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“МИСТЕЦТВО — ЦЕ ВАШ КОЗИР,
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Ïðàïîð ó ìèíóëîìó
Ó÷àñíèêè àêö³¿ ï³äíÿòòÿ ñèíüî-æîâòîãî ïðàïîðà 
ó ñòîëèö³ 24 ëèïíÿ 1990 ðîêó
ðîçïîâ³ëè, ÿê öå áóëî

Îðãàí³çàòîðîì àêö³¿ ï³äíÿòòÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî ïðàïîðà â 1990 ðîö³ áóâ
â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð ïåðøîãî
ñêëàäó Íàðîäíîãî ðóõó Óêðà¿íè
Áîãäàí Òåðíîï³ëüñüêèé. Êîðåñïîí-
äåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” â³í ðîçïîâ³â,
ùî Íàðîäíîìó ðóõó Óêðà¿íè 1990
ðîêó âäàëîñÿ îðãàí³çóâàòè ìàñøòàá-
íó àêö³þ, ÿêà ç³áðàëà äóæå áàãàòî
ïàòð³îòè÷íî íàëàøòîâàíèõ ëþäåé.
Óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé ïðàïîð
øèëè â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, çâ³äêè
ïðèâåçëè íà îñâÿ÷åííÿ äî Êèºâà.
Îñâÿ÷óâàëè éîãî î 16 ãîäèí³ 24
ëèïíÿ 1990 ðîêó á³ëÿ Ñîô³éñüêîãî
ñîáîðó ñâÿùåíèêè Óêðà¿íñüêî¿ àâ-
òîêåôàëüíî¿ ³ Ãðåêî-êàòîëèöüêî¿
öåðêîâ.

“24 ëèïíÿ â³äçíà÷àþòü Äåíü
ñâÿòî¿ ð³âíîàïîñòîëüíî¿ âåëèêî¿

êíÿãèí³ Îëüãè. Íà ìîþ äóìêó, âî-
íà äîïîìîãëà íàì âñòàíîâèòè ñè-
íüî-æîâòèé ïðàïîð Óêðà¿íè ïå-
ðåä áóä³âëåþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðàäè
íà Õðåùàòèêó”,— çàóâàæèâ “Õðå-
ùàòèêó” Áîãäàí Òåðíîï³ëüñüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, á³ëÿ ñò³í Êè¿â-
ðàäè áóâ áàãàòîòèñÿ÷íèé ì³òèíã,
à ó äâîð³ ñòîÿâ “ÎÌÎÍ”, ÿêèé
ìàâ ïåðåøêîäæàòè ï³äíÿòòþ Íà-
ö³îíàëüíîãî ïðàïîðà. Âîäíî÷àñ íà
éîãî îñâÿ÷åííÿ ïðèéøëî ê³ëüêà
äåñÿòê³â òèñÿ÷ ëþäåé. “Ð³âíî î 19
ãîäèí³, ÿê ìè é ïîâ³äîìëÿëè, íàä
ñòîëèöåþ çàìàéîð³â Íàö³îíàëü-
íèé ïðàïîð Óêðà¿íè. Ïàì’ÿòàþ,
îäðàçó ïîêðàïàâ äîù, íà÷å Áîã îñ-
âÿòèâ àêö³þ”,— ðîçïîâ³â Áîãäàí
Òåðíîï³ëüñüêèé. Ïðîòÿãîì ì³ñÿ-
öÿ ëþäè ÷åðãóâàëè á³ëÿ âñòàíîâ-

ëåíîãî ñòÿãà, ïîêëàäàëè êâ³òè ³
ìîëèëèñÿ. Çà ñëîâàìè Áîãäàíà
Òåðíîï³ëüñüêîãî, ÷åðåç òèæäåíü
ï³ñëÿ ï³äíÿòòÿ ñèíüî-æîâòîãî ïî-
ëîòíèùà âëàäà âñòàíîâèëà ÷åðâî-
íî-áëàêèòíèé ïðàïîð Óêðà¿íñüêî¿
Ðàäÿíñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè.

²íøà ó÷àñíèöÿ ïîä³¿ Ñâ³òëàíà Ë³
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî 24 ëèï-
íÿ 1990 ðîêó íå áóëî êâîðóìó, áî
äåïóòàòè â³ä ÊÏÓ íå ïðèéøëè íà
ïðåçèä³þ Êè¿âðàäè. ¯õ çáèðàëè ö³-
ëèé äåíü ³ ëèøå ââå÷åð³ ç’ÿâèâñÿ
êâîðóì, äåÿê³ äåïóòàòè â³ä ÊÏÓ
ïðè¿õàëè, àëå íå ãîëîñóâàëè çà ïè-
òàííÿ ïðî ï³äíÿòòÿ Íàö³îíàëüíîãî
ïðàïîðà ïåðåä Êè¿âðàäîþ. “Ìè áà-
÷èëè, ç îäíîãî áîêó, âåëè÷åçíó
ê³ëüê³ñòü ëþäåé, à ç ³íøîãî —
“ÎÌÎÍ”. Í³õòî íå çíàâ, ÷èì çà-
ê³í÷èòüñÿ öÿ àêö³ÿ. Ëþäè âèÿâëÿ-
ëè âåëèêó ìóæí³ñòü. Âîëîäèìèð
Øàïîøíèêîâ íå ðàç âèõîäèâ äî
“îìîí³âö³â” ³ ñòðèìóâàâ á³é”,—
ñêàçàëà Ñâ³òëàíà Ë³. Âîíà çàçíà÷è-
ëà, ùî Êè¿âðàäà ìàº â³äçíà÷èòè
òèõ, õòî ðèçèêóâàâ ñâî¿ì æèòòÿì,
àáè íàä ñòîëèöåþ ìàéîð³â ñèíüî-
æîâòèé ïðàïîð
Продовження теми — на др ій

сторінці.

Ðîçëó÷åííÿ 
ïî-óêðà¿íñüêè
Äðóæèíà ªâãåíà ×åðâîíåíêà 
Ìàðãàðèòà â³äñòîþº â ñóäàõ ïðàâî
íà âîëîä³ííÿ ìàéíîì
²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Київсь ом апеляційном обласном с ді
виріш валася с переч а між Мар аритою Червонен-
о — др жиною Єв ена Червонен а — та І орем С -
хор овим, я ий нама ається забрати подаровані
ним б дино Козині та три земельні ділян и. Про-
те с д рішення не виніс, роз ляд справи від лали
через бра техні и для запис процес . В Об хів-
сь ом районном с ді вчора та ож відб лося чер-
ове засідання стосовно розл чення подр жжя Чер-
вонен ів. Водночас сам Єв ен Червонен о вирішив
відпочити від с дової тя анини: нині він бере часть
Міжнародних ільцевих авто он ах Литві.

Ïðåäñòàâíèê Ìàðãàðèòè ×åðâîíåíêî â ñóä³ Àíàòîë³é Øåâ÷óê çà-
çíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî ²ãîð Ñóõîðóêîâ, ÿêèé áóö³ìòî ïîäàðó-
âàâ äðóæèí³ ×åðâîíåíêà áóäèíîê òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â Êîçèí³,
ïîäàâ ïîçîâ íà â³ä÷óæåííÿ öüîãî ìàéíà ç îñîáèñòîãî íàêàçó ãó-
áåðíàòîðà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Ïàí Ñóõîðóêîâ àðãóìåíòóº öå òèì,
ùî í³áèòî â³í íå äàðóâàâ öå ìàéíî, à äàâ éîãî ó òèì÷àñîâå êî-
ðèñòóâàííÿ ï³ä ïîçèêó, îäåðæàíó â³ä ïàíà ×åðâîíåíêà.

Ç ªâãåíîì ×åðâîíåíêîì çâ’ÿçàòèñÿ íå âäàëîñÿ — â³í íà â³äïî-
÷èíêó. Â³äïóñòêó âèð³øèâ ïðèñâÿòèòè îäí³é ³ç ñâî¿õ ïðèñòðàñòåé,
à ñàìå — àâòîìîá³ëüíèì ïåðåãîíàì. ßê ç’ÿñóâàâ êîðåñïîíäåíò
“Õðåùàòèêà”, ãîëîâà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íèí³ ïå-
ðåáóâàº â Ëèòâ³, ó Ïàëàíç³, äå áåðå ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíèõ ê³ëüöå-
âèõ àâòîãîíêàõ ÿê ï³ëîò áîë³äà.

За інчення на 4-й стор.

Ì³í³ñòåðñòâî
ó ñïðàâàõ çàõèñòó
äèêèõ òâàðèí
Ì³ë³ö³îíåðàì äîïëà÷óâàòèìóòü 
çà âèçâîëåííÿ ìàâïî÷îê â³ä âóëè÷íèõ
ôîòîãðàô³â
Àííà ÊÎÑÒ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó÷îðà ñåðåä ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ îãîëîñèëè êîíêóðñ “Çàõèñòè
äèêèõ òâàðèí”. Çàñíîâíèêàìè âèñòóïèëè âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ “Æèâà ïëàíåòà” òà Êè¿âñüêèé åêîëîãî-êóëüòóðíèé
öåíòð çà ñïðèÿííÿ ÊÌÄÀ.

Ì³ë³ö³îíåðè, ÿê³ â³çüìóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ðåéäàõ ç âèÿâëåííÿ
ïîðóøåíü, òîáòî âèêîðèñòàííÿ äèêèõ òâàðèí âóëè÷íèìè ôîòîãðà-
ôàìè áåç íàëåæíîãî äîçâîëó, ³ ñêëàäóòü íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïðî-
òîêîë³â, îòðèìàþòü ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè â³ä 50 äî 1000 ãðí. Ïðå-
ì³þâàòèìóòü ïðàâîîõîðîíö³â ùîì³ñÿöÿ. Ïåðøèé ï³äñóìêîâèé
åòàï — 8 ñåðïíÿ.

Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ó ñòîëèö³ çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè äèêèõ òâàðèí
ï³ä ÷àñ ôîòîçéîìîê áåç íàëåæíîãî äîçâîëó. ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòè-
êà, òàêèõ äîêóìåíò³â âóëè÷í³ ôîòîãðàôè çàçâè÷àé íå ìàþòü
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На відмін від 1990 ро раїнсь им дво ольором на Хрещати нині ні о о не здив єш

²ðèíà ÌÀËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві відб лися рочистості з на оди відзначен-
ня дати підняття Національно о прапора 24 липня 1990
ро . До мерії зійшлися ромадяни, причетні до знамен-
ної події, а деп тати, представни и ромадсь ості, мит-
ці. Учасни и історичної події Бо дан Тернопільсь ий та
Світлана Лі детальніше розповіли про свято в е с лю-
зивном інтерв'ю "Хрещати ".
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Çóïèíêè çàì³íÿòü íà ñó÷àñí³
ïàâ³ëüéîíè

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè äî 2012 ðîêó íà âñ³õ çóïèíêàõ ãðîìàä-
ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó îáëàäíà-
þòü ñó÷àñí³ ïàâ³ëüéîíè î÷³êóâàííÿ. Ïðî öå
â÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà ñëî-
âàìè Äåíèñà ßêîâè÷à, íà ñòîëè÷íèõ âóëè-
öÿõ ðîçì³ùåíî 3127 çóïèíîê ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó, 44% ¿õ íå ìàþòü ïàâ³ëüéîí³â î÷³-
êóâàííÿ. Â³í íàãîëîñèâ, ùî çà ÷îòèðè ðîêè
çóïèíêè îáëàøòóþòü ñó÷àñíèìè êîìïëåêñà-
ìè òà çàì³íÿòü çàñòàð³ë³ ïàâ³ëüéîíè. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ Äåíèñà Áàññà, âæå âåäåòüñÿ ðî-
áîòà ³ç çàì³íè çíîøåíèõ ïàâ³ëüéîí³â ó öåí-
òð³ ì³ñòà. Âñ³ çóïèíêîâ³ êîìïëåêñè âèãîòîâ-
ëåíî çà ñó÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè

Âóëè÷íî-øëÿõîâó ìåðåæó 
ðåêîíñòðóþþòü

“Êè¿âàâòîäîð” çàâåðøóº ðîçðîáêó ïëàíó
ðåêîíñòðóêö³¿, êàï³òàëüíîãî òà ïîòî÷íîãî ðå-
ìîíò³â âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ Êèºâà íà
2008—2011 ðîêè. Ïðî öå â÷îðà “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò — ìàé-
æå 17 ìëðä ãðí. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëà-
ãîóñòð³é òà îáëàøòóâàííÿ 112 äîðîæí³õ îá’-
ºêò³â ñòîëèö³, íàñàìïåðåä Ìîñêîâñüêî¿ ³ Ëå-
í³íãðàäñüêî¿ ïëîù, Øóëÿâñüêîãî øëÿõîïðî-
âîäó, Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâî-
ãî ïåðåõîäó, ìîñòó ÷åðåç Ãàâàíü òîùî. “Â³ä-
ïîâ³äíî äî äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ñòâîðåíî íà-
â³òü êàðòè ÷åðãîâîñò³, äå â³äïîâ³äíèì êîëüî-
ðîì ïîçíà÷åíî ïåðøî÷åðãîâ³ îá’ºêòè òà ò³,
êîòð³ ìîæóòü ïî÷åêàòè ç ðåìîíòîì, àëå ¿õ
âñå îäíî òðåáà ðåêîíñòðóþâàòè äî 2010 ðî-
êó”,— çàóâàæèâ Äåíèñ Áàññ

ÊÌÄÀ âïîðÿäêóº 
ñâîþ ñòðóêòóðó

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ìàº íàì³ð âïîðÿäêóâàòè ñâîþ ñòðóêòóðó. Ïðî
öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. “Íèí³ ïðà-
öþº ñïåö³àëüíà ãðóïà. Êîëè âîíà çàâåðøèòü
ðîáîòó, à ÿ äóìàþ, öå ñòàíåòüñÿ äåñü ì³ñÿ-
ö³â ÷åðåç äâà, ìè áóäåìî ãîòîâ³ âèíåñòè íî-
âó ñòðóêòóðó (íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè)”,— ïîÿñíèâ Äåíèñ Áàññ. Íà
éîãî äóìêó, òàêèì ÷èíîì ñòðóêòóðó ì³ñüê-
àäì³í³ñòðàö³¿ îïòèì³çóþòü â³äïîâ³äíî äî ðå-
êîìåíäàö³é ðîáî÷î¿ ãðóïè Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â. Ïðè öüîìó Äåíèñ Áàññ çàçíà÷èâ, ùî íà
ñüîãîäí³ ðàíî ãîâîðèòè ïðî ñêîðî÷åííÿ øòà-
òó ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿

Äîâ³äêîâà ñëóæáà 
“Êè¿âåíåðãî” çì³íþº òåëåôîí

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, â
çâ’ÿçêó ç ïåðåâåäåííÿì 5 âåðåñíÿ 2007 ðî-
êó âñ³õ çâ’ÿçê³â ç àíàëîãîâîãî âóçëà ñïåö-
ñëóæá íà öèôðîâèé òà â³äêëþ÷åííÿì îá-
ëàäíàííÿ àíàëîãîâîãî âóçëà ³íôîðìàö³éíî-
äîâ³äêîâà ñëóæáà “Êè¿âåíåðãî” ìàòèìå íî-
ìåð 1604 (çàì³ñòü 088). ßêùî íåìîæëèâî
íàáðàòè ñêîðî÷åíèé íîìåð, òî çâåðíóòèñÿ
äî ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâî¿ ñëóæáè çà íî-
ìåðîì 201-58-78

Â³äáóäóòüñÿ ñëóõàííÿ 
ïî Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíó

Ñüîãîäí³ î 19.00 çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³äáóäóòüñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ïèòàííÿ
æèòòºä³ÿëüíîñò³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
Êèºâà

Ïðàïîð îá’ºäíàííÿ
Ì³ñüêà âëàäà âïåðøå çàïðîñèëà âñ³õ áåç âèíÿòêó 
äåïóòàò³â ì³ñüêðàäè 1990—1994 ðîê³â

²ðèíà ÌÀËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві з привод відзна-
чення Дня підняття Національно-
о прапора 24 липня 1990 ро
зібралися майже всі деп тати
місь ради 1990—1994 ро ів, зір-
и раїнсь ої естради та інші
ромадяни, причетні до історич-
ної події. Вів церемонію заст п-
ни олови КМДА Сер ій Р ди .
Деп тат першо о с ли ання Ки-
ївради Єв ен Проню розповів
"Хрещати " про ва омість цієї
події житті нації.

Ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â òîìó, 24 ëèïíÿ 1990
ðîêó, á³ëüø í³æ çà ð³ê äî ïðîãîëîøåííÿ
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, íàä Êè¿âðàäîþ
âïåðøå îô³ö³éíî ï³äíÿëè Íàö³îíàëüíèé
ïðàïîð. Ç öüîãî ïðèâîäó â÷îðà äî ìåð³¿
çàâ³òàëè ïðè÷åòí³ äî çíàìåííî¿ ïîä³¿ ãðî-
ìàäÿíè, à òàêîæ äåïóòàòè, ïðåäñòàâíèêè

ãðîìàäñüêîñò³, ìèòö³. Âîíè ïðèéøëè, àáè
ïðèãàäàòè ïîä³¿ 1990-ãî òà çóñòð³òèñÿ ç
äðóçÿìè. Ïàíóâàâ ï³äíåñåíèé íàcòð³é, âñ³
â³òàëè îäíå îäíîãî ç Äíåì ï³äíÿòòÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî ïðàïîðà. Íà óðî÷èñòîñòÿõ
Ñåðã³é Ðóäèê òàêîæ ïðèâ³òàâ óñ³õ ³ ñêà-
çàâ ñëîâà âäÿ÷íîñò³ ó÷àñíèêàì ïîä³é 1990
ðîêó. Çãîäîì ó÷àñíèêè ñâÿòêóâàííÿ ïå-
ðåéøëè äî íåîô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè. À óâå-
÷åð³ ïåðåä ïðèì³ùåííÿì ÊÌÄÀ â³äáóâ-
ñÿ êîíöåðò Àíàòîë³ÿ Ìàòâ³é÷óêà, Íàòà-
ë³¿ Áó÷èíñüêî¿, Îëåêñàíäðà Âàñèëåíêà òà
³íøèõ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â.

Ñåðã³é Ðóäèê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî ãîòóâàòèñÿ äî Äíÿ ï³äíÿòòÿ Íàö³î-
íàëüíîãî ïðàïîðà ïî÷àëè çà ì³ñÿöü. “ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùå æîäíîãî ðàçó êè¿âñüêà
âëàäà íå çàïðîøóâàëà ïåðñîíàëüíî äåïó-
òàò³â 1990 — 1994 ðîê³â íà ñâÿòî. Ìè çíà-
ëè, ùî äëÿ íèõ öåé äåíü îñîáëèâèé, òî-
ìó çàïðîñèëè âñ³õ áåç âèíÿòêó äåïóòàò³â
ì³ñüêðàäè 1990—1994 ðîê³â òà ïðè÷åòíèõ
äî ï³äíÿòòÿ ïðàïîðà ïåðåä ì³ñüêðà-
äîþ”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.
Çà éîãî ñëîâàìè, ñòîëè÷íà âëàäà í³êîëè
íå ïîïóëÿðèçóâàëà öåé çàõ³ä òàê, ÿê öüî-

ãî ðîêó. Ùîãîäèíè ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ó
ìåòðî îãîëîøóâàëè ïðî íüîãî. Ïîâ³äîì-
ëÿâ ïðî öå é êàíàë ÒÐÊ Êè¿â. Ñåðã³é Ðó-
äèê ðîçïîâ³â, ùî âæå ðîçïî÷àëè çáèðàòè
ìàòåð³àëè äëÿ êíèæêè ïðî ò³ â³êîïîìí³
äí³. Âîíà ì³ñòèòèìå àðõ³âí³ ôîòîãðàô³¿,
ñïîãàäè ó÷àñíèê³â òà î÷åâèäö³â.

ªâãåí Ïðîíþê ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî êðîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó 1990 ðî-
ö³ ñòîñîâíî ï³äíÿòòÿ Íàö³îíàëüíîãî óêðà-
¿íñüêîãî ïðàïîðà áóâ ïîâ’ÿçàíèé ³ç çà-
ãàëüíîþ àòìîñôåðîþ. Òîä³ â ñóñï³ëüñòâ³
ïàíóâàëè ï³äíåñåííÿ, â³ä÷óòòÿ ñâîáîäè, ³
ïðàïîð ÿê ñèìâîë äåðæàâè öüîìó ñïðè-
ÿâ. Çà éîãî ñëîâàìè, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-
äà ïåðøîãî ñêëèêàííÿ âèïåðåäèëà Âåð-
õîâíó Ðàäó íà ð³ê, âñòàíîâèâøè ñèíüî-
æîâòèé ñòÿã. Ñòîëèöÿ ïîêàçàëà ïðèêëàä
óñ³é Óêðà¿í³. “Äëÿ ìåíå òîé äåíü áóâ íå-
çâè÷àéíèì, áî íàñ ï³äòðèìàâ íàðîä. Ñîò-
í³ òèñÿ÷ ëþäåé çàïîâíèëè Õðåùàòèê â³ä
ÖÓÌó äî òîä³øíüî¿ Æîâòíåâî¿ ïëîù³. Öÿ
ï³äòðèìêà íàäàëà íàì ñèëè,— çàçíà÷èâ
ªâãåí Ïðîíþê.— 24 ëèïíÿ ñèìâîë³çóâà-
ëî ïîâíó ñîë³äàðí³ñòü Êè¿âðàäè ç íàðî-
äîì”

Ìóçå¿ ³ òåàòðè 
â³äñòîþâàòèìóòü
Íà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âëàñíîñò³ ãîâîðèòèìóòü ïðî íåäîö³ëüí³ñòü
ïåðåäà÷³ äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çàêëàä³â êóëüòóðè

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ñåêðå-
òàð³àò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³, ñüîãîäí³ äåïóòàòè îáãî-
âîðþâàòèìóòü 10 ïèòàíü, ñåðåä ÿêèõ º
ïîòî÷í³, à òàêîæ çàïðîïîíîâàí³ íîâ³
ïðîåêòè ð³øåíü. Çîêðåìà ðîçãëÿäàòèìóòü
çâåðíåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âæèòëîñïåöåêñïóàòàö³ÿ” òà Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
ùîäî ïåðåäà÷³ â îðåíäó íåæèòëîâîãî áó-
äèíêó íà âóë. Ìåæèã³ðñüê³é, 87. Ñåðåä
âèíåñåíèõ íà îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â ð³-
øåíü º òàê³, â êîòðèõ ³äåòüñÿ ïðî ôîð-
ìóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó ñîö³àëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ (çîêðåìà ïðî áóäèíêè íà
âóëèöÿõ Áóäèùàíñüê³é, 4 òà Êîòåëüíè-

êîâà, 32/11). À òàêîæ ïðî ñòâîðåííÿ
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ïðèâàòèçàö³¿ ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè Êèºâà. Ç ïîòî÷íèõ ïèòàíü íà êî-
ì³ñ³¿ ðîçãëÿäàòèìóòü äîö³ëüí³ñòü ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó Êè¿âñüêîìó
ìåòðîïîë³òåí³. Îêð³ì òîãî, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ÊÌÄÀ ïðîïîíóº âíåñòè çì³íè äî ïðî-
åêòó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ñòîñîâíî ïèòàí-
íÿ ôîðìóâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì³ñòà. Â ñåêðåòàð³àò³ “Õðåùàòèêó” ðîç-
ïîâ³ëè, ùî äåïóòàòè ðîçãëÿíóòü òàêîæ
ïðîïîçèö³þ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÊÌÄÀ ïðî íåäî-
ö³ëüí³ñòü ïåðåäà÷³ äî äåðæàâíî¿ âëàñíî-
ñò³ áóäèíê³â ³ ïðèì³ùåíü, â ÿêèõ ðîçòà-
øîâàí³ çàêëàäè êóëüòóðè, ñåðåä ÿêèõ ³
íàö³îíàëüí³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на засіданні постійної омісії Київради з питань власності
йтиметься про створення онтрольної омісії з питань приватизації
майна територіальної ромади Києва. Деп тати та ож роз лян ть
звернення КП "Київжитлоспеце спл атація" стосовно оренди нежит-
лово о б дин на в л. Межи ірсь ій, 87. За алом на засіданні об-
оворюватим ть 10 питань.
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Ïðåçèäåíò 
â Îñâåíöèì³.
Ùî öå áóëî?
Íàâ³òü â ²íòåðíåò³ 
íå ç’ÿâèëîñÿ æîäíî¿
æèâî¿ ðîçïîâ³ä³ 
ïðî â³äâ³äèíè ðîäèíîþ
Þùåíê³â ìåìîð³àëüíîãî
êîìïëåêñó “Äàõàó”

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора політоло Володимир Фе-
сен о заявив "Хрещати ові", що
піар на відвідинах Президентом
меморіальних омпле сів Польщі
та Німеччині б в би "недоцільним".
Піар й справді не б ло. Та не б -
ло й "непіар ". Подив літерат р-
ної ромадсь ості ви ли ав і той
фа т, що Президент не по ли ав із
собою в'язня Освенцима письмен-
ни а Вадима Бой а, я ий тривалий
час че ає на обіцян лер ами
Се ретаріат Президента з стріч із
Президентом.

Äèðåêòîð Öåíòðó ïðèêëàäíèõ ïîë³òè÷-
íèõ äîñë³äæåíü “Ïåíòà” Âîëîäèìèð Ôå-
ñåíêî ââàæàº, ùî â³äâ³äèíè Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè Â³êòîðîì Þùåíêîì êîëèøí³õ
êîíöòàáîð³â íå áóëè ³ íå ìîæóòü áóòè ï³-
àðîì. “Íå âàðòî â óñüîìó âáà÷àòè ï³àð. ª
äóæå ÷³òêå ïñèõîëîã³÷íå ïîÿñíåííÿ, ÷îìó
Þùåíêî òóäè ïî¿õàâ. Â³í öå ðîáèòü ùîðî-
êó: ¿çäèòü äî êîíöòàáîðó, äå ïåðåáóâàâ éî-
ãî áàòüêî. Ãàäàþ, öå äàíèíà ïàì’ÿò³ ïðî âå-
ëèêó òðàãåä³þ éîãî ðîäèíè. ² íå ëèøå ðî-
äèíè, à é êðà¿íè. ² íå ëèøå íàøî¿. Öå íîð-
ìàëüíèé âèÿâ ÿêîñòåé, ³ íå ëèøå ïîë³òè÷-
íèõ. ß á íå øóêàâ òóò ïîë³òðåêëàìó. Çðåø-
òîþ, ÿê öå ìîæíà ïðîï³àðèòè? Ïðàêòèêà
îñòàíí³õ ì³ñÿö³â ñâ³ä÷èòü, ùî çíà÷íî âè-
ã³äí³øå “ï³àðèòèñÿ”, êîëè â³í êîãîñü çâ³ëü-
íÿº, ùîñü ðîçïóñêàº. À â öüîìó âèïàäêó,
íà ìîþ äóìêó, íå ñë³ä ðîáèòè ç ìóõè ñëî-
íà. Ìîæíà áóëî á “ï³àðèòèñÿ” çîâñ³ì ³íàê-
øå. Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ëåìê³â-
ñüêîãî ôåñòèâàëþ: íàö³îíàëüí³ ïî÷óòòÿ
âëàñòèâ³ Þùåíêîâ³. Òàêîæ ïðèðîäíîþ º
äëÿ íüîãî äóìêà, ùî òðåáà íå çàáóâàòè òðà-
ã³÷íèõ ñòîð³íîê óêðà¿íñüêî¿ ³ ñâ³òîâî¿ ³ñòî-
ð³¿. Ãàäàþ, òàì ï³àðó òàê ìàëî, ùî, êîëè
â³í ³ º, òî íå â³ä³ãðàº æîäíî¿ ðîë³. Òîé
ôàêò, ùî íàâ³òü â ²íòåðíåò³ ïðàêòè÷íî í³-
÷îãî íåìàº ïðî â³äâ³äèíè Þùåíêîì “Äà-
õàó” — äîäàòêîâèé àðãóìåíò: öå íå ï³àð-
ïî¿çäêà. ßêáè áóâ ö³ëåñïðÿìîâàíèé åëå-
ìåíò ï³àðó, çîêðåìà ç ìåòîþ âèáîð÷î¿ êàì-
ïàí³¿, òóäè á ïî¿õàëà ãðóïà æóðíàë³ñò³â, ïî-
ä³þ øèðîêî âèñâ³òëþâàëè á”,— çàóâàæèâ
ïîë³òîëîã â ³íòåðâ’þ “Õðåùàòèêó”.

Ïèñüìåííèê, êîëèøí³é â’ÿçåíü Îñâåí-
öèìà, àâòîð äâîõ äîêóìåíòàëüíèõ ðîìàí³â,
ÿê³ ïåðåâèäàâàëè 18 ðàç³â (ïðîòå íå îñòàí-
í³ì ÷àñîì), Âàäèì Áîéêî çàÿâèâ “Õðåùà-
òèêó”, ùî ïðî öþ ïî¿çäêó Ïðåçèäåíòà í³-
÷îãî íå çíàº.

Ë³òåðàòîð ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðî
ñâîþ ïî¿çäêó íà â³äçíà÷åííÿ ð³÷íèö³ ïîâ-
ñòàííÿ â’ÿçí³â êîíöòàáîðó “Ìàóòõàóçåí”.
“ß ïîêëàâ òàì âåëè÷åçíèé â³íîê ³ç ñèíüî-
æîâòîþ ñòð³÷êîþ ç íàïèñîì: “Â³ä íàðîäó
Óêðà¿íè”. Àëå â³íîê çðîáèëè êîøòîì ì³ñ-
öåâîãî áóðãîì³ñòðà”,— ðîçïîâ³â ïàí Áîé-
êî.

Êåð³âíèê Ãîëîâíî¿ ñëóæáè ãóìàí³òàðíî¿
ïîë³òèêè òà ç ïèòàíü çáåðåæåííÿ íàö³î-
íàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ Ñåêðåòàð³-
àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Áèñ-
òðóøê³í ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêîâ³”, ùî
“ïèòàííÿ ïðî ïåðåâèäàííÿ êíèæîê Âàäè-
ìà Áîéêà ³ éîãî çóñòð³÷ ç Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè ðîçãëÿäàºòüñÿ. Âîíî ïîñò³éíî íà
êîíòðîë³”.

Íàãàäàºìî, ïèòàííÿ çóñòð³÷³ Ïðåçèäåí-
òà ç ïèñüìåííèêîì “âèð³øóºòüñÿ” â Ñåê-
ðåòàð³àò³ ç ñ³÷íÿ íèí³øíüîãî ðîêó
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Àíàòîë³é ÒÊÀ×ÓÊ: “Äåïàðòèçàö³ÿ —
ïîòðåáà, àëå íå ä³éñí³ñòü”
Ðàäíèê Ïðåçèäåíòà ââàæàº Ãðîìàäÿíñüêó àñàìáëåþ 
çàñëàáêîþ äëÿ òèñêó íà ïîë³òèê³â

— Àñàìáëåÿ ç³áðàëàñÿ ç ÷³ò-
êèì íàì³ðîì äàòè ïîøòîâõ ïî-
ë³òèêàì, àáè âîíè âèáèðàëèñÿ
ç êðèçè. Íà âàøó äóìêó, âîíè
çíàþòü êîãî “øòîâõàòè” â ÿêî-
ìó íàïðÿìêó ³ â ÿêå ì³ñöå?

— Çàãàëîì òàê. Ó÷àñíèêè
àñàìáëå¿ áëèæ÷³ äî íàðîäó,
í³æ ïîë³òèêè, òîìó ðàö³îíàëü-
í³øå ïîâîäÿòüñÿ ³ àäåêâàòí³-
øå îö³íþþòü ïîë³òè÷í³ ðèçè-
êè.

²íøà ð³÷, ÷è çíàþòü âîíè,
êóäè “øòîâõàòè”? ßê íà ìå-
íå, ¿ì áðàêóº ñèë, ùîá äî ñâ³-
äîìîñò³ äåïóòàòà äîñòóêàòèñÿ.
Ïðè÷èíà — ïàðòèçàö³ÿ óñ³õ
æèòòºâî âàæëèâèõ ñòðóêòóð â
Óêðà¿í³, ùî â³äáóëàñÿ ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ ðîê³â, äóæå â³ä-
îêðåìèëà ïîë³òèê³â â³ä ãðî-
ìàäñüêîñò³. Òîìó ñüîãîäí³ ðîç-
ìîâà ñêîíöåíòðóâàëàñÿ íà òå-
ì³, ÿê çðîáèòè áàð’ºð ì³æ âëà-
äîþ ³ ãðîìàäÿíèíîì ïðîíèê-
í³øèì, àäæå ïðèáðàòè éîãî
ö³ëêîì íå âäàñòüñÿ.

— Òîáòî íàïðÿìîê, ó ÿêîìó

ñë³ä “øòîâõàòè” ïîë³òèê³â,—
äåïàðòèçàö³ÿ?

— Òàê. Äèâ³òüñÿ, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ. Ìè, íàñë³äóþ÷è çà-
õ³äíèé âç³ðåöü, ñòâîðþºìî
íåçàëåæíèé îðãàí ç ïåâíèìè
ïîâíîâàæåííÿìè. ×è òî
ÖÂÊ, ÷è òî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä. Ïîò³ì öåé íåçàëåæíèé
äåðæàâíèé îðãàí çàáåçïå÷ó-
ºìî êàäðîâî: çà ïàðò³éíèìè
êâîòàìè. ßê íàñë³äîê — ä³ñ-
òàºìî ùå îäíó Âåðõîâíó Ðà-
äó íå êðàùî¿ ÿêîñò³. Çâ³ñíî,
ìè çàïðîâàäèëè ïðîïîðö³é-
íó ñèñòåìó âèáîð³â íå òàê,
ÿê ó çàõ³äí³é ªâðîï³ — ³ç çà-
êðèòèìè ïàðò³éíèìè ñïèñ-
êàìè, ºäèíèì çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíèì âèáîð÷èì îêðó-
ãîì.

— Çðîçóì³ëî: çíàþòü ó ÿêîìó
íàïðÿìêó ïðèñêîðþâàòè, àëå íå
ìîæóòü. ² ùî, êîëè òàê? Ùî
äàë³?

— Íà æàëü, ïðîâ³äí³ ïîë³-
òè÷í³ ñòðóêòóðè îáñëóãîâóþòü
ëèøå âåëèêèé êàï³òàë. À îñ-

íîâíà ìàñà íàñåëåííÿ — äð³á-
íèé á³çíåñ, íàéìàí³ ïðàö³â-
íèêè, ³íòåë³ãåíö³ÿ — ôàêòè÷-
íî íå ïî÷óò³. ßêùî ïîë³òèêè
íå çðîçóì³þòü, ùî ïîäàëüøèé
ðîçâèòîê íèí³ çàáåçïå÷óºòüñÿ
íå ñòàá³ë³çàö³ºþ ê³ëüêîõ âåëè-
êèõ êàï³òàë³ñò³â ÷è êàï³òàë³â,
à ñòàá³ë³çàö³ºþ ñåðåäíüîãî
êëàñó — ìàòèìåìî ÷åðãîâèé
Ìàéäàí.

Êîëè âè ãîâîðèòå ïðî ïðîâ³ä-
í³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, êîãî ìàºòå
íà óâàç³?

— Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ïðåä-
ñòàâëåí³ ó ïàðëàìåíò³.

— Óñ³ ï’ÿòü?
— Òàê.

— ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî ¿õíÿ
ïîâåä³íêà óïîä³áíèëàñÿ?

— Íàñàìïåðåä ÷åðåç íåðîçó-
ì³ííÿ ïîñóòíüîãî ó ïàðò³ÿõ. ßê
íàñë³äîê — ùî á íå ñòâîðþ-
âàëè, âèõîäèòü ÊÏÐÑ. Â³äïî-
â³äíî ³ çàêîí ïðî ïîë³òè÷í³
ïàðò³¿ — öå çàêîí ïðî ÊÏÐÑ.
Äðóãå — ô³íàíñóâàííÿ. Óñ³ íî-
â³ ïàðò³¿ ñèäÿòü íà ô³íàíñîâèõ
ãîëêàõ âåëèêîãî á³çíåñó. Îòîæ
îáñëóãîâóþòü âåëèêèé á³çíåñ,
à íå äð³áíèé, ùî ö³ ïàðò³¿ äå-
êëàðóþòü. Ïðèêëàä, áþäæåò-
2007. Êîìóí³ñòè é ñîö³àë³ñòè,
ÿê³ í³áèòî ïîâèíí³ çàõèùàòè
íàéá³äí³øèõ, ïðîãîëîñóâàëè çà
áþäæåò, îð³ºíòîâàíèé íà âå-
ëèêèé á³çíåñ
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Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 
ïñóº ãðîìàäÿí
Äåðæàâà íå áåðå íà ñåáå áàãàòî çîáîâ’ÿçàíü ó öüîìó

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни міністра ре іо-
нально о розвит та б дівниц-
тва Анатолій Бер та заявив
"Хрещати ", що інстит т, я ий
розробляє Генплан міста Києва,
має б ти в ом нальній власно-
сті. Заст пни міністра спрост -
вав телетвердження телевед -
чо о Василя Климч а про те,
що в Парижі вартирне питання
вирішити ле ше, ніж Києві.

Ó÷îðà çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Àíàòî-
ë³é Áåðêóòà çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî
â Êèºâ³ ïîâèíåí áóòè ²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà, ÿêèé ïåðåáóâàâ
áè â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. “Êè¿âïðî-
åêò”,  ùî äîòåïåð ðîçðîáëÿâ Ãåíïëàí
Êèºâà, ïðèâàòèçîâàíî. Â³öå-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Âîëîäèìèð Ðèáàê òà êåð³âíè-
êè Ì³íðåã³îíáóäó ââàæàþòü íåäîö³ëü-
íèì ïåðåáóâàííÿ ³íñòèòóòó, ùî ïðà-
öþº ³ç ñòðàòåã³÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ, ó
ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, òîìó äàëè äîðó-
÷åííÿ ñòâîðèòè íîâèé ²íñòèòóò ãåíï-
ëàíó ì³ñòà Êèºâà, ùî ì³ñüêà âëàäà âæå
ðîçïî÷àëà.

Íà äóìêó Àíàòîë³ÿ Áåðêóòè, íå â³ä-
ïîâ³äàº ä³éñíîñò³ òâåðäæåííÿ, ùî â
Êèºâ³ ö³íè íà æèòëî áëèçüê³ äî çàõ³ä-
íîºâðîïåéñüêèõ àáî âèù³. Òåëåæóðíà-
ë³ñò Âàñèëü Êëèì÷óê çàÿâèâ ó îäí³é ç³
ñâî¿õ òåëåïðîãðàì, ùî â Ïàðèæ³ ìîæ-
íà êóïèòè êâàðòèðó çà $50 òèñ. Çàñòóï-
íèê ì³í³ñòðà ïîîá³öÿâ âçÿòè êðåäèò ³
ïðèäáàòè òàêó êâàðòèðó, ÿêùî Âàñèëü
Êëèì÷óê ïîêàæå, äå â³í ¿¿ áà÷èâ.

Çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Àíàòîë³é Áåð-
êóòà çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî ïðî-
òÿãîì ðîêó â Óêðà¿í³ ïîáóäîâàíî áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä íà 19,8 ìëðä ãðí, 2,444
ìëðä ãðí ñïëà÷åíî áóä³âåëüíèêàìè ïî-
äàòê³â äî áþäæåòó. ×àñòêîâî áóä³âåëü-
íà ãàëóçü âèéøëà ç ò³í³, ïîêàçíèêîì
÷îãî º òå, ùî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ïå-
ðåðàõîâàíèõ êîøò³â äî áþäæåòó ñòàíî-
âèòü 49 â³äñîòê³â çà çðîñòàííÿ òåìï³â
³ îáñÿã³â áóä³âíèöòâà ëèøå íà 14 â³ä-
ñîòê³â.

Àíàòîë³é Áåðêóòà òàêîæ ïîâ³äîìèâ,
ùî 18 ëèïíÿ íà çàñ³äàíí³ â³äïîâ³äíî-
ãî óðÿäîâîãî êîì³òåòó áóëî ñõâàëåíî
ïðîåêò êîíöåïö³é “Çàáåçïå÷åííÿ æèò-
ëîì ãðîìàäÿí ó 2009—2012 ðîêàõ” òà
Ì³ñòîáóä³âíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ¯õ
áóäå âíåñåíî íà çàòâåðäæåííÿ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â.

Ó ïðîåêò³ “Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì
ãðîìàäÿí ó 2009—2012 ðîêàõ” çàïðîïî-

íîâàíî ÷îòèðè âàð³àíòè ðîçâ’ÿçàííÿ
æèòëîâèõ ïðîáëåì. Âîíè íå º âçàºìî-
çàïåðå÷íèìè, à ìîæóòü äîïîâíþâàòè
îäèí îäíîãî. Ïåðøèé âàð³àíò ïåðåäáà-
÷àº çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó íà-
äàííÿ ãðîìàäÿíèíîâ³ êîøò³â íà ïåð-
øèé âíåñîê äëÿ îòðèìàííÿ íèì ³ïî-
òå÷íîãî êðåäèòó. Äðóãèé — çàïðîâà-
äæåííÿ ñèñòåìè æèòëîâèõ áóä³âåëüíèõ
çàîùàäæåíü, çà ÿêîþ ãðîìàäÿíèí íà-
êîïè÷óº ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó íà
ñïåö³àëüíèõ áàíê³âñüêèõ æèòëîâèõ äå-
ïîçèòíèõ ðàõóíêàõ âëàñí³ êîøòè íà
ïåðøèé âíåñîê òà îòðèìóº â³ä äåðæà-
âè çàîõî÷óâàëüí³ ïðåì³¿ ó ðîçì³ð³, íà-
ïðèêëàä, 20 â³äñîòê³â. Òðåò³é — ïîøè-
ðåííÿ ä³þ÷èõ ìåõàí³çì³â äåðæàâíî¿
ï³äòðèìêè áóä³âíèöòâà òà ïðèäáàííÿ
æèòëà äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí
íà ³íø³ êàòåãîð³¿, ùî ïîòðåáóþòü ïî-
ë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà. Íîðìîþ çàáåçïå÷åíî-
ñò³ ïðîïîíóºòüñÿ ââàæàòè 14 êâ. ì íà
îäíó îñîáó. ×åòâåðòèé — âèêîðèñòàí-
íÿ ìåõàí³çì³â ñï³âô³íàíñóâàííÿ ñïî-
ðóäæåííÿ æèòëà ãðîìàäÿíàìè òà äåð-
æàâîþ çà ñõåìîþ “50 íà 50”, “30 íà
70”.

“Êîíöåïö³ÿ Ì³ñòîáóä³âíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº ç³áðàòè òà ïîë³ï-
øèòè âñå, ùî ðîçêèäàíî ïî áàãàòüîõ
íîðìàòèâíèõ àêòàõ”,— çàçíà÷èâ Àíà-
òîë³é Áåðêóòà

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві відб лася Громадянсь а асамблея
У раїни, часни и я ої онстат вали в більшості
ромадян алер ійн реа цію на с часних політи-
ів, і навіть вибори ба ато хто вважає марн ван-
ням час . Радни Президента У раїни Анатолій
Т ач в інтерв'ю "Хрещати " розповів, що са-
мо о лише бажання ромадсь ості замало для
реальних змін, а партії нині не мож ть б ти ні
спів часни ами, ні навіть союзни ами виборців.
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Ðîçëó÷åííÿ 
ïî-óêðà¿íñüêè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ïðåñ-ñåêðåòàð ªâãåíà ×åðâîíåíêà Îëåêñàíäð Ïàâëîâ íàãîëîñèâ, ùî
êîìåíòàð³ ïðî ðîçëó÷åííÿ ç äðóæèíîþ ãàçåòà çìîæå îòðèìàòè 30 ëèï-
íÿ â³ä ñàìîãî ×åðâîíåíêà ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³éíèõ çáîð³â, íà ÿêèõ éî-
ãî êàíäèäàòóðó çàïðîïîíóþòü íà ïîñàäó êåð³âíèêà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñ-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà”. Äî ñëîâà, íåùîäàâíþ ðåïë³êó ªâãå-
íà ×åðâîíåíêà ïðî ðîçêðàäàííÿ ïîëîâèíè êîøò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ
ìèíóëî¿ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿ “ÍÓ” ó Çàïîð³ææ³, â³í ñàì òðàêòóº
ÿê íåîáåðåæíó. Çà ñëîâàìè éîãî ïðåñ-ñåêðåòàðÿ, ïàí ×åðâîíåíêî ìàâ
íà óâàç³ íåðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, íàïðèêëàä, íà äðóêó-
âàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëèñò³âîê, ÿê³ çãîäîì äîâåëîñÿ ïðîñòî âèêè-
íóòè.

Çâ’ÿçêè “Íàøî¿ Óêðà¿íè” äëÿ çàõèñòó ìàéíîâèõ ïðàâ ïàí ×åðâî-
íåíêî ïîêè ùî íå âèêîðèñòàâ. Òàê, äî þðèñòà Ñåðã³ÿ Âëàñåíêà, ÿêèé
ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè Â³êòîðà Þùåíêà â ñóäîâîìó ïðîöåñ³ ïðî âè-
çíàííÿ íåä³éñíèìè ðåçóëüòàòè âèáîð³â ïðåçèäåíòà 2004 ðîêó, â³í íå
çâåðòàâñÿ. Ñåðã³é Âëàñåíêî çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”: êîëè íå ï³äïèñó-
âàëè øëþáíîãî êîíòðàêòó, òî âñå ñï³ëüíî íàæèòå ìàéíî ä³ëÿòü íàâ-
ï³ë. Îäíàê ñóä ìàº ïðàâî çì³íèòè ö³ ïðîïîðö³¿. Þðèñò ïðèïóñêàº,
ùî ñàìå çà òàêèì ñöåíàð³ºì ³ ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ñïðàâà. Ñåðã³é Âëà-
ñåíêî òàêîæ äîäàâ, ùî îñîáèñò³ ïîäàðóíêè (êîøòîâíîñò³, êâàðòèðè
àáî ³íø³ ðå÷³) çàëèøàþòüñÿ ó âëàñíîñò³ òîãî, êîìó ö³ ðå÷³ äàðóâàëè

Ірина ЛОПАТІНА,
“Хрещати ”

Майно, на я е претенд є
Мар арита Червонен о:
— житловий б дино

селищі Козині та 3 земель-
ні ділян и за альною пло-
щею 0,4175 е тара (тіль и
земля, за нинішніми ціна-
ми, ошт ватиме майже
$ 800 тис.; ціна 1 вад-
ратно о метра житла в цьо-
м селищі становить $ 2
тис., а за альна площа о-
тедж перевищ є 800 вад-
ратних метрів);
— вартира в Ялті за аль-

ною площею 131 вадрат-
ний метр ( вартістю $ 240—
350 тис.);
— вартира в Києві на в -

лиці Рейтарсь ій ( вадрат-
ний метр житла за цією ад-
ресою ошт є в середньо-
м $ 5,5 — 6 тис.).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Єв ен Червонен о задивляється на особня , я им володіє йо о др жина Мар арита

Óêðà¿íö³â íàâ÷àòü
êèòàéñüêî¿ ãðàìîòè
Ïðè Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â³äêðèþòü 
²íñòèòóò Êîíôóö³ÿ
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Національний ніверситет
імені Тараса Шевчен а
підписав од із Цзілін-
сь им ніверситетом
(КНР) про від риття на-
при інці ро в Києві
льт рно о центр "Ін-

стит т Конф ція" для по-
п ляризації итайсь ої
мови та льт ри.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
àñèñòåíò êàôåäðè êèòàéñüêî¿, êî-
ðåéñüêî¿ òà ÿïîíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿
²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÊÍÓ ³ìåí³
Øåâ÷åíêà Ñåðã³é Êîñòåíêî, Êè-
¿â ñòàíå 112-ì ì³ñòîì, ó ÿêîìó
â³äêðèþòü ²íñòèòóò Êîíôóö³ÿ.

Óñ³ âèòðàòè â³çüìå íà ñåáå
Ì³æíàðîäíà ðàäà ç ïîøèðåííÿ
êèòàéñüêî¿ ìîâè ó ñâ³ò³ ïðè óðÿ-
ä³ ÊÍÐ. Äëÿ ³íñòèòóòó çàêóïëÿòü
ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ, îáëàøòóþòü
ìóëüòèìåä³éíó ñòóä³þ, ë³íãàôîí-
íèé êàá³íåò òîùî. Íàâ÷èòèñÿ êè-
òàéñüêî¿ çìîæóòü óñ³ îõî÷³. Ïåð-
øèé åòàï ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâîõ
ñåìåñòð³â, ïðèáëèçíà âàðò³ñòü
êîæíîãî ñòàíîâèòèìå 800 ãðí.

Çàäóìêó êîðåñïîíäåíòà “Õðå-
ùàòèêà” îïàíóâàòè öþ íàäñêëàä-
íó ãðàìîòó, à îñîáëèâî åêçîòè÷-
íó êàë³ãðàô³þ, îäðàçó ðîçáèâ ïàí
Êîñòåíêî. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çà ð³ê
íàâ÷àííÿ ìîæíà îñèëèòè ëèøå
óñíó ìîâó ïîáóòîâîãî ñï³ëêóâàí-
íÿ — öå äî òèñÿ÷³ ñë³â, ÿê³ çàïè-
ñóþòü ïðèáëèçíî òàêîþ æ ñàìîþ
ê³ëüê³ñòþ ³ºðîãë³ô³â. Êîëè âèñòà-
÷èòü ñíàãè òà íåðâ³â, òî ÷åðåç
ï’ÿòü ðîê³â ìîæíà âæå áóäå ðîç-
ï³çíàòè (³ äåùî íàïèñàòè) ïîíàä

òðè òèñÿ÷³ áàçîâèõ êèòàéñüêèõ
³ºðîãë³ô³â.

Íà çàïèòàííÿ, ÷è ðåàëüíî âè-
â÷èòè öþ ìîâó âçàãàë³, ïàí Êîñ-
òåíêî çàïåâíèâ: íåìàº í³÷îãî íå-
ìîæëèâîãî. Ñêëàäíèì ìîæå âè-
ÿâèòèñÿ ëèøå ðîçï³çíàâàííÿ íà
ñëóõ ñåìè ä³àëåêò³â, òîíàëüíîñò³
òà ïèñüìà. Çâàæàþ÷è íà îñòàííº,
ñëàâà êàë³ãðàô³â ñòóäåíòàì íå çà-
ãðîæóº.

²íñòèòóò Êîíôóö³ÿ â³äêðèþòü
íà êàôåäð³ êèòàéñüêî¿, êîðåé-
ñüêî¿ òà ÿïîíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ óí³-
âåðñèòåòó. Âîëîä³ííÿ êèòàéñüêîþ
çíàäîáèòüñÿ äëÿ óñï³øíîãî ðîç-
âèòêó òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó, ïðî-

ìèñëîâî¿ ñï³âïðàö³, ñóñï³ëüíèõ ³
ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí.

Ãîëîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëü-
íîñò³ ²íñòèòóòó Êîíôóö³ÿ ñòàíå
íàâ÷àííÿ êèòàéñüêî¿ ìîâè, ïðî-
âåäåííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî òåñòó
íà êøòàëò TOEFL (ç àíãë³éñüêî¿),
³íøèõ òåñò³â äëÿ îòðèìàííÿ ñåð-
òèô³êàòà âèêëàäà÷à êèòàéñüêî¿
ìîâè ÿê ³íîçåìíî¿. Òàêîæ íà áà-
ç³ ³íñòèòóòó çàïëàíîâàí³ íàóêîâ³
êîíôåðåíö³¿, êîíêóðñè, çàõîäè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êèòàéñüêîþ ìîâîþ òà
êóëüòóðîþ, ð³çí³ ñïîðòèâí³ çàõî-
äè çà ó÷àñòþ êèòàéö³â ³ óêðà¿í-
ö³â, ñïðèÿííÿ ó íàâ÷àíí³ òà ïðà-
öåâëàøòóâàíí³ â ÊÍÐ

Êàòåðèíà ÞÙÅÍÊÎ: “×àñ â³äðîäæóâàòè
ìåöåíàòñòâî â Óêðà¿í³”
Âèñòàâêîâó çàëó Óêðà¿íñüêîãî äîìó ïðèêðàñÿòü ï³àðîì äîáðî÷èíö³â

Íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ îï³êóí-
ñüêî¿ ðàäè áëàãîä³éíî¿ ïðîãðàìè
“Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ìàéáóòíüîãî” ¿¿
ãîëîâîþ áóëî îáðàíî äðóæèíó
Ïðåçèäåíòà Êàòåðèíó Þùåíêî,
çàñòóïíèêîì ãîëîâè — íàðîäíî-
ãî äåïóòàòà Óêðà¿íè V ñêëèêàí-
íÿ (ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â) Òå-
òÿíó Áàõòåºâó, à ñåêðåòàðåì —
ïðåçèäåíòà Àñîö³àö³¿ ïåä³àòð³â
Óêðà¿íè Þð³ÿ Àíòèïê³íà. Òàêîæ
áóëî îïðèëþäíåíî ñïèñîê ÷ëå-
í³â îï³êóíñüêî¿ ðàäè, ÿêèé îïóá-
ë³êóþòü ³ íà ñàéò³ Ì³æíàðîäíîãî
áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Óêðà¿íà-
3000”.

²ìåíà íàéá³ëüøèõ áëàãîä³éíè-

ê³â, ÿê³ âçÿëè íà ñåáå ïóáë³÷íå
çîáîâ’ÿçàííÿ àáî ïåðåðàõóâàëè
êîøòè, áóëè âêàçàí³ íà ïëàêàòàõ,
ÿêèìè îôîðìèëè Âåëèêó âèñòàâ-
êîâó çàëó Óêðà¿íñüêîãî äîìó. Çà-
õ³ä â³äáóâñÿ ó ðàìêàõ çàâåðøàëü-
íîãî åòàïó êîíêóðñó (îãîëîøåíî-
ãî 21 òðàâíÿ 2007 ðîêó) íà â³äá³ð
ãåíåðàëüíîãî ïðîåêòóâàëüíèêà
Âñåóêðà¿íñüêîãî öåíòðó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ìàòåð³ òà äèòèíè. “Ó
“Äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ìàéáóòíüîãî”
áóäóòü íàéíîâ³òí³ø³ òåõíîëîã³¿,
ÿê³ äîïîìîæóòü óñï³øíî ë³êóâà-
òè òÿæêîõâîðèõ ä³òåé”,— çàÿâèâ
Þð³é Àíòèïê³í.

Äî ñëîâà, åêñïåðò òîâàðèñòâà

“Óêðà¿íñüêèé êëóá” ²ãîð Ô³ë³-
ïåíêî çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî íàçâà ïðîåêòó âèêëèêàº ïåâ-
í³ çàñòîðîãè: “Ìàéáóòíº — öå íå
íèí³, òîæ ³ç ÷àñîì â³ä öüîãî ñëî-
âà äîâåäåòüñÿ â³äìîâèòèñÿ. Àáî
ïðîåêò í³êîëè íå áóäå ðåàë³çîâà-
íî — â³í ïîñò³éíî áóäå ó ìàé-
áóòíüîìó”.

Ãîëîâà îï³êóíñüêî¿ ðàäè Êàòå-
ðèíà Þùåíêî ïîäÿêóâàëà óñ³ì
äîáðî÷èíöÿì, ïðàö³âíèêàì Ì³æ-
íàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó
“Óêðà¿íà-3000” çà äîïîìîãó â ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó. “Öå ò³ëüêè ïî-
÷àòîê íàøî¿ äóæå âàæëèâî¿ ðîáî-
òè,— çàçíà÷èëà ïàí³ Þùåíêî.—
Îï³êóíñüêà ðàäà ìàº çä³éñíþâà-
òè êîíòðîëü çà ïðîçîð³ñòþ íàäõî-
äæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â”.

Ïàí³ Þùåíêî âèñëîâèëà ñâîþ
äóìêó ³ ùîäî âïðîâàäæåííÿ ñòðà-
õîâî¿ ìåäèöèíè â Óêðà¿í³. “Äåð-
æàâà, íà æàëü, íå ìîæå çàáåçïå-
÷èòè óñ³õ ïîòðåá ñâî¿õ ãðîìàäÿí.
À íàéâèù³ óñï³õè â ðîçâèòêó ìå-
äèöèíè ìàþòü ñàìå ò³ äåðæàâè,
äå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ º
ñòðàõîâèì”,— ñêàçàëà ïàí³
Þùåíêî.

“Äî çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî
ïðîåêòó çàëó÷åíî äóæå áàãàòî
ëþäåé. Öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
êîæíîãî â íàø³é êðà¿í³. ×àñ

â³äðîäæóâàòè òðàäèö³¿ ìåöå-
íàòñòâà ³ áëàãîä³éíèöòâà â
Óêðà¿í³”,— çàçíà÷èëà Êàòåðè-
íà Þùåíêî

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в У раїнсь ом домі під час першо о засідання
опі нсь ої ради бла одійної про рами "Дитяча лі арня
майб тньо о" др жина Президента Катерина Ющен о,
я а відтепер є оловою опі нсь ої ради, заявила, що
підтрим є впровадження страхової медицини в У раїні.
Своєю чер ою президент Асоціації педіатрів У раїни
Юрій Антип ін за важив, що майб тнє медицини — пе-
ред сім новітніх техноло іях.
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ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
Ì³í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿç-
êó Óêðà¿íè âæå ðîçðîáèëî ïðî-
åêò çì³í äî Ïîñòàíîâè Êàáì³íó
â³ä 29.10.2000 ð. “Ïðî òåðì³í ä³¿
ë³öåíç³¿ íà ïðîâàäæåííÿ ïåâíèõ
âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ðîçì³ðè ³ ïîðÿäîê çàðàõóâàííÿ
ïëàòè çà ¿¿ âèäà÷ó”. Äîêóìåíòîì
ïåðåäáà÷åíî ï³äâèùåííÿ â 10 ðà-
ç³â (ç 20 äî 200 íåîïîäàòêîâàíèõ
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí) ðîç-
ì³ð ïëàòè çà âèäà÷ó ë³öåíç³é íà
àâòîïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàí-
òàæ³â òåðì³íîì íà 5 ðîê³â. Òàêèì

÷èíîì, âàðò³ñòü ö³º¿ ïîñëóãè
çðîñòå ç 340 äî 3400 ãðí. Âîäíî-
÷àñ Ì³íòðàíñçâ’ÿçêó ïðîïîíóº
ââåñòè ïëàòó çà ë³öåíç³éíó êàðò-
êó íà êîæíèé àâòîòðàíñïîðòíèé
çàñ³á, ÿêà äîäàºòüñÿ äî ë³öåíç³¿. ̄ ¿
âàðò³ñòü ñòàíîâèòèìå 5 íåîïîäàò-
êîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðî-
ìàäÿí, òîáòî 85 ãðí. Ó òàêèé ñïî-
ñ³á Ì³í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó õî-
÷å çìóñèòè îïåðàòîð³â â³äïîâ³-
äàëüí³øå ñòàâèòèñÿ äî ÿêîñò³ ïî-
ñëóã, ùî âîíè íàäàþòü. “Àäæå,
ÿê â³äîìî, íèí³ ïåðåâ³çíèêè íå
äîðîæàòü ë³öåíç³ºþ, ÿêà êîøòóº

êîï³éêè — ëèøå 6 ãðí íà ì³ñÿöü.
Êð³ì òîãî, ¿¿ ìîæíà â áóäü-ÿêèé
ìîìåíò ïîíîâèòè”,— çàçíà÷èëà
êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Ì³íòðàíñ-
çâ’ÿçêó Â³êòîð³ÿ Áóòåíêî.

Â Àíòèìîíîïîëüíîìó êîì³òåò³
(ÀÌÊ) ââàæàþòü ï³äâèùåííÿ ö³-
íè íåâèïðàâäàíèì ³ òàêèì, ùî
ìîæå íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñóá’ºê-
ò³â, à òîìó íîâîââåäåííÿ ïîòðå-
áóº â³äïîâ³äíèõ îá´ðóíòóâàíü.

Íà äóìêó ïðåçèäåíòà Âñåóêðà-
¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â Â³-
òàë³ÿ Ðåâè, â Óêðà¿í³ âæå äàâíî
ïîòð³áíî ñêîðî÷óâàòè ê³ëüê³ñòü
òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ë³öåíç³þ.
Â³í ïðîãíîçóº, ùî ï³ñëÿ ââåäåí-
íÿ ðîçðîáëåíîãî Ì³í³ñòåðñòâîì
òðàíñïîðòó äîêóìåíòà ë³öåíç³é
âèäàâàòèìóòü íà 20—25% ìåí-
øå

Àíàòîë³é Ê³íàõ
ï³äðàõóâàâ ãðîø³
íà ªâðî-2012
Ì³í³ñòð åêîíîì³êè ïðîïîíóº ïðîâîäèòè
÷åìï³îíàò ªâðîïè çà ðàõóíîê 
ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора міністр е ономі и Анатолій Кінах заявив, що
У раїна все ще потреб є за онодавчих змін для прове-
дення чемпіонат Європи з ф тбол . Зо рема це сто-
с ється ал зі інвестицій, я их потрібно майже
25—27 млрд євро. За підс м ами робочої поїзд и в
Польщ , міністр е ономі и Анатолій Кінах про ноз є,
що товарообі між раїнами на інець поточно о ро
становитиме понад $4 млрд.

Ì³í³ñòð ïîâ³äîìèâ, ùî â³ä 2000
ðîêó òîâàðîîá³ã ì³æ Óêðà¿íîþ òà
Ïîëüùåþ çð³ñ ó 4 ðàçè, à çà ïåð-
øå ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó — íà 40%.
Àëå ïàí Ê³íàõ íàãîëîñèâ, ùî
Óêðà¿íà ìàº âèð³øóâàòè ïèòàííÿ
ïîäîëàííÿ íåãàòèâíî¿ òåíäåíö³¿
çðîñòàííÿ â³ä’ºìíîãî ñàëüäî â
òîðã³âë³ ç Ïîëüùåþ. Àäæå â ïåð³-
îä ³ç ñ³÷íÿ äî òðàâíÿ ³ìïîðò òî-
âàð³â ïåðåâèùèâ åêñïîðò íà
$3746,9 ìëí. Àíàòîë³é Ê³íàõ çà-
çíà÷èâ, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì çíà÷-
íî çðîñëè îáñÿãè “ñ³ðîãî ³ìïîð-
òó” òà êîíòðàáàíäè. “Ó òàê³é ñè-
òóàö³¿ áóëî âèð³øåíî âæèòè çàõî-
ä³â ùîäî ïðîïóñê³â íà êîðäîí³”,—
ïîâ³äîìèâ ïàí Ê³íàõ. Â³í ðîçïî-
â³â, ùî íà çàõ³äíîìó êîðäîí³
Óêðà¿íè áóäå âñòàíîâëåíî ïî 4
ïðîïóñêíèõ ïóíêòè â Óêðà¿í³ òà â
Ïîëüù³. Ê³íàõ çàóâàæèâ, ùî ³í³ö³þâàòèìå ïðèéíÿòòÿ â Óêðà¿í³ çàêî-
íó, ïîä³áíîãî äî ïîëüñüêîãî “Ïðî äåðæàâíå ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî”.
Íà äóìêó ì³í³ñòðà, öå äîïîìîæå çàëó÷èòè äîäàòêîâ³ ³íâåñòèö³¿ ó â³ò-
÷èçíÿíó åêîíîì³êó. “Íàì ïîòð³áåí öåé çàêîí, àäæå ïðîâåäåííÿ ªâ-
ðî-2012 ïîòðåáóâàòèìå âêëàäåííÿ çíà÷íèõ êîøò³â â ³íôðàñòðóêòóðó
ì³ñò”,— ñêàçàâ ïàí Ê³íàõ. Çà éîãî ï³äðàõóíêàìè, äëÿ ïðîâåäåííÿ ªâ-
ðî-2012 â Óêðà¿í³ äîâåäåòüñÿ çàëó÷èòè 25—27 ìëðä ºâðî, ç ÿêèõ ì³í³-
ìóì 85—90% ìàþòü ñòàíîâèòè ïðèâàòí³ ³íâåñòèö³¿. “Öå àâàíñ, ÿêèé
òðåáà íàïîâíþâàòè ðåçóëüòàòàìè”,— ñêàçàâ Ê³íàõ ïðî ÷åìï³îíàò.

26 âåðåñíÿ óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ â³äáóäå äî Ïîëüù³, ùîá ïåðåéíÿ-
òè äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó â ïîðòóãàëüñüêèõ êîëåã. Òàêîæ â³í
çàÿâèâ, ùî Ïîëüùà ï³äòðèìóº ïðàãíåííÿ Óêðà¿íè ùîäî âñòóïó â
ÑÎÒ

Àâòîïåðåâ³çíèêàì çá³ëüøóþòü òàðèôè
Ë³öåíç³ÿ íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â ìîæå ïîäîðîæ÷àòè â 10 ðàç³â

Íåïëàòíèê³â 
îãîëîñÿòü áàíêðóòàìè
Ïðîìèñëîâö³ Êèºâà ìàþòü ó òðåòüîìó êâàðòàë³
ðîçðàõóâàòèñÿ ç áîðãàìè ïî çàðïëàòàõ

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ñåðã³é Ç³ì³í ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó”, ùî çàãàëîì ïðîìèñëî-
â³ñòü Êèºâà ïðàöþº ñòàá³ëüíî.
Çà ìèíóëèé ð³ê ïðèð³ñò âèðîá-
íèöòâà ñòàíîâèâ 8,7%. Ïîçèòèâ-
íå ñàëüäî ïðîìèñëîâö³â ó çîâ-
í³øíüîåêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³

çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2007-ãî ñÿã-
íóëî $62 ìëí. Ðàçîì ³ç òèì º é
íåãàòèâí³ ìîìåíòè. Çà ñëîâàìè
ïàíà Ç³ì³íà, çà 6 ì³ñÿö³â íà
11,2% ñêîðîòèëîñÿ âèðîáíèöòâî
â ëåãê³é ïðîìèñëîâîñò³. “Ìè âè-
â÷èëè ñèòóàö³þ ³ ãîòóºìî çâåð-
íåííÿ äî Êàáì³íó òà Âåðõîâíî¿
Ðàäè ïðî êîí÷ó ïîòðåáó â çàêî-

íîäàâ÷èõ çì³íàõ äëÿ ñòèìóëþ-
âàííÿ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³”,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè. Ãàíåáíèì ÿâèùåì ïàí Ç³-
ì³í íàçèâàº ³ çðîñòàííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ïî çàðïëàòàõ. Çà ï³â-
ðîêó âîíà çðîñëà íà 1,2 ìëí ãðí
³ ñüîãîäí³ äîð³âíþº 2 ìëí 
724 òèñ. ãðí. Ñåðåä íàéá³ëüøèõ
áîðæíèê³â — “Êè¿âñüêèé ðå-
ìîíòíèé çàâîä “Ðàä³àí” (557
òèñ. ãðí), “Ãðàíò” ( 448 òèñ.
ãðí), “Êàñêàä” (431 òèñ. ãðí),
çàâîä ìåäè÷íîãî ñêëà “Ôàðìà-
ïàê” (318 òèñ. ãðí), “Êè¿âòðàê-
òîðäåòàëü” (116 òèñ. ãðí) òà ³í-
ø³. ßêùî ï³äïðèºìñòâà íå ðîç-
ðàõóþòüñÿ ç áîðãàìè â òðåòüîìó
êâàðòàë³, ¿õ çà ó÷àñòþ ïîäàòêî-
âî¿, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, à òàêîæ
ïðîêóðàòóðè ïðîâåäóòü ÷åðåç
ïðîöåäóðó áàíêðóòñòâà.

Îêð³ì âèð³øåííÿ ïèòàííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³ ïî çàðïëàòàõ, º ùå
îäíå ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ äëÿ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëî-
âî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ. Öå ðå-
ñòðóêòóðèçàö³ÿ äåðæàâíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ. Àäæå 17 äåðæàâíèõ
ï³äïðèºìñòâ Êèºâà ìàþòü áóòè
ðåñòðóêòóðèçîâàí³, îñê³ëüêè êî-
ëèøí³ “ïîòóãè” ñüîãîäí³ ïðîñòî-
þþòü. Çåìëÿ òà ïðèì³ùåííÿ, ÿê³
íå âèêîðèñòîâóþòü, ìîæóòü áóòè
ïðîäàí³, à íà âèðó÷åí³ êîøòè âè-
ðîáíèöòâî îïòèì³çóþòü. Äåòàëü-
í³ ãðàô³êè ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ìà-
þòü ðîçðîáèòè âæå äî 1 âåðåñíÿ.

Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ íàóêî-
âî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè Âîëîäè-
ìèð Êóçíºöîâ íàçâàâ ïîçèòèâ-
íèì òîé ìîìåíò, ùî ï³äïðèºì-
ñòâà òà îðãàí³çàö³¿ Êèºâà âèãðà-
ëè 75% òîðã³â ï³ä ÷àñ ì³ñüêèõ
çàêóï³âåëü çà áþäæåòí³ êîøòè.
254 êè¿âñüê³ ï³äïðèºìñòâà ïåðå-
ìîãëè ó 694 òåíäåðàõ òà íàäàëè
òîâàð³â ³ ïîñëóã íà çàãàëüíó ñó-
ìó 1 ìëðä 412 ìëí ãðí

Анатолій Кінах серйозно налашт вався
на приватні інвестиції

Ліцензія для автоперевізни ів ошт ватиме 3400 рн

Станом на 1 липня 2007 ро
видано 65271 ліцензію на переве-
зення пасажирів та вантажів. Для
порівняння: в Норве ії сьо одні діє
6 операторів автомобільних пе-
ревезень, Швеції — 3.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Міністерство транспорт і зв'яз план є підвищити
плат за видач ліцензій на перевезення пасажирів і
вантажів автотранспортом з 20 до 200 неоподат ова-
них мінім мів доходів ромадян, тобто із 340 до
3400 рн. Е сперти вважають, що через це зменшить-
ся іль ість операторів рин і та им чином підвищить-
ся я ість посл . Тим часом Антимонопольний омітет,
навпа и, вважає підвищення ціни невиправданим і та-
им, що може не ативно позначитися на он ренції
рин .

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Київсь а промисловість за мин лий рі збільшила об-
ся и виробництва на 8,7%, а бор по зарплаті за
перше півріччя цьо о ро зріс майже на 90% ( з 1,5
до 2,7 млн рн). Я що третьом варталі боржни и
не розрах ються по зарплатах, їх за риватим ть я
бан р тів. По ано працює ле а промисловість міста.
Натомість а тивні промислові підприємства забезпе-
чили Києв перева е спорт на імпортом
$62 млн. Київсь і підприємства ви рали 694 тендери
під час місь их за півель.

Заст пни олови КМДА Сер ій Зімін посилить боротьб з боржни ами по
зарплатах
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Êîìiñiÿ Íà-
öiîíàëüíîãî
áàíêó Óêðà-
¿íè ç ïèòàíü
íàãëÿäó òà ðå-
ãóëþâàííÿ äi-

ÿëüíîñòi áàíêiâ 5 ëèïíÿ 2007 ðîêó íàäàëà
ïîëüñüêîìó àêöiîíåðíîìó áàíêó “Çàãàëüíà
îùàäíà êàñà” (Powszechna Êasa Oszczednosci
Bank Polski Spolka Akcyjna) äîçâië íà çáiëü-
øåííÿ iñòîòíî¿ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàïiòà-
ëi ÂÀÒ “Êðåäîáàíê”. Çà iíôîðìàöiºþ áàí-
êó, öüîãî òèæíÿ çàâåðøèòüñÿ ïðîöåñ êóïiâ-
ëi àêöié ÂÀÒ “Êðåäîáàíê” çàðåºñòðîâàíèõ
åìiñié ó ïîïåðåäíüîãî iíâåñòîðà — ªâðîïåé-
ñüêîãî Áàíêó Ðåêîíñòðóêöi¿ i Ðîçâèòêó. ßê
íàñëiäîê, ÷àñòêà PKO BP SA â ñòàòóòíîìó êà-
ïiòàëi ÂÀÒ “Êðåäîáàíê” ñòàíîâèòèìå
98,1815% (21 532 149 420 àêöié). Çàãàëüíà
íîìiíàëüíà âàðòiñòü àêöié ÂÀÒ “Êðåäîáàíê”
çàðåºñòðîâàíèõ åìiñié ñòàíîâèòü
215 311 494,20 ãðí.

Ñòðóêòóðà iíâåñòîðiâ ÂÀÒ “Êðåäîáàíê”
ïiñëÿ çàâåðøåííÿ êóïiâëi àêöié ìàòèìå òà-
êèé âèãëÿä: 98,1815 % àêöié — PKO BP SA,
1,8185 % — äðiáíi àêöiîíåðè.

Îäíî÷àñíî â³äáóâàºòüñÿ ñiìíàäöÿòà åìiñiÿ
àêöié “Êðåäîáàíêó”. Çáiëüøåííÿ ñòàòóòíî-
ãî êàïiòàëó øëÿõîì âiäêðèòîãî (ïóáëi÷íîãî)
ðîçìiùåííÿ äîäàòêîâîãî âèïóñêó ïðîñòèõ
iìåííèõ àêöié áàíêó ñiìíàäöÿòî¿ åìiñi¿ âiä-
áóâàºòüñÿ â äâà åòàïè: ç 2 äî 22 ëèïíÿ 2007
ðîêó — ïåðøèé, ïiä ÷àñ ÿêîãî àêöi¿ ðîçìi-
ùóâàëèñÿ ïðîïîðöiéíî äî ó÷àñòi àêöiîíåðiâ
áàíêó çà ñòàíîì íà 2 ëèïíÿ 2007 ðîêó; äðó-
ãèé åòàï ðîçïî÷àâñÿ 23 ëèïíÿ

Òåëåêàíàë ÍÒÍ 
øóêàº ïîêóïöÿ

Âëàñíèêè òåëåêà-
íàëó ÍÒÍ çðîáèëè
ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ïîêóïêè êàíàëó
íèçö³ ðîñ³éñüêèõ
ìåä ³àêîìïàí³é,
íàéíÿâøè äëÿ
öüîãî áàíê “Ðåíå-

ñàíñ Êàï³òàë”. Íå îá³éøëè óâàãîþ é óêðà-
¿íñüêîãî ïîòåíö³éíîãî ïîêóïöÿ. Âëàñíèêè
îö³íèëè êàíàë â $250 ìëí. Ïðîïîçèö³ÿ çðîá-
ëåíà çîêðåìà õîëäèíãó “Ïðîô-ìåä³à”, ôîí-
äó Russian Media Ventures, â ÿêîìó áåðå
ó÷àñòü ãðóïà “Â³äåî ²íòåðíåøíë”, ³ “ÑÒÑ
Ìåä³à”. Çà ñëîâàìè ãåíäèðåêòîðà ÍÒÍ Îëåê-
ñàíäðà ²ëüÿøåíêà, â³í ïîêè ùî íå ìàº â³äî-
ìîñòåé ïðî òå, ùî ïëàíóþòü ïðèâåðòàòè ñòî-
ðîíí³õ ³íâåñòîð³â. Òåëåêàíàë ÍÒÍ (ÒÎÂ “Òå-
ëåñòóä³ÿ “Ñëóæáà ³íôîðìàö³¿”) ïðàöþº ç 1
ëèñòîïàäà 2004 ðîêó. Çà äàíèìè GFK
Ukraine, â ÷åðâí³ â³í ïîñ³â äåâ’ÿòå ì³ñöå ç
÷àñòêîþ àóäèòîð³¿ â³êîì ïîíàä ÷îòèðè ðîêè
ó 2,91%. 99,98% àêö³é êîìïàí³¿ íàëåæèòü
ÒÎÂ “Êàï³òàë³íâåñò”, 0,019% — “Ñõ³äàâòîò-
ðàíñ”. Íà äóìêó åêñïåðò³â, ÍÒÍ êîíòðîëþº
ãëàâà Äåðæêîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâ-
ëåííÿ Åäóàðä Ïðóòíèê

“Êè¿âñòàð” ðîçêðèâ 
çâ³òí³ñòü

Âèðó÷êà ÇÀÒ “Êè-
¿âñòàð GSM” ó êâ³ò-
í³-÷åðâí³ 2007 ðîêó
ñòàíîâèëà $524,05
ìëí, ùî íà 27,4%
á³ëüøå, í³æ çà àíà-
ëîã³÷íèé ïåð³îä
2006-ãî, ïîâ³äîìèëà

â÷îðà íîðâåçüêà êîìïàí³ÿ Telenor, êîòðà º
îäíèì ç àêö³îíåð³â “Êè¿âñòàðó”. Â³äïîâ³äíî
äî çâ³òó, ÷èñòèé ïðèáóòîê “Êè¿âñòàðó” çà
äðóãèé êâàðòàë ñÿãíóâ $89,8 ìëí. 15 òðàâíÿ
Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä
çàëèøèâ ó ñèë³ ñóäîâó çàáîðîíó ÇÀÒ “Êè¿â-
ñòàð” íà íàäàííÿ ô³íàíñîâ³é ³íôîðìàö³¿ êî-
ìó-íåáóäü ³ ïðîâåäåííÿ íàëåæíîãî ì³æíà-
ðîäíîãî àóäèòó êîìïàí³¿. Çàáîðîíó íàêëàâ
31 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó ì³ñüêèé ñóä ×åðâîíîãî
Ïðîìåíÿ (Ëóãàíñüêà îáë.) çà ïîçîâîì êîì-
ïàí³¿ “Àëüïðåí”, àô³ëüîâàíî¿ ç äðóãèì ñï³â-
âëàñíèêîì “Êè¿âñòàðó” — êîìïàí³ºþ Altimo,
òåëåêîìóí³êàö³éíèì ï³äðîçä³ëîì ðîñ³éñüêî¿
“Àëüôà-ãðóïï”. Ðîñ³éñüê³é “Àëüôà-ãðóïï”
íàëåæèòü 43,49% àêö³é ÇÀÒ “Êè¿âñòàð
GSM”, íîðâåçüê³é Telenor — 56,51%

Çàêîðäîí ¿ì äîïîìîæå

Çà ³íôîðìàö³ºþ, îïðèëþäíåíîþ â÷î-
ðà êåð³âíèöòâîì ÂÀÒ “Öóêðîâèé Ñîþç
Óêððîñ”, àêö³¿ ï³äïðèºìñòâà ïðèäáàëè

á³ëüø í³æ 20 ³íâåñòôîíä³â ³ ïðèâàòíèõ
³íâåñòîð³â ç ªâðîïè òà ÑØÀ. Îðãàí³çà-
òîðîì ïî ðîçì³ùåííþ ¿õ âèñòóïèëà ³í-

âåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ “Dragon Capital”.
ßê ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ²Ê Äìèòðî Òà-
ðàáàê³í, òðàíçàêö³þ áóëî çàðåºñòðîâà-
íî íà ÏÒÔÑ 23 ëèïíÿ, à â÷îðà âðàíö³
òîðãè â³äêðèëèñÿ íà â³äì³òö³ $2,18 çà
àêö³þ, ùî â³äïîâ³äàº ðèíêîâ³é êàï³òà-
ë³çàö³¿ â $231 ìëí, àáî íà 10% âèùå çà
ö³íó ðîçì³ùåííÿ — $1,98 çà àêö³þ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè íàãëÿäîâî¿ ðàäè
ÂÀÒ “Öóêðîâèé Ñîþç Óêððîñ” Ñåðã³ÿ
Ôåäîðåíêà, òàêà âèñîêà êàï³òàë³çàö³ÿ
ñòàëà ìîæëèâîþ òîìó, ùî áóëè ïîâí³-
ñòþ ðåîðãàí³çîâàí³ öóêðîâ³ àêòèâè êîì-
ïàí³¿. “Ìè ïëàíóºìî äî 2011 ðîêó äî-
ñÿãòè êàï³òàë³çàö³¿ êîìïàí³¿ â $400
ìëí”,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè íà-
ãëÿäîâî¿ ðàäè ÂÀÒ “Öóêðîâèé ñîþç
Óêððîñ” Îëåêñàíäð Ôåäîðåíêî.

Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî òàêà îö³íêà
êàï³òàë³çàö³¿ ÂÀÒ “Öóêðîâèé Ñîþç
Óêððîñ” ïîâ’ÿçàíà ç â³ò÷èçíÿíîþ ðèí-
êîâîþ ÷àñòêîþ êîìïàí³¿, ÿêà ñòàíîâèòü
10%. ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ó â³ò÷èç-
íÿíèõ âèðîáíèê³â öóêðó êîìïàí³é “Àñ-
òàðòà-Êè¿â” òà “Çàõ³äíî¿ êîìïàí³¿ “Äà-
êîð” îö³íêà êàï³òàë³çàö³¿ çíà÷íî ìåíøà,
í³æ ó ÂÀÒ “Öóêðîâèé Ñîþç Óêððîñ” —
$123,4 ìëí òà $105 ìëí â³äïîâ³äíî

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ç 5 âåðåñíÿ ñòîëè÷í³ êîìïà-
í³¿, êîòð³ êîðèñòóþòüñÿ òðèçíà÷íèìè òåëåôîííèìè íîìåðàìè,
áóäóòü çìóøåí³ ïåðåéòè íà ÷îòèðèçíà÷í³. Ïðåäñòàâíèêè
²íôîðìàö³éíîãî  õîëäèíãó “059”, ïðîôñï³ëêè òàêñèñò³â Óêðà-
¿íè, Ñîþçó ïåðåâ³çíèê³â Óêðà¿íè ³ êë³í³êè “Ìåäèêîì” ñüîãîäí³
ìàþòü íàì³ð çâåðíóòèñÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà ç âèìîãîþ â³äì³íèòè íàêàç Ì³íòðàíñçâ’ÿçêó, çã³äíî ç
ÿêèì “Óêðòåëåêîì” ïîâèíåí ç 5 âåðåñíÿ çì³íèòè êîðîòê³ íî-
ìåðè òåëåôîí³â åêñòðåíèõ ³ äîâ³äêîâèõ ñëóæá.

ßê ðàí³øå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, çàì³ñòü çâè÷àéíèõ 01,
02, 03 ç âåðåñíÿ òðåáà áóäå íàáèðàòè 101, 102, 103.

Êåð³âíèê â³ää³ëó çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ²íôîðìàö³éíî-
ãî õîëäèíãó “059” Ñåðã³é Êðàâ÷åíêî ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî ñêîð³øå çà âñå 5 âåðåñíÿ ðåíóìåðàö³ÿ íå â³äáóäåòü-
ñÿ, àäæå ïðîåêò ìàº ê³ëüêà, òàê áè ìîâèòè, ïðèðîäæåíèõ âàä.
“Ïî-ïåðøå, éîãî ðîçðîáëÿëè ùå ç 1992 ðîêó ï³ä àíàëîãîâèé
çâ’ÿçîê. Ñüîãîäí³ æ äëÿ öèôðîâèõ ÀÒÑ íå îáîâ’ÿçêîâî çâ³ëü-
íÿòè “íóëüîâ³” íîìåðè. Òàêîæ ìè íå áà÷èëè òåõí³÷íîãî îá-
´ðóíòóâàííÿ ïðîåêòó”,— íàãîëîñèâ Ñåðã³é Êðàâ÷åíêî.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, íàñë³äêè ðåíóìåðàö³¿ ìîæóòü áóòè íå-
ïåðåäáà÷óâàíèìè. Àäæå âîíè òîðêíóòüñÿ ³ òàêèõ ñëóæá, ÿê

êë³í³êà “Ìåäèêîì”, à òóò éäåòüñÿ ïðî æèòòÿ ëþäåé.
Çà îö³íêàìè Ñåðã³ÿ Êðàâ÷åíêà, êîìïàí³ÿ “059” ìîæå âòðà-

òèòè á³ëüø í³æ $2 ìëí. “Îïåðàòîðè ðèíêó íàëàøòîâàí³ ð³-
øó÷å, òîìó â ðàç³ çàïðîâàäæåííÿ ðåíóìåðàö³¿ çâåðòàòèìóòü-
ñÿ â ñóäè ïðî â³äøêîäóâàííÿ “Óêðòåëåêîìîì” çáèòê³â”,— çà-
ïåâíèâ ïàí Êðàâ÷åíêî

Å Ê Î Í Î Ì ² × Í ²  Í Î Â È Í È  

Ïîëÿêè êóïóþòü 
“Êðåäîáàíê”

Á³çíåñ íå ðîçóì³º 
÷îòèðèçíà÷íèõ ÷èñåë
“Óêðòåëåêîì” çì³íþº êîðîòê³ íîìåðè åêñòðåíèõ 
³ äîâ³äêîâèõ ñëóæá
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Інформаційний холдин "059", профспіл-
а та систів У раїни, Союз перевізни ів У раїни і
ліні а "Меди ом" звернеться до Президента
У раїни та прем'єр-міністра У раїни з вимо ою
відмінити рішення Мінтрансзв'яз про переве-
дення тризначних телефонних номерів на чотири-
значні.

“Öóêðîâèé ñîþç Óêððîñ” ïëàíóº âäâ³÷³ çá³ëüøèòè 
ñâîþ êàï³òàë³çàö³þ ï³ñëÿ ïðîäàæó 20 â³äñîòê³â àêö³é
³íîçåìíèì ³íâåñòîðàì

ВАТ “Ц ровий союз У ррос” — др -
ий за розмірами виробни ц р в
У раїні. До р пи омпаній входять
шість заводів з виробництва ц р , а
та ож 11 сільсь о осподарсь их під-
приємств. Обі омпанії в 2006 році
становив $154,5 млн, валовий дохід —
$140 млн, чистий дохід — $37 млн. То-
рі на підприємствах омпанії вироб-
лено 250 тис. тонн ц р .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Вже восени при дзвін ах до е стрених сл жб абоненти повинні
набирати на одн цифр більше
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Я стало вчора відомо "Хрещати ", один із найбільших виробни ів
ц р в У раїні ВАТ "Ц ровий Союз У ррос" за $42 млн продав
20% а цій іноземним портфельним інвесторам. Рин ова апіталіза-
ція омпанії після розміщення ся н ла $210 млн. До 2011 ро е-
рівництво план є збільшити йо о майже вдвічі
— до $400 млн.

Частина раїнсь о о ц р дістанеться іноземним інвесторам
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про дозвіл на створення органу 

самоорганізації населення “Вуличний комітет
“Вулиця Ягідна (Самбурки)”

Рішення Київської міської ради № 920/1581 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рі�
шення Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в м. Києві”, враховуючи
заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 04.09.06 № 225�032�6005 та
від 04.05.07 № 225�032�2864, протоколи зборів жителів за місцем проживання від 22.07.06 та від 22.04.07,
список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — “Âóëè÷-
íèé êîì³òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà (Ñàìáóðêè)”.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ “Âóëè÷íèé êîì³òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà
(Ñàìáóðêè)” ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíê³â N¹ 60/1, 60/3,
60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/11, 60/12, 60/13
ïî âóëèö³ ßã³äí³é.

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çáîð³â æèòåë³â çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ â³ä 22.07.06 íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-
íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Âóëè÷-
íèé êîì³òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà (Ñàìáóðêè)” ìåø-
êàº íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) 174 æèòåë³, ó òîìó ÷èñë³
139 æèòåë³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó ñòàíîì íà
22.07.06.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãà-
íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Âóëè÷íèé êîì³-
òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà (Ñàìáóðêè)” ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-
ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó ìåæàõ
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-
áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-
ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ
ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Âóëè÷íèé êîì³òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà (Ñàìáóð-
êè)” ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñ-
í³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-
ðàäè, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè ³í-
òåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âðàä³, Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîí-
í³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-
êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü
Êè¿âðàäè, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðà-
äè òà ¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, ðîçïîðÿäæåíü Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè, ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ
ì³ñöåâèìè ðåôåðåíäóìàìè.

4.3. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-
äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-
ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-
÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-
ðåñàìè òîùî.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-
íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.5. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-
íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó çàçíà÷åíèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.6. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì ïî-
õèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñà-
ìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïî-
çáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè
ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âðàäè òà äî Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè.

4.7. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-
ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.8. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-
íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.9. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.10. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-
ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ.

4.11. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çó-
ñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðî-
âåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåøêàíöÿìè.

4.12. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-
âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Âóëè÷-
íèé êîì³òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà (Ñàìáóðêè)” íà-
áóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ðåºñòðà-
ö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó,
âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ”, òà ç äíÿ éî-
ãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-
íîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ðåºñ-
òðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³ä-
ïðèºìö³â”.

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Âóëè÷-
íèé êîì³òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà (Ñàìáóðêè)” ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íà-
ïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè êîï³¿ òàêèõ
ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îð-
ãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ñâ³äîöòâà ïðî
ðåºñòðàö³þ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñâ³-
äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî
³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ), ñïèñêó ïåð-
ñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-
íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Âóëè÷íèé êîì³-
òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà (Ñàìáóðêè)” ó ìåæàõ ñâî-
¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-
äà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðèëþä-
íèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ íà âèêîíàâ÷èé îðãàí
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðà-
ö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про вшанування пам’яті Івана Багряного
Рішення Київської міської ради № 746/1407 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, враховуючи Указ Президента України від 15.09.06 № 755/2006 “Про відзначення 100�
річчя від дня народження Івана Багряного” та протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ят�
них знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.06 № 2, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè ³ì’ÿ ²âàíà Áàãðÿíîãî á³áë³îòåö³
äëÿ ä³òåé ¹ 11 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ òà
ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 148 ç ïîãëèáëåíèì
âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàéìåíóâàòè íîâó âóëèöþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ç’ºäíóº Áðîâàðñüêèé
ïðîñïåêò ç ì³êðîðàéîíîì ÄÂÐÇ — “Âóëèöÿ ²âà-
íà Áàãðÿíîãî”.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ
ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðèëþä-
íèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ
çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про утворення 
Головного управління 

у справах національностей та релігій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 917/1578 від 26 червня 2007 року

Відповідно до частин першої, другої, четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу Укра�
їни, пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статті 10 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України
від 27.05.04 № 700 “Про утворення органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 08.11.06 № 1575 “Про
утворення Державного комітету України у справах національностей та релігій”, з метою посилення коорди�
нації вирішення питань у сфері міжнаціональних, міжрелігійних відносин та міграційних процесів, а також
з метою упорядкування структури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì éîãî âèä³ëåííÿ ç³ ñêëà-
äó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³ø-
íüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Ïðèïèíèòè ä³ÿëüí³ñòü óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ãðàö³¿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëü-
íîñòåé òà ðåë³ã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

3. Âñòàíîâèòè, ùî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) º ïðàâîíàñòóïíèêîì
âñ³õ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ãðàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ÷àñòèí³,
ùî ñòîñóºòüñÿ ïèòàíü íàö³îíàëüíîñòåé, ì³ã-
ðàö³¿ òà ðåë³ã³é.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-
äè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2 öüîãî ð³-
øåííÿ.

4.2. Ñêëàñòè ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ, ÿêèì âè-
çíà÷èòè ìàéíî, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òè-
êè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî ïåðåõî-
äÿòü ó çâ’ÿçêó ç âèä³ëîì äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òà çàòâåðäè-
òè éîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.3. Ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Ïîëîæåííÿ (äàë³ —
Ïîëîæåííÿ) ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Ïî-

ëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

4.4. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðå-
ë³ã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà çàêð³ï-
ëåííÿ çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ìàéíà, íåîáõ³äíîãî äëÿ çä³éñíåííÿ íèì
ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ Ïîëîæåííÿì.

4.5. Ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 24.05.07 ¹ 721/1382 “Ïðî ä³ÿëüí³ñòü
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”
òàê³ çì³íè:

5.1. Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçè-
ö³ºþ 35 íàñòóïíîãî çì³ñòó: “35. Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðå-
ë³ã³é.”.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîçèö³¿ 35-43 äîäàòêà äî
ð³øåííÿ ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïîçèö³ÿìè 36-44.

5.2. Ïîçèö³þ 40 äîäàòêà äî ð³øåííÿ âèçíà-
òè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

6. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 20.06.02
¹ 28/28 “Ïðî óòâîðåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàòâåðäæåííÿ
éîãî ñòðóêòóðè ³ çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³” òàê³
çì³íè:

ó ïóíêò³ 3 ð³øåííÿ öèôðè “2212” çàì³íè-
òè öèôðàìè “2255”.

7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, äî-
äàòîê 33 äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 10.07.03
¹ 584/744 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåíü ïðî
ãîëîâí³ óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿ òà ³íø³ ñòðóê-
òóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

8. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ó ãà-
çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про вшанування пам’яті 
Олега Ольжича

Рішення Київської міської ради № 745/1406 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, враховуючи Указ Президента України від 10.11.06 № 941/2006 “Про відзначення
100�річчя від дня народження Олега Ольжича” та протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’�
ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.06 № 2, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïðèñâî¿òè ñåðåäí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêî-

ë³ ¹ 104 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ì’ÿ
Îëåãà Îëüæè÷à.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðèëþä-
íèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ
çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про створення 
закритого акціонерного товариства 

“Київський Медіа Холдинг”
Рішення Київської міської ради № 791/1452 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статей 59, 88 Господарського кодексу України, пункту ЗО частини першої статті 26 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України “Про господарські то�
вариства” та з метою підвищення ефективності використання коштів місцевого бюджету Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè øëÿõîì çëèòòÿ êîìóíàëü-
í³ ï³äïðèºìñòâà “Õðåùàòèê”, “Âå÷³ðí³é Êè-
¿â”, “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”,
“ÒÐÊ “Êè¿â”, “Ðàä³î “Ãîëîñ Êèºâà” ó çàêðè-
òå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî “Êè¿âñüêèé Ìåä³à
Õîëäèíã” çà óìîâè çàêð³ïëåííÿ ó êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 51% àêö³é òîâàðèñòâà,
à ðåøòà âíåñê³â áóäå çä³éñíåíà çà ðàõóíîê ãðî-
øîâèõ êîøò³â ³íâåñòîð³â, â³ä³áðàíèõ íà êîí-
êóðåíòíèõ çàñàäàõ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ðàçîì ³ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç çàñîáàìè ìà-

ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà çä³éñ-
íèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 1-ãî öüîãî ð³øåííÿ çà ïîãî-
äæåííÿì ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на створення 
органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет 
“Вулиця Петра Радченка, 21, 23”

Рішення Київської міської ради № 924/1585 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рі�
шення Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в м. Києві”, враховуючи
заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 24.05.07 № 225�032�3436/1,
протокол зборів жителів за місцем проживання від 19.05.07 та список учасників зборів жителів за місцем
проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó —
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ïåòðà Ðàä-
÷åíêà, 21, 23”.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ïåò-
ðà Ðàä÷åíêà, 21, 23” ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíê³â
¹ 21 òà ¹ 23 ïî âóëèö³ Ïåòðà Ðàä÷åíêà.

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çáîð³â æèòåë³â çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ â³ä 10.02.07 íà òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ïåòðà Ðàä-
÷åíêà, 21, 23” ìåøêàº íà çàêîííèõ ï³äñòà-
âàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ)
80 æèòåë³â, ó òîìó ÷èñë³ 65 æèòåë³â, ÿê³ ìà-
þòü ïðàâî ãîëîñó ñòàíîì íà 19.05.07.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé
êîì³òåò “Âóëèöÿ Ïåòðà Ðàä÷åíêà, 21, 23” ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó ìå-
æàõ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ,
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ,
³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ïåòðà Ðàä-
÷åíêà, 21, 23” ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëü-
íîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âðàäè, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âðàä³, Ñîëîì’ÿí-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³, ì³ñöåâèõ îð-
ãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³-
øåíü Êè¿âðàäè, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì. Êèºâ³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, ðîç-
ïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãî-
ëîâè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðà-
äè, ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ ì³ñöåâèìè ðåôåðåí-
äóìàìè.

4.3. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ
òà óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷î-
ñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîí-
òó ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äî-
òðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.5. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íà-
äàííÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëî-
âèõ áóäèíêàõ íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó
çàçíà÷åíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó ðåìîíòíèõ
ðîá³ò.

4.6. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-
¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìà-

ëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òà-
êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà
ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè-
¿âðàäè òà äî Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ ðàäè.

4.7. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðî-
òèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åí-
íÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè,
áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîí-
òðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè.

4.8. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.9. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-
òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.10. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñ-
öåì ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìå-
æàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ.

4.11. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, Ñîëî-
ì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè â îðãà-
í³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåøêàí-
öÿìè.

4.12. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ïåòðà Ðàä÷åíêà,
21, 23” íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ
éîãî ðåºñòðàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ íàñåëåííÿ”, òà ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì
Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷-
íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â”.

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ïåòðà Ðàä÷åíêà,
21, 23” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè
êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëî-
æåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ,
ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ó âèêîíàâ÷îìó îð-
ãàí³ Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿), ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñ-
òðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
(ªÄÐÏÎÓ), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó
÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé
êîì³òåò “Âóëèöÿ Ïåòðà Ðàä÷åíêà, 21, 23” ó
ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-
íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на створення 
органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет 
“Вулиця Кудряшова, 7@б”

Рішення Київської міської ради № 922/1583 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статті 140 Конституції України статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в м. Києві, враховуючи
заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 18.05.07 № 17872, протокол
зборів жителів за місцем проживання від 10.02.07 та список учасників зборів жителів за місцем проживан�
ня, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Êóäðÿøîâà, 7-á”.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò Âóëèöÿ Êóäðÿ-
øîâà, 7-á” ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 7-á ïî
âóëèö³ Êóäðÿøîâà.

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çáîð³â æèòåë³â çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ â³ä 10.02.07 íà òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò Âóëèöÿ Êóäðÿøîâà, 
7-á” ìåøêàº íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñ-
òðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) 493 æèòåë³,
ó òîìó ÷èñë³ 442 æèòåë³, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãî-
ëîñó ñòàíîì íà 10.02.07.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé
êîì³òåò “Âóëèöÿ Êóäðÿøîâà, 7-á” ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó ìå-
æàõ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ,
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ,
³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Êóäðÿøî-
âà, 7-á” ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òà-
ê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âðàäè, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âðàä³, Ñîëîì’ÿí-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³, ì³ñöåâèõ îð-
ãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³-
øåíü Êè¿âðàäè, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì. Êèºâ³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, ðîç-
ïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãî-
ëîâè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðà-
äè, ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ ì³ñöåâèìè ðåôåðåí-
äóìàìè.

4.3. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ
òà óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷î-
ñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîí-
òó ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äî-
òðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.5. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íà-
äàííÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâî-
ìó áóäèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó çàçíà-
÷åíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.6. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-
¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òà-

êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà
ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè-
¿âðàäè òà äî Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàäè.

4.7. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðî-
òèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åí-
íÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè,
áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîí-
òðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè.

4.8. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.9. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.10. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñ-
öåì ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìå-
æàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ.

4.11. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, Ñîëî-
ì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè â îðãà-
í³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåøêàí-
öÿìè.

4.12. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Êóäðÿøîâà, 7-á”
íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ðå-
ºñòðàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïî-
ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ”, òà ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè
“Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á
òà ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â”.

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Êóäðÿøîâà, 7-á”
ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè êîï³¿
òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ
ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ñâ³äîö-
òâà ïðî ðåºñòðàö³þ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿), ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ,
äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
(ªÄÐÏÎÓ), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó
÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé
êîì³òåò “Âóëèöÿ Êóäðÿøîâà, 7-á” ó ìåæàõ
ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-
íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ íà âèêîíàâ÷èé
îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó
àäì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на створення 
органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет 
“Проспект Георгія Гонгадзе, 18@ж”

Рішення Київської міської ради № 921/1582 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рі�
шення Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в м. Києві”, враховуючи
заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 17.01.07 № 225�032�771 та
від 16.03.07, протокол зборів жителів за місцем проживання від 05.11.06 та список учасників зборів жи�
телів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó —
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ãåîðã³ÿ
Ãîíãàäçå, 18-æ”.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ãå-
îðã³ÿ Ãîíãàäçå, 18-æ” ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó
¹ 18-æ íà ïðîñïåêò³ Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå.

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çáîð³â æèòåë³â çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ â³ä 05.11.06 íà òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ãåîðã³ÿ
Ãîíãàäçå, 18-æ” ìåøêàº íà çàêîííèõ ï³äñòà-
âàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ)
275 æèòåë³â, ó òîìó ÷èñë³ 234 æèòåë³, ÿê³ ìà-
þòü ïðàâî ãîëîñó ñòàíîì íà 05.11.06.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îð-
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ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé
êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 18-æ”
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó ìå-
æàõ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ,
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ,
³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ãåîðã³ÿ
Ãîíãàäçå, 18-æ” ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³-
ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âðàäè, Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðà-
äè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âðàä³, Ïîä³ëüñüê³é
ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³-
øåíü Êè¿âðàäè, Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, ðîçïî-
ðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãîëî-
âè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè, ð³-
øåíü, ïðèéíÿòèõ ì³ñöåâèìè ðåôåðåíäóìà-
ìè.

4.3. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ
òà óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷î-
ñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîí-
òó ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äî-
òðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.5. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íà-
äàííÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëî-
âîìó áóäèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó
çàçíà÷åíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó ðåìîíòíèõ
ðîá³ò.

4.6. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-
¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òà-
êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà
ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè-
¿âðàäè òà äî Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàäè.

4.7. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðî-
òèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åí-
íÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè,
áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîí-
òðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè.

4.8. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.9. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-
òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.10. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñ-
öåì ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìå-
æàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ.

4.11. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè â îðãàí³çàö³¿
çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³
ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåøêàíöÿìè.

4.12. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ãåîðã³ÿ Ãîíãà-
äçå, 18-æ” íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñ-
ëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ íàñåëåííÿ”, òà ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì
Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷-
íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â”.

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-

Про дострокове припинення 
повноважень органу самоорганізації 

населення “Комітет мікрорайону 
“Нова Дарниця—1”

Рішення Київської міської ради № 925/1586 від 26 червня 2007 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 25 Закону України “Про органи самоорганізації населен�
ня”, пункту 4 Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві, затвер�
дженого рішенням Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в м. Києві”,
враховуючи рішення конференції жителів за місцем проживання про припинення діяльності органу само�
організації населення “Комітет мікрорайону “Нова Дарниця — 1” від 23.03.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êîì³òåò
ì³êðîðàéîíó “Íîâà Äàðíèöÿ—1”.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âæèòè çàõîäè ùîäî ïîâåðíåííÿ òåðè-
òîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà ô³íàíñîâèõ ðå-
ñóðñ³â òà ìàéíà, ïåðåäàíèõ îðãàíó ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó
“Íîâà Äàðíèöÿ-1” äëÿ çä³éñíåííÿ íàäàíèõ
éîìó âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü.

3 Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,

ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 10.07.03 ¹ 607/767
“Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñàìîîðãà-
í³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó
“Íîâà Äàðíèöÿ—1”.

4. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-
íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

äèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ãåîðã³ÿ Ãîíãà-
äçå, 18-æ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè-
¿âðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â:
ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ, ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ó âèêîíàâ-
÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâ-
íó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³é-
íèé êîä (ªÄÐÏÎÓ), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî
ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé
êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 18-æ”

ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-
íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проведення у м. Києві заходів 
щодо відзначення Дня скорботи і вшанування

пам’яті жертв війни в Україні 
та 66@ої річниці початку героїчної оборони 

м. Києва у 1941 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 825 від 3 липня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941�1945 років” від
20.04.2000 № 1684�111, на виконання Указу Президента України від 17 листопада 2000 року № 1245/2000
“Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні” та з метою вшанування подвигів синів і
дочок українського народу, пам’яті загиблих захисників Батьківщини під час героїчної оборони м. Києва у
1941 році:

1. Çàòâåðäèòè ïðîãðàìó çàãàëüíîì³ñüêèõ çà-
õîä³â ùîäî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ñêîðáîòè ³ âøà-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè â Óêðà¿í³ òà 
66-î¿ ð³÷íèö³ ïî÷àòêó ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè 
ì. Êèºâà ó 1941 ðîö³ ( äàë³ — çàõîäè ), ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Ïîêëàñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çà-
ö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â íà óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà
ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

3. 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 â ñóì³ 18,044 òèñ. ãðí. äëÿ ïðîâåäåííÿ çà-
õîä³â çà ðàõóíîê êîøò³â, 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, çã³äíî ç êîøòîðèñîì, ùî äîäàº-
òüñÿ.

4. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì) ñïëàíóâàòè, ïðîô³íàíñóâàòè òà
ïðîâåñòè çàõîäè ùîäî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ñêîð-
áîòè ³ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè â
Óêðà¿í³ òà 66-î¿ ð³÷íèö³ ïî÷àòêó ãåðî¿÷íî¿
îáîðîíè ì. Êèºâà ó 1941 ðîö³ â ðàéîíàõ 
ì. Êèºâà:

4.1 Çàòâåðäèòè ïëàíè ðàéîííèõ çàõîä³â
ùîäî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ñêîðáîòè ³ âøàíóâàí-
íÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè â Óêðà¿í³ òà 66-î¿
ð³÷íèö³ ç ïî÷àòêó ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè ì. Êè-

ºâà ó 1941 ðîö³ òà ïðîâåñòè ¿õ, ïåðåäáà÷èâ-
øè îðãàí³çàö³þ ó ïåð³îä ç 21.06.07 äî 15.07.07
ïðîâåäåííÿ ðèòóàë³â Ïàì’ÿò³, â³äâ³äàííÿ âå-
òåðàíàìè â³éíè ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêàìè ìî-
ëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè ì. Êèºâà
ó 1941ðîö³, “Ïîÿñó áîéîâî¿ Ñëàâè ì³ñòà-ãå-
ðîÿ Êèºâà”, ³íøèõ çàõîä³â ùîäî âøàíóâàí-
íÿ ïîäâèãó çàõèñíèê³â ì. Êèºâà òà Áàòüê³â-
ùèíè.

4.2. Ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ðèòóàëüíèõ ïîñëóã, Êè¿âñüêèì ì³ñü-
êèì òà ðàéîííèìè â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòà-
ìè âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèâåäåííÿ â íàëåæ-
íèé ñòàí ïàì’ÿòíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè, â³éñüêîâèõ ìåìîð³àë³â òà ìîãèë âî¿í³â
³ ãðîìàäÿí, çàãèáëèõ ³ ïîìåðëèõ çàõèñíèê³â
Áàòüê³âùèíè òà ñòîëèö³ Óêðà¿íè — ì. Êè-
ºâà.

4.3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Ïîä³ëüñüê³é
ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðàçîì ç ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ âåòå-
ðàí³â ðàéîíó çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ Ðèòó-
àë³â ïàì’ÿò³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèê³â ìîðÿêàì Äí³ï-
ðîâñüêî¿ âîºííî¿ ôëîòèë³¿ (Ð³÷êîâèé âîêçàë)
òà ìîí³òîðà “Æåëåçíÿêîâ” (Ðèáàëüñüêèé ï³â-
îñòð³â).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 03.07.2007 № 825

ПРОГРАМА 
заходів щодо відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв вій@

ни в Україні та 66@ої річниці початку героїчної оборони м. Києва 
у 1941 році

1. Ðèòóàë Ïàì’ÿò³. Ïîêëàäàííÿ â³íê³â òà
êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà.

22.06.2007 ð. 9.00-9.30 Ìåìîð³àëüíèé êîì-
ïëåêñ “Ïàðê Â³÷íî¿ Ñëàâè”.

2. Òåìàòè÷íà åêñêóðñ³éíà ïî¿çäêà ãðóïè
âåòåðàí³â-ó÷àñíèê³â îáîðîíè ì. Êèºâà äëÿ
â³äâ³äàííÿ ïàì’ÿòíèõ ñïîðóä îáîðîíè ñòî-
ëèö³ Óêðà¿íè íà “Ïîÿñ³ áîéîâî¿ ñëàâè ì³ñ-
òà-ãåðîÿ Êèºâà”.

3. Â³äâ³äàííÿ ñîáîðó Ñâ. Ïàíòåëåéìîíà.
Ïîìèíàëüíà ïàíàõèäà.

4. Íàãîðîäæåííÿ ãðóïè âåòåðàíñüêîãî àê-

òèâó — ó÷àñíèê³â îáîðîíè ì. Êèºâà ó 1941
ðîö³ â³äçíàêàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

5. Âëàøòóâàííÿ ïîìèíàëüíîãî îá³äó.
6. Ïîêëàäàííÿ â³íê³â òà êâ³ò³â äî ïàì’ÿò-

íèêà ó÷àñíèêàì ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè ì. Êèºâà
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ïàðêó.

12.07.2007 ð. 9.00—16.00 Ïðîâåäåííÿ çàõî-
ä³â â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 2-6.

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про затвердження проекту 
“Реконструкція та технічне переоснащення

полігону твердих побутових відходів 
№ 5 ВАТ “Київспецтранс”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 826 від 3 липня 2007 року

Відповідно до п. 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Ка�
бінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проек�
тів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” та розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 14.07.2005 № 1262 “Про заходи щодо поліпшення екологічного, санітарного
та технічного стану полігону твердих побутових відходів № 5 ВАТ “Київспецтранс”:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò “Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõ-
í³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ïîë³ãîíó òâåðäèõ ïîáóòî-
âèõ â³äõîä³â ¹ 5 ÂÀÒ “Êè¿âñïåöòðàíñ”, ðåêî-
ìåíäîâàíèé äî çàòâåðäæåííÿ äåðæàâíèì ï³ä-

ïðèºìñòâîì “Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðäåðæ³í-
âåñòåêñïåðòèçè” (ïîçèòèâíèé âèñíîâîê â³ä
27.02.2007 ¹ 47/151), ç òàêèìè îñíîâíèìè òåõ-
í³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

По азни и Одиниця вимір Кіль ість

Пот жність:
об'єм перероблення фільтрат

б. м 400

Кошторисна вартість:
- ре онстр ції в цінах 2006 ро (з рах ванням ПДВ) тис. рн. 69 153,46

в том числі:
- б дівельно-монтажні роботи (без ПДВ) тис. рн. 22 881,05

рім то о:
-матеріально-технічне забезпечення тис. рн. 966,23
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2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðè-
çèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åíî çâåäåíèì
êîøòîðèñîì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèö-
òâà, çä³éñíþºòüñÿ Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà,
íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòîâóþ÷èõ äîêóìåíò³â òà ðå-
çóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ñïåö³àë³çî-
âàíîþ äåðæàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñ-
ïåðòèçè (ñëóæáà “Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà”).

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

По азни и Одиниця вимір Кіль ість

підрозділів пожежної охорони (з рах ванням ПДВ)
-за півля природно о аз та
еле троенер ії (з рах ванням ПДВ)

тис. рн. 342,00

Тривалість б дівництва місяців 10

Про склад колегіального органу 
щодо забезпечення підготовки 

та проведення в м. Києві фінального турніру
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 828 від 3 липня 2007 року

На виконання Указу Президента України від 08.05.2007 № 389/2007 “Про забезпечення підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, відповідно до пункту 15
статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, а також керуючись рішенням Київської
міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про угоду з приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Єв�
ропи 2010�2012 року з футболу” та з метою забезпечення належної підготовки і проведення в м. Києві фі�
нальної частини футбольного турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

1. Ñòâîðèòè îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç ï³ä-
ãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â ì. Êèºâ³ ô³íàëüíî-
ãî òóðí³ðó ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç
ôóòáîëó (äàë³ — Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò) ó
ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äîçâîëèòè ãîëîâ³ Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³-
òåòó âíîñèòè â ðàç³ ïîòðåáè çì³íè äî éîãî
ñêëàäó.

3. Îðãàí³çàö³éíîìó êîì³òåòó â ì³ñÿ÷íèé
òåðì³í ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïëàí íåâ³ä-
êëàäíèõ çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ â ì. Êèºâ³ ô³íàëüíîãî òóðí³ðó ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó, ïåðåä-
áà÷èâøè, çîêðåìà:

— ñòâîðåííÿ ó ñêëàä³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ñïåö³àëüíîãî ñòðóê-
òóðíîãî ï³äðîçä³ëó ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-
íÿ â ì. Êèºâ³ ô³íàëüíîãî òóðí³ðó ÷åìï³îíà-
òó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó äëÿ íàäàííÿ
äîïîìîãè ªâðîïåéñüê³é ñï³ëö³ ôóòáîëüíèõ
àñîö³àö³é (äàë³ — ÓªÔÀ), Ôåäåðàö³¿ ôóòáî-
ëó Óêðà¿íè òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³
òà âçàºìîä³¿ ç Îðãàí³çàö³éíèì êîì³òåòîì;

— âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà,
ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó ñòàä³îí³â òà ³íøèõ
îá’ºêò³â ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ç ìåòîþ
ïðèâåäåííÿ ¿õ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã
ÓªÔÀ â ñòðîê äî 2010 ðîêó;

— çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè, ïðàâîïîðÿäêó ³

ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ó ì³ñò³ ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ òóðí³ðó;

— çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì ì³ñòà;

— ðîçðîáëåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â ç ðîç-
âèòêó òóðèçìó, ïðèéîìó âáîë³âàëüíèê³â ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ òóðí³ðó, áóä³âíèöòâà íåîáõ³ä-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ãîòåë³â òà ðîçì³ùåííÿ îô³ö³é-
íèõ äåëåãàö³é;

— çàáåçïå÷åííÿ äîäåðæàííÿ âèìîã çàêî-
íîäàâñòâà ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³;

— íàäàííÿ ïåðøî÷åðãîâîãî òà åêñêëþçèâ-
íîãî ïðàâà ÓªÔÀ òà ¿¿ êîìåðö³éíèì ïàðò-
íåðàì íà âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìè â ì³ñò³ íà
³ñíóþ÷èõ ðåêëàìíèõ ïëîùàõ;

— âèêîíàííÿ ³íøèõ ãàðàíò³é, îôîðìëåíèõ
çã³äíî ç ðåãëàìåíòîì ÓªÔÀ, ÿê³ íàäàí³ 
ì. Êèºâîì.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 03.07.2007 № 828

Склад Організаційного комітету 
з підготовки та проведення в місті Києві фінального турніру 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

×åðíîâåöüêèé Ë. Ì. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ãîëîâà Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó
Ãîëóá÷åíêî À. Ê. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó
Áàññ Ä. ß Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó
Æóðàâñüêèé Â. Ñ. Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çà-

ñòóïíèê ãîëîâè Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó
Ãîëîâà÷ Â. Â. Â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó
Áóðêàöüêèé Ï. Â. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó,

â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð
Àíäðóøåíêî Á. Ñ. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì 

ì. Êèºâà
Áóãàé Â. Ì. Äèðåêòîð ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” (çà çãîäîþ)
Áåðåçåíêî Ñ. ². Â. î. íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³
Ãîëîòà Ò. À. Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
Ãîí÷àðóê Â. Î. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè
Ãðèíåâè÷ Ë. Ì. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
Çîð³íà Ñ. ². Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Êà÷óðîâà Ë. Â. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî

çàáåçïå÷åííÿ
Êî÷åòîâ ². Ì. Ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ì. Êèºâà (çà çãîäîþ)
Êðèêóí Î. Î. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)
Êóõàðåíêî Ð. ². Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
Ïèëèïèøèí Â. Ï. Ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿
Ïðèñÿæíþê Â. Ô. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
Ñàäîìîâ Â. À. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòó-

ð³ òà ñïîðòó
Ñóùåíêî Ñ. Ì. Ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Øïàðèê Ì. Ì. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Øïèëüîâèé ². Ô. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó
Ùåðáåíêî Â. Ï. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó
Ô³ë³ïïîâ Â. Â. Êè¿âðàäè Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³, ñïîðòó

òà òóðèçìó (çà çãîäîþ)
Áîãàòèðüîâ Î. ². Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про направлення до міста Мадрид 
(Королівство Іспанія)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 831 від 4 липня 2007 року

З метою вивчення досвіду впровадження автоматичних систем контролю дорожнього руху і дотримання
екологічних стандартів, впровадження багатомовних систем білетування та інформаційних систем загаль�
ного користування в м. Мадрид (Королівство Іспанія) та проведення переговорів з відповідними профіль�
ними службами мерії м. Мадрид:

1. Â³äðÿäèòè ó ïåð³îä ç 05.07.2007 äî
08.07.2007 äî ì. Ìàäðèä (Êîðîë³âñòâî ²ñïà-
í³ÿ):

— Ñàë³ÿ ²âàíà Ìèêîëàéîâè÷à — âèêîíó-
þ÷îãî îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðàäíè-
êà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè;

— Ñòóñà Âàñèëÿ Îëåêñàíäðîâè÷à — äèðåê-
òîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè “ÊÈ¯ÂÄÎÐÑÅÐÂ²Ñ”;

— Øïèëüîâîãî ²âàíà Ôåäîðîâè÷à — íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó,
çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

— Ôîìåíêî Ñâ³òëàíó Âàëåð³¿âíó — ãîëîâ-
íîãî ñïåö³àë³ñòà óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ
çâ’ÿçê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Íàïðàâèòè ó ïåð³îä ç 05.07.2007 äî
08.07.2007 äî ì. Ìàäðèä (Êîðîë³âñòâî ²ñïà-
í³ÿ) Êàðàáàºâà Äàí³åëÿ Òà³ðîâè÷à — äåïóòà-
òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

3. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
òà çâ³òíîñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíî-
âè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.04.99
¹ 663 “Ïðî íîðìè â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò
íà â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè òà çà êîð-
äîí” çàáåçïå÷èòè Ñàë³ÿ ². Ì., Ñòóñà Â. Î.,
Øïèëüîâîãî ². Ô., Ôîìåíêî Ñ. Â., Êàðàáà-
ºâà Ä. Ò. âàëþòíèìè êîøòàìè, à ñàìå: äîáî-
âèìè íà âåñü ÷àñ ¿õ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäî-
íîì (³ç ðîçðàõóíêó, ùî ïðèéìàþ÷à ñòîðîíà

çàáåçïå÷óº òðèðàçîâèì õàð÷óâàííÿì òà, âðà-
õîâóþ÷è, ùî ². Ñàë³é ìàº ïåðøèé ðàíã äåð-
æàâíîãî ñëóæáîâöÿ) òà êîøòàìè íà ñïëàòó â³-
çîâîãî çáîðó â Ïîñîëüñòâ³ Êîðîë³âñòâà ²ñïà-
í³ÿ â Óêðà¿í³ (³ç ðîçðàõóíêó 49 äîëàð³â ÑØÀ
íà êîæíó îñîáó).

4. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîô³íàíñóâàòè âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàïðàâ-
ëåííÿì äåëåãàö³¿ ó ñêëàä³ Ñàë³ÿ ². Ì., Ñòó-
ñà Â. Î., Øïèëüîâîãî ². Ô., Ôîìåíêî Ñ. Â.,
Êàðàáàºâà Ä. Ò. çã³äíî ç êîøòîðèñîì, çà-
òâåðäæåíèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — êåð³âíè-
êîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2007 ð³ê ó âè-
äàòêàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íà çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ
çâ’ÿçê³â, â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåéíèõ òà âèçíà÷-
íèõ äàò, çóñòð³÷åé, ïðèéîì³â òîùî.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ —
êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ñòè÷èíñüêîãî Á. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про проведення соціальної акції 
“Столиця — регіонам”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 833 від 4 липня 2007 року

Відповідно до Закону України від 15.01.1999 № 401�XIV “Про столицю України — місто�герой Київ”, За�
кону України від 08.09.2005 № 2866�IV “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”,
міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ра�
ди від 16.12.2005 № 603/3064, та з метою обміну — досвідом роботи з обласними державними адмініс�
траціями, громадськими організаціями жінок:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîø-
òè ó ñóì³ 50,0 òèñ. ãðí. íà ïðîâåäåííÿ ñîö³-
àëüíî¿ àêö³¿ “Ñòîëèöÿ — ðåã³îíàì”.

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 äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, 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, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². P. 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 реконструкцію вул. Ташкентської 
з реконструкцією трамвайних колій

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 835 від 4 липня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про до�
рожній рух” та з метою приведення до належного технічного стану дорожнього покриття та трамвайних ко�
лій на вул. Ташкентській:

1. Çä³éñíèòè â 2007-2009 ðîêàõ ðîçðîáêó
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ðå-
êîíñòðóêö³þ âóë. Òàøêåíòñüêî¿ ç ðåêîí-
ñòðóêö³ºþ òðàìâàéíèõ êîë³é.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ “Êè-
¿âàâòîäîð” çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-
çíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”:
3.1 Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãå-

íåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ ç âèêîíàííÿ
ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

3.2. Îòðèìàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.3. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îäåðæàòè â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñ-
òà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³íí³
Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-
íüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðà-
âèë âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ
òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì.
Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî

êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó,
çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîá-
êè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð. çà ðà-
õóíîê ïåðåðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷å-
íèõ äëÿ êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòî-
äîð” òà ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ âóë. Òàøêåíò-
ñüêî¿ ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òðàìâàéíèõ êîë³é äî
ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 —
2009 ðîêè.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про створення тимчасової робочої групи 
з питань впровадження 

міської автоматизованої системи виклику 
екстрених служб

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 836 від 4 липня 2007 року

Відповідно до статей З, 27 Конституції України, статей 4, 32 Закону України “Про захист населення і те�
риторій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, статей 3, 4, 31 Закону України
“Про правові засади цивільного захисту”, статей 5 Закону України “Про цивільну оборону України”, статті
2 розділу III “Положення про Цивільну оборону України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.1994 № 299:

1. Ñòâîðèòè òà çàòâåðäèòè ñêëàä òèì÷àñîâî¿
ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü ðîçðîáêè ³ âïðîâàäæåí-
íÿ ì³ñüêî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè âèêëèêó
åêñòðåíèõ ñëóæá, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Òèì÷àñîâ³é ðîáî÷³é ãðóï³ â òåðì³í äî
15.09.2007 ðîêó ðîçðîáèòè ñòðóêòóðó òà ôóíê-
ö³îíàëüíå íàïîâíåííÿ ñèñòåìè âèêëèêó åêñ-
òðåíèõ ñëóæá ì³ñòà, ìåòîäîëîã³þ ¿¿ âïðîâàäæåí-
íÿ; âèçíà÷èòè ìîæëèâ³ñòü, íåîáõ³äí³ñòü òà äî-
ö³ëüí³ñòü ³íòåãðàö³¿ äî ³ñíóþ÷èõ òà çàïëàíîâà-
íèõ äî âïðîâàäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ³ òåõíîëîã³é; ðîçðî-
áèòè ïîåòàïíèé ïëàí îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íèõ
çàõîä³â ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè;
âèçíà÷èòè îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ; â
ïåð³îä ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè íà-
äàâàòè ìåòîäè÷íó äîïîìîãó òà âèð³øóâàòè îð-
ãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ.

3. Çàìîâíèêîì ñòâîðåííÿ àâòîìàòèçîâàíî¿
ñèñòåìè âèêëèêó åêñòðåíèõ ñëóæá âèçíà÷èòè
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çâ’ÿçêó, ³íôîðìàòèçàö³¿ òà
çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 04.07.2007 № 836

СКЛАД 
тимчасової робочої групи з питань впровадження міської 

автоматизованої системи виклику екстрених служб
ÁÀÑÑ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
Äåíèñ ßêîâè÷ ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè

ÎË²ÉÍÈÊ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çâ’ÿçêó, ³íôîðìàòèçàö³¿ òà
Òàðàñ ²âàíîâè÷ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ 

ãðóïè

ÏØÅÍÈ×ÍÈÉ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñè-
Â³òàë³é Íèêèôîðîâè÷ òóàö³é, çàñòóïíèê ãîëîâè òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè

ÁÈ×ÊÎÂ — ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

ÁË²ÍÄÀ — ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
Ëþáîâ Âîëîäèìèð³âíà òàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè

ÁÓÄÈÊ — çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÃÀÂÐÈËÞÊ — ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
²âàí Ìèõàéëîâè÷ òàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

ÃÅÐÌÀÍÖÅÂ — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Øåâ-
Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷ ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÃÎÐÞÍÎÂÀ — ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
Â³ðà Ç³íîâ³¿âíà òè ³ íàóêè

ÃÐÈØÈÍ — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Ïî-
Ãåííàä³é Âàñèëüîâè÷ ä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÄÀÕÍÎÂ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷ ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ç²Í×ÅÍÊÎ — ïîì³÷íèê íà÷àëüíèêà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ ñüêèé ìåòðîïîë³òåí”

ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ — äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ àêö³î-
Ñåðã³é Äìèòðîâè÷ íåðíî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿ââîäîêàíàë”

ÊÎÁÈËÊ²Í — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Îëåã Êîñòÿíòèíîâè÷ òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 

ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÌÎÉÑÅªÍÊÎ — çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãîñïêîì-
Àíòîí Îëåãîâè÷ îáñëóãîâóâàííÿ” ïî ðîáîò³ ç ²ÄÑ “CALL-öåíòð”

ÌÎÐÎÇ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ
Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷

ÌÎÑÊÀËÅÖÜ — çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ³íæåíåðà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ô³ë³¿ â³ä-
Â³êòîð ²âàíîâè÷ êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Óêðòåëåêîì” (çà çãîäîþ)

ÍÅÇÍÀË — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷ ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÍÎÂÎÕÀÖÜÊÈÉ — ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ
²âàí Îëåêñàíäðîâè÷ ïîðòó

ÎØÎÂÑÜÊÈÉ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè
Â³òàë³é ²âàíîâè÷ â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

ÏÅÒÐÈ×ÅÍÊÎ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè
²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ï²ËßÂÎÇ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîð
Âàñèëü Ïåòðîâè÷ ã³âë³ òà ïîáóòó

ÏÎË²ÊÀÐÏÎÂ — çàñòóïíèê òåõí³÷íîãî äèðåêòîðà àêö³îíåðíî¿ åíåðãîïîñòà-
Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ ÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”

ÏÎË²ÙÓÊ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ

ÑÀÇÎÍÎÂ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
Ãåîðã³é Àíàòîë³éîâè÷ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÑÅË²ÂÀÍÎÂ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÑÒÐÅÒÎÂÈ× — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿
Þð³é Ò³ºíîâè÷ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

ÔÐÅÄÞÊ — çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ö²ÍÈÊ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷ ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ØÅÂ×ÓÊ — çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-
ªâãåí ªâãåíîâè÷ ðèñòâà “Êè¿âãàç”

ØÅPEMET — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà ³íâåñòèö³é

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про упорядкування діяльності 
дорадчих органів в районних 

у м. Києві державних адміністраціях
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 837 від 4 липня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, спільного наказу Міністерства Укра�
їни у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Мі�
ністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від
14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 “Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної
роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах” та з метою упорядкування діяльності до�
радчих органів у виконавчих органах районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністра�
ціях) для належного забезпечення захисту прав членів сім’ї, створення умов для нормального розвитку й
виховання дітей у сім’ї:

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

1.1. Çàáåçïå÷èòè ä³ÿëüí³ñòü äîðàä÷èõ îðãà-
í³â ïðè óïðàâë³ííÿõ (â³ää³ëàõ) ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ äëÿ çä³éñíåííÿ êîîðäèíàö³¿ ì³æ
ñóá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ç ñ³ì’ÿìè,
ä³òüìè òà ìîëîääþ.

1.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü äî-
ðàä÷èõ îðãàí³â íå ð³äøå, í³æ îäèí ðàç íà ì³-
ñÿöü.

1.3. Íàäàâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ïðî ðî-
áîòó äîðàä÷èõ îðãàí³â ùîì³ñÿöÿ äî Ç ÷èñëà
ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè óçàãàëüíåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ñòîñîâíî ðîáîòè äîðàä÷èõ îðãàí³â ùî-
ì³ñÿöÿ.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про встановлення пам’ятного знака 
Михайлу Булгакову

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 728 від 19 червня 2007 року

З метою вшанування пам’яті видатного письменника, драматурга Михайла Опанасовича Булгакова, від�
повідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті
видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у місті Києві, затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 29.04.2004 № 206/1416 (із змінами), та враховуючи протокол № 2 засідання комісії з питань
найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.06.2004:

1. Âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèé çíàê âèäàòíîìó
ïèñüìåííèêó, äðàìàòóðãó Ìèõàéëó Îïàíàñîâè-
÷ó Áóëãàêîâó á³ëÿ Ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî
ìóçåþ Ì. Áóëãàêîâà íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³,
13.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç
âèãîòîâëåííÿì òà âñòàíîâëåííÿì ïàì’ÿòíîãî
çíàêà, áóäóòü çä³éñíåí³ çà ðàõóíîê ñïîíñîð-
ñüêèõ êîøò³â.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî B. C.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання одноразової матеріальної 
допомоги у розмірі 1000 грн окремим 
категоріям малозабезпечених сімей 

при народженні дитини у м. Києві у 2007 році
Розпорядженя Київської міської державної адміністрації № 853 від 9 липня 2007 року

З метою подальшого соціального захисту окремих категорій малозабезпечених сімей м. Києва додат�
ково до державної соціальної допомоги, передбаченої Законом України “Про державну соціальну допомо�
гу малозабезпеченим сім’ям”, та на виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 ро�
ки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064:

1. Íàäàâàòè îäíîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìî-
ãó ó ðîçì³ð³ 1000 ãðí. íà êîæíó äèòèíó, íàðî-
äæåíó ó ì. Êèºâ³ ó ïåð³îä ç 01.01.2007 äî
31.12.2007, ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì, îäèí ç
áàòüê³â ÿêèõ íà ìîìåíò íàðîäæåííÿ äèòèíè
ìåøêàº òà çàðåºñòðîâàíèé ó ì. Êèºâ³.

2. Ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì, â ÿêèõ ä³òè íà-
ðîäèëèñÿ ç 01.07.2006 äî 31.12.2006, îäíîðàçî-
âà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà, çàçíà÷åíà ó ï.1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïðè çâåðíåíí³ ç 01.01.2007
íàäàºòüñÿ íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 06.02.2006 ¹ 164 “Ïðî íàäàííÿ îä-
íîðàçîâî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ 1000
ãðí. îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³-
ìåé ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè ó ì. Êèºâ³ ó 2006
ðîö³”.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 1144,0 òèñ. ãðí. äëÿ
çä³éñíåííÿ âèïëàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006-2010
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè âèïëàòó îäíîðàçîâî¿
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêòàõ
1,2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïðè çâåðíåíí³ óïîâ-
íîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà ñ³ì’¿ íå ï³çí³øå í³æ
÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè,
ç ïîäàííÿì íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äî óïðàâ-
ë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é
çà ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ çàÿâíèêà.

5. Âçÿòè äî óâàãè, ùî îäíîðàçîâà ìàòåð³àëü-
íà äîïîìîãà, ïåðåäáà÷åíà öèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì, ïðèçíà÷àºòüñÿ óïîâíîâàæåíîìó ïðåäñòàâ-
íèêó ñ³ì’¿ îäíî÷àñíî ç äåðæàâíîþ ñîö³àëüíîþ
äîïîìîãîþ ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì. Ïðèçíà-
÷åííÿ îäíîðàçîâî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çä³é-
ñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äàíèõ ïðî ñåðåäíüîì³ñÿ÷-
íèé ñóêóïíèé äîõîä ñ³ì’¿ çà îñòàíí³ ø³ñòü ì³-
ñÿö³â, ùî ïåðåäóþòü íàðîäæåííþ äèòèíè, çà
óìîâè, ùî ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé äîõîä
ñ³ì’¿ íå ïåðåâèùóº ð³âåíü çàáåçïå÷åííÿ ïðî-
æèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ñ³ì’¿ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ
äîïîìîãè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷å-
íèì ñ³ì’ÿì”.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè äîñë³-
äæåííÿ, ðåéòèíã íàéí³æí³øèõ
ïîë³òèê³â î÷îëèëà ë³äåð ÁÞÒ
Þë³ÿ Òèìîøåíêî (25%), à äðóãå
ì³ñöå ïîñ³â ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Äåíèñ Áàññ (15%). Íà
òðåòüîìó ì³ñö³ — çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
(14%). Äàë³ éäóòü ì³í³ñòð åêîíî-
ì³êè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ê³íàõ
(11%) òà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé (9%). Íàéìåíø í³æ-
íèìè ïîë³òèêàìè êèÿíè ââàæà-
þòü Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òà Ïåòðà Ïî-
ðîøåíêà — ïî 5%, à çàâåðøóþòü
ïåðåë³ê í³æíèõ ïîë³òèê³â ó î÷àõ
êèÿí Â³êòîð Ìåäâåä÷óê ³ Ïåòðî
Ñèìîíåíêî — ïî 4%.

Êð³ì òîãî, êèÿíè ïîä³ëèëèñÿ ç
ñîö³îëîãàìè ñâî¿ìè äóìêàìè ùî-
äî íàéòîâùîãî ïîë³òèêà. Òàêèì
ïîíàä ïîëîâèíà ðåñïîíäåíò³â
ââàæàº Ïåòðà Ïîðîøåíêà (52%).
Äàë³ éäóòü Â³êòîð Ìåäâåä÷óê
(7%), Ðåíàò Àõìåòîâ (6%) òà Ñåð-
ã³é Òàðóòà (5%). Íàéìåíø òîâ-
ñòèé ïîë³òèê â î÷àõ êèÿí — Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé (2% ðåñïîíäåí-
ò³â).

Çàãàëîì ñîö³îëîãè îïèòàëè
3221 îñîáó, ç ÿêèõ 1500 ï³ä ÷àñ
âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè â
ëþäíèõ ì³ñöÿõ, à 1721 — ò³, õòî
çâåðíóâñÿ äî Ñall-öåíòðó “Ñëóæ-
áà äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì”

Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßê ñâ³ä÷àòü îïðèëþäíåí³ â÷î-
ðà ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷íîãî äî-
ñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî Öåíòðîì
"Ñîö³àëüíèé ìîí³òîðèíã" ³ Óêðà-
¿íñüêèì ³íñòèòóòîì ñîö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü, 34,1% îïèòàíèõ ââà-
æàþòü, ùî Ïðåçèäåíò Â³êòîð
Þùåíêî ïîðóøèâ Êîíñòèòóö³þ,

ïðèçíà÷èâøè ïîçà÷åðãîâ³ âèáî-
ðè Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè ñîö³îëî-
ã³÷íîãî îïèòóâàííÿ, 28,5% ðåñ-
ïîíäåíò³â ââàæàþòü, ùî Êîíñòè-
òóö³þ ïîðóøèâ ñàì ïàðëàìåíò,
11,1% — Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â. Íà
äóìêó 6,2% îïèòàíèõ, íå äîòðèìó-
þòü ïîëîæåíü ãîëîâíîãî äîêóìåí-
òà äåðæàâè îïîçèö³îíåðè, 7,2%
ñêàçàëè, ùî ïîðóøåíü Êîíñòèòó-

ö³¿ ç áîêó îðãàí³â âëàäè íåìàº, à
19,1% ðåñïîíäåíò³â íå çìîãëè â³ä-
ïîâ³ñòèòè íà öå çàïèòàííÿ.

Îêð³ì òîãî, ñîö³îëîãè ö³êàâè-
ëèñÿ ó ðåñïîíäåíò³â, ÷è ââàæàþòü
âîíè çà ìîæëèâå âèíèêíåííÿ çà-
ãðîçè ¿õí³é îñîáèñò³é áåçïåö³ é
áåçïåö³ ñ³ìåé ÷åðåç ìîæëèâ³ àáî
ðåàëüí³ ïîðóøåííÿ Êîíñòèòóö³¿.

ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ äîñë³äæåííÿ,
56,3% ñêàçàëè, ùî íå áà÷àòü òà-

êî¿ çàãðîçè, 28,5 ç³çíàëèñÿ, ùî
â³ä÷óâàþòü çàãðîçó ñâî¿é áåçïåö³
÷åðåç êîíñòèòóö³éí³ ïîðóøåííÿ,
à 15,2% íå çìîãëè â³äïîâ³ñòè íà
öå çàïèòàííÿ.

Ðàçîì ³ç òèì 40,8% îïèòàíèõ ïå-
ðåêîíàí³, ùî ïîðóøåííÿ Êîíñòè-
òóö³¿ ìîæóòü çàãðîæóâàòè ñóâåðåí³-
òåòó é ö³ë³ñíîñò³ êðà¿íè, é ìàéæå
ñò³ëüêè ñàìî (39,1%) íå áà÷àòü òà-
êî¿ çàãðîçè, 20% ðåñïîíäåíò³â íå

çìîãëè â³äïîâ³ñòè íà öå çàïèòàííÿ.
Çàãàëîì ñîö³îëîãè îïèòàëè

2014 ðåñïîíäåíò³â â³êîì 18 ðîê³â
³ ñòàðøèõ. Ïîõèáêà íå ïåðåâè-
ùóº 2,24%. ßê ïèñàâ ðàí³øå
“Õðåùàòèê”, ó áåðåçí³ 43% îïè-
òàíèõ Óêðà¿íñüêèì ³íñòèòóòîì
ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ³ Öåíòðîì
“Ñîöìîí³òîðèíãîì” âèñëîâèëè-
ñÿ çà ïîñèëåííÿ ïîâíîâàæåíü
Ïðåçèäåíòà

Â³êòîðà Þùåíêà íàçâàëè 
ïîðóøíèêîì Êîíñòèòóö³¿
Òàê ââàæàþòü 34 â³äñîòêè ðåñïîíäåíò³â, îïèòàíèõ Ó²ÑÄ òà “Ñîöìîí³òîðèíãîì”
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Ëóöåíêî Þ.
Êëè÷êî Â.
Ïîðîøåíêî Ï.
Ìåäâåä÷óê Â.
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Ïîðîøåíêî Ï.
Æâàí³ÿ Ä.
Ìåäâåä÷óê Â.
Àõìåòîâ Ð.
Òàðóòà Ñ.
Ï³í÷óê Â.
Ñóðê³ñ Ã.
Êëè÷êî Â.
Òèìîøåíêî Þ.
×åðíîâåöüêèé Ë.

Ïåòðî Ïîðîøåíêî 
î÷îëèâ ñïèñîê 
“òîâñòóí³â”
À íàðîäí³ äåïóòàòè ñóìí³âàþòüñÿ ó í³æíîñò³
Þë³¿ Òèìîøåíêî
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Хрещати " продовж є
оприлюднювати рез льта-
ти соціоло ічно о дослі-
дження "Стереотипи полі-
ти ів очах иян", прове-
дено о 20—22 липня На-
ово-дослідним інстит -

том соціально-е ономіч-
но о розвит міста. З ід-
но з даними опит вання,
ияни вважають найніжні-
шими політи ами Юлію
Тимошен о, Дениса Басса
та Ірен Кільчиць , а
найтовщими — Петра По-
рошен а, Давида Жванію
та Ві тора Медведч а.

Василь ВОЛГА,
народний деп тат У раїни V с ли ання

(фра ція Соціалістичної партії У раїни):
— Стосовно найтовщо о, то ияни, маб ть,

не бачили Юхима Звя ільсь о о. Хоча, я адаю,
вони в це поняття в ладали швидше не ва , а
мали на вазі “товстий аманець” чи “товстош-
ірість”. А щодо найніжнішо о, то визнати Юлію
Тимошен о та ою мо ли лише люди, чию свідо-
мість сформ вали піар-техноло ії цьо о політи-
а. Юлія Володимирівна — найжорст іший із по-
п лістів. На своєм шлях вона отова ламати
всіх і все. Та й за алі поняття ніжності не д же
співвідноситься з політи ою. Прийняття рішень
меж є із жорст істю, а то й жорсто істю. Знаєте,
нес ладно жертв вати собою, це бла ородно й
расиво. А політи и часто м сять жертв вати ін-
шими. Юлія Тимошен о, та і Президент У раїни
Ві тор Ющен о, на мою д м , ле о принесли
в жертв людей, я і стояли на Майдані. Вони ви-
йшли до них начебто ч йними і ніжними, а всів-
шися рісла, почали просто раб вати держа-
в , заб вши про расиві слова. Том оворити
про ніжність Юлії Володимирівни найнедоречні-
ше.

Василь ГОРБАЛЬ,
народний деп тат У раїни V с ли ання

(фра ція Партії ре іонів):
— За визначенням тл мачно о словни а, слово

“ніжний” — це та ий, я ий виявляє любов і ла ід-
ність стос н ах з им-неб дь. Др е значення —
приємний на доти , м’я ий. Третє — д же арний,
приємної форми, витончений, тобто за зовнішніми
я имись параметрами. Четверте — приємний для
зор , нюх , сл х . І п’яте — вельми тендітний, не-
витривалий, неміцний. Я пере онаний, що Юлію
Тимошен о люди оцінювали просто я жін . Ра-
зом із тим, оли роз лядати слово “тендітний” я
та ий, що потреб є бережливо о ставлення, на-
певно, це не підходить. З точ и зор потенційної
діяльності, те, чим займається заст пни олови
Київмісь держадміністрації Ірена Кільчиць а— со-
ціальний бло питань, — потреб є вияв любові й
ла ідності. Я раз це підпадає під поняття ніжності.
Д маю, це найвдаліший варіант відповіді тих, хто
роз міє, чим насправді займається Ірена Кільчиць-
а. У перелі найтовщих перш частин , на мій
по ляд, становлять ті, о о люди обрали за риси
фі ри або фізичні дані. А ось др частин , без-
мовно, названо з о ляд на стат и цих політи ів.

Лілія ПОДКОПАЄВА,
олімпійсь а чемпіон а зі спортивної імнас-

ти и, президент міжнародно о фонд “Здо-
ров’я по олінь”:

—Мені здається, політи и зовсім не мож ть б -
ти ніжними. Особисто в мене вони не ви ли ають
ніжних поч ттів. Це завойовни и, жорст і перемож-
ці, отрі й дома не мож ть зняти мас політи а.
Навіть жін и-політи и мають досить с ворий ви-
ляд. Та й вза алі політи має приймати та і рішен-
ня і робити та і справи, що ніжність може навіть за-
важати.
А щодо найтовщо о, то їх можна навіть розділи-

ти за місцем переб вання. Серед парламентаріїв
та ими є Петро Порошен о та Оле сандр Вол ов.
А в Київмісь раді — Михайло Бродсь ий.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
телевед чий, х дожній ерівни ст дії “Квар-

тал-95”:
— Я вважаю, що найніжніший політи — Леонід

К чма. Чом ? Навіть не питайте! А ось перемож-
цем вазі сміливо можна вважати Михайла Брод-
сь о о! Навіть ад и не маю, хто може с ласти йо-
м он ренцію

ККООММЕЕННТТААРРІІ
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Ì³ñüêèé
òðàíñïîðò
çðó÷í³øèé
çà “ìð³þ”

Âëàäà ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ
îáëè÷÷ÿ àâòîìîá³ëÿ “Yaguar” â Óêðà¿í³ 
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Âëàñíèé àâòîìîá³ëü º ìð³ºþ áàãàòüîõ êèÿí, ìàëî êîìó ïðèíîñÿòü
ðàä³ñòü çàäóøëèâ³ àâòîáóñè, ìåòðî, òðîëåéáóñè, òðàìâà¿, ìàðøðóòêè.
Îñîáëèâî ó ñïåêó, íå êàæó÷è âæå ïðî çàòõëå ïîâ³òðÿ ó ñàëîí³, ê³ëü-
ê³ñòü ëþäåé òà ¿õíÿ ù³ëüí³ñòü ðîáèòü ïî¿çäêó íåñòåðïíîþ, à íàñòð³é
íåðâîâèì. Äîäàéòå ùå âòîìó â³ä ñòîÿííÿ, ÿêùî íå âèñòà÷èëî ì³ñöÿ
ñ³ñòè, íå çàâæäè ïðèâ³òíèõ, à òî é â³äâåðòî íàõàáíèõ âîä³¿â, êîíäóê-
òîð³â òà êîíòðîëåð³â, à òàêîæ êèøåíüêîâèõ çëîä³¿â, äëÿ ÿêèõ ì³ñüêèé
òðàíñïîðò — óëþáëåíå ì³ñöå äëÿ ïîëþâàííÿ.

Òàê äóìàº á³ëüø³ñòü êèÿí, äèâëÿ÷èñü ³ç â³êíà àâòîáóñà íà ìàøèíè,
ùî ïðî¿æäæàþòü ïîâç. Àëå âè íå çäîãàäóºòåñü, ùî, ïðèäáàâøè âëàñ-
íå àâòî, ìàòèìåòå ³íø³ ïðîáëåìè, ïðî ÿê³ é ãàäêè íå ìàëè, äîêè áó-
ëè ïàñàæèðîì.

Ïî-ïåðøå, ïàðêóâàííÿ. Ïàðêóâàòèñÿ ïðîñòî í³äå. Äîêè ç òîáîþ º
âîä³é, òè íàä öèì íå çàìèñëþºøñÿ, àëå ÿêùî òîá³ äîâîäèòüñÿ ñàì³é
êåðóâàòè àâò³âêîþ, òóò òè ñòèêàºøñÿ ç òèì, ùî íà äîðîç³ íå ñòàíåø,
áî ìàøèíó çàáåðå åâàêóàòîð, íà òðîòóàð³ õîäÿòü ëþäè, à ñòîÿíêè àáî
çàéíÿò³, àáî ðîçòàøîâàí³ äàëåêî â³ä ïîòð³áíîãî òîá³ ì³ñöÿ. Óÿâ³òü ùå:
âè çàï³çíþºòåñÿ íà çóñòð³÷ ³, çäàºòüñÿ, âæå ïðè¿õàëè, ïðîòå íå ìîæå-
òå âèéòè, áî íåìîæëèâî ïðèïàðêóâàòèñÿ. Öå äóæå äðàòóº. Äîáðå, êî-
ëè ïàðêóâàëüíèê äîïîìàãàº, àëå âîíè íå çàâæäè º. Êð³ì òîãî, ïàð-
êóâàííÿ íå áåçïëàòíå. Îô³ö³éíî ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿ êàæóòü, ùî ãîäè-
íà òàêî¿ ïîñëóãè êîøòóº 1 ãðí, òà ïîäåêóäè çà öå áåðóòü äî 10 ãðí.
À äàë³ áóäå ùå äîðîæ÷å, ïîâ³äîìëÿþòü ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. À âò³ì, êàæóòü âîíè, é ñåðâ³ñ áóäå êðàùèì, áî ïàð-
êóâàëüíèê³â íàâ÷àòèìóòü íà ñïåö³àëüíèõ êóðñàõ.

Ïî-äðóãå, çàòîðè. Öå ñïðàâæíÿ á³äà ñòîëèö³. Äîáðå, ùî â ëþäåé º
çìîãà ïðèäáàòè àâòî, ³ ¿õ ó Êèºâ³ ñòàº äåäàë³ á³ëüøå. Àëå æ äîðîãè
çàëèøàþòüñÿ ò³ ñàì³. Âîíè íå ðîçøèðþþòüñÿ, íå ïîë³ïøóþòüñÿ. Îñü
³ ñòî¿ø ãîäèíàìè ó çàòîðàõ, ³ âæå íå âàæëèâî, ïîñï³øàºø òè ÷è í³,
÷åêàº òåáå õòîñü ÷è º íåâ³äêëàäí³ ñïðàâè é çóñòð³÷³ — ³íîä³ ïðî¿õàòè
â³äñòàíü, ÿêó çàçâè÷àé äîëàºø çà 15 õâèëèí, ìîæíà ¿õàòè ãîäèíó, à
òî é ïîíàä. ² ÿêùî ðàí³øå òàêå òðàïëÿëîñÿ â ãîäèíè “ï³ê”, òî íèí³
ïðàêòè÷íî óâåñü äåíü äîðîãè âùåðòü çàïîâíåí³, ðóõ ïîâ³ëüíèé. Ç³
ìíîþ ñòàâñÿ âèïàäîê, êîëè ç³ðâàëàñÿ çéîìêà òåëåïåðåäà÷³ ÷åðåç òå,
ùî ÿ íå çìîãëà â÷àñíî ïðè¿õàòè, õî÷à âè¿õàëà çà ãîäèíó — öüîãî ÷à-
ñó á³ëüøå, àí³æ äîñòàòíüî, ùîá ä³ñòàòèñÿ â³ä ïàëàöó “Óêðà¿íà” äî òå-
ëåöåíòðó. Íàñòóïíîãî ðàçó ÿ çàâáà÷ëèâî ïî¿õàëà íà ìåòðî.

ª òàêà ïðèêàçêà, ùî â Ðîñ³¿ äâ³ á³äè: äóðí³ é äîðîãè. Ó íàñ, çäàº-
òüñÿ, òå ñàìå. Àëå ÿêùî ç äóðíÿìè áîðîòèñÿ ìàðíî, òî ñòàí ñòîëè÷-
íèõ äîð³ã ïîòð³áíî íåãàéíî ïîë³ïøóâàòè

“Ìèñòåöòâî — öå
âàø êîçèð, ÿêèì
òðåáà ñêîðèñòàòèñÿ”
Êàòð³í Ç³íãåð-Çàõàð’ºâà — ïðî êè¿âñüêó
òåðèòîð³þ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ³ âëàñíó
ñòîëè÷íó êàð’ºðó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Віце-президент міжна-
родно о бла одійно о
фонд "Ейдос" Катрін
Зін ер-Захар'єва план є
зробити Київ подібним
до європейсь их сто-
лиць. Зо рема, за допо-
мо ою фестивалів с час-
но о мистецтва, наст п-
ний з я их відб деться
же восени.

— ßê âè îïèíèëèñÿ ó Êèºâ³?
— ß òóò óæå ìàéæå ÷îòèðè ðî-

êè. Ñïî÷àòêó áóëà êîðåñïîíäåí-
òîì í³ìåöüêèõ òà àâñòð³éñüêèõ
ãàçåò. Ìåí³ ïîùàñòèëî: íåâäîâ-
ç³ ï³ñëÿ ìîãî ïðè¿çäó ðîçïî÷àëà-
ñÿ Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ, â ³í-
øèõ êðà¿íàõ ç’ÿâèâñÿ ³íòåðåñ ïî
ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó Êèºâ³.
Ïàðàëåëüíî ÿ äîâîë³ øâèäêî ïî-
çíàéîìèëàñÿ ç ëþäüìè, ÷èÿ ä³-
ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç êóëüòóðîþ
òà ìèñòåöòâîì. À ÿêîãîñü äíÿ
ïðèéøëî óñâ³äîìëåííÿ, ùî ìå-
í³ âæå íàáàãàòî ö³êàâ³øå áóòè
àêòèâíèì ãðàâöåì, í³æ ïèñàòè
ïðî ³íøèõ.

— ßê âèíèê ôîíä “Åéäîñ”?
— “Åéäîñ” íàðîäèâñÿ çàâäÿêè

ëþäÿì, ÿê³ ðîçóì³þòü, ùî ³ì³äæ
êðà¿íè ³ ì³ñòà ìîæíà çì³íèòè
íàñàìïåðåä çà äîïîìîãîþ ìèñ-
òåöòâà. Öå çíàíà â Êèºâ³ åêñ-
ïåðò ç ïèòàíü ñó÷àñíîãî ìèñòåö-
òâà, çàñíîâíèöÿ ³ ïðåçèäåíò íà-
øîãî ôîíäó Ëþäìèëà Áåðåç-
íèöüêà, ãåíäèðåêòîð ÀÒ “Ãàíçà”
³ ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ ôàðìâè-
ðîáíèê³â Óêðà¿íè, á³çíåñìåí
Ëþáîâ Ìèõàéëîâà. Âîíè çðîçó-
ì³ëè, ùî ïîòð³áíî ï³äòðèìóâà-
òè ìèñòåöòâî, ìîëîä³æí³ ³í³ö³-
àòèâè, àäæå ò³ëüêè òàê ìîæíà
âïëèíóòè íà ðåïóòàö³þ êðà¿íè ó
ñâ³ò³. Öÿ ³äåÿ ïðèâàáèëà ³ ìåíå.
ßê æóðíàë³ñò ÿ âæå çíàëà, ùî çà
êîðäîíîì ÷àñòî íåïðàâèëüíî
ñïðèéìàþòü Óêðà¿íó. À ìèñòåö-
òâî, çîêðåìà æèâîïèñ,— öå âàø
êîçèð, ³ íèì òðåáà ñêîðèñòàòè-
ñÿ.

— Ïàì’ÿòàºòå ñâî¿ ïåðø³ êè¿â-
ñüê³ âðàæåííÿ?

— Ñêàæó â³äâåðòî, ÿ áóëà ó çà-
õâàò³. Øèðîê³ âóëèö³, áàãàòî
ïàðê³â, çîëîò³ áàí³, ð³êà. Ó ïåð-
ø³ æ äí³ ìåíå çäèâóâàëè âàø³
÷óäîâ³ ïëÿæ³ ïðÿìî ïîñåðåä ì³ñ-
òà. Ó Áåðë³í³ ÷è Ëîíäîí³ ùîñü
ïîä³áíå äî êè¿âñüêèõ ïëÿæ³â
ò³ëüêè òåïåð íàìàãàþòüñÿ âïðî-
âàäèòè. À âò³ì, òåïåð ÿ äîáðå áà-
÷ó îäíó ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì Êè-
ºâà — ó ì³ñò³ äóæå áàãàòî ñì³ò-
òÿ. Øêîäà, ùî ëþäè íå ðîçóì³-
þòü, ÿê öå ïñóº êðàñó. Â ìåíå
íàâ³òü áóëà ³äåÿ çàïðîïîíóâàòè
ÿêîìóñü êàíàëó ïðîâåñòè âåëè-
êó òåëåâ³ç³éíó êàìïàí³þ ç âèõî-
âàííÿ íàñåëåííÿ.

— ×èì çàéìàºòüñÿ ôîíä òåïåð?
— Ïðîòÿãîì ðîêó ìè ïðàöþ-

âàëè íàä ïðîåêòîì êîíêóðñó ìó-
çåþ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Íàðà-

ç³ â Óêðà¿í³ òàêîãî íåìàº. Íà
â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ ºâðîïåé-
ñüêèõ ì³ñò, ïðèì³ðîì, â³ä ìîãî
ð³äíîãî Áåðë³íà. Ó ªâðîï³ çà-
çâè÷àé ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ çàêëà-
ä³â, à òàêîæ êóëüòóðíèõ ôóíäà-
ö³é, íà òðåòèíó ô³íàíñóº ì³ñòî.
Ùîäî ñàìîãî êîíêóðñó, òî ÿ
âïåâíåíà: ìóçåé ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà — öå íå ñàì³ ò³ëüêè âè-
ñòàâêè, à ùå é çóñòð³÷³, äèñêó-
ñ³¿, ðåçèäåíö³¿ äëÿ ìîëîäèõ õó-
äîæíèê³â. Äóæå ðàä³þ, ùî òðàâ-
íåâèé ôåñòèâàëü — à ìè ñàìå
ôåñòèâàëåì âèð³øèëè ï³äáèòè
ï³äñóìêè êîíêóðñó — ç³áðàâ ïî-
íàä òðè ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³ êè-
ÿí, òà é íå ò³ëüêè êèÿí. Äî ñëî-
âà, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè öüîãî ôåñ-
òèâàëþ ìè ìàëè äîñâ³ä ïë³äíî¿
ñï³âïðàö³ ç êè¿âñüêîþ àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ. Ó ìåíå ñêëàëîñÿ âðà-
æåííÿ, ùî Ñâ³òëàíà Çîð³íà, íà-
÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ, äîáðå óñâ³äîì-
ëþº ñèòóàö³þ äîâêîëà ñó÷àñíî-
ãî ìèñòåöòâà, òîæ ñïîä³âàþñÿ íà
ïë³äíå ïðîäîâæåííÿ ñï³âïðàö³.

— Òîáòî âæå º ³äå¿ ùîäî ïî-
äàëüøî¿ ðîáîòè ôîíäó?

— ²äåé áàãàòî, àëå íàñàìïåðåä
ìè õî÷åìî ïîêàçàòè ðîáîòè äå-
êîãî ç ô³íàë³ñò³â íàøîãî êîí-
êóðñó â Í³ìå÷÷èí³, â ³íøèõ êðà-
¿íàõ. Ïðàöþºìî ³ íàä íîâèì
ïðîåêòîì. Öå áóäå âæå íå ìóçåé,
à ïîâíîôîðìàòíà òåðèòîð³ÿ ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà: á³ã-áîðäè,
ìåòðî, ñò³íè áóäèíê³â. Òàêå ìèñ-
òåöòâî ïîáà÷àòü íå ëèøå ò³, õòî

ïîñò³éíî â³äâ³äóº ãàëåðå¿. Îñü ó
öüîìó ïðîåêò³ ìè äóæå ðîçðàõî-
âóºìî íà ï³äòðèìêó ì³ñüêî¿ âëà-
äè ³ çàö³êàâëåí³ñòü êèÿí.

— Ìàºòå íàéóëþáëåí³ø³ ì³ñöÿ
â Êèºâ³?

— Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ
ïðîãóëþâàòèñÿ Ìàð³¿íñüêèì
ïàðêîì. Ëþáëþ áóâàòè ó “Âåð-
í³ñàæ³” (öå ðåñòîðàí íà Àíäð³-
¿âñüêîìó óçâîç³), òàì äóæå ïðè-
ºìíà àòìîñôåðà. Äðóç³â ç ³íøèõ
ì³ñò îáîâ’ÿçêîâî âåäó ìàðøðó-
òîì â³ä Ëàâðè äî Ïîäîëó ÷åðåç
íàéêðàñèâ³ø³ ó Êèºâ³ ïàðêè.
Ñàìà æ ìåøêàþ íà Ïîäîë³. Êî-
ëè ìè ç ÷îëîâ³êîì òóò îñåëèëè-
ñÿ, ââàæàëîñÿ, ùî öå ðàéîí íå
äëÿ ³íîçåìö³â. Àëå ìåíå â³í çà-
÷àðóâàâ — íåâåëè÷ê³ âóëèö³,
ñòàðîâèíí³ áóä³âë³... Ó çàõâàò³
â³ä Ïîäîëó é óñ³ çàêîðäîíí³
ó÷àñíèêè íàøèõ ïðîåêò³â. ß
ââàæàþ, ùî ëþäÿì, ìîëîä³ íà-
ñàìïåðåä, òðåáà á³ëüøå ìàíäðó-
âàòè ñâ³òîì, á³ëüøå ñï³ëêóâàòè-
ñÿ. Ëèøå óÿâ³òü ñîá³: äåÿê³ ºâ-
ðîïåéö³, ïîòðàïèâøè äî Êèºâà,
çäèâóâàëèñÿ, ùî òóò æèâóòü
íîðìàëüí³ îñâ³÷åí³ ëþäè! Àäæå
áàãàòî õòî ç íèõ Óêðà¿íó óÿâëÿâ
òàêîþ ñîá³ ëàòèíîàìåðèêàí-
ñüêîþ äåðæàâîþ — âîíè íàâ³òü
áóëè âïåâíåí³, ùî òðåòèíà íà-
ñåëåííÿ òóò âçàãàë³ íå âì³º ÷è-
òàòè ³ ïèñàòè. Òîæ òåïåð ó ìå-
íå íåìàº ñóìí³â³â: áóäü-ÿê³ ñòå-
ðåîòèïè ìîæíà ³ òðåáà çì³íþ-
âàòè. É êóëüòóðà òóò çàâæäè ïå-
ðåäóâàòèìå

Í Î Â ²  Ê È ß Í È

Катрін Зін ер-Захар’єва народилася Берліні. За інчила Мос-
овсь ий державний інстит т міжнародних відносин, працювала на-
овим співробітни ом А адемії на НДР. З 1999 ро — ореспон-

дент німець их видань Лондоні, з 2003 ро — політичний о лядач
німець их та австрійсь их азет в У раїні. Восени 2005 ро стала ві-
це-президентом та ви онавчим дире тором міжнародно о бла одій-
но о фонд “Ейдос”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

ВІД АВТОРА



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Хрещатик  25 липня 2007 РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 1155

Управління державно о архіте т рно-б дівельно о

онтролю ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про визнання недійсним виданий

ним дозвіл на ви онання б дівельних робіт

№ 2351-Дн-С від 27.12.2006

ТОВ "Б дівельна омпанія "Кро н"

за адресою: м. Київ, в л. Березня івсь а, 12.

1 Нежиле приміщення площею 21,4
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.33 - ПП "Гарант Е сперт"

2 Нежиле приміщення площею 172,0
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.40 - ТОВ "Г двіл-У раїна"

3 Нежиле приміщення площею 607,0
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.40 - ТОВ "Г двіл-У раїна"

4 Нежиле приміщення площею 8,3 в.м
- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), орп.43
- ПП "Гарант Е сперт"

5 Нежиле приміщення площею 8,3 в.м
- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), орп.43
- ПП "Гарант Е сперт"

6 Нежиле приміщення площею 3,4 в.м
- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), орп.43
- ПП "Гарант Е сперт"

7 Нежиле приміщення площею 8,5 в.м
- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), орп.43
- ПП "Гарант Е сперт"

8 Нежиле приміщення площею 499,01
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.45 - ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

9 Нежиле приміщення площею 62,7
в.м - Аеропорт "Київ" (Ж ляни),
орп.46 - ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

10 Нежиле приміщення площею 9,0 в.м
- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), орп.64
- ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

11 Нежила спор да ромадсь ої
вбиральні площею 150,0 в.м -
Володимирсь ий проїзд, б/н - ТОВ
"ЛЕМС"

12 Нежиле приміщення площею 32,82
в.м - Володимирсь ий звіз, 2, літ.А
- ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

13 Нежилі спор ди за альною площею
202,0 в.м - Межи ірсь е лісництво,
б/н, .1, .2 - ТОВ "ОлВі а"

14 Нежиле приміщення площею 20,0
в.м - Озеро "П ща Водиця", б/н 1 -
ФОП Маз р В.О.

15 Частина вестибюлю підземної станції
площею 46,6 в.м - Станція метро
"Доро ожичі", б/н - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

16 Приміщення №71 підземної станції
площею 50,0 в.м - Станція метро
"Оболонь", б/н - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

17 Приміщення №72 підземної станції
площею 50,0 в.м - Станція метро
"Оболонь", б/н - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

18 Частина підземно о пішохідно о
переход площею 18,0 в.м - Станція
метро "Позня и", б/н 1 - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

19 Частина підземно о пішохідно о
переход за альною площею 25,0
в.м - Станція метро "Позня и", б/н
1 - ТОВ "Київсь а онсалтин ова
р па"

20 Приміщення №45 підземної станції
площею 30,0 в.м - Станція метро
"Тараса Шевчен а", б/н - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

21 Приміщення №46 підземної станції
за альною площею 30,0 в.м - Станція
метро "Тараса Шевчен а", б/н - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

22 Частина підземно о пішохідно о
переход за альною площею 10,0
в.м - Станція метро "Університет",
б/н - ТОВ "Київсь а онсалтин ова
р па"

23 Нежиле приміщення площею 22,78
в.м - Хар івсь е шосе, 121, .6 - ПП
"Оланда"

24 Нежиле приміщення площею 24,7
в.м - Хар івсь е шосе, 121, .8 - ПП
"Оланда"

25 Нежиле приміщення площею 375,0
в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 17,
.2 - СПД-ФО Піх р Л.Д.

26 Нежиле приміщення площею 14,0
в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3 -
СПД-ФО Піх р Л.Д.

27 Нежиле приміщення площею 44,8
в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3 -
СПД-ФО Піх р Л.Д.

28 Нежиле приміщення площею 200,0
в.м - в л. А адемі а Т полєва, 16,
літ.А - ТОВ "Ріелтер-У раїна"

29 Нежиле приміщення площею 173,9
в.м - в л. А адемі а Т полєва, 16,
літ.А - ТОВ "Ріелтер-У раїна"

30 Нежиле приміщення площею 280,1
в.м - в л. Артема, 103 - ТОВ "ОлВі а"

31 Нежиле приміщення площею 164,2
в.м - в л. Архіте тора Вербиць о о,
3 Б - ФОП Чай а Н.О.

32 Нежиле приміщення площею 51,0
в.м - в л. Архіте тора Вербиць о о,
5 - ФОП Чай а Н.О.

33 Нежиле приміщення площею 230,0
в.м - в л. Архіте тора Вербиць о о,
5 - ФОП Чай а Н.О.

34 Нежиле приміщення площею 192,2
в.м - в л. Басейна/Кр тий звіз, 1/2,
літ.А - ТОВ "Оріяна"

35 Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Бориспільсь а, 30 А - МПП
"П.А.Н."

36 Нежиле приміщення площею 122,0
в.м - в л. Бориспільсь а, 32 А (ТП) -
ФОП Д мі Н.І.

37 Нежиле приміщення площею 91,2
в.м - в л. Борща івсь а, 212 (ТП) -
ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

38 Нежиле приміщення площею 70,0
в.м - в л. Братиславсь а, 3, .2 - ТОВ
"Велбін"

39 Нежиле приміщення площею 15,0
в.м - в л. Братиславсь а, 3, .2 - ТОВ
"Велбін"

40 Нежиле приміщення площею 9,0 в.м
- в л. Братиславсь а, 3, .2 - ТОВ
"Велбін"

41 Нежиле приміщення площею 22,44
в.м - в л. Братиславсь а, 3, .2 - ТОВ
"Велбін"

42 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м
- в л. Братиславсь а, 3, .2 - ТОВ
"Велбін"

43 Нежиле приміщенння площею 162,0
в.м - в л. Братиславсь а, 5 - ДП
"Пі ард енд Ко ЛТД"

44 Нежиле приміщення площею 900,0
в.м - в л. Б дінд стрії, 9 - ЗАТ
"Тор овий Дім "Ріелтер-У раїна"

45 Нежиле приміщення площею 19,6
в.м - в л. Василь івсь а, 22, .5, літ.А
- ПП "А адемія Оцін и і Права"

46 Нежиле приміщення площею 77,0
в.м - в л. Вели а Житомирсь а, 2,
літ.А - ЗАТ "ЮСА"

47 Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Верховинна, 13, .1 - СПД-
ФО Стецю І.В.

48 Нежиле приміщення площею 91,32
в.м - в л. Верховинна, 13, .5 - СПД-
ФО Стецю І.В.

49 Нежиле приміщення площею 10,88
в.м - в л. Верховинна, 69, .1 - СПД-
ФО Кравцов О.І.

50 Нежиле приміщення площею 676,6
в.м - в л. Виборзь а, 93, літ.А - ПП
"Юреол"

51 Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Виш ородсь а, 54 А - ПП
"Зорі У раїни"

52 Нежиле приміщення площею 220,0
в.м - в л. Волинсь а, 21, .2 - ТОВ
"Роял Бізнес Сістем"

53 Нежиле приміщення площею 20,0
в.м - в л. Володимирсь а, 57 - ЗАТ
"ЮСА"

54 Нежиле приміщення площею 262,6
в.м - в л. Володимирсь а, 57 - ЗАТ
"ЮСА"

55 Нежиле приміщення площею 380,2
в.м - в л. Володимирсь а, 57 - ТОВ
"ЛЕМС"

56 Нежиле приміщення площею 129,0
в.м - в л. Гайдай Зої, 5, літ.А - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

57 Нежиле приміщення площею 14,7
в.м - в л. Го олівсь а, 26 - ТОВ
"Ай.Ел.Ай.Лтд"

58 Нежиле приміщення площею 21,0
в.м - в л. Голосіївсь а, 53 - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

59 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м
- в л. Голосіївсь а, 53 - ПП "А адемія
Оцін и і Права"

60 Нежиле приміщення площею 23,0
в.м - в л. Голосіївсь а, 53 - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

61 Нежиле приміщення площею 300,0
в.м - в л. Горь о о, 3, літ.Б - ТОВ
"Оріяна"

62 Нежилий б дино площею 239,75
в.м - в л. Гр шевсь о о Михайла, 3,
.3 - ТОВ "А цент"

63 Нежиле приміщення площею 239,8
в.м - в л. Дашавсь а, 22 - ПП
"Консалтин ова р па "Ар о-Е сперт"

64 Нежиле приміщення площею 256,8
в.м - в л. Де тярівсь а, 3, літ. А -
ЗАТ "У раїнсь ий фінансово-
інвестиційний союз"

65 Нежиле приміщення площею 100,0
в.м - в л. Де тярівсь а, 31, . 1 - ТОВ
"А цент"

66 Нежиле приміщення площею 779,0
в.м - в л. Де тярівсь а, 31, . 1 - ТОВ
"А цент"

67 Нежиле приміщення площею 150,0
в.м - в л. Довнар-Запольсь о о, 5,
літ.А - ПП "Юреол"

68 Нежиле приміщення за альною
площею 121,1 в.м - в л. Драйзера
Теодора, 16 (ТП) - МПП "П.А.Н."

69 Нежиле приміщення площею 135,6
в.м - в л. Жилянсь а, 96 - СП
"Уве он"

70 Нежиле приміщення площею 126,8
в.м - в л. Жилянсь а, 96 - СП
"Уве он"

71 Нежиле приміщення площею 12,2
в.м - в л. Жилянсь а, 96 - СП
"Уве он"

72 Нежиле приміщення площею 19,9
в.м - в л. Ж ова Маршала, 10, .1
- МПП "П.А.Н."

73 Нежиле приміщення площею 37,0
в.м - в л. За ревсь о о Ми оли,
81/1, літ. А - СПД-ФО Піх р Л.Д.

74 Нежиле приміщення площею 12,0
в.м - в л. За ревсь о о Ми оли,
81/1, літ. А - СПД-ФО Піх р Л.Д.

75 Нежиле приміщення площею 25,2
в.м - в л. За ревсь о о Ми оли,
81/1, літ. А - СПД-ФО Піх р Л.Д.

76 Нежиле приміщення площею 36,0
в.м - в л. За ревсь о о Ми оли,
81/1, літ. А - СПД-ФО Піх р Л.Д.

77 Нежиле приміщення площею 7,4 в.м
- в л. Запорожця Петра, 26, .2 - ПП
"Дан о плюс"

78 Нежиле приміщення площею 29,6
в.м - в л. Запорожця Петра, 26, .2
- ПП "Дан о плюс"

79 Нежиле приміщення площею 51,0
в.м - в л. Зодчих, 50, літ.А - ПП
"Консалтин ова р па "Ар о-Е сперт"

80 Нежиле приміщення площею 122,9
в.м - в л. Зодчих, 50, літ.А - ПП
"Консалтин ова р па "Ар о-Е сперт"

81 Нежиле приміщення площею 100,0
в.м - в л. Золото стівсь а, 35 - ТОВ
"Приват- онсалтин "

82 Нежиле приміщення площею 87,5
в.м - в л. Командарма Каменєва, 6,
літ.А - ТОВ "Пі -2"

83 Нежиле приміщення площею 8,2 в.м
- в л. Кондратю а Юрія, 8, .1 - ТОВ
"Велбін"

84 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м
- в л. Кондратю а Юрія, 8, .1 - ТОВ
"Велбін"

85 Нежиле приміщення площею 85,0
в.м - в л. Копилівсь а, 1/7, .3 - ПП
"Зорі У раїни"

86 Нежиле приміщення площею 142,11
в.м - в л. Лайоша Гавро, 26 - ПП
"А адемія Оцін и і Права"

87 Нежиле приміщення площею 157,0
в.м - в л. Лютнева, 58, .1 - ТОВ "Пі -2"

88 Нежила спор да ромадсь ої
вбиральні площею 185,0 в.м - в л.
Міц евича Адама, б/н - ПП "Саната"

89 Нежилий б дино площею 126,0 в.м
- в л. Малиш а Андрія, 6 - ПП "Дан о
плюс"

90 Нежиле приміщення площею 211,9
в.м - в л. Маршала Греч а, 14, літ.А
- ТОВ "Ріелтер-У раїна"

91 Нежиле приміщення площею 21,0
в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14
- ПП "А адемія Оцін и і Права"

92 Нежиле приміщення площею 59,9
в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14
- ПП "А адемія Оцін и і Права"

93 Нежиле приміщення площею 578,7
в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14
- ПП "А адемія Оцін и і Права"

94 Нежиле приміщення площею 20,0
в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14
- ПП "А адемія Оцін и і Права"

95 Нежиле приміщення площею 346,6
в.м - в л. Мате Зал и, 6, літ.А - ФОП
Чай а Н.О.

96 Нежиле приміщення площею 508,4
в.м - в л. Межи ірсь а, 2, літ.А - ТОВ
"Адаптація"

97 Нежиле приміщення площею 92,7
в.м - в л. Милославсь а, 23, літ.Д -
ТОВ "Епрайзер"

98 Нежиле приміщення площею 23,7
в.м - в л. Михайлівсь а, 15/1Б - ТОВ
"А цент"

99 Нежиле приміщення площею 60,1
в.м - в л. Михайлівсь а, 15/1Б - ТОВ
"А цент"

100 Нежиле приміщення площею 51,4
в.м - в л. Михайлівсь а/
Михайлівсь ий пров., 17а/2, літ.А -
ТОВ "А цент"

101 Частина підземно о пішохідно о
переход (транспортна розв'яз а
"Позня и") площею 215,4 в.м - в л.
Миш и Оле сандра, б/н - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

102 Нежиле приміщення площею 43,4
в.м - в л. Мостиць а, 9 - ТОВ
"Фірма "Елі он" ЛТД

103 Нежиле приміщення площею 120,0
в.м - в л. Новомостиць а, 2 В (ТП)
- ПП "Зорі У раїни"

104 Нежиле приміщення площею 114,3
в.м - в л. О іпної Раїси, 3, літ.А -
МПП "П.А.Н."

105 Нежиле приміщення площею 187,0
в.м - в л. Пань івсь а, 10, літ.Б -
ТОВ "ОлВі а"

106 Нежиле приміщення площею 20,0
в.м - в л. Пимонен а Ми оли, 10 -
ПП "Проме сперт"

107 Нежиле приміщення площею 155,0
в.м - в л. Пимонен а Ми оли, 12
(ТП) - ПП "Проме сперт"

108 Нежиле приміщення площею 95,0
в.м - в л. Політехнічна, 25/29 - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

109 Нежиле приміщення площею 34,0
в.м - в л. Політехнічна, 25/29 - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па"

110 Нежиле приміщення площею 530,0
в.м - в л. Пори а Василя, 13, літ.Б
- ТОВ "ЛЕМС"

111 Нежиле приміщення площею 103,1
в.м - в л. Пори а Василя, 13, літ.В
- ТОВ "Епрайзер"

112 Нежиле приміщення площею 100,0
в.м - в л. Приво зальна, 14/2 - МПП
"П.А.Н."

113 Нежиле приміщення площею 154,7
в.м - в л. Прирічна, 25, літ.А - ТОВ
"Ріелтер-У раїна"

114 Нежиле приміщення площею 190,0
в.м - в л. Прорізна, 19 - СПД-ФО
Тр хан Є.В.

115 Нежиле приміщення площею 7,0 в.м
- в л. Професора Підвисоць о о, 4 А
- ПП "Саната"

116 Нежиле приміщення площею 90,0
в.м - в л. П ш інсь а, 38, .1 - ТОВ
"Фірма "Елі он" ЛТД

117 Нежиле приміщення площею 550,0
в.м - в л. Пшенична, 16 - СПД-ФО
Стецю І.В.

118 Нежила спор да бойлерної площею
46,13 в.м - в л. Ризь а, 16 - ТОВ
"Фірма "Елі он" ЛТД

119 Нежиле приміщення площею 2,0 в.м
- в л. Р ставелі Шота, 19 - ТОВ
"ЛЕМС"

120 Нежиле приміщення площею 428,5
в.м - в л. Р ставелі Шота, 38, літ.В
- ТОВ "ЛЕМС"

121 Нежиле приміщення площею 38,0
в.м - в л. Січнево о Повстання, 21,
.7 - ТОВ "Пі -2"

122 Нежилий б дино площею 214,3 в.м
- в л. Са айдачно о Петра, 27, літ.Б
- ТОВ "ОлВі а"

123 Нежилий б дино площею 326,8 в.м
- в л. Са айдачно о Петра, 29, літ.Б
- ТОВ "ОлВі а"

124 Нежиле приміщення площею 73,7
в.м - в л. Са са ансь о о, 4, літ.Б -
ТОВ "Ріелтер-У раїна"

125 Нежиле приміщення площею 63,0
в.м - в л. Са са ансь о о, 60, літ.Б
- СПД-ФО Тр хан Є.В.

126 Нежиле приміщення площею 205,7
в.м - в л. Са са ансь о о/
Володимирсь а, 40/85, літ.А,А' - ТОВ
"Джі-Бі-Ем-Фінанс"

127 Нежиле приміщення площею 66,0
в.м - в л. Са са ансь о о/
Володимирсь а, 40/85, літ.А,А' - ЗАТ
"Тор овий Дім "Ріелтер-У раїна"

128 Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Салютна, 23 - ФОП Маз р
В.О.

129 Нежиле приміщення площею 96,0
в.м - в л. Світлиць о о, 26 А (ТП) -
ФОП Д мі Н.І.

130 Нежила спор да бойлерної площею
125,1 в.м - в л. Серпова, 9 - ТОВ
"Пі -2"

131 Нежиле приміщення площею 61,05
в.м - в л. Симирен а, 10, .1 - СПД-
ФО Стецю І.В.

132 Нежиле приміщення площею 43,0
в.м - в л. Симирен а, 10, .1 - СПД-
ФО Стецю І.В.

133 Нежилий б дино площею 123,74
в.м - в л. Симирен а, 2/19 - СПД-
ФО Стецю І.В.

134 Нежиле приміщення площею 882,0
в.м - в л. Смоленсь а, 8 - ТОВ
"ЛЕМС"

135 Нежиле приміщення площею 13,7
в.м - в л. Солом'янсь а, 17 - ТОВ
"Оріяна"

136 Нежиле приміщення площею 45,0
в.м - в л. Солом'янсь а, 17 - ТОВ
"Оріяна"

137 Нежиле приміщення площею 35,4
в.м - в л. Солом'янсь а, 17, .1 -
ТОВ "Оріяна"

138 Нежиле приміщення площею 30,0
в.м - в л. Солом'янсь а, 17, .4 -
ТОВ "Оріяна"

139 Нежиле приміщення площею 450,0
в.м - в л. Стальсь о о С леймана,
26 - МПП "П.А.Н."

140 Нежиле приміщення площею 120,0
в.м - в л. Стецен а, 20 А, .1 - ТОВ
"Фірма "Елі он" ЛТД

141 Нежиле приміщення площею 245,65
в.м - в л. Тарасівсь а, 21 - ТОВ
"Приват- онсалтин "

142 Нежиле приміщення площею 321,9
в.м - в л. Терещен івсь а, 11 А -
ПП "Зорі У раїни"

143 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м
- в л. Толсто о Льва, 31, .1 - ФОП
Маз р В.О.

144 Нежиле приміщення площею 10,0
в.м - в л. Толсто о Льва, 31, .1 -
ФОП Маз р В.О.

145 Нежила спор да підземної
ромадсь ої вбиральні (на розі
в л.Ульянова та 50-річчя Жовтня)
площею 68,9 в.м - в л. Ульянова
Володимира, б/н - ПП "Саната"

146 Нежиле приміщення площею 112,6
в.м - в л. Фр нзе, 103, .26 - ПП
"Консалтин ова а енція"

147 Нежиле приміщення площею 18,0
в.м - в л. Фр нзе, 107 - ТОВ
"Ай.Ел.Ай.Лтд"

148 Нежиле приміщення площею 35,8
в.м - в л. Фр нзе, 107, .6 - ЗАТ
"ЮСА"

149 Нежиле приміщення площею 40,2
в.м - в л. Фр нзе, 6, літ.А - ТОВ
"У раїнсь і інноваційні онс льтанти"

150 Нежиле приміщення площею 112,6
в.м - в л. Фр нзе/О.Телі и, 109/2,
літ.А - ПП "А адемія Оцін и і Права"

151 Нежиле приміщення площею 17,0
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана,
37 - ТОВ "Консалтин -центр"

152 Нежиле приміщення площею 162,0
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана,
37 Б - ПП "Д ант"

153 Нежиле приміщення площею 160,6
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана,
51, літ.А - ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

154 Нежилий б дино площею 98,9 в.м
- в л. Хмельниць о о Бо дана/
П ш інсь а, 5/15-17, літ.А 5 - ДП
"Пі ард енд Ко ЛТД"

155 Нежиле приміщення площею 10,0
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана/
П ш інсь а, 5/15-17, літ.А,А1,А2 - ДП
"Пі ард енд Ко ЛТД"

156 Нежиле приміщення площею 93,0
в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана/
П ш інсь а, 5/15-17, літ.А,А1,А2 - ДП
"Пі ард енд Ко ЛТД"

157 Нежиле приміщення площею 34,2
в.м - в л. Хрещати , 10, літ.А - ЗАТ
"Київсь ий оледж нер хомості"

158 Нежиле приміщення площею 91,2
в.м - в л. Хрещати , 12, літ.А - ЗАТ
"Київсь ий оледж нер хомості"

159 Нежиле приміщення площею 18,8
в.м - в л. Хрещати , 36 - ЗАТ
"Київсь ий оледж нер хомості"

160 Нежиле приміщення площею 104,7
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

161 Нежиле приміщення площею 22,0
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

162 Нежиле приміщення площею 52,4
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

163 Нежиле приміщення площею 72,4
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

164 Нежиле приміщення площею 233,2
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

165 Нежиле приміщення площею 250,0
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

166 Нежиле приміщення площею 90,6
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А' - ТОВ
"РЕМБУД"

167 Нежиле приміщення площею 68,5
в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А' - ТОВ
"РЕМБУД"

168 Нежиле приміщення площею 75,9
в.м - в л. Хрещати , 46, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

169 Нежиле приміщення площею 22,1
в.м - в л. Хрещати , 46, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

170 Нежиле приміщення площею 39,9
в.м - в л. Хрещати , 46, літ.А' - ТОВ
"РЕМБУД"

171 Нежиле приміщення площею 77,6
в.м - в л. Хрещати , 46, літ.А' - ТОВ
"РЕМБУД"

172 Нежиле приміщення площею 181,5
в.м - в л. Хрещати , 48, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

173 Нежиле приміщення площею 150,2
в.м - в л. Хрещати , 48, літ.А - ТОВ
"РЕМБУД"

174 Нежиле приміщення підвал площею
44,6 в.м - в л.
Хрещати /Бессарабсь а пл., 29/1,
літ.А - ПП "А адемія Оцін и і Права"

175 Нежиле приміщення площею 61,7
в.м - в л. Червоноармійсь а, 53/3,
літ.А - ТОВ "Приват- онсалтин "

176 Нежиле приміщення підвал площею
100,0 в.м - в л. Червонозаводсь а,
5 - ТОВ "Епрайзер"

177 Нежилі спор ди площею 300,0 в.м
- в л. Червонофлотсь а, 21, .3, .6,
.8 - ТОВ "Г двіл-У раїна"

178 Нежиле приміщення площею 9,3 в.м
- в л. Черні івсь а, 38/2 - ПП "Дан о
плюс"

179 Нежиле приміщення площею 22,0
в.м - в л. Шов овична, 39/1, .12 -
ПП "Зорі У раїни"

180 Нежиле приміщення площею 121,59
в.м - в л. Юри Гната, 4 (ТП) - СПД-
ФО Стецю І.В.

181 Нежиле приміщення площею 588,4
в.м - в л. Ярославів Вал, 33, літ.А -
ЗАТ "Тор овий Дім "Ріелтер-У раїна"

182 Частина підземно о пішохідно о
переход площею 10,5 в.м - пл.
Толсто о Льва, б/н - ТОВ "Київсь а
онсалтин ова р па"

183 Нежилий б дино площею 107,2
в.м - пров. Косо ірний, 17 - ПП
"Саната"

184 Частина підземно о пішохідно о
переход (перетин з Дніпровсь ою
набережною) площею 226,2 в.м -
просп. Бажана Ми оли, б/н 6 - ТОВ
"Джі-Бі-Ем-Фінанс"

185 Нежиле приміщення площею 270,0
в.м - просп. Відрадний, 61 - ПП
"Дан о плюс"

186 Нежиле приміщення площею 4,0 в.м
- просп. Героїв Сталін рада, 16, .1
- ПП "А адемія Оцін и і Права"

187 Нежиле приміщення площею 241,0
в.м - просп. Героїв Сталін рада, 39 в,
літ.А - ПП "А адемія Оцін и і Права"

188 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м
- просп. Космонавта Комарова, 3,
.19/1 - ПП "Бізнес- онсалтин "

189 Нежиле приміщення площею 35,0
в.м - просп. Космонавта Комарова,
3, .19/1 - ПП "Бізнес- онсалтин "

190 Нежиле приміщення площею 28,6
в.м - просп. Космонавта Комарова,
3, .21 - ПП "Саната"

191 Нежиле приміщення площею 27,0
в.м - просп. Космонавта Комарова,
3, .21 - ПП "Саната"

192 Нежиле приміщення площею 1474,34
в.м - просп. Космонавта Комарова,
7 - ПП "Кімерія"

193 Нежиле приміщення площею 70,0
в.м - просп. Космонавта Комарова,
7 - ПП "Бізнес- онсалтин "

194 Нежиле приміщення площею 98,0
в.м - просп. Лісовий, 31 (ТП) - ПП
"Зорі У раїни"

195 Нежиле приміщення площею 291,9
в.м - просп. Маршала Ро оссов-
сь о о, 3 А - ТОВ "Епрайзер"

196 Нежиле приміщення площею 10,0
в.м - просп. Мая овсь о о Володи-
мира, 15, літ.А - ПП "Дан о плюс"

197 Нежиле приміщення площею 185,0
в.м - просп. Мая овсь о о Володи-
мира, 47, літ.А - ПП "ТЕТ І КО"

198 Нежиле приміщення площею 36,3
в.м - просп. Мая овсь о о Володи-
мира, 47, літ.А - ПП "ТЕТ І КО"

199 Нежиле приміщення площею 73,38
в.м - просп. Мая овсь о о Володи-
мира, 59 (ТП) - ПП "Дан о плюс"

200 Нежиле приміщення площею 1256,2
в.м - просп. Оболонсь ий, 20, літ.А
- ТОВ "Епрайзер"

201 Нежиле приміщення площею 69,4
в.м - просп. Перемо и, 25, літ.А -
ТОВ "Епрайзер"

202 Нежиле приміщення площею 80,0
в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А -
ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

203 Нежиле приміщення площею 6,0 в.м
- просп. Перемо и, 38, літ.А - ТОВ
"Фірма "Елі он" ЛТД

204 Нежиле приміщення площею 183,0
в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А -
ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

205 Нежиле приміщення площею 475,0
в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А -
ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

206 Нежиле приміщення площею 28,3
в.м - просп. Перемо и, 82 А, .1 -
ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

207 Частина підземно о пішохідно о
переход площею 9,0 в.м - просп.
Перемо и, б/н 1 - ТОВ "Фірма
"Елі он" ЛТД

208 Нежиле приміщення площею 103,2
в.м - просп. Повітрофлотсь ий, 92
- ПП "Кімерія"

209 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м
- просп. Правди, 64 А - ФОП Маз р
В.О.

210 Нежиле приміщення площею 161,9
в.м - просп. Свободи, 26, літ.Б - ЗАТ
"Тор овий Дім "Ріелтер-У раїна"

211 Нежилий б дино площею 117,3 в.м
- просп. Свободи, 26, літ.Г - ЗАТ
"Тор овий Дім "Ріелтер-У раїна"

212 Нежиле приміщення площею 9,0 в.м
- просп. Тичини Павла, 18 - ПП
"Оланда"

213 Нежиле приміщення площею 3709,8
в.м - просп. Тичини Павла, 18 - ПП
"Оланда"

214 Нежиле приміщення площею 43,0
в.м - просп. Тичини Павла, 22 - ЗАТ
"Київсь ий оледж нер хомості"

Дніпровсь ий районний с д м.Києва ви ли ає в с дове засідання по цивільній справі за № 2-2999/07, в я ості відповідача Мар арян
Світлан Анатоліївн , за позовом Одинцової О сани Оле сандрівни до Мар арян Світлани Анатоліївни про відш од вання збит ів спричинених
в рез льтаті ДТП. С дове засідання відб деться о 10.00 01.08.2007 ро . Адреса с д : м.Київ, в л. Сер ієн о, б д.3, аб.10. Яв а до с д
є обов'яз овою. В разі неяв и в с дове засідання, справа б де роз лян та без Вашої часті.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Віхтоден а Сер ія Оле сандровича я відповідача по цивільній справі
№ 2-3376/07 за позовом ТОВ "КБ "Даніель" про звернення стя нення на заставлене майно в с дове засідання на 07
серпня 2007 ро на 9.15. Адреса с д : м.Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб.9, с ддя Васалатій К. А. 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 КпАП У раїни.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає представни а Міжнародно о бла одійно о Фонд Києво-Печерсь ої
лаври Свято-Успенсь о о собор та Кобахідзе З раба Вахтан овича я ості відповідачів в с дове засідання по цивільній
справі за позовом Півчен а Сер ія Володимировича до Міжнародно о бла одійно о Фонд Києво-Печерсь ої лаври
Свято-Успенсь о о собор , Кобахідзе З раба Вахтан овича про стя нення бор , я е призначено на 29 серпня 2007р.
на 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 32.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про підс м и проведення он рс №28-О з відбор с б’є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об’є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва

Мета оцін и – визначення рин ової вартості для подальшо о розрах н орендної плати.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð çì³ííèõ íàïðÿìê³â, 3—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é òà öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ âäåíü +25...+30°Ñ,

âíî÷³ +19...+23°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ äîù³.
Â³òåð ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +29...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+24°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 2541

Пряна 
приправа 
до їжі

Інтенсивність
кольору     або
світлотіні
(живопис)

ГАК

Поїзд
(військ.)

Щоденна 
п’ятиразова 
молитва
(мусуль.)

Зібрана тка-
нина для 
оздоблення
Кількість 
речовини

Зброя 
у амер.
індіанців

Висока
і вузька
споруда,
вежа

Хвороба
дітей
Східно-
слов’янське
плем’я

Земноводна
тварина

Булава (іст.)

Дія, вчинокТитул
монарха 
(схід.)

Єгип. бог
мистецтв, 
ремесел

Продукт
творчості
людини

Солодка ма-
са, яку ви-
робляють
бджоли

      ...
 Чумак

     Ряд
приміщень, 
дверні отвори
на одній
прямій лінії 

 

Одиниця
спадковості Історичний

період
Річкове
судно

Пола, край
(одягу)

Япон. буд-
дійський храм

Письмове звер-
нення (міжн.)

Отвір по краю
більярдного
стола

Лінія

“Собор”, 
“Тронка” —
укр. пись-
менник

Мистецтво
складання
букетів

Фейхоа

Давня
назва Волги

Дав.-грец.
теракотові
статуетки

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðäè, 
âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 23 òà 24 ëèïíÿ 

До роз ляд приймаються чорно-білі й ольорові знім и, я і в сьом
розмаїтті відображають наше життя всіх йо о проявах, природ ,
домашніх любленців. Роботи надсилайте на адрес реда ції з поміт ою
“Фото он рс”, зазначивши свої прізвище, ім’я, номер телефон . Най-
ращі світлини др ватим ться щосереди та щоп’ятниці. Кон рс
триватиме до 10 р дня 2007 ро . На переможців че ають дипломи від
ор анізаторів та призи.
Вед чий — Оле сандр Яремен о, тел. 235-23-34

У надійних р ах Валерій СОЛОВЙОВ (Київ)

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

Партнер прое т

Спонсор — деп татсь а фра ція Бло Леоніда Черновець о о
в Солом’янсь ій райраді Києва
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☺ “ßêùî âè áóäåòå ìîâ÷àòü,
òî æ³íêè ïåðåòÿãíóòü ³í³ö³àòè-
âó íà ñåáå”. 
☺ “Ïðè êîæí³é ìîæëèâîñò³

ìîæåìî ïîáà÷èòè, ùî âîíî ðî-
áèòüñÿ ³ êóäè òðåáà éòè”.
☺ “Ìè õî÷åìî, ùîá ö³ çì³íè

äîïîìîãëè ä³òÿì”.
☺ “Ìåíå øòîâõàþòü, ùîá ÿ

êðèòèêóâàâ ïîïåðåäí³ óðÿäè”.
☺ “Ó ì³ë³ö³¿ áóâàþòü ãëèáî-

ê³ ô³ëîñîôñüê³ äóìêè”.
☺ “Ç ðîêàìè ö³ ïðîáëåìè

ðîçøèðèëèñÿ”.
☺ “Ò³, ùî ïîñï³âàëè, ï³äóòü

êóïàòèñÿ ç ÿéöÿìè”.
☺ “Æ³íêà â³ä÷óâàº ñåáå æ³í-

êîþ, êîëè ìàº óñ³ ãàðàçäè”.
☺ “Òðåáà â³äìîâèòèñÿ â³ä íå-

äîòîðêàííîñò³, ùîá áàíäèòè íå
õîâàëèñÿ ó ïàðëàìåíò³”.
☺ “Âîíà íå ìð³ÿëà ïðî áàãàò-

ñòâî, à äáàëà ïðî äîáðî”.
☺ “Ó íàñ º ä³òè, ÿê³ â òàêî-

ìó ñòàíîâèù³ â³ä÷óâàþòüñÿ”.
☺ “Æ³íêà ïîâèííà ïàì’ÿòà-

òè, ùî âîíà ìîæå íà ñâî¿õ ïëå-
÷àõ âñå âèòÿãòè”.

Під от вала Оль а ДЯЧЕНКО,
“Хрещати ”

Êîñìîá³îëîã³÷íèé
ïðîãíîç íà 25 ëèïíÿ
Сьо одні Форт на до ба атьох пост ає в двері. З стрічайте

Небесн посланницю! Вона допоможе впоратися з проблемами,
зарядить оптимізмом, засіє стражденні серця вітами надії.

ОВНИ роз ош ватим ть робочій обителі, саме це ваш острівець
щастя, що переб ває під бла ословенним о ом Творця (цьо о ро ), тож
насолодж йтеся і а м люйте енер ію щастя.

У ТЕЛЬЦІВ свято серця й аманця. Моральні та матеріальні збит и,
завдані вам сво о час , доля відш од є щедро.

БЛИЗНЯТА, охайтеся з милими, б дьте, я ол б з ол б ою, роз-
чиніться в подр жній ідилії. Ви — дві половин и одно о ціло о.

РАКИ, на роботі ви сама дос оналість, поповнюєте золотий адровий
фонд сл жбово о оле тив . Тож за ар’єрне майб тнє (і заробіт и) мож-
на не тривожитися. Роз віт не за орами.

ЛЕВИ, віддайтеся ам рній стихії, сьо одні ви неперевершені в мис-
тецтві зваблювати і розбивати серця.

ДІВИ продемонстр ють бла ородство і висо д ховн льт р , став-
ши при ладом для ницих нат р. Дя йте рідним і Всевишньом . Бо без
їхньої підтрим и дося ти та их по азни ів особистої еволюції ви навряд
чи змо ли б.

ТЕРЕЗИ, не вивихніть язи а, нині ви енератор ці авих ідей. Проте,
я що втілити їх на сл жбі не вдасться, не біда: підхопить оточення і
спішно реаліз є. А вам все зарах ється.

СКОРПІОНИ розба атіють та з азартом почн ть тр сити алит ою,
п стившись мандри по рамницях. Одна пам’ятайте, що не все мож-
на пити за роші... Небесна с арбниця потреб є д ховних апітало-
в ладень.

У СТРІЛЬЦІВ день трі мфальних стартів всіх напрям ах. Хапайтеся
за все, що пропон є доля, самоствердж йтеся в соці мі, хваліться, ре -
лам йте себе! Влашт вання особисто о щастя (що є першочер овим
завданням нинішньо о ро ) розпочалося.

КОЗОРОГИ, я що ваша совість чиста, мов ришталь, не забр днена
мер антильними помислами, тоді Творець від риє вам “ анал інформа-
ційно о зв’яз ”... Просіть — і отримаєте все, що засл жили.

ВОДОЛІЇ, вир шайте на романтичне полювання. Любовні стріли, п -
щені цьо о дня, дося н ть мети.

РИБИ, моліться на начальни а, і тоді, мов за помахом аз ової палич-
и, матимете все, що заманеться. Лише пильн йте, щоб он ренти не
на апостили

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

К О К  Х А М  Р   Р  
А   А Р М А Г Е Д Д О Н 
Т Т  Р Е Б Р О  Ж О М  
А  Л Е Щ А Т А  У Л А Н 
Ф А У Н А  А Ц Е Т О Н  
А  Н А Т О  И   М І М 
Л У К  И  А Н А Н А С  
К  А Н К Е Р  Д А Н Т Е 
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“Ç ðîêàìè 
ö³ ïðîáëåìè 
ðîçøèðèëèñÿ”


