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ІЗ ЛАТИНСЬКОЮ
ДУШЕЮ
У раїнці перемо ли зма аннях
зі спортивних танців

Ìàéäàí÷èê íåçàëåæíîñò³
Ìåð ïîäÿêóâàâ ìåøêàíöÿì âóëèö³ Áåðåçíÿê³âñüêî¿ çà òå, 
÷òî âîíè íå çëÿêàëèñÿ áàíäèò³â ³ â³äñòîÿëè ñâî¿ ïðàâà

Íà ïðè¿çä Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ÷åêàëè ìàéæå ñîòíÿ ìåø-
êàíö³â Áåðåçíÿê³âñüêî¿, ÿê³ ïðèé-
øëè ïîäÿêóâàòè éîìó çà òå, ùî
â³í ñòàâ íà ¿õí³é á³ê ó êîíôë³êò³
³ç çàáóäîâíèêàìè ç êîìïàí³¿
“Êðîóí”. “Ìè ñêàñóâàëè 12 íå-
çàêîííèõ çåìëåâ³äâåäåíü ïîïå-
ðåäíüî¿ âëàäè. ß ðîçóì³þ, ÷èì âî-
íè áóëè çóìîâëåí³: ïîïåðåäíº êå-
ð³âíèöòâî ì³ñòà íàìàãàëîñÿ çà
áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí âòðèìàòèñÿ
ïðè âëàä³, òîæ ðîçäàâàëî çåìåëü-

í³ ä³ëÿíêè, íå çâàæàþ÷è íà ïðî-
òåñòè êèÿí. Íèí³ æ äëÿ óñ³õ çà-
áóäîâíèê³â îáîâ’ÿçêîâîþ íîðìîþ
º ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Íà çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà
“Õðåùàòèêà”, ÿêà äîëÿ ÷åêàº íà
çåìåëüíèõ ìàõ³íàòîð³â òà áàíäèò³â,
êîòð³ ïîáèëè ï³êåòóâàëüíèê³â, ìåð
â³äïîâ³â, ùî öå ïèòàííÿ ö³ëêîì ó
â³äàíí³ ïðîêóðàòóðè, íà êîòðó â³í
ÿê ì³ñüêèé ãîëîâà íå ìàº âïëèâó.

Ðàçîì ç òèì Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîäÿêóâàâ êèÿíàì, ùî íå çëÿêà-
ëèñÿ áàíäèò³â ³ âçÿëèñÿ â³äñòîþ-
âàòè ñâî¿ ïðàâà, à ùå ïðèâ³òàâ óñ³õ
ç³ ñï³ëüíîþ ïåðåìîãîþ çàêîíó íàä
ñâàâ³ëëÿì.

Ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ïî¿çäêè Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé òàêîæ òîðêíóâñÿ
ïèòàííÿ ðîçâèòêó òîðãîâåëüíî¿
ìåðåæ³ ó ñòîëèö³. “Öüîãî ðîêó ìè
âæå â³äêðèëè á³ëüø ÿê 40 ðîçäð³á-
íèõ ìàãàçèí³â, äå ïðîäàþòü òîâà-
ðè çà íèçüêèìè ö³íàìè,— ïîâ³äî-
ìèâ ìåð.— À äàë³ ¿õ ç’ÿâèòüñÿ ùå
á³ëüøå. Ïðîòå äàëåêî íå âñ³ êèÿíè
çãîäí³, àáè á³ëÿ ¿õí³õ áóäèíê³â â³ä-
êðèâàëè êðàìíèö³, ìîâëÿâ, áóäå
øóì òà ñì³òòÿ. Íà â³äì³íó â³ä ïî-
ïåðåäíüî¿ âëàäè ìè ïîâí³ñòþ âðà-
õîâóºìî äóìêè êèÿí ³ ñòàðàºìîñÿ
çíàéòè êîìïðîì³ñè. ² öå íàì ìàé-
æå çàâæäè âäàºòüñÿ. À îòæå, ÿ ìî-
æó ñì³ëèâî çàÿâèòè, ùî ÷èì äàë³,
òèì á³ëüøå ìàãàçèí³â ³ç ñîö³àëü-
íî ñïðÿìîâàíîþ ö³íîâîþ ïîë³òè-
êîþ áóäå â³äêðèòî â óñ³õ êóòî÷êàõ
ñòîëèö³”

Íàö³îíàëüíèé
ïðàïîð ï³äíÿëè 
ç òðåòüîãî ðàçó

²ñòîðè÷íèé åêñêóðñ ö³º¿ ïîä³¿
äàº çðîçóì³òè, ùî ï³äíÿòòþ
ïðàïîðà ïåðåäóâàëà ïîë³òè÷íà
áîðîòüáà ó Êè¿âðàä³ òà íàâêîëî
íå¿. ²äåþ äåìîêðàòè÷íî¿ ÷àñòè-
íè ðàäè ïðî ï³äíÿòòÿ ïðàïîðà
êàòåãîðè÷íî íå ñïðèéìàëè êî-
ìóí³ñòè. Áþðî Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî êîì³òåòó ÊÏÓ íàâ³òü óõâà-

ëèëî òà ðîçïîâñþäèëî ñïåö³àëü-
íå ð³øåííÿ ïðî ïîñï³øí³ñòü ³
íåäîö³ëüí³ñòü ï³äíÿòòÿ Íàö³î-
íàëüíîãî ïðàïîðà â Êèºâ³, áî
âèêîðèñòàííÿ íàö³îíàëüíî¿
ñèìâîë³êè, ìîâëÿâ, ñóïåðå÷èòü
çàêîíàì ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ ÐÑÐ.

За інчення на 12-й стор.

À Ðóñëàíó Ëèæè÷êî êèÿíè
ââàæàþòü íåðîçóìíèì 
ïîë³òèêîì

Òåòÿíà Ìåë³õîâà
ìàº çåìëþ

Ñîö³îëîãè îïèòàëè 3221 ðåñ-
ïîíäåíòà, ç ÿêèõ 1500 — îïè-
òóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè â
ëþäíèõ ì³ñöÿõ, à 1721 — ò³,
êîòð³ çâåðíóëèñÿ â Ñall-öåíòð
“Ñëóæáà äîïîìîãè ìåðà êè-
ÿíàì”.

Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè äîñë³-
äæåííÿ, ëèøå 2% êèÿí ââàæà-
þòü åêñ-íàðäåïà (ôðàêö³ÿ “Íà-
øà Óêðà¿íà”) Ðóñëàíó Ëèæè÷-
êî ðîçóìíèì ïîë³òèêîì. À íàé-
ðîçóìí³øèìè ïîë³òèêàìè âîíè
áà÷àòü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³ê-
òîðà Þùåíêà (17%), ì³í³ñòðà
åêîíîì³êè Àíàòîë³ÿ Ê³íàõà

(15%) òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
(14%).

Íàéá³ëüøèìè çåìëåâëàñíèêà-
ìè íàçèâàþòü äðóæèíó åêñ-ãó-
áåðíàòîðà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³
Àíàòîë³ÿ Çàñóõè — Òåòÿíó Çàñó-
õó (29%), íàøîóêðà¿íöÿ Ïåòðà
Ïîðîøåíêà (15%), á³çíåñìåíà òà
ìåöåíàòà Â³êòîðà Ï³í÷óêà
(12%). Ïî 8% ðåñïîíäåíò³â áà-
÷àòü çåìåëüíèìè îë³ãàðõàìè ë³-
äåðêó ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³
Òåòÿíó Ìåë³õîâó òà áîêñåðà ³ äå-
ïóòàòà Êè¿âðàäè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.

За інчення на 3-й стор.
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Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий з стрівся з меш-
анцями приле лих до онфлі тної ділян и на в л. Бе-
резня івсь ій, 12 б дин ів і особисто перевірив, я ви-
он ється йо о розпорядження про заборон заб дови
за цією адресою. Він на власні очі пере онався, що на
місці запланованої висот и вже встановлено с часний
дитячий майданчи , висаджено нові дерева та облашто-
вано на входах до с вер л мби.

Леонід Черновець ий оцінив ріш чість меш анців протистояти бандитам

Ñüîãîäí³ á³ëÿ ìåð³¿ çãàäóþòü, ÿê öå
áóëî 17 ðîê³â òîìó

Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні відб деться онцерт з на оди відзначення
Дня підняття в Києві Національно о прапора. У сто-
личній мерії о 16.00 відб деться офіційна частина, а
саме свят вання розпочнеться на сходах Київмісь -
держадміністрації о 18-й одині.
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Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Кияни вважають найроз мнішими раїнсь ими полі-
ти ами Ві тора Ющен а, Анатолія Кінаха, Леоніда
Черновець о о та Інн Бо ословсь . При цьом вони
впевнені, що найбільшими земельними ма натами є
Тетяна Зас ха, Петро Порошен о, Ві тор Пінч та
Тетяна Меліхова. Саме та ими є рез льтати соціоло-
ічно о дослідження “Стереотипи політи ів очах и-
ян”, проведено о 20 —22 липня На ово-дослідним
інстит том соціально-е ономічно о розвит міста.
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Äî ïðîãðàìè 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó âíåñóòü çì³íè

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, íà íàé-
áëèæ÷ó ñåñ³þ Êè¿âðàäè áóäå âèíåñåíî ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî çì³í äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ íà íèí³øí³é
ð³ê. Çîêðåìà, 214 ìëí 737 òèñ. ãðí ñïðÿìó-
þòü äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Ùå 18 ìëí 340 òèñ. ãðí — äî áþäæåòó ðîç-
âèòêó. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, òàêå íàïîâíåí-
íÿ ñòàëî ìîæëèâèì çà ðàõóíîê çðîñòàííÿ ³í-
âåñòèö³éíî¿ àêòèâíîñò³, çá³ëüøåííÿ âèïëàò
çà ïàéîâèìè âíåñêàìè òà çà ðàõóíîê ïðèáóò-
êó â³ä ðåêëàìè. “Çàâäÿêè äîäàòêîâèì êîø-
òàì ìè çìîæåìî ïðîô³íàíñóâàòè ñîö³àëüíî
âàæëèâ³ äëÿ ì³ñòà îá’ºêòè”,— çàóâàæèâ Äå-
íèñ Áàññ

ÊÌÄÀ â³äíîâèòü 
“øîêîëàäíèé áóäèíî÷îê”

Ñòîëè÷íà âëàäà ðîçãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü â³ä-
íîâëåííÿ “øîêîëàäíîãî áóäèíî÷êà”, ùî íà
ðîç³ âóëèöü Øîâêîâè÷íî¿ òà Ïèëèïà Îðëè-
êà â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. Ïðî öå â÷îðà
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ. Çã³ä-
íî ç ðîçðîáëåíîþ ùå 1987 ðîêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, òàì ìàëè ïðî-
âåñòè ðåñòàâðàö³þ. Àëå ö³ ðîáîòè äîñ³ íå çà-
ê³í÷åí³, àäæå â 1996-ìó ðîö³ ô³íàíñóâàííÿ
ïðèïèíèëè. Íàðàç³ ñòîëè÷íà âëàäà âèâ÷àº
ïèòàííÿ â³äíîâëåííÿ ðîá³ò. Çà ³íôîðìàö³ºþ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ,
“øîêîëàäíèé áóäèíî÷îê” — óí³êàëüíà ïàì’-
ÿòêà àðõ³òåêòóðè Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü

Ñòîëè÷íà âëàäà âèä³ëèëà
ìàéæå 43 ì³ëüéîíè ãðèâåíü
íà â³äïî÷èíîê ä³òåé

Öüîãî ë³òà çíà÷íî á³ëüøå þíèõ êèÿí çìî-
æóòü â³äïî÷èòè íà ð³çíèõ êóðîðòàõ Óêðà¿íè
çà êîøòè ì³ñòà. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, íà ë³òíº îçäî-
ðîâëåííÿ ä³òåé öüîãî ðîêó ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ñòîëè÷íà âëàäà âèä³ëèëà 42 ìëí 426
òèñ. ãðí. Ó 2006 ðîö³ íà ö³ æ ö³ë³ âèä³ëÿëè
ìàéæå 40 ìëí ãðí. “Ìè â³ä÷óòíî çá³ëüøè-
ëè ô³íàíñóâàííÿ äèòÿ÷îãî îçäîðîâëåííÿ. Öå
çóìîâëåíî ³ ï³äâèùåííÿì ö³í íà ïóò³âêè,
àäæå ñåðåäíÿ âàðò³ñòü êîæíî¿ çá³ëüøèëàñÿ íà
236 ãðí. Çàóâàæó, ùî áàòüêè êè¿âñüêèõ ä³-
òåé ïåðåâàæíî ñïëà÷óþòü ëèøå 11% âàðòî-
ñò³ ïóò³âêè”,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé

²íâåñòîðè íàêðèþòü ë³í³¿
ìåòðîïîë³òåíó

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ìàº
íàì³ð çàëó÷èòè ³íâåñòîð³â äî áóä³âíèöòâà íà-
êðèòòÿ íà â³äêðèò³é ÷àñòèí³ Ñâÿòîøèíî-Áðî-
âàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó â³ä ñòàíö³¿
“Äí³ïðî” äî “Ë³ñîâî¿”. Òàì ïëàíóþòü îá-
ëàøòóâàòè äîäàòêîâèé ÿðóñ òîðãîâåëüíèõ
öåíòð³â, çàêëàäè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.
Ïîáëèçó ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó ïåðåäáà÷å-
íî çâåñòè ïàðê³íãè. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, ïðî-
åêò ïåðåäáà÷àº çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é íà ñó-
ìó ìàéæå 2 ìëðä ãðí, ç ÿêèõ 200 ìëí ãðí íà-
ä³éäå äî ì³ñüêîãî áþäæåòó äëÿ ðîçâèòêó ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè Êèºâà

“Òóðáîòà” äîïîìàãàº 
ìàëîçàáåçïå÷åíèì

ßê ïîâ³äîìèëè â÷îðà “Õðåùàòèêó” â Îáî-
ëîíñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êèºâà, áþ-
äæåò ðàéîííî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” ùîðîêó
çðîñòàº. ßêùî â 2002 ðîö³ â³í ñòàíîâèâ 
1 ìëí 033,7 òèñ. ãðí, òî ó 2007-ìó ñÿãíóâ 
3 ìëí 852,1 òèñ. ãðí. Çà ø³ñòü ì³ñÿö³â íè-
í³øíüîãî ðîêó çàãàëüíà ñóìà âèòðàò íà
ðàéîííó ïðîãðàìó “Òóðáîòà” äîð³âíþº 1 ìëí
115 òèñ. Íà îäíîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìî-
ãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ òà
äîïîìîãó íà ïîõîâàííÿ âèä³ëåíî 206 òèñ.
ãðí, íà áåçïëàòí³ îá³äè äëÿ ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ ãðîìàäÿí — 187 òèñ. ãðí

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
îäåðæàâ ïðèâ³ò ç ìèíóëîãî
Ìåð ïðèâ³òàâ ç þâ³ëåºì ì³ñüêîãî ãîëîâó 
â 1968—1979 ðîêàõ Âîëîäèìèðà Ãóñºâà

Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черно-
вець ий привітав з 80-річним
ювілеєм Володимира Г сєва,
я ий очолював ви онавчий ор-
ан Київсь ої місь ої ради
1968—1979 ро ах. Київсь ий
місь ий олова подар вав о-
лишньом радоначальни
іменний одинни , вр чив По-
чесн рамот та пообіцяв ради-
тися з ним з основних питань
життя иян.

Ùå äî çóñòð³÷³ ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöü-
êèì ïàí Ãóñºâ ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòàì ïðî
âëàñíó ïðèíöèïîâó ïîçèö³þ ùîäî çà-
õèñòó ³íòåðåñ³â êèÿí â ÷àñè ñâîãî ìåð-
ñòâà. Â³í ³ç çàõîïëåííÿì òà íîñòàëüã³ºþ
ïðèãàäàâ, ÿê íå äîçâîëèâ çíåñòè Áåññà-
ðàáñüêèé ðèíîê òà â³äíîâèâ Íàö³îíàëü-

íó ô³ëàðìîí³þ, êîòðà íà÷åáòî ïñóâàëà
“ïðèâàáëèâèé” âèãëÿä Ìóçåþ ³ìåí³ Ëå-
í³íà.

Êîëè äî çàëó îô³ö³éíèõ çóñòð³÷åé
ïðèéøîâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, êîëèø-
í³é ìåð ïðîäîâæèâ ðîçïîâ³äü: “Ï³ä ÷àñ
ìîº¿ ðîáîòè ïî÷àëè çàáóäîâóâàòèñÿ æèò-
ëîâ³ ìàñèâè Ðóñàí³âêà òà Áåðåçíÿêè, ðîç-
ïî÷àëè çâîäèòè Ìîñêîâñüêèé ì³ñò.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íàãîëîñèâ,
ùî çíàº ïàíà Ãóñºâà ÿê àêòèâíîãî ãðî-
ìàäñüêîãî ä³ÿ÷à ³ éîìó äóæå ïðèºìíî, ùî
â³í ìàº ñòàòóñ Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà
ì³ñòà Êèºâà.

“Ç âàøîãî äîçâîëó, ÿ âàì òåëåôîíóâà-
òèìó ³ äëÿ òîãî, ùîá ïîðàäèòèñü ç òîãî
÷è òîãî ïèòàííÿ, ³ ïðîñòî òàê, àáè ïîãî-
âîðèòè ïðî íàøå ð³äíå ì³ñòî”,— ñêàçàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Âîëîäèìèð Ãóñºâ ïîäÿêóâàâ ìåðó çà
ïðèâ³òàííÿ òà íàãîëîñèâ, ùî çàâæäè áó-
äå ðàäèé äàòè ïîðàäó àáî ïðîêîíñóëüòó-
âàòè ì³ñüêîãî ãîëîâó ç ïèòàíü æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ ñòîëèö³. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàïåâíèâ, ùî çàâæäè ââàæàâ çà ïîòð³áíå

ðàäèòèñü ç äîñâ³ä÷åíèìè ëþäüìè ³ íàâ³òü
çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè ñïåö³àëüíó ðàäó,
ÿêó á î÷îëèâ Âîëîäèìèð Ãóñºâ.

Çà ñëîâàìè êîëèøíüîãî ìåðà, â³í ï³ä-
òðèìóº ïîë³òèêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè â áàãàòüîõ àñïåêòàõ, îñîáëèâî éîìó
ïîäîáàºòüñÿ ïîçèö³ÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî â áîðîòüá³ ïðîòè íåçàêîííèõ íîâî-
áóäîâ òà ñïîðóäæåííÿ âèñîòîê ó ³ñòîðè÷-
íîìó öåíòð³ ì³ñòà.

“Öåíòð çàâæäè áóâ ïåðåíàñè÷åíèì, éî-
ãî âàðòî áóëî á ðîçâàíòàæèòè â³ä âèñîò-
íèõ áóä³âåëü. Öå äóæå äîáðå, ùî âè êîí-
òðîëþºòå âèñîòí³ñòü áóä³âíèöòâà â öåí-
òð³, ³ äîáðå, ùî íå äàºòå ñïîðóäæóâàòè
òîðãîâåëüí³ êîìïëåêñè òà âåëè÷åçí³ áó-
äèíêè çàì³ñòü ñêâåð³â àáî äèòÿ÷èõ ìàé-
äàí÷èê³â”,— äîäàâ Âîëîäèìèð Îëåêñ³éî-
âè÷.

Ðàçîì ³ç òèì Âîëîäèìèð Ãóñºâ ï³äòðè-
ìàâ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â áîðîòüá³ çà
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ êàçèíî òà ³ãðîâèõ
àâòîìàò³â ó ñòîëèö³. Â³í ïîâí³ñòþ ñõâà-
ëþº ³äåþ âèíåñåííÿ ãðàëüíîãî á³çíåñó çà
ìåæ³ ì³ñòà

Володимир Г сєв та Леонід Черновець ий домовилися зідзвонюватися з різних питань стосовно правління містом
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Äåïóòàòè ïîâåðíóòüñÿ
äî áþäæåòó
Ïèòàííÿ ïðî òåïëî òà ìàë³ ãîòåë³ òàêîæ îáãîâîðÿòü 
íà ñåðïíåâ³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ñåêðåòàð
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó Íàòàë³ÿ Íîâàê, ñüîãîäí³ äåïóòàòè ðîç-
ãëÿíóòü âñ³ 14 ïèòàíü, ïåðåíåñåíèõ ³ç ïî-
ïåðåäíüîãî çàñ³äàííÿ. “Òàêà çàòðèìêà
ñòàëàñÿ ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí,— ïîÿñíè-

ëà ïàí³ Íîâàê.— Ïðîòÿãîì äâîõ êîì³ñ³é
òðèâàëè áàãàòîãîäèíí³ ãàðÿ÷³ äåáàòè ñòî-
ñîâíî âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ³ ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
Êèºâà íà 2007 ð³ê. Óæå â ÷åòâåð, 26 ëèï-
íÿ, çà íèõ ìàþòü ïðîãîëîñóâàòè íà ñåñ³¿
äåïóòàòè Êè¿âðàäè”.

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿ Íîâàê, íà çàâòðàø-
í³é êîì³ñ³¿ ÷è íå íàéãîëîâí³øèì ñòàíå
îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ð³øåííÿ ñòîñîâíî
â³äøêîäóâàííÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” ð³çíèö³
ì³æ ôàêòè÷íîþ âàðò³ñòþ â³äïóùåíî¿ æèò-
ëîâî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì Êè-
ºâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà ¿¿ ñîá³âàðò³ñòþ ç
óðàõóâàííÿì êîøò³â íà ³íâåñòèö³éí³ âè-
òðàòè. Ðîçãëÿäàòèìóòü é ³íø³ âàæëèâ³ ïè-
òàííÿ, çîêðåìà ùîäî âñòàíîâëåííÿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ïåðå-
äàþòü ó íàéì êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”,
ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîãðàìè “Ìàë³ ãîòå-
ë³ Êèºâà”, ïðî çâ³ëüíåííÿ ÊÏ “Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” â³ä ñïëàòè 30% çà-
ãàëüíî¿ ñóìè íàäõîäæåíü â³ä îðåíäè ìàé-
íà ó ìåæàõ åêñïëóàòàö³éíèõ âèòðàò äî çà-
ãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó Êèºâà

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Головне з питань, я е сьо одні об оворюватим ть на засіданні
постійної омісії Київради з питань бюджет , стос ватиметься
відш од вання АК "Київенер о" різниці між фа тичною вартістю
відп щеної житлово-е спл атаційним ор анізаціям теплової
енер ії та її собівартістю з рах ванням оштів на інвестиційні
витрати. За алом на поряд денном — 14 питань. Їх перенес-
ли із мин лої наради.



Ðåã³îíàë³â —
ïîâåäìåæåíî,
êîìóí³ñòè —
ïîá’þòèëèñÿ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
Ó÷îðà â Ìîñêâ³ â³äáóëàñÿ ùîð³÷íà çóñòð³÷

ïðåäñòàâíèê³â äâîõ ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð, ÿêèõ
ó îô³ö³éíèõ êîìåíòàðÿõ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íàçâà-
íî “ïðàâëÿ÷èìè ïàðò³ÿìè”: ðåã³îíàë³â ³ ðî-
ñ³éñüêèõ ºäèíîðîñ³â. Ïàðò³þ ðåã³îí³â ó Ìîñ-
êâ³ ïðåäñòàâëÿëè ãîëîâà ïîë³òðàäè ïàðò³¿ Ìè-
êîëà Àçàðîâ ³ çàñòóïíèê êåð³âíèêà ôðàêö³¿
Áîðèñ Êîëåñíèêîâ. Â³ä “ªäèíî¿ Ðîñ³¿” áóëè
äåëåãîâàí³ ñåêðåòàð ïðåçèä³¿ ãåíåðàëüíî¿ ðà-
äè ïàðò³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæäóìè Â’ÿ÷å-
ñëàâ Âîëîä³í, ÷ëåí ïðåçèä³¿ ãåíðàäè Êîñòÿí-
òèí Êîñà÷îâ, ÷ëåí ïðåçèä³¿ ãåíðàäè Êîñòÿí-
òèí Çàòóë³í òà ãîëîâà êîì³òåòó Äåðæäóìè ÐÔ
ó ñïðàâàõ ÑÍÄ ³ çâ’ÿçêàõ ç ñï³ââ³ò÷èçíèêàìè
Àíäð³é Êîêîøèí. Ó÷îðà Áîðèñ Êîëåñíèêîâ
çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ïîòð³áí³ êðîêè, ÿê³
äàäóòü çìîãó îáîì êðà¿íàì “áóòè ³íòåãðîâà-
í³øèìè äî åêîíîì³êè îäíà îäíî¿”.

Ó÷îðà íàðîäíèé äåïóòàò ï’ÿòîãî ñêëèêàí-
íÿ, îô³ö³éíèé ðå÷íèê öåíòðàëüíîãî àïàðà-
òó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåíà Áîíäàðåíêî ðîçïî-
â³ëà “Õðåùàòèêîâ³”: “Çóñòð³÷³ ó Ìîñêâ³ ðîç-
ïî÷àëèñÿ ç 10-¿ ãîäèíè ðàíêó. Öå íå áóëà çó-
ñòð³÷ îäðàçó ç óñ³ìà ðîñ³éñüêèìè â³çàâ³. Àëå
äî øîñòî¿ ãîäèíè âå÷îðà âîíè âæå çàâåðøè-
ëèñÿ. Ïðåäñòàâíèêè ïàðò³¿ “ªäèíà Ðîñ³ÿ”
â³çüìóòü ó÷àñòü ó ç’¿çä³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 4 ñåðï-
íÿ, à Ïàðò³þ ðåã³îí³â çàïðîøåíî íà ç’¿çä ºäè-
íîðîñ³â ó æîâòí³ â Ìîñêâ³”.

Êîëèøí³é ãîëîâà ì³æíàðîäíîãî êîì³òåòó
Äåðæäóìè Ðîñ³¿ Â’ÿ÷åñëàâ ²ãðóíîâ íà ïðîõàí-
íÿ “Õðåùàòèêà” ïðîêîìåíòóâàâ ö³ çóñòð³÷³
òàê: “Ñèìâîë ºäèíîðîñ³â — âåäì³äü. Âåäì³äü
â³í ³ º âåäì³äü. Ö³ õëîïö³ ïîâîäÿòüñÿ ñóòî áþ-
ðîêðàòè÷íî, áåç áóäü-ÿêîãî òàêòó, ðîçóì³í-
íÿ, òà é âàø³ ïîâîäÿòüñÿ íå ë³ïøå. Áîþñÿ,
ùî í³÷îãî äîáðîãî äëÿ Óêðà¿íè ç öüîãî ñî-
þçó íå áóäå. ß íå çíàþ, ÿê ðîçïîä³ëÿòüñÿ ãî-
ëîñè ó âàøîìó ïàðëàìåíò³ ï³ñëÿ âèáîð³â, àëå
áîþñÿ, ùîá âàø³ ó öüîìó ðàç³, ó ðàç³ òàêîãî
ñîþçó, òàêîæ íå ï³øëè øëÿõîì íàøèõ, òîá-
òî çãîðòàííÿ ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ³ ñòâîðåííÿ
æîðñòê³øî¿ ñèñòåìè âëàäè”

Êîìóí³çì óæå öüîãî ðîêó
Ó÷îðà îô³ö³éíèé ðå÷íèê öåíòðàëüíîãî

àïàðàòó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåíà Áîíäàðåíêî
íà ïðîõàííÿ “Õðåùàòèêà” ïðîêîìåíòóâàëà
òàêîæ çàÿâó â³öå-ñï³êåðà ïàðëàìåíòó, ÷ëåíà
Ïðåçèä³¿ ÖÊ ÊÏÓ Àäàìà Ìàðòèíþêà.

Îäèí ³ç ÷³ëüíèê³â ÊÏÓ çàÿâèâ, ùî â³í ïðè-
ïóñêàº ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü Êîìóí³ñòè÷íî¿
ïàðò³¿ é Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî â îïîçèö³¿
ó ðàç³ ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿ ì³æ Ïàðò³ºþ ðåã³î-
í³â ³ áëîêîì ïàðò³é “Íàøà Óêðà¿íà — Íà-
ðîäíà ñàìîîáîðîíà” ï³ñëÿ âèáîð³â Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè ó âåðåñí³ 2007 ðîêó. Ïðî öå â³í ïî-
â³äîìèâ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ó Ëüâîâ³.

Ç³ ñë³â Ìàðòèíþêà, ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ç
âèð³øåííÿ ïîë³òè÷íî¿ êðèçè â í³÷ ³ç 27 íà 28
òðàâíÿ â³í çàïèòàâ ó ë³äåðà ÁÞÒ Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî, ÷è íå äóìàº âîíà, ùî âíàñë³äîê âè-
áîð³â ó îïîçèö³¿ áóäóòü ÁÞÒ ³ ÊÏÓ, íà ùî
Òèìîøåíêî â³äïîâ³ëà, ùî òàêå ìîæå áóòè.

Îëåíà Áîíäàðåíêî ñêàçàëà ç öüîãî ïðèâî-
äó, ùî ¿é ïðèêðî êîìåíòóâàòè ðå÷³, ïîáóäî-
âàí³ íà åìîö³ÿõ: “Ãàäàþ, Àäàì ²âàíîâè÷ ïî-
ãàðÿ÷êóâàâ, ³ öå íå äîáðå, ùî â³í ïåðåéìàº
ìîâó óëüòèìàòóì³â ó Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè. ²
ÿêùî â öüîìó ó íèõ ïîçèö³¿ òîòîæí³, òî öå
âêðàé ïîãàíî. Íàñïðàâä³ íàì ç êîìóí³ñòàìè
ó êîàë³ö³¿ ïðàöþâàëîñÿ êîìôîðòíî, âîíè áó-
ëè ÷óäîâèìè ïàðòíåðàìè. Äåùî íåëîã³÷íîþ
âèäàºòüñÿ ïîçèö³ÿ êîìóí³ñò³â, àäæå ðå´³îíà-
ëè çàâæäè â³ä÷èíÿëè äâåð³ äëÿ òèõ, õòî ïðàã-
íå ïðàöþâàòè çàäëÿ ðîçâèòêó êðà¿íè — õî÷
äëÿ êîìóí³ñò³â, õî÷ äëÿ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”. ²
ñàìå òóò, íà ìîþ äóìêó, îñîáèñò³ àìá³ö³¿ íå
ïîâèíí³ áðàòè ãîðó: ÿêùî äëÿ ðîçâèòêó êðà-
¿íè áóäå ïîòð³áíà çâåäåíà êîàë³ö³ÿ, òîä³, ãà-
äàþ, êîìóí³ñòè ïîâèíí³ ó í³é âçÿòè ó÷àñòü”.

“ß íå äóìàþ, ùî öå ÿêàñü ïîìñòà çà íå-
ñòâîðåííÿ áëîêó. ß íå äóìàþ, ùî êîìóí³ñ-
òè ïîòåðïàþòü ÷åðåç íåñòâîðåííÿ áëîêó ï³ä
ë³äåðñòâîì ßíóêîâè÷à. ß òàêó âåðñ³þ íàâ³òü
íå ðîçãëÿäàþ”,— äîäàëà ðå÷íèê ðåã³îíàë³â
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Ï À Ð Ò È Ò Ó Ð À  Ãðîìàäñüê³ñòü îáèðàº òèñê
Ãðîìàäÿíñüêà àñàìáëåÿ Óêðà¿íè çàêëèêàº òèñíóòè 
íà ïîë³òèê³â âèéòè ç êðèçè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Києві відб вається
Громадянсь а асамблея У ра-
їни. Представни и 350 різнома-
нітних ромадсь их ор анізацій
зібралися для то о, аби об ово-
рити свої страте ію і та ти на
період виборчої ампанії та по
її за інченні. Один з ініціаторів
Асамблеї І ор Ко т план є за
рез льтатами фор м творити
омісію для розроблення про-
е т майб тньої Констит ції
У раїни.

Ãîëîâà õàðê³âñüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðó-
ïè, ÷ëåí îðãêîì³òåòó Àñàìáëå¿ ªâãåí Çà-
õàðîâ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêîâ³”, ùî “ìå-
òà Àñàìáëå¿ — âèÿâèòè ³ ñôîðìóëþâàòè
ïðè÷èíè, çàãðîçè ³ âèêëèêè çàãàëüíî¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ êðèçè, ÿêà íèí³ º â Óêðà¿í³, ³ âè-
ñóíóòè âèìîãè äî ïîë³òèê³â òà ç’ÿñóâàòè,
ùî ìàþòü çðîáèòè â ö³é ñèòóàö³¿ ãðîìàä-
ñüê³ îá’ºäíàííÿ”. Íàãàäàºìî, ùî òåìà
ñüîãîäí³øíüî¿ Àñàìáëå¿ “Ïîë³òè÷íà êðè-
çà: ïîçèö³¿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà”.

Ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ “Ëàáîðàòîð³ÿ çàêî-
íîäàâ÷èõ ³í³ö³àòèâ”, ÷ëåí îðãêîì³òåòó ²ãîð
Êîãóò çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî êðèçà —
öå íå ò³ëüêè ïðîâàë êîíñòèòóö³éíî¿ ðå-
ôîðìè ³ íå ëèøå ðîçïóñê ïàðëàìåíòó òà
ïàðàë³çóâàííÿ ðîáîòè Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó. “Êðèçà — öå ïðîáëåìè ïîë³òè÷íî¿
åë³òè, ÿêà ïðèñóòíÿ íà ïîë³òè÷íîìó îë³ì-
ï³, àëå âèõîâàíà íà ÷óæèõ äëÿ Óêðà¿íè

ö³ííîñòÿõ òà ³äåîëîã³ÿõ. Ç ³íøîãî áîêó,
éäåòüñÿ ïðî îáìàíóòå î÷³êóâàííÿ “íîâî-
ãî Âàøèíãòîíà ³ç íîâèì ³ ïðàâåäíèì çà-
êîíîì” ñóñï³ëüñòâà, ÿêå äóæå ïîâ³ëüíî
çìóøóº ïîâàæàòè ñâî¿ ïðàâà ³ ïîâàæàòè ñå-
áå. Êðèçà — öå òàêîæ ïðîáëåìè ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é, íàä³ëåíèõ âåëèêèìè ïîâíîâà-
æåííÿìè, àëå âîäíî÷àñ âíóòð³øíüî íåäå-
ìîêðàòè÷íèõ. Ó ñüîãîäí³øíüîìó ïîë³òè÷-
íîìó ïðîöåñ³ ëþäè — ìàéäàííå ì’ÿñî, ùî
÷àñîì íàçèâàþòü åëåêòîðàòîì, â³ä ÿêîãî
âèìàãàºòüñÿ ëèøå ïðèéòè ³ ïðîãîëîñóâà-
òè, ³ æîäíèì ÷èíîì ïîë³òèêè íå ïðîïî-

íóþòü âèáîðöÿì í³ ðàö³îíàëüíî¿ ñòðàòå-
ã³¿, í³ ðàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, í³ çðîçóì³-
ëî¿ ëîã³êè ðîçâèòêó. Íàñòàº ÷àñ öüîìó ñó-
ñï³ëüñòâó âèçíà÷èòèñÿ, ìîæóòü ïîë³òèêè
ñàì³ âèéòè ç ö³º¿ êðèçè ÷è ¿ì ïîòð³áåí ñó-
ñï³ëüíèé ïîøòîâõ”,— ñêàçàâ ïàí Êîãóò.

Ïðåäñòàâíèê ôîíäó “Â³äðîäæåííÿ”
Îëåñÿ Àðõèïñüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòè-
êó”, ùî â çàñ³äàíí³ Àñàìáëå¿ áåðóòü
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè 350 ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é. Ôîíä “Â³äðîäæåííÿ” ô³íàíñóº
âèòðàòè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é íà
ó÷àñòü ó ôîðóì³

Òåòÿíà Ìåë³õîâà
ìàº çåìëþ

За інчення. Почато на 1-й стор.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ÊÍÄÓ “Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà”
Îêñàíà Ãàëåíêî, ðåçóëüòàò îïèòóâàííÿ
ùîäî Òåòÿíè Çàñóõè ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñêàí-
äàëüíèì ³ìåíåì ¿¿ ÷îëîâ³êà. Ðàçîì ³ç òèì
ïàí³ Ãàëåíêî ó æîäíîìó ðàç³ íå ââàæàº
ïîòðàïëÿííÿ Òåòÿíè Ìåë³õîâî¿ äî ñïèñ-
êó íàéá³ëüøèõ çåìëåâëàñíèê³â ïàðàäî-
êñîì. “Ïð³çâèùå Òåòÿíè Ìåë³õîâî¿ áóëî
íà âóñòàõ áàãàòüîõ êèÿí ó çâ’ÿçêó ³ç íå-
çàêîííèìè çàáóäîâàìè. Òîìó ¿¿ ïðè÷åò-
í³ñòü äî öèõ êîíôë³êò³â ñòàëà àñîö³þâà-
òèñÿ ó æèòåë³â ñòîëèö³ ç íàëåæí³ñòþ äî
ãðóïè çåìåëüíèõ ìàãíàò³â, àäæå çåìëÿ ³
áóä³âíèöòâî íàäòî âçàºìîïîâ’ÿçàí³”,—
çàïåâíèëà Îêñàíà Ãàëåíêî. Êîìåíòóþ÷è
íàëåæí³ñòü äî âëàñíèê³â âåëèêèõ ä³ëÿíîê
çåìë³ Ïåòðà Ïîðîøåíêà, ñîö³îëîã ñêàçà-
ëà, ùî ïðè÷èíîþ öüîãî ñòàëî òå, ùî ç ïà-
íîì Ïîðîøåíêîì ïîâ’ÿçóþòü “øîêîëàä-
íèé á³çíåñ”, à äëÿ òàêèõ ïðèì³ùåíü ïî-
òð³áí³ ÷èìàë³ òåðèòîð³¿. Äî òîãî æ ó ÷èñ-
ëåííèõ ³íòâåðâ’þ â³í íàãîëîøóâàâ, ùî ó
íüîãî º çåìåëüí³ âîëîä³ííÿ íà Êè¿âùè-
í³.

Íà äóìêó ïàí³ Ãàëåíêî, Ðóñëàíà Ëè-
æè÷êî “âèéøëà” íà îñòàííº ì³ñöå ëèøå
ó êîíòåêñò³ íàçâàíèõ ïð³çâèù: “Öå ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî ó êèÿí º ÷³òêèé ñòåðåî-
òèï ³ ïðÿìà àñîö³àö³ÿ: ùîá ñï³âàòè — áà-
ãàòî ðîçóìó íå òðåáà”.

Ñîö³îëîã ïåðåêîíàíà, ùî Â³êòîð
Þùåíêî ââàæàºòüñÿ íàéðîçóìí³øèì ïî-
ë³òèêîì ñàìå òîìó, ùî íà ñüîãîäí³ º Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè. “Êèÿíàì, ëèáîíü,
ïðîñòî ñîðîìíî íàçèâàòè êîãîñü ³íøîãî
ðîçóìí³øèì çà Ïðåçèäåíòà, àäæå òóò ïðà-
öþº ñîö³àëüíà óñòàíîâêà, ùî ïåðøà îñî-
áà äåðæàâè àïð³îð³ ïîâèííà ìàòè ãîëîâó
íà ïëå÷àõ”.

Îêñàíà Ãàëåíêî çàïåâíÿº, ùî Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî êèÿíè çàðàõóâàëè äî òð³éêè
íàéðîçóìí³øèõ ùå é òîìó, ùî â³í ðåàãóº íà

÷èñëåíí³ ñêàðãè ìåøêàíö³â ñòîëèö³. “Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ï³êëóºòüñÿ é ðîçóì³º,
ÿê ïîòð³áíî ñòàâèòèñÿ äî ëþäåé, à ùîá òóð-
áîòà áóëà ä³ºâîþ, ïîòð³áåí íåàáèÿêèé ðî-
çóì”,— íàãîëîñèëà ïàí³ Ãàëåíêî.

Íà ¿¿ äóìêó, Àíàòîë³é Ê³íàõ ïîòðà-
ïèâ äî ïåðåë³êó íàéðîçóìí³øèõ ïîë³-
òèê³â ïåðåäóñ³ì çàâäÿêè íåàáèÿê³é îñ-
â³÷åíîñò³, à òàêîæ òîìó, ùî éîãî âèñòó-

ïè íå ïîçáàâëåí³ ³íòåëåêòó.
Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ãàëåíêî, íàéá³ëü-

øîþ íåñïîä³âàíêîþ äëÿ íå¿ ñòàëè ÷³òêî
ñôîðìóëüîâàí³ êèÿíàìè â³ä÷óòòÿ õàðàêòå-
ðèñòèê ïîë³òèê³â ³ ñóñï³ëüíèõ ä³ÿ÷³â òà íå-
ñòàíäàðòíå ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ñòåðåî-
òèï³â

Оле АРТЕМЧУК,
спеціально для “Хрещати а”
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Õòî íà âàøó äóìêó íàéðîçóìí³øèé ïîë³òèê? 



Ïåðåâ³çíèêè
ï³äðàõóâàëè
çáèòêè 
â³ä ë³êàð³â
³ ïîãîäèëèñÿ âîçèòè ¿õ
áåçïëàòíî, àëå çà 2000 ãðí
êîìïåíñàö³¿ ùîì³ñÿöÿ

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни начальни а Голов-
но о правління охорони здоров'я
та медично о забезпечення КМДА
Володимир За ородній повідомив
"Хрещати ", що незабаром діль-
ничним лі арям не доведеться що-
дня заповнювати маршр тні листи
на омпенсацію витрат на проїзд
ромадсь ом транспорті. Терапев-
ти с аржаться, що через йо о не-
ре лярне рс вання вони зм ше-
ні діставатися до своїх пацієнтів на
маршр т ах. Безплатно перевози-
ти дільничних лі арів власни и
маршр то по одяться за мови,
я що їм щомісяця на ожний авто-
мобіль перерахов ватим ть 2000
рн омпенсації.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó”, ùî Êè¿âðàäà ïåðåäáà÷èëà ó
ì³ñüêîìó áþäæåò³ 128 ìëí ãðí íà ï³äâèùåí-
íÿ çàðïëàòè ñòîëè÷íèì ìåäèêàì íà 50%.
×èíîâíèê íàãîëîñèâ, ùî öå ñóòòºâ³øèé
âêëàä ì³ñüêî¿ âëàäè ó ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâè-
ùà ë³êàðÿ, àí³æ êîìïåíñàö³ÿ íà ïðî¿çä ó
òðàíñïîðò³. Òà é öþ ïðîáëåìó óïðàâë³íö³
òàêîæ ðîçâ’ÿçóþòü — íèí³ ôàõ³âö³ â³äïðà-
öüîâóþòü ñàì ìåõàí³çì êîìïåíñàö³¿. Àäæå
äëÿ òåðàïåâòà íå äóæå çðó÷íî ùîäíÿ çàïîâ-
íþâàòè ìàðøðóòí³ ëèñòè ç àäðåñàìè òà ïðè-
êîëþâàòè äî íèõ ïðî¿çí³ òàëîíè.

Àäì³í³ñòðàö³¿ äåÿêèõ ë³êàðåíü çàêóïîâó-
þòü ì³ñÿ÷í³ ïðî¿çí³ êâèòêè. Ãîëîâíèé ë³êàð
äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³êè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó Ñåðã³é Ñêðèïêà çàóâàæèâ “Õðåùà-
òèêó”, ùî ìèíóëà ñõåìà ïðî¿çäó ïåä³àòð³â ó
ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ áóëà çðó÷í³øîþ. Âîíè
ïðåä’ÿâëÿëè êîíòðîëåðàì ò³ëüêè ïîñâ³ä÷åí-
íÿ. Òåïåð ùîì³ñÿöÿ äîâîäèòüñÿ çáèðàòè çà-
ÿâêè íà áåçïëàòíèé ïðî¿çíèé êâèòîê. Ïàí
Ñêðèïêà ïîãîäèâñÿ, ùî ë³êàð³ âèòðà÷àþòü
÷èìàëî ÷àñó â î÷³êóâàíí³ àâòîáóñ³â, òîæ áó-
ëî á äîáðå, ÿêáè ââåëè ï³ëüãè íà ïðî¿çä äëÿ
ä³ëüíè÷íèõ ë³êàð³â ³ ó ïðèâàòíèõ ìàðøðóò-
êàõ.

Îäíàê âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ì³ñüêî¿ àñî-
ö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â-ðîáîòîäàâö³â “Ñòîëèöÿ”
Âàëåð³é Ëèïåöüêèé ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî
âëàñíèêàì ìàðøðóòíèõ òàêñ³ ì³ñüêà âëàäà
íå êîìïåíñóº æîäíî¿ âèòðàòè íà ïåðåâåçåí-
íÿ òàêèõ ïàñàæèð³â. “ßêáè ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó íà êîæíó ìàøèíó âèä³ëÿëè õî÷à á
2000 ãðí íà ì³ñÿöü, òî ìè á ïîãîäèëèñÿ áåç-
ïëàòíî ïåðåâîçèòè ä³ëüíè÷íèõ ë³êàð³â òà òå-
ðàïåâò³â”,— çàçíà÷èâ ïàí Ëèïåöüêèé
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Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç áî-
ðîòüáè ç êîðóïö³ºþ òà îðãàí³çî-
âàíîþ çëî÷èíí³ñòþ Ñëóæáè áåç-
ïåêè Óêðà¿íè ªâãåí Ñêóëèø òà-
êîæ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
òðàíñíàö³îíàëüí³ óãðóïîâàííÿ
ìàþòü ñï³ëüíèê³â â Óêðà¿í³, íà

åòí³÷íå ïîõîäæåííÿ ÿêèõ ÑÁÓ íå
çâåðòàº óâàãè, à ïðèòÿãàº äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³. ²íîçåìö³ òàêîæ
â³äáóâàþòü ïîêàðàííÿ íà òåðèòî-
ð³¿ íàøî¿ äåðæàâè.

Íàéíîâ³ø³ îïåðàòèâíî-ðîçøó-
êîâ³ çàõîäè ÑÁÓ ïðîâîäèëî ç
÷åðâíÿ ñòîñîâíî ó÷àñíèê³â íàð-

êîóãðóïîâàííÿ, äî ñêëàäó ÿêîãî
âõîäèëè ãðîìàäÿíè Òóðå÷÷èíè.
Îïåðàö³ÿ òðèâàëà çà ï³äòðèìêè
ð³çíîìàí³òíèõ ñëóæá Óêðà¿íè ó
âçàºìîä³¿ ç Àãåíòñòâîì ç áîðîòü-
áè ç íàðêîòèêàìè ÑØÀ òà ïðà-
âîîõîðîííèìè îðãàíàìè Òóðå÷-
÷èíè. Ñïî÷àòêó îêðåñëèëè êîëî
àâòîòðàíñïîðòó, ÿêèì çëî÷èíö³
ìàëè ïåðåâîçèòè ïàðò³þ ãåðî¿íó
äî Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ÷åðåç Óêðà-
¿íó òà Ïîëüùó. Îð³ºíòîâíîþ äà-
òîþ ïåðåòèíó êîðäîíó Óêðà¿íè
âèçíà÷èëè 10 ëèïíÿ. Îäíàê öüî-
ãî äíÿ âàíòàæ â Óêðà¿íó íå ïî-
òðàïèâ, òðàíñïîðò íå ïðîõîäèâ.
Ñïåöñëóæáè ïðîäîâæóâàëè ïðà-
öþâàòè. Íàðåøò³ 21 ëèïíÿ â ²ë-
ë³÷³âñüêîìó ìîðñüêîìó ïîðòó
ÑÁÓ ñï³ëüíî ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè
Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè çàòðè-

ìàëè âàíòàæ³âêó “Ñêàí³ÿ”, çà
êåðìîì ÿêî¿ ïåðåáóâàâ ãðîìàäÿ-
íèí Òóðå÷÷èíè 1968 ðîêó íàðî-
äæåííÿ. Òåðì³í ä³¿ éîãî óêðà¿í-
ñüêî¿ â³çè çàê³í÷óâàâñÿ 22 ëèïíÿ,
à ïîëüñüêî¿ — 28. Ó ñïåö³àëüíî
îáëàäíàíîìó ïîäâ³éíîìó äí³ âàí-
òàæíîãî òðåéëåðà, ùî ïðèáóâ ïî-
ðîìîì ç Ãðóç³¿, âèÿâèëè 174,5 êã
ãåðî¿íó. Ïåðåä òèì âàíòàæ ïðÿ-
ìóâàâ ç ²ðàíó ÷åðåç Àçåðáàéäæàí.
Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà
÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 305 Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (êîíòðà-
áàíäà íàðêîòèê³â ãðóïîþ îñ³á ó
îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ).

Çàãàëîì ë³êâ³äîâàíî äåâ’ÿòü êà-
íàë³â ïîñòà÷àííÿ ñèíòåòè÷íèõ
íàðêîòèê³â. Êîíô³ñêîâàíî ïîíàä
460 êã ãåðî¿íó âàðò³ñòþ ìàéæå 32
ìëí äîëàð³â ÑØÀ. 200 ã ãåðî¿íó

íàäñèëàëè ïîøòîþ. Ãðàì ÷èñòî-
ãî ãåðî¿íó êîøòóº 100-120 äîëà-
ð³â, ç äîì³øêàìè — 60-80 äîëà-
ð³â.

Íåùîäàâíî çàñóäæåíî äî äå-
â’ÿòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ îñ³á
çà êîíòðàáàíäó 46 êã ãåðî¿íó ÷å-
ðåç ïóíêò ïðîïóñêó Íîâîàçîâñüê.
Òðèâàº ñë³äñòâî çà ôàêòîì âèëó-
÷åííÿ 114 êã ãåðî¿íó â Êèºâ³. Ó
Õåðñîíñüê³é îáëàñò³ ðàçîì ³ç ñè-
ðîâèíîþ âèëó÷åíî îáëàäíàííÿ
äëÿ âèðîáíèöòâà íàðêîòèê³â.

Ïðåäñòàâíèê ÑÁÓ ªâãåí Ñêó-
ëèø çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
çíàõîäÿòü ëèøå ÷àñòèíó äóðìà-
íó. ßêùî âñå çàáðàíå ïîäâî¿òè,
òî ÿêðàç âèéäå ð³÷íà äîçà ñïîæè-
âàííÿ ñèíòåòè÷íèõ íàðêîòèê³â
òèìè íàðêîìàíàìè, ùî º â Óêðà-
¿í³, çà îô³ö³éíîþ ñòàòèñòèêîþ

²ðàíñüêèé ãåðî¿í çàëèøèâñÿ 
â Óêðà¿í³ íàçàâæäè
174,5 êã íàðêîòèêó êîíô³ñêîâàíî â ²ëë³÷³âñüêîìó ïîðòó

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора перший заст пни начальни а Головно о прав-
ління з боротьби з ор пцією та ор анізованою зло-
чинністю Сл жби безпе и У раїни Єв ен С лиш пові-
домив "Хрещати " про вил чення 21 липня 174,5
ероїн . Вза алі, за йо о словами, протя ом останніх
восьми місяців онфіс овано понад 460 ероїн ,
вартість я о о, за цінами чорно о рин , становить
майже 32 млн доларів США.

Êàòåðèíà ËÅÂ×ÅÍÊÎ: “Òîòàëüíà
çàáîðîíà — íå âèõ³ä”
Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè V ñêëèêàííÿ óïåâíåíà, 
ùî â ö³é ñèòóàö³¿ çíà÷íó ðîëü ìàº â³ä³ãðàâàòè äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Народний деп тат У раїни V
с ли ання, президент Міжна-
родно о жіночо о правозахисно-
о центр "Ла Страда-У раїна"
Катерина Левчен о пере онана,
що тотальною забороною проб-
лем розв'язати неможливо, на-
томість потрібно дос оналюва-
ти за онодавч баз в У раїні.
Про це вона заявила під час
прес- л б "Десять питань про
насильство медіа-просторі",
що відб вся чора в Києві.
Прес- л б ор аніз вав центр
"Ла Страда-У раїна". Після л -
б Катерина Левчен о охоче по-
одилася дати інтерв'ю "Хреща-
ти ".

— ßêà, íà âàø ïîãëÿä, ðîëü ñàìèõ çàñî-
á³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîá-
ëåìè äåìîíñòðóâàííÿ íàñèëüñòâà ó ÇÌ²?

— Äîïîìàãàòè ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìó
ìàþòü íå ò³ëüêè ïðåäñòàâíèêè ÇÌ², à é
ò³, â³ä êîãî çàëåæèòü ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü,
çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâà, äåïóòàòè Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè. Íà ìîþ äóìêó, îäíèì ç³ øëÿ-
õ³â ïîäîëàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè º çì³íà ñþ-
æåò³â ³ òåëåïðîãðàì.

— Íà çàñ³äàíí³ ïðåñ-êëóáó çâó÷àëè äóì-
êè ïðî ïîâíó çàáîðîíó ïîêàçóâàòè ô³ëüìè
òà ³íø³ òåëåïåðåäà÷³ ç íàñèëüñòâîì. ßê âè
äî öüîãî ñòàâèòåñÿ?

— Òîòàëüíà çàáîðîíà íå çàâæäè º íàé-
êðàùèì âèõîäîì. Ïîòð³áíî çíàéòè òàêó
ìîäåëü âèêîð³íåííÿ ïðîáëåìè, çàâäÿêè
ÿê³é íà åêðàíàõ ïîìåíøàëî á ñöåí íà-
ñèëüñòâà. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ³ñíóº êëà-
ñèô³êàö³ÿ ïåðåäà÷: ï³ä ÷àñ ïîêàçó ïðî-
ãðàì ¿õ ïîçíà÷àþòü íà åêðàí³ â³äïîâ³äíè-
ìè êâàäðàòèêàìè ÷è òðèêóòíèêàìè. Àëå,
ÿê áà÷èìî, öüîãî çîâñ³ì íåäîñòàòíüî.

— ×è ïîë³ïøèòü ñèòóàö³þ ïåðåíåñåííÿ
ïåðåäà÷, äå º ñöåíè æîðñòîêîñò³, íà ñïå-
ö³àëüí³ ïëàòí³ òåëåêàíàëè?

— Äî ïðîâåäåííÿ öüîãî êðóãëîãî ñòî-
ëó ÿ áóëà âïåâíåíà, ùî ñïåö³àëüí³ ïëàò-

í³ òåëåêàíàëè ñïðàâä³ º âèõîäîì, àëå, ïî-
ñëóõàâøè êîìåíòàð³ ôàõ³âö³â, çðîçóì³ëà,
ùî òîä³ âñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëÿæå ò³ëüêè
íà áàòüê³â. Ó ö³é ñèòóàö³¿ âåëèêó ðîëü
ìàº â³ä³ãðàâàòè äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ, à
äëÿ òîãî ïîòð³áíî îôîðìèòè óñå çàêîíî-
äàâ÷î. Íèçêó çàêîíîïðîåêò³â Âåðõîâíà
Ðàäà âæå óõâàëèëà â ïåðøîìó ÷èòàíí³, à
ùå áàãàòî “÷åêàþòü ñâîãî ÷àñó”.

Àëå ñ³ì’ºþ ïðîáëåìà íàñèëüñòâà íå îá-
ìåæóºòüñÿ, òîìó ïîòð³áíî ïðèéìàòè çà-
êîíè ùîäî çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó â ñó-
ñï³ëüñòâ³ çàãàëîì.

— Íà çàñ³äàíí³ ïðåñ-êëóáó ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ ï³äãîòóâàòè çâåðíåííÿ äî Ì³í³ñ-
òåðñòâ, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîáëåìè

äåìîíñòðàö³¿ íàñèëüñòâà ó ìåä³à-ïðîñòîð³.
ßêèé õàðàêòåð öüîãî çâåðíåííÿ?

— Âèð³øèëè ï³äãîòóâàòè çâåðíåííÿ äî
ì³í³ñòåðñòâ (êóëüòóðè, îñâ³òè) òà ïðîô³ëü-
íèõ êîì³òåò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïðîïîçè-
ö³ÿìè â³ä ôàõ³âö³â. Öå çâåðíåííÿ òàêîæ
ìàº áóòè îïðèëþäíåíå ³ âèñâ³òëåíå ó
ÇÌ². Íàä íèì êîìïëåêñíî ïðàöþâàòè-
ìóòü åêñïåðòè, ïðèñóòí³ ñüîãîäí³ íà çà-
ñ³äàíí³ ïðåñ-êëóáó.

— ×è â³äáóâàòèìóòüñÿ òàê³ çàñ³äàííÿ
ïðåñ-êëóáó, ïðèñâÿ÷åí³ ³íøèì ãîñòðèì ïè-
òàííÿì?

— Öå íå ïåðøèé, àëå é íå îñòàíí³é òà-
êèé ïðåñ-êëóá, àäæå ó ñóñï³ëüñòâ³ º áàãà-
òî ïðîáëåì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðîçâ’ÿçàííÿ
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Катерина Левчен о пере онана, що ази про заборон насилля на телебаченні — не вихід
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ßê ó÷îðà ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé, 9 ä³-
ëÿíîê ó Êèºâ³ ìîæíà ââàæàòè íàé-
á³ëüø çñóâîíåáåçïå÷íèìè. Ñåðåä
íèõ ïàðê Â³÷íî¿ ñëàâè, òåðèòîð³¿
âóëèöü Íèæíüîþðê³âñüêî¿, Àäì³-
ðàëà Óøàêîâà, Êîð÷óâàòñüêî¿. ×è-
ìàëî àâàð³éíèõ ì³ñöü º íà Ïå÷åð-
ñüêó, Ïîäîë³, â ðàéîí³ Êóäðÿâ-
ñüêîãî óçâîçó, íà Â³òðÿíèõ Ãîðàõ,
Áàòèºâ³é ãîð³. “Àâàð³éí³ ðîáîòè
òàì óæå òðèâàþòü àáî ìàþòü ðîç-
ïî÷àòèñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì,—
çàçíà÷èâ ïàí Ïøåíè÷íèé.— Àäæå
â ìåæàõ Âîçíåñåíñüêîãî ÿðó, âó-
ëèöü Ïåòðîâñüêî¿ ³ Êóäðÿâñüêî¿
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ çñóâè ³ íèí³”. Çà
éîãî ñëîâàìè, íàé÷àñò³øå ¿õ ñïðè-
÷èíþþòü ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè,
õî÷à òðàïëÿºòüñÿ, ùî é òåõíîãåí-
í³. Â³í äîäàâ, ùî ïðè÷èíîþ çñó-
â³â ìîæå ñòàòè áåçäóìíå âèðóáó-

âàííÿ äåðåâ, îñîáëèâî íà ñõèëàõ.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÑÓÏÏÐ

Îëåãà Ðóáëüîâà, ôàõ³âö³ ðîçðîáè-
ëè êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî âñ³õ 9
îá’ºêò³â. “Ùîïðàâäà, äëÿ äåÿêèõ
³ç íèõ íèí³ çàâåðøóþòü ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ”,—
ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” Îëåã Ðóá-
ëüîâ. Â³í äîäàâ, ùî óêð³ïëåííÿ
Äí³ïðîâñüêîãî ñõèëó (ïîáëèçó Ï³-
øîõ³äíîãî ïåðåõîäó) îá³éäåòüñÿ
ìàéæå ó 18 ìëí ãðí, â³äíîâëþ-
âàëüí³ çàõîäè â Áîæêîâîìó ßðó
êîøòóâàòèìóòü áëèçüêî 17 ìëí
ãðí, ó ïàðêó Â³÷íî¿ ñëàâè — 8 ìëí
ãðí. “Íà Áàòèºâ³é ãîð³ ðîáîòè íà-
ðàç³ çàâåðøåíî, î÷³êóºìî ð³øåí-
íÿ Äåðæêîì³ñ³¿,— çàçíà÷èâ ïàí
Ðóáëüîâ.— Òðèâàþòü ïðîåêòí³
ðîçðîáêè ùîäî óêð³ïëåííÿ ñõèë³â
ó ðàéîí³ Ñâÿòî-Ìàêàð³âñüêî¿
öåðêâè, íà âóëèöÿõ Êîð÷óâàò-
ñüê³é, Íèæíüîþðê³âñüê³é òà Àäì³-
ðàëà Óøàêîâà. Âîíè îá³éäóòüñÿ â

ïîíàä 2 ìëí ãðí”. Îêð³ì îáîâ’ÿç-
êîâèõ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçïî-
ðÿäæåííÿìè ÊÌÄÀ, ÑÓÏÏÐ³âö³
âèêîíóþòü ³ äîãîâ³ðí³. “Çîêðåìà
óêð³ïëåííÿ ñõèëó â Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüê³é ëàâð³ îö³íåíî ó 12 ìëí
ãðí,— ïîâ³äîìèâ Îëåã Ðóáëüîâ.—
Ïîä³áí³ çàõîäè íà Ñàãàéäà÷íîãî
êîøòóâàòèìóòü ìàéæå 2 ìëí ãðí,
íà Ñòàðîíàâîäíèöüê³é — 980 òèñ.

ãðí, íà Ãðóøåâñüêîãî — 3 ìëí
ãðí”. Íà äóìêó ïàíà Ðóáëüîâà,
íàéá³ëüø çñóâîíåáåçïå÷íèìè îá’-
ºêòàìè ó ñòîëèö³ º Äí³ïðîâñüê³
ñõèëè ³ ïàðê Â³÷íî¿ ñëàâè. “Àâà-
ð³éí³ ñèòóàö³¿ òóò âèíèêëè ïåðå-
âàæíî ÷åðåç ïðèðîäí³ ÿâèùà, õî-
÷à â ïàðêó “äîïîìîãëè” ³ ëþäè,
êîëè âèðóáàëè çíà÷íó ÷àñòèíó äå-
ðåâ íà ñõèëàõ”,— ïîÿñíèâ â³í.

Îëåã Ðóáëüîâ ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî íàéá³ëüøå ïðîá-
ëåì âèíèêàº ³ç ô³íàíñóâàííÿì
ðîá³ò ó Áîæêîâîìó ßðó. “Äâà ì³-
ñÿö³ òîìó âæå é òåíäåð ïðîâåëè,
à êîøò³â ³ äîñ³ íå îòðèìàëè,—
á³äêàºòüñÿ â³í.— Äî òîãî æ áðà-
êóº ñïåö³àëüíî¿ ìàëî¿ òåõí³êè,
÷åðåç ùî ï³äïðèºìñòâî º íåêîí-
êóðåíòîñïðîìîæíèì”

Ñòîëè÷íèì ñõèëàì áðàêóº
ñïåöòåõí³êè
Äåâ’ÿòü çñóâîíåáåçïå÷íèõ ä³ëÿíîê ïîòðåáóþòü àâàð³éíèõ çàõîä³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фахівці Головно о правління з питань надзвичайних
сит ацій КМДА і Спеціалізовано о правління проти-
зс вних підземних робіт (СУППР) визначили 9 най-
більш зс вонебезпечних об'є тів. Для проведення ава-
рійних заходів потрібно понад 60 млн рн. За стабіль-
но о фінанс вання тіль и до інця нинішньо о ро пе-
редбачено освоїти понад 15 млн рн. О рім основних
робіт, заплановано ви онати й замовні, зо рема рі-
пити схили в Києво-Печерсь ій лаврі, на в лицях Са-
айдачно о, Старонаводниць ій та Гр шевсь о о.
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Фахівці вважають пар Вічної слави одним з найбільш зс вонебезпечних об’є тів столиці

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ íàðàäè ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî ï³äïèñàâ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ îðãàí³-

çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè
äî ÷åìï³îíàòó ïðè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³
ñïîðòó. Äî ñêëàäó öüîãî îðãàíó

ââ³éäå 11 îñ³á. Íàñòóïíîãî òèæíÿ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Â³êòîð
ßíóêîâè÷ ïðîâåäå ñï³ëüíå çàñ³-
äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³äãîòîâêè
äî ªâðî-2012, ÿêó î÷îëþº Äìèò-
ðî Òàáà÷íèê, òà ì³ñüêî¿ âëàäè. Äî
öüîãî ÷àñó ÊÌÄÀ âèðîáèòü ïðå-
çåíòàö³þ äëÿ ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é
â óðÿä³. Ó Ïîëüù³ ñôîðìîâàíî
îêðåìó ñòðóêòóðó äëÿ ï³äãîòîâêè
äî ïðîâåäåííÿ òóðí³ðó íà ÷îë³ ç
îêðåìèì â³öå-ïðåì’ºðîì. Ïîä³á-
íó ñòðóêòóðó, ÿêà á íå ï³äïîðÿä-
êîâóâàëàñÿ ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ, ìàº íàì³ð ñòâîðèòè ³ ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîð-
òó ÊÌÄÀ Ïåòðî Áóðêàöüêèé ïî-
â³äîìèâ, ùî ì³ñòó ïîòð³áíî áóäå
áëèçüêî 8 ìëðä ãðí äëÿ ï³äãîòîâ-
êè äî ÷åìï³îíàòó. Òàêèõ êîøò³â ó
áþäæåò³ íåìàº. Òîìó íà â÷îðàø-
í³é íàðàä³ íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â ÊÌÄÀ Â³ê-
òîðîâ³ Ïàäàëö³ äîðó÷èëè âèçíà-
÷èòè äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ çàÿâ-
ëåíèõ îá’ºêò³â ³ ðîçðîáèòè êîø-
òîðèñíó äîêóìåíòàö³þ ¿õíüî¿ âàð-
òîñò³. Çà îñíîâó ï³äãîòîâêè äî ô³-
íàëó ÷åìï³îíàòó â ì³ñò³ âçÿòî
Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó Êèºâà.

Стадіон замість
війсь ової частини

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ çíàéøëî 2 ä³-
ëÿíêè äëÿ ñïîðóäæåííÿ íîâîãî
ñòàä³îíó — ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ òà íà Ïîë³ñüê³é âóëèö³,

ùî â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. Â³öå-
ïðåì’ºð Äìèòðî Òàáà÷íèê íàãî-
ëîøóº íà ïîòðåá³ ñïîðóäæåííÿ
ñòàä³îíó ñàìå íà Ïîë³ñüê³é. Çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé ï³äòðèìóº òàêå ïî-
ëîæåííÿ. Êð³ì òîãî, â³í íàãîëî-
øóº, ùî Ïðåçèäåíò Â³êòîð
Þùåíêî ïîçèòèâíî ñòàâèòüñÿ äî
ö³º¿ ïðîïîçèö³¿. “Íàðàç³ â³ä³ñëà-
íî ëèñò ì³í³ñòðîâ³ îáîðîíè ïðî
âèä³ëåííÿ ö³º¿ ä³ëÿíêè”,— ïîâ³-
äîìèâ ïàí Æóðàâñüêèé. Ïðîòå
Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè íåîäíîðà-
çîâî çàÿâëÿëî, ùî íå ïåðåäàâà-
òèìå ó ³íø³ â³äîìñòâà ìàéíî òà
çåìëþ, à âèìàãàº ¿õíüî¿ êóï³âë³
çà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ. Çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Åäóàðä Ëå-
ùåíêî ï³äãîòóº ëèñò äî Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â ç ïðîïîçèö³ºþ âè-
â÷èòè åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàí-
íÿ ä³ëÿíêè Ì³í³ñòåðñòâîì îáî-
ðîíè íà Ïîë³ñüê³é, 6. “Öþ çåì-
ëþ, âëàñíå, íå âèêîðèñòîâóþòü.
Íàâ³òü îäíå ç äåïî êè¿âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó ðîçòàøîâàíå íà
ì³ñö³ êîëèøíüî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñ-
òèíè”,— çàóâàæèâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé. Â³òàë³é Ãîëóá÷åíêî íàãî-
ëîñèâ, ùî ïîòð³áíî çîñåðåäèòèñü
íà ïðîåêòàõ, ÿê³ âæå ïî÷àëè ðå-
àë³çîâóâàòè. Ñåðåä íàéâàæëèâ³-
øèõ â³í íàçâàâ áóä³âíèöòâî Ïî-
ä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñ-
òó, âèõîä³â íà ñòàíö³ÿõ ìåòðî
“Âîêçàëüíà” òà “Ëüâ³âñüêà áðà-
ìà” ³ çàâåðøåííÿ ë³í³¿ ìåòðî íà
Òåðåìêè. “Ï³ñëÿ âèáîð³â ñèòó-
àö³ÿ ³ êîíöåïö³¿ óðÿäó ìîæóòü
çì³íèòèñÿ, à ö³ ïðîåêòè ìàºìî
äîâåñòè äî ê³íöÿ”,— çàóâàæèâ
ïàí Ãîëóá÷åíêî.

КМДА здоб де
досвід Відні

Êè¿âñüêà âëàäà ìàº íàì³ð âèâ÷è-
òè ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè ïðîâå-
äåííÿ ô³íàëó ×åìï³îíàòó ªâðîïè
ç ôóòáîëó. Ïðî öå â÷îðà ðîçïîâ³â
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî íà íàðàä³ ç
ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012. Â³í ïî-
â³äîìèâ, ùî íà÷àëüíèêè âñ³õ ãî-
ëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ â³äâ³-
äàþòü ×åìï³îíàò ªâðîïè ç ôóòáî-
ëó 2008 ðîêó, ùî â³äáóâàòèìåòüñÿ
â Àâñòð³¿ òà Ïîëüù³. Ó âåðåñí³ íà-
÷àëüíèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ïî-
áóâàþòü â Àâñòð³¿ íà êîíñóëüòàö³é-
íèõ ñåì³íàðàõ ç ïðîâåäåííÿ ÷åì-
ï³îíàòó.

“Троїць ий” піде
до Кабмін

ÊÌÄÀ ïðîïîíóº Êàáì³íó ñòâî-
ðèòè ðîáî÷ó êîì³ñ³þ äëÿ äîñë³-
äæåííÿ ñèòóàö³¿ ç áóä³âíèöòâîì
ÒÐÖ “Òðî¿öüêîãî” íà Ô³çêóëüòóð-
í³é ïëîù³ á³ëÿ ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé”. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çî-
áîâ’ÿçàâ ï³äëåãëèõ ðîçðîáèòè ïðî-
ïîçèö³¿ äëÿ ïîäàííÿ â Êàá³íåò³ Ì³-
í³ñòð³â ùîäî äæåðåë êîìïåíñàö³¿
³íâåñòîðó áóä³âíèöòâà âòðàò, ïî-
â’ÿçàíèõ ³ç çíåñåííÿì ÒÐÖ. Òàêîæ
â³í çàïðîïîíóâàâ âèçíà÷èòè çàìîâ-
íèêà òà ï³äðÿäíèêà äåìîíòàæó
ñïîðóäè ³ ðîçðîáèòè ãðàô³ê çíå-
ñåííÿ. “Äàë³ áóäå ïîë³òè÷íå ïðî-
òèñòîÿííÿ,— çàóâàæèâ ïàí Ãîëóá-
÷åíêî,— ó ãðó âñòóïèâ ðîñ³éñüêèé
á³çíåñìåí, âñå âèð³øóâàòèìåòüñÿ
íà ð³âí³ óðÿäó”

Êàáì³í ðîçáåðåòüñÿ ³ç “Òðî¿öüêèì”
Ñòîëè÷íà ìåð³ÿ ïðîäîâæóº â³äñòîþâàòè ô³íàë ªâðî-2012
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Майже 8 млрд рн для під отов и до Чемпіонат Євро-
пи з ф тбол потрібно Києв . Та цифр оприлюдни-
ли вчора на нараді з питань під отов и столиці до ЧЄ.
Вже визначено 2 земельні ділян и для б дівництва но-
во о стадіон . Вирішення питання щодо ТРЦ "Троїць о-
о" біля НСК "Олімпійсь ий" КМДА передасть Кабмін .
Для під отов и Євро-2012 оловні правління місь ої
адміністрації мають вивчити досвід європейсь их
чемпіонатів.

Доля тор овельно о омпле с залежатиме від рез льтатів
політично о протистояння
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ
Â Óêðà¿í³ â³äêðèâñÿ 
ï’ÿòèç³ðêîâèé 
ãîòåëü “Hyatt”

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ òàê çâàíå Soft-opening
(íåîô³ö³éíå â³äêðèòòÿ) ãîòåëþ Hyatt ó Êè-
ºâ³. Öå ïåðøèé ï’ÿòèç³ðêîâèé ãîòåëü â
Óêðà¿í³, ÿêèé îáñëóãîâóº ì³æíàðîäíèé îïå-
ðàòîð. Ó÷îðà â³í ïðèéíÿâ â³äâ³äóâà÷³â ³ ïî-
÷àëè áðîíþâàòè íîìåðè. Ó ãîòåë³ “Õðåùà-
òèêó” ïîâ³äîìèëè, ùî “íàïîâíåí³ñòü âæå
ñüîãîäí³ äîñèòü âåëèêà, ïðîáëåì ³ç ïîïè-
òîì íåìàº”. Çà äâà ì³ñÿö³ ïëàíóþòü âëàø-
òóâàòè îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ ³ç âåëèêèì ðîç-
ìàõîì. Òàêîæ ãîòåëüíà ìåðåæà Hyatt Inter-
national ðîçãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü áóä³âíèöòâà
äðóãîãî ãîòåëþ â Óêðà¿í³ äî ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó. Îá’ºìè ³íâåñòè-
ö³é ó ïðîåêò íå ðîçãîëîøóþòüñÿ, ïðîòå ìå-
íåäæåð êè¿âñüêîãî ãîòåëþ Ñò³âåí Àíñåë çà-
óâàæóº, ùî áóä³âíèöòâî ãîòåëþ òàêîãî ð³â-
íÿ ìîæå êîøòóâàòè â³ä $50 äî $500 ìëí, à
ñòðîê ñïîðóäæåííÿ ñòàíîâèòèìå â³ä 2 äî
10 ðîê³â

Íà Îäåñüêîìó êîíüÿ÷íîìó
çàâîä³ ïðîâåëè ÷èùåííÿ
êàäð³â

Àêö³îíåðè íàéá³ëüøîãî âèðîáíèêà êîíüÿ-
ê³â â Óêðà¿í³ ÇÀÎ “Îäåñüêèé êîíüÿ÷íèé çà-
âîä” íà çáîðàõ 16 ëèïíÿ çì³íèëè ïðàâë³ííÿ
³ ë³êâ³äóâàëè ïîñàäó ïðåçèäåíòà, ïîâ³äîìè-
ëà “Õðåùàòèêó” ïðåñ-ñëóæáà êîìïàí³¿. Ãî-
ëîâîþ ïðàâë³ííÿ ñòðîêîì íà 5 ðîê³â ïðèçíà-
÷åíî Âàëåð³ÿ ßêóí³íà-Ãåòåëÿ. Òàêîæ áóëî
óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè
ïðåçèäåíòà êîìïàí³¿ Âàëåíòèíà Ñòðåìÿä³íà.
Êîìïàí³ÿ “Óêðïðîì” (Îäåñà) âîëîä³º 80,31%
àêö³é ÇÀÒ “Îäåñüêèé êîíüÿ÷íèé çàâîä”. Íà-
ãàäàºìî, â êâ³òí³ Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò
äîçâîëèâ ÒÎÂ “Ë³çèíãîâà ô³ðìà “Óêðïðîì”
êóïèòè ïîíàä 50% àêö³é ÇÀÒ “Îäåñüêèé
êîíüÿ÷íèé çàâîä”. Ðàí³øå “Îäåñüêèé
êîíüÿ÷íèé çàâîä” ³ ËÂÇ “Õîðòèöÿ” îãîëî-
ñèëè ïðî ð³øåííÿ îá’ºäíàòèñÿ â ºäèíèé õîë-
äèíã

Ó “ë³í³éö³” Seat ç’ÿâèòüñÿ 
íîâèé ñåäàí

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Seat
ãîòóº äî âèïóñêó íîâó ìîäåëü D-êëàñó ç êó-
çîâîì ñåäàí, ÿêà âèéäå íà ðèíîê äî 2009 ðî-
êó. Ìàøèíà áàçóâàòèìåòüñÿ íà ïëàòôîðì³
Audi A4 íàñòóïíîãî ïîêîë³ííÿ. Îñíàùåíà
äâèãóíàìè Volkswagen ç ñèñòåìîþ óïðèñêó-
âàííÿ FSI. Éìîâ³ðíî, âåðõíÿ ìîäèô³êàö³ÿ
ìàòèìå äâîë³òðîâèé 240-ñèëüíèé ìîòîð ç
òóðáîíàãí³òà÷åì. Ïðèâàòí³ äèçàéíåðè âæå
ðîçðîáèëè ê³ëüêà åñê³ç³â ñåäàíà. Â ðîáîò³ âî-
íè îð³ºíòóâàëèñÿ íà îô³ö³éí³ äàí³. Íîâèí-
êà â³ä Seat ìàº ç’ÿâèòüñÿ â 2009 ðîö³ ³ ïîçè-
ö³îíóâàòèìåòüñÿ ÿê àâòîìîá³ëü ³ç ñïîðòèâíè-
ìè “íîòêàìè”

“Ñàíäîðà” çá³ëüøèëà 
îá’ºì âèðîáíèöòâà 
íà 35,5%

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ÒÎÂ
“Ñàíäîðà” â I ï³âð³÷÷³ 2007-ãî çá³ëüøèëî
îá’ºì âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ (ñîêè+âèíî)
íà 35,5%, òîáòî äî 247,4 ìëí ë. Îáñÿãè åêñ-
ïîðòíèõ ïðîäàæ³â çðîñëè íà 38,8% àáî äî
61 ìëí ë. Çá³ëüøåííÿ âèðîáíèöòâà â êîì-
ïàí³¿ ïîÿñíþþòü íàðîùóâàííÿì ïîòóæíîñ-
òåé ³ îíîâëåííÿì ïîðòôåëÿ ãîëîâíèõ áðåí-
ä³â. Âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ “Ñàíäîðè”
âêëþ÷àþòü: çàâîä ç ïåðåðîáêè ôðóêò³â, îâî-
÷³â ³ âèðîáíèöòâà ñîê³â (Ìèêîëà¿âñüêå Ìè-
êîëà¿âñüêî¿ îáë.); çàâîä ç âèðîáíèöòâà ñî-
ê³â (Ìºøêîâî-Ïîãîðºëîâî Ìèêîëà¿âñüêî¿
îáë.); äâà çàâîäè ç ïåðåðîáêè ôðóêò³â ³ îâî-
÷³â (Äæåðåëüíå, ÀÐÊ; Êîçà÷³ Ëàãåð³
Õåðñîíñüêî¿ îáë.). Ìàéæå 25% ïðîäóêö³¿
“Ñàíäîðè” éäå íà åêñïîðò. Çà ï³äñóìêàìè
2006 ðîêó êîìïàí³ÿ çàéìàëà 47% óêðà¿í-
ñüêîãî ðèíêó ñîê³â. 7 ÷åðâíÿ 2007-ãî ñòà-
ëî â³äîìî, ùî PepsiAmericas ³ PepsiCo óêëà-
ëè óãîäó ïðî ñï³ëüíó ïîêóïêó 80% ÒÎÂ
“Ñàíäîðà” çà 542 ìëí äîë

Ãðèâíÿ íå äàñòü äîëàðîâ³
âïàñòè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Липневе падіння рс долара
на світовом рин є найбіль-
шим за останніх два ро и. При-
чинами "послаблення" долара
е сперти називають йо о над-
лиш ов пропозицію на рин ,
з мовлен збільшенням е спор-
т , зростанням іноземних інвес-
тицій та "передвиборними" фі-
нансовими пото ами в У раїн .
Але до виборів серйозних оли-
вань рс е сперти не про но-
з ють.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÀÊÁ “Êè¿â”
Îëåêñ³é Êîçèðºâ ðîçïîâ³â, ùî ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ çì³öíåííÿ ãðèâí³ ñòîñîâíî äî-
ëàðà º ïåðåâàãà ïðîïîçèö³¿ âàëþòè íàä
ïîïèòîì. “Íàäëèøîê” äîëàðà âèíèê ÷å-
ðåç çá³ëüøåííÿ åêñïîðòó, îáñÿã³â ³íîçåì-
íèõ ³íâåñòèö³é òà íàäõîäæåííÿ ô³íàíñî-

âèõ ïîòîê³â íàïåðåäîäí³ âèáîð³â. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Êîçèðºâà, ë³òíº çíèæåííÿ àê-
òèâíîñò³ á³çíåñó óòðèìàº ïåðåâàãó ïðîïî-
çèö³¿ äîëàðà íàä ïîïèòîì äî ñåðåäèíè
ñåðïíÿ. Êóðñ äîëàðà â öåé ÷àñ êîëèâàòè-
ìåòüñÿ â ìåæàõ 4,97-5,0 ãðí çà äîëàð
ÑØÀ (êóï³âëÿ) òà 5,01-5,03 ãðí çà äîëàð
ÑØÀ (ïðîäàæ) íà áåçãîò³âêîâîìó ì³æ-
áàíêó. “Äóìàþ, ùî äî ê³íöÿ ëèïíÿ ³ â
ñåðïí³ ãîò³âêîâèé êóðñ äîëàðà ñòàíîâè-
òèìå â³ä ì³í³ìóì 4,98 (êóï³âëÿ) äî ìàê-
ñèìóì 5,04 (ïðîäàæ) ãðí çà äîëàð
ÑØÀ”,— ðîçïîâ³â Îëåêñ³é Êîçèðºâ ó ³í-
òåðâ’þ “Õðåùàòèêó”. Íà éîãî äóìêó, ð³ç-
êèõ îáâàë³â êóðñó íå áóäå.

Äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÒÀÑ-Êîìåðö-
áàíêó Äìèòðî Äðåáîò òåæ çàïåâíèâ “Õðå-
ùàòèê”, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çíà÷íèõ
êîëèâàíü êóðñó äîëàðà íå î÷³êóþòü.
“Íàöáàíê ïîñò³éíî âèêóïîâóº âàëþòó,

ùî óíåìîæëèâëþº ð³çêó äèíàì³êó. Ïîë³-
òèêà Íàöáàíêó â öüîìó ïèòàíí³ æîðñò-
êà”,— çàçíà÷èâ ïàí Äðåáîò. Ùîäî âïëè-
âó âèáîð³â, òî åêñïåðò çàçíà÷àº, ùî çà-
çâè÷àé òàêà ïîë³òè÷íà ïîä³ÿ ñóïðîâîäèòü-
ñÿ íåçíà÷íèì ïîñëàáëåííÿì ñàìå íàö³î-
íàëüíî¿ âàëþòè.

Ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàí-
ê³â Îëåêñàíäð Ñóãîíÿêî ââàæàº, ùî ñüî-
ãîäí³øí³ êîëèâàííÿ êóðñó äîëàðà ì³í³-
ìàëüí³ ³ äî íèõ òðåáà çâèêíóòè. “ß áóâ
íåùîäàâíî íà ðàä³ Íàöáàíêó ³ õî÷ó çà-
ïåâíèòè, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì êàðäè-
íàëüíèõ çì³í êóðñîâî¿ ïîë³òèêè íå áó-
äå”,— çàçíà÷èâ ïðåçèäåíò ÀÓÁ. Çà éîãî
ñëîâàìè, ðèçèêè äëÿ âêëàäíèê³â ó âàëþ-
ò³ º çàâæäè, àëå çàâäÿêè ñòàá³ëüí³é ïîë³-
òèö³ ñüîãîäí³ âîíè ì³í³ì³çîâàí³. “Ñåð-
éîçíî¿ íåáåçïåêè äî âèáîð³â íå áóäå”,—
ââàæàº ïàí Ñóãîíÿêî

Â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àâñÿ ïðîäàæ Fabia New

Íîâà Skoda: ïðî ãîëîâíå
Ìàêñèì ÃÀÂÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лими вихідними омпанія
"Євро ар" представила на рино
новий автомобіль Skoda Fabia
New. Нині в У раїні існ є вже по-
над 21 тисяча автіво мар и
Skoda Fabia, перше по оління
я ої з’явилося 1999 році. Ди-
лери нама аються дося ти план-
и продаж оновленої Skoda
Fabia в 6 тис до інця 2007 ро .

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, íîâèíêà ÷åñü-
êî¿ êîìïàí³¿ ñïðîáóº âèïåðåäèòè íà äî-
ðîãàõ êîíêóðåíò³â ïî êëàñó “Â” —

Chevrolet Aveo òà Hyundai Getz, äëÿ ÷î-
ãî ìàòèìå îäèí ³ç òðüîõ áåíçèíîâèõ äâè-
ãóí³â — 1,2; 1,4 òà 1,6 ë â îá’ºì³ àáî äè-
çåëüíó âåðñ³þ ó 1,4 ë. Âàðò³ñòü îíîâëåíî-
ãî çàñîáó ïåðåñóâàííÿ â Óêðà¿í³ ñòàíîâè-
òèìå ùîíàéìåíøå 10 700 ºâðî. Ìàðêè,
ìàéæå àíàëîã³÷í³ çà òåõí³÷íèìè ïîêàçíè-
êàìè é ö³íîþ, êîøòóþòü ó Chevrolet
Aveo — 8651 ºâðî, à â Hyundai Getz —
â³ä 9024 äî 12482 ºâðî çàëåæíî â³ä êîì-
ïëåêòàö³¿. Çà ñëîâàìè ï³àð-ìåíåäæåðà
êîìïàí³¿ “ªâðîêàð” Îëåíè Ãàâèíñüêî¿,
íà øëÿõàõ Óêðà¿íè âæå ¿çäèòü ïîíàä 21
òèñ. àâò³âîê ³ç çåëåíèì çíàêîì ìàðêè Sko-
da Fabia. ×àñòêà êè¿âñüêîãî ðèíêó ñòàíî-
âèòü ïîíàä 34% ³ç íèõ ³ ïåðåâèùóº 7 òèñ.
àâòî. “Çà 6 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó êîìïàí³ÿ
ðåàë³çóâàëà 9880 àâòîìîá³ë³â. Ëèøå ó ñòî-
ëèö³ ¿õ ïðîäàíî 3359, çàãàëîì â³äïóùåíî

íà äîðîãè ïîíàä 2612 “ôàá³é”, çîêðåìà
888 ó Êèºâ³,— ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
ïàí³ Ãàâèíñüêà.— Ìè ïëàíóºìî, ùî ç ÷à-
ñîì Fabia New çàì³íèòü ñòàðó ìîäåëü,
öüîãî ðîêó ç’ÿâèòüñÿ “õåò÷áåê”, à íàñòóï-
íîãî — “êîìá³”. “Ñåäàí³â” êîìïàí³ÿ íå-
âäîâç³ íå ïðåäñòàâëÿòèìå âçàãàë³”.

Ïåðøå ïîêîë³ííÿ Skoda Fabia âèâåäå-
íî íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê íàïðèê³íö³ 1999
òà çàïî÷àòêóâàëî ìîäåëüíó ë³í³éêó, ÿêà,
íà äóìêó äèðåêö³¿ êîìïàí³¿, º íàéïîïó-
ëÿðí³øîþ â Óêðà¿í³. Ïîð³âíþþ÷è àâòî-
ìîá³ëüí³ òåíäåíö³¿ ó Êèºâ³ òà Óêðà¿í³,
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â³äñòàâàííÿ ÷àñòêè êè¿â-
ñüêîãî ðèíêó â³ä ðåã³îíàëüíèõ ïîêàçíè-
ê³â ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 3 ðîê³â. Äî ê³íöÿ
2007-ãî êîìïàí³ÿ ïëàíóº âèïóñòèòè íà
øëÿõè Óêðà¿íè ïîíàä 6 òèñ. àâò³âîê.
Îíîâëåíî¿ ìîäåë³ ìàº áóòè 35%

Ñüîãîäí³ òîðãè çà ïðîäàæ 1% àêö³é íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà
åëåêòðîçâ’ÿçêó íà Óêðà¿íñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ çíîâó íå â³äáóäóòüñÿ

Ïî “Óêðòåëåêîì” í³õòî íå ïðèéøîâ

ßê ïîâ³äîìèëè ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ó
ïðåñ-ñëóæá³ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè, ñüîãîäí³ òîðãè çà 1% àêö³é ÂÀÒ
“Óêðòåëåêîì” íà Óêðà¿íñüê³é ôîíäîâ³é
á³ðæ³ íå â³äáóäóòüñÿ, áî æîäíî¿ çàÿâêè íå
íàä³éøëî. Ïîñò³éí³ ñóäîâ³ ïðîöåñè â³ä-
ëÿêóþòü ñåðéîçíèõ ³íâåñòîð³â, ÿê³ ãîòîâ³
ïðèäáàòè ï³äïðèºìñòâî. Çà ³íôîðìàö³ºþ
þðèñò³â ÔÄÌÓ, Àïåëÿö³éíèé ñóä óõâàëèâ
òàêå ð³øåííÿ 20 ëèïíÿ ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ïå-
ðåíåñåíü ñëóõàíü ÷åðåç íåÿâêó ïðåäñòàâ-

íèê³â êîìïàí³¿ “Äîòð³í-2002”. Ïðåäñòàâ-
íèê ïðåñ-ñëóæáè ÔÄÌÓ çàçíà÷èâ, ùî
ðîçãëÿä àïåëÿö³¿ Ôîíäó äåðæìàéíà ïðî
ñêàñóâàííÿ âèçíà÷åííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó Êèºâà â çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó ÍÏ
“Òðàíñêîì” â³äáóäåòüñÿ ó âåðåñí³. ßê ïî-
â³äîìëÿâ ðàí³øå “Õðåùàòèê”, íàïðèê³í-
ö³ òðàâíÿ Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà â çà-
áåçïå÷åííÿ ïîçîâó êîìïàí³¿ “Äîòð³í-
2002” çàáîðîíèâ ïðîâîäèòè àóêö³îíí³
òîðãè ç ïðîäàæó 1% ÂÀÒ “Óêðòåëåêîì”

íà Óêðà¿íñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ 22 òðàâíÿ
é íà ÏÔÒÑ 8 ÷åðâíÿ.

19 ÷åðâíÿ Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà â
çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó ÍÏ “Òðàíñêîì” çà-
áîðîíèâ ïðîäàæ 1% àêö³é “Óêðòåëåêî-
ìó” íà Êè¿âñüê³é ì³æíàðîäí³é ôîíäîâ³é
á³ðæ³ 21 ÷åðâíÿ, íà Óêðà¿íñüê³é ì³æáàí-
ê³âñüê³é âàëþòí³é á³ðæ³ 11 ëèïíÿ é íà
ôîíäîâ³é á³ðæ³ “²íäåêñ” 1 ñåðïíÿ

У серпні- р дні ФДМУ вирішив продати
37,86% а цій “У ртеле ом ” на міжнарод-
них фондових біржах й ініціювати вип с
депозитарних розписо цьом обсязі,
5% а цій — на п’ятьох раїнсь их фондо-
вих біржах, 50%+1 а цію — за ріпити в
держвласності. 15 червня на ПФТС б ло
продано 0,07% а цій “У ртеле ом ” за
15,525 млн рн за стартовою ціною 1,15
рн за а цію.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Я чора стало відомо "Хрещати ", Київсь ий апеляційний адмі-
ністративний с д с ас вав визначення Господарсь о о с д Києва в
забезпечення позов омпанії "Дотрін-2002" про заборон проводи-
ти а ціонні тор и з продаж 1% а цій ВАТ "У ртеле ом". Сьо одні
ж тор и за продаж а цій омпанії на УФБ не відб д ться, ос іль и
немає заяво .

Íàïåðåäîäí³ âèáîð³â
íå ñòàíåòüñÿ
ñåðéîçíèõ êîëèâàíü
àìåðèêàíñüêî¿
âàëþòè

Перед виборами межі, в я их “плаває” рс долара, не зміняться
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Про проведення перевірки 
виконання за 2006 рік 

робіт загальноміської програми
“Твій дім, твоє подвір’я”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 798 
від 27 червня 2007 року

Керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Законом України “Про
столицю України — місто�герой Київ” та враховуючи звернення депутатів Київради та районних у місті Ки�
єві рад від Блоку Леоніда Черновецького щодо проведення перевірки виконання робіт загальноміської про�
грами “Твій дім, твоє подвір’я” за рахунок коштів міського та районного бюджетів:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó âèêîíàííÿ çà 2006
ð³ê ðîá³ò çàãàëüíîì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì,
òâîº ïîäâ³ð’ÿ” çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî òà
ðàéîííîãî áþäæåò³â.

2. Ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè äîðó÷èòè êîì³ñ³¿
ó òàêîìó ñêëàä³:

Ãîëóá÷åíêî Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷ —
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿;

Ãîëîâà÷ Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ —
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëî-

âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿;

Àíäðóøåíêî Áîë³ñëàâ Ñòàí³ñëàâîâè÷ —
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðî-

ëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Êàðì³íñüêèé Àíàòîëü Ìàðêîâè÷ —
íà÷àëüíèê ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿í-
ñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè” (ñëóæáà“Êè-
¿âäåðæåêñïåðòèçà”);

Êóíàõ Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷ —
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðäèíàö³¿ ðîáî-

òè ïðîåêòíèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é;

Ñòîðîæåíêî Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ —
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëî-

âîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿);

Ïë³ñ Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷ —
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 

âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ 
òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Øëàïàê Àëëà Âàñèë³âíà —
äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãî-

äîþ).
3. Çàïðîïîíóâàòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè òà ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä
âçÿòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîì³ñ³¿ ïî ïðîâåäåííþ
ïåðåâ³ðêè âèêîíàííÿ çà 2006 ð³ê ðîá³ò çàãàëü-
íîì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”
çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî òà ðàéîííîãî áþ-
äæåò³â.

4. Êîì³ñ³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè âèêî-
íàííÿ çà 2006 ð³ê ðîá³ò çàãàëüíîì³ñüêî¿ ïðî-
ãðàìè “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ” çàëó÷èòè ñïå-
ö³àë³çîâàíó äåðæàâíó îðãàí³çàö³þ “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñ-
ïåðòèçè” (ñëóæáà “Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà”) òà
³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà-
ïðàâèòè Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é ïåðåë³ê îá’ºêò³â, íà ÿêèõ ïîâèíí³
ïðîâîäèòèñÿ êîíòðîëüí³ îáì³ðè âèêîíàííÿ
çà 2006 ð³ê ðîá³ò çàãàëüíîì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
“Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ” äëÿ âêëþ÷åííÿ äî
ïëàíó ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíèõ îáì³ð³â â ìå-
æàõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì. Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê.

6. Êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ï.2 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäà-
òè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ âèñíîâêè òà
ïðîïîçèö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè êîì³ñ³¿.

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Çàòâåðäèòè:
1.1. Ïîðÿäîê âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.
1.2.Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ì. Êèºâ³, ùî äîäàº-
òüñÿ.

1.3.Áàçîâ³ ðîçö³íêè âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³
ïîñëóã ùîäî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü,

ïîãîäæåííÿ ãåíïëàí³â, ïëàí³â ïðîêëàäàííÿ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, äåíäðîïëàí³â ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿, ðîçðàõóíêó â³äíîâíî¿ âàðòîñò³
³ ï³äãîòîâêè äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âè-
äàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî äîäàþòüñÿ.

1.4. Ñêëàä ïîñò³éíî ä³þ÷èõ êîì³ñ³é ç îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ïî êîæíîìó
ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çàáåçïå÷èòè ïîãîäæåííÿ ãåíåðàëüíèõ ïëàí³â
áóä³âíèöòâà (ðåêîíñòðóêö³¿ òîùî) îá’ºêò³â,
ïëàí³â ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, äåí-
äðîïëàí³â ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç óïðàâë³í-
íÿì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà Êè¿âñüêèì êîìóíàëüíèì
îá’ºäíàííÿì çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³é-
ñíþâàòè âèäà÷ó äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, â³äâåäåí³
þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì çà ïðîåêòà-
ìè çåìëåóñòðîþ, íà ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ çåëå-
í³ íàñàäæåííÿ, çà óìîâè íàÿâíîñò³ ï³äòâåð-
äæåííÿ êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” ñïëàòè â³äïî-
â³äíèìè ñóá’ºêòàìè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çà-
çíà÷åíèõ çåëåíèõ íàñàäæåíü.

4. Âñòàíîâèòè, ùî:
4.1. Êîøòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, ïåðåðà-
õîâóþòüñÿ çàÿâíèêîì íà ñïåö³àëüíèé ðàõó-
íîê Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”, ç ÿêèõ 20
â³äñîòê³â Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” ïåðåðà-
õîâóº ïîò³ì íà ðàõóíîê â³äïîâ³äíîãî ðàéîí-
íîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü.

4.2. Êîøòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü âèêîðèñòîâóþòüñÿ çà ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ íà ñòâîðåííÿ òà â³äíîâëåííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü, ¿õ êàï³òàëüíèé ðåìîíò, çàõèñò çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü â³ä øê³äíèê³â òà çáóäíèê³â
õâîðîá, ï³äæèâëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü,
ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç âèçíà÷åí-
íÿ ïåðåäóìîâ ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü òà çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â ç
éîãî ïîêðàùåííÿ, ðîçâèòîê ðîçñàäíèöüêî¿
ñïðàâè, çàêóï³âëþ ñàäèâíîãî ìàòåð³àëó äåêî-
ðàòèâíèõ äåðåâ ³ êóù³â, êâ³òêîâî¿ ðîçñàäè,
íàñ³ííÿ ãàçîííèõ òðàâ ³ êâ³ò³â, ðîäþ÷îãî

´ðóíòó òà íå ï³äëÿãàþòü âèëó÷åííþ íà ³íø³
ö³ë³, íå ïîâ’ÿçàí³ ç çàçíà÷åíèì ¿õ ïðèçíà-
÷åííÿì.

4.3. Íåâèêîðèñòàí³ ó çâ³òíîìó áþäæåòíî-
ìó ðîö³ êîøòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ
íàñàäæåíü âèëó÷åííþ íå ï³äëÿãàþòü, ïåðå-
õîäÿòü íà íàñòóïíèé ð³ê ³ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ íà ö³ë³, ïåðåäáà÷åí³ öèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì.

4.4. Ñêëàäåí³ òà ïîãîäæåí³ â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó, äî íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì ðîçïî-
ðÿäæåííÿì, àêòè îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, º ÷èííè-
ìè ³ º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî
âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ³ ïîäàëüøî¿
(çà óìîâè ñïëàòè çàçíà÷åíî¿ â öèõ àêòàõ â³ä-
íîâíî¿ âàðòîñò³) âèäà÷³ îðäåðà.

5. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” ïðè
ðîçðàõóíêàõ äî ïðîåêòó ì³ñüêîãî áþäæåòó íà
íàñòóïí³ ðîêè âðàõîâóâàòè êîøòè â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ÿê äæåðåëî ô³-
íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 4 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:
6.1. Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 13.07.2000 ¹ 1158
“Ïðî ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ âòðàò çåëåíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà â³ä çíåñåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü òà ¿õ ïåðåñàäæóâàííÿ ó ì. Êèºâ³”.

6.2. Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.02.2005 ¹ 119
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçðàõóíêó â³ä-
íîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà
Áàçîâèõ ðîçö³íîê âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ïî-
ñëóã ùîäî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü,
ïîãîäæåííÿ ãåíïëàí³â, ïëàí³â ïðîêëàäàííÿ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, äåíäðîïëàí³â ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿, ðîçðàõóíêó â³äíîâëþþ÷î¿ âàð-
òîñò³ ³ ï³äãîòîâêè (âèäà÷³) äîçâ³ëüíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ íà çíåñåííÿ ÷è/òà ïåðåñàäæóâàííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü”.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження Порядку видалення 
зелених насаджень на території м. Києва,

Порядку визначення відновної вартості 
зелених насаджень у м. Києві 

та Базових розцінок визначення вартості
послуг щодо обстеження 

зелених насаджень, погодження генпланів,
планів прокладання інженерних мереж,

дендропланів проектної документації,
розрахунку відновної вартості

і підготовки дозвільної документації 
на видалення зелених насаджень
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 811 

від 27 червня 2007 року

Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045
“Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України”, По�
ложення про управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від
26.12.2002 № 221/381, з метою забезпечення сталого розвитку столиці і її зеленої зони:

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ïðîöåäóðó âèäà-
ëåííÿ äåðåâ, êóù³â, ãàçîí³â ³ êâ³òíèê³â (äà-
ë³ — çåëåí³ íàñàäæåííÿ) íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà
Êèºâà.

2. Âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çä³éñíþ-
ºòüñÿ çà ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íà ï³äñòàâ³ îðäåðà
(êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 12,
13, 14, 15 öüîãî Ïîðÿäêó).

3. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
çàòâåðäæóº ñêëàä ïîñò³éíî ä³þ÷èõ êîì³ñ³é ç
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ïî êîæíîìó
ðàéîíó ì. Êèºâà (äàë³ — êîì³ñ³ÿ).

Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü: Ãîëîâà — äèðåê-
òîð ðàéîííîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü; ×ëåíè — ñïå-
ö³àë³ñòè ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, à òàêîæ
ïðåäñòàâíèê Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” — ó
ðàç³, ÿêùî âèäàëåííþ ï³äëÿãàº á³ëüøå 100 äå-
ðåâ àáî âèäàëåííþ ï³äëÿãàþòü çåëåí³ íàñà-
äæåííÿ, çðîñòàþ÷³ íà òåðèòîð³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çàÿâíèê
(þðèäè÷íà ÷è ô³çè÷íà îñîáà) òà âëàñíèê (êî-
ðèñòóâà÷) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ³íø³ çàö³êàâëå-
í³ îðãàí³çàö³¿. Ðîáî÷èì îðãàíîì, ÿêèé çàáåç-

ïå÷óº ä³ÿëüí³ñòü êîì³ñ³¿ â ÷àñòèí³ íàäàííÿ ïî-
ñëóã ³ç îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, íàðà-
õóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³, îôîðìëåííÿ àê-
òà îáñòåæåííÿ º â³äïîâ³äíå ðàéîííå êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ
íàñàäæåíü.

Ïîñëóãè íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Áàçîâèõ
ðîçö³íîê âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ïîñëóã ùîäî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ïîãîäæåííÿ
ãåíïëàí³â, ïëàí³â ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ, äåíäðîïëàí³â ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿,
ðîçðàõóíêó â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ ³ ï³äãîòîâêè äî-
çâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âèäàëåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü.

4. Ï³äñòàâîþ äëÿ îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, º çàÿâà
þðèäè÷íî¿ ÷è ô³çè÷íî¿ îñîáè (äàë³ — çàÿâ-
íèê) ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü äî ïî-
ñò³éíî ä³þ÷î¿ êîì³ñ³¿ ç îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü â³äïîâ³äíîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

Äî çàÿâè çàÿâíèê (ç óðàõóâàííÿì êîíêðåò-
íèõ îáñòàâèí) äîäàº äîêóìåíò íà ïðàâî íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äîçâ³ë íà çá³ð ìàòåð³àë³â íà
ïðîåêòóâàííÿ, â³äïîâ³äí³ êàðòîãðàô³÷í³ òà
ïðîåêòí³ ìàòåð³àëè àáî ³íø³ îá´ðóíòîâóþ÷³
äîêóìåíòè.

5. Êîì³ñ³ÿ ó ï’ÿòèäåííèé (à ó ðàç³ ÿêùî
ê³ëüê³ñòü äåðåâ ïåðåâèùóº 200 øòóê àáî ïëî-
ùà ä³ëÿíêè ñêëàäàº 4 ãà ³ á³ëüøå — äåñÿòè-
äåííèé) ñòðîê, ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ çàÿâè ïðî

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.06.2007 № 811

ПОРЯДОК 
видалення зелених насаджень

на території м. Києва
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Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, âèçíà÷àº ñòàí
çåëåíèõ íàñàäæåíü, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³, ³ ñêëàäàº àêò îáñòåæåííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, ó
øåñòè ïðèì³ðíèêàõ çà çðàçêîì, çàòâåðäæåíèì
íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòó-
ðè òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Óêðà¿íè â³ä 10.04.06 ¹ 105, ç äîäàíîþ ñõå-
ìîþ ðîçòàøóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî
ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ.

Àêò ó øåñòè ïðèì³ðíèêàõ ç äîäàíîþ ñõå-
ìîþ ðîçòàøóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî
ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, íàäàºòüñÿ äëÿ ïîãî-
äæåííÿ ç Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³.

6. Ó âèïàäêàõ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ íàäàííÿ
(ïåðåäà÷³) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà
(ðåêîíñòðóêö³¿ òîùî) îá’ºêòà (ïîãîäæåííÿ
ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêòà) â òàêîìó æ ïî-
ðÿäêó çä³éñíþºòüñÿ òàêîæ ïîïåðåäíº îáñòå-
æåííÿ ÿê³ñíîãî òà ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ äîö³ëüíî-
ñò³ (÷è íåäîö³ëüíîñò³) òà óìîâ âèäàëåííÿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü ³ ñêëàäàºòüñÿ âèñíîâîê îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ðîçòàøîâàíèõ
íà äàí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ó øåñòè ïðèì³ð-
íèêàõ, çà ôîðìîþ, àíàëîã³÷íîãî çðàçêó àêòà
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãà-
þòü âèäàëåííþ, çàçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 5 öüî-
ãî Ïîðÿäêó.

Âèñíîâîê îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü,
ðîçòàøîâàíèõ íà äàí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ïî-
äàºòüñÿ íà ïîãîäæåííÿ äî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
(äàë³ — Óïðàâë³ííÿ), êð³ì òèõ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, ùî ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³ÿõ ïðè-
ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó ³ íà çåìëÿõ ë³ñîâî-
ãî ôîíäó, ÿê³ ïîäàþòüñÿ íà ïîãîäæåííÿ Äåð-
æàâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³.

7. Ïîãîäæåíèé àêò ÷è âèñíîâîê, çã³äíî ç
ïóíêòàìè 5, 6 öüîãî Ïîðÿäêó, ó ï’ÿòè ïðè-
ì³ðíèêàõ ïåðåäàºòüñÿ íà ïîãîäæåííÿ äî Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”, ÿêå, â ñâîþ ÷åð-
ãó, ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü íàðàõóâàííÿ â³ä-
íîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü.

8. Ïîãîäæåíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ÿêèé ä³éñ-
íèé ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â â³ä çàçíà÷åíî¿ â öüî-
ìó àêò³ äàòè îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü,
â ÷îòèðüîõ ïðèì³ðíèêàõ ïîâåðòàºòüñÿ êîì³ñ³¿,
ïî îäíîìó ç ÿêèõ ïåðåäàºòüñÿ âëàñíèêó (êî-
ðèñòóâà÷ó) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàÿâíèêó, ðî-
áî÷îìó îðãàíó òà Óïðàâë³ííþ ÿê óïîâíîâà-
æåíîìó îðãàíó ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

9. Ãîëîâà ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ ç îáñòåæåííÿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü ãîòóº â òðèäåííèé ñòðîê
ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü, â ÿêîìó çàçíà÷àþòüñÿ äàí³ ïðî
ê³ëüê³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü
âèäàëåííþ ³ ùî çàëèøàþòüñÿ íà çåìåëüí³é
ä³ëÿíö³, òà ïåðåäàº éîãî äî Óïðàâë³ííÿ.

Çà ïîäàííÿì Óïðàâë³ííÿ ïðîåêò ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ïîãîäæóºòüñÿ ç Êè¿âñüêèì êîìóíàëüíèì îá’-
ºäíàííÿì çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”,
þðèäè÷íèì óïðàâë³ííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêîì ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ —
êåð³âíèêîì àïàðàòó òà ïåðåäàºòüñÿ íà ï³äïèñ
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

10. Íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèäàëåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàÿâíèêîì ñïëà÷óºòü-
ñÿ â³äíîâíà âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü, ðîç-
ì³ð ÿêî¿ ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì
âèçíà÷åííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ó ì. Êèºâ³.

11. Îðäåð íà âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
(çà çðàçêîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ì³í³ñòåð-
ñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 09.09.06
¹ 302) âèäàº Óïðàâë³ííÿ ÿê óïîâíîâàæåíèé
îðãàí ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)ðîáî÷èé îðãàí íå ï³çí³-
øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ ïîäàííÿ
çàÿâíèêîì äîêóìåíòà ïðî ñïëàòó â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü
âèäàëåííþ.

12. Ñïëàòà â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü íå ïðîâîäèòüñÿ ó ðàç³:

— ðåêîíñòðóêö³¿ àáî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
îá’ºêòà áëàãîóñòðîþ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ (ïàðêè, ñêâåðè, áóëüâàðè, çåëåí³ íàñàäæåí-
íÿ âçäîâæ âóëèöü òà äîð³ã òîùî);

— çíåñåííÿ àâàð³éíèõ, ñóõîñò³éíèõ ³ ôàóò-
íèõ äåðåâ, à òàêîæ ñàìîñ³éíèõ ³ ïîðîñëåâèõ
äåðåâ ç ä³àìåòðîì êîðåíåâî¿ øèéêè íå á³ëüø
ÿê 5 ñàíòèìåòð³â;

— ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ íà ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó;

— â³äíîâëåííÿ ñâ³òëîâîãî ðåæèìó â æèòëî-
âîìó ïðèì³ùåíí³, ùî çàò³íÿºòüñÿ äåðåâàìè;

— ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ òà åêñïëóàòàö³é-
íèõ ðîá³ò â îõîðîíí³é çîí³ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é
åëåêòðîïåðåäà÷³, íà òðàíñôîðìàòîðí³é ï³ä-
ñòàíö³¿ ³ ðîçïîä³ëüíîìó ïóíêò³ ñèñòåìè åíåð-
ãîïîñòà÷àííÿ, ìåðåæ³ âîäî-, òåïëîïîñòà÷àí-
íÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, òåëåêîìóí³êàö³éí³é ³
êàáåëüí³é åëåêòðîìåðåæ³;

— äîñÿãíåííÿ äåðåâîì â³êîâî¿ ìåæ³;
— ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà

òåðèòîð³¿ ðîçñàäíèê³â ç âèðîùóâàííÿ äåêîðà-
òèâíèõ äåðåâ òà êóù³â;

— ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñòèõ³éíîãî ëèõà, àâà-
ð³éíî¿ òà íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿.

13. Âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðè-
òîð³¿ ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó òà êëàäîâèù³
çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì áàëàíñîóòðèìóâà-
÷à íà ï³äñòàâ³ àêòà îáñòåæåííÿ, ñêëàäåíîãî òà
ïîãîäæåíîãî â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó,
áåç ñïëàòè ¿õ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³.

14. Âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà ïåðåáóâàº ó ïðèâàòí³é
âëàñíîñò³, òà íà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³ çä³éñíþ-
ºòüñÿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà (êîðèñòóâà÷à) çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè áåç ñïëàòè ¿õ â³äíîâíî¿ âàð-
òîñò³.

Â³äíîâíà âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü, ðîç-
òàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ùî â³äâåäå-
íà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ô³çè÷í³é àáî
þðèäè÷í³é îñîá³, ñïëà÷óºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïåðå-
äà÷³ òàêî¿ ä³ëÿíêè ó âëàñí³ñòü â³äïîâ³äíî¿ îñî-
áè.

Ó âèïàäêàõ, êîëè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåäà-
íî (â³äâåäåíî) ó âëàñí³ñòü ô³çè÷í³é àáî þðè-
äè÷í³é îñîá³ áåç ñïëàòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü (çîêðåìà äî íàáóòòÿ ÷èííî-
ñò³ öèì Ïîðÿäêîì), â³äíîâíà âàðò³ñòü çåëåíèõ
íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, ñïëà-
÷óºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó (êð³ì
âèïàäê³â âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà
ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³).

15. Âèäàëåííÿ àâàð³éíèõ, ñóõîñò³éíèõ òà
ôàóòíèõ äåðåâ íà îá’ºêò³ áëàãîóñòðîþ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ (ïàðêè, ñêâåðè, áóëüâàðè,
çåëåí³ íàñàäæåííÿ âçäîâæ âóëèöü òà äîð³ã òî-
ùî) çä³éñíþº áàëàíñîóòðèìóâà÷ íà ï³äñòàâ³
àêòà îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ñêëà-
äàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó.

16. Ó ïðîöåñ³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñòèõ³éíî-
ãî ëèõà, àâàð³éíî¿ òà íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, à
òàêîæ ó ðàç³, êîëè ñòàí çåëåíèõ íàñàäæåíü
çàãðîæóº æèòòþ, çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí ÷è ìàé-
íó ãðîìàäÿí òà/àáî þðèäè÷íèõ îñ³á, âèäàëåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çä³éñíþºòüñÿ íåãàéíî
ç ïîäàëüøèì îôîðìëåííÿì àêòà îáñòåæåííÿ
â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó.

17. Îáîâ’ÿçêîâîìó â³äíîâëåííþ ó ïîâíîìó
îáñÿç³ ï³äëÿãàþòü çåëåí³ íàñàäæåííÿ ï³ñëÿ ¿õ
âèäàëåííÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îêðåìèõ âèä³â
ðîá³ò, à ñàìå: ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ íà
³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó, ïðî-
âåäåííÿ ðåìîíòíèõ òà åêñïëóàòàö³éíèõ ðîá³ò
â îõîðîíí³é çîí³ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é åëåêòðîïå-
ðåäà÷³, íà òðàíñôîðìàòîðí³é ï³äñòàíö³¿ ³ ðîç-
ïîä³ëüíîìó ïóíêò³ ñèñòåìè åíåðãîïîñòà÷àí-
íÿ, ìåðåæ³ âîäî-, òåïëîïîñòà÷àííÿ òà âîäî-
â³äâåäåííÿ, òåëåêîìóí³êàö³éí³é ³ êàáåëüí³é
åëåêòðîìåðåæ³, ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñòèõ³éíî-
ãî ëèõà, àâàð³éíî¿ òà íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿.

18. Ñàí³òàðíà îáð³çêà äåðåâ íå º âèäàëåí-
íÿì çåëåíèõ íàñàäæåíü ³ ïðîâîäèòüñÿ çà ð³-
øåííÿì áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ï³äñòàâ³ àêòà
îáñòåæåííÿ, ïîãîäæåíîãî ç Êè¿âñüêèì êîìó-
íàëüíèì îá’ºäíàííÿì çåëåíîãî áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä”, çà âèíÿòêîì ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿ-
íîê òà çåìåëü, ùî ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, íà ÿêèõ ñàí³òàð-
íà îáð³çêà äåðåâ íå ïîòðåáóº ñêëàäàííÿ òà
ïîãîäæåííÿ àêòà îáñòåæåííÿ.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.06.2007 № 811

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У М. КИЄВІ

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³
çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ì. Êèºâ³ (íàäàë³ Ïîðÿ-
äîê) ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî Ìåòîäèêè âè-

çíà÷åííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü (íàäàë³ Ìåòîäèêà), çàòâåðäæåíî¿ íà-
êàçîì Ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè
òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Óêðà¿íè â³ä 14.12.06 ¹ 414.

2. Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì ôîðìóâàí-
íÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ âñ³õ âèä³â çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ó ì. Êèºâ³.

3. Ïîðÿäîê ïðèçíà÷åíèé äëÿ îá´ðóíòóâàí-
íÿ íàðàõóâàííÿ áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ³ âàðòîñò³ ðîá³ò ç â³äíîâëåííÿ ïî-
ñàäîê çåëåíèõ íàñàäæåíü çà óìîâè äîòðèìàí-
íÿ àãðîòåõí³÷íèõ íîðì ³ ïðàâèë ñòâîðåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü, òåõíîëîã³÷íî¿ ïîñë³äîâíî-
ñò³ âèêîíàííÿ ðîá³ò, ö³ííîñò³ ä³ëÿíîê ì³ñü-
êî¿ òåðèòîð³¿, ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ,
íîðì âèòðàò ìàòåð³àë³â, ìàøèí ³ ìåõàí³çì³â,
÷àñó, âñòàíîâëåíèõ ðåñóðñíèìè êîøòîðèñíè-
ìè íîðìàìè òà òåõíîëîã³÷íèìè êàðòàìè.

II. ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÐÀÕÓÂÀÍÍß 
Â²ÄÍÎÂÍÎ¯ ÂÀÐÒÎÑÒ² ÇÅËÅÍÈÕ 

ÍÀÑÀÄÆÅÍÜ Ó Ì. ÊÈªÂ²

4. Â³äïîâ³äíî äî Ìåòîäèêè â³äíîâíà âàð-
ò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü ðîçðàõîâóºòüñÿ çà
ôîðìóëîþ:

Ââ = Âá + Ââ³ä, äå
Ââ — â³äíîâíà âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü

(äåðåâî, êóù, ãàçîí, êâ³òíèê);
Âá — áàëàíñîâà âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñà-

äæåíü;
Ââ³ä — âàðò³ñòü â³äíîâëåííÿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü (êîìïëåêñ ðîá³ò ç ñàä³ííÿ ³ äîãëÿ-
äó çà çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè â ïåð³îä ¿õ
ïðèæèâëåííÿ).

Визначення балансової вартості
(цінності) зелених насаджень
5. Áàëàíñîâà âàðò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ äëÿ âñ³õ

âèä³â çåëåíèõ íàñàäæåíü ç âðàõóâàííÿì ÿê³ñ-
íîãî ñòàíó (äîáðèé, çàäîâ³ëüíèé, íåçàäîâ³ëü-
íèé), â³êîâîãî ñòàíó (ìîëîäíÿê, ñåðåäíüîâ³êî-
â³, ïðèñòèãë³, ñòèãë³, ïåðåñòèãë³), ïîðîäè
(øâèäêîðîñòó÷³, õâîéí³, ïîâ³ëüíîðîñòó÷³),
ôóíêö³îíàëüíî¿ íàëåæíîñò³ (çàãàëüíîãî ³ îáìå-
æåíîãî êîðèñòóâàííÿ, ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, ïðèðîäíèé ³ çàïîâ³äíèé ôîíä, ³íø³), çî-
íè ðîçòàøóâàííÿ — ö³ííîñò³ ä³ëÿíêè ì³ñüêî¿
òåðèòîð³¿ (ÿäðî ì³ñòà, öåíòðàëüíà, ñåðåäíÿ, ïå-
ðèôåð³éíà, ïðèì³ñüêà çîíè) ³ ðîçðàõîâóºòüñÿ
çà ôîðìóëîþ:

Âá = Âäì õ Êâ õ Êï õ Êÿ õ Êô õ Êç, äå
Âäì — êîøòîðèñíà âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñà-

äæåíü, ðîçðàõîâàíà çã³äíî ç âèòðàòàìè ïîíå-
ñåíèìè çà ¿õ äîãëÿäîì.

à) Áàçîâà Âäì äëÿ äåðåâ âèçíà÷àºòüñÿ —
êîøòîðèñíà âàðò³ñòü ð³÷íîãî äîãëÿäó çà äåðå-
âîì (äîäàòêè 9, 10) ïîìíîæåíà íà 20 ðîê³â —
³ çàñòîñîâóºòüñÿ äî äåðåâ â³êîì äî 20 ðîê³â
âêëþ÷íî.

Äî äåðåâ, â³ê ÿêèõ ïåðåâèùóº 20 ðîê³â, çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ïîïðàâî÷íèé êîåô³ö³ºíò äî â³êî-
âîãî ñòàíó äåðåâà (Êâ).

á) Áàçîâà Âäì äëÿ êóù³â âèçíà÷àºòüñÿ —
êîøòîðèñíà âàðò³ñòü ð³÷íîãî äîãëÿäó çà êóùåì
(äîäàòêè 11, 12) ïîìíîæåíà íà 5 ðîê³â ³ çàñòî-
ñîâóºòüñÿ äî êóù³â â³êîì äî 5 ðîê³â âêëþ÷íî.

Äî êóù³â, â³ê ÿêèõ ïåðåâèùóº 5 ðîê³â, çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ïîïðàâî÷íèé êîåô³ö³ºíò äî â³êî-
âîãî ñòàíó êóùà (Êâ).

Êâ — ïîïðàâî÷íèé êîåô³ö³ºíò äî â³êîâî-
ãî ñòàíó äåðåâà àáî êóùà (òàáëèöÿ 1).

Òàáëèöÿ 1

â) Áàçîâà Âäì äëÿ 1 êâ. ì ãàçîíó âèçíà-
÷àºòüñÿ — êîøòîðèñíà âàðò³ñòü ð³÷íîãî äî-
ãëÿäó çà ãàçîíîì (äîäàòîê 6) ïîìíîæåíà íà
éîãî ïëîùó.

ã) Áàçîâà Âäì äëÿ 1 êâ. ì êâ³òíèêà ç îä-
íîë³òíèê³â àáî áàãàòîë³òíèê³â âèçíà÷àºòü-
ñÿ — êîøòîðèñíà âàðò³ñòü ð³÷íîãî äîãëÿäó
çà êâ³òíèêîì (äîäàòêè 7, 8) ïîìíîæåíà íà
éîãî ïëîùó.

Êï — îð³ºíòîâíà âåëè÷èíà êîåô³ö³ºíòà çà
ö³íí³ñòþ ïîðîäè (òàáëèöÿ 2).

Òàáëèöÿ 2

Ö³íí³ñòü ïîðîäè âèçíà÷àºòüñÿ çà òàêèìè
îçíàêàìè:

Äåðåâà øâèäêîðîñòó÷³ — òîïîëÿ, âåðáà, áå-
ðåçà, ÿñåí, êëåí ÿñåíåëèñòèé òà ñð³áëÿñòèé,
àêàö³ÿ á³ëà òà ñð³áëÿñòà, ãëåäè÷³ÿ, â’ÿç øîðñò-
êèé ³ äð³áíîëèñòèé òà ³íø³.

Äåðåâà ïîâ³ëüíîðîñòó÷³ — äóá, ãðàá, ãîð³õ,
ëèïà, êàøòàí ê³íñüêèé, ãðóøà ë³ñîâà òà ³íø³.

Äåðåâà õâîéí³ — ñîñíà, ÿëèíà, òóÿ, ìîä-
ðèíà, òèñ ÿã³äíèé, ÿë³âåöü âèñîêèé, êèïà-
ðèñ òà ³íø³.

Êóù³ øâèäêîðîñòó÷³ — áóçèíà, òàâîëãà ãî-
ðîáèíîëèñòà ³ êàøòàíîëèñòà, æèìîëîñòü òà-
òàðñüêà, ìàñëèíêà âóçüêîëèñòà, ñìîðîäèíà òà
³íø³.

Êóù³ ïîâ³ëüíîðîñòó÷³ — ãë³ä çâè÷àéíèé, êè-
çèë, ³ðãà, áèðþ÷èíà çâè÷àéíà, îáë³ïèõà, ñàì-
øèò â³÷íîçåëåíèé òà ³íø³.

Êÿ — îð³ºíòîâíà âåëè÷èíà êîåô³ö³ºíòà ÿê³ñ-
íîãî ñòàíó (òàáëèöÿ 3).

Òàáëèöÿ 3

ßê³ñíèé ñòàí äåðåâ âèçíà÷àºòüñÿ çà òàêèìè
îçíàêàìè:

äîáðèé — äåðåâà çäîðîâ³, íîðìàëüíî ðîçâè-
íåí³, ëèñòÿ ãóñòå, ð³âíîì³ðíî ðîçì³ùåíå íà ã³ë-
êàõ ëèñòÿ ÷è õâîÿ, íîðìàëüíîãî ðîçì³ðó ³ çà-
áàðâëåííÿ, â³äñóòí³ îçíàêè õâîðîá ³ øê³äëèâèõ
ðàí, óøêîäæåíü ñòîâáóð³â ³ ñêåëåòíèõ ã³ëîê, à
òàêîæ äóïåë;

çàäîâ³ëüíèé — äåðåâà çäîðîâ³, àëå ç îçíàêà-
ìè óïîâ³ëüíåíîãî ðîñòó, ç íåð³âíîì³ðíî ðîç-
âèíåíîþ êðîíîþ, íà ã³ëêàõ ìàëî ëèñòÿ, º íå-
çíà÷í³ ìåõàí³÷í³ ïîøêîäæåííÿ ³ íåâåëèê³ äóï-
ëà;

íåçàäîâ³ëüí³ — äåðåâà äóæå îñëàáëåí³, ñòîâ-
áóðè ìàþòü âèêðèâëåííÿ, êðîíè ñëàáî ðîçâè-
íåí³, º ñóõ³ òà çàñèõàþ÷³ ã³ëêè, ïðèð³ñò îäíî-
ð³÷íèõ ïàãîí³â íåçíà÷íèé, òåõí³÷íî ïîøêî-
äæåí³ ñòîâáóðè, äóïëà.

Êô — îð³ºíòîâíà âåëè÷èíà êîåô³ö³ºíòà
ôóíêö³îíàëüíî¿ íàëåæíîñò³ (òàáëèöÿ 4).

Òàáëèöÿ 4

Êç — îð³ºíòîâíà âåëè÷èíà êîåô³ö³ºíòà ö³í-
íîñò³ ä³ëÿíêè ì³ñüêî¿ òåðèòîð³¿ (òàáëèöÿ 5).

Òàáëèöÿ 5

Öåíòðàëüíà — ä³ëÿíêà çàë³çíèö³ â³ä çàë³ç-
íè÷íî¿ ñò. “Çåí³ò” äî çàë³çíè÷íî¿ ñò. “Îáî-
ëîíü”, ïî âóë. Åëåêòðèê³â â íàïðÿìêó ð. Äí³ï-
ðî äî Ïåòð³âñüêîãî çàë³çíè÷íîãî ìîñòà, àêâà-
òîð³ÿ ð. Äí³ïðî äî Äàðíèöüêîãî çàë³çíè÷íîãî
ìîñòà, ä³ëÿíêà çàë³çíèö³ â³ä Äàðíèöüêîãî çà-
ë³çíè÷íîãî ìîñòà ÷åðåç çàë³çíè÷í³ ñò. “Âèäó-
áè÷³”, “Êè¿â-Ìîñêîâñüêèé”, “Ïðîòàñ³â ßð”,
“Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé” äî çàë³çíè÷íî¿ ñò. “Êà-
ðàâàºâ³ Äà÷³”, ïî âóë. ²íäóñòð³àëüí³é, ïî âóë.
Äîâæåíêà, ïî âóë. Îëåíè Òåë³ãè, ïî Ìîñêîâ-
ñüêîìó ïðîñïåêòó äî çàë³çíè÷íî¿ ñò. “Çåí³ò”.

Ïðèì³ñüêà çîíà — òåðèòîð³ÿ æèòëîâèõ ìà-
ñèâ³â Áèê³âíÿ, Áîðòíè÷³, ×àïàºâêà, Ïóùà-Âî-
äèöÿ, Æóëÿíè òà ³íøà òåðèòîð³ÿ çà ìåæàìè çà-
áóäîâàíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.

Визначення кошторисної вартості
відновлення зелених насаджень
6. Âàðò³ñòü êîìïëåêñó ðîá³ò ç â³äíîâëåííÿ çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü (Ââ³ä) — /ï³äãîòîâêà ìåõàí³-
çîâàíèì àáî ðó÷íèì ñïîñîáîì ñòàíäàðòíèõ
ì³ñöü ñàä³ííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ñàä³ííÿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü ³ äîãëÿä çà íèìè ïðîòÿãîì ïå-
ð³îäó ïðèæèâëåííÿ — 1 ð³ê/ ñêëàäàºòüñÿ ç ïðÿ-
ìèõ âèòðàò, çàãàëüíî-âèðîáíè÷èõ âèòðàò, àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàò ³ áåðåòüñÿ ç äîäàòê³â 
1-8 â³äïîâ³äíî äî âèäó çåëåíèõ íàñàäæåíü.

Êîøòîðèñè êîðèãóþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä
ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â áó-
ä³âíèöòâ³ òà âàðòîñò³ ñàä³âíîãî ìàòåð³àëó, ñôîð-
ìîâàíî¿ íà ðèíêó.

Ві овий стан Кв

дерев

- молодня до 20 ро ів 1

- середньові ові 20-50 ро ів 1,5

- присти лі 50-80 ро ів 2,2

- сти лі і перести лі 80 і більше
ро ів 2,5

щів

- до 5 ро ів 1,0

- від 5 до 10 ро ів 1,5

- від 10 до 20 ро ів 2,0

- більше 20 ро ів 1,5

Порода ща Кп

- швид орост чі 1,0

- хвойні 1,5

- повільнорост чі 2,0

Я існий стан Кя

добрий 1,0

задовільний 1,5

незадовільний 2,0

Зона розташ вання
зелених насаджень

Кз

Центральна зона 3,0

Решта території
заб дованої частини міста 1,5

Примісь а зона 1,0

Ф н ціональна належність
зелених насаджень

Кф

За ально о орист вання
(пар и, с вери, б львари,
тощо)

2,0

Спеціально о призначення
(в лиці, ма істралі в
населених п н тах, санітарно-
захисні зони і т.д.)

1,5

Спеціально о призначення
(в лиці, ма істралі в
населених п н тах, санітарно-
захисні зони і т.д.)

1,5

Інші 1,0

Природоохоронний,
заповідний фонд

5,0

Порода дерева Кп

- швид орост чі 1,0

- хвойні 1,5

- повільнорост чі 2,0

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

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

№
п/п Вид робіт

Норма
час ,

люд./ од

Вартість,
рн.

Ви он ється

КО "Київ-
зеленб д"

районними
КПУЗН

1 2 3 4 5

1. Попередні роботи

1.1. Прийняття та реєстрація заяв та інших до ментів замовни а 0,70 5,56 2,78 2,78

1.2. Аналіз поданих матеріалів, робота з замовни ом і прое тною ор анізацією, вивчення вплив об`є та на існ ючі зелені насадження 5,9 46,85 42,16 4,69

1.3.
Вивчення архівних матеріалів по зонах ландшафт , що охороняється, та визначення на місцевості протиерозійно о, ґр нтозахисно о
і мі ро ліматично о вплив існ ючих зелених насаджень на нав олишнє природне середовище, а та ож їх естетичної і де оративної
цінності і місця в ландшафтно-містоб дівном просторі.

8.0 63,52 63,52

2. За альні роботи

2.1. Виїзд на місце, обстеження діляно зелених насаджень (територій їх розташ вання) 8,0 63,52 63,52

2.2. С ладання виснов про попередні мови, за я их б дівництво (ре онстр ція) об`є та чи інше ви ористання земельної ділян и може
б ти реалізованим 4,4 34,94 34,94

2.3. По одження передпрое тної до ментації на б дівництво (ре онстр цію) об`є тів та інженерних мереж 4,0 31,76 31,76

3. Розроблення мов і с ладання а тів, онтроль робіт

3.1. По одження енпланів, планів про ладання інженерних мереж і дендропланів прое тної до ментації 4,4 34,94 34,94

3.2. Виїзд на місце, виміт а земельної ділян и в нат рі, виміт а зелених насаджень, я і підля ають знесенню чи пересадженню:

- до 5 дерев та 0,1 а земельної ділян и
- до 10 дерев та 0,5 а земельної ділян и
- до 50 дерев та 1,0 а земельної ділян и
- до 10Одерев та 2,0 а земельної ділян и
- до 200 дерев та 4,0 а земельної ділян и

3,5
10,5
19,6
28,7
43,0

27,79
83,37
155,62
277,88
341,42

2,78
8,34
15,56
27,79
34,14

25,01
75,03
140,06
250,09
307,28

3.3.

С ладання а та обстеження зелених насаджень з визначенням їх я існо о стан , розрах но балансової і відновної вартості зелених
насаджень, виход та ви ористання деревини:
- до 5 дерев та 0,1 а земельної ділян и - до 10 дерев та 0,5 а земельної ділян и
- до 50 дерев та 1,0 а земельної ділян и
- до 10Одерев та 2,0 а земельної ділян и
- до 200 дерев та 4,0 а земельної ділян и

8,0
10,0
14,0
16,0
20,0

63,52
79,40
111,16
127,04
158,80

3,18
19,06
51,82
66,70
98,46

60,34
60,34
60,34
60,34
60,34

4. Оформлення та видача виснов ів, а тів

4.1. Форм вання па ета дозвільної до ментації, пояснювальної запис и тощо до прое т розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації про внесення зелених насаджень 16,0 127,04 127,04

4.2. Ведення облі , артоте и виданих до ментів 2,0 15,88 7,94 7,94

4.3. Технічне оформлення, реєстрація та видача до ментів замовни 2,0 15,88 7,94 7,94

4.4 Відрах вання:

- Пенсійний фонд (31,8%)
- соцстрах (2,9%)
- страх вання від нещасних випад ів (1,2%)
- допомо а по безробіттю (1,3%)

4.5. Адміністративні витрати (14%)

4.6. Плановий приб то (12,0%)

Разом:

ПДВ 20%

Разом з ПДВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 27.06.2007 № 811

БАЗОВІ РОЗЦІНКИ
визначення вартості обстеження зелених насаджень, 

погодження генпланів, планів прокладання інженерних мереж, дендропланів проектної документації,
розрахунку відновної вартості і підготовки дозвільної документації на видалення зелених насаджень

1. Ó âèïàäêàõ, êîëè ïëîùà ä³ëÿíêè çåëåíèõ íàñàäæåíü ïåðåâèùóº 4,0ãà àáî 200 äåðåâ,
âàðò³ñòü ðîá³ò çðîñòàº ïðîïîðö³éíî äî ïëîù³ îáñòåæåííÿ ÷è ê³ëüêîñò³ äåðåâ â çàëåæíîñò³
â³ä òîãî, ÿêèé ïîêàçíèê çðîñòàííÿ âèùèé.

2. Âàðò³ñòü îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ïðè íàäàíí³ (ïåðåäà÷³) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïëîùåþ äî 100ì2 äëÿ ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ îá’ºêò³â âèçíà÷àºòüñÿ áåç óðàõóâàííÿ ðîá³ò,
âèêëàäåíèõ â ï.ï.1.2. òà 1.3. öèõ Áàçîâèõ ðîçö³íîê.

3. Ó ðîçö³íêàõ íà âèäè ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ï. ï. 2.1; 3.2, íå âðàõîâàí³ âèòðàòè íà íàé-

ìàííÿ òðàíñïîðòó. ßêùî òðàíñïîðò íå íàäàºòüñÿ çàìîâíèêîì, ö³ âèòðàòè âèçíà÷àþòüñÿ
îêðåìèì ðîçðàõóíêîì.

4. Âàðò³ñòü îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ïîãîäæåííÿ ãåíïëàí³â, ïëàí³â ïðîêëàäàííÿ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ äåíäðîïëàí³â ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ï³äãîòîâêè (âèäà÷³) äîçâ³ëüíî¿
äîêóìåíòàö³¿ íà çíåñåííÿ ÷è/òà ïåðåñàäæóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü äëÿ îêðåìèõ êàòåãî-
ð³é íàñåëåííÿ (³íâàë³ä³â â³éíè òà ïðàö³) ïðè ðîçì³ùåíí³ òèì÷àñîâîãî îá’ºêòà ïëîùåþ äî
100ì2 çìåíøóºòüñÿ íà 25% ³ ñòàíîâèòü 75% â³ä ðîçðàõîâàíî¿ ñóìè.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.06.2007 № 811

СКЛАД 
постійно діючих комісій з обстеження зелених насаджень по кожному

району м. Києва

Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü:
Ãîëîâà êîì³ñ³¿ — äèðåêòîð ðàéîííîãî êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü.

×ëåíè êîì³ñ³¿ — ñïåö³àë³ñòè ðàéîííèõ êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü;

— ïðåäñòàâíèê Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-

àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” — ó ðàç³, ÿêùî âèäàëåííþ ï³äëÿãàº á³ëü-
øå 100 äåðåâ àáî âèäàëåííþ ï³äëÿãàþòü çå-
ëåí³ íàñàäæåííÿ, çðîñòàþ÷³ íà òåðèòîð³¿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ;

— çàÿâíèê (þðèäè÷íà ÷è ô³çè÷íà îñîáà)
òà âëàñíèê (êîðèñòóâà÷) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;

— ³íø³ çàö³êàâëåí³ îðãàí³çàö³¿ ó ðàç³ íåîá-
õ³äíîñò³.

Примітка:

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

1.1 Îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà ³ç ÷èñëà íåïðà-

öþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â òà îäåðæóâà÷³â äåðæàâ-
íî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè â³äïîâ³äíî äî Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïî-
ìîãó ³íâàë³äàì ç äèòèíñòâà òà ä³òÿì-³íâàë³-
äàì” (äàë³ — äîïîìîãè):

Про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги

окремим категоріям малозахищених 
верств населення м. Києва

з нагоди святкування 
Дня святих апостолів Петра і Павла

у 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 815 

від 27 червня 2007 року

З метою подальшого соціального захисту окремих категорій пенсіонерів м. Києва відповідно до міської
комплексної програми “Турбота” на 2006�2010 роки, затвердженої рішенням Київради від 16.12.2005
№ 603/3064, та з нагоди святкування Дня святих апостолів Петра і Павла:
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— ó ðîçì³ð³ 100 ãðí. êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà
ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè, ðîç-
ì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè ÿêèõ íå
ïåðåâèùóº ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó
äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü;

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

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

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

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïåðåðàõóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³
30118,0 òèñ. ãðí. äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³
ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—
2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèïëàòó
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îð-
ãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà Ïåí-

ñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ÿê îäåðæóâà÷³ ïåí-
ñ³é òà äîïîìîãè;

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

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî îäíîðàçîâà äîïîìî-
ãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà ãðîìà-
äÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüîãî ïðè÷èíè,
ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí âèïëà÷óºòüñÿ ÷ëå-
íàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-
íîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåð-
òþ ïåíñ³îíåðà, à òàêîæ âðàõóâàòè òå, ùî ìà-
òåð³àëüíà äîïîìîãà íå âèïëà÷óºòüñÿ îñîáàì,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó óò-
ðèìàíí³, à îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñíî ìàþòü ïðà-
âî íà âèïëàòó ïåíñ³¿ òà äîïîìîãè, íàäàºòü-
ñÿ îäíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ó á³ëüøîìó
ðîçì³ð³. Ïðè öüîìó âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð
ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè âêëþ÷àº ðîçì³ð îñíîâíî¿
ïåíñ³¿, ïåíñ³þ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä
Óêðà¿íîþ, à òàêîæ ³íø³ íàäáàâêè, äîïëàòè
òà ï³äâèùåííÿ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання щомісячної 
матеріальної допомоги 

одиноким матерям м. Києва 
у 2007 році

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 816
від 27 червня 2007 року

Відповідно до статті З Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, на виконання міської
комплексної програма “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
16.12.2005 № 603/3064 та з метою подальшого соціального захисту сімей з дітьми:

1. Íàäàâàòè ç 01.06.2007 äî 31.12.2007 ùî-
ì³ñÿ÷íó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó îäèíîêèì ìà-
òåðÿì ì. Êèºâà ó ðîçì³ð³ 50 ãðí. êîæí³é äî-
äàòêîâî äî äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, ïåðåäáà÷å-
íî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó äîïî-
ìîãó ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè”.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïåðåðàõóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 
8181,0 òèñ. ãðí. äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà 2007 ð³ê íà
âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèïëàòó
ùîì³ñÿ÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷å-
íî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Âèçíà÷èòè Àêö³îíåðíó åíåðãîïîñòà÷àëüíó
êîìïàí³þ “Êè¿âåíåðãî” çàìîâíèêîì ðîçðîáêè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ çàâîäó “Åíåðã³ÿ”
Êè¿âåíåðãî” ³ç âñòàíîâëåííÿì òóðáîãåíåðàòîðà
äëÿ âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà âèäà÷åþ òåï-
ëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ì³ñüê³ ìåðåæ³.

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

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ íà çä³éñíåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çàâîäó
“Åíåðã³ÿ” Êè¿âåíåðãî” ³ç âñòàíîâëåííÿì òóðáî-
ãåíåðàòîðà äëÿ âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà
âèäà÷åþ òåïëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ì³ñü-
ê³ ìåðåæ³, ïîãîäèòè òà çàòâåðäèòè ¿¿ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äî 01.12.2007.

2.2. Ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ ³ç ðîç-
ðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ çàâîäó “Åíåð-
ã³ÿ” Êè¿âåíåðãî” ³ç âñòàíîâëåííÿì òóðáîãåíå-
ðàòîðà äëÿ âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà âèäà-
÷åþ òåïëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ì³ñüê³ ìå-
ðåæ³ âèçíà÷èòè íà òåíäåðí³é îñíîâ³ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

2.3. Ðîáîòè ðîçïî÷àòè ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêî-
íàííÿ ï³äïóíêòó 2.4. öüîãî ïóíêòó.

2.4. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò
â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Про розробку проекту
та виконання робіт 

з реконструкції заводу “Енергія” Київенерго”
із встановленням турбогенератора 

для вироблення електроенергії 
та видачею теплової та електричної енергії 

в міські мережі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 821 

від 3 липня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою ефективно�
го використання теплової енергії при спалюванні твердих побутових відходів для можливості збільшення
обсягів видачі теплової та електричної енергії в міські мережі:

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ÿê ãîëîâíîìó ðîçïîðÿä-
íèêó áþäæåòíèõ êîøò³â çàáåçïå÷èòè ô³íàíñó-
âàííÿ ðîá³ò â ìåæàõ îáñÿã³â, âèçíà÷åíèõ Ïðî-
ãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åí-
íÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ çàâîäó “Åíåðã³ÿ” Êè-

¿âåíåðãî” ³ç âñòàíîâëåííÿì òóðáîãåíåðàòîðà äëÿ
âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà âèäà÷åþ òåïëîâî¿
òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ì³ñüê³ ìåðåæ³ äî ïðî-
åêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê òà íà-
ñòóïí³ ðîêè.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøèõ çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ãîëóá÷åíêà À. Ê. òà Áàññà Ä. ß. çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ñëÿ öèôð
“31.12.2011” äîïîâíèòè ñëîâàìè:

“ç ÷àñòêîâèì îáìåæåííÿì äîðîæíüîãî ðó-
õó íà âóë. Ïåòð³âñüê³é òà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é
çã³äíî ç ãðàô³êîì, ùî äîäàºòüñÿ”.

2. Ï³äïóíêò 2.5 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ
äîïîâíèòè àáçàöîì äðóãèì òàêîãî çì³ñòó:

“Ïåðåäáà÷èòè âëàøòóâàííÿ ïîñò³â äëÿ
ìèòòÿ êîë³ñ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³ ç áóä³-

âåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ âèêëþ÷åííÿ çà-
áðóäíåííÿ ïðî¿çíèõ ÷àñòèí âóëèöü, ïðèëåã-
ëèõ äî ì³ñöü âèêîíàííÿ ðîá³ò”.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації 
від 28.11.2006 № 1691

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 822 
від 3 липня 2007 року

У зв’язку з уточненням проектних рішень щодо організації та забезпечення безпеки дорожнього руху, а
також для належного виконання робіт з будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колек�
тора на ділянці колектора на вул. Петрівській та вул. Глибочицькій:

Внести зміни та доповнення до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.11.2006
№ 1691 “Про дозвіл на будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора у Голосіїв�
ському, Печерському, Шевченківському та Подільському районах”, а саме:

06 липня 2007р.

З 22.00 до 6.0007 липня 2007р.

08 липня 2007р.

Додаток
до розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 28.11.2006 № 1691 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 03.07.2007 № 822

ГРАФІК
часткового обмеження дорожнього руху 

при виконанні робіт із прокладання електрокабелів 10 кВ 
через вул. Петрівську та вул. Глибочицьку

до будівельного майданчика № 9 
при будівництві Другої нитки головного

міського каналізаційного колектора
у Голосіївському, Печерському, 

Шевченківському та Подільському районах

Òåðì³íè ÷àñòêîâîãî îáìåæåííÿ äîðîæíüîãî ðóõó íà âóë. Ïåòð³âñüê³é òà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é:

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîø-
òè â ñóì³ 335,0 òèñ. ãðí. äëÿ ô³íàíñîâî¿ äî-
ïîìîãè Áëàãîä³éí³é óñòàíîâ³ “Äæåðåëà” íà
ïðîäîâæåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ åêñïåðèìåíòó ³ç
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â ç ðîçóìîâîþ
â³äñòàë³ñòþ.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîø-

òè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ
ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання у 2007 році
фінансової допомоги 

Благодійній установі “Джерела”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 832 

від 4 липня 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, рішен�
ня Київської міської ради від 17.11.2005 № 385/2846 “Про проведення в місті Києві експерименту із соці�
альної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю”, на виконання міської комплексної програми “Турбо�
та” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064:
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Íàö³îíàëüíèé
ïðàïîð
ï³äíÿëè 
ç òðåòüîãî ðàçó

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ïèòàííÿ ïðî ï³äíÿòòÿ Íàö³î-
íàëüíîãî ïðàïîðà ïåðåä Êè¿âðà-
äîþ ïåðåäàëè íà ðîçãëÿä ïðåçè-
ä³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Íàìàãàííÿ ç³áðà-
òè ¿¿ âèÿâëÿëèñÿ ìàðíèìè. Ê³ëü-
êà ðàç³â ïåðåíîñèëèñÿ ñòðîêè çà-
ñ³äàííÿ — íå ìîãëè ç³áðàòè êâî-
ðóì. Íà ãîëîâó Êè¿âðàäè Àðíîëü-
äà Íàçàð÷óêà ÷èíèâñÿ øàëåíèé
òèñê, ³ â³í áóâ âèìóøåíèé ï³òè íà
ë³êàðíÿíèé. Îòîæ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî
ï³äíÿòòÿ Íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà
ëÿãëà íà ïëå÷³ çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âðàäè Îëåêñàíäðà Ìîñ³þêà.

×óòêà ïðî òå, ùî â Êè¿âðàä³
ñêëàëàñÿ ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ íàâ-
êîëî ï³äíÿòòÿ Íàö³îíàëüíîãî
ïðàïîðà, øâèäêî ðîçëåò³ëàñÿ ïî
Êèºâó. Â ì³ñüêðàä³ ç ðàíêó äî âå-
÷îðà ÷åðãóâàëè íàðîäí³ äåïóòàòè
äåìîêðàòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. 

Òóò æå áóëè é äåïóòàòè-êîìó-
í³ñòè òà ¿õí³ ïðèá³÷íèêè. Ñïî-
÷àòêó âèð³øèëè ïðàïîð ïåðåä
Êè¿âðàäîþ ï³äíÿòè â ï’ÿòíèöþ,
20 ëèïíÿ. Ïðîòå öå íå âäàëîñÿ,
çíîâó-òàêè ÷åðåç áðàê êâîðóìó.

Ïîò³ì ï³äíÿòòÿ ïåðåíåñëè íà
ïîíåä³ëîê, 23 ëèïíÿ. Íàñë³äîê
òîé ñàìèé: ïðåçèä³ÿ íå ç³áðàëà-

ñÿ, é ð³øåííÿ íå óõâàëåíå. À âæå
ó â³âòîðîê, 24 ëèïíÿ 1990 ðîêó,
õî÷à êâîðóìó ïðåçèä³¿ òàê ³ íå áó-
ëî, Îëåêñàíäð Ìîñ³þê ðàçîì ³ç
äåìîêðàòè÷íî íàëàøòîâàíèìè
äåïóòàòàìè ïðèéíÿëè ïðîòîêîëü-
íå ð³øåííÿ: ï³äíÿòè Íàö³îíàëü-
íèé ïðàïîð íàä Êè¿âðàäîþ â òîé
æå äåíü î 19-é ãîäèí³. Öå áóëî
ñïðàâä³ âîëüîâå ð³øåííÿ, ³ âñþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öå âçÿëè íà
ñåáå äåïóòàòè äåìîêðàòè÷íîãî
ñïðÿìóâàííÿ.

Ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé çàïîâíèëè
Õðåùàòèê — â³ä Áåññàðàáñüêî¿
ïëîù³ äî íèí³øíüîãî ìàéäàíó
Íåçàëåæíîñò³. Ðóõ òðàíñïîðòó áó-
ëî ïàðàë³çîâàíî. Ëþäè ñòîÿëè íà
äàõàõ òðîëåéáóñ³â, îáë³ïèëè äåðå-
âà, àáè íå ïðîïóñòèòè öþ âèçíà÷-
íó ìèòü. Íàòîâï ðîçñòóïàâñÿ ëè-
øå ïåðåä Íàö³îíàëüíèì ïðàïî-
ðîì, ÿêèé íà âèñîêî ï³äíÿòèõ ðó-
êàõ óðî÷èñòî íåñëè äåñÿòêè ìî-
ëîäèõ ëþäåé â³ä Ñîô³éñüêîãî ñî-
áîðó. Òàì ï³ñëÿ Áîæî¿ ë³òóðã³¿ éî-
ãî îñâÿòèâ âëàäèêà Âîëîäèìèð.
À ñàìà óðî÷èñòà ìèòü ï³äíÿòòÿ
ïðàïîðà íàñòàëà ëèøå î 19-é ãî-
äèí³

Оле АРТЕМЧУК,
спеціально для “Хрещати а”

Уперше Національний прапор підняли на Хрещати , 36 вольовим рішенням
президії Київради 24 липня 1990 р.
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Áëàãîä³éíèêè ïðîòè ðàêó
Âîëîíòåðè ïðåçåíòóâàëè ñîö³àëüíèé ïðîåêò äîïîìîãè
äèòÿ÷îìó â³ää³ëåííþ ²íñòèòóòó îíêîëîã³¿ ÀÍ Óêðà¿íè

Âîëîíòåðñüêà ãðóïà (ËÏ 98) çà
ñïðèÿííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî îá’ºä-
íàííÿ ñóá’ºêò³â àâòîðñüêèõ ³ ñó-
ì³æíèõ ïðàâ “Îáåð³ã” âëàøòóâà-
ëà àêö³þ íà ï³äòðèìêó äèòÿ÷îãî
â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó îíêîëîã³¿
ÀÍ Óêðà¿íè. Òàì æå ïðîçâó÷àâ
êîíöåðò äëÿ âîëîíòåð³â. Ëàóðåàò
ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó, âîëîäàð
ïðåì³¿ ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà Îëüãà
Ñòóïàê (ñîïðàíî) òà äîöåíò Íà-
ö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Íà-
òàëÿ Êàðåâ³íà (ôîðòåï³àíî) âè-
êîíàëè óêðà¿íñüê³, ðîñ³éñüê³ òà
çàõ³äí³ ðîìàíñè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà îá’ºäíàííÿ “Îáåð³ã” Ñåð-
ã³é Ñòóïàê, äî 23 ñåðïíÿ çàïëà-
íîâàíî ç³áðàòè 35 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Ö³ êîøòè ñêåðóþòü íà ïðèäáàí-
íÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáëàäíàííÿ.

Àäæå ÷àñòî íåïðàâèëüíèé ä³à-
ãíîç ñòàº ïðè÷èíîþ çàãèáåë³ ìà-
ëåíüêèõ ïàö³ºíò³â. Âîëîíòåðñüêà
ãðóïà ïðàöþº íàä ïðîåêòîì
“Âðÿòóé ìîº æèòòÿ” âæå ê³ëüêà
ì³ñÿö³â, íàëàãîäæóº êîíòàêòè ç
ôîíäàìè, ùî çàéìàþòüñÿ ö³ºþ
ïðîáëåìîþ (“Óêðà¿íî, ÿ çà òå-
áå”, “Ñ³ÿííÿ”, áàòüê³âñüêèé
ôîíä “Êðàá”), ñïîíñîðàìè. Íà
çàõ³ä çàïðîñèëè ëþäåé, êîòð³
òåæ ñòóðáîâàí³ ìàéáóòí³ì õâî-
ðèõ ä³òåé: Êàòåðèíó Ñåðåáðÿí-
ñüêó, Îëåêñàíäðà Çëîòíèêà,
Ïàâëà Ç³áðîâà, Âîëîäèìèðà Ïî-
ëîõàëà.

Êàòåðèíà âæå íå ïåðøèé ð³ê
îï³êóºòüñÿ îíêîëîã³÷íèì äèòÿ-
÷èì â³ää³ëåííÿì. Ç ëèñòîïàäà
2005 ðîêó ñòóä³ÿ Ñåðåáðÿíñüêèõ
áåðå ó÷àñòü ó ð³çíèõ ïðîåêòàõ òà

ñï³âïðàöþº ç áàòüê³âñüêèì ôîí-
äîì “Êðàá”.

— Ùîá äîïîìàãàòè ä³òÿì, íå
îáîâ’ÿçêîâî âñòóïàòè â ð³çí³ îá’-
ºäíàííÿ,— ââàæàº çíàìåíèòà ã³ì-
íàñòêà.— Öå ìàº áóòè íàñàìïå-
ðåä ïîêëèê ñåðöÿ. Ç ³íøîãî áî-
êó, ïîòð³áíî ïîðóøóâàòè òàêå
âàæëèâå ïèòàííÿ. Òîìó ìîðàëü-
íî ÿ çàâæäè ï³äòðèìóþ òàê³ àê-
ö³¿. Í³ùî íå ìîæå çð³âíÿòèñÿ ç
ïî¿çäêîþ äî ë³êàðí³: êîëè áà÷èø
î÷³ õâîðèõ ä³òåé, ðîçóì³ºø, ÿêå
íåâàæëèâå âñå ³íøå.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
â³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷î¿ îíêî-
ëîã³¿ Ñåðã³é Ïàâëèê, íàðàç³ ó íèõ
ë³êóþòüñÿ ìàéæå 40 ä³òåé. Á³ëü-
øå âì³ñòèòè êë³í³êà íå ìîæå. Áó-
äóºòüñÿ íîâèé êîìïëåêñ, àëå áà-
ãàòî íàãàëüíèõ ïèòàíü ³ äîñ³ íå-
âèð³øåí³.

Âîëîíòåðñüêà ãðóïà ³í³ö³þº
ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî¿ îï³êóíñüêî¿
ðàäè ïðè äèòÿ÷îìó â³ää³ëåíí³ ²í-
ñòèòóòó îíêîëîã³¿ ÀÍ Óêðà¿íè.
Òàêèé îðãàí ì³ã áè îçâó÷óâàòè
ïðîáëåìè õâîðèõ ä³òåé, ïîðóøó-
âàòè ïèòàííÿ çàêóï³âë³ äîðîãîãî
óñòàòêóâàííÿ òà ñïîðóäæåííÿ íî-
âèõ ïðèì³ùåíü

16 липня 1990 ро Верховна
Рада У раїни прийняла Де лара-
цію про державний с веренітет
У раїнсь ої РСР. За це про оло-
с вали 355 народних деп татів. А
вже 24 липня цьо о ж ро під ве-
чір на фла што перед Київра-
дою на Хрещати , 36 замайорі-
ло величезне, освячене і рідне
серцю ожно о раїнця синьо-
жовте полотнище — Національ-
ний прапор У раїни. З тих пір 24
липня офіційно відзначають я
День національно о прапора. У
2001 році на п’єдесталі фла што-
а встановлено бронзов мемо-
ріальн дош .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в Національній спілці омпозиторів У раїни від-
б вся бла одійно-творчий захід "Разом проти дитячої
он оло ії". На ньом зібралися всі небайд жі до проб-
леми хворих дітей, щоб об оворити напрям и майб т-
ньої співпраці.

Ãàëèíà ÎË²ÔÅÐ: “Áàæàííÿ
äîïîìîãòè çíåäîëåíèì
ìàº éòè â³ä ñåðöÿ”
Ðàäíèê ìåðà — ïðî ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора радни Київсь о о місь о о оло-
ви, енеральний дире тор Асоціації
"У раїнсь ий редитно-бан івсь ий со-
юз" Галина Оліфер передала дитячій лі-
арні "Охматдит" ошти на за півлю
медично о обладнання, я е зможе вря-
т вати сотні дитячих життів. Меценат
розповіла "Хрещати " про особист со-
ціальн відповідальність.

— Ó ëþäèíè ðàíî ÷è ï³çíî âèíèêàº ïîòðåáà çðî-
áèòè äîáðó ñïðàâó. Â êîãîñü âîíà ïîñò³éíà, à â êî-
ãîñü âèíèêàº âïåðøå. Äëÿ òàêîãî êðîêó ïîòð³áíà
ïñèõîëîã³÷íà òà ìîðàëüíà ãîòîâí³ñòü. Ö³íí³ñòü äîá-
ðî÷èíñòâà ïîëÿãàº íå â áàæàíí³ ïîõèçóâàòèñÿ ÷è
òî âèä³ëèòèñÿ ñåðåä îòî÷åííÿ. Áàæàííÿ äîïîìîãòè
çíåäîëåíèì ìàº éòè â³ä ñåðöÿ, â³ä äóø³. Ó ÿêèéñü
ìîìåíò òàê ñòàëîñÿ é ç³ ìíîþ.

— Âè ñàìîñò³éíî îáèðàëè àäðåñó ï³êëóâàííÿ?
— Ùîá âèð³øèòè, êîìó ìîæó äîïîìîãòè, çíàäî-

áèëîñÿ íåáàãàòî ÷àñó. Ë³ïøîãî ì³ñöÿ, í³æ “Îõìàò-
äèò”, ãîä³ é øóêàòè. Ñàìå öÿ ë³êàðíÿ ïîòðåáóº äî-
ïîìîãè íàéá³ëüøå. Êðèçîâà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ó â³ä-
ä³ëåíí³ ðåàí³ìàö³¿ íîâîíàðîäæåíèõ, äå ëåæèòü îäè-
íàäöÿòü êðèõ³òîê. ß íå ìîæó ïåðåäàòè ñëîâàìè òå,
ùî òàì ïîáà÷èëà: áåç ñë³ç íà íèõ äèâèòèñÿ íåìîæ-
ëèâî. Ñåðåä ñòðàæäàëüö³â áóëè íàéìåíø³ — äâ³é-
íÿ. Ï³ñëÿ ñìåðò³ îäí³º¿ äèòèíè íà ðóêàõ ó áåçïî-
ðàäíî¿ ìàòåð³ ëèøèëàñÿ ï³âòîðàì³ñÿ÷íà äîíüêà ³ç ëå-
ãåíåâîþ òà òðàâíîþ ïàòîëîã³ÿìè — ö³ îðãàíè íå
ôóíêö³îíóâàëè. Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþâàëàñü ùå é òèì,
ùî ó ìàòåð³ òÿæêà ôîðìà öóêðîâîãî ä³àáåòó. Äîïî-
ìîãè ÷åêàòè ¿ì íåìàº çâ³äêè. Íàâ³òü ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè çà íàðîäæåííÿ ä³òåé âîíà íå îòðèìàëà.
Ìîº ð³øåííÿ äîïîìîãòè ñàìå ¿é áóëî îäíîçíà÷-
íèì.

— ßêîþ áóäå äîïîìîãà?
— ß çóñòð³ëàñÿ ³ç ãîëîâíèì ë³êàðåì, ÿêèé ðîçïî-

â³â ìåí³ ïðî âñ³ ïðîáëåìè â³ää³ëåíü “Îõìàòäèòó”.
Íàéêðèçîâ³øà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ó â³ää³ëåíí³ ðåà-
í³ìàö³¿ íîâîíàðîäæåíèõ. ×åðåç êàòàñòðîô³÷íó íå-
ñòà÷ó äîñë³äíîãî òà ðåàí³ìàö³éíîãî óñòàòêóâàííÿ
á³ëüø³ñòü ä³òåé íå äîæèâàº äî äíÿ îïåðàö³¿. Òàê³
àïàðàòè âèïóñêàþòü ëèøå ó Í³ìå÷÷èí³. Ñàìå öüî-
ìó â³ää³ëåííþ ÿ ïåðåäàëà êîøòè íà çàêóï³âëþ âñüî-

ãî ïîòð³áíîãî. Îáëàäíàííÿ âæå äîñòàâëåíî òà ï³ä’-
ºäíàíî. Íèí³ àïàðàòè òàêîãî ð³âíÿ ìàþòü ëèøå
“Îõìàòäèò” òà ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 5.

— Âè º ðàäíèêîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî. ×è îáãîâîðþâàëè ³ç íèì ïèòàí-
íÿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè?

— Òàê. ß ðîçïîâ³ëà ïàíó ×åðíîâåöüêîìó ïðî òå,
ùî õî÷ó äîïîìîãòè îäí³é ñ³ì’¿, ÿêà íàâ³òü ïðî öå
é íå çäîãàäóºòüñÿ. Â³í ï³äòðèìàâ ìåíå, ñêàçàâøè,
ùî ðîáëþ ñâÿòó ñïðàâó. Ðîçïîâ³â ïðî ì³ñüêó ïðî-
ãðàìó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ÿêó çàïî÷àòêóâàëà â Êè-
ºâ³ íîâà âëàäà. Öå áåçñòðîêîâà àêö³ÿ “Äîïîìîæè
êîíêðåòí³é ëþäèí³”. ̄ ¿ ñóòü ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ìà-
ëîçàáåçïå÷åí³ ñ³ì’¿, ÷ëåíàìè ÿêèõ º ëþäè ç îñîáëè-
âèìè ïîòðåáàìè, íåïîâíîë³òí³ ä³òè, ë³òí³ ëþäè,
ìîãëè îòðèìàòè àäðåñíó äîïîìîãó â³ä ìàòåð³àëüíî
çàáåçïå÷åíèõ êèÿí, ÿê³ ìîæóòü ³ õî÷óòü ¿¿ íàäàòè íå
÷åðåç ôîíäè, à îñîáèñòî ëþäèí³ ÷è ñ³ì’¿. Ïàí ×åð-
íîâåöüêèé äîáðå â³äîìèé ÿê ìåöåíàò òà áëàãîä³é-
íèê.

Ñàìå â³í ïåðøèì ñòâîðèâ ó Êèºâ³ áëàãîä³éíèé
öåíòð “Ñòåôàí³ÿ”, ùî é äîñ³ ô³íàíñóºòüñÿ éîãî
êîøòîì. ß âäÿ÷íà çà äðóæíþ ï³äòðèìêó. Â éîãî
îñîá³ ÿ çíàéøëà îäíîäóìöÿ òà ïîì³÷íèêà
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Äæàç-áðåíä
Ó Êèºâ³ âèñòóïèëè Àíäð³é Êîíäàêîâ
òà ²ãîð Áóòìàí

Äâà âå÷îðè ïîñï³ëü ãîëîâíèé îðãàí³çà-
òîð êîíöåðò³â — Ôîíä ï³äòðèìêè ìèñ-
òåöòâ Âîëîäèìèðà Ô³ë³ïïîâà — ñòàðàâ-
ñÿ îùàñëèâèòè ñòîëè÷íó ïóáë³êó. Â³äîì³
íå ëèøå íà òåðåíàõ ÑÍÄ, àëå é â óñüî-
ìó ñâ³ò³ ðîñ³éñüê³ ìóçèêàíòè ïðåäñòàâè-
ëè ñâî¿ íàéâ³äîì³ø³ ïðîåêòè: “Brazil All
Stars” â³ä ï³àí³ñòà Àíäð³ÿ Êîíäàêîâà òà
Êâàðòåò ñàêñîôîí³ñò³â, çàñíîâàíèé ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó ²ãîðåì Áóòìàíîì.

Âèñòóï Àíäð³ÿ Êîíäàêîâà ç áðàçèëü-
ñüêèìè êîëåãàìè â³äáóâñÿ â ðàìêàõ ñå-
ð³¿ êîíöåðò³â, ÿê³ ïðîâîäèòü Îëåêñ³é
Êîãàí ó êëóá³ “Àðåíà”. ² öüîãî âå÷îðà
òóò â³äáóâàëîñÿ äèâî — ÿñêðàâå òà ñâ³ò-
ëå. Àäæå ìóçèêà ïàíà Êîíäàêîâà çàâæäè
íåñå íàéïîçèòèâí³øó åíåðã³þ òà íàé-
ñâ³òë³ø³ íàñòðî¿, íàâ³òü êîëè íå éäåòü-
ñÿ ïðî êîìïîçèö³¿, íàðîäæåí³ ëàòèíî-
àìåðèêàíñüêèìè ðèòìàìè. Íà ñàìîìó
æ êîíöåðò³ ïàðòíåðè ìóçèêàíòà ëèøå
âèãëÿäîì âæå ïðîâîêóâàëè äóìêè ïðî
ñïåêîòíå ñîíöå ³ ÿñêðàâ³ êîëüîðè êàð-
íàâàëó äåñü ó Ð³î. Îñîáëèâî ëåãåíäàð-
íèé ïåðêóñ³îí³ñò Êàôå — â çåëåíî-çî-
ëîòèõ øàðîâàðàõ òà á³ëîìó áàëàõîí³ ñå-
ðåä çàãàäêîâèõ ³íñòðóìåíò³â. Áàñèñò
Ñåðäæ³î Áðàíäàó òà óäàðíèê Ñåëñî Àëü-
áåðò³ ìàëè äåùî ñòðèìàí³øèé âèãëÿä,
í³æ òåìïåðàìåíòí³ Êàôå ³ Àíäð³é Êîí-
äàêîâ. Ïðîòå öå ò³ëüêè íà ïîç³ð — â³ä
çâó÷àííÿ ¿õí³õ ³íñòðóìåíò³â òàê ñàìî
çðèâàëî äàõ. Òðîõè ñïîê³éí³øèì òà ë³-
ðè÷í³øèì áóâ çàïðîøåíèé ñàêñîôîí³ñò
Äàâ³ä Ñàí÷åñ — áàëàäè ó éîãî âèêîíàí-

í³ çà÷àðóâàëè çàë òàê, ùî íå áóëî ÷óò-
íî íàâ³òü ïîäèõó. Àëå é â³í áðàâ ó÷àñòü
ó çàãàëüíèõ âåñåëîùàõ, îòîæ ï³ä ê³íåöü
ó çàë³ âçàãàë³ íå çàëèøèëîñÿ æîäíîãî,
õòî á íå òàíöþâàâ, íå ï³äñêàêóâàâ ÷è íå
ñï³âàâ ðàçîì ³ç Àíäð³ºì Êîíäàêîâèì éî-
ãî â³äîìå “óìáå-éà-ÿÿÿÿ...”.

Êîíöåðò êâàðòåòó ²ãîðÿ Áóòìàíà —
öå òàêîæ çàâæäè íåçàáóòí³ âðàæåííÿ.
², ñõîæå, ïóáë³êà öå äîáðå çíàº, áî ïî-
÷àëà ïëåñêàòè, ò³ëüêè-íî ìóçèêàíò
ç’ÿâèâñÿ íà ñöåí³. Ãîä³ é ñóìí³âàòèñÿ,
ùî ïàí Áóòìàí ñïîä³âàíü íå çðàäèâ ³
ïîäàðóâàâ äâà ïîâíîôîðìàòíèõ â³ää³-
ëåííÿ ÿñêðàâîãî äæàçó. Äî ñëîâà, ìó-
çèêàíòè, ÿê³ ãðàþòü ó êâàðòåò³, òåæ íå
ìîãëè íå âðàçèòè. Äåë³êàòíî é òîíêî
âîíè äàâàëè çìîãó îö³íèòè çâó÷àííÿ
ñàêñîôîíà ë³äåðà ó âñüîìó áëèñêó. À
çàëèøàþ÷èñü óòðüîõ, íàäàâàëè íå ìåí-
øó íàñîëîäó âèøóêàíîþ, îìàíëèâî
ñïîê³éíîþ ðîçìîâîþ. Ðîçê³øí³ ñîëî
óäàðíèêà Åäóàðäà Ç³çàêà, “ñìà÷íèé çâóê
êîíòðàáàñèñòà Â³òàë³ÿ Ñàëîìîíîâà, ëåã-
ê³ â³çåðóíêè ³ìïðîâ³çàö³é ï³àí³ñòà Àí-
òîíà Áàðîí³íà — âñå öå ñïë³òàëîñÿ â
îäíó ãàðìîí³éíó çëàãîäæåíó êàðòèíó,
ùî íàáóâàëà äîäàòêîâîãî íàñè÷åííÿ,
êîëè ïðèºäíóâàâñÿ ²ãîð Áóòìàí. Ñóì³ø
ç â³äîìèõ ï’ºñ ïàíà Áóòìàíà, “â³÷íîçå-
ëåíèõ” õ³ò³â Äþêà Åë³í´òîíà, íåéìî-
â³ðíèõ äæàçîâèõ âàð³àö³é íà òåìè ç ðà-
äÿíñüêèõ ìóëüòô³ëüì³â — òðè ãîäèíè
ïðîìàéíóëè ìàéæå íåïîì³òíî, çíîâó
çàëèøèâøè ñâ³òë³ é òåïë³ ñïîãàäè

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У онцертном л бі "Арена-Сіті" й Міжнародном центрі льт ри
та мистецтв відб лися джазові вечори з піаністом Андрієм Конда-
овим та са софоністом І орем Б тманом. Два вечори иївсь і
меломани мали на од пережити ма симальн ампліт д вра-
жень — від шаленства латиноамери ансь их ритмів до стримано-
о шляхетства справжніх вірт озів джаз .

Âïåðåä ó ìèíóëå
Ó ãàëåðå¿ “Öåõ” â³äêðèëàñÿ ïåðñîíàëüíà âèñòàâêà 
ìîëîäîãî õóäîæíèêà Þð³ÿ Ï³êóëÿ

Êèÿíèí Þð³é Ï³êóëü — ùå îäèí
ïðåäñòàâíèê ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêî-
ãî ìèñòåöòâà äî 25 ðîê³â. Ïîïðè
òå, ùî óêðà¿íñüêà íàö³ÿ, íà æàëü,
ñòàð³øàº, õóäîæíº ñï³âòîâàðèñòâî
íåóõèëüíî ìîëîäøàº. Ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ê³ëüêîõ ðîê³â àêòèâíî
ôîðìóºòüñÿ íîâà õâèëÿ. Ï³ñëÿ äî-
âîë³ òðèâàëîãî çàòèøøÿ, êîëè íî-
â³ ³ìåíà ìàéæå íå ç’ÿâëÿëèñÿ, òà-
êå ïîæâàâëåííÿ íà àðò-ñöåí³ äóæå
ðàäóº. Íà ñüîãîäí³ õóäîæíèê³â äî
30 ðîê³â çíà÷íî á³ëüøå, í³æ âåòå-
ðàí³â ïåðøî¿ õâèë³ ïî÷àòêó äåâ’-
ÿíîñòèõ.

Íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é þíèé â³ê,
õóäîæíèêà á³ëüøå ö³êàâèòü ³ñòî-
ðè÷íå ìèíóëå, àí³æ òåõíîãåííå
ñüîãîäåííÿ. Äëÿ Þð³ÿ Ï³êóëÿ ìî-
âà æèâîïèñó îðãàí³÷í³øà çà íîâ³ò-
í³ òåõíîëîã³¿. Ãîëîâíà òåìà ïðîåê-

òó — ïàðàä 1945 ðîêó íà ÷åñòü Äíÿ
Ïåðåìîãè. Íà òðèáóíàõ ñòîÿòü
âîæä³, ïîâç íèõ êðîêóþòü ìàòðîñè
³ ñîëäàòè, íåñóòü íà ñïàëþâàííÿ
ôàøèñòñüê³ ïðàïîðè. Òóò æå ³
Áðåæíºâ äåô³ëþº ³ç ñ³òî÷êîþ
àïåëüñèí³â, ³ Ìèêèòà Õðóùîâ á’º
÷åðåâèêîì îá òðèáóíó, ÿêà ì÷èòü
ïî ìîðñüêèõ õâèëÿõ.

Ö³êàâî, ùî òåìà ÑÐÑÐ, ïàôîñíà
³ íîñòàëüã³éíà, äîñ³ ïðèâàáëèâà äëÿ
õóäîæíèê³â. Ïðèêëàä òîãî — íå-
ùîäàâí³é ïðîåêò Âîëîäèìèðà Êî-
æóõàðÿ “Ìîº ÑÐÑÐ” (2005). Öå âå-
ëè÷åçí³ êàðòèíè ç áåçëþäíèìè çà-
ë³çíè÷íèìè ïåéçàæàìè, íà ÿêèõ
÷åñíî çîáðàæåíî ðåë³êòè ìèíóëîãî.
Êîæóõàð, êîòðîìó äîâåëîñÿ ïîæè-
òè â ÑÐÑÐ, íîñòàëüãóº ïî éîãî âå-
ëè÷³. Äëÿ ìîëîäîãî Þð³ÿ Ï³êóëÿ,
ÿêèé ñïîñòåð³ãàâ óæå äðàìàòè÷íèé

ïðîöåñ ðîçïàäó ³ìïåð³¿, ¿¿ ³ëþçîðíå
ìèíóëå òåæ ñïîâíåíå ³ ïàòåòèêè, ³
íîñòàëüã³¿. Àëå âîíè ³íøîãî ïîðÿä-
êó. Íîâå ïîêîë³ííÿ æèâå â ³íø³é
ñèñòåì³ ö³ííîñòåé, òî÷í³øå, â ñèñ-
òåì³ ãðè ç ö³ííîñòÿìè.

Ï³êóëü ÿâíî ïåðåáóâàº â ïîøó-
êó, àëå ïîêè ùî éäå âòîðîâàíîþ
äîð³æêîþ. Â³í íàñë³äóº õàðàêòåð-
í³ äëÿ ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó
òðàäèö³¿, âèêîðèñòîâóº ôîòîãðàô³¿
äëÿ ñâîãî æèâîïèñó — äîêóìåíòè
ïîâîºííîãî ÷àñó ÿê ïî÷àòêîâèé
ìàòåð³àë äëÿ ïîäàëüøèõ òðàíñôîð-
ìàö³é. Ìèòåöü îáèðàº çíàêîâ³ ô³-
ãóðè òà ïîä³¿. Áàãàòî êîãî ç ïåðñî-
íàæ³â çîáðàæåíî â êàðèêàòóðí³é
ìàíåð³. ª é ³íø³ ïðèéîìè ñîö-àð-
òó. Íàïðèêëàä, ï³äì³íè — çàì³ñòü
ìîëîäîãî îáëè÷÷ÿ Ãàãàð³íà â êîñ-
ì³÷íîìó øîëîì³ ç’ÿâëÿºòüñÿ îá-
ëè÷÷ÿ Ëåí³íà.

ßêùî ìåòîþ àíäåãðàóíäíèõ
“ñîö-àðòèñò³â” áóëî ðîçâ³í÷àòè ì³ô
ÑÐÑÐ ïåðåäóñ³ì ó ñàìèõ ñîá³, Þð³é
Ï³êóëü öåé ì³ô ÷îãîñü “àêòèâóº”.
Àëå äóæå âæå çâè÷íà ³ðîí³ÿ ç ïðè-
âîäó “ñîâêà” â³äõîäèòü íà äðóãèé
ïëàí, ³ ñåíñîì ðîá³ò ñòàº ñàìà òå-
ìà — ÑÐÑÐ. Âñå æ òàêè äèâíî, ùî
âîíà òàê çà÷³ïàº ìîëîäîãî õóäîæ-
íèêà, ÷è íå îçèðíóòèñÿ éîìó íàâ-
êîëî ñåáå?

Âèñòàâêà â³äêðèòà äî 1 ñåðïíÿ

Ëþáîâ ÃÐÈÃÎÐ’ªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Існ є не ласне правило для арт- алерей: спе отне літо —
час виставо для молодих і ще нерозпещених х дожни ів.
Галерея “Цех” наслід є цю традицію. Після від риття ви-
став и Оле сандра Ройтб рта в червні, я ий до лобаль-
но о потепління вважали м’я им інцем сезон , з 20 лип-
ня лядачеві пропон ють побачити роботи молодо о х -
дожни а Юрія Пі ля. “Вівсяний марш” — йо о перша
персональна вистав а.

²íîìàðêà ç³ïñóâàëà
âðàæåííÿ â³ä Êðèìó

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ ïðîô³-
ëàêòèêè Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² Êè-
ºâà ªâãåí Êðàâåöü, î ÷åòâåð-
ò³é ðàíêó íà Ìîñêîâñüê³é ïëî-
ù³ â àâòîáóñ âð³çàâñÿ àâòîìî-
á³ëü “Àóä³-100”. Ïàñàæèðè àâ-
òîáóñà ïîâåðòàëèñÿ ç â³äïî-
÷èíêó ç Àëóøòè äî ñòîëèö³ Á³-
ëîðóñ³ Ì³íñüêà. Çà ïîïåðåäí³-
ìè äàíèìè, âèííèì ó àâòî-
ïðèãîä³ º 24-ð³÷íèé ïàí Ðîç-
ùóáê³í, ÿêèé ðóõàâñÿ â íà-
ïðÿìêó ×åðâîíîçîðÿíîãî
ïðîñïåêòó é íå ïðîïóñòèâ àâ-
òîáóñà. Âîä³ÿ ç ÷èñëåííèìè
òðàâìàìè äîñòàâèëè äî Ì³ñü-
êî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ “øâèä-

êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè”.
Îêð³ì âîä³ÿ ³íîìàðêè, òðàâ-
ìîâàíî é 23-ð³÷íó ïàñàæèðêó
àâòîáóñà Îëåíó Ô³ë³÷. Ðàäíèê
êîíñóëà Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáë³-
êè Á³ëîðóñü Âîëîäèìèð Àâòóõ
ï³äòâåðäèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
ïîñòðàæäàëà ñïðàâä³ º ãðîìà-
äÿíêîþ Á³ëîðóñ³. Ä³â÷èíó çà-
âåçëè äî â³ää³ëåííÿ ïîë³òðàâ-
ìè Ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 17. Ñåðéîçíèõ óøêîäæåíü
íå âèÿâëåíî. Ó ë³êàðí³ íàäà-
ëè ¿é ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìî-
ãó. Îñê³ëüêè ïîòðåáè â ãîñï³-
òàë³çàö³¿ íå áóëî, ä³â÷èíó â³ä-
ïóñòèëè. Âîíà ë³êóâàòèìåòüñÿ
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на Мос овсь ий площі "А ді-100" врізалася
в пасажирсь ий автоб с, я ий віз відпочивальни-
ів з Ал шти до Мінсь а. О рім водія іномар и, в
автопри оді потерпіла й 23-річна ромадян а Бі-
лор сі Олена Філіч. У Посольстві Респ блі и Біло-
р сь зазначили, що за рози життю дівчини не-
має — після надання першої допомо и меди и її
відп стили з лі арні.

23-ð³÷íà ãðîìàäÿíêà Á³ëîðóñ³
ïîñòðàæäàëà ÷åðåç ç³òêíåííÿ 
íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³ àâòîáóñà 
òà “Àóä³-100”

І ор Б тман (лівор ч) подар вав лядачам два повноформатні відділення яс раво о джаз



1144 ССППООРРТТ Хрещатик  24 липня 2007

На зма аннях зі спортивних танців раїнці по азали свою я існ
перева

²ç ëàòèíñüêîþ 
äóøåþ
Óêðà¿íö³ ïåðåìîãëè ó çìàãàííÿõ ç³ ñïîðòèâíèõ
òàíö³â
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

21 — 23 липня в рам ах перших
Європейсь их спортивних і ор
2007 ро в столичном Палаці
спорт відб лися ХII Міжнародні
традиційні зма ання зі спортивно о
танцю KYIV OPE№ 2007, я их
взяли часть най ращі танцювальні
пари світ з 40 раїн. Їхню май-
стерність оцінювали 15 тит лова-
них за ордонних с ддів.

Äî ïðîãðàìè óâ³éøîâ ³ ÷åìï³îíàò ªâðîïè
ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â ç ëàòèíè. Öå áóëà íàé-
âèäîâèùí³øà òàíöþâàëüíà ïîä³ÿ, íåäàðìà
æ òîãî âå÷îðà Ïàëàö ñïîðòó ç³áðàâ íàéá³ëü-
øó àóäèòîð³þ. À êîíêóðñàíòè ç Óêðà¿íè,
Ïîëüù³ òà Ðîñ³¿ “ç³ðâàëè” íàéá³ëüøå îïëåñ-
ê³â.

Ïåðøå ì³ñöå â êàòåãîð³¿ “äîðîñë³” ó ñòàí-
äàðòí³é òà ëàòèíîàìåðèêàíñüê³é ïðîãðàì³
âèáîðîëè óêðà¿íö³ Äìèòðî Âëîõ òà Îëüãà
Óðþìîâà, äðóãå ïîñ³ëè ðîñ³ÿíè: â ñòàíäàðò-
í³é ïðîãðàì³ — Îëåêñàíäð Âîñêàëü÷óê òà
Íàòàë³ÿ ×èæîâà, à â ëàòèíîàìåðèêàíñüê³é —
Àíòîí Ñáîºâ òà Íàòàë³ÿ Ðóìÿíöåâà

Валентина ФЕДОРЧУК,
засл жений тренер У раїни, олова оле ії с ддів Асоціації спор-

тивно о танцю:
— Перед сім с дді оцінюють танець, м зи альність, чіт ість ліній, ве-

діння, техні ви онання, те, я пара відч ває танець та доносить йо о
до лядача. Звичайно, оли танцівни и арно одя нені, зачесані, з хо-
рошим іміджем, все це йде їм на ористь, але не є оловним. С дді не
мають час , щоб детально роз ледіти всіх, том ви онавці й ви ладаю-
ться на повн .
У чемпіонаті брали часть і знамениті часни и прое т “Танці з зір-
ами” (Олена Шоптен о, Дарія Дов альова, І ор Яремен о). За слова-
ми Валентини Федорч , їх не оцінювали я зіро . Бо шо і зма ання по-
няття не с місні. Шо — це видовище, расива артин а, емоції. А зма-
ання — техні а, динамі а, ба ато одинні трен вання. Те, що часни и
зробили в прое ті, попри обмаль час , б ло пре расним, хоча цьо о не-
достатньо для зма ань, де оцінюють професіоналізм.

Дмитро ВЛОХ,
переможець стандартної та латиноамери ансь ої про рами:
— До останньо о момент ми не знали, я і б д ть он ренти, але

налашт валися на перемо і наполе ливо от валися. Задоволені, бо
ви онали свою робот з ч довим рез льтатом. А он ренції майже не
відч вали. У нас с лалися пре расні відносини з парами із Росії, Італії.

Оле сандр ВОСКАЛЬЧУК та Наталія ЧИЖОВА,
срібні призери дорослої ате орії стандартної про рами:
— Звичайно, пра н ли перемо ти, але др е місце — теж достойне,

ос іль и для нас це визначний чемпіонат. Т рнір сподобався: ч дова ор-
анізація, доброзичлива п блі а, пре расне освітлення зал . Нам б ло
приємно танцювати.

Оле сій ЛИТВИНОВ,
президент раїнсь ої ради бально о танцю:
— Найочі ванішою подією он рс вважається чемпіонат Європи

серед професіоналів з латини. Я що в с бот 21 липня зал б в напів-
порожній, то в неділю ввечері на он рсі б в майже аншла . Звичай-
но, в ожно о є свої фаворити. Мені, напри лад, подобається профе-
сійний рівень пари Дмитра Влоха та Оль и Урюмової, Оле а Не рова та
Оль и Часни ової. У чемпіонаті бер ть часть он рсанти шо “Танці з
зір ами”, але їм тяж вато займати призові місця, бо рівень професіо-
налізм молодих танцюристів виріс та , що с ладати їм он ренцію
с ладно.
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Êè¿â â³ä³ãðàâñÿ
Ó÷îðà â Ïàëàö³ ñïîðòó îô³ö³éíî çàêðèëè ² ªâðîïåéñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїнсь і спортсмени на
І Європейсь их спортив-
них і рах, отрі заверши-
лися в Києві, посіли пер-
ше місце в за альном за-
лі , виборовши 43 меда-
лі, серед я их 32 золотих.

Çàãàëîì Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿëè
íà çìàãàííÿõ 96 ñïîðòñìåí³â. Äî
ñïèñêó íàé÷èñåëüí³øèõ êîìàíä
óâ³éøëè Ðîñ³ÿ, Á³ëîðóñ³ÿ, Ïîëü-
ùà, Ëèòâà, Ìîëäîâà, Áîëãàð³ÿ,
²òàë³ÿ òà Ôðàíö³ÿ.

Îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ ñòî-
ð³íîê ñòàëè áîãàòèðñüê³ ³ãðè. ªâ-
ðîïåéñüê³ ñèëà÷³ çìàãàëèñÿ ó ï³-
ä³éìàíí³ âàæêèõ êóá³â òà øàð³â,
øòîâõàëè òà÷êè ç âåëè÷åçíèìè
øèíàìè (750 êã) òà çðóøóâàëè ç
ì³ñöÿ âåëè÷åçíó âàíòàæ³âêó. Âà-
ñèëü Â³ðàñòþê ñòàâ ë³äåðîì. Â³í
ïåðåì³ã ó ï’ÿòè âèïðîáîâóâàííÿõ,
ïðîãðàâøè ëèøå ñïîðòñìåíó ç
Ëàòâ³¿ ó ï³ä³éìàíí³ 200-ê³ëîãðà-
ìîâî¿ êóë³.

Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé áîãàòèð
òðîõè õâèëþâàâñÿ, àäæå âèñòóïà-
òè âäîìà çàâæäè òÿæêî.

— ß âèñòóïàâ ìàéæå â óñ³õ êó-
òî÷êàõ çåìíî¿ êóë³, ïðè 40-ãðà-
äóñí³é ñïåö³ òà 20-ãðàäóñíîìó
ìîðîç³. Àëå â ñâî¿é êðà¿í³ íå ìàþ
ïðàâà ïðîãðàòè, áî çà ìåíå âáî-
ë³âàº âñÿ êðà¿íà,— ñêàçàâ Â³ðàñ-
òþê “Õðåùàòèêó”.

Äîñ³ íåçâè÷íèì äëÿ íàøèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â º ÷åðë³äåíã. Öåé
âèä ñïîðòó ñòàâ ñàìîñò³éíèì çîâ-
ñ³ì íåäàâíî, àëå íàø³ êîìàíäè
âæå çäîáóâàþòü ìåäàë³. Ñòðóíê³
òà ïëàñòè÷í³ ä³â÷àòà ç ãðóïè ï³ä-

òðèìêè ïåðåìîãëè ó 3 òàíöÿõ ç 4,
ïîñ³âøè ïåðøå ì³ñöå.

Íå çàëèøèëèñÿ áåç íàãîðîä ³
íàø³ ñóìî¿ñòè. Â³òàë³é Òèõåíêî
(äâîðàçîâèé ÷åìï³îí ñâ³òó ç ñóìî)
âæå îòðèìóâàâ çîëîòî íà Âñåñâ³ò-
í³õ ³ãðàõ ç íå îë³ìï³éñüêèõ âèä³â
ñïîðòó. Íà ªâðîïåéñüêèõ ³ãðàõ
â³í çíîâó çäîáóâ ïåðåìîãó. Çàãà-
ëîì ÷îëîâ³êè âèáîðîëè ñð³áëî òà
áðîíçó, à îñü æ³íêàì-ñóìî¿ñòàì
äîëÿ âñì³õíóëàñÿ ùå á³ëüøå — 
4 çîëîò³ ìåäàë³.

Çìàãàííÿ ç ê³êáîêñèíãó ïåðå-
âåðøèëè âñ³ ñïîä³âàííÿ âáîë³-
âàëüíèê³â: 9 ïåðøèõ, 2 òðåò³ òà 
1 äðóãå ì³ñöÿ ó 12 êàòåãîð³ÿõ (ðîç-
ðÿä ôóë-êîíòàêò). Ó Ïàëàö ñïîð-
òó íà ïðèâ³òàííÿ ïðèéøëè íå âñ³
ê³êáîêñåðè. ßê ðîçïîâ³ëè “Õðå-
ùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæá³ Ì³í³ñòåð-
ñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó, ìàéæå âñ³ ñïîðòñ-
ìåíè âæå ïî¿õàëè â³äïî÷èâàòè
äîäîìó. Êè¿â ïðåäñòàâëÿâ ëèøå
Â³òàë³é Àíäåøîâ.

Çìàãàííÿ ç ïàíêðàò³îíó îñîáèñ-
òî â³äâ³äàâ Â³êòîð Êîðæ, ÿêèé º íå
ò³ëüêè âáîë³âàëüíèêîì, à é ãîëî-
âîþ Ôåäåðàö³¿ ïàíêðàò³îíó Óêðà-
¿íè. Ö³êàâî, ùî ñàìå öåé âèä ñïîð-
òó âèâ÷àþòü óêðà¿íñüê³ ïðàâîîõî-
ðîíö³. Óêðà¿íà âèáîðîëà 
7 çîëîòèõ, 4 ñð³áí³ é 1 áðîíçîâó ìå-
äàëü. Íàéáëèæ÷³ êîíêóðåíòè —
çá³ðíà Ðîñ³¿ — çàâîëîä³ëà ëèøå 
3 ïåðøèìè ì³ñöÿìè íà ï’ºäåñòàë³.

À ñåðåä óøó¿ñò³â óêðà¿íñüêèì
ñïîðòñìåíàì ä³ñòàëèñÿ 4 ìåäàë³ ç
6 ðîç³ãðóâàíèõ.

Äî ñëîâà, îô³ö³éíèé ïðàïîð
ªâðîïåéñüêîãî ñïîðòèâíîãî êî-
ì³òåòó ï³ä ÷àñ çàêðèòòÿ îòðèìàâ
ìåð ì³ñòà Øàóëÿÿ, ùî â Ëèòâ³,
ÿêå ïðèéìå ó 2011 ðîö³ ²² ªâðî-
ïåéñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè Зма ання ш їстів на І Європейсь их спортивних і рах
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Державне підприємство Міністерства оборони У раїни
"У раїнсь а авіаційна транспортна омпанія" повідомляє, що
на раніше відведеній земельній ділянці по в л. Мельни ова, 24
Шевчен івсь о о район м. Києва проводиться прое т вання
б дівництва офісно о омпле с (приб дова до існ ючо о).
Замовни : ДП Міністерства оборони У раїни "У раїнсь а
авіаційна транспортна омпанія".
Адреса: 04050, м. Київ, в л. Мельни ова, 24, орп. 3.
Телефон 8-(067)-246-1887

Головне правління льт ри і мистецтв Київсь ої
місь ої державної адміністрації

інформ є, що відповідно до частини 5 статті 10 За он У раїни
"Про позаш ільн освіт " 2006-2007 навчальном році пройшли

державн атестацію почат ові спеціалізовані
мистець і навчальні за лади Подільсь о о район

Атестовані з відзна ою:
Дитяча м зична ш ола № 35 (просп. Радянсь ої У раїни, 9-А);
Дитяча ш ола мистецтв ім. С. Т рча а (в л. Тираспольсь а, 49);
Дитяча м зична ш ола № 1 ім. Я. Степово о (в л. Са айдачно о, 39);
Дитяча м зична ш ола № 31 (в л.Сирець а, 13);
Дитяча х дожня ш ола № 4 (в л.Світлиць о о, 26-Б); _
Дитяча х дожня ш ола №10 (просп. Радянсь ої У раїни, 14-А).

Атестовані:
Дитяча хорео рафічна ш ола № 1 (в л. В.Пори а, 3-А);
Дитяча м зична ш ола № 12 (в л. Межова, 25).

За рите а ціонерне товариство
"А ціонерна страхова омпанія "ІНГО У раїна",
що знаходиться за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 33,
тел. 490-27-44, повідомляє, що За альні збори а ціонерів ЗАТ
"АСК "ІНГО У раїна" відб д ться 13 вересня 2007 ро об 11.00

за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 33;

реєстрація а ціонерів проводитиметься 13 вересня 2007 ро з
10.30 до 11.00 за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о,33.
Питання, що виносяться на порядо денний За альних зборів:

1. Збільшення розмір Стат тно о апітал шляхом збільшення іль ості а цій
існ ючої номінальної вартості за рах но додат ових внес ів.
2. Затвердження рішення про за рите (приватне) розміщення а цій.
3. Затвердження перелі інших інвесторів, серед я их передбачено
розміщення а цій, щодо я их прийнято рішення про розміщення.
4. Визначення повноважено о ор ан , я ом надаються повноваження щодо
затвердження рез льтатів реалізації а ціонерами сво о переважно о права
на придбання а цій, що пропон ються до розміщення, прийняття рішення
про достро ове за інчення за рито о розміщення а цій, затвердження звіт
про рез льтати за рито о розміщення а цій.
5. Визначення повноважених осіб для персонально о повідомлення всіх
а ціонерів та інших інвесторів, перелі я их затверджено за альними зборами,
про прийняті за альними зборами а ціонерів рішення для отрим вання
письмових підтверджень про відмов від ви ористання сво о переважно о
права на придбання а цій, проведення дій щодо забезпечення розміщення
а цій.
6. Внесення змін до Стат т Товариства та затвердження нової реда ції
Стат т .

Мотивом збільшення стат тно о апітал є подальше зміцнення фінансово о
стан Товариства.
Збільшення розмір стат тно о апітал Товариства здійснюється за

рах но додат ових внес ів шляхом збільшення іль ості а цій існ ючої
номінальної вартості а цій.
Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал Товариства 6 299 469
ривень.
У зв'яз з цим пропон ється внести наст пні зміни до Стат т Товариства:
"стат тний апітал Товариства становить 64 737 436,50 (шістдесят чотири

мільйони сімсот тридцять сім тисяч чотириста тридцять шість ривень 50 оп.),
розділений на 76 931 (сімдесят шість тисяч дев'ятсот тридцять одн ) простих
іменних а цій номінальною вартістю 841,50 ривень".
Додат ово вип с ається 7 486 простих а цій на за альн с м 6 299 469
ривень.
Номінальна вартість а цій не змінюється і с ладає 841,50 ривні.
А ціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання а цій,

додат ово о вип с , що розміщ ються, іль ості, пропорційній їх частці
стат тном апіталі на момент прийняття рішення про збільшення розмір
стат тно о апітал .
Підпис а на а ції, що розміщ ються, не проводиться.
Збит и власни ам а цій зв'яз із змінами стат тно о апітал не

заподіюються.

ВІДДІЛ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м.КИЄВА
П О В І Д О М Л Я Є

про завершення приватизації об'є тів ом нальної власності район

шляхом ви п
Нежило о приміщення пл.56,10 в.м по в л.Копилівсь а/Петропавлівсь а,17/19 літ.А - юридичною
особою
Нежило о приміщення пл.116,30 в.м по в л.Нижньоюр івсь а,3 літ.А - юридичною особою
Нежило о приміщення пл.101,30 в.м по в л.Нижній Вал,33 літ.Б - юридичною особою
Нежило о приміщення пл.223,70 в.м по в л.Межи ірсь а,17 літ.А - юридичною особою
Нежило о приміщення пл.240,60 в.м по в л.Верхній Вал/Волось а,48/28 літ.А - юридичною особою
Нежило о приміщення пл.53,30 в.м по в л.Костянтинівсь а,59/5 літ.А - фізичною особою
Нежило о приміщення пл.38,50 в.м по в л.Юр івсь а,36/10 літ.А - юридичною особою
Нежило о приміщення пл.263,00 в.м по в л.Андріївсь а,9 літ.А - юридичною особою
Нежило о б дин пл.57,30 в.м по в л.Волось а,18/17 літ.Б - юридичною особою

шляхом а ціон
Нежило о приміщення пл.151,70 в.м за адресою: м.Київ, в л.Фр нзе,115/3 літ.А - фізичною особою
за 398379 рн 00 оп., в том числі ПДВ - 66 396 рн 50 оп.
Нежило о приміщення пл.80,80 в.м за адресою: м.Київ, в л.І орівсь а,12 літ.А - юридичною особою
за 405 506 рн 64 оп., в том числі ПДВ - 67584 рн 44 оп.
Нежило о б дин пл.1027,80 в.м за адресою: м.Київ, в л.Западинсь а,13 літ.А - юридичною особою
за 3462777 рн 12 оп., в том числі ПДВ - 577129 рн 52 оп.

1. Нежилі приміщення в л. Ярославсь а, 28 літера А
2. Нежиле приміщення в л. Волось а,46/32 літера А
3. Нежиле приміщення в л. Їжа евича, 10 літера А
4. Нежиле приміщення в л. Виш ородсь а, 51/1

літера А
5. Нежиле приміщення в л. Борисо лібсь а, 17/1

літера А
6. Нежиле приміщення в л. Нижній Вал, 19/21 літера А
7. Нежиле приміщення в л. Нижній Вал, 39 літера А
8. Нежиле приміщення в л. Хорива, 31 літера Б
9. Нежилий б дино в л. Нижній Вал, 37/20 літера Б
10.Нежиле приміщення в л. Набережно-

Хрещатиць а, 35 літера А
11.Нежиле приміщення в л. І орівсь а,5 літера А'
12.Нежила б дівля в л. Сирець а, 37 літера Е
13.Нежиле приміщення Проспе т Правди, 88б літера В
14.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а,19 літера А
15.Нежиле приміщення в л.Андріївсь а, 8-12 літера А
16.Нежиле приміщення в л. Притись о-Ми ільсь а, 2

літера А
17.Нежиле приміщення в л.Ярославсь а, 29 літера Б
18.Нежиле приміщення в л. Юр івсь а,37/3 літера А
19.Нежиле приміщення в л. Спась а, 10 літера Г
20.Нежиле приміщення в л.Ще авиць а, 36 літера А
21.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а, 22 літера А
22.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а, 24 літера А
23.НежилеприміщенняАндріївсь ий звіз, 22а літераБ
24.Нежиле приміщення в л. Фр нзе, 34-38 літера А
25.Нежиле приміщення в л. Почайнинсь а, 35 літера А
26.Нежиле приміщення в л. Захарівсь а, 3/1 літера Б
27.Нежиле приміщення в л. Захарівсь а, 3 літера А
28.Нежиле приміщення в л. Костянтинівсь а, 22/17

літера А
29.Нежиле приміщення в л. Костянтинівсь а, 37

літера А
30.Нежиле приміщення в л. Сирець а, 30 літера А
31.Нежиле приміщення в л. Світлиць о о, 30/20

літера Б
32.Нежиле приміщення в л. Западинсь а,13 літера А
33.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а, 19 літера А
34.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а,19 літера А
35.Нежиле приміщення в л. Петропавловсь а, 15

літера А
36.Нежиле приміщення в л. Телі и Олени, 53 літера А
37.Нежиле приміщення в л. Фр нзе, 111/2 літера А
38.Нежиле приміщення в л. Ярославсь а,10 літера А
39.Нежиле приміщення в л. Набережно-Л ова, 5

літера А
40.Нежиле приміщення в л. Верхній Вал, 50 літера Б
41.Нежиле приміщення Проспе т Свободи, 1а літера Б
42.Нежиле приміщення в л.Фр нзе, 127 літера А
43.Нежиле приміщення в л. Червонопільсь а, 5 літераБ
44.Нежиле приміщення в л.Світлиць о о, 26б літера Б
45.Нежилеприміщення в л.Новомостиць а, 2в літераБ
46.Нежиле приміщення в л. Наталії Ужвій, 4в літера Б
47.Нежиле приміщенняПроспе тСвободи, 4а літераБ
48.Нежиле приміщення в л. Введенсь а, 32 літера А
49.Нежиле приміщенняПроспе тПравди, 88блітераВ
50.Нежиле приміщення в л. Верхній Вал,62 літ.В
51.Нежиле приміщення в л. Межова, 18 літера А
52.Нежиле приміщення в л. Галиць а,13 літера А
53.Нежиле приміщення в л. Почайнинсь а, 57/59

літера А
54.Нежиле приміщення в л. Т рівсь а, 4 літера А
55.Нежиле приміщення в л. Юр івсь а, 34а літера А
56.Нежилий б дино Андріївсь ий звіз, 30 літера И
57.Нежилі приміщення в л.Ще авиць а, 19/33 літера А
58.Нежилі приміщення в л. Волось а, 5 літера А
59.НежилеприміщенняАндріївсь ий звіз, 11 літераА2

60.Нежиле приміщення в л. Гри орія С овороди, 7/9
літера Б

61.Нежиле приміщення в л. Костянтинівсь а, 16
літера А

62.Нежиле приміщення в л. Верхній Вал, 52 літера А

63.Нежиле приміщення в л. Ярославсь а/Волось а,
32/33 літера А

64.Нежиле приміщення в л. Нижній Вал, 39 літера А
65.Нежиле приміщення в л. Т рівсь а/ Почайнинсь а,

53/55 літера А
66.Нежиле приміщення в л. Волось а, 18 літера А
67.Нежиле приміщення в л. Т рівсь а, 32 літера А
68.Нежиле приміщення в л. Виш ородсь а, 51/1

літера А
69.Нежиле приміщення в л. Набережно-

Хрещатиць а, 33 літера А
70.Нежилий б дино в л. Фр нзе, 89 літера А
71.Нежиле приміщення в л. Ярославсь а, 20 літера

А, Б, В
72.Нежиле приміщення в л. Костянтинівсь а,36

літера А
73.Нежиле приміщення в л. Хорива/Межи ірсь а,

21-23/9 літера А
74.Нежиле приміщення в л. Хорива/Межи ірсь а,

21-23/9 літера А
75.Нежиле приміщення в л. Хорива/Межи ірсь а,

21-23/9 літера В
76.Нежиле приміщення в л. Фр нзе, 34-38 літера Б
77.Нежиле приміщення Проспе т Правди, 62 літера А
78.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а, 25 літера А
79.Нежиле приміщення в л. Волось а/Ярославсь а,

36/38 літера А
80.Нежиле приміщення Пров ло Хорива, 4 літера А
81.Нежиле приміщення в л. Іллінсь а,10 літера А
82.Нежиле приміщення в л. Братсь а, 4
83.Нежиле приміщення в л. Введенсь а,3 літера А
84.Нежиле приміщеня в л. Борисо лібсь а, 8/13

літера А
85.Нежиле приміщення в л. Борисо лібсь а, 9/15

літера А
86.Нежиле приміщення в л. Борисо лібсь а, 9/15

літера А
87.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а, 56 літера А
88.Нежиле приміщення в л. Волось а, 2/19 літера А
89.Нежиле приміщення в л. Іллінсь а, 20 літера Г
90.Нежиле приміщення в л. Маршала Греч а, 10

літера А
91.Нежиле приміщення в л. Набережно-Л ова, 5

літера А
92.Нежиле приміщення в л. Почайнинсь а, 62 літера А
93.Нежиле приміщення в л. Фр нзе, 118/2 літера А
94.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а, 50 літера А
95.Нежиле приміщення в л. Костянтинівсь а, 2/1

літера А
96.Нежиле приміщення в л. Хорива, 16 літера А
97.Нежиле приміщення в л. Са айдачно о, 16 літера Б
98.Нежиле приміщення в л. Оболонсь а, 47 літера А
99.Нежиле приміщення в л. Осиповсь о о, 11 літера А
100.Нежиле приміщення в л. Ярославсь а, 29

літера Б
101.Нежиле приміщення в л. Ярославсь а, 10

літера А
102.Нежиле приміщення в л. По ровсь а, 9 літера А
103.Нежиле приміщення в л. Нижній Вал,23 літера Д
104.Нежиле приміщення в л.Волось а,20 літера А
105.Нежиле приміщення в л.Фр нзе,127 літера А
106.Нежиле приміщення в л. Межи ірсь а,26/24

літера А
107.Нежиле приміщення в л. Са айдачно о, 8/10

літера А
108.Нежиле приміщення в л. Хорива, 21-23/9 літера А
109.Нежиле приміщення в л. Братсь а,5 літера А
110.Нежиле приміщення в л.Набережно-Л ова,5

літера А
111.Нежиле приміщення в л.І орівсь а,12 літера А. Оболонсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Биліць о о Ми ол

Анатолійовича в с дове засідання, призначене на 30 липня 2007 ро на 10.00,
в зв'яз з роз лядом цивільної справи за позовом "ТОВ "ПростоФінанс" до
Биліць о о М.А.про стя нення оштів. В разі неяв и в с дове 'засідання
справа б де роз лян та відс тність відповідача, на підставі зібраних по
справі до азів. Адреса с д : м.Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 21, с ддя
Яцен о Н.О.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Ковпош Анатолія
Володимировича я ості відповідача по цивільній справі № 2-20/07 за
позовом Свириден а Анатолія Михайловича про відш од вання матеріальної
та моральної ш оди в зв'яз з залиттям вартири с дове засідання на
02.08.2007 о 14.10. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18, с ддя
Шевчен о Л.В. Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть
справі, предбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає Кирилю а Оле сандра
Володимировича я ості відповідача по цивільній справі № 2-3127/07 за
позовом Корчинсь о о Германа Михайловича до Кирилю а Оле сандра
Володимировича про стя нення рошової с ми в рез льтаті неви онання
зобов'язання за до овором пози и с дове засідання на 27.07.2007 о 8.10.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі,
предбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 3 серпня 2007 ро
о 10.00 б де роз лядатися цивільна справа за позовом Мо ильно о Я.П. до
Горобця В.А., третя особа: ВГІРФО Деснянсь о о РУ ГУ МВС У раїни в м.
Києві, про с нення переш од орист ванні власністю та зобов'язання зняти
з реєстраційно о облі . В с дове засідання ви ли ається відповідач Горобець
Володимир Анатолійович. В разі неяв и справ б де роз лян то Ваш
відс тність. Адреса с д : м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб. № 25.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача
Рябчен о Вір Сидорівн в с дове засідання по справі за позовом Леси а
Петра Даниловича до Рябчен о Віри Сидорівни про поділ майна, що
відб деться в приміщенні с д за адресою: 03127, м. Київ, в л. Пол овни а
Потєхіна, 14-а, аб. 1. — 9.08.2007 р. о 10.00. В разі її неяв и на в азане
с дове засідання с д роз лядатиме справ без її часті.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає Бодня Ві торію
Оле сандрівн , я відповідача по цивільній справі за позовом ТОВ
"ПростоФінанс" до Бодня Ві торії Оле сандрівни про стя нення рошових
оштів. В с дове засідання на 02 серпня 2007 ро на 10.00. Адреса с д :
м.Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 16, с ддя С ш о Л.П. Наслід и неяв и в
с дове засідання особи, я а бере часть справі, передбачені ст.ст. 169,170
ЦПК У раїни, ст. 185-3 КУпАП.

Святошинсь ий райониий с д м. Києва
ви ли ає відповідача Васильч а Василя
Михайловича, останнє місце проживання: пр-т
50-річчя Жовтня, 1-б, в. 275, для часті в цивільній
справі за позовом ЗАТ "АСК" Фор м" до
Васильч а В.М. про відш од вання ш оди.
С дове засідання відб деться 24.07.2007р. о 17.30
за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 22.
С ддя Ш м Л.М. У разі неяв и Васильч а В.М.
до с д без поважних причин або разі
неповідомлення про причини неяв и справа б де
роз лядатись за їх відс тності.
С ддя Святошинсь о о районно о с д м. Києва
Л.М. Ш м.

ВІДДІЛ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м.КИЄВА
П О В І Д О М Л Я Є

перелі об'є тів ом нальної власності район ,що підля ають ви п

Посвідчення лі відатора аварії на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №266528 на ім'я Тихнен а
Анатолія Ми олайовича вважати недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 2, серія А, №248627 на ім'я
Ч довсь о о Анатолія Францовича вважати
недійсним.
Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо
чорнобильсь ої атастрофи, ате орія 1, серія А,
№066398, та в лад №096463 на ім'я Сапожни а
Оле сія Оле сійовича вважати недійсними.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð çì³ííèõ íàïðÿìê³â, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é òà

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ âäåíü +28...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+23°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Îêðåì³ ãðîçîâ³ äîù³.
Â³òåð ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +30...+34°Ñ, âíî÷³ +20...+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 2540

Уссурійський
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé ïðîãíîç 
íà 24 ëèïíÿ
Сьо одні стан справ ви ли атиме триво і занепо оєння, ос іль и вини н ть тр днощі в профе-

сійній діяльності та домашньом осподарстві. Звертатися по допомо до впливових посадовців
не варто, вони вас безжалісно відштовхн ть. Зі слаб ими створіннями теж потрібно тримати дис-
танцію, нині вони д же примхливі, я мовиться, хоч небо до землі прихили — не до одиш. На жаль,
не дано їм відрізнити апризи від справжніх потреб.
16.30—23.30. См а осмічної “порожнечі”. Проведіть цей час приємних лопотах.
ОВНИ, пра н чи взаємно о охання, ймовірно, останнім часом ви б’єтеся, я пташ а в літці, неспроможні

вип рхн ти на романтичн свобод . Тримайтеся. Те за ад ове і незба ненне, що стоїть на заваді (вже 2 ро-
и), мотивовано армічно... Незабаром бажання реаліз ються.
ТЕЛЬЦІ, я що вам дис омфортно, чорний песимізм морд є д ш , це не привід для образ на весь світ. Не

варіть з близь их вод через розбіжність по лядів. Причина проблем — саме вашом вн трішньом світі,
цинічном і е оїстичном ... Тож працюйте над собою. І пам’ятайте: в Космосі подібне притя є подібне...
БЛИЗНЯТАМ доведеться заповзятливо чистити ав ієві стайні на сл жбі, в ладаючи олосальний емоцій-

ний потенціал... Це вели ий “плюс” для професійно о зростання і аманця... Тіль и не хваліться і не б дьте
вис оч ою. Прибор айте в собі махінатора. С ромність найліпша “страхов а” від сіх ата лізмів (цьо о ро-
).
РАКИ, доля привчає вас останніх 2 ро и жити с ромно, цін вати зароблене, прищеплюючи риси дбайли-

вості. Робити пра тичні і добротні по п и, я і сл житим ть дов ий час. Тож не див йтеся, що найменше від-
хилення від цієї “про рами” обернеться збит ами.
ЛЕВИ, ні на о о не ображайтеся, сьо одні ви схильні робити з м хи слона і неспроможні сприймати світ

барвах — симптом небезпечний і може спрово вати депресію.
ДІВИ, вам набридло б ти в ролі цапа-відб вайла? Терпіть, але остері айтеся злих язи ів, бо мож ть на ар-
ати, облити бр дом, після чо о дов о доведеться відмиватися.
ТЕРЕЗИ, розплатіться з тими, ом винні, бо ті бор ові “хвости” мож ть перетворитися на “зашмор ” на ва-

шій шиї...
СКОРПІОНИ асоціюватим ться з емоційним ц намі, під я е ліпше не потрапляти. Одна для роботи це тра-

едія, адже ерівни и влашт ють безжальний пресин . Маєте б дь-що витримати ті ат вання й не зламати-
ся. Ім нітет вас за останніх 2 ро и ( армічно о іспит в професійній сфері) напрацьований.
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть під “бомбард ванням” не ативних емоцій, я і посилають на вас ніві протя ом

місяця. Отже, робіть виснов и: епсь о на д ші — добряче на рішили, радісно — вважайте себе праведни-
ом.
КОЗОРОГИ, я що ви зібралися на ч жій спині в’їхати в рай, зорі застері ають: не марн йте сил — тол від

то о не б де.
ВОДОЛІЇ, безперечно, тр дя и і фахівці своєї справи, одна не все та безхмарно на ар’єрном небосхи-

лі. Т т пан є д х жорст ої он ренції, і потрібен арт, аби вижити і не зазнати фіас о. Я що шеф ви личе на
илим, постарайтеся... на ивати п’ятами.
РИБИ поч ваються в робочом офісі, мов на ол ах. Деспотичним роботодавцям не до одиш, хоч перетво-

рись на Попелюш . А втім, розжалобити боса просто: ви он йте дор чене творчо, ори інально, ро ючи в
но з на овим про ресом

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ô
îò
î 

Òå
òÿ
íè

 Ñ
Î
Ë
Î
Ä
Ó
Õ
È

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Спонсор др о о етап — президент Міжнародно о бла одійно о

фонд Святої Марії Ганна Маті о-Б бнова
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються

всі охочі. Переможці др о о етап (травень-серпень) визначатим ться
за іль істю набраних за цей час балів. Підс м и третьо о, за лючно о,
етап б де підбито р дні.
Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,

та лише одна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отрима-

ють призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше балів,
б де визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о
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телефон

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

Від 1936 ро в СРСР за-
п щено в серійне вироб-
ництво азо енераторні
вантажів и. Газо енерато-
ри для цих авто ви отовля-
ли
а на Горь івсь ом автомо-
більном заводі
б на Херсонсь ом омбайно-
вом заводі
в Києві на заводі “Ленінсь а

зня”
Хар ові на заводі “Світло

шахтаря”

У повісті Петра Панча “Без
озиря” про останній, чер-

Відповіді на запитання 10- о т р :
1-в ( азета “Се одня”.— 25.12.2006.— С. 23);

2- (У раїна. Кни а фа тів.— Харь ов:
Книжный л б, 2006.— С. 121);

3-а (Ивчен о Е. А. 500 и р со словами.— С. 60)

вневий 1917 ро , наст п
російсь ої армії в Перш
світов війн всі офіцери
батареї мріють отримати
орден — Анни IV ст пеня

а на шию
б петлицю
в із хрестом
з червоним темля ом

Зна відсот а “%” з’явив-
ся XVII столітті завдя и

а Матьє де ла Порта
б Блез Пас алю
в Ісаа Ньютон
др арсь ій помилці
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☺ “Âñ³ ðåïë³êè âè â³ä÷óâàºòå, êîëè ñëóõàºòå ïðî-
ãðàìó”.
☺ “Òå, ïðî ùî ÿ äîâ³äàâñÿ âðàíö³, íå âì³ùàºòü-

ñÿ â ãîëîâ³”.
☺ “ßêùî âè ïîäçâîíèëè ïî “Ìîíàðõó”, òî ìè áó-

äåìî ðåàãóâàòè”.
☺ “Ìè áóäåìî ä³ÿòè ïðîçîðî òàì, äå ä³þòü íå-

ïðîçîðî”.
☺ “ß òóò íå äàâàâ ï³äñòàâ, ùîá òàê ³øëà ìîâà”.
☺ “Ö³ äåïóòàòè ïîâèíí³ âñòóïèòè â ñâî¿ ïîâíî-

âàæåííÿ”.

☺ “Öÿ ñïðàâà çàâèñëà â Àïåëÿö³éíîìó ñóä³”.
☺ “Åïîõà, êîëè âñ³ áóëè öàð³, ïðîõîäèòü”.
☺ “Òðåáà ï³äí³ìàòè óìîâè äëÿ ¿õíüîãî æèòòÿ”.
☺ “Ìè ðîáèìî àíàë³ç òèõ ëþäåé, ÿêèõ ðåêîìåí-

äóºìî”.
☺ “Ìè âèáðàëè ëþäèíó, ÿêà íàéá³ëüø ïîòóæíà

äëÿ ðàéîíó”.
☺ “ßêùî ëþäèíà çàö³êàâëåíà, òî âîíà áóäå òÿã-

íóòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè”

Під от вала Оль а ДЯЧЕНКО, “Хрещати ”

“Òðåáà ï³äí³ìàòè óìîâè äëÿ ¿õíüîãî æèòòÿ”
ñ ë ó õ à þ ÷ è  ð à ä ³ î


