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà
Ó÷îðà Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà ðàäà ç³áðàëà êâîðóì

Íà âõîä³ äî ïðèì³ùåííÿ ðàéðà-
äè âæå òðàäèö³éíî çóñòð³÷àþòü äâà
íàìåòè. Îäèí ³ç íèõ ìàº ñèìâî-
ë³êó Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî é âèìàãàº â³äñòàâêè êåð³âíèêà
ðàéîíó Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà.
Á³ëÿ àêòîâîãî çàëó ïîâ³ëüíî ðåºñ-
òðóþòüñÿ äåïóòàòè, ÿê³ ìàþòü íà-
ì³ð áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ñåñ³¿.

Íà ïî÷àòêó îäèíàäöÿòî¿ çàðå-
ºñòðóâàëèñÿ â³ñ³ìíàäöÿòü äåïóòà-
ò³â. Ñåñ³ÿ íå ðîçïî÷àëàñÿ â÷àñíî.
Î äåñÿò³é ãîäèí³ ï’ÿòäåñÿò ñ³ì
õâèëèí Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ ïî-
â³äîìèâ ñâî¿ì ñï³âðîá³òíèêàì,
ùî ÷åðåç ï³âãîäèíè ç’ÿâëÿòüñÿ ùå
òðîº äåïóòàò³â ³ áóäå êâîðóì.
Ìàéæå îá îäèíàäöÿò³é ï’ÿòäåñÿò
ç’ÿâèâñÿ ïîçàôðàêö³éíèé äåïóòàò
Îëåã Áîéêî, ³ çðåøòîþ ç³áðàâñÿ
êâîðóì. Äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Ìàêñèì Ñàâðàñîâ çàÿâèâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî Áîéêà ïðèâåçëè ç
êðåìåçíèì îõîðîíöåì, ïðèñòàâ-
ëåíèì ðàéîííîþ âëàäîþ. Îëåê-
ñàíäð Ñîòíèêîâ âèãóêíóâ íà öå:
“Áðåõíÿ”!

Îëåã Áîéêî ñêàçàâ “Õðåùàòè-
êó”: “Ïîë³òè÷í³ ñèëè âñ³õ êîëüî-
ð³â — íàâîëî÷. Íåçàáàðîì ÿ î÷î-
ëþ ï’ÿò³ðêó îäíîãî ç ãðîìàä-
ñüêî-ïîë³òè÷íèõ ðóõ³â. ß áóâ êî-
ìåíäàíòîì íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà
ó 2000-ìó ï³ä ÷àñ àêö³¿ “Óêðà¿íà
áåç Êó÷ìè”. Ìåíå ïîñàäèëè äî
â’ÿçíèö³ ðàçîì ³ç ³íøèìè ÷ëå-
íàìè òîä³øíüî¿ ÓÍÀ-ÓÍÑÎ.

Íèí³øíüîãî ÷ëåíà ÁÞÒ Àíäð³ÿ
Øê³ëÿ òîä³ âðÿòóâàëî â³ä â’ÿçíè-
ö³ äåïóòàòñòâî. Íà ñüîãîäí³ ÿ
ïðàöþþ ñòàðøèì äâ³ðíèêîì ó
ÆÅÊó”.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ôðàêö³¿
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó
Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é ðàä³ Ñåð-
ã³ÿ Àðòåìåíêà, Îëåãà Áîéêà
âëàøòóâàâ íà öþ ðîáîòó Îëåê-
ñàíäð Ñîòíèêîâ.

Çàðåºñòðóâàâñÿ ³ Àíàòîë³é Ðà-
ñþê, çàñíîâíèê ÒÎÂ “Óêðà¿íà-
æèòëîñåðâ³ñ”. Â³í êðèòèêóâàâ ä³-
ÿëüí³ñòü Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà.
Íà ñåñ³þ âèíîñèëè ïèòàííÿ ïðî
ïîâåðíåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ÒÎÂ “Óêðà¿íà-æèò-
ëîñåðâ³ñ” ï’ÿòè ÆÅÊ³â. Çà ïðî-
ïîçèö³ºþ Àíàòîë³ÿ Ðàñþêà öå
ïèòàííÿ âèëó÷èëè ç ïîðÿäêó
äåííîãî.

Ó î÷³êóâàíí³ ïî÷àòêó çàñ³äàí-
íÿ ñåñ³¿ òà ï³ñëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ
êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” ðîç-
ïèòóâàâ, ÿê âèéòè ³ç ïàòîâî¿ ñè-
òóàö³¿ áîðîòüáè çà âëàäó â Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³. Àíäð³é Ñòðàí-
íèêîâ ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”: “Ïî-
òð³áåí ä³àëîã, ìàþòü çáèðàòèñÿ
êåð³âíèêè ôðàêö³é, âèçíà÷àòè
ïð³îðèòåòí³ ïèòàííÿ — ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷í³, áþäæåòí³. Ïî-
òð³áí³ âçàºìí³ ïîñòóïêè ç îáîõ
áîê³â, ³ ùîá ¿õ íå ââàæàëè âëàñ-
íîþ ïîðàçêîþ”.

Ñåðã³é Àðòåìåíêî ïåðåä ïî-
÷àòêîì ñåñ³¿ çàÿâëÿâ, ùî º ìî-

ëîä³ äåïóòàòè éîãî ôðàêö³¿ òà
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, êîòð³
ãîòîâ³ çàéíÿòè ïîñàäó ãîëîâè
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè. Ï³ñëÿ ñå-
ñ³¿ â³í ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî
òå, ÿêèìè áóäóòü ïîäàëüø³ ä³¿,
çàëåæàòèìå é â³ä ñàìîãî Îëåê-
ñàíäðà Ñîòíèêîâà, â³ä éîãî ä³-
ÿëüíîñò³.

ßê ïîâ³äîìèëè êîðåñïîíäåíòó

“Õðåùàòèêà” äåïóòàòè Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ðàéðàäè, íà íàñòóïí³é ñåñ³¿
îäíîçíà÷íî áóäå ïîñòàâëåíî íà
ïîðÿäîê äåííèé ïèòàííÿ ïðî âè-
ñëîâëåííÿ íåäîâ³ðè ãîëîâ³ Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó Îëåêñàíäðó
Ñîòíèêîâó.

Íàãàäàºìî, ùî ïîíàä ì³ñÿöü
òîìó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëîøó-

âàâ íà òîìó, ùî ïàíà Ñîòíèêîâà
íåîáõ³äíî ïðèòÿãíóòè äî äèñ-
öèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
áåçä³ÿëüí³ñòü ùîäî ïðîâåäåííÿ
òåíäåð³â íà áëàãîóñòð³é ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é. Íà ö³ ïîòðå-
áè ñòîëè÷íà àäì³í³ñòðàö³ÿ âèä³-
ëèëà ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ñàìå äëÿ
Äí³ïðîâñüêîãî  íàéá³ëüøå êîøò³â
ç-ïîì³æ ³íøèõ ðàéîí³â.  

Cîö³îëîãè ó ðîë³ Íîñòðàäàìóñà
Ñóñï³ëüñòâî ä³ñòàëî ÷åðãîâó ïîðö³þ ñîö³îëîã³÷íèõ ïðîãíîç³â

Çà äàíèìè îñòàííüîãî îïèòó-
âàííÿ êîìïàí³¿ “ÔÎÌ-Óêðà¿íà”,
70 % ðåñïîíäåíò³â çàâæäè áåðå
ó÷àñòü ó âèáîðàõ, ïðè÷îìó 3,4%
âèçíà÷àþòüñÿ ç âèáîðîì ó äåíü
ãîëîñóâàííÿ. Ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð êîìïàí³¿ Îëåêñàíäð Áóõàëîâ
íàãîëîøóº íà òîìó, ùî âèáîðè
íå çì³íÿòü ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîë³-
òè÷íèõ ñèë ó Âåðõîâí³é Ðàä³,

àäæå äî ïàðëàìåíòó ïîòðàïëÿþòü
ïðàêòè÷íî ò³ æ ñàì³ ïàðò³¿. À îñü
íà çàïèòàííÿ: “ßêà âèáîð÷à ñèñ-
òåìà íàéá³ëüøå ï³äõîäèòü äëÿ
Óêðà¿íè?” 34% ãðîìàäÿí â³äïîâ³-
ëè: “ìàæîðèòàðíà”, 24% — “çì³-
øàíà”, ³ ò³ëüêè 18% ï³äòðèìàëè
ïðîïîðö³éíó ñèñòåìó. ßêáè íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì â³äáóëèñÿ ïðåçè-
äåíòñüê³ âèáîðè, òî íà íèõ ïåðå-

ì³ã áè Â³êòîð ßíóêîâè÷, ðåéòèíã
ÿêîãî ñòàíîâèòü 29,2%. Â³êòîðà
Þùåíêà ï³äòðèìàëî á 17,7%
îïèòàíèõ, à Þë³þ Òèìîøåíêî —
12,1%.

Ä³çíàâàëèñÿ òàêîæ, ÿêà ïîë³-
òè÷íà ðåêëàìà íàéá³ëüøå çàïàì’-
ÿòàëàñÿ ãðîìàäÿíàì. 43,5% ðåñ-
ïîíäåíò³â çàïàì’ÿòàëè ðåêëàìó
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, 30,3% — ðåêëà-

ìó ÁÞÒ ³ 25,2% — “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè”. Ïðîòå Îëåêñàíäð Áóõàëîâ
çàçíà÷èâ, ùî â ïàì’ÿò³ çàëèøàþ-
òüñÿ ñàìå ò³ ðåêëàìí³ ðîëèêè, ÿê³
“êðóòÿòü” íàé÷àñò³øå. “Çì³íþþ-
òüñÿ äàòè âèáîð³â, àëå íå çì³-
íþþòüñÿ ëþäè, ³ ¿õíÿ ðåàêö³ÿ òà-
êîæ íå çì³íþºòüñÿ”,— ï³äñóìó-
âàâ ïàí Áóõàëîâ.

Çà äàíèìè ñîö³îëîã³÷íîãî îïè-
òóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî Ôîíäîì
“Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè”, íà
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ 35%
óêðà¿íö³â ï³äòðèìàº Ïàðò³þ ðå-
ã³îí³â, à 19,5% — ÁÞÒ, òîä³ ÿê
“Íàøó Óêðà¿íó”, îá’ºäíàíó ç
“Óêðà¿íñüêîþ ïðàâèöåþ” —
15,2%. Áëîê Þð³ÿ Ëóöåíêà áó-
ëî ïîäàíî â îïèòóâàíí³ îêðåìî,
³ ñàìîñò³éíî öÿ ñèëà íàáðàëà á
ò³ëüêè 2% ãîëîñ³â. Êåð³âíèê
ô³ðìè “Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³
ñåðâ³ñ” Îëåêñàíäð Âèøíÿê çà-

çíà÷èâ: “Íà òåðåíàõ ï³âäåííî-
ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
íå ìàº êîíêóðåíò³â, ³ ¿¿ ââàæà-
þòü “ìåíøèì çëîì, í³æ ³íø³
ïàðò³¿”. Íàóêîâèé êåð³âíèê
Ôîíäó “Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòè-
âè” ²ðèíà Áåêåøê³íà ñêàçàëà
“Õðåùàòèêó”: “Îïèòóâàííÿ çà-
ñâ³ä÷óþòü, ùî ëþäåé íå ö³êà-
âèòü âñòóï äî ÍÀÒÎ ÷è ªÅ. Âî-
íè á³ëüøå ïåðåéìàþòüñÿ òèì,
÷è çàáåçïå÷àòü îáðàí³ íèìè ïî-
ë³òè÷í³ ñèëè åêîíîì³÷íå çðîñ-
òàííÿ òà ñîö³àëüíèé çàõèñò íà-
ñåëåííÿ”.

Ç êîëåãàìè ñîë³äàðíèé ³ ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð Öåíòðó ñî-
ö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîö³ñ” Ìè-
êîëà ×óðèëîâ. “ß ç ïîâàãîþ ñòàâ-
ëþñÿ äî ðîáîòè êîëåã ³ ââàæàþ
ö³ëêîì ñïðàâåäëèâèìè ðåçóëüòà-
òè öèõ äîñë³äæåíü”,— íàãîëîñèâ
“Õðåùàòèêó” ïàí ×óðèëîâ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора соціоло и оприлюднили рез льтати досліджень, проведених омпанією
"ФОМ-У раїна" та Фондом "Демо ратичні ініціативи". Генеральний дире тор омпа-
нії "ФОМ-У раїна" Оле сандр Б халов вважає, що співвідношення політичних сил
Верховній Раді після виборів не зміниться, а на овий ерівни Фонд "Демо ра-
тичні ініціативи" Ірина Бе еш іна ствердж є, що людей не ці авить питання вст п
до НАТО. Дире тор Центр соціоло ічних досліджень "Соціс" Ми ола Ч рилов с а-
зав "Хрещати ", що провідні соціоло ічні сл жби виходять на анало ічні по азни и,
і це є свідченням їхньої добросовісності.

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора відб лося пленарне засідання дев'ятої сесії
Дніпровсь ої районної в місті Києві ради. Майже всі
питання із тридцяти, внесених до поряд денно о,
прийнято па етом лише з дея ими доповненнями і ви-
л ченнями. Глава фра ції Бло Леоніда Черновець о-
о Сер ій Артемен о заявив, що й надалі боротиметься
за с нення з посади олови райради Оле сандра Сот-
ни ова. Натомість ерівни фра ції Бло Клич а Ан-
дрій Странни ов, отрий тримає сторон Оле сандра
Сотни ова, за ли ає до діало і взаємних пост по .
Я повідомили “Хрещати ” деп тати Дніпровсь ої
райради, наст пна сесія стане останньою для олови
район Оле сандра Сотни ова.

Оле сандр Сотни ов важно вивчає перелі невирішених ним проблем меш анців Дніпровсь о о район
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Êîëèñêà “Ìàëåâè÷³â”
Õóäîæíèê³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó, äå êîëèñü íàðîäèâñÿ àâòîð “×îðíîãî êâàäðàòà”,
ì³ñöåâà âëàäà çàõèñòèòü â³ä íåïîì³ðíî¿ îðåíäè

— Ó âàñ, ÿê ³ íà Ïîäîë³, êîí-
ôë³êò ç òâîð÷èìè ëþäüìè âèíèê ÷è
âè âèð³øèëè éîìó çàïîá³ãòè, êîëè
ñòâîðþâàëè ðîáî÷ó êîì³ñ³þ?

— Í³, êîíôë³êòó, íà ùàñòÿ, ùå
íå áóëî, àëå äåõòî ç ì³ñöåâèõ äå-
ïóòàò³â ïåâíèé ÷àñ ï³äõîäèâ äî
âèð³øåííÿ ïèòàííÿ îðåíäíî¿
ïëàòè â íàøîìó ðàéîí³ ëèøå ç
åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó, ³ öå ìîã-
ëî áîëÿ÷å âäàðèòè ïî ìèòöÿõ.

Íà ñüîãîäí³ â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ïðà-
öþº 25 òâîð÷èõ ìàéñòåðåíü. Ó áà-
ãàòüîõ çàê³í÷óâàâñÿ ñòðîê îðåíäè
ïðèì³ùåíü. Çã³äíî ç ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì (íå çîâñ³ì äîñêî-
íàëèì), ïî íåæèòëîâîìó ôîíäó
ìè ïîâèíí³ ïðîâîäèòè êîíêóðñ,
ùîá âèçíà÷èòè íàñòóïíîãî îðåí-
äàðÿ. Çðîçóì³ëî, ùî õóäîæíèê ÷è
ñêóëüïòîð íå ìîæå çìàãàòèñÿ ç
ÿêîþñü êîìåðö³éíîþ ô³ðìîþ,
ùî ìàº ãðóá³ ãðîø³. ² çà óìîâà-
ìè êîíêóðñó ìè ìàëè á ñàìå ¿é
â³ääàòè ïåðåâàãó.

ß ðîçóì³þ ëîã³êó äåÿêèõ ìî¿õ
êîëåã-äåïóòàò³â, êîòð³ íå âáà÷à-
ëè â öüîìó í³÷îãî ñòðàøíîãî.
Àäæå îðåíäà — îäíå ç ³ñòîòíèõ
äæåðåë íàïîâíåííÿ ðàéîííî¿
ñêàðáíèö³, é òðåáà ÿêîìîãà
åôåêòèâí³øå âèêîðèñòîâóâàòè
ïðèì³ùåííÿ ó öåíòð³ ì³ñòà. Àëå
ÿ ââàæàâ ³ çàâæäè ââàæàòèìó, ùî
íå ìîæíà ì³ðêóâàòè ëèøå åêî-
íîì³÷íèìè êàòåãîð³ÿìè, êîëè
éäåòüñÿ ïðî êóëüòóðó. Òîìó ç ³í³-

ö³àòèâè ïîñò³éíî¿ äåïóòàòñüêî¿
êîì³ñ³¿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéðàäè ç
ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³, îñâ³òè, íà-
óêè, êóëüòóðè òà ñïîðòó, ÿêó ÿ
î÷îëþþ, áóëî ñòâîðåíî ñïåö³-
àëüíó òðèñòîðîííþ ðîáî÷ó ãðó-
ïó. Äî íå¿ óâ³éøëà òàêîæ ïîñò³é-
íà äåïóòàòñüêà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà îðåíäè ³
ïðåäñòàâíèêè òâîð÷îãî ëþäó.
Ìè çóñòð³ëèñÿ ìàéæå ç êîæíèì
õóäîæíèêîì. Ïîäèâèëèñÿ, ÿê óò-
ðèìóþòü ìàéñòåðí³. Ïîò³ì ïðî-
âåëè ñï³ëüíå çàñ³äàííÿ ³ óõâàëè-
ëè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïî êîæ-
í³é îñîá³ îêðåìî.

— ßê æå âè îìèíóëè ³ñíóþ÷³
ïðàâèëà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â ç
îðåíäè?

— Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó “Ïðî
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ”, ðàéîí-
íà âëàäà âèð³øóº ïèòàííÿ åêî-
íîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíî-êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿. Ìè íà
ñåñ³¿ ðàéðàäè îïðèëþäíèëè âñ³
ïðîòîêîëè ñï³ëüíî¿ ðîáî÷î¿ êî-
ì³ñ³¿. Ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ íà ¿õ îñ-
íîâ³, ñòàíóòü íàøèì ì³ñöåâèì çà-
êîíîì, ÿêèé ïîêè ùî íàçèâàºòü-
ñÿ “Íàçóñòð³÷ òâîð÷èì ëþäÿì”.

— Óñ³ âîíè çàëèøàòüñÿ ó òèõ æå
ïðèì³ùåííÿõ ÷è ïåðå¿äóòü äåñü íà
îêîëèö³ ðàéîíó?

— ßêùî é ïåðå¿äóòü, òî íå òî-
ìó, ùî êîãîñü ³ç ñèëüíèõ ñâ³òó

öüîãî çàö³êàâèëà ïåâíà ñïîðóäà.
Âîíà àáî ïðîñòî ï³äïàäàº ï³ä çíå-
ñåííÿ, àáî ¿¿ íå ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè ÷åðåç íåâ³äïîâ³äí³ñòü
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì âèìîãàì.
Òàêèì ìèòöÿì çàïðîïîíóþòü ³í-
ø³ ïðèì³ùåííÿ. Äåÿê³ â³äðåìîí-
òóºìî âëàñíèì êîøòîì. Àëå â
áóäü-ÿêîìó ðàç³ äîãîâîðè îðåíäè
ç òâîð÷èìè ëþäüìè íå ðîçðèâà-

òèìåìî. Íà âñ³ çì³íè ìàº áóòè
çãîäà ìèòöÿ.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ìàéñòåðåíü
ð³äêî, àëå òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè
ñóáîðåíäè. ² íàâ³òü íå ä³ÿ÷àì
êóëüòóðè. Òîìó ìè õî÷åìî çàïðî-
âàäèòè ìåõàí³çì, êîëè õóäîæíèê
ïëàòèòü îðåíäíó ñòàâêó Ñï³ëö³
õóäîæíèê³â, à âæå âîíà — ðàéîí-
í³é âëàä³. Ç îäíîãî áîêó, öå êîí-
òðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ïðèì³-
ùåíü, à ç ³íøîãî — çàêîí ïåðåä-
áà÷àº ï³ëüãè òâîð÷èì ñï³ëêàì —
âîíè ïëàòÿòü ìåíøå.

— Âè ãîâîðèëè ïðî ìàéáóòí³é
ì³ñöåâèé, ãîëîñ³¿âñüêèé, çàêîí
“Íàçóñòð³÷ òâîð÷èì ëþäÿì”. À âî-
íè éäóòü íàçóñòð³÷ âëàä³?

— Çâè÷àéíî. Öå îäíå ç ïîëî-
æåíü óãîäè ç ìèòöÿìè. Âîíè
îôîðìëþâàòèìóòü íàø³ áóä³âë³ é
ïðèì³ùåííÿ äèòÿ÷î¿ õóäîæíüî¿
øêîëè íà Òåðåìêàõ. Áðàòèìóòü ¿¿
ó÷í³â ï³ä ñâ³é ïàòðîíàò. Ðîçðîá-
ëÿëè ïàì’ÿòíèé çíàê âåòåðàí-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ñâÿòêóâàëà
20-ð³÷÷ÿ. Ùîá çíàéòè ñï³ëüíó
ìîâó ç äåïóòàòàìè, ìè çàïðîïî-

íóâàëè ìèòöÿì âëàøòóâàòè àóê-
ö³îí ç ïðîäàæó ñâî¿õ ðîá³ò. Íà-
ðîäí³ îáðàíö³, ç îäíîãî áîêó, ïî-
çíàéîìèëèñÿ ç òâîð÷èì ëþäîì, à
ç ³íøîãî — âèêëàëè ïîíàä 10 òèñ.
ãðí çà ¿õí³ òâîðè. Âñÿ ñóìà ï³øëà
íà äîáðî÷èíí³ñòü.

— Õòî ç â³äîìèõ õóäîæíèê³â æè-
âå â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³?

— ßê³â Ìîí³í, ïîäðóææÿ Ãàâ-
ðèëîâèõ, Ñâÿòîñëàâ Êëèì÷åíêî...
Òóò ìåøêàþòü íå ò³ëüêè õóäîæ-
íèêè. Âàðòî íàçâàòè õî÷à á ³ì’ÿ
âñåñâ³òíüî â³äîìîãî êîëåêö³îíå-
ðà ²ãîðÿ Äè÷åíêà.

— Âè ïëàíóºòå â³äêðèòè ðàéîí-
íó ìèñòåöüêó ãàëåðåþ? Äå ñàìå?

— Íàïåâíî, íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³, ÿêà ïîñòóïîâî çì³íþº
ñâîº îáëè÷÷ÿ. Òàì áóäå áóä³âëÿ
ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Íà-
âïðîòè — Áóäèíîê äèòÿ÷î¿ òà
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³. Ïîðÿä — á³á-
ë³îòåêà ³ìåí³ Âåðíàäñüêîãî. Òà-
êèé ñîá³ òåðèòîð³àëüíèé ³ êóëü-
òóðíèé öåíòð Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó. ×îìó á í³?

І ор ДИЧЕНКО, відомий оле ціонер, мистецтвознавець, рафі , прізвище я о о занесено до “Ен-
ци лопедії У раїни”:
— У мене майстерня в Голосіївсь ом районі вже понад 20 ро ів. І завжди мі пороз мітися з місцевою вла-

дою. Робив для неї ба ато бла одійних а цій, зо рема в чилищі імені Глієра, в монастирі “Китаєва п стинь”,
залюб и читаю ле ції в ш олах... Вважаю, що ожен х дожни чи інший митець не формальний “ вартирант”,
а член єдиної мистець ої родини. Тож повинен приносити ористь своєм районові. Сподіваюся на перспе -
тивність стос н ів з можновладцями.

Я ів МОНІН, член Національної спіл и х дожни ів У раїни:
— Я не хоч розпис ватися за інших х дожни ів, але до мене районна влада підійшла по-людсь и. Я отри-

мав дозвіл на подовження оренди ще на 11 місяців, а взамін, сподіваюся, десь із вересня іль ох дітей із ма-
лозабезпечених сімей, що відвід ють місцев х дожню ст дію, вчитим малювати. Забирати в х дожни ів май-
стерні — це неприродно. Нині, напри лад, виповнюється тридцять ро ів, я я працюю за однією і тією ж ад-
ресою: Горь о о, 8. Змінилося іль а влад, і я не переставав вірити щасливий інець теперішньої “орендної
історії”.
Я вже вріс, став с ладовою частиною сво о підвал . Але роз мію, що тяж о б де триматися в центрі міс-

та. Не мені вам розповідати, я а т т боротьба триває за ожен вадратний метр (за стіною — азино “Євро-
па”, і воно мо ло б запросто її пробити). Том я ніби на в л ані, хоча по и що все обходилося бла опол чно.
До то о ж мені дали обіцян десь підш ати подібне приміщення. Не в центрі. Мене це влаштов є, бо пла-
тити $100 оренди для пенсіонера, що має 480 рн на місяць, я ось с т жно.

ККООММЕЕННТТААРРІІ

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

У Голосіївсь ом районі столиці, вотчині знаменито о
Каземира Малевича, автора "Чорно о вадрата", рай-
рада пороз мілася з митцями. Протя ом травня-липня
вона вивчала проблеми х дожніх майстерень і знай-
шла змо , аби не ви идати їх на в лицю. У планах
від риття мистець ої алереї, де відб ватим ться х -
дожні вистав и. Про це вчора розповів "Хрещати "
спів олова робочої омісії, заст пни олови Голосіїв-
сь ої райдержадміністрації Я ів ЛЕВ.

Заст пни олови Голосіївсь ої
райдержадміністрації Я ів Лев

Äîïèò çà âëàñíèì áàæàííÿì
Îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî òî÷í³ñòü íîâèõ êîìï’þòåðíèõ ïîë³ãðàô³â ñòàíîâèòü ìàéæå 100%
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора ореспондентові
"Хрещати а" вдалося на
власній ш рі спроб вати,
я воно оворити неправ-
д на дете торі брехні.

Äåòåêòîð áðåõí³ íèí³ äóæå ïî-
ïóëÿðíèé. ßêùî â 2003-ìó éîãî
ìàëè ëèøå îäèíèö³, òî íèí³ òà-
êó ðîçê³ø ìîæå äîçâîëèòè êîæ-
íà á³çíåñ-ñòðóêòóðà, ùî ñåáå ïî-
âàæàº. Çàñòîñîâóþòü ïðèëàä ç ð³ç-
íèõ ïðè÷èí, àëå ç îäí³ºþ ìå-
òîþ — ï³éìàòè ëþäèíó íà íå÷åñ-
íîñò³ ÷è ïåðåâ³ðèòè íà äîáðîñî-
â³ñí³ñòü. Íèí³ äåòåêòîð çàñòîñî-
âóþòü òàêîæ äëÿ òàê çâàíèõ ñêðè-
í³íãîâèõ ïåðåâ³ðîê — ï³ä ÷àñ
ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà òðåí³íãîâî¿
ïåðåâ³ðêè ïðàö³âíèê³â êîìïàí³¿:
çàï³çíåííÿ íà ðîáîòó, ìàõ³íàö³ÿ
òîùî.

“Ïðàâäèâà” ïðîöåäóðà äóæå
ïðîñòà. Ó çâè÷àéíîìó êàá³íåò³
âàñ ñàäÿòü ó êð³ñëî, ÷³ïëÿþòü íà
ãðóäè, ïîÿñ ³ ðóêè äàò÷èêè (÷î-

òèðè, ³íêîëè á³ëüøå) é ñòàâëÿòü
çàïèòàííÿ. Ïî÷èíàþòü â³ä íàé-
ïðîñò³øèõ: “×è ïðàâäà, ùî âàñ
çâàòè òàê-òî?” Çãîäîì ïåðåõîäÿòü
äî ñêëàäí³øèõ, òóò âàðòî é ïîäó-
ìàòè. Ñêàæ³ìî: “×è îáìàíþâàëè
âè êîëè-íåáóäü ëþäåé, ÿê³ âàì
äîâ³ðÿþòü?” Â³äïîâ³äàòè òðåáà
ëèøå “òàê” àáî “í³”. Çàïèòàííÿ
ä³ëÿòüñÿ íà çíà÷óù³, êîíòðîëüí³
òà íåéòðàëüí³. Ñòàíäàðòíîãî íà-
áîðó íåìàº. Äî êîæíîãî “ïàö³-
ºíòà” — ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä.

Ñàìà ïðîöåäóðà çàéìàº 2—2,5
ãîäèíè. 40 õâèëèí ³ç íèõ — ïå-
ðåäòåñòîâ³: ëþäèíó ââîäÿòü ó êóðñ
ñïðàâè, ðîçïîâ³äàþòü ïðî ¿¿ ïðà-
âà, òåìàòèêó çàïèòàíü. “Ï³ääî-
ñë³äíèé” ìàº ñàì íàïèñàòè çàÿâó
ïðî äîáðîâ³ëüíó çãîäó íà òåñòó-
âàííÿ íà äåòåêòîð³ áðåõí³. “Âè
ìàºòå ïîâíå ïðàâî íå â³äïîâ³äà-
òè íà áóäü-ÿêå ç ïîñòàâëåíèõ çà-
ïèòàíü é ìîæåòå â³äìîâèòèñÿ â³ä
ïðîöåäóðè ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò,—
ðîçïîâ³äàº ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò-
ïîë³ãðàôîëîã îäíîãî ç³ ñòîëè÷-
íèõ áàíê³â Âîëîäèìèð Ãëºáîâ.—
Æîäíîãî òèñêó íå ìîæå áóòè. Ìè
íàìàãàºìîñÿ ï³äõîäèòè äî ïåðå-

â³ðîê ùîíàéîá’ºêòèâí³øå. ×àñòî
óòî÷íþºìî ðåçóëüòàò.

“À âò³ì, áðåøóòü óñ³”,— çàïåâ-
íÿº ïàí Ãëºáîâ.— Ïîë³ãðàô íå ïî-

ìèëÿºòüñÿ, ïîìèëÿºòüñÿ ëþäèíà.
ß äîâ³ðÿþ ïðèëàäîâ³ íà 99%. Îäèí
â³äñîòîê ëèøàþ ïðî âñÿê âèïà-
äîê”. Ïîë³ãðàô (â³í æå äåòåêòîð

áðåõí³) ô³êñóº ðåàêö³þ âàøîãî îð-
ãàí³çìó íà òå ÷è ³íøå çàïèòàííÿ —
çàïèñóº ê³ëüêà ïàðàìåòð³â ëþäèíè,
ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ñòóï³íü ¿¿ åìî-
ö³éíîãî íàïðóæåííÿ.

Çà ñëîâàìè ïîë³ãðàôîëîãà, áó-
âàº, ëþäèíà âïåâíåíà, ùî êàæå
ïðàâäó, à “äèâî-ìàøèíà” ô³êñóº
³íøå. Öå íåóñâ³äîìëåíà áðåõíÿ.
Âò³ì, òðàïëÿëîñÿ, êîëè ëþäè ãî-
âîðèëè ùèðó ïðàâäó. Çà ðîêè
ïðàêòèêè Âîëîäèìèðà Ãëºáîâà
òàêèõ áóëî äâ³ ÷è òðè íà òèñÿ÷ó:
“Ç íèõ òðåáà ìàëþâàòè ³êîíè òà
ìîëèòèñÿ”.

Äóæå âàæêî ïðàöþâàòè ïîë³-
ãðàôîëîãàì ç ïðîôåñ³éíèìè øàõ-
ðàÿìè: ëèøå êîëè çíàºø, ç êèì
ìàºø ñïðàâó, ìîæíà âèâåñòè íà
÷èñòó âîäó.

Çà äîïîìîãîþ îäíîãî òåñòó íà
äåòåêòîð³ ìîæíà íàâ³òü âèçíà÷è-
òè, çâ³äêè ëþäèíà ðîäîì. Õî÷à
öå çàëåæèòü â³ä ïðîôåñ³îíàë³çìó
ïîë³ãðàôîëîãà, ÿêèé ïåðåäóñ³ì º
ïñèõîëîãîì. Àäæå ñàì äåòåêòîð
ëèøå ô³êñóº ðåôëåêñè, àëå íå äàº
âèñíîâê³â. Òîáòî çâ³ò ìàøèíà
âñå-òàêè ðîáèòü, òà îñòàòî÷íå
ñëîâî — çà ñïåö³àë³ñòîì

Дете тор брехні фі с є реа цію людини на запитання, проте останнє слово
за спеціалістом
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ÊÐÓ çä³éñíèëî ïåðåâ³ðêó 
ùîäî äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü

Ïåðåâ³ðêà, ÿêó çä³éñíèëî Ãî-
ëîâíå êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíå
óïðàâë³ííÿ, ïðîäåìîíñòðóâàëà,
ùî â ö³é ñôåð³ íèçêà ï³äïðèºìñòâ
ìîíîïîë³çóâàëè ñôåðó äåðæçàêó-
ï³âåëü ³ ïîáóäóâàëè ñèñòåìó, â
êîòð³é áåçïðàâíèìè âèÿâèëèñÿ
ÿê ï³äïðèºìñòâà, òàê ³ äåðæáþä-
æåò. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
ïåðøèé çàñòóïíèê ÃîëîâÊÐÓ
Íàòàëÿ Ðóáàí, “îð³ºíòîâíà çà-
ãàëüíà ñóìà êîøò³â, ñïëà÷åíèõ
ó÷àñíèêàìè ïðîöåäóð íà êîðèñòü
êîíñàëòèíãîâèõ êîìïàí³é, ÿê âî-
íè ñåáå íàçèâàþòü, çà ïåðøå ï³â-
ð³÷÷ÿ 2007 ðîêó ñòàíîâèòü áëèçü-
êî 930 ìëí ãðí”. Òàêîæ ïàí³ Ðó-
áàí çàóâàæèëà, ùî “âðàõîâóþ÷è
ïîä³áí³ñòü âèïàäê³â, ç ÿêèìè ñòè-
êàþòüñÿ çàìîâíèêè òîðã³â ó âñ³õ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, âáà÷àþòüñÿ
îçíàêè íàëàãîäæåíî¿ ñèñòåìè
çáîðó öèõ êîøò³â òà çâ’ÿçêó çà-
ñíîâíèê³â êîìïàí³é ç ÒÎÂ “ªâ-

ðîïåéñüêå êîíñàëòèíãîâå àãåíò-
ñòâî”, ùî º âëàñíèêîì ïîðòàëó
“Äåðæàâí³ çàêóï³âë³ Óêðà¿íè”.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÃîëîâÊÐÓ
âèÿâèëî ôàêòè ñïëàòè ó÷àñíèêà-
ìè çàêóï³âåëü íà êîðèñòü òðåò³õ
îñ³á çíà÷íèõ ñóì çà êîíñàëòèí-
ãîâ³, ³íôîðìàö³éí³ òà ³íø³ ïîñëó-
ãè (äèâ. òàáëèöþ). “Ðåçóëüòàòè
îö³íêè ñèñòåìè äåðæàâíèõ çàêó-
ï³âåëü çà êðèòåð³ºì åêîíîì³¿ ðå-
ñóðñ³â ó ñôåðàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
îñâ³òè òà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
çà îáðàíèì ïåðåë³êîì òîâàð³â
ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîáëåìè, âíàñë³äîê
÷îãî âòðà÷àºòüñÿ ìàéæå 20% äåð-
æàâíèõ êîøò³â”,— íàãîëîñèëà
ïàí³ Ðóáàí.

Íàãàäàºìî, ùî öüîãî òèæíÿ ó
â³âòîðîê Àíòèìîíîïîëüíèé êî-
ì³òåò Óêðà¿íè âæå îøòðàôóâàâ íà
875,7 òèñ. ãðí ÒÎÂ “ªâðîïåéñüêå
êîíñàëòèíãîâå àãåíòñòâî” çà çëî-
âæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâè-

ùåì íà ðèíêó ïîñëóã ç îïðèëþä-
íåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî äåðæàâí³
çàêóï³âë³ â ²íòåðíåò³. ßê ç’ÿñóâàâ
“Õðåùàòèê”, öå ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé øòðàô ó 10% â³ä äî-
õîäó òîâàðèñòâà çà ìèíóëèé ð³ê.

Ñâîãî ÷àñó Òåíäåðíà ïàëàòà âè-
ð³øèëà, ùî ºäèíîþ ³íôîðìàö³é-
íîþ ñèñòåìîþ, ÿêà çàäîâîëüíÿº
âèìîãè çàêîíîäàâñòâà äî ñïåö³à-
ë³çîâàíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì,
º ³íòåðíåò-ïîðòàë “Äåðæàâí³ çà-
êóï³âë³ Óêðà¿íè”, ³ êðàé. ßê ìî-
íîïîë³ñò íà öüîìó ðèíêó ïîñëóã
àãåíòñòâî ÷àñòî íå ïîñï³øàº ïóá-
ë³êóâàòè â ìåðåæ³ íàäàí³ éîìó â³-
äîìîñò³. Ñêàðãè íàäõîäÿòü ç óñ³õ
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Òàê, Äåðæàâ-
íèé íåìèð³âñüêèé ñïèðòçàâîä
ñêàðæèâñÿ íà îäíîñòîðîííº ï³ä-
âèùåííÿ ö³í íà “ïîñëóãè”, à òà-
êîæ íà íîó-õàó, çàïðîâàäæåíå
àãåíòñòâîì. À ñàìå, ïåðåâåäåííÿ
òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó íà ïîñëóãó

“8-900-”, ³ òåïåð äåðæàâíå ï³ä-
ïðèºìñòâî ñïëà÷óº 4 ãðí çà õâè-
ëèíó çàäîâîëåííÿ ïîñï³ëêóâàòè-
ñÿ ç “ªâðîïåéñüêèì êîíñàëòèí-
ãîâèì àãåíòñòâîì”.

Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò
Óêðà¿íè, ÿêèé óæå â÷åòâåðòå ïî-
ðóøóâàâ ñïðàâó ïðîòè ÒÎÂ “ªâ-
ðîïåéñüêå êîíñàëòèíãîâå àãåíò-
ñòâî” çà îçíàêàìè çëîâæèâàííÿ
ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì íà
ðèíêó ïîñëóã, òåæ ïîòðàïèâ íà
ãà÷îê. Ñïðàâà ä³éøëà äî àáñóðäó:
âèêîíóþ÷è óõâàëó Êàáì³íó â³ä 23
êâ³òíÿ 2007 ðîêó ïðî ñòâîðåííÿ
äåðæàâíîãî ïîðòàëó ç ïèòàíü äåð-
æàâíèõ çàêóï³âåëü, Àíòèìîíî-
ïîëüíèé êîì³òåò ÿê çàìîâíèê
çâåðíóâñÿ äî àãåíòñòâà, ùîá ðîç-
ì³ñòèòè îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³â-

ëþ ïîñëóã ³ ñòâîðåííÿ òàêî¿ ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè. Òà îñê³ëü-
êè àãåíòñòâî íà ñüîãîäí³ º ãîñïî-
äàðåì ºäèíî¿ åëåêòðîííî¿ ñèñòå-
ìè, äå º ³íôîðìàö³ÿ ïðî äåðæàâ-
í³ çàêóï³âë³, òî êîíñàëòèíãîâå
àãåíòñòâî... â³äìîâèëî â ïðîõàí-
í³. ×èì ç³ðâàëî ïðîâåäåííÿ ìàé-
áóòí³õ òîðã³â.

“Õðåùàòèê” ó ïîïåðåäíüîìó íî-
ìåð³ (äèâ. ¹ 112 â³ä 19.07.2007 ð.)
ðîçïîâ³äàâ ïðî ðîäèíí³ çâ’ÿçêè
ì³æ êåð³âíèêàìè Òåíäåðíî¿ ïàëà-
òè òà “ªâðîïåéñüêèì êîíñàëòèí-
ãîâèì àãåíòñòâîì”. Ó íàéáëèæ-
÷èõ íîìåðàõ áóäå íàäðóêîâàíî
ðåçóëüòàòè æóðíàë³ñòñüêîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ ùîäî ôàêò³â çäèðíèö-
òâà ç áîêó ìîíîïîë³ñò³â-òåíäåð-
íèê³â

Ó ñåðåäó äåëåãàö³ÿ â³ä Óêðà¿íè
â³äáóëà äî Æåíåâè. Ï³ä ÷àñ íå-
îô³ö³éíî¿ çóñòð³÷³ ìàþòü ïîãîäè-
òè îñòàííþ — øîñòó — ðåäàêö³þ
äîêóìåíò³â, íàä ÿêèìè ïðàöþâà-
ëà ðîáî÷à ãðóïà. “Ïðîöåñ ï³äãî-
òîâêè âñòóïó Óêðà¿íè äî Ñâ³òîâî¿
îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ ïåðåáóâàº íà
çàâåðøàëüíîìó åòàï³”,— ñêàçàëà
â÷îðà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ñï³âðîá³òíèöòâà ç ÑÎÒ

Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Ë³ä³ÿ
Ìåëüíèê. Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî º
ïèòàííÿ ñòîñîâíî âèìîã, ÿê³ âè-
ñóâàþòü äî Óêðà¿íè, àëå íå ïðèé-
íÿò³ êðà¿íàìè — ÷ëåíàìè ÑÎÒ.
“Íàñàìïåðåä éäåòüñÿ ïðî íàäàí-
íÿ ðåæèìó íàéá³ëüøîãî ñïðèÿí-
íÿ ùîäî òðàíçèòó òîâàð³â ÷åðåç
Óêðà¿íó. ÑÎÒ âèìàãàº âèîêðåìè-
òè â öüîìó ñïèñêó òðàíçèò åíåð-
ãîíîñ³¿â,— ïîÿñíèëà “Õðåùàòè-

êó” Ë³ä³ÿ Ìåëüíèê.— Ïðîòå ì³æ
êðà¿íàìè — ÷ëåíàìè ÑÎÒ, òàêî-
ãî çîáîâ’ÿçàííÿ íåìàº, ³ Óêðà¿íà
ïîêè ùî íå çáèðàºòüñÿ áðàòè éî-
ãî íà ñåáå”. Òàêîæ íå âñ³ ïðîòî-
êîëè ï³äïèñàí³ Óêðà¿íîþ ç ÷ëå-
íàìè ÑÎÒ. Ì³æ Óêðà¿íîþ òà Êèð-
ãèç³ºþ íå çàâ³çîâàíèé ïðîòîêîë
÷åðåç áîðã 1992-1993 ðîêó îêðå-
ìèõ ï³äïðèºìñòâ íà $27 ìëí.
Óêðà¿íà íå âèçíàº öüîãî áîðãó, à
ïðîïîíóº êîìïåíñàö³þ ó âèãëÿä³
òåõí³÷íî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìî-
ãè. “Öå ïèòàííÿ âëàäíàºìî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì”,— çàïåâíèëà
ïðåäñòàâíèê Ì³íåêîíîì³êè, ïî-
ñèëàþ÷èñü íà ðåêîìåíäàö³þ Êèð-
ãèç³¿ ùîäî ñïðèÿííÿ âñòóïó äî
ÑÎÒ êðà¿í ÑÍÄ. Ó âåðåñí³ îô³-
ö³éíî çàñ³äàòèìå ðîáî÷à ãðóïà,
ÿêà çàâåðøèòü ïåðåãîâîðè. Ï³ñëÿ
òîãî òðè ì³ñÿö³ ï³äå íà ï³äïèñàí-
íÿ òà ðàòèô³êàö³þ â³äïîâ³äíèõ äî-
êóìåíò³â. “Óêðà¿íà ìîæå âñòèãíó-

òè âñòóïèòè äî ÑÎÒ öüîãî ðî-
êó”,— ñêàçàâ äèðåêòîð àíàë³òè÷-
íî-äîðàä÷îãî öåíòðó Áëàêèòíî¿
ñòð³÷êè Ìàðò³í Ñâºí÷³öê³.

Åêñïåðò ç ì³æíàðîäíî¿ òîðã³â-
ë³ ªâãåí Øêàðáàí ïåðåêîíóº, ùî
“÷ëåíñòâî â ÑÎÒ íå ìàòèìå íå-
ãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³, àäæå ìèòí³ òàðèôè íà ³ì-
ïîðò íå º çàõèñíîþ ñò³íîþ Óêðà-
¿íè, ÿêó çðóéíóº ÑÎÒ”. Ó äîñë³-
äæåíí³ öåíòðó âêàçàíî, ùî á³ëü-
ø³ñòü ãàëóçåé (çîêðåìà, ïðîìèñ-
ëîâîñò³) óæå ïðàöþþòü â óìîâàõ,
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çîáîâ’ÿçàííÿì
Óêðà¿íè ó ðàç³ âñòóïó äî ÑÎÒ.
“Íàéÿñêðàâ³øèé ïðèêëàä — ëåã-
êà ïðîìèñëîâ³ñòü”,— ââàæàº åêñ-
ïåðò. ×èííèé â Óêðà¿í³ ð³âåíü òà-
ðèô³â íà ³ìïîðòí³ òîâàðè ö³º¿ ãà-
ëóç³ âèçíà÷àº Óãîäà 2000 ðîêó ì³æ
Óêðà¿íîþ òà ªâðîñîþçîì. Òîä³
Óêðà¿íà çìåíøèëà ââ³çíèé òàðèô,
à ªÑ ñêàñóâàâ êâîòè íà åêñïîðò

óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â. “Ôàêòè÷íî
ãàëóçü ëèøàºòüñÿ â òèõ ñàìèõ
óìîâàõ. Öå ñòîñóºòüñÿ é ³íøèõ
íàïðÿìê³â ïðîìèñëîâîñò³, õî÷à íå
â àáñîëþòíîìó âèãëÿä³”,— ïåðå-
êîíàíèé ªâãåí Øêàðáàí.

Ïðîòå ïðåçèäåíò Ñï³ëêè õ³ì³-
ê³â Îëåêñ³é Ãîëóáîâ óïåâíåíèé,
ùî òàê³ òàðèôè ïîõîâàþòü ëåãêó
ïðîìèñëîâ³ñòü. “×åðåç äåìï³íãî-
â³ ö³í³, ÿê³ âñòàíîâëþþòü íà ìèò-
íèö³, íàïðèêëàä, íà ³ìïîðòíå
âçóòòÿ, â áþäæåò íå íàäõîäèòü
1,7 ìëðä ãðí. À ùî ðîáèòèìåòü-
ñÿ, êîëè âîíè îáíóëÿòü ö³ çâ’ÿç-
í³ òàðèôè, òÿæêî óÿâèòè”,— ñêà-
çàâ “Õðåùàòèêó” åêñïåðò. “Ì³æ
êðà¿íàìè ªÑ ³ñíóº ìèòî íà ââå-
çåííÿ ìåáë³â ó ðîçì³ð³ 5—10%
âàðòîñò³ òîâàðó, à ó íàñ çíîâó æ
òàêè îáíóëÿþòü öåé òàðèô. Íàñ
çàâàëÿòü ìåáëÿìè, à çàâîäè çà-
êðèþòüñÿ”,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîëó-
áîâ

ïðîòå ³íø³ ÷ëåíè Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ òàê íå äîìîâëÿëèñÿ
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У разі вст п У раїни до СОТ позиції більшості важли-
вих для е ономі и раїни товарів не постраждають.
Про це свідчать оприлюднені вчора рез льтати дослі-
джень аналітично-дорадчо о центр Бла итної стріч и
Про рами розвит ООН. Проте е сперти запереч ють
ці про нози, ос іль и вони стос ються винят ово ціно-
вої он рентоздатності.

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

З ідно з даними, я і чора о олосило ерівництво Головно о онтрольно-ревізійно о
правління про пор шення сфері державних за півель, зловживання з бо Тендер-
ної палати та монопольних стр т р біля неї призводять до втрати державних оштів
на ористь приватних монополій розмірі майже 1 млрд рн лише за перше півріччя
2007 ро . На них не може знайти прави навіть Антимонопольний омітет. Бо родинні
зв'яз и цих монополістів і Тендерно о омітет міцніші, ніж держстр т ра.

Вид платеж Середня став а
(залежить від с ми тор ів), рн

Плата за тендерн до ментацію (береться з сіх часни ів) 3000

Посл и онс льтанта тор ів 10000

Посл и, пов`язані з ладанням до овор 3000

Плата за розміщення о олошення в системі Інтернет
за процед рою запит цінових пропозицій

700

Плата за розміщення о олошення в системі Інтернет
за процед рою від ритих тор ів

2000

О олошення про міжнародні тор и 10000

Розміщення в аталозі часни ів процед р за півель 4975

Розміщення в аталозі часни ів процед р за півель
(запити цінових пропозицій)

1500

Витя з тематично о атало часни ів процед р за півель 500

Витя з атало переможців (має б ти обов`яз ово представлений
під час підписання до овор )

500

Ç Óêðà¿íè âèÑÎÒóþòü “òðàíçèòí³” òàðèôè,

Платежі, я і сплач ють замовни и тор ів на ористь монополістів сфері державних за півель

Приватний власни сайт держза півель заробляє на державі мільйони

Òåíäåðíó ïàëàòó çâèíóâàòèëè ó ìàðíîòðàòñòâ³
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Про надання у 2007 році
одноразової адресної матеріальної допомоги

сім’ям загиблих на виробництві та особам,
які стали інвалідами внаслідок нещасних
випадків на виробництві та професійних

захворювань у 2006 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 752

від 21 червня 2007 року

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Регіональ�
ну угоду між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією),
Київською міською організацією роботодавців, Київською міською асоціацією роботодавців та Київською
міською радою профспілок, міськими профспілками на 2007 рік, розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 12.04.2007 № 436 “Про підготовку та проведення у м. Києві в 2007 році заходів з
нагоди Всесвітнього дня охорони праці”:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 21.06.2007 № 752

Кошторис витрат,
пов’язаних з наданням одноразової адресної

матеріальної допомоги
1. Âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàäàííÿì îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çã³äíî ç ï. 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

Ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé çàãèáëèõ íà âèðîáíèöòâ³ ó 2006 ðîö³ — 21 ñ³ì’ÿ
21 ñ³ì’ÿ õ 200 ãðí.— 4200 ãðí.

Ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â ² ãðóïè, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âèïàäê³â
íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ó 2006 ðîö³ — 153 îñîáè;

153 îñîáè õ 100 ãðí. = 15300 ãðí.
Ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â II ãðóïè, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âèïàäê³â
íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ó 2006 ðîö³ — 701 îñîáà;

701 îñîáà õ 75 ãðí. = 52575 ãðí.
Ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â III ãðóïè, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âèïàä-
ê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ó 2006 ðîö³ — 1408 îñ³á;

1408 îñ³á õ 50 ãðí. = 70400 ãðí.
Ðàçîì: 142475,0 ãðí.

2. Ïîøòîâ³ âèòðàòè: 142475,0 ãðí. õ 4 % = 5699 ãðí. Çàãàëüíà ñóìà âèäàòê³â ïî ïóíêòàõ 1-2:
142475,0 ãðí. + 5699 ãðí. = 148174 ãðí.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

1. Íàäàòè îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äî-
ïîìîãó:

— ó ðîçì³ð³ 200 ãðí. — ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ íà âè-
ðîáíèöòâ³ ó 2006 ðîö³;

— ó ðîçì³ð³ 100 ãðí. — ³íâàë³äàì ² ãðóïè, ³í-
âàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âè-
ïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü ó 2006 ðîö³;

— ó ðîçì³ð³ 75 ãðí. — ³íâàë³äàì II ãðóïè, ³í-
âàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âè-
ïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü ó 2006 ðîö³;

— ó ðîçì³ð³ 50 ãðí. — ³íâàë³äàì III ãðóïè, ³í-
âàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âè-
ïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü ó 2006 ðîö³, çã³äíî ç êîøòîðèñîì, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 148174,0 ãðí. äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âè-

êîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóð-
áîòà” íà 2006 — 2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè âèïëàòè, çàçíà÷åí³ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çã³äíî ç³ ñïèñ-
êàìè, íàäàíèìè â³ää³ëîì ç ïèòàíü îõîðîíè ïðà-
ö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Âçÿòè äî óâàãè, ùî îäíîðàçîâà àäðåñíà ìà-
òåð³àëüíà äîïîìîãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âè-
ïëà÷åíà ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüî-
ãî ïðè÷èíè, ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí âèïëà-
÷óºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî ó ïîðÿäêó, ïå-
ðåäáà÷åíîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é ó çâ’ÿçêó ç³
ñìåðòþ ïåíñ³îíåðà.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на виконання робіт
із прокладання водопровідних мереж,

побутової та зливової каналізації
до адміністративно'виробничої будівлі № 24
на вулиці Польовій у Солом’янському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 757 
від 21 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто�
мобільні дороги”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.06 № 999 “Про вико�
нання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, враховуючи пункт 12 рішення
Київської міської ради від 08.11.2001 № 86/1520 “Про оформлення права користування земельними ді�
лянками” та зважаючи на звернення відкритого акціонерного товариства “Київський завод зварювального
обладнання” від 18.01.07 № 7:

1. Äîçâîëèòè ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Àêâ³ëîí” (äàë³ — ÌÏÏ “Àêâ³ëîí”)
çà çàìîâëåííÿì â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òî-
âàðèñòâà “Êè¿âñüêèé çàâîä çâàðþâàëüíîãî
îáëàäíàííÿ” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çà-
òâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêî-
íàòè ðîáîòè ³ç ïðîêëàäàííÿ âîäîïðîâ³äíèõ
ìåðåæ, ïîáóòîâî¿ òà çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ äî
àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³ ¹ 24
íà âóëèö³ Ïîëüîâ³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ç ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
íà ðîç³ âóëèöü Ïîëüîâî¿ ³ Âåðõíüîêëþ÷îâî¿
òà âóëèö³ Ïîëüîâî¿ (ïàðíà ³ íåïàðíà ñòîðî-
íà) ç îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà âó-
ëèö³ Ïîëüîâ³é, çàëèøèâøè ïðî¿çä äëÿ
òðàíñïîðòó øèðèíîþ íå ìåíøå 3,5 ì, à ñà-
ìå:

1.1. Ïðîêëàäàííÿ âîäîïðîâîäó Ä=225 ìì
â³ä áóäèíêó ¹ 24 íà âóëèö³ Ïîëüîâ³é äî âî-
äîïðîâ³äíî¿ êàìåðè Âðåê. ÏÃ ç ïåðåõîäîì
÷åðåç ïðî¿çíó ÷àñòèíó âóëèö³ Ïîëüîâî¿ òà
ðåêîíñòðóêö³þ âîäîïðîâ³äíî¿ êàìåðè Âðåê.
ÏÃ ó òåðì³í ç 25.06.2007 äî 08.07.2007.

1.2. Ïðîêëàäàííÿ ïîáóòîâî¿ êàíàë³çàö³¿
Ä=280 ìì â³ä áóäèíêó ¹ 24 íà âóëèö³ Ïî-
ëüîâ³é, âçäîâæ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ Ïî-
ëüîâî¿ (ïàðíà ñòîðîíà) äî êàíàë³çàö³éíî¿
êàìåðè Êðåê. Ç ïåðåõîäîì ÷åðåç ïðî¿çíó
÷àñòèíó íà ðîç³ âóëèöü Ïîëüîâî¿ ³ Âåðõíüî-
êëþ÷îâî¿ ó òåðì³í ç 09.07.2007 äî 10.09.2007.

1.3. Ïðîêëàäàííÿ çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿
Ä=315 ìì â³ä áóäèíêó ¹ 24 íà âóëèö³ Ïî-
ëüîâ³é äî êàíàë³çàö³éíî¿ êàìåðè Ê2-5 ç ïå-
ðåõîäîì ÷åðåç ïðî¿çíó ÷àñòèíó âóëèö³ Ïî-
ëüîâî¿ ó òåðì³í ç 13.08.2007 äî 27.08.2007.

2. ÌÏÏ “Àêâ³ëîí”:
2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæà-

òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà

çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà
íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â
ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì 5 âè-
êîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.3. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿
äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðî-
á³ò.

2.4. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðó-
õó òà áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì
âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â,
îãîðîäæåííÿ ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèã-
íàëüíèõ ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò,
íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèöü íà âñþ øè-
ðèíó çà òèïîì ³ñíóþ÷èõ, à ïîêðèòòÿ òðîòó-
àð³â — ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà
ïåðåäàòè çà àêòàìè øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³é-
íîìó óïðàâë³ííþ (ÊÏ ØÅÓ) Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ÌÏÏ “Àêâ³ëîí” Âîë³êîâà Ìèêîëó
Òèìîô³éîâè÷à.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін та доповнень
до розпорядження

Київської міської державної адміністрації 
від 12.04.2007 № 419

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 758
від 25 червня 2007 року

Внести зміни та доповнення до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.04.2007
№ 419 “Про відзначення Дня Перемоги”:

1. Ïóíêò 3 ðîçïîðÿäæåííÿ äîïîâíèòè ï³ä-
ïóíêòîì 3.9. òàêîãî çì³ñòó: “3.9. Çàáåçïå÷è-
òè ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ 120-
ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ äâ³÷³ Ãåðîÿ Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó Êîâïàêà Ñ. À.”.

2. Ïóíêò 13 ðîçïîðÿäæåííÿ äîïîâíèòè àá-
çàöîì 7 òàêîãî çì³ñòó:

“ — Ñï³ëö³ æ³íîê ì. Êèºâà íà âèäàííÿ
êíèãè íàðèñ³â ïðî Ìàòåð³â”.

3. Àáçàö 2 ïóíêòó 14 ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

“ — óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ) âèä³ëèòè 923,83 òèñ.
ãðí. äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó
ï.ï. 1-3,5-10 äîäàòêà 2 òà ó äîäàòêó 3;”.

4. Ó äîäàòêó 2 äî ðîçïîðÿäæåííÿ:
4.1. Äîïîâíèòè äîäàòîê ïóíêòàìè 9, 10 òà-

êîãî çì³ñòó: 
“9. Âñòàíîâëåííÿ ïîä³óìó äëÿ êåð³âíèöòâà

äåðæàâè, ì³ñòà òà àêòèâó ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é âåòåðàí³â íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ —
19 720,08 ãðí.

10. Âñòàíîâëåííÿ äåêîðàòèâíèõ óñòàíîâîê
ç æîâòî-áëàêèòíèìè ïðàïîðàìè íà âóë. Õðå-
ùàòèê òà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ — 15 496
ãðí.”

4.2. Ó ïîçèö³¿ “Âñüîãî” öèôðè “722 906,51”
çàì³íèòè öèôðàìè “758 122,59”.

5. Ó äîäàòêó 3 äî ðîçïîðÿäæåííÿ: 5.1.
Ïóíêò 9 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

“9. Ôîòîçéîìêà çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â ³ç
â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè òà ñòâîðåííÿ òå-
ìàòè÷íî¿ ôîòîâèñòàâêè — 2 200 ãðí.”

5.2. Ïóíêò 10 äîïîâíèòè àáçàöîì 7 òàêî-
ãî çì³ñòó:

“— Ñï³ëö³ æ³íîê ì. Êèºâà íà âèäàííÿ êíè-
ãè íàðèñ³â ïðî Ìàòåð³â — 5 000 ãðí.”.

5.3. Ó ïîçèö³¿ “Ðàçîì” öèôðè “29 200” çà-
ì³íèòè öèôðàìè “34 200”.

5.4. Äîïîâíèòè äîäàòîê ïóíêòàìè
13,14,15,16 òàêîãî çì³ñòó: “13. Çàáåçïå÷åííÿ
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ 120-ð³÷÷ÿ
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ äâ³÷³ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó Êîâïàêà Ñ. À.:

— îôîðìëåííÿ òåìàòè÷íî¿ âèñòàâêè ó Ìå-
ìîð³àëüíîìó êîìïëåêñ³ “Íàö³îíàëüíèé ìó-
çåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941—
1945 ðîê³â” — 1 200 ãðí.

— ïðèäáàííÿ â³íê³â ³ êâ³ò³â äëÿ ïîêëàäàí-
íÿ äî ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè íà áóäèíêó íà
âóë. Ëèïñüê³é, 12/5 òà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ðèòóàëó Ïàì’ÿò³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ —
1 900 ãðí.

— õàð÷óâàííÿ ó÷àñíèê³â óðî÷èñòîãî çàñ³-
äàííÿ (50 îñ³á ) — 2 700 ãðí.

— ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ó÷àñíèê³â çàõî-
ä³â — 444,28 ãðí.

Ðàçîì: 6 244,28ãðí.
14. Â³äåîçéîìêà çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ Äíÿ

Ïåðåìîãè — 18 860 ãðí.
15. Ñòâîðåííÿ õðîí³êàëüíî-äîêóìåíòàëü-

íîãî ô³ëüìó “Âåëèê³é Ïåðåìîç³ — 62” ïðî
ñâÿòêóâàííÿ äåðæàâíîãî ñâÿòà Äíÿ Ïåðåìî-
ãè ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè — ì³ñò³-ãåðî¿ Êèºâ³ —
19 560 ãðí.

16. Îðåíäà ìîá³ëüíèõ òóàëåòíèõ êàá³í äëÿ
îáñëóãîâóâàííÿ ó÷àñíèê³â óðî÷èñòèõ çàõîä³â
íà âóë. Õðåùàòèê, ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òà
íà òåðèòîð³¿ Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó “ Íà-
ö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè 1941—1945 ðîê³â” — 7 500 ãðí.”

5.5. Ó ïîçèö³¿ “Âñüîãî” öèôðè “138 511,22”
çàì³íèòè öèôðàìè “195 675,5”.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 20 липня 2007 

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Зімін Сер ій Геор ійович заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, олова робочої р пи

Гален о О сана Ми олаївна
в.о. дире тора ом нальної на ово-дослідної станови
"На ово-дослідний інстит т соціально-е ономічно о
розвит міста", заст пни олови робочої р пи

Тро оз Володимир Анатолійович

начальни правління охорони нав олишньо о природно о
середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), заст пни
олови робочої р пи

Карабаєв Даніель Таірович заст пни олови постійної омісії Київсь ої місь ої ради з
питань е оло ічної політи и (за з одою)

Редь іна Надія Оле сандрівна

завід юча се тором е ополіти и ом нальної на ово-
дослідної станови "На ово-дослідний інстит т
соціально-е ономічно о розвит міста", ви онавчий
се ретар робочої р пи

Барінов Ма сим Оле сандрович
заст пни начальни а Головно о правління:
ом нально о осподарства ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Бражни Володимир Сер ійович дире тор Бортниць ої станції аерації ВАТ "АК
"Київводо анал"

Василь івсь ий Борис Ми олайович олова ромадсь ої ор анізації "Е оПраво - Київ"
(за з одою)

Волочай Валерій Юхимович завід вач відділом радіаційної і ієни Київсь ої місь ої
санітарно-епідеміоло ічної станції (за з одою)

Горілий Юрій Петрович

заст пни начальни а правління інноваційної політи и
Головно о правління промислової, на ово-технічної та
інноваційної політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Дов аль Галина Тимофіївна

начальни відділ природо орист вання правління
охорони нав олишньо о природно о середовища
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Л аш Оле Володимирович
перший заст пни енерально о дире тора ом нально о
об`єднання зелено о б дівництва та е спл атації зелених
насаджень міста "Київзеленб д"

Новохаць ий Іван Оле сандрович

перший заст пни начальни а Головно о правління
транспорт , зв`яз та інформатизації ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Ні олю Петро Іванович
перший заст пни начальни а Головно о правління
земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Паст шен о Сер ій Гри орович заст пни Головно о державно о санітарно о лі аря
м. Києва (за з одою)

Пилипч Ми ола Оле сандрович

заст пни дире тора Департамент страте ічно о
план вання, е ономі и природо орист вання та е оло ічно о
менеджмент Міністерства охорони нав олишньо о
природно о середовища У раїни (за з одою)

Рябч Оле сандр Гри орович

заст пни начальни а Головно о правління з питань
надзвичайних сит ацій - начальни правління захист
населення і територій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

То арен о Ві тор Васильович
заст пни начальни а правління охорони нав олишньо о
природно о середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Холоша Анатолій Степанович
начальни архіте т рно-план вальної майстерні N27
Дочірньо о підприємства "Інстит т енерально о план
м. Києва" ВАТ "Київпрое т"

Щерба І ор Михайлович
заст пни начальни а Державно о правління охорони
нав олишньо о природно о середовища в м. Києві
(за з одою)

Про створення робочої групи
з підготовки проекту

Київської міської програми охорони 
навколишнього природного середовища 

на період до 2011 року
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 764

від 25 червня 2007 року

З метою забезпечення ефективної організації роботи з підготовки проекту Київської міської програми охо�
рони навколишнього природного середовища на період до 2011 року:

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 25.06.2007 № 764

Склад робочої групи з підготовки проекту
Київської міської програми охорони навколишнього природного

середовища на період до 2011 року

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ï³äãîòîâêè ïðî-
åêòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà íà ïåð³îä
äî 2011 ðîêó (äàë³ — Ïðîãðàìà) òà çàòâåðäèòè
¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. ×ëåíàì ðîáî÷î¿ ãðóïè ï³äãîòóâàòè ïðîïî-
çèö³¿ äëÿ âêëþ÷åííÿ äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ³
íàäàòè óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äëÿ ïîäàëüøîãî îïðàöþâàííÿ òà ïî-
ãîäæåííÿ.

3. Ðîáî÷à ãðóïà ïðè ï³äãîòîâö³ ïðîïîçèö³é äî
ïðîåêòó Ïðîãðàìè ìîæå çàëó÷àòè ³íøèõ ôàõ³â-

ö³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ
òà îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³ ãðîìàä-
ñüêèõ (çà çãîäîþ).

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé По азни и Од.
вимір

Кіль ість

Всьо о

В т. ч. по чер ах б дівництва:

І чер а
ділян а від
ст. Кільцевої
доро и до
ст. Гната
Юри

II чер а
ділян а від
ст. Старо-

во зальної до
ст. Повітро-
флотсь ої

III чер а
ділян а від
ст. Повітро-
флотсь ої до
ст. Гната
Юри

Довжина траси м 20,2 3,1 2,9 14,2

Кіль ість станцій шт. 13 2 3 8

Кіль ість ва онів потя ах шт. 3

Швид ість спол чення м/ од. 28,7

Інтервал р х поїздів хв. 2-3

Провізна спроможність тис. пас/
од. 25,0

Термін б дівництва міс. 30,0 4,0 5,0 21,0

Кошторисна вартість ре онстр -
ції цінах 2006р. (з рах ванням
ПДВ, з оштами на по риття
витрат, пов'язаних з інфляційни-
ми процесами та ризи ом)

тис. рн. 422803,524 54161,939 85058,225 283583,360

том числі:

- БМР (без ПДВ) тис. рн. 222593,975 27752,093 52747,100 142094,782

- ошти на по риття ризи
(з ПДВ) тис. рн. 25178,932 3234,452 5052,920 16891,560

- ошти на по риття
інфляційних поцесів (з ПДВ) тис. рн. 64242,882 8261,178 12973,646 43008,058

Про затвердження
техніко'економічного обґрунтування (ТЕО)

реконструкції швидкісного трамваю
від вул. Старовокзальної

до Великої Кільцевої дороги
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 767 

від 25 червня 2007 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó
(ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñ-
íèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ ðåêîíñòðóêö³¿, çä³é-
ñíþþòüñÿ çàìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ íà ï³äñòà-
â³ îá´ðóíòîâóþ÷èõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ
äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ñïåö³àë³çîâàíîþ äåðæàâ-
íîþ îðãàí³çàö³ºþ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà

Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (ñëóæáà
“Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà”).

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Çàòâåðäèòè òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóí-
òóâàííÿ (ÒÅÎ) ðåêîíñòðóêö³¿ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàþ â³ä âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëè-
êî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè, ðåêîìåíäîâàíèé äî
çàòâåðäæåííÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ äåðæàâíîþ
îðãàí³çàö³ºþ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà-

¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè
(ñëóæáà “Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà”)” (ïîçèòèâ-
íèé âèñíîâîê êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿
åêñïåðòèçè â³ä 11.04.07 ¹ 5596) ç òàêèìè
îñíîâíèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíè-
êàìè:

Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації

від 30.12.2004 № 2385
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 786 

від 27 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
враховуючи звернення Міністерства закордонних справ України від 10.11.2006 № 424/17�5249 щодо по�
довження терміну тимчасового зайняття тротуару шириною 9,5 м в межах ділянки на вул. Великій Жито�
мирській, 2�а для влаштування будівельного майданчика та критої пішохідної галереї шириною 2,0 м на
період виконання будівельно�монтажних робіт:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 30.12.2004
¹ 2385 “Ïðî äîçâ³ë íà ÷àñòêîâå çàéíÿòòÿ òðî-
òóàðó â ìåæàõ ä³ëÿíêè íà âóë. Âåëèê³é Æèòîìèð-

ñüê³é, 2-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå:
— ó ï. 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè “31.12.2006”

çàì³íèòè öèôðàìè “31.12.2007”.
Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання товариству
з обмеженою відповідальністю “Керт”

дозволу на знесення комплексу будівель
на вул. Предславинській, 35

у Печерському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 787

від 27 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської
міської ради від 22.02.2007 № 226/887 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Керт”
земельної ділянки для реконструкції виробничого комплексу під офісний центр та для будівництва, експлу�
атації та обслуговування житлового будинку з вбудованими приміщеннями на вул. Предславинській, 35 у
Печерському районі м. Києва”, договір купівлі�продажу комплексу будівель від 02.06.2006 та зважаючи на
звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Керт” від 19.03.2007 № 41:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Êåðò” çíåñòè êîìïëåêñ áóä³âåëü
âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
15665,9 êâ. ì íà âóë. Ïðåäñëàâèíñüê³é, 35 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Êåðò”:

2.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêò íà ðîçáèðàííÿ êîìïëåêñó
áóä³âåëü.

2.2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò.
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2.3. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äî-
ðîæí³ çíàêè, îñâ³òëåííÿ òà ñèãíàëüí³ ë³õòà-
ð³ â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ çàáåçïå÷èòè
áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî¿çä àâòî-
òðàíñïîðòó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðîç-
áèðàííÿ êîíñòðóêö³é áóä³âåëü.

2.4. Ðîáîòè âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðà-
âèë âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ
òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â
ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

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

4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå ³ áåçàâà-
ð³éíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåê-
òîðà ÒÎÂ “Êåðò” Ìàíæåëåÿ À. Î.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на тимчасове закриття
руху транспорту на вулиці Миколи Пимоненка

в межах від будинку № 19'21
до перетину з вулицею Глибочицькою

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 789

від 27 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, враховуючи
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 02.07.2004 № 1187 “Про надання дозволу на
реконструкцію та забудову території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською та Пимоненка в
Шевченківському районі” та зважаючи на клопотання закритого акціонерного товариства “АБС�УКР” від
01.12.2006 № 321/11:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÀÁÑ-ÓÊÐ” òèì÷àñîâå çàêðèòòÿ ðó-
õó òðàíñïîðòó íà âóëèö³ Ìèêîëè Ïèìîíåí-
êà íà ä³ëÿíö³ â ìåæàõ â³ä áóäèíêó ¹ 19-21
äî ïåðåòèíó ç âóëèöåþ Ãëèáî÷èöüêîþ â îáîõ
íàïðÿìêàõ íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà çàáóäîâè òåðèòîð³¿, îáìåæå-
íî¿ âóëèöÿìè Ãëèáî÷èöüêîþ, Ñòóäåíòñüêîþ
òà Ìèêîëè Ïèìîíåíêà â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÀÁÑ-ÓÊÐ”:

2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³íí³
Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâó ñõåìó îð-
ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà âñòàíîâëåííÿ
â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â.

2.2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îð-
äåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç âñòàíîâëåííÿ îãî-
ðîæ³.

2.3. Âèêîíàòè ðîáîòè ³ç ðåìîíòó ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè òà âëàøòóâàííÿ òðîòóàð³â ç ïîêðèò-
òÿì ³ç àñôàëüòîáåòîíó íà âóë. Ñòóäåíòñüê³é
â ìåæàõ â³ä âóë. Ìèêîëè Ïèìîíåíêà òà âóë.
Ãëèáî÷èöüêî¿ â çâ’ÿçêó ç òèì÷àñîâèì çàêðèò-

òÿì ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â íà
âóë. Ìèêîëè Ïèìîíåíêà.

2.4. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äî-
ðîæí³ çíàêè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòàð³,
çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà
ïðî¿çä ñïåö³àëüíîãî àâòîòðàíñïîðòó.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, òðîòóàð³â òà áëàãî-
óñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ âóë. Ìèêîëè Ïè-
ìîíåíêà çã³äíî ³ç ïîãîäæåíèì òà çàòâåðäæå-
íèì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà çàáóäîâè òåðèòîð³¿, îáìåæå-
íî¿ âóëèöÿìè Ãëèáî÷èöüêîþ, Ñòóäåíòñüêîþ
òà Ïèìîíåíêà, ³ ïåðåäàòè ¿õ çà àêòàìè
ÊÏ²ÒÃÂÓ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà ÇÀÒ “ÀÁÑ-
ÓÊÐ” Îâ÷³í³êîâà Ñåðã³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на виконання робіт
із реконструкції зовнішнього освітлення

та влаштування верхнього шару
асфальтобетонного покриття проїзної частини

вулиць Саксаганського, Льва Толстого,
Жилянської у Голосіївському
та Шевченківському районах

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 793
від 27 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто�
мобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, на виконання розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 16.05.2006 № 824 “Про дозвіл на комплексну реконструкцію інженерних мереж з
благоустроєм на вулицях Саксаганського, Льва Толстого, Жилянській у Голосіївському та Шевченківсько�
му районах” (із змінами та доповненнями):

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ï³äðÿäíå ñïåö³àë³çîâàíå øëÿõîâå ðåìîíòíî-
áóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ” (äàë³ ÊÏ “ÏÑØÐÁÓ”)
ÿê ïåðåìîæöþ òîðã³â (òåíäåðà) çà çàìîâëåí-
íÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàòè çã³äíî ç
ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêó-
ìåíòàö³ºþ ðîáîòè ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ çîâí³ø-
íüîãî îñâ³òëåííÿ òà âëàøòóâàííÿ âåðõíüîãî
øàðó àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè âóëèöü Ñàêñàãàíñüêîãî, Ëüâà Òîë-
ñòîãî, Æèëÿíñüêî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó òà Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ ç òèì÷àñîâèì çàêðèò-
òÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà çàçíà÷åíèõ âóëèöÿõ
çã³äíî ç ãðàô³êîì, ùî äîäàºòüñÿ, à òàêîæ çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

2. ÊÏ “ÏÑØÐÁÓ”:
2.1. Îäåðæàòè äî ïî÷àòêó ðîá³ò ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ
òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì.
Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíêîìó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 04.02.1980 ¹ 125.

2.3. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿âïàñòðàíñ” òà ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè îðãàí³çàö³¿
äîðîæíüîãî ðóõó òà âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ
çíàê³â íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.4. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ, ñèã-
íàëüí³ ë³õòàð³ â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò òà
çàáåçïå÷èòè ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî¿çä àâ-
òîòðàíñïîðòó.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ïîêðèòòÿ ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèöü ïåðåäàòè çà àêòàìè ÊÏ
ØÅÓ Ãîëîñ³¿âñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîí³â.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà íà÷àëü-
íèêà ÊÏ “ÏÑØÐÁÓ” Êîïåöüêîãî Âàëåíòè-
íà Ñòàí³ñëàâîâè÷à.

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 çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 27.06.2007 № 793

ГРАФІК
виконання робіт із реконструкції зовнішнього освітлення

та влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття проїзної
частини вулиць Саксаганського, Льва Толстого, Жилянської

у Голосіївському та Шевченківському районах

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

№№
пп Наймен вання робіт

Терміни ви онання робіт

почато за інчення

1 2 3 4

1. Мережі зовнішньо о освітлення 01.06.2007 30.06.2007

2. Пере лад а еле тро абелів 01.06.2007 11.06.2007

3. Еле трозахист від орозії ф тлярів водопровод 01.06.2007 14.06.2007

4. Каналізація 01.06.2007 14.06.2007

5. Влашт вання верхньо о шар асфальтобетонно о по риття 15.06.2007 24.06.2007

6. Влашт вання дорожньої розміт и 25.06.2007 30.06.2007

Про участь у загальнодержавній
виставковій акції “Барвиста Україна”

та Всеукраїнському конкурсі
“Кращий вітчизняний товар року”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 800

від 27 червня 2007 року

Відповідно до Указу Президента України від 24.09.2005 № 1337 “Про вдосконалення проведення вистав�
ково�ярмаркових заходів у Національному комплексі “Експоцентр України” та доручення Кабінету Міністрів
України від 16.10.2006 № 49229/27/1�05 на території Національного комплексу “Експоцентр України” з 22
до 25 серпня 2007 року проводиться загальнодержавна виставкова акція “Барвиста Україна” та Всеукраїн�
ський конкурс “Кращий вітчизняний товар року” за участю всіх регіонів України.

З метою демонстрації технічних, інноваційних та інвестиційних досягнень міста Києва в різних галузях
економіки:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïðîìèñëîâî¿, íà-
óêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè ï³äãîòîâêó òà ðîçãîðòàííÿ åêñïîçèö³¿ ì.
Êèºâà íà çàãàëüíîäåðæàâí³é âèñòàâêîâ³é àêö³¿
“Áàðâèñòà Óêðà¿íà” òà ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêî-
ìó êîíêóðñ³ “Êðàùèé â³ò÷èçíÿíèé òîâàð ðîêó”.

2. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ñï³ëüíî ç Õîëäèíãîâîþ êîìïàí³ºþ “Êè¿âì³ñüê-
áóä” òà ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”:

2.1. Îðãàí³çóâàòè ç 22 äî 25 ñåðïíÿ 2007 ðî-
êó ó ïàâ³ëüéîí³ ¹ 8 Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó
“Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” ðîçãîðíåííÿ òåìàòè÷-
íèõ åêñïîçèö³é òîâàð³â êè¿âñüêèõ òîâàðîâèðîá-
íèê³â ³ç çàëó÷åííÿì êðàùèõ ï³äïðèºìñòâ ãîñ-
ïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà.

2.2. Âèçíà÷èòè êðàù³ ï³äïðèºìñòâà ãîñïîäàð-
ñüêîãî êîìïëåêñó ðàéîíó äëÿ ¿õ çàëó÷åííÿ äî
ó÷àñò³ ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ “Êðàùèé
â³ò÷èçíÿíèé òîâàð ðîêó”.

2.3. Çàáåçïå÷èòè äî 01.07.2007 ðîêó íàäàííÿ
çàÿâîê Íàö³îíàëüíîìó êîìïëåêñó “Åêñïîöåíòð
Óêðà¿íè” íà ó÷àñòü ó öüîìó çàõîä³.

2.4. Âèçíà÷èòè äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ òà
çä³éñíèòè îïëàòó çà îðåíäîâàí³ ï³ä åêñïîçèö³þ
ïëîù³, åêñïîçèö³éíå îáëàäíàííÿ òà éîãî ìîí-
òàæ.

2.5. Ï³äãîòóâàòè ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
ïðî ï³äïðèºìñòâà, ùî çàëó÷åí³ äî ó÷àñò³ ó
öèõ âèñòàâêîâèõ çàõîäàõ, ³ íàäàòè ¿õ Íàö³î-
íàëüíîìó êîìïëåêñó “Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè”
äëÿ âêëþ÷åííÿ ó êàòàëîã çàãàëüíîäåðæàâíî¿
âèñòàâêîâî¿ àêö³¿ “Áàðâèñòà Óêðà¿íà” òà
îïðèëþäíåííÿ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïðîìèñëîâî¿, íà-
óêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷è-
òè êîëåêòèâíîãî îðãàí³çàòîðà íà ïåð³îä ðîáî-
òè âèñòàâêè.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ç³ì³íà Ñ. Ã.
òà ãîë³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про проектування та будівництво
станцій катодного захисту газопроводів

від корозії
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 806

від 27 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення безава�
рійного і безперебійного газопостачання м. Києва:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà
áóä³âíèöòâà ñòàíö³é êàòîäíîãî çàõèñòó ãàçîïðî-
âîä³â â³ä êîðîç³¿ â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
“Êè¿âãàç”.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè-
¿âãàç”:

2.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ï³ä-
ðÿäíó îðãàí³çàö³¿ ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà áóä³âíèöòâà ñòàíö³é êà-
òîäíîãî çàõèñòó ãàçîïðîâîä³â â³ä êîðîç³¿ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ íà áóä³âíèöòâî ñòàíö³é êàòîäíîãî çàõèñòó
ãàçîïðîâîä³â â³ä êîðîç³¿ äî 01.10.2007.

2.3. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îòðèìàòè ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îðäåð
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî
ñòàíö³é êàòîäíîãî çàõèñòó ãàçîïðîâîä³â â³ä êî-
ðîç³¿ çä³éñíèòè â ìåæàõ òà â³äïîâ³äíî äî ïîêàç-
íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2007 ð³ê.

3.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åí-
íÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ñòàíö³é êàòîäíîãî çà-
õèñòó ãàçîïðîâîä³â â³ä êîðîç³¿ äî ïðîåêò³â
ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 òà íàñòóïí³
ðîêè.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про відрядження делегації м. Києва
до м. Севастополя

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 809
від 27 червня 2007 року

На запрошення Головнокомандувача Військово�Морських Сил Збройних Сил України Тенюха І. Й. з на�
годи святкування Дня Військово�Морських Сил Збройних Сил України:

1. Â³äðÿäèòè äî ì. Ñåâàñòîïîëü ó ïåð³îä ç
29 ÷åðâíÿ äî 2 ëèïíÿ 2007 ðîêó Äåíèñþê
Ëþäìèëó Âñåâîëîä³âíó — çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿, Àíòîíþêà Àäàìà Ñåðã³éîâè÷à — çàñòóï-
íèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðî-
ìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

2. Íàïðàâèòè äî ì. Ñåâàñòîïîëü ó ïåð³îä
ç 29 ÷åðâíÿ äî 2 ëèïíÿ 2007 ðîêó: 

Êóöà Îëåãà Ìèêîëàéîâè÷à — çàñòóïíèêà
ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ñ³íöîâà Ãåííàä³ÿ Ëüâîâè÷à — çàñòóïíèêà
ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Çàõàðè÷åâà Þð³ÿ Þð³éîâè÷à — ãîëîâó Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿,

Ëèííèêà Â³êòîðà Ãðèãîðîâè÷à — çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Äðîáîòóíà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à — çàñòóïíè-
êà ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Áóäíèêà Êîñòÿíòèíà ²âàíîâè÷à — çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ðîìàíåíêà ªâãåíà ²âàíîâè÷à — ãîëîâó Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿,

Ñåâàñòüÿíîâà Àíäð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à —
çàñòóïíèêà ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ßêèìîâè÷à Ìèêîëó Ãðèãîðîâè÷à — çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ðèæåíêà Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à — ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Êîâàëåíêà Â³êòîðà Êóçüìè÷à — Â³öå-ïðå-
çèäåíòà Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà õîëäèíãî-
âà êîìïàí³ÿ “Êè¿âì³ñüêáóä”,

Ãîëîâà÷îâà Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à — çàñòóï-
íèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àêö³îíåðíî¿
åíåðãîïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”,

Áðîùàê Òà¿ñ³þ Âîëîäèìèð³âíó — êîðåñ-
ïîíäåíòà â³ää³ëó íîâèí òåëåðàä³îêîìïàí³¿
“Êè¿â”,

Ìîñêàëåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à —
îïåðàòîðà îïåðàòîðñüêîãî â³ää³ëó òåëåðàä³î-
êîìïàí³¿ “Êè¿â”,

Êîðí³é÷óê Îêñàíó Ìèêîëà¿âíó — îãëÿäà-

÷à â³ää³ëó “Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà “ ãàçå-
òè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

3. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
òà çâ³òíîñò³ àïàðàòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 23.04.99 ¹ 663 “Ïðî íîðìè â³ä-
øêîäóâàííÿ âèòðàò íà â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ
Óêðà¿íè òà çà êîðäîí” çàáåçïå÷èòè Äåíèñþê
Ë. Â., Àíòîíþêà À. Ñ., Êîðí³é÷óê Î. Ì.,
Áðîùàê Ò. Â., Ìîñêàëåíêà Î. Ì äîáîâèìè
íà âåñü ÷àñ ¿õ ïåðåáóâàííÿ ó â³äðÿäæåíí³ ³ç
ðîçðàõóíêó, ùî íàïðàâëÿþ÷à ñòîðîíà çàáåç-
ïå÷óº êîøòàìè íà òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà
êîøòàìè íà îïëàòó ïðîæèâàííÿ ó ãîòåë³.

4. Óïðàâë³ííþ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè äåëåãàö³þ ñóâåí³ðíîþ
ïðîäóêö³ºþ çã³äíî ç êîøòîðèñîì çà ðàõóíîê
àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæå-
ò³ íà 2007 ð³ê ó âèäàòêàõ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà çì³öíåííÿ ³
ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, â³äçíà÷åííÿ
þâ³ëåéíèõ òà âèçíà÷íèõ äàò, ïðèéîì³â òîùî.

5. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîô³íàíñóâàòè âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàïðàâ-
ëåííÿì äåëåãàö³¿, çã³äíî ç êîøòîðèñîì çà ðà-
õóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó
áþäæåò³ íà 2007ð³ê ó âèäàòêàõ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà çì³öíåí-
íÿ ³ ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, â³äçíà-
÷åííÿ þâ³ëåéíèõ òà âèçíà÷íèõ äàò, ïðèéî-
ì³â òîùî.

6. Óçÿòè äî óâàãè, ùî Êóö Î. Ì., Ñ³íöîâ Ã. Ë.,
Çàõàðè÷åâ Þ. Þ., Ëèííèê Â. Ã., Äðîáîòóí Â. ².,
Áóäíèê Ê. ²., Ðîìàíåíêî ª. ²., Ñåâàñòüÿíîâ À. Î.,
ßêèìîâè÷ Ì. Ã., Ðèæåíêî Þ. Ì., Êîâàëåí-
êî Â. Ê., Ãîëîâà÷îâ Þ. Ì. â³äáóâàþòü çà ðà-
õóíîê óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, â ÿêèõ âîíè
ïðàöþþòü.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ç³-
ì³íà Ñ. Ã.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про проектування
та перекладку (заміну) газових мереж,

які знаходяться в умовах підвищеної
корозійної небезпеки

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 807
від 27 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення безава�
рійного та безперебійного газопостачання м. Києва:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà
ïåðåêëàäêè (çàì³íè) ãàçîâèõ ìåðåæ, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ â óìîâàõ ï³äâèùåíî¿ êîðîç³éíî¿ íå-
áåçïåêè, â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
“Êè¿âãàç”.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âãàç”:

2.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ï³ä-
ðÿäíó îðãàí³çàö³¿ ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ïåðåêëàäêè (çàì³-
íè) ãàçîâèõ ìåðåæ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â óìîâàõ
ï³äâèùåíî¿ êîðîç³éíî¿ íåáåçïåêè, ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ íà ïåðåêëàäêó (çàì³íó) ãàçîïðîâî-
ä³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â óìîâàõ ï³äâèùåíî¿ êî-
ðîç³éíî¿ íåáåçïåêè, äî 01.11.2007.

2.3. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îòðèìàòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îðäåð íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãå-
òèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ïåðå-
êëàäêó (çàì³íó) ãàçîïðîâîä³â, ÿê³ çíàõîäÿòü-
ñÿ â óìîâàõ ï³äâèùåíî¿ êîðîç³éíî¿ íåáåçïå-
êè, çä³éñíèòè â ìåæàõ òà â³äïîâ³äíî äî ïî-
êàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì.
Êèºâà íà 2007 ð³ê.

3.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åí-
íÿ ðîá³ò ç ïåðåêëàäêè (çàì³íè) ãàçîâèõ ìå-
ðåæ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â óìîâàõ ï³äâèùåíî¿ êî-
ðîç³éíî¿ íåáåçïåêè, äî ïðîåêò³â ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

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 çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  КИЇВСЬКОГО  МІСЬКОГО

ГОЛОВИ

Про звільнення ректора Київського міського
педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка

Сіверс Зінаїди Феодосіївни
Розпорядження Київського міського голови № 309

від 19 червня 2007 року

Проведеною відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27 березня 2007
року № 327 перевіркою встановлено, що ректор Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д.
Грінченка Сіверс Зінаїда Феодосіївна перебуває на посаді з порушеннями вимог чинного законодавства.

Згідно вимог статті 39 Закону України “Про вищу освіту” керівник вищого навчального закладу IV рівня
акредитації повинен мати вчене звання професора. Сіверс З. Ф. є кандидатом юридичних наук і не має
звання професора. У зв’язку з наведеними обставинами Сіверс З. Ф. не відповідає займаній посаді вна�
слідок недостатньої кваліфікації у вигляді відсутності вченого звання професора.

Керуючись пунктом десять частини третьої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пунктом два статті 40 Кодексу Законів про працю України:

1. Ðîç³ðâàòè òðóäîâèé êîíòðàêò ç ðåêòîðîì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà Ñ³âåðñ Ç³íà¿äîþ Ôåîäî-
ñ³¿âíîþ çã³äíî ïóíêòó äâà ñòàòò³ 40 Êîäåêñó Çà-
êîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ íåâ³äïî-
â³äíîñò³ çàéìàí³é ïîñàä³.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про призначення виконуючого обов’язки
ректора Київського міського педагогічного

університету ім. Б. Д. Грінченка
Розпорядження Київського міського голови № 310

від 20 червня 2007 року

Керуючись пунктом десять частини третьої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”:

1. Òåðì³íîì íà ø³ñòü ì³ñÿö³â ïðèçíà÷èòè íà
ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè ðåêòîðà Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.
Á. Ä. Ãð³í÷åíêà äîêòîðà ô³ëîñîôñüêèõ íàóê,
ïðîôåñîðà, ÷ëåíà-êîðåñïîíäåíòà Àêàäåì³¿ ïå-
äàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè Îãíåâ’þêà Â³êòîðà
Îëåêñàíäðîâè÷à.

Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâñüêîìó B. C. óêëàñ-

òè ç Îãíåâ’þêîì Â. Î. êîíòðàêò òåðì³íîì íà
ø³ñòü ì³ñÿö³â.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до розпорядження
Київського міського голови від 12.02.07 № 49

“Про затвердження календарного плану
проведення IV сесії Київської міської ради
V скликання (січень — липень 2007 року)

Розпорядження Київського міського голови № 314
від 21 червня 2007 року

Відповідно до статті 18 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 14.06.06 № 14/14, та враховуючи пропозиції депутатських фракцій та груп Київської місь�
кої ради внести у додаток до розпорядження Київського міського голови від 12.02.07 № 49 “Про за�
твердження календарного плану проведення IV сесії Київської міської ради V скликання (січень—липень
2007 року)” (із змінами, внесеними розпорядженням Київського міського голови від 10.04.07 № 180)
зміни згідно з додатком.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток
до розпорядження Київського міського голови

від 21.06.2007 № 314

Зміни у додаток до розпорядження Київського міського голови
від 12.02.07 № 49 “Про затвердження календарного плану проведення
IV сесії Київської міської ради V скликання (січень — липень 2007 року)”

(із змінами, внесеними розпорядженням
Київського міського голови від 10.04.07 № 180)

Календарний план дев’ятого пленарного засідання IV сесії Київської міської ради
V скликання викласти в такій редакції:

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Дев’яте пленарне засідання IV сесії Київради V с ли ання (26.06.07)

19.06, вівторо
17.00 Засідання Президії Київради

26.06, вівторо
10.00 Пленарне засідання
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ЗАТ "СК “УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

Шановні а ціонери, Правління ЗАТ "СК "У раїнсь ий
Страховий Альянс" повідомляє Вас про с ли ання за альних
зборів а ціонерів ЗАТ "СК “У раїнсь ий Страховий Альянс".

За альні збори а ціонерів відб д ться в м. Києві 4 вересня 2007 ро
о дванадцятій одині за адресою: м. Київ, в л. Андріївсь а, 2/12.

Реєстрація часни ів зборів б де здійснюватися за місцем
проведення зборів з 11.15 до 11.45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про збільшення розмір стат тно о апітал ЗАТ "СК "У раїнсь ий Страховий

Альянс" шляхом збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості
за рах но додат ових внес ів.

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

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

4. Про визначення повноважено о ор ан ЗАТ "СК "У раїнсь ий Страховий
Альянс", я ом надаються повноваження на: затвердження рез льтатів
реалізації а ціонерами сво о переважно о права реалізації а цій, що
пропон ються до розміщення; прийняття рішення про достро ове
за інчення за рито о (приватно о) розміщення а цій; затвердження
рез льтатів за рито о (приватно о) розміщення а цій та звіт про
рез льтати за рито о (приватно о) розміщення а цій.

5. Про внесення змін до Стат т ЗАТ "СК "У раїнсь ий Страховий Альянс".
6. Про внесення змін до с ладів ор анів правління та онтролю ЗАТ "СК

"У раїнсь ий Страховий Альянс".

Для часті зборах а ціонерам необхідно мати при собі до мент, що
посвідч є особ , представни ам а ціонерів — довіреність, оформлен
відповідно до вимо чинно о за онодавства, та до мент, що посвідч є особ .

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Мотиви збільшення стат тно о апітал : зал чення додат ових оштів, що

б д ть спрямовані на подальший розвито Товариства.
2. Спосіб збільшення стат тно о апітал : збільшення стат тно о апітал

Товариства здійснюватиметься шляхом додат ово о вип с простих
іменних а цій існ ючої номінальної вартості до ментарній формі
існ вання.

3. Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал : не менше
15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) рн. Остаточний розмір збільшення
стат тно о апітал б де визначений за альними зборами а ціонерів.

4. Дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово, та їх за альн
номінальн вартість: не менше 15 000 (п'ятнадцять тисяч) простих іменних
а цій існ ючої номінальної вартості. За альна номінальна вартість а цій
додат ово о вип с - не менше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) рн.
Остаточна іль ість а цій, що пропон ються до вип с , та їх остаточна
за альна номінальна вартість б д ть визначені за альними зборами
а ціонерів.

5. Права а ціонерів при додат овом вип с а цій: всі а ціонери ЗАТ “СК
"У раїнсь ий Страховий Альянс" мають рівне переважне право на
придбання а цій, що вип с аються додат ово, іль ості, пропорційній їх
частці стат тном апіталі (фонді) на дат почат проведення першої
чер и розміщення. Для реалізації сво о переважно о права а ціонери
повинні подати заяви до ви онавчо о ор ан Товариства (Голові Правління)
із зазначенням іль ості а цій, я і вони бажають придбати.

6. При збільшенні стат тно о апітал Товариства а ціонери збит ів не нес ть.
7. Розміщення а цій додат ово о вип с відб деться з 11 жовтня 2007 р. по

30 жовтня 2007 р.
8. Прое т змін до Стат т Товариства, пов'язаних зі збільшенням стат тно о

апітал (п. 8.1):
“8.1. Для забезпечення діяльності Товариства, за рах но внес ів йо о

А ціонерів, створено стат тний фонд ( апітал) розмірі 47 000 000,00 (соро
сім мільйонів) ривень, 00 опійо , я ий поділено на 47 000 (соро сім тисяч)
простих а цій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) ривень 00 опійо
ожна. Форма існ вання а цій — до ментарна. Всі а ції Товариства є
іменними і підля ають реєстрації поряд , передбаченом чинним
за онодавством У раїни про цінні папери."

Довід и за телефоном (044) 499-24-99

З пова ою, Правління ЗАТ "СК “У раїнсь ий Страховий Альянс"

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè çàòâåðäæåíî ìåæ³ öåíòðàëüíî¿
÷àñòèíè Êèºâà äëÿ ìàðøðóò³â
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ðóõ îá-
ìåæàòü íà ïëîù³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè,
âóëèöÿõ Êóòóçîâà, Öèòàäåëüí³é,
Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, Ãðóøåâ-
ñüêîãî, Âîëîäèìèðñüêîìó ñïóñ-
êó, âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî, Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³, âóëèöÿõ Ìåæè-
ã³ðñüê³é, Íèæí³é Âàë, Ãëèáî-
÷èöüê³é, Àðòåìà, ×îðíîâîëà, íà
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, ïëîù³ Ïå-
ðåìîãè, âóëèöÿõ Ñàêñàãàíñüêîãî,
Êîì³íòåðíó, Åñïëàíàäí³é ³ íà
áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ïåðåâî-
çèòèìóòü ïàñàæèð³â ó çàçíà÷åí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà òðàíñïîðòîì ò³ëü-
êè âåëèêî¿ òà íàäâåëèêî¿ ì³ñòêî-
ñò³, çîêðåìà òðîëåéáóñàìè ³ àâòî-
áóñàìè, âèãîòîâëåíèìè çà íîâ³ò-
í³ìè òåõíîëîã³ÿìè, êîòð³ ìàþòü
äîâæèíó 12—19 ì ³ íèçüêèé ð³-
âåíü ï³äëîãè. Àâòîáóñè ïîâèíí³
â³äïîâ³äàòè íîðìàì åêîëîã³÷íî¿
áåçïåêè íå íèæ÷å çà “ªâðî-2”.
Êð³ì òîãî, Êè¿âðàäà ïîñèëèëà
òåõí³÷í³ âèìîãè é äî àâòîáóñ³â íà
³íøèõ ìàðøðóòàõ: íå ìåíøå 19
ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ, äâîº àâòîìà-
òè÷íèõ äâåðåé òà äâèãóíè ç åêî-
ëîã³÷íîþ íîðìîþ, ùî íå íèæ÷à

çà “ªâðî-1”. Ãðàíè÷íà øâèäê³ñòü
íàçåìíèõ ïàñàæèðñüêèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ íå ïîâèííà ïåðåâè-
ùóâàòè 50 êì/ãîä (êð³ì òàêñ³).
Äåðæàâíà àâòîìîá³ëüíà ³íñïåê-
ö³ÿ â Êèºâ³ êîíòðîëþâàòèìå äî-
òðèìàííÿ âîä³ÿìè êîìïàí³é-ïå-
ðåâ³çíèê³â óñ³õ öèõ âèìîã. Òàêîæ
Êè¿âðàäà äîðó÷èëà Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿
âñòàíîâèòè ñòðîêè ïîåòàïíîãî
çàïðîâàäæåííÿ ö³º¿ ñõåìè ðóõó
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà “Êè¿âïàñòðàíñó”
Â³òàë³é Äìèòðåíêî ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî ãîòîâå çá³ëüøèòè
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â âåëèêèìè
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè. Àëå
ðîáèòè öå ïîòð³áíî ïîñòóïîâî,
íå çà îäèí äåíü. “Àäæå íåìîæ-
ëèâî ñüîãîäí³ ùå ¿çäèòè íà ìàð-
øðóòêàõ, à çàâòðà âæå ïåðåñ³ñòè
íà àâòîáóñè òà òðîëåéáóñè. Íàëå-
æèòü ùå ïðîâåñòè íèçêó íàðàä òà
êîíñóëüòàö³é, çàñëóõàòè âñ³ ïðî-
ïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ. Êð³ì òî-
ãî, âàðòî ä³çíàòèñÿ äóìêó ïàñà-
æèð³â ïðî òàêå íîâîââåäåííÿ”,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Äìèòðåíêî. Çà

éîãî ñëîâàìè, “Êè¿âïàñòðàíñ”
ïåðåäàâ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìà-
òèçàö³¿ ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âò³-
ëåííÿ ö³º¿ ³äå¿ â æèòòÿ.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ “Êè-
¿âïàñòðàíñ”, çà îñòàíí³ äâà ç ïî-
ëîâèíîþ ðîêè ïðèäáàíî 300 íî-
âèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (ïåðå-
âàæíî á³ëîðóñüê³ ÌÀÇè òà ëüâ³â-
ñüê³ ËÀÇè). Óæå ï³äïèñàíî êîí-
òðàêò ³ç Ëüâ³âñüêèì àâòîìîá³ëü-
íèì çàâîäîì íà ïðèäáàííÿ ùå
170 òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íåâå-
ëèêèìè ïàðò³ÿìè “Êè¿âïàñòðàíñ”
êóïóº òðîëåéáóñè ó êè¿âñüêîãî çà-
âîäó “Àì³àíò”. Óñ³ òðàíñïîðòí³
çàñîáè â³äïîâ³äàòèìóòü íîðìàì
åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Ó êîìóíàëüí³é ãîñïðîçðàõóí-
êîâ³é ñëóæá³ ïåðåâåçåíü ÊÌÄÀ
íîðìàëüíî ñïðèéíÿëè ³äåþ ùî-
äî îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó.
Íèí³ êîíñóëüòóþòüñÿ ç öüîãî
ïðèâîäó ³ç “Êè¿âïàñòðàíñîì”.
“Ìàðøðóòí³ òàêñ³ òàêîæ ìàþòü
â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ªâðî-2012.
Íå ìîæíà âîçèòè ïàñàæèð³â ó
öåíòð³ ñòîëèö³ òðàíñïîðòîì,
ÿêèé íå â³äïîâ³äàº í³ òåõí³÷íèì,
í³ åñòåòè÷íèì âèìîãàì. Ïðîòå
ðîçáëîêóâàòè ðóõ, â³äì³íèâøè
ìàðøðóòêè, íàïåâíå, íå âäàñòü-
ñÿ. Ïîòð³áíî ââåñòè îáìåæåííÿ
íà ðóõ ïðèâàòíîãî òðàíñïîðòó”,—
ïåðåêîíàíèé íà÷àëüíèê êîìó-
íàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü
ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ìóøòà.

Îòîæ ³äåÿ îáìåæåííÿ ðóõó ìàð-
øðóòîê ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà ùå ïóáë³÷íî îáãîâîðþâà-
òèìåòüñÿ ³ ïîñòóïîâî ðåàë³çîâóâà-
òèìåòüñÿ

Òðàíñïîðòíå 
“ìàñøòàáóâàííÿ”
Êè¿âðàäà â öåíòð³ ì³ñòà çì³íþº ìàðøðóòêè 
íà âåëèê³ àâòîáóñè
Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

На останній сесії Київрада хвалила рішення обмежити
р х ромадсь о о транспорт в центральній частині
міста. Т т перевозитим ть пасажирів не маршр т ами,
а лише транспортом вели ої та надвели ої міст ості.
Та ож Київрада визначила процед р он рс на об-
сл ов вання населення на автоб сних маршр тах за-
ально о орист вання.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
çàÿâè ïðî “ðåéäåðñüê³ íàñêîêè” íà
êîìïàí³þ ïðåäñòàâíèêè “Óêðð³÷-
ôëîòó” ðîáëÿòü íå âïåðøå. Áèòè
íà ñïîëîõ ¿õ çìóñèëî ð³øåííÿ
Äåðæêîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â
(ÄÊÖÏÔÐ), ÿêà ä³éøëà âèñíîâêó,
ùî êåð³âíèöòâî “Óêðð³÷ôëîòó” â
2001 ðîö³ ñêóïîâóâàëî àêö³¿ êîì-
ïàí³¿ áåç ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.
²í³ö³þâàëà ïåðåâ³ðêó íàðîäíèé äå-
ïóòàò Àëëà Àëåêñàíäðîâñüêà
(ÊÏÓ).

“Ñüîãîäí³ ðåéäåðñüêèìè “íà-
ëüîòàìè” âæå í³êîãî íå çäèâó-
ºø,— íàãîëîñèâ ãîëîâà ïðàâë³í-
íÿ ÃÎ “Àíòèðåéäåðñüêà ñï³ëêà àê-
ö³îíåð³â ÀÑÊ “Óêðð³÷ôëîò” Ìè-

êîëà Çåëåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè,
“ðåéäåðñüê³ àòàêè íà êîìïàí³þ
íàðàç³ çä³éñíþº ðîñ³éñüêèé á³ç-
íåñìåí Êîñòÿíòèí Ãðèãîðèøèí, à
äîïîìàãàþòü éîìó â ö³é ñïðàâ³
ïðåäñòàâíèêè Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè,
çîêðåìà íàðîäíèé äåïóòàò Àëëà
Àëåêñàíäðîâñüêà.

Íà ïðîõàííÿ “Õðåùàòèêà” ïðî-
êîìåíòóâàòè çàÿâè ïðîôñï³ëêîâèõ
ë³äåð³â “Óêðð³÷ôëîòó” ïàí³ Àëåê-
ñàíäðîâñüêà çàÿâèëà, ùî “êîìåí-
òàð³â â³äíîñíî òàêèõ âèñëîâëþâàíü
íå äàâàòèìå, à çà âñ³ìà ðîç’ÿñíåí-
íÿìè âàðòî çâåðòàòèñÿ äî òèõ îñ³á,
ÿê³ ¿õ ðîçïîâñþäæóþòü äëÿ øèðî-
êîãî çàãàëó”. Âîäíî÷àñ âîíà íå
ñêàçàëà, ÷è ïîäàâàòèìå äî ñóäó çà

ðîçïîâñþäæåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.
Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Àíòèðåé-

äåðñüêîãî ñîþçó ï³äïðèºìñòâ Àí-
äð³é Ñåìèä³äüêî ðîçïîâ³â “Õðåùà-

òèêó”, ùî ï³äòðèìóº ïîçèö³þ
“Óêðð³÷ôëîòó”. Íà äóìêó åêñïåð-
òà, “çâèíóâà÷åííÿ êåð³âíèöòâà
“Óêðð³÷ôëîòó” ó íåçàêîííîñò³

ïðîöåäóðè êóï³âë³ àêö³é ó ì³íîðè-
òàðíèõ àêö³îíåð³â ìîæíà ââàæàòè
ï³àð-àêö³ºþ äëÿ äèñêðåäèòàö³¿ ìå-
íåäæìåíòó êîìïàí³¿”

“Óêðð³÷ôëîò” ï³ä ïðèö³ëîì
Ðåéäåðñüê³ àòàêè íà êîìïàí³þ òðèâàþòü

А ціонерна с дноплавна омпанія “У ррічфлот” створена в 1992 ро-
ці. 20,8% а цій онтролює ТОВ “Річфлотсервіс”, 19% — ЗАТ “Інвест-
Транс”, 16,2% — ЗАТ “Тр довий оле тив АСК “У ррічфлот”, 14,8% на-
лежать У ре сімбан , 29,2% — фізичним особам.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора А ціонерна с дноплавна омпанія "У ррічфлот"
повідомила "Хрещати " про створення ромадсь ої
ор анізації "Антирейдерсь а спіл а а ціонерів АСК
"У ррічфлот". Головне завдання ор анізації — захист
соціальних та е ономічних прав а ціонерів і працівни-
ів омпанії від протиправних рейдерсь их р повань.

“У ррічфлот” під за розою зміни власни ів, але роботи не припиняє
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Îëåêñàíäð ÑÅÌ×ÅÂ: “Ìîº çàâäàííÿ
íîìåð îäèí — ñõóäíóòè!”
Çàñëóæåíèé àðòèñò Ðîñ³¿ çí³ìàºòüñÿ â Êèºâ³ 
â òåëåô³ëüì³ “Ãîëîâíå — âñòèãíóòè”
Íåëÿ ÙÅÐÁÀØÈÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Теле лядачі й досі бачать
Семчеві Діда Мороза з

ре лами пива "Товст н",
але ж на цьом йо о ар'-
єра не за інчилася. На ра-
х н засл жено о артиста
Росії десят и ролей те-
атрі і іно, робота з най-
ращими режисерами СНД
та зйом и за ордоном.

Íèí³ Îëåêñàíäð Ñåì÷åâ ïåðå-
áóâàº ó Êèºâ³ íà çéîìêàõ òåëåâ³-
ç³éíîãî ô³ëüìó “Ãîëîâíå — âñòèã-
íóòè” (ê³íîêîìïàí³ÿ “FILM. UA
GROUP”). Ó íüîìó ïàíîâ³ Ñåì-
÷åâó â³äâåëè ãîëîâíó ðîëü. Îñ-
ê³ëüêè ãåðîé Ñåì÷åâà — õ³ðóðã, òî
éîãî, ïðèðîäíî, îäÿãëè â á³ëèé
õàëàò. Çéîìêè â³äáóâàëèñÿ â îä-
í³é ³ç “íàéàâòîðèòåòí³øèõ” ìå-
äóñòàíîâ ñòîëèö³ — Öåíòðàëüíî-
ìó â³éñüêîâîìó êë³í³÷íîìó ãîñï³-
òàë³. Ùîïðàâäà, êè¿âñüê³é ë³êàð-
í³ äîâåëîñÿ òèì÷àñîâî ïåðåòâî-
ðèòèñÿ íà ñòàö³îíàð íåâåëèêîãî
êóðîðòíîãî ì³ñòå÷êà, äå é â³äáó-
ëàñÿ öÿ äèâíà ³ñòîð³ÿ. À ñàìå: ó
ë³ñêó íåïîäàë³ê ë³êàðí³ âèÿâèëè
÷îëîâ³êà ç ñîêèðîþ â ãîëîâ³. Íà
ùàñòÿ, á³äîëàõó âäàëîñÿ âðÿòóâà-
òè â³ä ñìåðò³. Ïðîòå, ïðîêèíóâ-
øèñü ó ðåàí³ìàö³¿, â³í ñòàâ çâè-
íóâà÷óâàòè ìåäèê³â ó âñ³õ ñâî¿õ
á³äàõ. Êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùà-
òèêà” âäàëîñÿ óçÿòè ó Îëåêñàíäðà
Ñåì÷åâà åêñêëþçèâíå ³íòåðâ’þ.

— Íèí³ âè çí³ìàºòåñÿ â Êèºâ³.
Äå âäàëîñÿ ïîáóâàòè?

— Ïîêè ùî ãðàô³ê òàêèé ù³ëü-
íèé, ùî í³÷îãî íå âñòèãàþ, îêð³ì
ðîáîòè, õî÷à ì³ñòî äóæå ïîäîáà-
ºòüñÿ. Âîíî ç êîæíèì ìî¿ì ïðè-
¿çäîì ñòàº ùå ãàðí³øèì. Äóæå
õî÷ó âèáðàòèñÿ â Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêó ëàâðó. Êàòåðèíà Âàñèëüºâà,
ÿêà òåæ çí³ìàºòüñÿ â öüîìó ô³ëü-
ì³, âæå òóäè ç’¿çäèëà, à ÿ ò³ëüêè
ïëàíóþ. Âçàãàë³ õî÷åòüñÿ â³äïî-
÷èòè. Ïî¿õàòè íà ñâîþ äà÷ó â
Ï³äìîñêîâ’¿, í³êîãî íå áà÷èòè, à
ò³ëüêè ñìàæèòè ì’ÿñî é ïèòè ãî-
ð³ëêó!

— Ó íàñ ç âàìè º ñï³ëüíà òåìà
äëÿ ðîçìîâè: ÿ ñ³ëà íà êåô³ðíó ä³º-
òó Ëàðèñè Äîë³íî¿, ùîá ñêèíóòè

çàéâó âàãó. ×èòàëà, ùî âè òåæ ñåð-
éîçíî âèð³øèëè ðàç ³ íàçàâæäè ïî-
ê³í÷èòè ç æèðîâèìè â³äêëàäåííÿ-
ìè. Ó âàñ º ÿêàñü ñâîÿ ä³ºòà?

— Í³. Ä³ºòè ÿê òàêî¿ íå ìàþ —
ïðîñòî íèí³ ë³òî ³ íå îñîáëèâî
õî÷åòüñÿ ¿ñòè. Õàð÷óþñÿ ïåðåâàæ-
íî îêðîøêîþ, ðèáîþ ³ îâî÷àìè.
À âçàãàë³ ÿ áàãàòî ÷îãî ñïðîáóâàâ
çà ñâîº æèòòÿ, íàâ³òü íàìàãàâñÿ
çðîáèòè ë³ïîñàêö³þ. Àëå çíàéîì³
ñòàëè ìåíå â³äìîâëÿòè â³ä òàêîãî
ðàäèêàëüíîãî ìåòîäó. Ïàì’ÿòàþ,
ïîäçâîíèëà Îêñàíà ßðìîëüíèê,
äðóæèíà Ëüîí³: “Ñàøà, íå ðîáè
öüîãî — òàì êóïà óñêëàäíåíü, íå-
â³äîìî, ÿê îðãàí³çì â³äðåàãóº”.
Ìåí³ ðàäèëè é åë³òíó êë³í³êó íà
Ðóáëüîâö³, äå äîñâ³ä÷åí³ ä³ºòîëî-
ãè, ³ ïðàâîñëàâíèõ äîêòîð³â, ³
òðàâíèê³â. Ïðîïîíóâàëè é ñïåö³-
àëüí³ ³í’ºêö³¿ âàðò³ñòþ 20 “øòóê”:
20 óêîë³â ïî òèñÿ÷³ äîëàð³â êî-
æåí — ³ òè ñòðóíêèé, ÿê áåð³çêà.
Òðàõòåíáåðã, ÿêèé ñêèíóâ ìàéæå
30 ê³ëîãðàì³â, íåùîäàâíî ïîäçâî-
íèâ: “Ñàø, ïðè¿æäæàé äî ìåíå —
ÿ ðîçïîâ³ì òîá³ ïðî ñïåö³àëüíó
ä³ºòó, çà ÿêó çàïëàòèâ ï’ÿòü òèñÿ÷
äîëàð³â. Öå êëàñ. Õóäíåø — ³ íà-
â³òü øê³ðà ïîò³ì íå â³äâèñàº”. Îñü
çàê³í÷ó äâ³ êàðòèíè é ïîáà÷óñÿ ç
íèì. Ïîòð³áíî çà ñåáå áðàòèñÿ,
áî ñò³ëüêè âæå ç’ÿâèëîñÿ áîëÿ÷îê.
Òà é íåðâîâà ñèñòåìà ùîñü íóäü-
ãóâàòè ñòàëà: âñ³ëÿê³ áåçãëóçä³
äóìêè â ãîëîâó ë³çóòü.

— À âè â äèòèíñòâ³ áóëè ïîâ-
íèì?

— Í³, ÿ äî 21 ðîêó áóâ íîð-
ìàëüíèì õëîïöåì. À ïîò³ì ñòàâ
“ïëèñòè”. Ñêëàäíî ñêàçàòè, ç ÷èì
öå ïîâ’ÿçàíî. Â ïðèíöèï³ ÿ í³êî-
ëè íå ¿â â³äåðíèìè ïîðö³ÿìè. Íà-
â³òü ïðèïóñêàëè, ùî öå ÿêèéñü
ïñèõ³÷íèé ðîçëàä ³ ïîòð³áíà êî-
ðåêö³ÿ. ß âæå ç³áðàâñÿ êîäóâàòè-
ñÿ, àëå, íà æàëü, íå äî¿õàâ äî Îð-
ñüêà, äå áóâ ë³êàð. À, ìîæå, òî
Áîã ìåíå â³äâ³â.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ðåêëàìè?
Âîíà âàñ íå äðàòóº?

— Ñïîê³éíî. Ñïðèéìàþ ðåê-
ëàìíèé áëîê ÿê â³äáèòòÿ ãðîøåé,
³ ïóëüò ï³ä ÷àñ ðåêëàìíî¿ ïàóçè
íå òåðçàþ. Íàâ³òü ãîðåçâ³ñí³ äàì-
ñüê³ ïðîêëàäêè íå äðàòóþòü. Ñëà-
âà Áîãó, ëþäè ïî÷àëè âñ³ì öèì
êîðèñòóâàòèñÿ, àäæå êîëèñü óñå
ïî-³íøîìó áóëî.

— À âàì íå ïðîïîíóþòü ïðîðåê-
ëàìóâàòè ÿêå-íåáóäü ³íøå ïèâî —
àäæå âè õîäÿ÷èé áðåíä?

— Í³, â Ðîñ³¿ çàáîðîíèëè çí³-
ìàòè â ðåêëàì³ ïðî ïèâî ëþäåé ³
òâàðèí ÷åðåç íåáåçïåêó òàê çâà-
íîãî ïèâíîãî àëêîãîë³çìó ó ï³ä-
ë³òê³â. Ó ðåêëàìíèõ ðîëèêàõ ïè-
âà çí³ìàþòü ³íîïëàíåòÿí òà ÷åð-
â’ÿê³â.

— ßêîìó ïèâó íàäàºòå ïåðåâàãó?
— Í³ÿêîìó. ß äî íüîãî ö³ëêîì

áàéäóæèé. Óêðà¿íñüêèé àíåêäîò
÷óëè? “Ðîçìîâëÿþòü â ñåë³ äâà
ìóæèêè. Îäèí äðóãîãî ïèòàº: “À
òè çíàºø, êóìå, ÿê ìîñêàë³ íà-
øå ïèâî íàçèâàþòü?”. “Í³. ßê?”.
“Ï³-³-³âî!”. Ñì³øíî, ïðàâäà?
Ñàì ÿ íàäàþ ïåðåâàãó ñàìîãîíó,
ãîð³ëî÷ö³. À çàêóñèòè ìîæíà áó-
òåðáðîäîì ³ç ñàëîì, ³ áîðîäèí-
ñüêèé õë³á÷èê òåæ íåïîãàíî ìà-
òè. Âçàãàë³ îáîæíþþ óêðà¿íñüêó
êóõíþ.

— Ç ñèíîì ÷àñòî áà÷èòåñÿ?
— Ôåäþ äàâíî áà÷èâ ³ äóæå

ñêó÷èâ çà ñâîºþ êðîâèíî÷êîþ.
Éîìó âèïîâíèëèñÿ äâà ðîêè.
Íèí³ õëîï÷èê ç ìàìîþ â³äïî÷è-
âàº â ñàíàòîð³¿, ïîò³ì ùå êóäèñü
ïî¿äóòü. Òåëåôîíóþòü, ùî ÷àñ-
òî ìåíå çãàäóº: íåäàâíî âçóâ ìî¿
êàïö³ ñîðîê ï’ÿòîãî ðîçòîïòàíî-
ãî ðîçì³ðó... Â³í ó íèõ — ÿê íà
ëèæàõ. Äèâèòüñÿ âíèç íà íèõ ³
êàæå òàê ïîâîë³, ëàñêàâî: “Ïà-
àïà”

Оле сандр Семчев за інчив Театральне чилище імені Б. У. Щ іна
( рс В. Ні олаєн о). Артист МХАТ ім. А. П. Чехова. Засл жений артист
Росії. Зайнятий спе та лях: “Тартюф” (Ор он), “Сон в літню ніч” (Пі -
ва), “Амадей” (К хар), “Най оловніше” (Комі ), “Уро др жинам” (Крі-
зальд), “Ундина” (Король), “Одр ження” (Яєчня) та ін. Ба ато знімаєть-
ся в іно: “Небо в алмазах”, “Весілля”, “Межа. Тай овий роман”, “З -
пин а на вимо ”, “Козеня в молоці”, “Завжди овори “завжди”, “Ділян-
а”, “Льодови овий період”, “Під полярною зір ою”, “Дванадцять стіль-
ців”. Ла реат премії “Чаю”. Одр жений, від двох шлюбів має двох синів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Òàá³ðíà êîñà.
Î÷àê³â. Ë³òî

Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ïèñüìåííèê

Пам’ятаєте са раменталь-
не: “Громадяни СРСР ма-
ють право на відпочино ”.
Звичайно, пам’ятаєте. Ті,
хто застав раїн з най -
маннішою в світі онсти-
т цією. Країна вже майже
17 ро ів, я нас по ин ла,
а право на відпочино ні-
хто нас не відбирав. І
не відбере!

Íèí³øíº ë³òî çàêèíóëî ìåíå
íà Òàá³ðíó êîñó ï³ä Î÷àê³â.
Ñïðàâä³, ÿ ñþäè âæå ê³ëüêà ðîê³â
ïðè¿æäæàþ, àáè ïåðåêîíàòèñÿ,
ùî ³äåÿ íàðêîìà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ÑÐÑÐ Ñåìàøêà ùå æèâà ³
ùî º äå íàøîìó íàðîäîâ³ îçäî-
ðîâèòèñÿ é åíåðã³¿ íàáðàòèñÿ. Íà
âóçüê³é êîñ³, êîòðà äîâãèì äâîê³-
ëîìåòðîâèì ïàëüöåì ðîçä³ëÿº
Ï³âäåííî-áóçüêèé ëèìàí ³ âîäè
×îðíîãî ìîðÿ, ðîçòàøóâàëîñÿ ç
äåñÿòîê áàç â³äïî÷èíêó äëÿ ëþ-
äåé, íå ç³ïñîâàíèõ Òóðå÷÷èíàìè
òà ªãèïòàìè. Áàãàòî õòî ñþäè
ïðè¿æäæàº ùîðîêó ñ³ì’ÿìè é íà-
ñàìïåðåä äèâóþòüñÿ, ÿê âèðîñëè
ä³òè îäíå îäíîãî. Ó áàãàòüîõ òóò
ñâî¿ óëþáëåí³ áóäèíî÷êè, ÿê³ âî-
íè áðîíþþòü çàçäàëåã³äü. Íà
êîæí³é áàç³ — ñâîº ãðîìàäñüêå
õàð÷óâàííÿ, ñâî¿ ô³ðìîâ³ êîòëå-
òè. Ñâ³é íåâåëè÷êèé öåíòð çäî-
ðîâ’ÿ ç ìàñàæíèì ñòîëèêîì (10
ãðèâåíü çà ï³âãîäèííèé ñåàíñ) ³
êàá³íåòîì ô³òîòåðàï³¿ àáî ñòàðî-
âèííèìè àïàðàòàìè äëÿ ë³êóâàí-
íÿ íîñîãëîòêè. Òóò ³ íà ìîð³, é
íà ëèìàí³ êëþþòü áè÷êè. Òóò
çíàéîì³ ïåíñ³îíåðè ç Ìåë³òîïî-
ëÿ øóêàþòü ïàðòíåð³â äëÿ ãðè â
ïðåôåðàíñ. Òóò ó ñóñ³äíüîìó â³ä
ìåíå áóäèíî÷êó âëàøòóâàëàñÿ
êîìïàí³ÿ çàêàðïàòñüêèõ óãîðö³â,
³ âå÷îðàìè âîíè óñàäæóþòüñÿ çà
âåëèêèé ñòîëèê ïåðåä áóäèíî÷-
êîì, ï’þòü âèíî ³ äîäàþòü ñâîºþ
ãó÷íîþ ³ ñï³âó÷îþ óãîðñüêîþ ìî-
âîþ ùå îäíó îñîáëèâó íîòó â

äîáðó ìóçèêó ï³âäåííèõ ñóò³íê³â.
Ñþäè ïðè¿æäæàþòü ç³ ñâî¿ì çàïà-
ñîì àëêîãîëþ — âèíî ³ ãîð³ëêà â
ì³ñöåâèõ êàôå â³äïî÷èâàëüíèêàì
çäàþòüñÿ äîðîãèìè, à îñü ðîçëèâ-
íå ïèâî ðàäóº äåøåâèçíîþ ³ ïðî-
õîëîäîþ. ² ïî öåíòðàëüí³é àëå¿
êîñè â³ä âîð³ò áàçè â³äïî÷èíêó
Ìèêîëà¿âñüêîãî ñóäíîáóä³âåëü-
íîãî çàâîäó ³ äî ì³ñöåâîãî áàçàð-
÷èêà ãóëÿþòü â³äïî÷èâàëüíèêè
âñ³õ â³ê³â ³ âñ³õ ñòóïåí³â çàñìàãè,
ÿê êèÿíè Õðåùàòèêîì. Ãóëÿþòü
â³ä îäíîãî êàôå äî íàñòóïíîãî,
ðîçâàæàþ÷è ñåáå êàðàîêå (3 ãðèâ-
í³ çà ï³ñíþ), âàðåíîþ êóêóðóäçîþ
(ò³ æ 3 ãðèâí³, àëå çà øòó÷êó) àáî
ñâèíÿ÷èì øàøëèêîì (10 ãðèâåíü
çà 100 ãðàì).

Â³äïî÷èíîê — öå ãðîø³, âèòðà-
÷åí³ ³ç çàäîâîëåííÿì. Ùî á³ëüøå
ìîæíà ä³ñòàòè çàäîâîëåííÿ çà ò³
æ ãðîø³, òî ë³ïøèé â³äïî÷èíîê.

Îñü ³ ÿ âñòèãàþ ä³ñòàòè ïî äå-
ñÿòêó äð³áíèõ çàäîâîëåíü ùîäíÿ.
Òî ñàì ñîá³ ñàëàò ç³ ñâ³æèõ îâî÷³â
ç ì³ñöåâîãî áàçàð÷èêà çðîáëþ —
íåâàæëèâî, ùî â ¿äàëüí³ ãîäóþòü
ìîâ íà çàá³é. Òî ïèâöå ç êàëüìà-
ðàìè â³çüìó ³ ñÿäó íà ì³ñöåâîìó
Áðîäâå¿. À óâå÷åð³ (ï³âäåííèé âå-
÷³ð — ãîëîâíèé ÷àñ äîáè!) ìè ç
äðóçÿìè çáåðåìîñÿ çà äîâãèì ñòî-
ëîì ç áîêó ëèìàíó ³ âàðèòèìåìî
þøêó. Ïåðåöü ³ ñ³ëü — íà ñìàê.
Ïîò³ì ñïîãàäè ïðî ìèíóë³ ðîêè,
ã³òàðà é êîíêóðåíö³ÿ äèòÿ÷î¿ äèñ-
êîòåêè (ç íåäèòÿ÷èìè ï³ñíÿìè),
ðîçòàøîâàíî¿ ïîðÿä.

Ì³ñòî, íàâ³òü ÿêùî éîãî äóæå
ëþáèø, òðåáà íà ÿêèéñü ÷àñ ïî-
êèäàòè. Îñîáëèâî, êîëè â ïîâ³ò-
ð³ ïî÷èíàþòü âèòàòè ïàðè àñ-
ôàëüòó. Ìè âñ³ ïîâåðíåìîñÿ. Õòî
ç äà÷³, õòî ç Êàðïàò, õòî ç Òàá³ð-
íî¿ êîñè. Ìè âñ³ çáåðåìîñÿ çíî-
âó â ð³äíîìó ì³ñò³ ³ ç ðàä³ñòþ â³ä-
÷èíèìî â³êíà é âèãëÿíåìî íàçîâ-
í³ â î÷³êóâàíí³ çîëîòî¿ êè¿âñüêî¿
îñåí³. Àëå ïîêè ùî íå ïîñï³øà-
òèìåìî ¿é íàçóñòð³÷. Ó íàñ ùå
ï³âë³òà. Íó, ìàéæå ïîëîâèíà. ²
ïðàâî íà â³äïî÷èíîê, ÿêîãî ó íàñ
í³õòî íå â³äáèðàâ

ВІД АВТОРА

Сцена з телефільм відзнята в Київсь ом війсь овом оспіталі
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Êóëüòóð³, ÿê â³äîìî, íå âèä³-
ëÿþòü áàãàòî ãðîøåé ç äåðæàâ-
íî¿ ñêàðáíèö³. Àëå âñ³ âèòðàòè
ó ö³é ãàëóç³, çà ñëîâàìè Þð³ÿ
Áîãóöüêîãî, çä³éñíþþòüñÿ ïîâ-
íîþ ì³ðîþ: ³ çàðïëàòíþ ïðàö³â-
íèêàì êóëüòóðè âèïëà÷óþòü
â÷àñíî, ³ êîøòè íà ïðîâåäåííÿ
õóäîæíüî-ìèñòåöüêèõ ïðîåêò³â
âèä³ëÿþòü. Ðàçîì ç ì³æíàðîä-
íèìè åêñïåðòàìè òà ãðîìàä-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òðèâàº
ïîøóê îïòèìàëüíèõ ìîäåëåé
ô³íàíñóâàííÿ. Äåðæàâà íàðåø-
ò³ çâåðíóëà óâàãó íà ðîçâèòîê
êóëüòóðè â ðåã³îíàõ Óêðà¿íè:
àêòèâ³çîâàíî ï³äïèñàííÿ óãîä
ïðî ñï³âïðàöþ ç îáëàñíèìè
äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè.
Öå çîáîâ’ÿçóº ì³ñöåâ³ îðãàí³çà-
ö³¿ íàäàâàòè ñîö³àëüíå çàáåçïå-
÷åííÿ ïðàö³âíèêàì êóëüòóðè ³
âèçíà÷àòè “íàáîë³ë³ òî÷êè” äëÿ
ñóáâåíö³é â³ä óðÿäó. Þð³é Áî-
ãóöüêèé íàâ³òü ðîçïîâ³â ïðî
ñâîþ ìð³þ — ñòâîðèòè çàêëàäè
êóëüòóðè íà ðàéîííîìó ð³âí³ ó
âèãëÿä³ àâòîêëóá³â.

Ïîðàäóâàëè ì³í³ñòðà ìîëîä³

òàëàíòè. Ïîíàä 111 óêðà¿íö³â
ñòàëè ëàóðåàòàìè íà ð³çíîìà-
í³òíèõ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàëÿõ
³ êîíêóðñàõ. Öüîãî òåàòðàëüíî-
êîíöåðòíîãî ñåçîíó â³äáóëîñÿ
ïîíàä 300 ïðåì’ºð òà 1054 òå-
ìàòè÷íèõ âèñòàâîê. Äî ê³íöÿ
ðîêó î÷³êóºòüñÿ âèõ³ä 14 ïîâ-
íîìåòðàæíèõ ê³íîñòð³÷îê, íà
ñòâîðåííÿ ÿêèõ âæå âèòðà÷åíî
ìàéæå 30 ìëí ãðí ³ç çàïëàíîâà-
íèõ íà ð³ê 49 ìëí ãðí.

Âàæëèâèì çàâäàííÿì ì³í³ñòåð-
ñòâà, çà ñëîâàìè ïàíà Áîãóöüêî-
ãî, çàëèøàºòüñÿ “çðîáèòè òâîð÷ó
ëþäèíó íåçàëåæíîþ òà ñàìîäî-
ñòàòíüîþ”. Çîêðåìà, íèí³ ³í³ö³-
þþòü ï³äâèùåííÿ çàðïëàòí³ ïðà-
ö³âíèêàì êóëüòóðè ç 1 ñ³÷íÿ 2008
ðîêó øëÿõîì ïåðåâåäåííÿ ¿õíüî-
ãî ðîçðÿäó ç 13-ãî äî 22-ãî, ÿêèé,
ñêàæ³ìî, ìàþòü íàóêîâö³, â ºäè-
í³é òàðèôí³é ñ³òö³. Òàêîæ ïëà-
íóºòüñÿ çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà
ïîïîâíåííÿ á³áë³îòå÷íèõ òà ìó-
çåéíèõ ôîíä³â, ðåñòàâðàö³þ òà
ðåìîíò ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, çàêóï³â-
ëþ ìèñòåöüêèõ òâîð³â òà ³íñòðó-
ìåíò³â äëÿ ìóçè÷íèõ çàêëàä³â.

Îäíàê, ïîïðè âñ³ äîñÿãíåí-
íÿ”, ñòàá³ëüíîãî ïðîãðåñó òà
ðîçâèòêó” óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè
ïîêè ùî íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, çà-
óâàæèâ ì³í³ñòð. Íà éîãî äóìêó,
ïðè÷èíà öüîãî â íåäîñòàòíüî-
ìó ô³íàíñóâàíí³. Âèäàòêè íà
ðîçâèòîê êóëüòóðè çá³ëüøàòü
íàñòóïíîãî ðîêó ç 14 äî 23 %
çàãàëüíîãî áþäæåòó ì³í³ñòåð-
ñòâà. Íåïîêî¿òü Þð³ÿ Áîãóöü-
êîãî ³ íåçàö³êàâëåí³ñòü ñï³ââ³ò-
÷èçíèê³â âëàñíèì êóëüòóðíèì
ïðîäóêòîì. Íàðàç³ ãîòóºòüñÿ
ïðîåêò íà ñòàíäàðòè “êóëüòóð-
íèõ ïîñëóã” äëÿ íàñåëåííÿ. Â³í
âèçíà÷àòèìå ¿õí³é îáñÿã äëÿ
êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà íà
êøòàëò “ñïîæèâ÷îãî êîøè-
êà”

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

22 ëèïíÿ
Íåä³ëÿ 8-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòäåñÿò-

íèö³. Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ïàí-
êðàò³ÿ, ºïèñêîïà Òàâðîìåí³é-
ñüêîãî (²). Ñâÿùåííîìó÷åíèêà
Êèðèëà, ºïèñêîïà Ãîðòèíñüêî-
ãî (III—IV). Ïðåïîäîáíîìó÷å-
íèê³â Ïàòåðìóô³ÿ, Êîïð³ÿ ³ ìó-
÷åíèêà Îëåêñàíäðà (361—363).
Ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîðà, ºïèñêîïà
Åäåñüêîãî (²Õ).

23 ëèïíÿ
Ñåäìèöÿ 9-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòäåñÿò-

íèö³. Ìó÷åíèê³â 45 ó Í³êîïîë³
Â³ðìåíñüêîìó (áëèçüêî 319). Ïî-
êëàäåííÿ ÷åñíî¿ ðèçè Ãîñïîäà
íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà ó Ìîñêâ³
(1625). Ïðåïîäîáíîãî Àíòîí³ÿ
Ïå÷åðñüêîãî, Êè¿âñüêîãî, íà-
÷àëüíèêà óñ³õ ðóñüêèõ ìîíàõ³â
(1073). Ìó÷åíèêà Àïîëëîí³ÿ
(²²²). Ïðåïîäîáíîãî Ñèëóàíà,
ñõèìíèêà Ïå÷åðñüêîãî (XIII—
XIV). Êîíåâñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿
Ìàòåð³.

24 ëèïíÿ
Ñïîãàä ÷óäà âåëèêîìó÷åíèö³

ªâôèì³¿ âñåõâàëüíî¿ (451). Ð³â-
íîàïîñòîëüíî¿ Îëüãè, âåëèêî¿
êíÿãèí³ ðóñüêî¿, ó ñâÿòîìó Õðå-
ùåíí³ ªëåíè (969). Ìó÷åíèêà
Ê³íäåÿ ïðåñâ³òåðà (III—IV).

25 ëèïíÿ
Ìó÷åíèê³â Ïðîêëà é ²ëàð³ÿ

(²²). Ïðåïîäîáíîãî Ìèõà¿ëà Ìà-
ëå¿íà (962). Ìó÷åíèö³ Ãîëèíäóõè,
ó ñâÿòîìó Õðåùåíí³ Ìàð³¿ (591).
Ïðåïîäîáíîãî ²îàííà (998) ³ Ãàâ-
ðè¿ëà (Õ) Ñâÿòîãîðö³â. Ìó÷åíè-
êà Ôåîäîðà âàðÿãà ³ ñèíà éîãî
²îàííà, â Êèºâ³ (983). ²êîíè Áî-
æî¿ Ìàòåð³, éìåíîâàíî¿ “Òðîºðó-
÷èöÿ”. Äîòðèìóþòü ïîñòó.

26 ëèïíÿ
Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.

Ïðåïîäîáíîãî Ñòåôàíà Ñàââà¿òà
(794). Ñâÿòèòåëÿ ²óë³àíà, ºïèñêî-
ïà Êåíîìàí³éñüêîãî (²). Ìó÷åíè-
êà Ñåðàï³îíà (²²—²²²). Ìó÷åíè-
êà Ìàðê³àíà (258).

27 ëèïíÿ
Àïîñòîëà â³ä 70 Àê³ëè (²). Ìó-

÷åíèêà ²óñòà (²). Ïðåïîäîáíîãî
Îíèñèìà ÷óäîòâîðöÿ, ³æå â Ìàã-
íåç³¿ (áëèçüêî 284—305). Ïðåïî-
äîáíîãî Åëë³ÿ ìîíàõà, ªãèïåò-
ñüêîãî (IV). Ïðåïîäîáíîãî Ñòå-
ôàíà Ìàõðèùñüêîãî (1406). Ïðå-
ïîäîáíîãî Íèêîäèìà Ñâÿòîãîð-
öÿ (1809). Ìó÷åíèêà ²îàííà
Ìåðâñüêîãî. Äîòðèìóþòü ïîñòó.

28 ëèïíÿ
Ìó÷åíèê³â Êèðèêà é ²óë³òè

(áëèçüêî 305). Ð³âíîàïîñòîëüíî-
ãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, ó
ñâÿòîìó õðåùåíí³ Âàñèë³ÿ (1015).
Ìó÷åíèêà Àâóäèìà (IV).

* * *
Êíÿãèíþ Îëüãó â óêðà¿íñüêî-

ìó íàðîä³ âøàíîâóþòü ÿê ñâÿòó
òà ð³âíîàïîñòîëüíó. Ïðèéíÿâøè
õðèñòèÿíñòâî, âîíà íåíàñèëü-
íèöüêèìè ìåòîäàìè ñïðèÿëà
éîãî ïîøèðåííþ íà Ðóñ³. Âîíà,
ðîçïîâ³äàº Íåñòîð ó ë³òîïèñ³,
ïîõîäèëà ç³ çíàòíîãî ðîäó, äî-
âîäèëàñÿ ïðàâíó÷êîþ Ãîñòðî-
ìèñëó. Íàðîäèëàñÿ ïîáëèçó íè-
í³øíüîãî Ïñêîâà. Áàòüêè ùå
çìàëå÷êó ïðèùåïèëè äîíüö³
ïðàâèëà ÷èííîãî, ñåðéîçíîãî ³
âèâàæåíîãî æèòòÿ.

Âèéøëà çàì³æ çà ²ãîðÿ, ñèíà

Ðþðèêà, ìàéáóòíüîãî âåëèêîãî
êíÿçÿ. Äàëåê³ ïîõîäè â³äâåðòàëè
óâàãó ²ãîðÿ â³ä âíóòð³øí³õ ïî-
ä³é, ³ Îëüãà äåäàë³ á³ëüøå çà-
ãëèáëþâàëàñÿ â êåðóâàííÿ äåð-
æàâîþ. Ó ò³ ÷àñè â Êèºâ³ âæå
áóëè õðèñòèÿíè. ¯õ âèð³çíÿëè
ãðàìîòí³ñòü ³ øèðîòà ñâ³òîãëÿ-
äó. Òîæ, ñïèðàþ÷èñü ó äåðæàâ-
íèõ ñïðàâàõ íà õðèñòèÿí, Îëü-
ãà ïîñòóïîâî ñõèëÿëàñÿ äî ¿õíüî¿
â³ðè. Âîñåíè 945 ðîêó ²ãîð âè-
ðóøèâ ïî äàíèíó äî äðåâëÿí, ÿê³
âáèëè êíÿçÿ. Çã³äíî ç äàâíüîðó-
ñüêèì ë³òîïèñîì ó 955 ðîö³ âäî-
âà ²ãîðÿ ïðèáóëà â Êîíñòàíòè-
íîïîëü äî ³ìïåðàòîðà Êîñòÿí-
òèíà VII Áàãðÿíîðîäíîãî. Òóò
âîíà îõðåñòèëàñÿ.

Çà êíÿãèí³ Îëüãè ðîçøèðèëî-
ñÿ áóä³âíèöòâî â Êèºâ³. Ñòàðî-
êè¿âñüêà ãîðà, äå áóâ ìîãèëüíèê,
ïîñòóïîâî ïåðåòâîðèëàñÿ íà
öåíòð ñòîëèö³. Âæå íà ïî÷àòêó
ïðàâë³ííÿ Îëüãè òóò ñòîÿëè êíÿ-
ç³âñüê³ ïàëàòè, íåïîäàë³ê â³ä
ÿêîãî âîíà çâåëà ñâîþ êàì’ÿíè-
öþ ³ç âåëèêîþ ïðèáóäîâîþ,
îçäîáëåíó ôðåñêîâèìè ðîçïèñà-
ìè é äåòàëÿìè ç ìàðìóðó. Öå áóâ
òðîííèé çàë, äå Îëüãà ïðèéìà-
ëà áîÿð, ï³äâëàäíèõ êíÿç³â òà
³íîçåìíèõ ïîñë³â.

Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíè-
ê³â — Îëåãà òà ²ãîðÿ — âîíà íå
âåëà çîâí³øí³õ âîºí. ¯¿ òàëàíò
àäì³í³ñòðàòîðà âèÿâèâñÿ â àê-
òèâí³é äèïëîìàò³¿ ³ íàçîâí³, ³ â
ñåðåäèí³ êðà¿íè. Çà ðîêè ïðàâ-
ë³ííÿ ïåðåòâîðèëà âåëè÷åçíó òå-
ðèòîð³þ, íà ÿê³é íå ðàç ñïàëà-
õóâàëè ïîâñòàííÿ, íà ö³ë³ñíó
âïîðÿäêîâàíó äåðæàâó. Îëüãà
çä³éñíèëà àäì³í³ñòðàòèâíî-òå-
ðèòîð³àëüíó ðåôîðìó, çðîáèëà
ïåðåïèñ íàñåëåííÿ, çàïðîâàäè-
ëà ïîäàòêîâó ñèñòåìó (ââåëà
ñïðàâåäëèâ³ ïîäàòêè çàì³ñòü
áåçñèñòåìíîãî “äåðæàâíîãî ðå-
êåòó”), íàâåëà ëàä ó ñôåðàõ ïî-
ëþâàííÿ ³ áîðòíîãî áäæ³ëüíèö-
òâà. Ó äåðæàâ³ çàïàíóâàâ ìèð,
àäæå êíÿãèíÿ çàïðîïîíóâàëà
íàðîäîâ³ ñïðàâåäëèâèé ïîðÿäîê
³ ðåàë³çóâàëà éîãî íà íàéâèùî-
ìó (äëÿ òèõ ÷àñ³â) ð³âí³ óïðàâ-
ë³íñüêèõ òåõíîëîã³é.

Äî ê³íöÿ æèòòÿ Îëüãà ôàêòè÷-
íî êåðóâàëà Ðóññþ. Âîíà íå çà-
ïåðå÷óâàëà ïðîòè ðîçøèðåííÿ
âîëîä³íü Ðóñ³ íà ñõ³ä, ïðîòå áó-
ëà ïðîòè â³éíè ç Â³çàíò³ºþ.

Ïðàâë³ííÿ Îëüãè ñòàëî âèð³-
øàëüíèì ïîâîðîòîì â ³ñòîð³¿
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Êðà¿íà ïî÷àëà
³íòåãðóâàòèñÿ ó ïîë³òè÷íó ñèñòå-
ìó õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òó

ÏÏððààââëë³³ííííÿÿ ÎÎëëüüããèè 
ññòòààëëîî ââèèðð³³øøààëëüüííèèìì 
ïïîîââîîððîîòòîîìì ââ ³³ññòòîîðð³³¿¿ ÐÐóóññ³³

Рівноапостольна ня иня Оль а

Êîæíîìó óêðà¿íöþ —
ïî “äîç³” ìèñòåöòâà
Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè òà òóðèçìó Óêðà¿íè
â³äçâ³òóâàëî ïðî ñâîþ öüîãîð³÷íó ä³ÿëüí³ñòü

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Íà âóëèö³ Õðåùàòèê —
$320 (íà ãîëîâí³é âóëèö³ ì³ñ-
òà ëèøå äâ³ çóïèíêè), ó öåí-
òð³ ì³ñòà ö³íà íèæ÷à — $170-
180”,— ïîâ³äîìèëè â êîìïà-
í³¿.

ßê äîâ³äàâñÿ “Õðåùàòèê” ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ðåêëà-
ìè ÊÌÄÀ, ðîçì³ùåííÿ ðåêëà-
ìè íà ãðîìàäñüêèõ çóïèíêàõ
êîíòðîëþº ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ”. Çà ñëîâàìè çàñòóïíè-

êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ðåêëàìè ÊÌÄÀ
Þð³ÿ Ôðåéä³íîâà, ¿õíÿ ñòðóê-
òóðà äîñ³ íå ìàº ïðàâà êîíòðî-
ëþâàòè ðåêëàìó íà òðàíñïîð-
ò³ é íà òèõ æå ãðîìàäñüêèõ çó-
ïèíêàõ, áî öå “ïàðàô³ÿ” 
ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”. “Ì³ñòî
ìîãëî á îòðèìóâàòè ç ðåêëàìè
íà òðàíñïîðò³ äîäàòêîâî 
25 —30 ìëí ãðí íà ð³ê”, — ïî-
â³äîìèâ ïàí Ôðåéä³íîâ

Михайло ШКУРІН
“Хрещати ”

Òàºìíà àêö³ÿ äëÿ ïàñàæèð³â

За даними “У раїнсь ої правди”,
представництва омпанії “А і о Ін-
тернешнл Лімітед” і “Аппіа Лімітед”
володіють рівних частинах ТОВ
“Медіа-холдин “Медіа Інтернешнл
р п”, я е є засновни ом дочірньо-
о підприємства “CN-Столичні но-
вини”. Сюди ж належать азети
“Столичні новини” і “Столич а”,
сайт “МІГньюс” і м зичний теле а-
нал “О-тв”. До цих стр т р має
стос но Вадим Рабінович.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Павільйон очі вання вартістю $15 тис.

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора міністр льт ри та т ризм Юрій Бо ць ий
розповів ж рналістам про підс м и роботи міністер-
ства в першом півріччі 2007 ро . Він похвалився
дося неннями У раїни сфері льт ри та поділився
планами щодо поліпшення її становища.

Юрій Бо ць ий
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ОВНИ
Дов ола вас витає д х ворожнечі,

пост пайтеся, ідіть на омпроміс, не
дайте апостям заполонити нав о-
лишній простір. Адже це за рож є по-
мстою з бо тих, хто налаштований
недоброзичливо, заздрить вам. Зло
породж є зло. Апелюйте до їхньо о
роз м , дивіться на все лобально, з
висоти філософсь о-д ховно о р -
озор . Тіль и та а позиція застрах є
від ардинальних помило .

ТЕЛЬЦІ
У вас олосальний енер опотенці-

ал, я ий через амбіції та омпле си
важ о спрям вати в раціональне р с-
ло. Т т пахне с андальною реп та-
цією. Спроб йте поб ти райливою,
чарівною феєю, налашт йтеся на ро-
мантичн хвилю. Це допоможе за а-
сити во онь непороз мінь. Ризи ва-
ти ар’єрою небезпечно (вона і та
на волосинці). Ви залежні від ч жих
фінансів, а ос іль и щедрість спон-
сорів (хоча вони цьо о ро милости-
ві до вас) має меж , нама айтеся б -
ти само ритичними, в ам йте апети-
ти. Точніше, дайте трансформацій-
ним процесам на психоло ічних під-
валинах відб тися спішно. Саме це
допоможе заб ти претензії, образи і
змінити своє ставлення до людей на
раще.

БЛИЗНЯТА
Неспроможність вп стити серце

охання і о орн ти теплом тих, хто
поряд,— тимчасова при рість. На-
справді — то лопіт партнерів, що по-
р зли в ба ні психоло ічних вад і не
здатні їх позб тися. Б дьте лояльни-
ми, не до оряйте бідолахам, ліпше
створіть бла одатні мови для “ре-
абілітації” заплямовано о сімейно о
імідж , дайте змо “пор лити”. Си-
ла ваша — парі: щастя і оре, ра-
дощі і печалі — все порівн ! “Цемен-
т йте” шлюбний союз оханням.

РАКИ
Вн трішнє незадоволення виявля-

тиметься деспотичними вібраціями,
завдаючи ш оди сім’ї та роботі. А чи
не здається вам, що орінь зла по-
ля ає том , що ви надто висо ої
д м и про себе і зр шити з цьо о за-
остеніло о п’єдестал неспромож-
ні?.. А звідси й істери и. В лючіть
тр довий ент зіазм і присвятіть се-
бе роботі. Сл жбовий мі ро лімат
має лі вально-оздоровчий вплив на
ваш психі . Саме т т стресові шла-
и переплавляться на висо оя існі
творчі плоди. І фах дос оналите, і
рошей заробите.

ЛЕВИ
Я що давнє охання тримає вас під

своїм абл ом, це не привід з аня-
ти зло на домочадцях, влаштов вати
м штр вально-виховні сімейні “роз-
они” чи сваритися з начальством.
Т т і та розова атмосфера, й на ні-
тати її небезпечно. Нині ви здатні ви-
ст пити одночасно еніальним режи-
сером і а тором спе та лю під на-
звою “любов — всеперема аюче по-
ч ття і р шій Всесвіт ”, тож і реалізо-
в йте там свій талант!

ДІВИ
Я що ваші сподівання на ар’єрні

приб т и зазнали фіас о, ви про оло-
лися— не біда. У житті неможливо все
до опій и прорах вати. А втім, той
ір ий ро піде на ористь. Не нама-
айтеся остапбендерівсь ими трю а-
ми поверн ти втрачене. Т т ви безси-
лі. На роботі, я на в л ані, і лише са-
модисципліна, вимо ливість до себе
береже від ролі райньо о — тобто
“дівчин и” чи “хлопчи а” для биття.

Опі йтеся рідними, домів а — то від-
д шина, бла ословенне місце, де ви-
олис ється ваш бла ородний д х.

ТЕРЕЗИ
Дис редитація ар’єрно о імідж —

це спиця ваші “ділові олеса” і фі-
нансовий вампір. Тож оли рожеві
мрії про арні заробіт и перетворять-
ся на ж равля в небі, не пані йте, ви
роз мни и та нев’ян чі оптимісти,
отрих нія ими не араздами не заля-
аєш. Вони, с оріше, додад ть жар
в інтеле т альн “піч ”, і ви блис а-
вично знайдете оптимальний вихід зі
с р ти.

СКОРПІОНИ
Я що ви перетворилися на жертв
л арних інтри , певно, справдили-

ся най ірші передч ття та підозри. Ні-
чо о не вдієш, змінювати щось пізно,
ваш поїзд пішов... Не мстіть, чинити
спротив немає сенс , це може сер-
йозно (хоч професійна броня міцна)
вдарити по ар’єрі, я а для вас є при-
б т овою “жилою”. Том б дьте м д-
рими. Краще по аний мир, ніж доб-
ра війна. Воювати із с перни ами —
собі ш одити.

СТРІЛЬЦІ
Ви, певно, ходите в нелюбах, де-

фіцит висо их поч ттів вибиває з о-
лії, створює дис омфорт. Мовч и ов-
таючи образи через принижен ід-
ність, на опич єте їх ще більше. Це
небезпечно, зап щений процес може
стати не ерованим, призвести до са-
мор йнації. Том знайдіть собі си-
ли переплавити той не атив світлі
поч ття. Бо саме ця перемо а над со-
бою (що є преображенням) і від риє
двері світле завтра. Тиждень несе
спішні старти на всіх напрям ах.

КОЗОРОГИ
Чвари через роші спалахн ть з

новою силою. Одна не доп с айте,
аби робота через непороз міння з
омпаньйонами стала ненависною.
Та им чином ви вр чаєте озир он-
рентам... і ваша ар’єрна арта

може б ти бита, а відта зміліють
приб т ові джерела, ослабне авто-
ритет. По ладайтеся на Вищі Сили,
їхня незрима р а завжди підстеле
солом в драматичн мить... Кайте-
ся та бла айте, і вам дано б де все,
що потрібно на цьом життєвом
етапі.

ВОДОЛІЇ
В офісі, я на бойовій передовій.

Нес інченні ата и виснаж ють не на
жарт. Ті потрясіння — шлях до де-
пресії. Нія і залізні нерви неспромож-
ні витримати не ативний психоло іч-
ний пресин . Одна вихід із тих не-
трів є... На рятівн стеж мож ть на-
правити давні др зі. Є вас віддані
побратими серед оле ?.. На них і
по ладайтеся.

РИБИ
Світ не без добрих людей, чом

в отре доведеться пере онатися. Ви-
со е ерівництво прихильне до вас,
тож можете розрахов вати на йо о
підтрим , проте цію, похвал . Я що
любите свою професію, в ладаєте
неї серце, в б дь-я их проханнях шеф
піде вам наз стріч. Рибам, отрих
шлюб завис на пав тинці, порада:
розставте рап и над “і”... Можливо,
вас же нічо о спільно о не зв’яз є,
відпала потреба йти разом далі, тож
розл чіться расиво... І не артайте-
ся, насправді — це заверш ється ар-
мічний іспит, даючи право (не парт-
нерові), а саме вам(!) обирати.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 20 ïî 26 ëèïíÿ)
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“Ìàéñòðè ñòâîðèëè ñâ³é îñî-
áëèâèé, óí³êàëüíèé ñâ³ò, ÿêèé
íåìîæëèâî ñï³ââ³äíîñèòè àáî
ïîð³âíþâàòè,— çàçíà÷èâ êóðà-
òîð ãàëåðå¿ “Äà Â³í÷³” Îëåêñ³é
Òèòàðåíêî.— Ñêóëüïòîðàì òà-
êîãî ð³âíÿ ñêëàäíî âæèâàòèñÿ

ðàçîì, àäæå êîæåí ñïðàâåäëèâî
ââàæàº ñåáå ³ ñâîþ òâîð÷³ñòü íå-
ïîâòîðíîþ. Òîìó ïðàö³âíèêàì
ãàëåðå¿ äîâåëîñÿ ïîòðóäèòèñÿ —
íà îäí³é òåðèòîð³¿ ïîòð³áíî áó-
ëî ïîºäíàòè òàê³ ð³çí³ êîìïîçè-
ö³¿ “ç³ðîê” óêðà¿íñüêîãî àðò-

ðèíêó, êîæíà ç ÿêèõ ñàìà ïî ñî-
á³ º îðèã³íàëüíîþ, ÿñêðàâîþ òà
³íäèâ³äóàëüíîþ”.

Êîæåí ó÷àñíèê “ç³ðêîâî¿ çá³ð-
íî¿” â³ò÷èçíÿíî¿ ñêóëüïòóðè
ïðåäñòàâèâ ïî òðè ðîáîòè, ñòâî-
ðåíèõ îñòàíí³ì ÷àñîì.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â,
ñêëàä ó÷àñíèê³â “ÒÎÐ-10” çì³-
íþâàâñÿ áóêâàëüíî â îñòàíí³
äí³. Çà ê³ëüêà ãîäèí äî â³äêðèò-
òÿ âèñòàâêè “Õðåùàòèêó” ñòàëî
â³äîìî, ùî ñêóëüïòîð³â áóäå íå
äåñÿòü (ÿê ïëàíóâàëîñÿ), à îäè-
íàäöÿòü. Ñâ³òëàíà Êîðóíñüêà
ñòàëà ºäèíîþ ïðåäñòàâíèöåþ
ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.

Òàê³ ðåéòèíãè “Äà Â³í÷³” îá³-
öÿº ïðîâîäèòè ùîðîêó, ùîá ìà-
òè çìîãó âèÿâëÿòè, õòî íèí³ âõî-
äèòü äî êîìàíäè óêðà¿íñüêèõ ç³-
ðîê ñâ³òîâîãî àðò-ðèíêó

“Ç³ðêîâà çá³ðíà” 
óêðà¿íñüêî¿ ñêóëüïòóðè
Äåñÿòü ìèòö³â ïðåäñòàâèëè ïî òðè íàéêðàù³ 
ðîáîòè â ãàëåðå¿ “Äà Â³í÷³”

На від ритті вистав и "ТОР-10 раїнсь ої с льпт ри"
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Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

По и ще не за інчилася
рандіозна вистав а "О о
підсвідомо о: Вибрані ро-
боти з оле ції С часних
Фото рафій Сера Елтона
Джона", її ор анізатори
вчора вирішили провести
ле цію за частю двох
е спертів із с часно о
мистецтва і фото рафії.

Åêñïåðòàìè áóëè âèçíà÷í³ ä³-
ÿ÷³ â ãàëóç³ ôîòîãðàô³¿: Àíðå Ðóå,
âèêëàäà÷, ïèñüìåííèê, ³ êóðàòîð
ç Ïàðèæà, ÿêèé óæå áàãàòî ðî-

ê³â âèêîíóº äîñë³äíèöüêó ðîáî-
òó â ñôåð³ ôîòîãðàô³¿, ³ Ìèõàé-
ëî Ñ³äë³í, ðîñ³éñüêèé àðò-êðè-
òèê, êóðàòîð ³ âèêëàäà÷ ³ñòîð³¿
ôîòîãðàô³¿ â Ì³æíàðîäí³é øêî-
ë³ ôîòîãðàô³¿ ³ ìóëüòèìåä³à ³ì. 
À. Ðîä÷åíêà. Ëåêòîðè ïðèñâÿòè-
ëè âèñòóïè ôîòîãðàô³¿ ³ ñó÷àñíî-
ìó ìèñòåöòâó. Ðîçì³ðêîâóâàëè
íàä òèì, ÷è ïðåäñòàâëÿº êîëåê-
ö³ÿ Åëòîíà Äæîíà ñâ³ò ñó÷àñíî¿
õóäîæíüî¿ ôîòîãðàô³¿, íà ùî îð³-
ºíòîâàíà ³ ÿê ìîæíà äèâèòèñÿ
íà öþ äîá³ðêó ç îãëÿäó íà ³ñòî-
ð³þ ôîòîãðàô³¿ äâàäöÿòîãî ñòî-
ë³òòÿ.

Íàãàäàºìî, êîëåêö³ÿ ôîòîãðà-
ô³é, ÿêó ïðèâ³ç äî Êèºâà ñåð Åë-
òîí Äæîí, íàðàõîâóº 148 åêñïî-
çèö³é 24 ñó÷àñíèõ ôîòîãðàô³â, â³-

ä³áðàíèõ ñàìèì ìåòðîì ³ éîãî
ïàðòíåðîì Äåâ³äîì Ôåðí³øåì.
Á³ëüø³ñòü ðîá³ò — ìàéæå 100 —
ïðèâåçëè ó Êè¿â ç êâàðòèðè Åë-
òîíà Äæîíà, ðåøòó — ç éîãî ëîí-
äîíñüêîãî áóäèíêó. Êîëåêö³ÿ ôî-
òîãðàô³é âêëþ÷àº ðîáîòè é òàêèõ
â³äîìèõ õóäîæíèê³â, ÿê Íàí Ãîë-
ä³í àáî Õîðîøè Ñóãèìîòî, à òà-
êîæ ìîëîäèõ ôîòîãðàô³â Àíæå-
ëè Âåñò òà Ëîðåòòà Ëþêñ. Âñ³ âî-
íè ôîêóñóþòü íà ïèòàííÿõ ïîð-
òðåòà, ïîøóêó âëàñíî¿ ³íäèâ³äó-
àëüíîñò³, âèâ÷åíí³ âïëèâó àìåðè-
êàíñüêî¿ êóëüòóðè ³ ñòàâëåííÿ
ëþäèíè äî íàâêîëèøíüîãî ñåðå-
äîâèùà.

Ëåêö³þ ñëóõàëè õóäîæíèêè, êó-
ðàòîðè, àðò-êðèòèêè, ñòóäåíòè òà
ïîö³íîâóâà÷³ ìèñòåöòâà

Ëåêö³ÿ ïðî êîëåêö³þ
Ó PinchukArtCentre ïðîâ³äí³ ñâ³òîâ³ êðèòèêè
ðîçì³ðêîâóâàëè íàä òèì, ÷è ïðåäñòàâëÿº 
äîá³ðêà Ñåðà Åëòîíà Äæîíà ñâ³ò ñó÷àñíî¿ 
õóäîæíüî¿ ôîòîãðàô³¿

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в алереї "Да Вінчі" від рилася вистав а "ТОР-
10 раїнсь ої с льпт ри", я а триватиме до 23 серп-
ня. Десять най ращих с льпторів Юрій Ба али а, Ана-
толій Валієв, Михайло Вірт озов (Львів), Оле сій Вла-
димиров, Оле сандр Дячен о, Володимир Іванов,
Оле сандр Рідний (Хар ів), Оле Пінч , Оле сандр С -
холіт, Ві тор Федічев, я і давно здоб ли міжнародн
поп лярність, перше зібралися разом Києві, щоб
по азати шан вальни ам най ращі роботи.
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Громадсь а приймальня

деп тата Київради І оря Вільдмана
здійснює прийом ромадян

з понеділ а по п'ятницю з 9.00 до 18.00
за адресою: в л. Лайоша Гавро, 6, 2-й поверх,

тел. 464-49-56.

За альні Збори А ціонерів

За рито о а ціонерно о товариства "ІВЕКО УКРАЇНА"
відб д ться 05 вересня 2007 ро об 11.00 за місцевим часом за адресою:

м.Київ, в л. Щерба ова, 4, з та им поряд ом денним:
1. Про припинення ЗАТ "ІВЕКО УКРАЇНА" шляхом перетворення ТОВ "ІВЕКО УКРАЇНА".
Умови та порядо обмін а цій на част и стат тном фонді ТОВ.
2. Про призначення омісії з припинення ЗАТ "ІВЕКО УКРАЇНА".
3. Про порядо та стро и припинення ЗАТ "ІВЕКО УКРАЇНА".
4. Про посадових осіб ЗАТ "ІВЕКО УКРАЇНА".
Реєстрація часни ів — з 10.00 до 10.45.

Генеральний дире тор

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ДИНАМО" КИЇВ"
повідомляємо, що 07 вересня 2007 ро об 11.00 за адресою:

м. Київ, в л. Гр шевсь о о, 3, відб д ться за альні збори
а ціонерів Від рито о а ціонерно о товариства "Ф тбольний л б

"Динамо" Київ" (далі за те стом - Товариства)
Порядо денний:

1. Затвердження звіт Комісії з припинення (перетворення) ВАТ "ФК "Динамо"
Київ" щодо заходів на ви онання рішень за альних зборів а ціонерів від
07.06.2007р.

2. Затвердження передавально о а та.
Реєстрація а ціонерів та їхніх представни ів проводитиметься з 10.00 до
10.55 за місцем проведення за альних зборів. Для реєстрації при собі
необхідно мати до менти, що посвідч ють особ , а представни ам мати,
рім то о, довіреність.

Правління

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача
Німчен о Дмитра Васильовича в с дове засідання по справі за
позовом За рито о а ціонерно о товариства “Страхова омпанія
“АКВ Гарант” до Німчен а Д.В. про стя нення страхово о
відш од вання в поряд ре рес , я е відб деться в приміщенні с д
за адресою: 01001, м. Київ, в л. Гайана, 4, .405 30.07.2007 р. о
9.20. В разі неяв и відповідача на в азане с дове засідання, с д
роз лядатиме справ без йо о часті.

До ва и а ціонерів
ВАТ "Видавництво "Київсь а правда"

орпоративне підприємство ДАК
"У рвидавполі рафія".

В азеті "Хрещати " № 94 від 20.06.2007 р. б ло оп блі оване
повідомлення про проведення за альних зборів а ціонерів

ВАТ "Видавництво "Київсь а правда" орпоративне
підприємство ДАК "У рвидавполі рафія".

Повідомляємо про внесення змін до поряд денно о
за альних зборів а ціонерів ВАТ "Видавництво "Київсь а

правда" орпоративне підприємство ДАК
"У рвидавполі рафія", я і відб д ться 08.08.2007 р.
Порядо денний доповнений 9 (дев'ятим) питанням:

Затвердження планів Товариства на 2008 рі .

До ва и а ціонерів За рито о а ціонерно о
товариства "У раїнсь а медійна омпанія"

За рите а ціонерне товариство "У раїнсь а медійна омпанія"
повідомляє про с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і
відб д ться 06 вересня 2007 ро об 11.00 за адресою:

м. Київ, в л. Щ сєва, 26, 1-й поверх
Порядо денний:

1. Затвердження раніше ладених од.
2. Про внесення змін та доповнень до стат т Товариства.
Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів
а ціонерів з 10.30 до 10.50.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
- до мент, що посвідч є особ ;
- для представни ів а ціонерів - дор чення на право часті зборах,
оформлене відповідності до чинно о за онодавства.
А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд
денно о та отримати додат ов інформацію за адресою: 04060 У раїна,
м. Київ, в л. Щ сєва, 26, тел. 207-03-03.

Генеральний дире тор ЗАТ "У раїнсь а медійна омпанія"

До ва и а ціонерів За рито о а ціонерно о
товариства "Телерадіо омпанія "Інтервідео-Київ"
ЗАТ "Телерадіо омпанія “Інтервідео-Київ" повідомляє про

с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 07 вересня
2007 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Щ сєва, 26, 1-й поверх

Порядо денний:
1. Прийняття рішення про передач ведення реєстр власни ів іменних
цінних паперів Товариства.
Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів
а ціонерів з 10.30 до 10.50.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
- до мент, що посвідч є особ ;
- для представни ів а ціонерів - дор чення на право часті зборах,
оформлене відповідності до чинно о за онодавства.
А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд
денно о та отримати додат ов інформацію за адресою: 04060, У раїна,
м. Київ, в л. Щ сєва, 26, тел. 207-03-03.

Генеральний дире тор ЗАТ "Телерадіо омпанія "Інтервідео-Київ"

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД"

повідомляє, що позачер ові за альні збори а ціонерів ВАТ "ВЗНКІФ
"СОФІЯ ФОНД" відб д ться 05 вересня 2007 ро о 10.00
за адресою: м. Київ, в л. Січнево о повстання, 3, оф. 71.

Порядо денний:
1. Обрання олови та се ретаря зборів ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД"
2. Затвердження змін до ре ламент ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД"
3. Затвердження змін до стат т ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД":
У зв'яз із вимо ами за онодавства У раїни ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД"
шляхом емісії а цій збільш є свій стат тний фонд на 100000 (сто тисяч)
ривень.

У зв'яз із збільшенням стат тно о фонд затвердженню
підля ає зміна п н тів 6.1. та 6.2. стат т ,
я і має б ти ви ладено в наст пній реда ції:

" 6.1. Стат тний апітал (стат тний фонд) Фонд становить 515 000,00 (п'ятсот
п'ятнадцять тисяч) ривень.
6.2. Стат тний апітал (стат тний фонд) Фонд поділено на 5 150 (п'ять тисяч
сто п'ятдесят) простих іменних а цій номінальною вартістю 100,00 (сто)
ривень ожна. "
Кіль ість додат ово вип щених а цій: 1000 (одна тисяча) шт із за альною
вартістю: 100000 (сто тисяч) ривень.
Нова номінальна вартість всіх а цій 515 000,00 (п'ятсот п'ятнадцять тисяч)
ривень.
Емісія а цій і збільшення стат тно о фонд не має наслід ом зміни б дь-я их
прав а ціонерів.
Дати почат і за інчення підпис и на а ції, що додат ово вип с аються:

почато : 17 люто о 2007 ро ;
за інчення: 17 люто о 2008 ро .

При наявності збит ів власни ів а цій зв'яз зі змінами стат тно о фонд ,
порядо відш од вання зазначених збит ів визначатиметься на за альних
зборах ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД".
4. Затвердження до оворів півлі-продаж цінних паперів та інших правочинів,

я і підпис ються ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД".
5. Пере ладення до овор між ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД" та омпанією

по правлінню а тивами.
6. Замін незалежно о оцінювача майна ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД".
7. Внесення змін в проспе т емісії а цій ВАТ "ВЗНКІФ "СОФІЯ ФОНД".
8. Ор анізаційні (інші) питання.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
А ціонерної енер опостачальної омпанії

"Київенер о"
Повідомляємо, що позачер ові за альні збори а ціонерів
Київенер о с ли аються 6 вересня 2007 ро о 17.00 за адресою:
м. Київ, площа І. Фран а, 5, 4 поверх (а товий зал Компанії).
До поряд денно о позачер ових за альних зборів

а ціонерів в лючено та е питання:
- Звіт Правління АК "Київенер о" за І півріччя 2007 ро .
Реєстрація часни ів позачер ових за альних зборів а ціонерів
відб деться з 15.00 до 16.40 день с ли ання позачер ових
за альних зборів а ціонерів за місцем їх проведення. Учасни и
позачер ових за альних зборів а ціонерів повинні мати при собі
паспорт та до мент, що підтвердж є право власності на прості
іменні а ції АК "Київенер о" (сертифі ат іменних а цій або випис а
про залиш и на рах н в цінних паперах). Представни и а ціонерів
мож ть взяти часть позачер ових за альних зборах а ціонерів
на підставі довіреності, оформленої з ідно з чинним за онодавством.
Довід и за тел. (044) 239-46-00

ПРАВЛІННЯ

До ва и а ціонерів Від рито о
а ціонерно о товариства "Київтелемонтаж"

Від рите а ціонерне товариство "Київтелемонтаж" повідомляє про
с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 7 вересня

2007 ро о 16.00 за адресою: м. Київ, в л. Щ сєва, 26, 1-й поверх
Порядо денний:

1. Прийняття рішення про передач ведення реєстр власни ів іменних цінних
паперів Товариства.
Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів
а ціонерів з 15.30 до 15.50.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
- до мент, що посвідч є особ ;
- для представни ів а ціонерів - дор чення на право часті зборах,
оформлене відповідності до чинно о за онодавства.
А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд
денно о та отримати додат ов інформацію за адресою: 04060 У раїна,
м. Київ, в л. Щ сєва, 26, тел. 207-03-03.

Генеральний дире тор ВАТ "Київтелемонтаж"

Головне правління ом нальної
власності м. Києва

повідомляє про об'є ти ом нальної власності
Києва, я і приватизовані
шляхом ви п : р па "А"

- нежилі приміщення площею 118,8 в. м на в л.Хрещати ,
21, літ. "А", приватизовано юридичною особою
за 509484,0 рн, в том числі ПДВ 84914,0 рн;
- нежилі приміщення площею 16,0 в. м на просп. Лісовий,
39, літ. "А", приватизовано фізичною особою
за 49372,80 рн, в том числі ПДВ 8228,80 рн;
- нежилі приміщення площею 594,2 в. м на в л. Лариси
Р ден о, 11, літ. "А", приватизовано юридичною особою
за 1807195,20 рн, в том числі ПДВ 301199,20 рн;
- нежилі приміщення площею 179,2 в. м на просп.
Перемо и, 21 А, літ. "А", приватизовано фізичною особою
за 910951,20 рн, в том числі ПДВ 151825,20 рн.

Головне правління ом нальної
власності м. Києва

повідомляє про об'є ти ом нальної власності
Києва, що підля ають приватизації

шляхом ви п орендарями: р па "А"
- нежилі приміщення площею 256,2 в. м на б льв. Лесі
У раїн и, 21, літ. "А";
- нежила б дівля площею 111,0 в. м на пров л. Тихвінсь ий,
1, орп.2, літ. "А".

Інформація Головно о правління ом нальної
власності м. Києва

про підс м и он рс № 30-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. Павла Усен а, 7/9, літ. "К", за альною площею

149,3 в.м - ЗАТ "ЮСА".
2. Нежилий б дино по просп. Комарова, 38-б, літ. "А", за альною площею

568,6 в.м - ТОВ "У рпроме сперт".
3. Нежилі приміщення по в л. Жилянсь ій, 74-б, літ."А", за альною площею

357,8 в.м - ЗАТ "Е спотранс".
4. Нежилі приміщення по просп. Героїв Сталін рада, 65, літ."А", за альною

площею 61,9 в.м - ТОВ "А адемвартб д".
5. Нежилі приміщення по пров. Ярославсь ом /в л.Ярославсь ій, 1/3, літ."Л",

за альною площею 52,6 в.м - ПП "ТЕТ І КО”
6. Нежилі приміщення на Мінсь ом шосе, 6, літ."Б", за альною площею

131,9 в.м - СПД-ФО Стецю І.В.
7. Нежилий б дино по пров. Тихвінсь ом , 1, .2, за альною площею 120,4

в.м - ПП " Зорі У раїни".
8. Нежилі приміщення по в л. А адемі а Т полєва, 16, літ."А", за альною

площею 200,0 в.м - ТОВ "Оріяна".
9. Нежилі приміщення по в л. Маршала Греч а, 14, літ."А", за альною площею

211,9 в.м - СПД-ФО Лісня В.Г.
10. Нежилі приміщення по в л. Зодчих, 32, літ."А", за альною площею 176,6

в.м - ТОВ "Ремб д”.
11. Нежилі приміщення по в л. Зодчих, 32, літ."А", за альною площею 48,1

в.м - ТОВ "Ремб д".
12. Нежилі приміщення по в л. Зодчих, 32 літ. "А", за альною площею 72,2

в.м -ТОВ "Ремб д".
13. Нежилі приміщення по б льв. Перова, 23-б, літ."А", за альною площею

678,0 в.м - СПД-ФО Коз бов В.М.
14. Нежилі приміщення на Хар івсь ом шосе, 144-в, літ."А", за альною

площею 124,8 в.м - ТОВ “Джі-Бі-Ем-Фінанс".
15. Нежилі приміщення на Андріївсь ом звозі, 38, літ."А", за альною площею

448,9 в.м - ТОВ "Самсон".
16. Па ет а цій (11 899 532 шт., 9,91%) територіальної ромади міста Києва

стат тном фонді ВАТ "Київсь ий завод еле тротранспорт " - ТОВ
Київсь а онсалтин ова р па".

17. Част а територіальної ромади міста Києва стат тном фонді ТОВ
"Хо ейний л б "Со іл-Київ" розмірі 51% -ТОВ "Імідж".

18. Па ет а цій (332 220 шт., 30%) територіальної ромади міста Києва
стат тном фонді ВАТ "Київпрое т” - ПП "А адемія Оцін и і Права”.

19. Па ет а цій (6 790 140 шт., 51%) територіальної ромади міста Києва
стат тном фонді ВАТ "Київсь а омпанія оптово о рин " - ТОВ
"Епрайзер".

Деснянсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 27 липня 2007 ро о
10.00 б де роз лядатися цивільна
справа за позовом Серединсь о о
Оле сандра Геннадійовича до Тристана
Володимира Ми олайовича про
стя нення забор ованості. Тристан В.М.
ви ли ається в с дове засідання я
відповідач. В разі неяв и справ б де
роз лян то за йо о відс тності. Адреса
с д : м. Київ, просп. Мая овсь о о,
5-В, аб. 20.

Представни товариства з обмеженою
відповідальністю "Серж" ви ли ається в
с дове засідання для роз ляд цивільної
справи за позовом Від рито о
а ціонерно о товариства "Універсам№ 24"
до С ратівсь о о Сер ія Івановича про
спон ання до ви онання до овор та
з стрічним позовом С ратівсь о о Сер ія
Івановича до Від рито о а ціонерно о
товариства "Універсам № 24” та
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Серж" про с нення переш од ви онання
до овор на 24 липня 2007 ро на 11.00
в Святошинсь ом районном с ді м. Києва
(03148, м.Київ, в л. Я. Коласа, 25, аб№ 5).

Оболонсь ий районний с д
м.Києва ви ли ає я відповідача
Вівдю а Андрія Васильовича по
цивільній справі № 2-2039/07 за
позовом Ш ст Оль и Ма арівни до
Вівдю а Андрія Васильовича, третя
особа:Ш рхноСер ій Володимирович,
про відш од вання збит ів в с дове
засідання на 17 вересня 2007 ро на
09.00. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимо-
шен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и, справ б де роз лян то
відс тності нез'явившихся осіб.

1 серпня 2007 ро о 18.00
відб деться ромадсь е об оворення
прое т заб дови рочища
Вознесенсь ий Яр в межах в лиць :
К дрявсь а, Вознесенсь а, Воз-
несенсь ий звіз. Збори відб д ться

приміщенні а тово о зал се-
редньої ш оли №138 за адресою:
в л. Артема, 27. Ініціатор та
ор анізатор ромадсь о о об ово-
рення — ТОВ "Житло 21 століття",
довід и за тел. 8 050-448-65-94.
Відповідальна за під отов та
проведення об оворень представни
ТОВ "Житло 21 століття" — Жанна
Хода овсь а.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 25.07.2007 ро о 15.00
відб деться роз ляд цивільної справи за
позовом Сер ійч а Б.В. до Сер ійч М.М.,
треті особи: Солом'янсь а районна в м.
Києві державна адміністрація та відділ
ромадянства, іммі рації і реєстрації
фізичних осіб Солом'янсь о о РУГУ МВС
У раїни в м. Києві про визнання особи
та ою, що втратила право орист вання
жилим приміщенням та зняття з
реєстраційно о облі . Роз ляд справи
відб деться за адресою: м. Київ, в л.
Ш това, 1 . 16, під олов ванням с дді
Ма хи А.А. У с дове засідання
ви ли ається відповідач Сер ійч Марія
Ми олаївна, м. Київ, пров л. Машино-
б дівний, 27, в. 54. В разі вашої неяв и
справ б де роз лян то без вашої часті.

Солом'янсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що роз ляд
цивільної справи № 2-1762-1/07 за
позовом Бобрен а Василя
Ми олайовича до Співа а Тараса
Ми олайовича про стя нення бор
за розпис ою, призначено на 03
серпня 2007 р. на 12.30 в примі-
щенні с д ( 03113, м. Київ, в л.
Ш това, 1, аб.21) під олов ванням
с дді Мельни В.В. У с дове
засідання ви ли ається відповідач:
Співа Тарас Ми олайович, я ий
проживає за адресою: м. Київ, в л.
Деміївсь а, 45-А, в. 91; м. Київ,
просп. Відрадний, 31, в. 26.

Дніпровсь ий районний с д
м. Києва повідомляє Іваш овсь о о
Ві тора Ми олайовича, я ий меш ає:
с. Преображен а, Чаплинсь о о р-н ,
Херсонсь ої обл., проте,що06.08.2007
ро о 12.00 Дніпровсь им районним
с дом м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця, 5, аб.103 б де
проводиться роз ляд по цивільній
справі за позовом М хи В.Б. до
Іваш овсь о о В.М. про повернення
майна. Дана особа ви ли ається в
с дове засідання в я ості
відповідача. У випад неяв и в
с дове засідання, справ б де
роз лян те в йо о відс тність.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва (03148, м. Київ, в л.
Я ба Коласа, 25-А, аб. №4)
ви ли ає Литовчен а Дмитра
Анатолійовича в я ості
відповідача по цивільній справі
за позовом ЗАТ "Європейсь ий
страховий альянс" про відш о-
д вання ш оди в поряд
ре рес , с дове засідання
24.07.2007 ро на 10.00.

В разі неяв и та непові-
домлення с д про причини
неяв и в с дове засідання,
справа б де роз лядатись
відс тність відповідача за
наявними справі до азами.

С ддя Кохановсь а З.С.



Â Óêðà¿í³ óòðèìàºòüñÿ ñïåêîòíà ïîãîäà.
Â³òåð çì³ííèõ íàïðÿìê³â, 3—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é òà öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ âäåíü +33...+38 °Ñ,

âíî÷³ +22...+25°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Îêðåì³ ãðîçîâ³ äîù³.
Â³òåð ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +33...+36°Ñ, âíî÷³ +22...+24°Ñ
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

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

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2469
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До роз ляд приймаються чорно-білі й ольорові знім и, я і в сьом розмаїтті відображають наше життя всіх
йо о проявах, природ , домашніх любленців. Роботи надсилайте на адрес реда ції з поміт ою “Фото он рс”,
зазначивши свої прізвище, ім’я, номер телефон . Най ращі світлини др ватим ться щосереди та щоп’ятниці.
Кон рс триватиме до 10 р дня 2007 ро . На переможців че ають дипломи від ор анізаторів та призи.

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

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

Коли співає д ша Оле сандр СИНИЦЯ (Київ)

Спонсор — деп татсь а фра ція Бло Леоніда Черновець о о в Солом’янсь ій райраді Києва
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Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

Поле розділене на вадрати 3 на
3. На почат ри відома певна
іль ість цифр. Ціль ри — за-
повнити всі порожні літин и
цифрами від 1 до 9 за та ими
правилами:

1. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном ряд .

2. Цифра може з’явитися
тіль и один раз в ожном
стовпчи .

3. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном вадраті.

7 3 6 2 8 5 4 1 9

5 1 4 3 6 9 8 7 2

2 9 8 4 7 1 3 6 5

6 5 3 1 4 2 9 8 7

1 8 9 6 5 7 2 4 3

4 7 2 9 3 8 1 5 6

3 2 5 8 1 6 7 9 4

9 6 1 7 2 4 5 3 8

8 4 7 5 9 3 6 2 1

3 9 2 7 6 8 5 1 4

1 7 4 3 5 2 6 9 8

8 5 6 1 9 4 2 7 3

4 8 9 5 2 6 1 3 7

7 1 5 8 4 3 9 2 6

2 6 3 9 7 1 4 8 5

6 4 1 2 3 7 8 5 9

5 3 8 4 1 9 7 6 2

9 2 7 6 8 5 3 4 1

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 19 ëèïíÿ 

Çà îäíó âáèòó
òâàðèíó ìèñëèâöÿì
ïëàòÿòü 7 òèñÿ÷ ºâðî
Çóáðè ïîòðàïèëè ï³ä â³äñòð³ë

Çà îñòàíí³õ 15 ðîê³â ê³ëüê³ñòü
çóáð³â â Óêðà¿í³ çìåíøèëàñÿ ìàé-
æå óòðè÷³ ³ íèí³ ñòàíîâèòü
240—260 ãîë³â. Çà ñëîâàìè äîñë³ä-
íèê³â, ïðè÷èíàìè çíèêíåííÿ
öüîãî ð³äê³ñíîãî âèäó òâàðèí º íå
ëèøå ìàñîâå áðàêîíüºðñòâî, à é
áðàê óâàãè äî îõîðîíè ¿õ ç áîêó
äåðæàâè. Êîðóïö³ÿ ³ áåçêîíòðîëü-
í³ñòü ïðèðîäîîõîðîííèõ, ìèñëèâ-
ñüêèõ òà ë³ñîâèõ îðãàí³â ïðèçâî-
äèòü äî êîìåðö³éíîãî ïîëþâàííÿ,
êîëè ï³ä âèãëÿäîì ñåëåêö³éíîãî
â³äñòð³ëó âáèâàþòü çäîðîâèõ ³ òðî-
ôåéíèõ òâàðèí. Ìàëî òîãî, Ì³í-
ïðèðîäè íå âåäå îáë³êó çà ïîëþ-
âàííÿìè, íà íèõ ó áàãàòüîõ ìèñ-
ëèâñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ íåìàº íà-
â³òü ô³íàíñîâèõ äîêóìåíò³â. À îò-
æå, îòðèìàí³ ãðîø³ (à öå áëèçüêî
7 òèñ. ºâðî çà âáèòó òâàðèíó) çíè-
êàþòü íåâ³äîìî êóäè. Þðèñòè
âïåâíåí³, ùî òàê³ ÷èñëåíí³ ïîðó-
øåííÿ ïîâ’ÿçàí³ ³ ç íèçêîþ ñóïå-
ðå÷íîñòåé ó äåðæàâíèõ äîêóìåí-
òàõ. Ç îäíîãî áîêó, çà ³íñòðóêö³ºþ
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè ïðèðîäè,
âñ³ äîáóò³ òðîôå¿ (øêóðà, ãîëîâè),
òðåáà ïåðåäàâàòè íàóêîâèì óñòà-
íîâàì òà ìóçåÿì, à ç ³íøîãî — ³ñ-
íóþòü îô³ö³éí³ ö³íè íà òðîôå¿ òà
ïîñëóãè ïîëþâàííÿ.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” êå-
ð³âíèê Êè¿âñüêîãî åêîëîãî-êóëü-

òóðíîãî öåíòðó Âîëîäèìèð Áî-
ðåéêî, îðãàí³çàö³ÿ çàéìàºòüñÿ
ïðîáëåìîþ çíèêíåííÿ çóáð³â âæå
äâà ðîêè. Ïîøòîâõîì ñòàëà ñóì-
íà ñòàòèñòèêà ê³ëüêîñò³ öèõ òâà-
ðèí. Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â,
ÿêùî íèí³øíÿ òåíäåíö³ÿ çáåðå-
æåòüñÿ, çóáðè ÿê ïîïóëÿö³ÿ çíèê-
íóòü â Óêðà¿í³ ÷åðåç 10—15 ðîê³â.
Ùîá çàïîá³ãòè êàòàñòðîô³, Êè¿â-
ñüêèé åêîëîãî-êóëüòóðíèé öåíòð
òà “Åêîïðàâî-Êè¿â” ïëàíóþòü ïî-
äàâàòè ïîçîâè äî ñóäó äëÿ ñêàñó-
âàííÿ íåçàêîííèõ ³íñòðóêö³é ç
êîìåðö³éíîãî ïîëþâàííÿ íà çóá-
ð³â ³ äîìàãàòèñÿ íåçàëåæíîãî ïàð-
ëàìåíòñüêîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùî-
äî âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿. Êð³ì òîãî,
ñïåö³àë³ñòè ââàæàþòü, ùî äîö³ëü-
íî çàáîðîíèòè áóäü-ÿêèé ñåëåê-
ö³éíèé â³äñòð³ë òà ðîçðîáèòè ³ çà-
òâåðäèòè äåðæàâíó ïðîãðàìó ç
îõîðîíè çóáð³â.

Íå ëèøå ãðîìàäñüê³ñòü çàíåïî-
êîºíà ïîðÿòóíêîì öèõ ð³äê³ñíèõ
òâàðèí. Ìèêîëà Ìåëüíèê, ãîëîâ-
íèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îõîðîíè òà
çáåðåæåííÿ òâàðèííîãî ñâ³òó
Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè, ðîçïîâ³â,
ùî ì³í³ñòåðñòâî ðàçîì ç ²íñòèòó-
òîì çîîëîã³¿ Óêðà¿íè ñêëàëè òà çà-
òâåðäèëè ïëàí ä³é ùîäî îõîðîíè
çóáð³â â Óêðà¿í³. Íàðàç³ çàëèøè-
ëîñÿ çíàéòè íà íüîãî êîøòè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За останніх 15 ро ів іль ість з брів в У раїні зменши-
лася майже тричі й нині становить 240—260 олів. Про
це йшлося на позавчорашній прес- онференції Київ-
сь о о е оло о- льт рно о центр й ор анізації "Е оп-
раво-Київ" на тем : "Хто і я знищ є занесених Чер-
вон ни з брів".


