
ссттоорр..  66

хрещатик
№118 (3108) п’ятниця 27 липня 2007 року київська муніципальна газета

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ
ПРОФІНАНСУЄ
МЕДИЦИНУ
На місь про рам
“Здоров’я иян” передбачено
понад 40 мільйонів ривень

ссттоорр..  33

ДЕПУТАТИ
СОРОМЛЯТЬСЯ СВОЇХ
АВТОМОБІЛІВ
Приїхавши на сесію, вони
ни али об’є тива фото ора
“Хрещати а”

ссттоорр..  1122��1133

КРАСНЕ СОНЕЧКО
ПРОСВІТИ
28 липня православні християни
молитовно відзначають день пам’яті
рівноапостольно о Вели о о нязя
Володимира — хрестителя Р сі

Ãîëîâè ðàéîí³â
çàëèøèëèñü áåç îñâ³òè
À äâà çàñòóïíèêè — áåç ñâîáîäè

Беззаперечна
ле ітимність
п’ятої сесії

Îëåñü Äîâãèé ïåðåä çàñ³äàííÿì
íàãîëîñèâ, ùî, ïîïðè ãó÷í³ çàÿâè
îïîçèö³îíåð³â, ëþäè áà÷àòü, õòî
ïðàöþº â ðàìêàõ çàêîíîäàâñòâà
çàðàäè êèÿí. Çà éîãî ñëîâàìè, ïè-
òàííÿ ùîäî ëåã³òèìíîñò³ ñåñ³¿ íå
âèíèêàþòü íàâ³òü ó îïîçèö³éíèõ
ôðàêö³é. “Ëþäè, ÿê³ ñòîÿòü ï³ä
ñò³íàìè ÊÌÄÀ, âêîòðå çàïðîøó-
þòü îïîçèö³þ â³äìîâèòèñü â³ä ïå-
ðåäâèáîðíèõ çàÿâ ³ ïóñòîïîðîæ-

í³õ âèãóê³â, à ïðèéòè äî çàëó é âè-
ñëîâèòè ñâîþ ïîçèö³þ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ðåãëàìåíòîì ïîðÿäêó”,—
ïîâ³äîìèâ Îëåñü Äîâãèé. Â³í âè-
ñëîâèâ íàä³þ, ùî îïîçèö³ÿ ïîâåð-
íåòüñÿ äî çàëó.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ë³äåð ôðàêö³¿
ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ Òåòÿíà Ìåë³õîâà
çàÿâèëà, ùî áëîê íå áðàòèìå ó÷àñ-
ò³ â ãîëîñóâàíí³ çà ò³ ïðîåêòè ð³-
øåíü, ÿêèõ íåìàº.

Î 10.30 íà çàñ³äàíí³ ï’ÿòî¿ ñåñ³¿
Êè¿âðàäè çàðåºñòðóâàëèñÿ 110 äå-
ïóòàò³â. “Ïðàêòè÷íî öå ðåêîðäíà
ê³ëüê³ñòü äåïóòàò³â”,— çàçíà÷èâ
Îëåñü Äîâãèé.

Централізація освіти
завдасть дар
по роз раданню
районних бюджетів

Íà çàñ³äàíí³ ï’ÿòî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé çàïðîïîíóâàâ
âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïðîåêò
ð³øåííÿ ïðî öåíòðàë³çàö³þ îñâ³-
òÿíñüêî¿ ñôåðè, çã³äíî ç ÿêèì â³ä-
òåïåð øêîëè òà äîøê³ëüí³ çàêëà-
äè ï³äïîðÿäêóþòü íå ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³ÿì, à áåçïîñåðåäíüî ñòî-
ëè÷í³é ìåð³¿. “Êîðóïö³ÿ äîñÿãëà
60% ðàéîííèõ áþäæåò³â ³ çíà÷íîþ
ì³ðîþ çà÷åïèëà îñâ³òÿíñüêó ñôå-
ðè, áî òàì ìîæíà âèäàâàòè êíè-
ãè, ââîäèòè íåïåðåäáà÷åí³ ïðåä-
ìåòè”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, òàêå ð³-
øåííÿ äîïîìîæå çàïîá³ãòè â³äìè-
âàííþ ãðîøåé íà çàêóï³âë³ õàð÷³â
äëÿ çàêëàä³â îñâ³òè ñòîëèö³.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîí-
äåíòîì “Õðåùàòèêà” ïîâ³äîìèâ,
ùî äî óõâàëåííÿ ð³øåííÿ, çàïðîïî-
íîâàíîãî ìåðîì, Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè ³ íàóêè íå ìàëî ìàéæå
í³ÿêîãî âïëèâó íà ðàéîíè ì³ñòà. 

За інчення на 2-й стор.

Äåïóòàò³â çàíàäòî áàãàòî
Åêñïåðòè âèñëîâëþþòüñÿ ïðîòè
áàãàòîãîäèííèõ òðàíñëÿö³é ñåñ³é Êè¿âðàäè 
â ïðÿìîìó åô³ð³

Äî òðàíñëþâàííÿ çàñ³äàíü
Êè¿âðàäè â ïðÿìîìó åô³ð³ ïî-
çèòèâíî ñòàâèòüñÿ øåô-ðåäàê-
òîð ³íòåðíåò-âèäàííÿ “Öèòàòà”
Îëåêñàíäð Êóð³íñüêèé. Â³í ïå-
ðåêîíàíèé, ùî çîâñ³ì ïðèïè-
íÿòè ïåðåäà÷ó íå âàðòî. “Ëîã³÷-
í³øå áóëî á ïðîñòî ñêîðîòèòè
òðèâàë³ñòü ïîêàçó çàñ³äàíü”,—
çàÿâèâ ïàí Êóð³íñüêèé.

Ïðåäñòàâíèê ñîö³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè “Óêðà¿íñüêèé áàðî-
ìåòð” Â³êòîð Íåáîæåíêî òàêîæ
óïåâíåíèé, ùî ïðÿìà òðàíñëÿ-
ö³ÿ àáñîëþòíî âñ³õ çàñ³äàíü íå
ïîòð³áíà. “Âàðòî ïîêàçóâàòè ñå-
ñ³¿, íà ÿêèõ ðîçãëÿäàþòü ïðèí-
öèïîâî âàæëèâ³ äëÿ ãðîìàäÿí
ïèòàííÿ. Çâè÷àéíî, çàñ³äàííÿ
Êè¿âðàäè ïîòð³áíî âèñâ³òëþâà-
òè. Àëå Êè¿â ³ óïðàâë³ííÿ Êè-
ºâîì íå äóæå ïîñòðàæäàþòü â³ä
ñêîðî÷åííÿ òðàíñëÿö³¿ çàñ³äàíü

Êè¿âðàäè”,— ïåðåêîíàíèé åêñ-
ïåðò.

Ïðèáëèçíî òàêî¿ æ òî÷êè çî-
ðó äîòðèìóº é ïîë³òîëîã ²íñòè-
òóòó â³äêðèòî¿ ïîë³òèêè Ìàêñèì
Ñòð³õà. “ÒÐÊ “Êè¿â” — ìóí³öè-
ïàëüíà òåëåêîìïàí³ÿ, òîæ ãðî-
ìàäÿíè, ÿê³ æèâóòü ó ñòîëèö³,
ïîâèíí³ çíàòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ
â Êè¿âðàä³, ³ ðåéòèíãè òóò í³ äî
÷îãî. Ïðîòå ÷è âàðòî äàâàòè ïðÿ-
ì³ òðàíñëÿö³¿ — ïèòàííÿ äèñêó-
ñ³éíå. Íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, áà-
ãàòîãîäèíí³ çàñ³äàííÿ òðàíñëþ-
âàòè ó ïðÿìîìó åô³ð³ íå âàð-
òî”,— ââàæàº Ìàêñèì Ñòð³õà.

Æóðíàë³ñò 5 êàíàëó Äàíèëî
ßíåâñüêèé áàéäóæèé äî ö³º¿ ñè-
òóàö³¿. “Îñîáèñòî ìåí³ îäíàêîâî,
òðàíñëþâàòèìóòü ö³ çàñ³äàííÿ ÷è
í³. Õî÷à ³íîä³ ¿õ óñå æ ìîæíà ïî-
äèâèòèñÿ. Äëÿ ðîçñëàáëåííÿ”,—
ñêàçàâ æóðíàë³ñò

Êèÿíè ââàæàþòü 
ïîë³òèê³â 
êîðóïö³îíåðàìè
Íåçàëåæíî â³ä ïîë³òè÷íî¿ ïðèíàëåæíîñò³

Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Õðåùàòèê" ïðîäîâæóº ïóá-
ë³êóâàòè ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷-
íîãî äîñë³äæåííÿ "Ñòåðåîòèïè
ïîë³òèê³â ó î÷àõ êèÿí", ïðîâå-
äåíîãî ç 20 äî 22 ëèïíÿ ñòî-
ëè÷íèì Íàóêîâî-äîñë³äíèì ³í-
ñòèòóòîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Ðåñïîí-
äåíòàì çàïðîïîíóâàëè âèçíà÷è-
òèñÿ, êîãî ç ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â
âîíè ââàæàþòü íàéá³ëüø êî-
ðóìïîâàíèìè.

Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ
ñòàëî â³äîìî, ùî 23% êèÿí ïå-
ðåêîíàí³, ùî íàéá³ëüø êîðóì-
ïîâàíèìè º á³çíåñìåí Ðèíàò Àõ-
ìåòîâ (23%), åêñ-ñï³êåð Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð Ìîðîç
(20%), ë³äåð ÁÞÒ Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî (11%) òà ë³äåð “Íàðîäíî¿
ñàìîîáîðîíè” Þð³é Ëóöåíêî
(9%).

Êîìóí³ñòà Ïåòðà Ñèìîíåíêà
çàðàõîâóþòü äî òèõ, õòî çàïëó-
òàâñÿ ó êîðóïö³éíèõ ñõåìàõ, 9%
îïèòàíèõ ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ë³-
äåðà ïàðò³¿ “Áðàòñòâî” Äìèòðà
Êîð÷èíñüêîãî — 8%. Êð³ì òîãî,
ïðè÷åòíèìè äî êîðóïö³éíèõ ä³-
ÿíü êèÿíè áà÷àòü åêñ-áîêñåðà ³
äåïóòàòà Êè¿âðàäè Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà (7%), ãîëîâó Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðà
Ìàçåïó (6%) ³ íàøîóêðà¿íöÿ Àð-
ñåí³ÿ ßöåíþêà (4%).

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð ÊÍÄÓ “Íàóêîâî-äî-
ñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà”
Îêñàíà Ãàëåíêî, ðåçóëüòàò îïè-
òóâàííÿ ùîäî ð³âíÿ êîðóìïî-
âàíîñò³ â³äîìèõ ïîë³òèê³â ñâ³ä-
÷èòü íàñàìïåðåä ïðî òå, ùî êè-
ÿíè ó ñâî¿õ â³äïîâ³äÿõ êåðóâà-
ëèñÿ ³íôîðìàö³ºþ, ïî÷åðïíó-
òîþ ³ç çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора питання трансляції сесії Київради на теле а-
налі ТРК "Київ" об оворювали не тіль и деп тати
Київради, а й ж рналістсь а та політоло ічна ро-
мадсь ість. Свою точ зор щодо цьо о питання в
інтерв'ю "Хрещати " висловили іль а політоло ів
та ж рналістів.

²ðèíà ÌÀËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора за часті 110 деп татів із всіх фра цій та мера
Києва Леоніда Черновець о о відб лася V сесія Київра-
ди. Після приєднання до засідання місь ий олова від-
раз ж повідомив, що майже визначився щодо часті
сво о бло в позачер ових парламентсь их виборах.
Проте не зосередж вався на політичних питаннях, а за-
пропон вав роз лян ти прое т рішення про централіза-
цію місь ої освіти. Більшістю олосів деп тати підтрима-
ли мера. Після перерви се ретар Київради Олесь Дов-
ий повідомив, що затримали за отримання хабара двох
заст пни ів олови Дніпровсь о о район .

Деп татів Київради об рили ор пціонери з Дніпровсь ої райадміністрації
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Ì³ñüêà âëàäà ï³äòðèìàëà 
æ³íî÷³ îðãàí³çàö³¿

ßê ïîâ³äîìèëà â÷îðà “Õðåùàòèêó” çàñòóï-
íèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïè-
ñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî ô³íàíñîâó ï³äòðèì-
êó ì³ñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é æ³íîê ó
2007 ðîö³”. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ ðîçðîáëåíî ç
ìåòîþ ñïðèÿííÿ ì³ñüêèì ãðîìàäñüêèì îð-
ãàí³çàö³ÿì æ³íîê ó ¿õí³é ä³ÿëüíîñò³. Çã³äíî ç
íèì áóäå íàäàíî ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ì³ñü-
êèì ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì æ³íîê íà
çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â

Êîìïåíñàö³¿ 
çà äîäàòêîâèõ óìîâ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿêèì
âñòàíîâëþþòü äîäàòêîâ³ óìîâè äëÿ ïðèçíà-
÷åííÿ ÷àñòêîâèõ êîìïåíñàö³é ãðîìàäÿíàì,
ÿê³ ìàþòü áîðãè ç îïëàòè çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè. ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà, ãîëîâíèìè ïîëîæåííÿìè ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü
äî Ïîðÿäêó íàäàííÿ ÷àñòêîâèõ êîìïåíñàö³é
íàñåëåííþ ì³ñòà Êèºâà íà îïëàòó æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã” º ïîñèëåííÿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ãðîìàäÿí çà ñâîº÷àñíó ñïëàòó çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà çàáåçïå÷åí-
íÿ àäðåñíîñò³ íàäàííÿ êîìïåíñàö³é ìàëîçà-
áåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ

Ó ñòîëèö³ åêîëîã³÷íà 
ñèòóàö³ÿ ö³ëêîì áåçïå÷íà

ßê ó÷îðà ä³çíàâñÿ “Õðåùàòèê”, åêîëîã³÷-
íà ñèòóàö³ÿ â ñòîëèö³ ö³ëêîì áåçïå÷íà. Çà äî-
ðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ïî-
ñò³éíî ñòåæàòü çà ñòàíîì àòìîñôåðíîãî ïî-
â³òðÿ. Ñåðåäíüîäîáîâèõ ïåðåâèùåíü ãðàíè÷-
íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é øê³äëèâèõ ðå-
÷îâèí ó ñòîëèö³ íåìàº. “Çàçâè÷àé ìè ô³êñó-
ºìî íåçíà÷íå çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ âèõëîï-
íèìè ãàçàìè. Çäåá³ëüøîãî éäåòüñÿ ëèøå ïðî
îêñèä âóãëåöþ, ùî íå ïîð³âíÿòè ç ÷óòêàìè,
ÿê³ ãóëÿþòü ì³ñòîì”,— çàóâàæèâ çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ìèêîëà ²ëë³íñüêèé

Ðóõàòèñÿ öåíòðîì 
ñòàíå êîìôîðòí³øå

Ðóõàòèñÿ öåíòðîì Êèºâà ñòàíå êîìôîðò-
í³øå. Íîâîââåäåííÿ ùîäî çàì³íè ìàðøðóò-
íèõ òàêñ³ âåëèêîãàáàðèòíèìè ñó÷àñíèìè àâ-
òîáóñàìè íå ëèøå ïîë³ïøèòü åêîëîã³÷íèé
ñòàí ó ì³ñò³, à é äàñòü çìîãó âïîðÿäêóâàòè
ðóõ íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ. Ïðî öå â÷îðà
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè-
¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé. Çà éîãî
ñëîâàìè, ùå íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ñåñ³ÿ Êè-
¿âðàäè çàòâåðäèëà óìîâè ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â, äå ÷³òêî çàçíà÷åíî, ùî â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ Êèºâà ïðàöþâàòèìóòü ñó÷àñí³ êîì-
ôîðòàáåëüí³ íèçüêîï³äëîãîâ³ àâòîáóñè

Âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éíå
ãîñïîäàðñòâî ðåêîíñòðóþþòü

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ñòîëè÷í³ ñëóæáè
ïðèñêîðèëè ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ç ïîë³ïøåí-
íÿ âîäîçàáåçïå÷åííÿ íàøîãî ì³ñòà. Öüîãî
ðîêó ìàþòü â³äáóòèñÿ òåíäåðè ùîäî ðîá³ò íà
11 â³äïîâ³äíèõ îá’ºêòàõ. Êð³ì òîãî, “Êè¿â-
âîäîêàíàë” ìàº íàì³ð ïðèäáàòè ùå îäíó âî-
äîâîçêó. Äî ñëîâà, Êè¿â ³ç öåíòðàë³çîâàíî¿
ñèñòåìè âîäîçàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâàº 1 ìëí
êóá³â âîäè íà äîáó, à â ñâÿòêîâ³ äí³ — 1,2
ìëí êóá³â

Ñüîãîäí³ â³äáóäåòüñÿ 
ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ

Ñüîãîäí³ î 14.00 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîâåäå ðîçøèðå-
íå çàñ³äàííÿ Êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) ç òàêèõ ïèòàíü:
³íôîðìàö³ÿ “Ïðî ñòàí ñàí³òàðíîãî î÷èùåí-
íÿ òà áëàãîóñòð³é ðàéîí³â ì. Êèºâà”; “Ïðî
ñòàí îðãàí³çàö³¿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ âó-
ëèöü òà õóäîæíüîãî îñâ³òëåííÿ ôàñàä³â áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³”; ³íôîðìàö³ÿ “Ïðî
ì³ãðàö³éíó ñèòóàö³þ ó ì. Êèºâ³”

Î Ô ² Ö ² É Í Î  Ãîëîâè ðàéîí³â
çàëèøèëèñü áåç îñâ³òè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ñàìå ÷åðåç öå, íà éîãî äóìêó, ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ðàéîí-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿ ôàêòè÷íî çíèùèëè 80 äèòÿ÷èõ ñàäê³â, ïåðå-
ïðîô³ëþâàâøè ¿õ àáî ïåðåäàâøè ð³çíèì êîìåðö³éíèì ñòðóê-
òóðàì. “Ñòàðó ñèñòåìó, ÿêà ïðàöþâàëà 12 ðîê³â, ïîòð³áíî ïî-
ëàìàòè. Óõâàëåíå ð³øåííÿ äàñòü çìîãó êîíòðîëþâàòè êîøòè ³
ì³í³ì³çóâàòè ïðîÿâè êîðóïö³¿”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, äèðåêòîðè ðàéîííèõ øê³ë â³ääàþòü â îðåí-
äó êîìåðö³éíèì ñòðóêòóðàì ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïîâèíí³ âèêîðèñ-
òîâóâàòè ëèøå äëÿ íàâ÷àííÿ, à îðåíäóâàòè ¿õ ìîæíà ò³ëüêè çà
ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì.

Київсь ий мер розповів правд
про політичні наміри

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ìàéæå âèçíà÷èâñÿ ùî-
äî ó÷àñò³ ñâîãî áëîêó ó âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ìåð íå
ï³äòâåðäèâ ³íôîðìàö³þ ùîäî ìîæëèâîãî ââåäåííÿ ëþäåé ç éî-
ãî áëîêó ó âèáîð÷³ ñïèñêè îêðåìèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë íà âèáî-
ðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ïðî ìîæëèâå ââå-
äåííÿ çàñòóïíèêà ìåðà Êèºâà ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿ äî ñïèñêó
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â â³í íàãîëîñèâ, ùî öå ïèòàííÿ íå îáãîâîðþâà-
ëè. “Ñàìà ²ðåíà Ðåîíîëüä³âíà êàæå, ùî òàêèõ ðîçìîâ íå áó-
ëî”,— çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Дніпровсь а райадміністрація
за р зла в ор пції

Î 15:10 Îëåñü Äîâãèé ïîâ³äîìèâ ïðî æàõëèâó ñèòóàö³þ ³ç
êîðóìïîâàí³ñòþ ÷èíîâíèê³â Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. “Ùîéíî çàòðèìàíî äâîõ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîíó íà îòðèìàíí³ õàáàðà ó 530 òèñ. ãðí, òîìó ÿ ïðîñèâ
áè ïîâåðíóòèñÿ äî ïèòàííÿ ïî Äí³ïðîâñüêîìó ³ Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîíàõ. Ïðîïîíóþ ââåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî çàñëóõîâóâàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿ ïî öèõ ðàéîíàõ ãîë³â ÐÄÀ”,— çàÿâèâ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè. Â³í âèí³ñ íà ãîëîñóâàííÿ äåïóòàò³â ïðîïîçèö³þ çâåð-
íóòèñÿ äî ÌÂÑ òà Ãåíïðîêóðàòóðè ç ïðîõàííÿì ðîç³áðàòèñÿ â
ñèòóàö³¿ òà íàäàòè ñòîëè÷íèì îáðàíöÿì â³äïîâ³äíó ³íôîðìà-
ö³þ. Öå ð³øåííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ï³äòðèìàëè ìàéæå îäíî-
ãîëîñíî, çà âèíÿòêîì äåÿêèõ ïðåäñòàâíèê³â îïîçèö³éíèõ ôðàê-
ö³é, ùî çðîçóì³ëî: ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Ñîò-
íèêîâ âîäíî÷àñ º é êåð³âíèêîì Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ïàðò³¿ “Íàøà Óêðà¿íà”. Îëåñü Äîâãèé íå íàçâàâ ïð³ç-
âèù õàïóã, ïðîòå êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” ³ç âëàñíèõ äæå-
ðåë ä³çíàâñÿ, ùî â ìîìåíò îòðèìàííÿ õàáàðà ñòîëè÷íèìè ïðà-
âîîõîðîíöÿìè çàòðèìàëè çàñòóïíèê³â ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ
Ìèêîëó Êðàñíîùîêà (“Íàøà Óêðà¿íà”) òà ²ãîðÿ Êîçèðºâà
(“Ãðîìàäÿíñüêèé àêòèâ Êèºâà”).

Ïðåäñòàâíèê ïðåñ-ñëóæáè ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó Êèºâ³ íå ï³ä-

òâåðäèâ ³ íå ñïðîñòóâàâ ôàêòó çàòðèìàííÿ, çàÿâèâøè, ùî öèì
çàéìàºòüñÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè. Íà÷àëüíèê ïðåñ-öåíòðó ÓÑÁÓ ì³ñ-
òà Êèºâà ²ãîð Çàá³ëèê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî æîäíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ äî íüîãî ç öüîãî ïðèâîäó íå íàäõîäèëî.

Íàãàäàºìî, öå íå ïåðøèé âèïàäîê çäèðíèöòâà ó Äí³ïðîâ-
ñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. 19 ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðîêó â ìîìåíò
îòðèìàííÿ õàáàðà çàòðèìàëè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ³ íà÷àëü-
íèêà óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Ëþáîâ Ãàëàêò³îíîâó ³ Íà-
òàë³þ Êó÷ìåíêî. Çà äàíèìè ñë³äñòâà, ñëóæáîâ³ îñîáè âèìàãà-
ëè ³ îòðèìàëè â³ä îäí³º¿ ç áóä³âåëüíèõ ô³ðì “â³äêàò” ó ðîçì³-
ð³ 10% â³ä ñóìè â 190 òèñ. ãðí, âèä³ëåíî¿ íà ðåìîíò ðàéîííèõ
øê³ë. Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî Ëþáîâ Ãàëàêò³îíîâà òåæ º äå-
ïóòàòîì Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè â³ä “Íàøî¿ Óêðà¿íè”.

Дмитро Джан іров
не транслюватиме засідань Київради

Ó ñåðåäó íà çàñ³äàíí³ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïðàâîïî-
ðÿäêó, ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè Êè¿âðàäè âèð³øèëè
âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ï’ÿòî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïðîåêò ð³øåí-
íÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè â. î. äèðåêòîðà êàíàëó ÒÐÊ “Êè-
¿â” Äìèòðà Äæàíã³ðîâà. Öåé ïðîåêò, çà ïðîïîçèö³ºþ ãîëîâè
Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿
åòèêè Êè¿âðàäè Â³òàë³ÿ ßðåìè, âíåñëè äî ïîðÿäêó äåííîãî, àëå
íå ðîçãëÿäàëè. Ïðîåêò ð³øåííÿ ïåðåíåñåíî íà íàñòóïíå çàñ³-
äàííÿ Êè¿âðàäè. Ñàì Äìèòðî Äæàíã³ðîâ, ïîïðè òå, ùî éîìó
íå íàäõîäèëî æîäíîãî îô³ö³éíîãî çàïðîøåííÿ íà ñåñ³þ, â÷î-
ðà äâ³÷³ ç’ÿâèâñÿ íà ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ, ïðîòå ó ñòîëè÷íèõ îá-
ðàíö³â òàê ³ íå çíàéøëîñÿ ÷àñó, àáè çàñëóõàòè éîãî âèñòóï. Ó
ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà” â³í ïîâ³äîìèâ: “Ìå-
íå äèâóº ïîçèö³ÿ Â³òàë³ÿ ßðåìè, ÿêèé íå ðîçóì³ºòüñÿ íà þðè-
äè÷í³é òåðì³íîëîã³¿ ³ ïóòàºòüñÿ â òåðì³íàõ ãîñïîäàðñüêîãî çà-
êîíîäàâñòâà. Ïðèêðî, ùî äåïóòàòè õîò³ëè ïîðóøèòè âñ³ çàêî-
íîäàâ÷³ íîðìè ïðî ïðèíöèïè ñâîáîäè ñëîâà ³ íàìàãàëèñÿ íà
ñåñ³éíîìó çàñ³äàíí³ âòðóòèòèñÿ â ðåäàêö³éíó ïîë³òèêó òåëå-
êîìïàí³¿ “Êè¿â”.

ßê ïîâ³äîìèâ ìåð ì³ñòà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, â³í îñîáèñ-
òî âèñòóïàº ïðîòè ïðÿìèõ òðàíñëÿö³é. Íà éîãî äóìêó, ãëÿäà-
÷³ äèâëÿòüñÿ çàñ³äàííÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè äåïóòàòè âëàøòîâó-
þòü á³éêè. À çàãàëîì ðåéòèíãè ïðîãðàìè íèçüê³. “Êîëè ÷óá-
ëÿòüñÿ, òîä³ äèâëÿòüñÿ âñ³. Íó íàâ³ùî ìåí³ á³éêè âëàøòîâóâà-
òè â Êè¿âðàä³?”,— ïîÿñíèâ ×åðíîâåöüêèé íåáàæàííÿ ïîäàâà-
òè çàñ³äàííÿ ì³ñüêðàäè â ïðÿìîìó åô³ð³.

Íàñòóïíà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè â³äáóäåòüñÿ 22 ñåðïíÿ, à “Õðåùà-
òèê” äåòàëüíî çíàéîìèòèìå ÷èòà÷³â íå ò³ëüêè ³ç ïðèéíÿòèìè
íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ ð³øåííÿìè, à é ðîçïîâ³äàòèìå íà ñâî¿õ ñòî-
ð³íêàõ ïðî ïðîåêòè ð³øåíü íàñòóïíî¿ ñåñ³¿

Ірина МАЛИК,
“Хрещати ”

Олесь Дов ий повідомив про жахлив сит ацію із ор мпованістю чиновни ів Дніпровсь ої райдержадміністрації
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Ãðÿäå
÷åòâåðòèé
óêàç
Ïðåçèäåíòà
“Õðåùàòèê” ñïîñòåð³ãàº 
çà ïåðåäâèáîð÷èìè
ìàíåâðàìè
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Öåíòðàëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ Àíäð³é Ìàãåðà ïîâ³äîìèâ
"Õðåùàòèêó", ùî ïîïðè ïîâåðíåííÿ ÷ëåí³â
ÖÂÊ ³ç â³äïóñòîê, íîâèõ ¿¿ çàñ³äàíü ïîêè ùî
íå áóëî. Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Ìàãåðè, òðèâàº
ï³äãîòîâêà äîêóìåíò³â, íàðàäè, àëå æîäíîãî
ð³øåííÿ íå óõâàëåíî. Êàëåíäàð ïàðëàìåíò-
ñüêèõ âèáîð³â-2007, îïóáë³êîâàíèé äåÿêèìè
ÇÌ², Àíäð³é Ìàãåðà íàçèâàº ôàíòàç³ºþ æóð-
íàë³ñò³â.

Ó÷îðà íàðîäíèé äåïóòàò ï’ÿòîãî ñêëè-
êàííÿ Ìèêîëà Çàìêîâåíêî, ÿêîãî 26 êîëåã-
äåïóòàò³â âèçíàþòü ãîëîâîþ ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó
ïàðëàìåíò³, çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ñóä íå
ðîçãëÿäàâ ïî ñóò³ ñïðàâó ïðî çàáîðîíó ïîë³-
òè÷í³é ñèë³ ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì ïîäàâàòè
êàíäèäàòóðè ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â äî âèáîð-
÷èõ êîì³ñ³é, ïðî ùî ñòâåðäæóâàâ æóðíàë³ñ-
òàì ïðåäñòàâíèê ÁÞÒ, 103 íàðîäí³ äåïóòà-
òè ÿêîãî ñêëàëè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, Âàëåð³é
Ïèñàðåíêî. Òîáòî çàáîðîíà ä³º òèì÷àñîâî äî
óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïî ñóò³. Ñïèñîê îñ³á, êîò-
ðèõ ïîäàþòü ÿê ÷ëåí³â âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, ï³ä-
ïèñóº ãîëîâà ôðàêö³¿, ùî ä³º ó ñêëàä³ ïàðëà-
ìåíòó, à íå ò³º¿, ÿêà ñêëàëà ïîâíîâàæåííÿ,
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” Ìèêîëà Çàìêîâåíêî.
Â³í çàóâàæóº, ùî ñôîðìóëþâàâ ïðîïîçèö³¿
ñòîñîâíî ÷ëåí³â âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ùå äî óõâà-
ëè ñóäó. Îäíî÷àñíî Ìèêîëà Çàìêîâåíêî
ñòâåðäæóº: ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â íå áóäå.

Ó÷îðà ãîëîâà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî îá-
ëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, íàðîäíèé
äåïóòàò Óêðà¿íè ï’ÿòîãî ñêëèêàííÿ Âîëîäè-
ìèð Ëè÷óê çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî îá-
ðàííÿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ïåðøèì äåëåãàòîì
ç’¿çäó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â (â³äáóäåòüñÿ 4 ñåðïíÿ)
º ïðèðîäí³ì. Çà ñëîâàìè ïàíà Ëè÷óêà, ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòð çàñëóãîâóº, ùîá éîãî âèñóíóëè âñ³
îáëàñí³ â³ää³ëåííÿ. Çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”,
÷è ïèòàëè âîíè äîçâîëó ó Â³êòîðà ßíóêîâè-
÷à íà âèñóíåííÿ, Âîëîäèìèð Ëè÷óê çðîçóì³â
ñâîºð³äíî ³ â³äïîâ³â, ùî í³êîëè í³ ïåðåä êèì
íå ïðîãèíàâñÿ ³ ïåðåä Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì
íå ïðîãèíàºòüñÿ, àëå ïðåì’ºð áàãàòî çðîáèâ
äëÿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³, é òåïåð ì³ñ-
öåâ³ ìåøêàíö³ ñòàâëÿòüñÿ äî íüîãî çíà÷íî
êðàùå, í³æ êîëèñü.

Ó÷îðà ãîëîâà ×åðí³âåöüêîãî îáëàñíîãî
â³ää³ëåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, íàðîäíèé äåïó-
òàò Óêðà¿íè ï’ÿòîãî ñêëèêàííÿ Ìèêîëà Ðî-
ìàíþê çàÿâèâ, ùî ïåðøîãî óêðà¿íñüêîãî
êîñìîíàâòà Ëåîí³äà Êàäåíþêà îáðàíî äåëå-
ãàòîì íà ç’¿çä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ö³ëêîì çàñëó-
æåíî. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà “Õðåùà-
òèêà”, êîëè ïàí Êàäåíþê áóâ íàðîäíèì äå-
ïóòàòîì, òî ñïðèÿâ áóä³âíèöòâó ³ ðåìîíòó
øê³ë, ë³êàðåíü, äîð³ã ó Õîòèíñüêîìó, Êåëü-
ìåíåöüêîìó òà ³íøèõ ðàéîíàõ ×åðí³âåöüêî¿
îáëàñò³.

Ó÷îðà çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà, éîãî ïðåäñòàâíèê ó Öåíòðàëü-
í³é âèáîð÷³é êîì³ñ³¿ Ìàðèíà Ñòàâí³é÷óê ñêà-
çàëà, ùî íå âèêëþ÷àº âèäàííÿ Ïðåçèäåíòîì
Â³êòîðîì Þùåíêîì ùå îäíîãî óêàçó ïðî
ïðîâåäåííÿ äî÷àñíèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáî-
ð³â 30 âåðåñíÿ. “Çà íîðìàëüíî¿ ñïðèÿòëèâî¿
ïðàâîâî¿ ñèòóàö³¿ íå ïîòð³áíî áóëî á ùå îä-
íîãî óêàçó. Òà îñê³ëüêè íà ñüîãîäí³ ïîë³òè÷-
í³ ñèëè é îêðåì³ ïðåäñòàâíèêè, çîêðåìà ÷ëå-
íè ÖÂÊ, ÿê³ õîò³ëè á äîâåñòè ñèòóàö³þ äî
íàäçâè÷àéíî¿ òî÷êè êèï³ííÿ, íàïîëÿãàþòü íà
ð³çíèõ âàð³àíòàõ íåïðîâåäåííÿ âèáîð³â, òî íå
âèêëþ÷àþ, óêàç òàêè áóäå. Ìîæëèâî âñå”,—
çàóâàæèëà Ìàðèíà Ñòàâí³é÷óê. Åêñïåðò òî-
âàðèñòâà “Óêðà¿íñüêèé êëóá” Àíäð³é Âîëî-
øèí ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”: “Ñåêðåòàð³àò Ïðå-
çèäåíòà çàïëóòàâñÿ ó ïðîöåñ³ óêàçîòâîðåííÿ,
õî÷à ïàðàëåëüíî ïðîâàäèòü í³÷èì íå ïðèêðè-
òó âèáîð÷ó êàìïàí³þ Ïðåçèäåíòà íà áîö³ áëî-
êó “Íàøà Óêðà¿íà” — “Íàðîäíà ñàìîîáîðî-
íà”. Ìàðèíà Ñòàâí³é÷óê ñâîºþ çàÿâîþ ðîç-
ïèñàëàñÿ ó ðîçãóáëåíîñò³ Ñåêðåòàð³àòó ïåðåä
âèáîð÷îþ êàìïàí³ºþ”,— çàçíà÷èâ åêñïåðò
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Ïåòðî Ñèìîíåíêî íå áî¿òüñÿ 
“êàê îäèí óìåðåòü â áîðüáå çà ýòî”
Ë³äåð êîìóí³ñò³â âïåâíåíèé â ñïðîìîæíîñò³ 
ñàìîñò³éíî âèãðàòè âèáîðè
Учора перший се ретар Ком -
ністичної партії У раїни за ли ав
ліві партії об'єднатися, щоб о-
лоси їхніх симпати ів не діста-
лися опонентам. За йо о слова-
ми, певні проблеми є в соці-
алістів. Петро Симонен о та ож
про омент вав заяв речни а
ре іоналів для "Хрещати а" і за-
явив, що йо о партія наполя ає
на делібералізації заб довано о
дозвільно о за онодавства.

Ë³äåð óêðà¿íñüêî¿ íàéá³ëüøî¿ ë³âî¿ ïàð-
ò³¿, íàðîäíèé äåïóòàò ï’ÿòè ñêëèêàíü
Ïåòðî Ñèìîíåíêî çàÿâèâ, ùî êîìóí³ñòè
íå ëèøå çàéìàþòü ÷³òêó ïîçèö³þ íà ï³ä-
òðèìêó ìåøêàíö³â êè¿âñüêèõ áóäèíê³â,
êîòð³ “çàõèùàþòü ñêâåðè ³ äèòÿ÷³ ìàé-
äàí÷èêè â³ä âàðâàðñüêî¿ çàáóäîâè”, à é
ïðîïîíóþòü â³äïîâ³äí³ çì³íè äî äîçâ³ëü-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

Êîìåíòóþ÷è ïåðåäâèáîðí³ êðîêè ë³-
âèõ, Ïåòðî Ñèìîíåíêî çàÿâèâ, ùî êîìó-
í³ñòè ïóáë³÷íî çâåðíóëèñÿ “îñîáëèâî äî
÷ëåí³â ë³âèõ ïàðò³é ç ïðîïîçèö³ºþ ï³ä-
òðèìàòè íàøó ïàðò³þ íà âèáîðàõ, ïðî-
àíàë³çóâàòè, â ÿêèõ óìîâàõ â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ âèáîðíà êàìïàí³ÿ, ³ îñîáèñòó ïî-

çèö³þ ùîäî ðåçóëüòàò³â âèáîð³â. Ñåðåä
ë³âèõ ïàðò³é ïðàêòè÷íî ºäèíîþ Êîìó-
í³ñòè÷íà ïàðò³ÿ ïðîõîäèòü äî ïàðëàìåí-
òó”.

Íåáàæàííÿ ñêîîðäèíóâàòè çóñèëëÿ ë³-
âèõ, íà äóìêó ë³äåðà êîìóí³ñò³â, ìîæå
ïðèçâåñòè äî òîãî, ùî ëþäè, ÿê³ ïîä³ëÿ-
þòü ë³â³ ³äå¿, ï³äòðèìàþòü íå öþ ³äåþ, à
ïîñèëÿòü âïëèâ ïîòóæíîãî êàï³òàëó íà
ôîðìóâàííÿ âëàäè. “Ë³âó ³äåþ ìîæíà ùå

âðÿòóâàòè”,— êîíñòàòóâàâ Ïåòðî Ñèìî-
íåíêî.

Ë³äåð êîìóí³ñò³â ïðîêîìåíòóâàâ “Õðå-
ùàòèêó” çàÿâó ðå÷íèêà öåíòðàëüíîãî àïà-
ðàòó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåíè Áîíäàðåíêî
ïðî òå, ùî ïàðò³ÿ êîìóí³ñò³â ö³ëêîì ñïðî-
ìîæíà ñàìîñò³éíî âèãðàòè âèáîðè, à çà-
ÿâà Àäàìà Ìàðòèíþêà ïðî ìîæëèâ³ñòü
ñèòóàòèâíîãî ñîþçó êîìóí³ñò³â ç ÁÞÒ â
îïîçèö³¿ ìàéáóòíüîãî ïàðëàìåíòó íå ìî-
æå áóòè ñïðè÷èíåíà íå óòâîðåííÿì ñï³ëü-
íîãî áëîêó íà ÷îë³ ç Â³êòîðîì ßíóêîâè-
÷åì. Çà ñëîâàìè Ïåòðà Ñèìîíåíêà,
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ãîëîñè ë³âèõ âèáîð-
ö³â, â³ääàí³ çà ïàðò³¿, ÿê³ íå ïîäîëàþòü 3%
áàð’ºð, ùå ìîæíà âðÿòóâàòè, ÿêùî ë³â³
ïàðò³¿ îá’ºäíàþòüñÿ. Òîä³ ö³ ãîëîñè íå
ä³ñòàíóòüñÿ ïîë³òè÷í³é ñèë³, ÿêà âæå íè-
í³ “íàãí³òàº àíòèêîìóí³ñòè÷íó ³ñòåð³þ”.

“Ñüîãîäí³ Êîìïàðò³ÿ ñïðàâä³ ïðîõîäèòü
äî ìàéáóòíüîãî ïàðëàìåíòó, ³ ìè âñå çðî-
áèìî, ùîá ó íàñ çíà÷íî êðàù³ áóëè ïîêàç-
íèêè, í³æ ò³, ÿê³ ìè ìàëè íà ïîïåðåäí³õ
âèáîðàõ”,— íàãîëîñèâ ë³äåð êîìóí³ñò³â.

Ïåòðî Ñèìîíåíêî çàïåðå÷èâ, ùî Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â ìîæå áóòè îïîíåíòîì êîìó-
í³ñò³â: “Ìè çàïðîïîíóâàëè âñå çðîáèòè,
ùîá êîàë³ö³þ çáåðåãòè. Ìè ïðèá³÷íèêè
òîãî, ùîá ïðîäîâæèòè òå, ùî ìè ðîáè-
ìî çàðàç ó ñêëàä³ íèí³øíüî¿ êîàë³ö³¿ íà-
ö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³”

Ï Å Ð Å Ã Î Í È

Äåïóòàòè ñîðîìëÿòüñÿ
ñâî¿õ àâòîìîá³ë³â
Ïðè¿õàâøè íà ñåñ³þ, âîíè óíèêàëè îá’ºêòèâà ôîòîêîðà “Õðåùàòèêà”

Ó÷îðà áëèçüêî 9-¿ ãîäèíè ó
äâ³ð ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ïî÷àëè ç’¿æäæàòèñÿ
äåïóòàòè Êè¿âðàäè. Íå ìèíó-
ëî é ï³âãîäèíè, ÿê â³ëüíèõ
ì³ñöü íà ìàéäàí÷èêó íå ëèøè-
ëîñÿ, òîìó äåïóòàòàì-ñêðîì-
íèêàì äîâîäèëîñÿ ïàðêóâàòèñü
íà çàäâ³ðêàõ, à âîä³¿ åë³òíèõ àâ-
ò³âîê ïðîøòîâõóâàëèñÿ ï³ä ñà-
ìèé âõ³ä ó àäì³í³ñòðàö³þ.

ßê ç’ÿñóâàâ êîðåñïîíäåíò
“Õðåùàòèêà”, ó äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè íàéïîïóëÿðí³ø³ Mer-
cedes, BMW, Lexus òà Toyota.
Â³ò÷èçíÿíèõ àâòîìîá³ë³â, íà

æàëü, òàê ³ íå çíàéøëè. Íà çà-
äâ³ðêàõ âíóòð³øíüîãî äâîðó
ñòîÿëî ê³ëüêà äæèï³â Range
Rover, Chrysler, Toyota Land
Cruiser òà êëàñè÷í³ äëÿ óêðà-
¿íñüêèõ á³çíåñìåí³â Mercedes
S500 òà Mercedes S600. 

Äåïóòàòè íåîõî÷å ïîçóâàòè
ôîòîêîðó “Õðåùàòèêà” ³ íà-
ìàãàëèñÿ øâèäøå âòåêòè äî
ïðèì³ùåííÿ, àëå âñå æ òàêè
“òàºìíè÷å ñëóæáîâå àâòî” áþ-
ò³âöÿ Þð³ÿ Äìèòðóêà ôîòîêà-
ìåðà çàô³êñóâàëà. Öå áóâ äæèï
BMW. Ùå îäèí áþò³âåöü
Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü ïðè¿õàâ

íà Mercedes C200, ÿêîìó âè-
ïîâíþºòüñÿ ï’ÿòü ðîê³â.

Íîâåíüêèì îñîáèñòèì BMW
(5-òà ñåð³ÿ) “ïîõâàñòàâñÿ” ³ äå-
ïóòàò â³ä ÏÐ Âîëîäèìèð Ô³ë³ï-
ïîâ, ÿêèé äàâíî ìð³ÿâ éîãî
ïðèäáàòè (íîâà ìàøèíà ö³º¿ ìî-
äåë³ êîøòóº â³ä $50 òèñ.— Àâò.).

Íà ñêðîìí³ø³é ñëóæáîâ³é
àâò³âö³ Opel Omega ïåðåñóâàº-
òüñÿ äåïóòàò â³ä Áëîêó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî Ñåðã³é Áåðå-

çåíêî. Ñåðã³é ×åðåï (“Ãðîìàä-
ñüêèé çàõèñíèê”), ÿê ç’ÿñóâàâ
“Õðåùàòèê”, íå ìàº âëàñíîãî
àâòîìîá³ëÿ, àëå ¿çäèòü íà Mer-
cedes. Â³òàë³é ßðåìà (ÍÓ) ïå-
ðåñóâàºòüñÿ òàêîæ íà Mercedes,
“îðåíäîâàíîìó â òîâàðèøà”.

“Õðåùàòèê”  é íàäàë³ ç’ÿñî-
âóâàòèìå òà îïðèëþäíþâà-
òèìå ³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè
ïåðåñóâàííÿ äåïóòàò³â Êè¿â-
ðàäè

Юрій Дмитр (БЮТ) з оле ою по фра ції Даніелем Карабаєвим
об оворює сесійні питання майже “на апоті” сл жбово о авто вартістю
від $80 тис.

Деп тат Київради від бло Литвина Анатолій Брезвін їздить на
“с ромном ” Lexus на сесії Київради з очолюваною ним Державної
подат ової адміністрації

Володимир Філіппов (ПР) до сподоби новень ий BMW 5-ї серії, я ий
ошт є від $50 тис.

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора на чер ов сесію деп тати Київради приб -
ли на авто невітчизняно о виробництва. Я з'яс -
вав "Хрещати ", найпоп лярнішими мар ами
цих столичних обранців є Mercedes, BMW, Toyota
та Lexus. Та ож ореспондент азети дізнався,
я ими авто орист ються Юрій Дмитр (БЮТ),
Оле сандр Бри инець (БЮТ), Володимир Філіппов
(ПР), Сер ій Березен о (Бло Леоніда Черновець-
о о), Сер ій Череп ( р па "Громадсь ий захис-
ни "), Віталій Ярема ("Наша У раїна").
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Äîëÿ Ëèá³äñüêî¿ íà äîîïðàöþâàíí³
Äðóãå îáãîâîðåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïëîù³ çàê³í÷èëîñü òèì æå, ÷èì ³ ïåðøå

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó Àëëà
Ïëåøêàíîâñüêà, ðåêîíñòðóêö³þ
Ëèá³äñüêî¿ ïëîù³ íà ì³ñòîáóä³â-
í³é ðàä³ îáãîâîðþþòü óæå âäðó-
ãå. “Ìè âðàõóâàëè âñ³ çàóâàæåí-
íÿ ôàõ³âö³â,— çàçíà÷èëà âîíà.—
Íàðàç³ æ ïðîïîíóºìî íà ä³ëÿíö³
ó 1,9 ãà, ðîçòàøîâàí³é ó çîí³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü, çâåñòè âèñòàâ-
êîâèé öåíòð çàãàëüíîþ ïëîùåþ
18 òèñ. êâ. ì”. Ó 30-ïîâåðõ³âö³
ïåðåäáà÷åíî ñïîðóäèòè âèñòàâ-
êîâ³ òà êîíôåðåíö³éí³ çàëè, òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè, à

â ï³äçåìí³é ÷àñòèí³ äâîð³âíåâèé
ïàðê³íã íà 350 àâò³âîê.

Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ÊÏ “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå
àãåíòñòâî” (ÿêå º çàìîâíèêîì ðå-
êîíñòðóêö³¿) Íàä³ÿ Ïóñòîâîéò
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî íàðà-
ç³ â ñòîëèö³ ìàþòü ðîçãëÿíóòè äî
70 êîíêóðñíèõ ïðîåêò³â. “Ñåðåä
íèõ º ³ Ëèá³äñüêà ïëîùà,— çà-
çíà÷èëà âîíà.— Ìè ïðîâåëè ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ìåøêàíöÿìè
ïðèëåãëèõ äî íå¿ áóäèíê³â, êè-
ÿíè äåòàëüíî îçíàéîìèëèñÿ ç
ïðîåêòîì ³ ïîçèòèâíî îö³íèëè

éîãî”. Íàä ïðîåêòîì ïðàöþâàòè-
ìóòü ³ äàë³, àäæå âæå º çàö³êàâ-
ëåí³ öèì îá’ºêòîì ³íâåñòîðè.

“Êè¿â òèì ³íâåñòèö³éíî ³ ïðèâàá-
ëèâèé, ùî êîæåí éîãî ìåòð ïðè-
âàáëþº çàáóäîâíèê³â-á³çíåñìå-

í³â”,— çàóâàæèëà ïàí³ Ïóñòî-
âîéò.

Äåùî ³íøî¿ äóìêè ïðî ïðîåêò
ðåêîíñòðóêö³¿ Ëèá³äñüêî¿ ïëîù³
ó÷àñíèêè ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè.
Òàê, íà÷àëüíèê “Êè¿âäåðæåêñ-
ïåðòèçè” Àíàòîëü Êàðì³íñüêèé
ââàæàº, ùî ðîçðîáíèêàì ïîòð³á-
íî äåòàëüíî îïðàöþâàòè êîì-
ïëåêñí³ ñõåìè òðàíñïîðòó é ³íæå-
íåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ, à âæå ïî-
ò³ì áðàòèñÿ çà àðõ³òåêòóðíèé àí-
ñàìáëü. Äåõòî ç ôàõ³âö³â âçàãàë³
ïðîïîíóº çàëèøèòè Ëèá³äñüêó
ïëîùó â ñïîêî¿ ³ í³êîëè íå ïî-
âåðòàòèñÿ äî îáãîâîðåííÿ. Àðõ³-
òåêòîð Â³êòîð Äóáîê ïåðåêîíà-
íèé: âèñîòêà ó ñêâåð³ ëèøå çàãðî-
ìàäæóâàòèìå öåé ðàéîí, äå é áåç
òîãî ïîãàíà åêîëîã³ÿ. Çà ñëîâàìè
ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Êèºâà Âà-
ñèëÿ Ïðèñÿæíþêà, ïðîåêò ðå-
êîíñòðóêö³¿ Ëèá³äñüêî¿ ïëîù³ ïî-
òð³áíî â³äïðàâèòè íà äîîïðàöþ-
âàííÿ. “Àðõ³òåêòîðè ìàþòü ïî-
ïðàöþâàòè íàä ñõåìîþ ðóõó
òðàíñïîðòó é íàäàòè âàð³àíòè îñ-
âîºííÿ ï³äçåìíîãî ïðîñòîðó ï³ä
ñêâåðîì”,— çàóâàæèâ Âàñèëü
Ïðèñÿæíþê

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У серед містоб дівна рада відправила на доопрацю-
вання прое т ре онстр ції Либідсь ої площі, що в Го-
лосіївсь ом районі столиці. На д м дея их фахівців,
цей об'є т вза алі не треба особливо перероблювати,
насич вати новоб довами, а варто лише дещо зміни-
ти. Замовни и ж ре онстр ції пере онані: цей прое т
заці авить потенційних інвесторів, що позитивно впли-
не я на зовнішній ви ляд Либідсь ої площі, та і на
столичний бюджет.

Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ ñâÿòêîâà ³ëþì³íàö³ÿ çàñÿº â³ä Õðåùàòèêà äî ïàëàöó 
“Óêðà¿íà” òà â³ä ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ äî ïàðêó Â³÷íî¿ ñëàâè

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ
“Êè¿âì³ñüêñâ³òëî” Àíàòîë³é Ãîð-
áóíîâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ï³ñëÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ïåðøèìè ïî÷àëè ï³ä-
ñâ³÷óâàòè 5 ìîñò³â ÷åðåç Äí³ïðî.
“Ðîáîòè ïî÷àëèñÿ ó ëèñòîïàä³
2006-ãî. Äî íîâîãî ðîêó çíà÷íó
÷àñòèíó ðîá³ò ç îôîðìëåííÿ ïå-
ðåïðàâ âèêîíàëè, àëå çàâåðøèëè
âñ³ îïåðàö³¿ ëèøå â áåðåçí³”,—
çàçíà÷èâ â³í. Åêñïåðò òàêîæ äî-
äàâ, ùî ôàõ³âö³ ç “Êè¿âì³ñüêñâ³ò-
ëà” òîð³ê ï³äñâ³òèëè ïðèì³ùåííÿ

Íàö³îíàëüíîãî òåàòðó îïåðè ³ áà-
ëåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Çà
ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãîðáóíîâà, ó
2007-ìó íà ðåêîíñòðóêö³þ, êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò äîðîæíüîãî îñ-
â³òëåííÿ ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïå-
ðåäáà÷åíî 35 ìëí 136 òèñ. ãðí. Ç
íèõ óæå âèêîðèñòàíî 22 ìëí 22
òèñ. ãðí. Íàðàç³ òðèâàþòü ðîáî-
òè ç îôîðìëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî
ìóçåþ ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè, çîêðåìà ÷àø³ ç Â³÷íèì
âîãíåì. Äî òîãî æ äî Äíÿ Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè çàïëàíîâàíî
çìîíòóâàòè ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ

íà îïîðàõ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåí-
íÿ âçäîâæ äîðîãè â³ä Íàö³îíàëü-
íîãî ïàëàöó “Óêðà¿íà” äî 
âóë. Õðåùàòèê. Äðóãèé åòàï ïå-
ðåäáà÷àº îáëàøòóâàííÿ ñâ³òëîä³î-
ä³â â³ä ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ äî
ïàðêó Â³÷íî¿ ñëàâè òà íà âóë. ²í-
ñòèòóòñüê³é.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”, ÷î-
ìó â ì³ñò³ íå ï³äñâ³÷åíî ³íôîðìà-
ö³éí³ òàáëè÷êè ç íàçâàìè âóëèöü
³ íóìåðàö³ºþ áóäèíê³â, Àíàòîë³é
Ãîðáóíîâ â³äïîâ³â, ùî ¿õíÿ îðãà-
í³çàö³ÿ öèì í³êîëè íå ïåðåéìàëà-
ñÿ. “Ö³ ðîáîòè âõîäÿòü äî êîìïå-
òåíö³¿ ðàéîííèõ æèòëîâèõ óïðàâ-
ë³íü òà ÆÅÊ³â”,— ïîÿñíèâ â³í.

Ãîëîâíèé õóäîæíèê ì³ñòà Êè-
ºâà Â³êòîð Ãëºáà ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî âæå ðîçðîáëåíî ïðî-
ãðàìó “ßñêðàâå ì³ñòî”. Âîíà ïå-
ðåäáà÷àº õóäîæíº ³ äåêîðàòèâíå
îñâ³òëåííÿ 85 ïàì’ÿòíèê³â ³ ïàì’-
ÿòîê àðõ³òåêòóðè. “Íà ðåàë³çàö³þ
ïåðøîãî åòàïó ïðîãðàìè ïîòð³á-
íî â ìåæàõ 55 ìëí ãðí”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Ãëºáà. Íà éîãî äóìêó,
íàéá³ëüøîþ ïðîáëåìîþ íàðàç³ º
íåáàæàííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â
áóäèíê³â ô³íàíñóâàòè ðîáîòè ç îñ-

â³òëåííÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ á³ëüøî-
ñò³ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â. “Òîä³ ÿê ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ â ðîáîò³ ïå-
ðåáóâàº 14 îá’ºêò³â, ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó — 8, ó Ïå÷åðñüêîìó — 5,
òî â Äí³ïðîâñüêîìó, Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ³ Îáîëîíñüêîìó — æîäíî-
ãî”,— çàñâ³ä÷èâ Â³êòîð Ãëºáà

Ó öåíòð³ Êèºâà äîäàäóòü ï³äñâ³÷óâàííÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на розширеній оле ії столичної держадмініс-
трації йтиметься про зовнішнє освітлення в лиць та х -
дожньо-де оративне освітлення об'є тів. До Дня Неза-
лежності передбачено свят ово оформити оловні ма-
істралі столиці, Національний м зей історії Вели ої
Вітчизняної війни. Нинішньо о ро на апітальний ре-
монт дорожньо о освітлення передбачено понад 35
млн рн. А на х дожньо-де оративне освітлення 85
пам'ятни ів і пам'ято архіте т ри потрібно 55 млн рн.

Спор дження Вистав ово о центр на Либідсь ій площі замість її ре онстр ції
ви ли ало протест архіте торів

Мости через Дніпро стали першими об’є тами, що їх розпорядився
підсвіч вати Леонід Черновець ий
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Âîä³¿ ä³ñòàëè â³äñòðî÷êó
Ç íèõ íå ñòÿãóâàòèìóòü øòðàô³â çà òå, ùî íå ìàþòü ñòðàõîâêè äî ê³íöÿ ðîêó

Ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó âèéøëî
ðîçïîðÿäæåííÿ ÌÂÑ ïðî ïîñòó-
ïîâå ââåäåííÿ ÄÀ² ïåðåâ³ðîê íà-

ÿâíîñò³ öèâ³ëüíîãî ñòðàõîâîãî
ïîë³ñó. Öå ðîáèòèìóòü òîä³, êî-
ëè âîä³é ïîðóøèòü ïðàâèëà äî-

ðîæíüîãî ðóõó, ï³ä ÷àñ òåõîãëÿ-
äó, çíÿòòÿ àâòî ç îáë³êó òà â ðàç³
ÄÒÏ. “Ó çàêîíîäàâñòâ³ íå÷³òêî
âèçíà÷åíî ñàíêö³¿ çà òå, ïîë³ñó
íåìàº”,— ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê
â³ää³ëó ïðîô³ëàêòèêè óïðàâë³ííÿ
ÄÀ² Êèºâà ªâãåí Êðàâåöü. Öå â³í
ââàæàº ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ïå-
ðåíåñåííÿ òåðì³í³â âïðîâàäæåí-
íÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ öèâ³ëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ àâòîâëàñíèêà ç
1.08.2007 íà 1.01.2008. Çà ÷èííè-
ìè ñüîãîäí³ íîðìàìè, âëàñíèê
àâòî ïîâèíåí ïðåä’ÿâëÿòè ïîë³ñ
“çà íàÿâíîñò³”. Íà ñüîãîäí³ â
Óêðà¿í³ 25% àâòîâëàñíèê³â îõîï-

ëåíî îáîâ’ÿçêîâèì öèâ³ëüíèì àâ-
òîñòðàõóâàííÿì.

Ïîë³ñ êîøòóº â³ä 100 äî
600 ãðí. Ö³íà çàëåæèòü â³ä âèäó
òðàíñïîðòó, òåðèòîð³¿ éîãî åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó.
“Ó Êèºâ³ ïîë³ñ îá³éäåòüñÿ äîðîæ-
÷å, àäæå òóò çàâèùåíèé ôàêòîð
ðèçèêó”,— çàçíà÷èëà äèðåêòîð ç
ïðîäàæ³â êîìïàí³¿ “Óí³âåðñàëü-
íà” ²ðèíà Øòðèõ. Ãðîø³ çà îáî-
â’ÿçêîâèé ñòðàõîâèé ïîë³ñ ïåðå-
ðàõîâóþòü ó ñòðàõîâ³ ðåçåðâí³
ôîíäè, ç íèõ âèïëà÷óâàòèìóòü
êîìïåíñàö³¿ çáèòê³â ó ÄÒÏ. Ïðå-
çèäåíò åêñïåðòíî¿ êîìïàí³¿ “Óêð-

àâòîåêñïîðò-Õîëäèíã” Îëåã Ãî-
ëóáåíêî ââàæàº, ùî ñòðàõîâ³ êîì-
ïàí³¿ íå çàðîáëÿòü áàãàòî íà öüî-
ìó âèä³ ñòðàõóâàííÿ. “Áóäü-ÿê³
íåäîìîâëåíîñò³ ó ïîë³ñ³ âèð³øóþ-
òüñÿ íà êîðèñòü ñòðàõóâàëüíè-
êà”,— çàçíà÷èâ åêñïåðò.

Íàãàäàºìî, ùî 21 ëèïíÿ ñòðà-
õîâ³ êîìïàí³¿ îòðèìàëè ñò³êåðè
ëèøå äëÿ òèõ, õòî âæå ïðèäáàâ
ïîë³ñ. Íà äóìêó åêñïåðò³â, öå
ñïðè÷èíèëî â³äñòðî÷êó íîâîââå-
äåíü. Ïîì³÷íèê ïðåçèäåíòà Ìî-
òîðíîãî (òðàíñïîðòíîãî) ñòðàõî-
âîãî áþðî Àíòîí Àâäººâ â³äìî-
âèâñÿ êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що водіїв за відс тність поліс
обов'яз ово о страх вання цивільно-правової відпові-
дальності (ОСЦПВ) не штраф ватим ть до інця поточ-
но о ро . До то о департамент ДАІ МВС повідомляв,
що за це притя ватим ть до відповідальності з
1 серпня. На д м е спертів, причиною відстроч и
стала недостатня іль ість сті ерів, що засвідч ють на-
явність ОСЦПВ.
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Позавчора в У раїнсь о-
м домі відб лася п бліч-
на дис сія на тем "Здо-
рове с спільство", ор ані-
зована "Київстаром". Фа-
хівці різних сфер обміня-
лися по лядами на проб-
лем здоров'я і здорово о
cпособ життя в У раїні.
Щоправда, підс м ів та і
не підбили, залишивши
лобальне питання
від ритим.

Ñåðåä çàïðîøåíèõ íà êðóãëèé
ñò³ë ãîñòåé ïðîãðàìè “Ñï³ëêóâàí-
íÿ çàðàäè ìàéáóòíüîãî” — òåëåâå-
äó÷³ Ñí³æàíà ªãîðîâà, Þð³é Ìà-
êàðîâ, Îëåêñ³é Ìî÷àíîâ, ñïîðò-
ñìåíè Îëåêñàíäð Âîëêîâ òà Â³ê-
òîð³ÿ Çèêîâà. Àâòîðèòåòíèõ ïðåä-
ñòàâíèê³â ñâ³òó ìåäèöèíè âèÿâè-
ëîñÿ íåáàãàòî: äèðåêòîð êë³í³êè
àíòèñòàð³ííÿ “Ìåäèêîì” Àíäð³é
Ïðèìàê òà ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿
àñîö³àö³¿ ïñèõîàíàë³çó Ñâ³òëàíà
Óâàðîâà. À îñü îá³öÿíîãî îðãàí³-
çàòîðàìè çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Ñâ³òëàíè Òîëñòîóõîâî¿ íå áóëî.

Çàõ³ä ïðîâîäèëè ó âèãëÿä³
“ìîçêîâîãî øòóðìó”. Éîãî ìîäå-
ðàòîð — äèðåêòîð “Ò³Ì Òðåéí³íã
Óêðà¿íà” ²ãîð Íîâîñåëüñüêèé —
ðîçïîä³ëèâ ó÷àñíèê³â íà òðè ãðó-
ïè, ÿê³ îáãîâîðþâàëè òåìó ³ âè-
ñóâàëè ³äå¿ ÷åðåç ë³äåðà êîìàíäè.
Àêòèâ³ñòàìè ñòàëè íàø³ êîëåãè-
æóðíàë³ñòè Ñí³æàíà ªãîðîâà òà
Þð³é Ìàêàðîâ.

Çäîðîâîãî ïðåäñòàâíèêà óêðà-
¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ÷åðåç 10 ðî-
ê³â ó÷àñíèêè áà÷àòü íå ò³ëüêè ô³-
çè÷íî àêòèâíèì, à òàêèì, êîòðèé
âåäå çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. Â³í
ìàº áóòè âð³âíîâàæåíèé, ãàðìî-
í³÷íèé òà âïåâíåíèé ó âëàñíîìó
ìàéáóòíüîìó.

Ïåðåäóñ³ì ëþäèíà ñàìà ïîâèí-
íà â³äïîâ³äàòè çà âëàñíå çäîðîâ’ÿ,
à ëèøå ïîò³ì äî öüîãî ìîæóòü áó-
òè ïðè÷åòí³ ñ³ì’ÿ, äåðæàâà ³, áåç-
ïåðå÷íî æ, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. À äîïîìîæóòü ñó÷àñí³é ëþ-
äèí³ ñòàòè òàêîþ: ÿê³ñí³ ïðîäóê-
òè ñïîæèâàííÿ ³ ìåäèöèíà, ñòâî-
ðåííÿ äåðæàâîþ íàëåæíèõ óìîâ
äëÿ â³äïî÷èíêó ³ îçäîðîâëåííÿ,
âèõîâàííÿ çìàëå÷êó êóëüòóðè
çäîðîâî¿ ïîâåä³íêè òà â³äïîâ³ä-

íîãî ñòèëþ æèòòÿ. À âò³ì, àã³òó-
þ÷è çà çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ,
ó÷àñíèêè ÷àñ â³ä ÷àñó âèá³ãàëè íà
âóëèöþ ïåðåêóðèòè.

Äî ñëîâà, ï³ä ÷àñ “ìîçêîâîãî
øòóðìó” íàðîäæóâàëèñÿ é äîñèòü
äèâí³ ³äå¿. Òàê, ãðóïà íà ÷îë³ ç
Äåíèñîì ²âàíîâèì òà Âîëîäèìè-
ðîì Õóïîâèì çàïðîïîíóâàëà äëÿ

îçäîðîâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà áðàòè
ó÷àñòü ó ãåé-ïàðàäàõ òà âáîë³âà-
òè çà “Ôîðìóëó îäèí”. Êàæóòü,
áóö³ìòî òàêèé àäðåíàë³í çàïîá³-
ãàº ñòðåñàì.

Îðãàí³çàòîðè ïîîá³öÿëè íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ç³áðàòè ùå ðàç
óêðà¿íñüêèé áîìîíä äëÿ îáãîâî-
ðåííÿ ïðîáëåì ìîëîä³

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà,
çàïðîøåííÿ ä³òåé íà ðåàá³ë³òà-
ö³þ ñòàëî ðåàêö³ºþ íà òå, ùî

îñòàíí³ì ÷àñîì òðàãåä³þ íàìà-
ãàþòüñÿ ïåðåòâîðèòè íà ïîë³ãîí
äëÿ çâåäåííÿ ïîë³òè÷íèõ ðàõóí-
ê³â, à ïðî ñàìèõ ïîñòðàæäàëèõ í³-
õòî íå äóìàº

Â³äïîâ³äí³ çì³íè âíåñåíî äî ïî-
ïåðåäíüîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ â³ä 13 ëèñòîïàäà 2002
ðîêó. Íå ÷³ïàòèìóòü, çîêðåìà, íèç-

êó ìàéñòåðåíü òà ãàëåðåé íà Àí-
äð³¿âñüêîìó óçâîç³. Íàãàäàºìî, ö³
ïðèì³ùåííÿ ìàëè ïåðåéòè óñòà-
íîâàì, ñïðîìîæíèì ïëàòèòè çà

îðåíäó á³ëüøå, í³æ ä³ÿ÷³ êóëüòóðè.
Òà ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç ì³ñüêîþ âëà-

äîþ ñèòóàö³ÿ í³áèòî çì³íèëàñÿ íà
êîðèñòü ìèòö³â. Ïðåçèäåíò Àñî-
ö³àö³¿ ä³ÿ÷³â ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà
Óêðà¿íè ªâãåí Êàðàñü òàêèì ñòà-
íîì ðå÷åé íåâäîâîëåíèé. “Ìè â³-
ðèòèìåìî ëèøå êîíêðåòíèì ä³-
ÿì, à íå îá³öÿíêàì ÷èíîâíèê³â,
ó òîìó ÷èñë³ é ãîëîâ³ Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåíó Ðî-

ìàíåíêó. Ñïîä³âàòèìåìîñÿ, ùî é
âàðò³ñòü îðåíäè ïðèì³ùåííÿ çà-
ëèøèòüñÿ òîþ æ ñàìîþ, â ìåæàõ
$300”,— çàçíà÷èâ ªâãåí Êàðàñü.

À âò³ì, ìèíóëî¿ íî÷³ ðåéäåðè
îõîðîíÿëè “Ãàëåðåþ Êàðàñü”, íå
äîçâîëÿþ÷è êîëèøíüîìó îðåíäà-
ðåâ³ óâ³éòè âñåðåäèíó. Äî ñëîâà,
çà äîãîâîðîì ªâãåí Êàðàñü îðåí-
äóº öå ïðèì³ùåííÿ àæ äî 2012
ðîêó. Êîëè æ â³í ïåðåãëÿíóâ ñïè-

ñîê ãàëåðåé, êîòðèì ïîäîâæàòü
îðåíäó, òî ñâîº¿ òàì íå ïîáà÷èâ,
ÿê ³ áàãàòüîõ ³íøèõ. Ñïîä³âàºòü-
ñÿ, ùî öå ïðèêðà ïîìèëêà.

²íø³ ïîä³ëüñüê³ ìèòö³ òàêîæ íå
äîâ³ðÿþòü ñëîâàì ïàíà Ðîìàíåí-
êà, ââàæàþ÷è éîãî òàêòèêó ïîêà-
çóõîþ ³ îêîçàìèëþâàííÿì. ² äó-
æå ñóìí³âàþòüñÿ, ùî ïðèì³ùåí-
íÿ íàñïðàâä³ ïîâåðíóòü ìèòöÿì
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

Îçäîðîâëåííþ óêðà¿íö³â
äîïîìîæóòü ãåé-ïàðàäè
Òàêó âåðñ³þ ïðîïîíóþòü ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó
ïðîãðàìè “Ñï³ëêóâàííÿ çàðàäè ìàéáóòíüîãî”

А тивісти дис сії поділилися з “Хрещати ом” власним бачен-
ням шляхів поліпшення “здорової” сит ації в с спільстві:

Сніжана ЄГОРОВА,
телевед ча, а тор а:
— В У раїні найбільше потерпає здоров’я соціальне. Людям хочеть-

ся, щоб за них відповідали інші. Значно ле ше зайняти позицію жертви
і звин вач вати с спільство, держав , оточення, ніж робити щось влас-
нор ч. С спільство потреб є психо оре ції, щоб відч ти перспе тив та
впевненість майб тньом .

Юрій МАКАРОВ,
телевед чий:
— Мені здається, раїнцям бра є щирості. Під час застілля часто

п’ють за здоров’я. Цим потя до здорово о способ життя
обмеж ється.

Денис ІВАНОВ,
дире тор омпанії “АртХа с Траффі ”:
— Тіль и психічно здорова, врівноважена людина зможе дося ти фі-

зичної та д ховної дос оналості. Я на мене, раїнцям бра є міз ів і
волі. Треба зверн ти ва й на соціальне здоров’я. Часто люди, пра-
цюючи в певних стр т рах, самі не роз міють, чим займаються, не ви-
являють а тивності.

Валентин ЩЕРБАЧОВ,
майстер спорт , ж рналіст:
— Людина є творцем власно о здоров’я. На жаль, влада недостат-

ньо займається здоров’ям своїх ромадян. Натомість перевантаж ють
політи ою. Насамперед треба б ти реалістом, тверезо оцінювати мож-
ливості і самом дбати про себе.

ККООММЕЕННТТААРРІІ

Ôîñôîðíà êàòàñòðîôà
ä³ñòàëàñü Êèºâà
Ïîñòðàæäàë³ ä³òè ç Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³
ïðè¿äóòü äî ñòîëèö³ íà ðåàá³ë³òàö³þ
Àííà ÊÎÑÒ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ", 30 липня до Києва при-
їд ть 45 дітей, отрі постраждали внаслідо е оло іч-
ної атастрофи Львівсь ій області. За ініціативою
Шевчен івсь ої районної державної адміністрації, я а
взяла на себе всі витрати, юні аличани проходити-
м ть рс реабілітації спортивном таборі на Тр ха-
новом острові. О рім рс оздоровлення, постраж-
далим ор аніз ють насичен розважальн про рам , в
я входять е с рсії історичними місцями Києва.

16 липня в Б зь ом районі Львівщини на пере оні Красне-Ожидів
зійшли з олії та пере ин лися 15 цистерн із жовтим фосфором. Цис-
терни прям вали зі станції Аса (м. Джамб л, Казахстан) до станції О ле -
са (Польща). Через виті ання фосфор з однієї цистерни сталося само-
займання 6 цистерн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Правління АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
відповідно до ст. ст. 40, 43 За он У раїни "Про осподарсь і

товариства" повідомляємо про проведення позачер ових за альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 10 вересня 2007 ро о 12.00 в
онференц-залі бан за адресою: м.Київ, Кловсь ий звіз, 9/2

Порядо денний:
1. Збільшення розмір стат тно о апітал АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" за рах но

реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості а цій.
2. Вип с а цій шляхом збільшення номінальної вартості а цій та обмін а цій

старої номінальної вартості на а ції нової номінальної вартості.
3. Затвердження змін до Стат т АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", пов'язаних зі

збільшенням стат тно о апітал шляхом збільшення номінальної вартості
а цій.

До п.1 поряд денно о:
Збільшення стат тно о апітал здійснюється з метою розширення обся ів

бан івсь их посл та за рах но реінвестиції дивідендів шляхом збільшення
номінальної вартості а цій.
Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал - 66 869 845 рн. 02 оп.
Нова номінальна вартість простих а цій - 1 рн 18 оп. (одна рн 18 оп.).
Нова номінальна вартість привілейованих а цій -1 рн 18 оп, (одна рн,

18 оп.).
П. 5.1 Стат т АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" б де ви ладений в та ій реда ції:
"5.1. Стат тний апітал Бан становить 438 368 984 рн 02 оп. (чотириста

тридцять вісім мільйонів триста шістдесят вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят
чотири рн 02 оп.). Стат тний апітал Бан поділений на 369 999 139
(триста шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто
тридцять дев'ять) шт простих іменних а цій номінальною вартістю 1 рн
18 оп. (одна рн 18 оп.) ожна а ція та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот
тисяч) шт іменних привілейованих а цій номінальною вартістю 1 рн 18 оп.
(одна рн 18 оп.) ожна а ція.".
Додат ово о вип с або вил чення а цій не передбачається.
У зв'яз зі збільшенням стат тно о апітал збит ів для власни ів а цій

не очі ється.
Реєстрація а ціонерів, що приб ли для часті в за альних зборах,

відб деться за адресою та день проведення за альних зборів з 11.00 до
11.45. Для реєстрації необхідно мати при собі до мент, шо посвідч є особ ,
а представни ам а ціонерів додат ово - дор чення (довіреність) на право
часті зборах.
Для отримання додат ової інформації, довідо чи подання пропозицій щодо

поряд денно о за альних зборів можна звертатися за адресою проведення
зборів.

Телефон для довідо (044) 201-16-61.

Правління АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

А т альне питання здорово о способ життя в У раїні залишилося від ритим

Äî êè¿âñüêèõ ìèòö³â 
ùå íå ïîâåðíóâñÿ äàõ
Õî÷ Ïîä³ëüñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ é ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
â³ääàòè ¿ì çàõîïëåí³ ïðèì³ùåííÿ
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Позавчора олова Подільсь ої райдержадміністрації
Єв ен Романен о пообіцяв продовжити (терміном до
трьох ро ів) оренд приміщень, я і займають иївсь і
митці.
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни начальни а
ГУ охорони здоров'я та медично о
забезпечення КМДА Володимир
За ородній розповів "Хрещати "
про систем розподіл бюджетних
оштів на потреби лі вально-про-
філа тичних за ладів, зо рема
амб латорій.

Çã³äíî ç ð³øåííÿì ÊÌÄÀ “Ïðî îïòèì³-
çàö³þ ñèñòåìè íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
ìåøêàíöÿì Êèºâà”, âñ³ ìåäè÷í³ çàêëàäè,
ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíè-
êîì êîøò³â ñòàíå ÃÓ çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó” çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ Âî-
ëîäèìèð Çàãîðîäí³é, öå ð³øåííÿ ïîë³ïøèòü
ñòàö³îíàðíó, àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íó ñïå-
ö³àë³çîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó íàñåëåííþ
ñòîëèö³, çàáåçïå÷èòü ¿¿ äîñòóïí³ñòü ³ ÿê³ñòü,
ðîçøèðèòü îáñÿã ïîñëóã íàñåëåííþ.

— Öåíòðàë³çàö³ÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíîþ çäîðîâ’ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ó ãðóäí³ 2006 ðî-
êó,— ñêàçàâ ïàí Çàãîðîäí³é.— ² íàðàç³ ìè

âæå ìàºìî ïåâí³ ðåçóëüòàòè — ñèñòåìà ñïðà-
öþâàëà àäåêâàòíî ïðèéíÿòîìó ð³øåííþ. Çì³-
íà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ íå ïîâèííà ïîçíà-
÷àòèñÿ íà ôóíêö³îíàëüíîñò³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ. Ñàìà ïî ñîá³ âîíà äóæå ñêëàäíà, òîæ
ðîáèòè ÿê³ñü íàäðåâîëþö³éí³ êðîêè â öüîìó
íàïðÿìêó íå áàæàíî. Áóäü-ÿêå ð³øåííÿ ïî-
òð³áíî óõâàëþâàòè äóæå îáåðåæíî òà âèâà-
æåíî. Ñòîñîâíî öåíòðàë³çàö³¿ çàêóï³âåëü ìå-
äè÷íèõ ïðåïàðàò³â òà âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â
ÃÓ ÎÇ òà ÌÇ ÊÌÄÀ ìè äîòðèìóºìî ïîçè-
ö³¿ àâòîíîì³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â. Öå äàñòü çìîãó êåð³âíèêàì ìå-
äè÷íèõ çàêëàä³â ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòè-
ñÿ âëàñíèìè ðåñóðñàìè. Çâèíóâà÷åííÿ ó òî-
ìó, áóö³ìòî ë³êàð³â ïîçáàâëÿþòü ìîæëèâîñò³
ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ïîòðåáè â ìåäèêàìåí-
òàõ, áåçï³äñòàâí³ — â³äñîòêîâà ÷àñòèíà öåí-
òðàë³çîâàíèõ çàêóï³âåëü íå ïåðåâèùóº 50 %.

— ²íêîëè ïàö³ºíòè ñêàðæàòüñÿ íà òå, ùî
ë³ê³â ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ âçàãàë³ íåìàº.

— Âèõîäÿ÷è ç äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà
ìîæëèâîñòåé áþäæåòó ùîðîêó ñêëàäàºòü-
ñÿ ïåðåë³ê ïðåïàðàò³â, ùî ìàþòü íàä³éòè â
ë³êàðí³. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî ïàö³ºíòè ñòà-
þòü âèìîãëèâ³øèìè äî ìåäè÷íîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ, à òîìó âèìàãàþòü â³ä ë³êàðåíü
íàäñó÷àñíèõ ³ äîðîãèõ ìåäèêàìåíò³â. Ìè
íå â çìîç³ íàäàòè õâîðèì ë³êè, íå çàçíà÷å-
í³ ó òîìó ïåðåë³êó. Òîæ ³ äîâîäèòüñÿ ïàö³-
ºíòàì ÷àñòî êóïóâàòè ïðåïàðàòè âëàñíèì
êîøòîì.

— ×è ðîçâ’ÿçàíî â Êèºâ³ ïðîáëåìó ç ïîñ-
òà÷àííÿì ³íñóë³íó?

— Êåðóþ÷èñü ñòàòòåþ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â òà ïîñëóã çà äåð-
æàâí³ êîøòè”, áëèçüêî 10 % ³íñóë³íó ìè

ïðèäáàëè íà â³äêðèòèõ òà ïðîçîðèõ òîðãàõ.
Çãîäîì áóëî ïðîâåäåíî òåíäåð íà çàêóï³â-
ëþ ïðåïàðàòó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà. Íà ñüîãîäí³ öþ ïðîöåäóðó çàâåð-
øåíî, òîæ ïðîáëåì ³ç ïîñòà÷àííÿì ³íñóë³-
íó â Êèºâ³ íåìàº. ßêùî íàâ³òü äåñü âîíà ³
âèíèêàº, òî ëèøå ÷åðåç îðãàí³çàö³éí³ ìî-
ìåíòè ÷è íåàäåêâàòí³ óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ
ñòîñîâíî õâîðèõ íà ä³àáåò

Ì³ñüêèé áþäæåò ïðîô³íàíñóº 
ìåäèöèíó
Íà ì³ñüêó ïðîãðàìó “Çäîðîâ’ÿ êèÿí” ïåðåäáà÷åíî 
ïîíàä 40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Êîëè Îëÿ Ê. çàõâîð³ëà íà àíã³-
íó, ïîòðàïèòè äî ë³êàðÿ ç ïåðøî-
ãî çàõîäó íå çìîãëà, áî íå ìàëà
ñòîëè÷íî¿ ïðîïèñêè. Çâåðíóëàñÿ â

ðàéîííó ë³êàðíþ, äå ¿é çàïðîïîíó-
âàëè íàïèñàòè çàÿâó íà ³ì’ÿ ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ ïðî òå, ùî ¿é ïîòð³á-
íà ìåäè÷íà äîïîìîãà, à ïîò³ì çà-

ïëàòèòè çà ìåäè÷í³ ïîñëóãè â áàíê
(õî÷à é íåâåëèê³ ãðîø³, 30-34 ãðí).
À ùå — êóïèòè øê³ëüíèé çîøèò,
ÿêèé ñëóãóâàòèìå ìåäè÷íîþ êàðò-
êîþ, ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî éòè äî êà-
á³íåòó òåðàïåâòà.

À âò³ì, âèêîíàâøè çàçíà÷åíó âè-
ùå ïðîöåäóðó, ä³â÷èíà äî ë³êàðÿ
òàê ³ íå ïîòðàïèëà, õî÷à äîâãî ïðî-
ñòîÿëà â ÷åðç³. Ë³êàð, ïîñêàðæèâ-
øèñü íà çàéíÿò³ñòü, ïîá³ã ó ñâî¿õ
ñïðàâàõ, çàëèøèâøè õâîðó íà-
îäèíö³ ç íåäóãîþ. Òî æ ë³êóâàòèñü
äîâåëîñÿ ñàìîòóæêè. Àíã³íà ïðî-
ãðåñóâàëà, òåìïåðàòóðà ï³äíÿëàñÿ

äî 40 ãðàäóñ³â, ³ Îëüç³ äîâåëîñÿ âè-
êëèêàòè “øâèäêó”, ÿêà ïðè¿õàëà
ëèøå ÷åðåç ï³âòîðè ãîäèíè.

Ùå îäíà “ãîñòÿ” Êèºâà Âàëåí-
òèíà Ì. ðîçïîâ³ëà, ùî â äåÿêèõ
ðàéîííèõ ïîë³êë³í³êàõ çà îáñëóãî-
âóâàííÿ ìåäè÷íî¿ êàðòêè òðåáà
ùîì³ñÿöÿ âíîñèòè ïëàòó â ðîçì³ð³
28-29 ãðí, à ÿêùî öüîãî íå ðîáè-
òè, êàðòêó ïðîñòî çàêðèþòü.

ßêùî æ º êîøòè, ìîæíà ïðî-
éòè ïëàòíå îáñòåæåííÿ. Òà ñòó-
äåíòàì âîíî íå ïî êèøåí³. À ùå
ìàéæå â êîæí³é ë³êàðí³ º êàá³-
íåòè, äå ïðîïîíóþòü ìåäè÷í³

ïîñëóãè çà â³äïîâ³äí³ êîøòè.
Êîðåñïîíäåíòêà “Õðåùàòèêà”

íàìàãàëàñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç ê³ëüêîìà
ãîëîâíèìè ë³êàðÿìè ìåäè÷íèõ
óñòàíîâ ³ ä³çíàòèñÿ ïðî ¿õíþ ðî-
áîòó ç ³íîãîðîäí³ìè, òà ìàéæå
ñêð³çü ó çàïèò³ â³äìîâèëè. Êàçà-
ëè, ùî çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç êåð³âíèöòâîì
ìåäè÷íèõ óñòàíîâ ïîòð³áíî ìàòè
äîçâ³ë óïðàâë³ííÿ çà îñîáèñòèì
ï³äïèñîì íà÷àëüíèêà Ëþäìèëè
Êà÷óðîâî¿

ßê âèë³êóâàòèñÿ áåç êè¿âñüêî¿
ïðîïèñêè
Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” íàìàãàëàñÿ ç’ÿñóâàòè öå ó ïðè¿æäæèõ â ñòîëèöþ 
òà êåð³âíèê³â ìåäè÷íèõ óñòàíîâ
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Отримати медичн допомо приїжджим до столиці
б ває в рай тяж о, а іноді й за алі неможливо. Я що
ж є ошти, то можна обстежитись за плат . Та, напри-
лад, ст дентам це не по ишені. А ще майже в ож-
ній лі арні є абінети, в я их пропон ють медичні по-
сл и за роші.

На реалізацію заходів місь ої між ал зевої омпле сної про рами “Здоров’я иян” 2007
році передбачено 42,2 млн рн:
про рама “Ц ровий діабет” — 14,6 млн рн
про рама “Гемодіаліз” — 10 млн рн
про рама “Кардіоло ія” — 3,1 млн рн
про рама “Боротьба зі СНІДом” — 700 тис. рн
про рама “Боротьба з т бер льозом” — 329 тис. рн
Київсь ий центр рові — 2,3 млн рн
Київсь ий центр трансплантації іст ово о моз —1,1 млн рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

— Óêðà¿íñüê³ ë³êàð³ ïðîôåñ³é-
í³ø³ â³ä çàêîðäîííèõ,— ïåðåêî-
íàíà ïàí³ Êîçà÷óê.— Õî÷à ¿ì ³ äî-
âîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ç àïàðàòóðîþ
êàì’ÿíîãî â³êó. Òà ñàìå âîíà çìó-

øóº “âîðóøèòè ì³çêàìè”. Íèí³
ï³äâèùèëàñÿ àêòóàëüí³ñòü äåííèõ
ñòàö³îíàð³â. Ùîðîêó òóò ë³êóþòü
ïîíàä òèñÿ÷ó õâîðèõ ¿ç ðîçëàäàìè
íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Öå âèã³äíî äåð-

æàâ³. Àäæå íå ïîòð³áíî óòðèìóâà-
òè ïàö³ºíò³â óíî÷³ é ãîäóâàòè ¿õ.

— ×è ìîæíà çàïîá³ãòè ë³êàð-
ñüêîìó ñâàâ³ëëþ?

— Òàê. Àäæå ñåðåä ìåäèê³â º ð³ç-
í³, ÿê õîðîø³, òàê ³ ïîãàí³. Âèá³ð
çà ïàö³ºíòîì, òà ÿ á ðàäèëà çâåðòà-
òèñÿ ëèøå äî òîãî, êîìó äîâ³ðÿºø.

Íåäîâ³ðà âèíèêàº ç ê³ëüêîõ
ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, áóäü-ÿê³ ôà-
õ³âö³ íàñïðàâä³ ÷àñòî íå çíàþòü
ñâîãî ïðåäìåòó. À ùå áóâàþòü íå-
óâàæíèìè äî ïàö³ºíò³â, íå çàâ-
æäè òî÷íî âñòàíîâëþþòü ä³àãíîç.
Àäæå êîæåí ñïåö³àë³ñò ìàº âèçíà-
÷èòè ä³àãíîç çà ñòàíäàðòàìè ÿêîñ-

ò³, à âîíè ç 1993 ðîêó íå çì³íþ-
âàëèñÿ, ïîò³ì æå ³ çîâñ³ì êàíóëè
â Ëåòó.

— Çíàþ âèïàäêè, êîëè çà îäíó
îïåðàö³þ õ³ðóðã îòðèìóâàâ ñóìó
ñâîãî ì³ñÿ÷íîãî îêëàäó.

— Çâè÷àéíî, ïðè÷èíà â ìàëèõ
ïîñàäîâèõ îêëàäàõ â³ò÷èçíÿíèõ
ë³êàð³â. Àëå öå íå êðèòåð³é äëÿ
õàáàðà. Â³ä òîãî åñêóëàïà, ÿêèé
âèìàãàº ãðîøåé, òðåáà ò³êàòè
ÿêíàéäàë³: òàêèé ñïåö³àë³ñò íå
âèë³êóº

Çàâ³äóâà÷ äåííèì ñòàö³îíàðîì, ë³êàð íåâðîïàòîëîã ïåðøî¿ ïîë³êë³í³êè 
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Ëþäìèëà Êîçà÷óê ðàäèòü ò³êàòè â³ä ë³êàð³â-õàáàðíèê³â

Ïðîäàºòüñÿ ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ

Володимир За ородній

Нині в Києві майже 65 тисяч лі арів, третина з них пенсійно о ві .
Середній місячний заробіто медпрацівни а в та их за ладах — 883
ривні.
Молоді фахівці до державних лі арень не йд ть. Том є чимало ва-
ансій на посади дільничних та сімейних лі арів, медсестер, патоло о-
анатомів, фтизіатрів, педіатрів. За алом столиці бра є понад 10 ти-
сяч медпрацівни ів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

За Констит цією (стаття 49), держава арант є насе-
ленню безплатне медичне обсл ов вання. Йо о я ість
не має залежати від в ладених оштів. Проте найчас-
тіше б ває навпа и. У стаціонарах вима ають від паці-
єнтів лі и й навіть постільн білизн . І, безперечно ж,
роші. Я що не прямо, то доводиться платити фарма-
цевтам за доро і за ордонні пі л и замість дешевших
вітчизняних та ої самої дії.
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1. Ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó ïðàâîì³ðíîñò³ ðîç-
ì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ìàëèõ àðõ³òåêòóð-
íèõ ôîðì á³ëÿ òà ï³ä ìîñòîâèìè ïåðåõîäà-
ìè.

2. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïåðåâ³ðêè ïðàâî-
ì³ðíîñò³ ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì á³ëÿ òà ï³ä ìîñòîâèìè
ïåðåõîäàìè ó òàêîìó ñêëàä³:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про перевірку 

правомірності розміщення 
та експлуатації малих 

архітектурних форм біля 
та під мостовими переходами

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 851 від 9 липня 2007 року

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про сто�
лицю України — місто�герой Київ”, дорученням Київського міського голови від 4 травня 2007 року
№ 16467, враховуючи рішення Київської міської ради від 26 квітня 2007 року № 525/1186, розпо�
рядження Київської міської державної адміністрації від 24 квітня 2007 року № 470, № 472, протокол
наради щодо розміщення та утримання малих архітектурних форм від 25 квітня 2007 року № 032�6
та з метою впорядкування розміщення малих архітектурних форм біля та під мостовими перехода�
ми:

Ãîëîâà÷  
Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ — âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿;

Äåíèñþê 
Ëþäìèëà Âñåâîëîä³âíà — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿,  çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿;

Áàáàêîâ 
Àíàòîë³é Ïèëèïîâè÷ — âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà  óïðàâë³ííÿ âçàºìîä³¿ ç

ñóäàìè,  ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè òà  îðãàíàìè þñòèö³¿;

Ìîíàñòèðíèé 
Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷ — â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè-

¿âàâòîäîð”;

Êóêóðóäçÿê 
Ñåðã³é Äìèòðîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè

â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ);

Êóëàêîâñüêèé 
Þð³é Ïåòðîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿);

Êóíàõ
Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷ — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêòíèõ ³ áóä³-

âåëüíèõ îðãàí³çàö³é;

Êóíö 
Â³êòîð Àäîëüôîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Ïàâëîâñüêèé 
Àíàòîë³é Ñåðã³éîâè÷ — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ

ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ);
Ïàñòóøåíêî 

Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà (çà çãîäîþ);

Ïðèñÿæíþê 
Âàñèëü Ôåäîðîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Ïøåíè÷íèé 
Â³òàë³é Íèêèôîðîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñè-

òóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Øïèëüîâèé 
²âàí Ôåäîðîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³í-

ôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Ùåðáåíêî 
Âàñèëü Ïðîêîïîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿). 

3. Çàïðîïîíóâàòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè òà ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä
âçÿòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîì³ñ³¿, óòâîðåíî¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ï.2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

4.1. Çà íåîáõ³äí³ñòþ çàëó÷àòè äî ó÷àñò³
ó ðîáîò³ êîì³ñ³¿ ïðàâîîõîðîíí³ òà êîíòðîëþ-
þ÷³ îðãàíè, åêñïåðò³â òà êîíñóëüòàíò³â.

4.2. Ó äâîì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè Êè¿â-

ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ âèñíîâêè òà ïðîïî-
çèö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè êîì³ñ³¿.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на виконання робіт 
із прокладання каналізаційної мережі 

на вул. Кудряшова від перетину 
з вул. Урицького до перетину 

з вул. Механізаторів у Солом’янському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 857 від 9 липня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, враховуючи договір оренди земельної ділянки від 11.11.2003 за № 72�6�00112, звернення товари�
ства з обмеженою відповідальністю “Виробничий вектор” від 01.06.2007 № 662 та з метою своєчасного
введення в експлуатацію житлового комплексу на вул. Механізаторів, 2:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âèðîáíè÷èé âåêòîð” çã³ä-
íî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ ó òåðì³í ç 11.07.2007 äî
26.10.2007 âèêîíàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ
êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ íà âóë. Êóäðÿøîâà â³ä
ïåðåòèíó ç âóë. Óðèöüêîãî äî ïåðåòèíó ç âóë.
Ìåõàí³çàòîð³â ç ÷àñòêîâèì çàêðèòòÿì ðóõó
òðàíñïîðòó çà óìîâè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó íà âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 2 — òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âè-
ðîáíè÷èé âåêòîð”:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³í-
í³ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó íà
ïåð³îä òèì÷àñîâîãî çàêðèòòÿ òà îáìåæåííÿ
ðóõó òðàíñïîðòó íà âóë. Êóäðÿøîâà.

2.3. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ
òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â 
ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîí-
êîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ òðîòóàð³â òà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà âñþ
øèðèíó çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî òà ïåðåäàòè çà
àêòàìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿ-
õîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó
òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïî-
ðóä íà íèõ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó”.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòî-
ðà ÒÎÂ “Âèðîáíè÷èé âåêòîð” Ðóäåíêà À. Î.

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 ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження проекту 
реконструкції транспортної розв’язки 

на перетині вул. Щусєва 
з вул. Тираспольською 

біля станції метрополітену 
“Сирецька” з будівництвом 

підземного пішохідного переходу
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 863 від 10 липня 2007 року

Відповідно до ст.22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ïåðåòèí³ âóë. Ùóñºâà
ç âóë. Òèðàñïîëüñüêîþ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó “Ñèðåöüêà” ç áóä³âíèöòâîì ï³äçåì-
íîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó, ðåêîìåíäîâàíèé
äî çàòâåðäæåííÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ äåðæàâíîþ
îðãàí³çàö³ºþ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà-
¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (ñëóæáà
“Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà”) “(ïîçèòèâíèé âèñ-
íîâîê êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè â³ä
16.04.2007 ¹ 5646) òà ïîãîäæåíèé ì³ñòîáó-
ä³âíîþ ðàäîþ ïðè ãîëîâíîìó àðõ³òåêòîð³ 
ì. Êèºâà (ëèñò-ïîãîäæåííÿ â³ä 22.12.2006
¹ 07-11157), ç òàêèìè îñíîâíèìè òåõí³êî-
åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Од. Кіль ість
вимір

Площа проїзної
частини м2 20200,00
Площа трот арів м2 7000,00
Площа азонів м2 6500,00
Проп с на
спроможність
розв’яз и прив.

авт/ од 7200

Підземний пішохідний перехід
Площа заб дови м2 684,00
За альна площа 2 м 617,40
Б дівельний об’єм м3 1910,40

Тривалість
б дівництва міс. 10,4
Кошторисна вартість
ре онстр ції
в цінах 2006 ро
(з рах ванням ПДВ,
з оштами на по риття
витрат, пов’язаних
з ризи ом), тис. рн. 18233,782
в том числі:
— БМР (безПДВ) тис. рн. 13428,075
— ошти на по риття
ризи (з ПДВ) тис. рн. 508,98

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðè-
çèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîø-
òîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà,
çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ 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 çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про вирішення питань, пов’язаних 
з виконанням постанови Кабінету Міністрів

України від 12.05.2007 № 718, 
щодо виконання капітального 

ремонту корпусу № 3 
Української дитячої спеціалізованої 

лікарні “Охматдит” на вул. Чорновола,28/1 
під дитячий центр клінічної токсикології 

і еферентної терапії
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 865 від10 липня 2007 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 55 Закону України “Про
Державний бюджет України на 2007 рік” та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 718 “Про
затвердження Програми забезпечення виконання у 2007 році м. Києвом функцій столиці України”:

1. Çàâåðøèòè äî 01.04.2008 êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò êîðïóñó ¹ 3 Óêðà¿íñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ ë³êàðí³ “Îõìàòäèò” íà âóë. ×îð-
íîâîëà,28/1 ï³ä äèòÿ÷èé öåíòð êë³í³÷íî¿ òîê-
ñèêîëîã³¿ ³ åôåðåíòíî¿ òåðàï³¿.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷å-
íèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, Óêðà¿íñüêó
äèòÿ÷ó ñïåö³àë³çîâàíó ë³êàðíþ “Îõìàòäèò”
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò
êîðïóñó ¹ 3 ðîçðîáëåíà ÒÎÂ “Ìåä³íæñåð-
â³ñ” çà çàìîâëåííÿì Óêðà¿íñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ ë³êàðí³ “Îõìàòäèò” çã³äíî ç ëèñ-
òîì-äîçâîëîì íà ïðîåêòóâàííÿ Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 21.04.04 ¹ 03/37-1482 çà ðàõóíîê
³íâåñòîðà — ÇÀÒ “Ïëàíåòà-Áóä”.

4. Çàìîâíèêó, Óêðà¿íñüê³é äèòÿ÷³é ñïåö³à-
ë³çîâàí³é ë³êàðí³ “Îõìàòäèò “ Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè:

4.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ³í-
âåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè â³äïîâ³äíî äî ïîðÿä-
êó, âñòàíîâëåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11 êâ³òíÿ 2002 ¹ 483
“Ïðî ïîðÿäîê çàòâåðäæåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà òà ïðîâåäåí-
íÿ ¿õ êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè”, ç
óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ï.9 ñò.22 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãå-
ðîé Êè¿â” òà îòðèìàòè ïîçèòèâíèé âèñíî-
âîê ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿
“Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñ-
òèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (ñëóæáà “Êè¿âäåðæåêñ-
ïåðòèçà”) äî 01.07.2007.

4.2. Çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ äî
15.08.2007.

4.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãà-
í³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó
ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî
ïðîöåäóðè, âñòàíîâëåíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè
“Ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà
äåðæàâí³ êîøòè”, äî 01.09.2007.

4.4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 4.1.— 4.3.
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
êîðïóñó ¹ 3 â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.5. Òåðì³íîâî çàáåçïå÷èòè ñêëàäàííÿ
êîøòîðèñ³â â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ïîäàííÿ Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-

äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ÿê ãîëîâíîìó ðîç-
ïîðÿäíèêó êîøò³â ³íôîðìàö³¿ ïðî âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ùîì³ñÿ÷íî, íå ï³çí³øå 3 ÷èñëà ì³-
ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì, â³äïîâ³äíî äî
ï.3.8 äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.02.2007 ¹ 193.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðî-
á³ò çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê ñóáâåíö³¿
ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñüêîìó áþäæåòó 
ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â äîäàòêà
2 äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 12.05.2007 ¹ 718 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ó 2007
ðîö³ ì. Êèºâîì ôóíêö³é ñòîëèö³ Óêðà¿íè” òà
â ìåæàõ ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðà-
ìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê òà íà-
ñòóïí³ ðîêè.

6. Ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â — Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çàáåçïå÷èòè ñêëàäàííÿ êîøòîðèñ³â
áþäæåòíèõ óñòàíîâ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

6.2. Çä³éñíèòè êîíòðîëü çà ö³ëüîâèì âèêî-
ðèñòàííÿì êîøò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàí-
íÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó êîðïóñó ¹ 3 çà ðà-
õóíîê ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñü-
êîìó áþäæåòó ì. Êèºâà.

6.3. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ïîäàííÿ Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çâåäåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèêîíàííÿ ïîêàç-
íèê³â Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê,
ùîì³ñÿ÷íî, íå ï³çí³øå 5 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íà-
ñòóïíîãî çà çâ³òíèì, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.8. äî
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.02.2007 ¹ 193.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про виділення коштів 
на закупівлю ендопротезів суглобів 

та комплектів інструментів 
для ендопротезування

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 868 від 10 липня 2007 року

Відповідно до статей 18 та 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та рішення Київської
міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 “Про затвердження міської комплексної програми “ Турбота” на
2006—2010 роки”, з метою підвищення якості надання спеціалізованої ортопедо�травматологічної допо�
моги населенню в частині забезпечення хворих киян ендопротезами колінних та кульшових суглобів:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
êîøòè ó ñóì³ 5 081,20 òèñ. ãðí. äëÿ çàêóï³â-
ë³ åíäîïðîòåç³â ñóãëîá³â òà êîìïëåêò³â ³íñò-
ðóìåíò³â äëÿ åíäîïðîòåçóâàííÿ.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîô³íàíñóâàòè âèäàòêè, çàçíà÷åí³ â ï. 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê

íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðà-
ìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè
êîøòè, çàçíà÷åí³ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³ ¹ 12 äëÿ çàêóï³âë³ íà òåíäåðí³é îñ-
íîâ³ åíäîïðîòåç³â ñóãëîá³â òà êîìïëåêò³â
³íñòðóìåíò³â äëÿ åíäîïðîòåçóâàííÿ.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу зовнішньобудинкових 
інженерних мереж

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 869 від 10 липня 2007 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж”, враховуючи звернення ко�
мунального підприємства “Київпастранс” (лист від 30.10.2006 № 05/2�192):

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10.07.2007 № 869

ПЕРЕЛІК 
зовнішньобудинкових інженерних мереж, 

що передаються у володіння 
та користування АК “Київенерго”

1. Ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ
àêö³îíåðí³é åíåðãîíîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿
“Êè¿âåíåðãî” çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåð-
í³ ìåðåæ³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó çîâí³øíüîáóäèíêî-

âèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ óãîäàìè.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

№ п/п Адреса та
назва мережі

Довжина
по .м

Мар а та
переріз
абельних
мереж

Рі
поб дови

Рин ова
вартість,визначена

незалежним оцінювачем,
рн.

первинна залиш ова

1.

Кабельна
лінія 0,4 В
жило о

б дин на
в л.

Черні івсь ій,
38/7 ТП
І249-

зб.1249/2

271 АВВГ-1
3x150+1x70 1990 е спертна

оцін а
е спертна
оцін а

2.
Кабельна
збір а
1249/2

1990 е спертна
оцін а

е спертна
оцін а

Про удосконалення структури 
управління житловим 

господарством у місті Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 874 від 11 липня 2007 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про Загальнодержавну програму реформування і роз�
витку житлово�комунального господарства на 2004—2010 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від
16.06.2004 № 777 “Про затвердження типових положень про управління (відділ) житлово�комунального гос�
подарства обласної, Київської, та Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі
державної адміністрації” та рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 592/752 “Про затвердження
Комплексної програми реформування та розвитку житлового господарства міста Києва на 2003—2005 ро�
ки та на період до 2010 року”, з метою поліпшення якості житлово�комунальних послуг, підвищення ефек�
тивності утримання житлового фонду м. Києва та удосконалення структури управління житловим господар�
ством:

1. Çàòâåðäèòè óçãîäæåíó ç ðàéîííèìè ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè
ñòðóêòóðó óïðàâë³ííÿ æèòëîâèì ãîñïîäàð-
ñòâîì ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî òè-
ïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ (â³ää³ë)
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ðàéîí-
íî¿ ó ì. Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â â³ä 16.06.2006 ¹ 777, íà÷àëü-
íèêè óïðàâë³íü (â³ää³ë³â) æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïî-
ñàäó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè ãîëîâîþ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà
ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà íà-
÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ãîëîâàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é:

3.1. Äî 01.01.2008 çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ
â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ “Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó ðàéîíó” ³ç
ôóíêö³ÿìè çàìîâíèêà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã òà ïðèçíà÷àòè êåð³âíèê³â öèõ ï³äïðè-
ºìñòâ çà ïîãîäæåííÿì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). 

3.2. Âèïëàòó ïðåì³àëüíèõ âèíàãîðîä çà-
ñòóïíèêàì ãîë³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà íà÷àëüíèêàì
óïðàâë³íü (â³ää³ë³â) æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà çä³éñíþâàòè çà ïîãîäæåííÿì ç
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

3.3. Ïðè óêëàäàíí³ êîíòðàêòó ç êåð³âíèêà-
ìè çàçíà÷åíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïå-
ðåäáà÷èòè ïóíêò, çà ÿêèì âèïëàòó ïðåì³àëü-
íèõ âèíàãîðîä êåð³âíèêàì âèð³øóâàòè ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ïîãîäæåííÿì ç Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Äî 01.09.2007 ñòâîðèòè â³ää³ë êîíòðî-
ëþ çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã òà óòðèìàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó â ìå-
æàõ ÷èñåëüíîñò³ òà ôîíäó îïëàòè ïðàö³ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ.

4.2. Ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-
íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çì³íè òà äîïîâ-
íåííÿ äî ñòðóêòóðè òà ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Çàñòóïíèê ãîëîâè
— êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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4.3. Âèäàâàòè ãàëóçåâ³ íàêàçè, ÿê³ º îáî-
â’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ æèòëîâèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè ì³ñòà òà éîãî ðàéîí³â â ìåæàõ ïîâ-
íîâàæåíü, âñòàíîâëåíèõ ïîëîæåííÿì ïðî Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãå-
òèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
äî 01.09.2007 çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.09.2006
¹ 9/66 “Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âòåïëîåíåðãî”.

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

7. Ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêî-
íàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ãî-
ë³â ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é.

8. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêó
À. Ê. ïåðåâ³ðèòè âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ òà äîïîâ³ñòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
ãîëîâ³ äî 01.02.2008.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до розпоряджень Київської
міської державної адміністрації від 09.10.2006

№ 1482, від 29.07.2005 № 1384, від
20.10.2006 № 1552, від 20.10.2006 № 1553,

від 08.02.2006 № 180
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 879 від 12 липня 2007 року

Відповідно до Програми соціально�економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік, затвер�
дженої рішенням Київської міської ради від 28.12.2006 № 530/587, у зв’язку з уточненням термінів вико�
нання робіт з будівництва та реконструкції об’єктів водопроводу та каналізації:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
09.10.2006 ¹ 1482 “Ïðî äîçâ³ë íà áóä³âíèö-
òâî âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ íà âóë. Àëìà-Àòèí-
ñüê³é â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå: ó
ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè “31.12.2006”
çàì³íèòè öèôðàìè “31.10.2007”.

2. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
29.07.2005 ¹ 1384 “Ïðî äîçâ³ë íà áóä³âíèö-
òâî îá’ºêòà “Àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüí³ ðîáî-
òè òà ðåêîíñòðóêö³ÿ äâîõ íàï³ðíèõ òðóáîïðî-
âîä³â ä³àìåòðîì 1200ìì â³ä Îáîëîíñüêî¿
ÊÍÑ äî Ãîëîâíîãî ñàìîïëèâíîãî êîëåêòî-
ðà”, à ñàìå: ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèô-
ðè “31.12.2006” çàì³íèòè öèôðàìè
“31.12.2007”.

3. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
20.10.2006 ¹ 1552 “Ïðî äîçâ³ë íà ïåðåêëàä-
êó âîäîïðîâîäó íà âóë. Êàéñàðîâà â³ä âóë.
Ñìîëüíî¿ äî âóë. Ñóìñüêî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³”, à ñàìå: ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ
öèôðè “31.12.2006” çàì³íèòè öèôðàìè
“31.12.2007”.

4. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä

20.10.2006 ¹ 1553 “Ïðî äîçâ³ë íà ïåðåêëàä-
êó ³ñíóþ÷îãî âîäîïðîâîäó íà âóë. Ñòåëüìà-
õà â³ä âóë. Êðàñèë³âñüêî¿ äî âóë. Ëîìîíîñî-
âà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå: ó ïóíê-
ò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè “31.12.2006” çà-
ì³íèòè öèôðàìè “31.12.2007”.

5. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
08.02.2006 ¹ 180 “Ïðî äîçâ³ë íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ âîäîâîäó íà âóë. Á³ëèöüê³é â³ä âóë. Ï³â-
í³÷íî-Ñèðåöüêî¿ äî âóë. Âèøãîðîäñüêî¿ â
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå: — ó ïóíêò³ 1
ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè “30.12.2006” çàì³íè-
òè öèôðàìè 31.12.2007”.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” ïå-
ðåäáà÷èòè âëàøòóâàííÿ ïîñò³â äëÿ ìèòòÿ êî-
ë³ñ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³ ç áóä³âåëüíèõ ìàé-
äàí÷èê³â äëÿ óíèêíåííÿ çàáðóäíåííÿ ïðî¿ç-
íèõ ÷àñòèí âóëèöü, ïðèëåãëèõ äî ì³ñöü âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін 
до розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 07.03.2006 № 379
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 882 від12 липня 2007 року

У зв’язку із непридатністю території полів фільтрації, що межують з кварталами 4 та 5 Київського лісниц�
тва Святошинського лісопаркового господарства, в Оболонському районі м. Києва площею 8 га для ство�
рення “Правобережної” виробничої дільниці з утилізації листя та інших рослинних відходів при Святошин�
ському лісопарковому господарстві, та з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій на насосній
станції “Пуща�Водиця�1”:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
07.03.2006ð. ¹ 379 “Ïðî ñòâîðåííÿ âèðîá-
íè÷èõ ä³ëüíèöü ç óòèë³çàö³¿ ëèñòÿ òà ³íøèõ
ðîñëèííèõ â³äõîä³â”, à ñàìå:

1. Ï³äïóíêò 3.1 ïóíêòó 3 ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêëàñòè â ðåäàêö³¿:

“Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ³ç ñòâîðåííÿì âèðîáíè÷èõ
ä³ëüíèöü ç óòèë³çàö³¿ ëèñòÿ òà ³íøèõ ðîñëèí-
íèõ â³äõîä³â “Ë³âîáåðåæíî¿” ïðè Äàðíèöü-
êîìó ³ “Ïðàâîáåðåæíî¿” ïðè Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ äî ïðîåêò³â
ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 òà íàñòóïí³
ðîêè”.

2. Ó ïóíêò³ 4 ñëîâà “êîëèøí³õ ïîë³â ô³ëü-
òðàö³¿, ùî ìåæóþòü ç êâàðòàëàìè 4 òà 5 Êè-
¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàð-
êîâîãî ãîñïîäàðñòâà â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 8 ãà” çàì³íèòè ñëîâàìè
“ë³ñîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàð-
êîâîãî ãîñïîäàðñòâà â êâàðòàë³ 115 âèä³ëè 2,
7, 8, 9 Ìåæèã³ðñüêîãî ë³ñíèöòâà ïëîùåþ 5
ãà”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження норм 
утворення твердих 

побутових відходів у місті Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 883 від 12 липня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відходи”, наказу Міністерства будівництва і архітек�
тури та житлово�комунального господарства України від 10.01.06 № 7 “Про затвердження Норм утворен�
ня твердих побутових відходів для населених пунктів України”, з метою встановлення єдиних підходів до
показників нормування утворення твердих побутових відходів в м. Києві:

1. Çàòâåðäèòè:
1.1. Íîðìè óòâîðåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ

â³äõîä³â äëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ùî äîäàþ-
òüñÿ.

1.2. Íîðìó óòâîðåííÿ ð³äêèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â äëÿ íåêàíàë³çîâàíèõ áóäèíê³â íà ð³â-
í³ 25 ë³òð³â íà äîáó íà îäíîãî ìåøêàíöÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

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

3. 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 12.07.2007 № 883

Норми 
утворення твердих побутових відходів для житлових будинків

Об`є т Норма творення твердих
поб тових відходів на одно о

меш анця

Щільність, /м

середньорічна

мЗ

Упоряд овані б дин и 388,8 1,8 216,0

Не поряд овані б дин и:

- з азовим опаленням 450,0 1,8 250,0

- з опаленням на твердом паливі 536,4 1,8 298,0

Б дин и приватно о се тор з
присадибною ділян ою:

- з азовим опаленням 625,1 1,9 329,0

- з опаленням на твердом паливі 768,0 2,0 384,0

Ïðèì³òêè:
1. Íîðìè óòâîðåííÿ âåëèêîãàáàðèòíèõ â³ä-

õîä³â íà îäíîãî ìåøêàíöÿ âñòàíîâèòè íà ð³â-
í³ 10 â³äñîòê³â â³ä íîðìè óòâîðåííÿ òâåðäèõ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â äëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³
ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîð³â äîäàºòüñÿ äî îñíîâ-
íîãî óòâîðåííÿ.

2. Íîðìè óòâîðåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â âêëþ÷àþòü îáñÿãè óòâîðåííÿ çìåòó òà
â³äõîä³â ç ïëîù³ çåëåíîãî íàñàäæåííÿ íà
ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿.

Çàñòóïíèê ãîëîâè
— êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про затвердження міських заходів 
щодо забезпечення соціального 

захисту бездомних громадян 
на 2007—2010 роки в місті Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 884 від 12 липня 2007 року

Відповідно Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних ді�
тей” та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 54�р “Про затверджен�
ня плану заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян на 2007 рік”:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüê³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó áåçäîìíèõ ãðîìà-
äÿí íà 2007—2010 ðîêè â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äî-
äàþòüñÿ.

2. Êåð³âíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâ-
ë³íü, ñëóæá òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì):

2.1. Çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ ì³ñüêèõ çàõî-
ä³â, çàòâåðäæåíèõ ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, â ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ùî ïåðåä-
áà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîç-
ä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íà 2007 — 2010 ðîêè.

2.2. ²íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ çàõî-
ä³â ïîäàâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëü-

íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîï³âðîêó äî 10
÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ çà çâ³òíèì ïåð³î-
äîì.

3. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì) ðîçðîáèòè òà çàáåçïå÷èòè âèêî-
íàííÿ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí íà 2007—2010
ðîêè â êîæíîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 12.07.2007 № 884

Міські заходи щодо забезпечення соціального захисту 
бездомних громадян на 2007—2010 роки в місті Києві

1. Óäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè:
1.1. Âèêîíàòè àíàë³ç àêò³â çàêîíîäàâñòâà ç

ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó áåçäîìíèõ ãðîìà-
äÿí òà ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ¿õ ñî-
ö³àëüíèé çàõèñò, ³ ï³äãîòóâàòè Ì³í³ñòåðñòâó ïðà-
ö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿
ùîäî ¿õ âäîñêîíàëåííÿ.

ÍÄ²ÑÅÐ
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî 
çàáåçïå÷åííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³

2007 ð³ê
1.2. Ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè äî ÌÂÑ Óêðà¿íè

òà Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ìàêñèìàëüíîãî ñïðî-
ùåííÿ ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ ïåðåâàæíîãî ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007 ð³ê
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1.3. Ñòâîðèòè ì³ñüêó êîîðäèíàö³éíó ðàäó
ç ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàí-
íÿì âñåá³÷íî¿ äîïîìîãè áåçäîìíèì ãðîìàäÿ-
íàì.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ 
òà ìîëîä³,

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ 

ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ

2007 ð³ê

2. Ñòâîðåííÿ ñèñòåìè îáë³êó òà ðåºñòðàö³¿
áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí:

2.1. Óòâîðèòè öåíòð îáë³êó áåçäîìíèõ ãðî-
ìàäÿí íà áàç³ áóäèíêó ñîö³àëüíîãî ï³êëóâàí-
íÿ (âóë. Ñóçäàëüñüêà, 4/6) òà çàáåçïå÷èòè îá-
ë³ê áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí øëÿõîì ñòâîðåííÿ
³íôîðìàö³éíîãî áàíêó äàíèõ áåçäîìíèõ ãðî-
ìàäÿí â ì³ñò³ Êèºâ³.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

2.2. Çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî âèÿâëåííÿ
áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí, çîêðåìà øëÿõîì ñòâî-
ðåííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ñëóæáè ñîö³àëüíîãî
ïàòðóëþâàííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³

2007—2010 ðîêè

2.3. Ñïðèÿòè îòðèìàííþ òà â³äíîâëåííþ
äîêóìåíò³â áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí. Çàáåçïå÷è-
òè áåçäîìíèì ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè âèäà÷ó
ïàñïîðò³â, à áåçäîìíèì îñîáàì áåç ãðîìàäÿí-
ñòâà äîâ³äîê, ùî ï³äòâåðäæóþòü ¿õ ñòàòóñ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

2.4. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ùîäî ä³-
ÿëüíîñò³ â ì. Êèºâ³ öåíòðó îáë³êó áåçäîìíèõ
ãðîìàäÿí, Öåíòðó ïðàâîâî¿ äîïîìîãè êè-
ÿíàì, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ 

ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ,

ÊÏ “Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ”,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³

2007—2008 ðîêè

3. Ïðîô³ëàêòèêà áåçäîìíîñò³:

3.1. Ïðîâîäèòè îñâ³òí³ òà ïðîñâ³òíèöüê³
çàõîäè ç ³íôîðìóâàííÿì íàñåëåííÿ ùîäî
íîðì çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü ïðèäáàííÿ, â³ä-
÷óæåííÿ, îôîðìëåííÿ ³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ ïðàâ íà æèë³ ïðèì³ùåííÿ òà çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè ùîäî ³íøèõ ïðàâî÷èí³â, ïðåäìåòîì
ÿêèõ º æèòëî, ñòîñîâíî îáîâ’ÿçê³â ³ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ó÷àñíèê³â æèòëîâèõ òà ñóñï³ëüíèõ
ïðàâîâ³äíîñèí.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ 

ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ,

Êè¿âñüêå ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³

2007—2010 ðîêè

3.2. Ðîçðîáèòè ì³ñüê³ çàõîäè ùîäî çàïîá³-
ãàííÿ âèïàäêàì íåçàêîííîãî â³ä÷óæåííÿ
æèòëà îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí
(ïåðåäóñ³ì ³íâàë³ä³â, îñ³á ïîõèëîãî â³êó).

Êè¿âñüêå ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

2007—2010 ðîêè

3.3. Óäîñêîíàëèòè ðîáîòó ùîäî ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ä³òåé-
ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ, ÿê³ º âèïóñêíèêàìè øê³ë-³íòåð-
íàò³â, çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ³ ïðîôåñ³éíèõ
ó÷èëèù, âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåé-
íîãî òèïó, ïðèéîìíèõ ñ³ìåé.

Ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³,

Ñëóæáà ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè,

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³

2007—2010 ðîêè

4. Ðå³íòåãðàö³ÿ áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí ó ñó-
ñï³ëüñòâî:

4.1. Çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ çàêëàä³â
äëÿ áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí òà ïðîâåñòè àíàë³ç
¿õ ä³ÿëüíîñò³.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

4.2. Ïðîâåñòè çàõîäè ç îïòèì³çàö³¿ ³ñíó-
þ÷î¿ ìåðåæ³ óñòàíîâ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ áåç-
äîìíèõ ãðîìàäÿí.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

4.3. Ñïðèÿòè áåçäîìíèì ãðîìàäÿíàì â îò-
ðèìàíí³ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ¿õ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó, îòðèìàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, çàñòî-
ñóâàííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî ¿õ ïðàâ
òà îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

ÊÏ “Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ”
2007-2010 ðîêè

4.4. Îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ â
ðàéîíàõ ì³ñòà ñîö³àëüíèõ í³÷ë³æíèõ çàêëàä³â
äëÿ áåçäîìíèõ òà ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äí³ ïðî-
ïîçèö³¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿).

Ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

² ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó

4.5. Ñïðèÿòè ñòâîðåííþ îá’ºäíàííÿìè ãðî-
ìàäÿí, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³-
çàö³ÿìè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ çà-
êëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äëÿ áåçäîìíèõ
ãðîìàäÿí: áóäèíê³â í³÷íîãî ïåðåáóâàííÿ,
öåíòð³â ðå³íòåãðàö³¿, ñîö³àëüíèõ ãîòåë³â, ðå-
àá³ë³òàö³éíèõ öåíòð³â (äëÿ ó÷àñò³ â ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïðîãðàìàõ), à òàêîæ
çàëó÷åííþ êîøò³â îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, áëàãîä³éíèõ
îðãàí³çàö³é òà ô³çè÷íèõ îñ³á äëÿ öèõ ïîòðåá.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

4.6. Ñïðèÿòè îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí, â òîìó
÷èñë³ çàëó÷åííÿ ¿õ äî ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
öåíòð çàéíÿòîñò³,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

4.7. Ñïðÿìîâóâàòè íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ
áþäæåòí³ êîøòè äëÿ çä³éñíåííÿ îá’ºäíàí-
íÿìè ãðîìàäÿí, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâà-
ìè, îðãàí³çàö³ÿìè íåäåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñ-
íîñò³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñîö³àëüíèé çà-
õèñò áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

4.8. Ñïðèÿòè îòðèìàííþ áåçäîìíèìè ãðî-
ìàäÿíàìè ïîñëóã ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

4.9. Îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ â³ää³-
ëåíü “õîñï³ñ³â” äëÿ áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí â
ë³êàðíÿõ ì³ñòà.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

2007—2010 ðîêè

4.10. Ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ íàäàííÿ ñàí³òàð-
íî-ã³ã³ºí³÷íèõ ïîñëóã òà ñòâîðåííÿ ñëóæáè
ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äëÿ ïîñò³éíîãî
ñîö³àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ ì³ñöü íàéá³ëüøî-
ãî çîñåðåäæåííÿ áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí (âîê-
çàëè, ðèíêè òîùî).

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³.

2007—2010 ðîêè

4.11. Îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ñòà-
ö³îíàðíèõ ïóíêò³â õàð÷óâàííÿ äëÿ áåçäîìíèõ
ãðîìàäÿí ó ðàéîíàõ ì³ñòà.

Ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

4.12. Îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ³ç ñòâîðåííÿ ìà-
òåð³àëüíî¿ áàçè (òåïë³ ðå÷³, ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ, îäÿã) äëÿ âèäà÷³ áåçäîìíèì ãðîìàäÿ-
íàì òà çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ñîö³àëüíîãî
ïàòðóëþâàííÿ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

2007—2010 ðîêè

4.13. Çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòàíó ðîáîòè ùîäî ïî-
äîëàííÿ áåçäîìíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ â 
ì. Êèºâ³, ïðèâåðíåííÿ óâàãè íàñåëåííÿ äî
ö³º¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè, à òàêîæ ÿêíàé-
øèðøîãî çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ¿¿ ðîç-
â’ÿçàííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ 
ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 

òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

4.14. Çàáåçïå÷èòè ïîøèðåííÿ äîñâ³äó ðî-
áîòè ãðîìàäñüêèõ, áëàãîä³éíèõ ³ ðåë³ã³éíèõ
îðãàí³çàö³é ç áåçäîìíèìè ãðîìàäÿíàìè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ 

ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

5. Íàóêîâî-ìåòîäè÷íà ðîáîòà ç ïîäîëàííÿ
áåçäîìíîñò³, êàäðîâå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó:

5.1. Ïðîâîäèòè ñåì³íàðè ³ íàðàäè, òåìàòè÷-
í³ êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ ñïåö³à-
ë³ñò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèð³øåííÿì ïèòàíü
ïîïåðåäæåííÿ áåçäîìíîñò³ ãðîìàäÿí, ¿õ ðå-
àá³ë³òàö³ºþ òà ñîö³àëüíèì çàõèñòîì.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

5.2. Ñïðèÿòè âèâ÷åííþ çàðóá³æíîãî äîñâ³-
äó ðîáîòè òà ïðàêòè÷íîãî âïðîâàäæåííÿ
åôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é ùîäî ïðîô³ëàêòèêè
áåçäîìíîñò³ ãðîìàäÿí, ¿õ ï³äòðèìêè òà ðå³í-
òåãðàö³¿ ó ñóñï³ëüñòâî.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

5.3. Ñòâîðèòè â ñòðóêòóð³ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä-
ðîçä³ë äëÿ ðîáîòè ç áåçäîìíèìè ãðîìàäÿíà-
ìè òà îñîáàìè, çâ³ëüíåíèìè ç ì³ñöü ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³, â ìåæàõ çàòâåðäæåíî¿ ÷èñåëüíî-
ñò³ ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ
² ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó

5.4. Çàáåçïå÷óâàòè óäîñêîíàëåííÿ ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè òðàíñïîðòíèìè çàñîáà-
ìè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ùî çàéìàþ-
òüñÿ ïðîáëåìîþ áåçäîìíîñò³, ç ìåòîþ çàñòî-
ñóâàííÿ åôåêòèâíèõ ôîðì ¿õ ñîö³àëüíî¿ ï³ä-
òðèìêè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

5.5. Ñïðèÿòè ï³äãîòîâö³ òà âèäàííþ çá³ð-
íèê³â, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü
ïðîô³ëàêòèêè áåçäîìíîñò³, ìåòîä³â ï³äòðèì-
êè òà ðå³íòåãðàö³¿ â ñóñï³ëüñòâî.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè 
â ì. Êèºâ³,

ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

Çàñòóïíèê ãîëîâè
— êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про надання дозволу 
на використання коштів відновної вартості

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 887 від 12 липня 2007 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, до підпункту 2.2 пункту 2 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.02.2005
№ 119 “Про затвердження Порядку розрахунку відновлюючої вартості зелених насаджень та Базових роз�
цінок визначення вартості послуг щодо обстеження зелених насаджень, погодження генпланів, планів про�
кладання інженерних мереж, дендропланів проектної документації, розрахунку відновлюючої вартості і під�
готовки (видачі) дозвільної документації на знесення чи/та пересаджування зелених насаджень”, з метою
виконання комплексу робіт з благоустрою і озеленення частини території, закріпленої за комунальним під�
приємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району, в парку Гідропарк у Дніпровському
районі:

1. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” (äàë³
KO “Êè¿âçåëåíáóä”):

1.1. Çà ðàõóíîê êîøò³â â³äíîâíî¿ âàðòî-
ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ÿê³ àêóìóëüîâàí³ íà
éîãî ñïåö³àëüíîìó ðàõóíêó, âèêîíàòè êîì-
ïëåêñ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ ³ îçåëåíåííÿ ÷àñ-
òèíè òåðèòîð³¿ ïàðêó Ã³äðîïàðê ñèëàìè
ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü KO “Êè¿âçåëåí-
áóä”.

1.2. Ïåðåðàõóâàòè ðàéîííèì êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâàì ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ
íàñàäæåíü KO “Êè¿âçåëåíáóä” êîøòè â³ä-
íîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü çà âèêî-
íàí³ îáñÿãè ðîá³ò çàãàëüíîþ ñóìîþ 534,8 òèñ.
ãðí.

2. Ðàéîííèì êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü KO “Êè-
¿âçåëåíáóä” âèêîíàòè ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ

³ îçåëåíåííÿ ÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ïàðêó Ã³äðî-
ïàðê â íàñòóïíèõ îáñÿãàõ: Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó — ó ñóì³ 41,2 òèñ. ãðí., Äàðíèöüêî-
ãî ðàéîíó — ó ñóì³ 51,7 òèñ. ãðí., Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 137,3 òèñ. ãðí., Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 47,4 òèñ. ãðí.,
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 37,9 òèñ. ãðí.,
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó — 40,6 òèñ. ãðí., Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó — 23,1 òèñ. ãðí., Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó — 46,8 òèñ. ãðí., Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó — 33,0 òèñ. ãðí., Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó — 75,8 òèñ. ãðí.

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 ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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ВІД АВТОРА

Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íàéäçâ³íê³øèé çâóê ç ìîãî äèòèíñòâà, ùî çáåð³ãñÿ â ïàì’ÿò³, öå
ë³òí³é äçâ³í ë³ñîâîãî òðàìâàÿ. Òðàìâàé ¹ 12 ¿çäèâ êîëèñü â³ä âîêçà-
ëó ÷åðåç Êóðåí³âêó â Ïóùó-Âîäèöþ. Â³í ùå äçâåíèòü ðåãóëÿðíî Ïó-
ùàíñüêèì ë³ñîì, õî÷à éîãî ìàðøðóò äàâíî ñòàâ êîðîòøèé. Àëå òå-
ïåð â³í íå òàêèé ÷óäîâèé. À òîä³, íà ïî÷àòêó ø³ñòäåñÿòèõ, êîëè ÿ â÷èâ-
ñÿ ÷èòàòè ³ ïèñàòè, ñèäÿ÷è â àëüòàíö³ íà ïîäâ³ð’¿ áàáóñèíîãî áóäèí-
êó, öåé òðàìâàé çäàâàâñÿ ºäèíèì çâ’ÿçêîì ç “âåëèêîþ çåìëåþ”, ç Êè-
ºâîì, êóäè ìè ìàéæå íå âè¿æäæàëè. Çàòå Êè¿â òà âñ³ ³íø³ ì³ñòà ç’¿æä-
æàëèñÿ äî Ïóù³-Âîäèö³ é ðîçñìîêòóâàëèñÿ ïî ñàíàòîð³ÿõ ³ ï³îíåð-
ñüêèõ òàáîðàõ. Òèñÿ÷³ â³äïî÷èâàëüíèê³â êóïàëèñÿ â îçåðàõ, øèêóâà-
ëèñÿ â ÷åðãó ïåðåä êàñàìè â ê³íîòåàòð “Áàðâ³íîê”, éøëè ïî òîâàðè
â ì³ñöåâèé óí³âåðìàã íà òðèíàäöÿò³é àáî ÷îòèðíàäöÿò³é ë³í³¿, à íàé-
áàãàòø³ âèðóøàëè â ðåñòîðàí “Õâèëÿ” íà äåâ’ÿò³é ë³í³¿ íåïîäàë³ê â³ä
ãðåáë³.

ß ò³ëüêè íåùîäàâíî çðîçóì³â, ÿê ìîæíà ïåðåêëàñòè öþ äèâîâèæ-
íó íàçâó Ïóùà-Âîäèöÿ — í³ìåöüêîþ ìîâîþ òàê, ùîá í³ìöÿì óñå îä-
ðàçó ñòàëî çðîçóì³ëî. Wald-Baden! Wald — “äèêèé ë³ñ”, baden — “êó-
ïàòèñÿ”. Ì³ñòî Áàäåí-Áàäåí íà ï³âäí³ Í³ìå÷÷èíè çíàº áàãàòî õòî. Â
Í³ìå÷÷èí³, ×åõ³¿, Àâñòð³¿ òà Øâåéöàð³¿ âçàãàë³ äóæå áàãàòî “áàäåí³â”
³ “áàä³â”: Êàðëñáàä, Ëåéêåðáàä, Áàäåí-Âàéëåð òà ³íø³. Öå ìîäí³, äî-
ðîã³ é ñó÷àñí³ êóðîðòè ç ì³íåðàëüíèìè âîäàìè, îçåðàìè, ãîòåëÿìè é
ïàíñ³îíàòàìè. Âñå, äàíå òèì ì³ñòå÷êàì ïðèðîäîþ, º ³ â Ïóù³-Âîäè-
ö³, à îñü ìè, íèí³øí³ ëþäè, Ïóù³-Âîäèö³ íå äîäàëè áàãàòî ÷îãî, àáè
âîíà, ÿê ³ â ø³ñòäåñÿò³, âèðóâàëà âåñåëèì êóðîðòíèì æèòòÿì, ïðè-
âàáëþþ÷è ò³ ñàì³ òèñÿ÷³ ïðè¿æäæèõ.

Í³, ÿ íå íàð³êàþ. Íàð³êàòè ïîâèíí³ ³íø³. ß ïðîñòî çãàäóþ äåðåâ’-
ÿí³ ôàðáîâàí³ â ÿñêðàâ³ êîëüîðè, ÷àñò³øå â ñèí³é, áóäèíî÷êè Ïóù³-
Âîäèö³, ïðèêðàøåí³ ð³çüáëåíèìè íàëè÷íèêàìè. Ìåí³ ïîùàñòèëî, ìå-
íå âïåðøå â æèòò³ áåç äîðîñëèõ â³äïóñêàëè ïî õë³á ³ öóêîð-ðàô³íàä
ó íàéãàðí³øèé êè¿âñüêèé ãàñòðîíîì — äåðåâ’ÿíèé ñèí³é ì³í³-ïàëàö
ç âèñîêèì êðèòèì ãàíêîì, ç³ ñêðèïó÷èìè äåðåâ’ÿíèìè ñõîäèíêàìè.
Öåé ãàñòðîíîì ñòîÿâ íà ðîç³ 6-î¿ ë³í³¿. Òàì ³ âñåðåäèí³ âñå áóëî ç äå-
ðåâà. Â³í çãîð³â, êîëè ìåí³ ñïîâíèëîñÿ 8 àáî 9. ² çàì³ñòü íüîãî ñïî-
ðóäèëè öåãëÿíó êîðîáî÷êó, ÿêà í³êîëè íå çàòðèìàºòüñÿ â ïàì’ÿò³ é
íå ïðèêðàñèòü äèòèíñòâà íèí³øí³õ ìàëþê³â.

Àëå â ìåíå íåìàº áàæàííÿ ðîçïîâ³äàòè âàì ïðî öåãëÿí³ ÷è áåòîí-
í³ “êîðîáî÷êè”, ÿêèìè çàáóäîâóþòü ïðîñò³ð íàâêîëî íàñ. Ó Ïóù³-
Âîäèö³ ùå çàëèøèëèñÿ îçåðà, ï³ùàí³ ãîðáè, çàðîñë³ ñîñíàìè, ùî òàê
íàãàäóþòü Ïðèáàëòèêó, Êàðåë³þ àáî Ô³íëÿíä³þ, çàëèøèëèñÿ äåñÿò-
êè âñå ùå ãàðíèõ ³ íåçâè÷àéíèõ, àëå âæå ñòàðèõ ³ òåïåð íåæèòëîâèõ
àáî ìàéæå íå âèêîðèñòîâóâàíèõ äåðåâ’ÿíèõ áóä³âåëü. ² çàíåäáàíèé
ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó, äå ñòîÿòü íàï³âðîçâàëåí³ ñêóëüïòóðí³
çîáðàæåííÿ âåäìåä³â, ³ ãîéäàëêè-÷îâíèêè, ùî ïðè³ðæàâ³ëè íàìåðò-
âî äî ñâî¿õ ïëàòôîðì ùå â ðàäÿíñüêèé ÷àñ — âñå öå ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè ÿê ö³êàâèé ê³íîìàéäàí÷èê. À âò³ì, ç ê³íî³íäóñòð³ºþ ó íàñ â
êðà¿í³ çíà÷íî á³ëüøå ïðîáëåì, àí³æ ç ³íøèìè âèäàìè ìèñòåöòâà. Òî-
ìó ïðî ê³íî — îêðåìî é ³íøèì ðàçîì. À çàðàç ïîâåðí³ìîñÿ äî òðàì-
âàÿ ¹ 12. Òðàìâàéí³ ðåéêè âèáëèñêóþòü íà ë³òíüîìó ñîíö³ òàê ñà-
ìî, ÿê ³ ñîðîê ðîê³â òîìó. É ãóä³òè âîíè ïî÷èíàþòü çà ê³ëüêà õâè-
ëèí äî ïðèõîäó òðàìâàÿ. Áåç íüîãî â ìîºìó äèòèíñòâ³ áðàêóâàëî á
äèâîâèæíèõ, êàçêîâèõ çâóê³â ³ îáðàç³â. Òîìó ïðîøó âàñ: â³çüì³òü âà-
øèõ ä³òåé àáî âíóê³â ³ ñÿäüòå íà òðàìâàé ¹ 12. Çðîá³òü ñîá³ òà ¿ì òà-
êèé ïîäàðóíîê, ïîêè ë³òî íå çàê³í÷èëîñÿ. Àäæå âè, íàïåâíî, í³êîëè
íå ÷óëè õîðó ë³ñîâèõ ïòàõ³â, ùî âðèâàºòüñÿ ÷åðåç â³ä÷èíåí³ â³êíà âñå-
ðåäèíó, â òðàìâàéíèé ñàëîí!

Ïóùà-
Âîäèöÿ

Ê³íî íà TV
Ñåðã³é ÂÀÑÈËÜªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ô³ëüì òèæíÿ — “Àïîêàë³ïñèñ
ñüîãîäí³” (1979), íàé÷åñí³øà òà
íàéïðîíèêëèâ³øà ñòð³÷êà Ôðåíñ³-
ñà Ôîðäà Êîïïîëè (28 ëèïíÿ,
ÑÒÁ, 23.15). Ðåæèñåð âçÿâñÿ çà åê-
ðàí³çàö³þ â’ºòíàìñüêî¿ â³éíè îä-
ðàçó ï³ñëÿ äâîõ ñåð³é “Õðåùåíî-
ãî áàòüêà 2”. À âò³ì, íà â³äì³íó â³ä
çíàìåíèòî¿ ´àí´ñòåðñüêî¿ ñàãè,
ïåðñîíàæ³ “Àïîêàë³ïñèñó” — ïî-
êèäüêè, êîòð³ áîæåâîë³þòü â³ä çà-
ïàõó êðîâ³. Êàï³òàíà Â³ëëàðäà
(Ìàðò³í Øèí) íàäñèëàþòü äî
Êàìáîäæ³ çíàéòè áóíò³âíîãî ïîë-
êîâíèêà Êóðöà (Ìàðëîí Áðàíäî),
ÿêèé ñòâîðèâ íåâåëèêå ïîãàíñüêå
öàðñòâî. Â³ëëàðäà ñóïðîâîäæóº çà-
ã³í ñêàæåíîãî ëåéòåíàíòà-ïîëêîâ-
íèêà Ìàðëîó (Ðîáåðò Äþâàëü).
Ìîëîä³ õëîïö³ øàëåí³þòü â³ä çà-
ïàõó íàïàëìó é êîíòðîëþ íàä ÷ó-
æèì æèòòÿì, ùî éîãî äàðóº âîã-
íåïàëüíà çáðîÿ. Ùî ãëèáøå âîíè
çàíóðþþòüñÿ â òðîï³÷íèé ë³ñ, òî
á³ëüøå â³äêðèâàþòü òåìí³ ñòîðî-
íè ëþäñüêîãî “ÿ”. Äëÿ àìåðèêàí-
ñüêèõ ïðîäþñåð³â “Àïîêàë³ïñèñ
ñüîãîäí³” ñòàâ óîñîáëåííÿì óñ³õ
ìèñëèìèõ íåãàðàçä³â ðåæèñåð-
ñüêî¿ ñâîáîäè. Ïîêè òðèâàëè
çéîìêè, Êîïïîëà òðè÷³ íàì³ðÿâ-
ñÿ â÷èíèòè ñàìîãóáñòâî, ëåäü íå
çáàíêðóòóâàâ, îïèíèâñÿ ïåðåä
ïåðñïåêòèâîþ ðîçëó÷åííÿ. Ìàðò³-
íà Øèíà ëåäü íå çâ³â ó ìîãèëó
ñåðöåâèé íàïàä. Â³í â³äìîâëÿâñÿ

â÷èòè òåêñò. Òîé ñàìèé ãð³õ — íà
ñîâ³ñò³ Ìàðëîíà Áðàíäî. À âò³ì,
ìóêè óâ³í÷àëèñÿ òð³óìôîì: ô³ëüì
îòðèìàâ Çîëîòó ïàëüìîâó ã³ëêó
Êàííñüêîãî ôåñòèâàëþ, óòåðøè
íîñà êðèòèêàì ç Ãîëë³âóäó.

Çíàìåíèòèì “Àïîêàë³ïñèñ ñüî-
ãîäí³” çðîáèëà ñöåíà ïîëüîòó
áîìáàðäóâàëüíèê³â, ÿê³ ïàëÿòü
ñåëî ï³ä ñóïðîâ³ä ãåðî¿÷íèõ ìå-
ëîä³é Âà´íåðà. Ùîïðàâäà, íå âñ³
ó ñ³ì’¿ Êîïïîëè øàëåí³ëè â³ä
êëàñèêè. Íàïðèêëàä, éîãî äîíü-
êà Ñîô³ÿ íàäàº ïåðåâàãó ñó÷àñ-
íèì ðèòìàì: ìóçèêó äî ¿¿ äåáþò-
íî¿ ñòð³÷êè “Ä³âè-ñàìîãóáö³”
(1999) (29 ëèïíÿ, Enter ô³ëüì,
21.35) çàïèñàëà ôðàíöóçüêà ãðó-
ïà AIR. Çâ³ñíî, îïòèì³ñòè÷í³
åëåêòðîíí³ êîìïîçèö³¿ íå çîâñ³ì
ïàñóþòü äî äåïðåñèâíî¿ ³ñòîð³¿
ïðî ï³äë³òêîâ³ ïðîáëåìè ï’ÿòüîõ
ñåñòåð, êîòð³ ïî÷åðãîâî íàêëàäà-
þòü íà ñåáå ðóêè. Ïðîòå ñàìå
êîíòðàñò ³ ñòàâ â³çèò³âêîþ ìîëî-
äîãî ðåæèñåðà: öåé ïðèéîì ìîæ-
íà çíàéòè â “Ñêëàäíîùàõ ïåðå-
êëàäó”, áà íàâ³òü ó ³ñòîðè÷í³é
“Ìàð³¿-Àíòóàíåòò³”. Ðåïðåñèâíèé
ïîáóò ðåë³ã³éíî¿ ðîäèíè ³ç ïåðå-
äì³ñòÿ Äåòðîéòà ïî÷àòêó 1970-õ,
ïîêàçàíèé î÷èìà ñóñ³äñüêèõ
õëîï÷àê³â, Ñîô³ÿ Êîïïîëà çíÿëà
íåìîâ ñâîºð³äíèé êîìåíòàð äî
â’ºòíàìñüêî¿ ñòð³÷êè ñâîãî áàòü-
êà: òèõèé áóäåííèé æàõ îäíîïî-
âåðõîâî¿ Àìåðèêè áóâàº ñòðàø-
í³øèì çà âèáóõè íàïàëìó. Ôðàí-
öóçüê³ êðèòèêè îö³íèëè ô³ëüì ÿê

îäíó ç äåñÿòè íàéêðàùèõ ðîá³ò
1999 ðîêó.

Äî ðå÷³, ÿê ³ “Ñîííó ëîùèíó”
(1999) Ò³ìà Áàðòîíà (30 ëèïíÿ,
Íîâèé êàíàë, 22.25). Äî êàð’ºðè
öüîãî ðåæèñåðà çíàìåíèòèé ³òà-
ë³éñüêèé êëàí òàêîæ àêòèâíî äî-
ëó÷èâñÿ. Ôðåíñ³ñ Ôîðä Êîïïîëà
âèñòóïàâ âèêîíàâ÷èì ïðîäþñå-
ðîì éîãî ïðîåêò³â, à ìàëåíüêà
Ñîô³ÿ ç³ãðàëà ó ïåðø³é êîðîòêî-
ìåòðàæö³ ðåæèñåðà. Â³äòîä³ Ò³ì
Áàðòîí ïîñë³äîâíî ðîçâèâàº òå-
ìó æèâèõ ìåðö³â íà âàðò³ íàóêî-
âîãî ïðîãðåñó, íàäàþ÷è ¿é íåâè-
ìîâíîãî â³çóàëüíîãî øàðìó é íå-
î÷³êóâàíî¿ ³ðîí³¿. Ãîòè÷íà ôàí-
òàç³ÿ “Ñîííà ëîùèíà” º äîñêîíà-
ëèì âò³ëåííÿì éîãî äèâàêóâàòî¿
ô³ëîñîô³¿. Êëàñè÷íà ³ñòîð³ÿ
Ìàéí Ð³äà ïðî âåðøíèêà áåç ãî-
ëîâè, ÿêèé òåðîðèçóº ñåëî, âáè-
âàþ÷è éîãî ìåøêàíö³â, ñòàº äëÿ
ðåæèñåðà ìàéäàí÷èêîì, íà ÿêî-
ìó äîñë³äæóþòüñÿ óñ³ ì³íóñè ïðî-
ãðåñó. Ðîçêðèòè êðèâàâ³ âáèâñòâà
äîðó÷åíî ñë³ä÷îìó ç Íüþ-Éîðêà
²øàáîäó Êðåéíó (Äæîíí³ Äåïï).
Öåé äèâíèé îäèíàê — ñïðàâæí³é
ñêëàä ïàðàäîêñ³â. Â³í â³ðèòü ó íà-
óêó, ïðîãðåñ ³ ìåäèöèíó, ïðîòå
âòðà÷àº ñâ³äîì³ñòü, ïîáà÷èâøè
ïëÿìó êðîâ³. Â³í ãëóçóº ç ÷îðíî¿
ìàã³¿, àäæå íàäâîð³ ïåðåääåíü
Õ²Õ ñòîë³òòÿ, ïðîòå çíàõîäèòü
îñîáèñòå ùàñòÿ ñåðåä ìåðòâèõ.

Íà ïàðàäîêñ³ ïîáóäîâàíî ³
“×àñ ïðîùàííÿ” (2005) Ôðàíñóà
Îçîíà (1 ñåðïíÿ, Êè¿â, 21.30).
Íàéâ³äîì³øèé ôðàíöóçüêèé ðå-
æèñåð îñòàíí³õ ðîê³â çàâæäè âè-
êîðèñòîâóâàâ ìåðòâå ò³ëî ÿê êà-
òàë³çàòîð ñþæåòó, ñïîâíåíîãî ãî-
ìîñåêñóàëüíî¿ ïðèñòðàñò³. Öüîãî
ðàçó ìåðòâå ò³ëî ñàìå ïðîâîêóº
ðîçâèòîê ñþæåòó. Ãîëîâíèé ãå-
ðîé ó âèêîíàíí³ áëèñêó÷îãî
Ìåëüâ³ëÿ Ïóïî ðàïòîì âòðà÷àº
ñïîê³é, ä³çíàâøèñü, ùî â³í íå-
âèë³êîâíî õâîðèé ³ ÷åðåç ê³ëüêà
ì³ñÿö³â ìàº ïîìåðòè. Ãåðîé âè-
ð³øóº íàâ³äàòèñÿ äî äðóç³â ³ ïî-
ïðîùàòèñÿ ç íèìè. Ö³êàâî, ùî
öå ïðàêòè÷íî ïåðøà ñòð³÷êà
Ôðàíñóà Îçîíà, ó ÿê³é ìîæíà â³ä-
÷èòàòè áîäàé ÿêóñü ìîðàëü. Ðå-
æèñåð ñòâåðäæóº: ëèøå óñâ³äî-
ìèâøè ñâîþ ñìåðòí³ñòü, ìîæíà
ïîö³íóâàòè æèòòÿ

Íàö³îíàëüíèé õóäîæí³é ìóçåé Óêðà¿íè
Âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 6, 278-74-54
Ãðèãîð³é Ãàâðèëåíêî. Æèâîïèñ, ãðàô³êà

ïî 12 ñåðïíÿ
Ìóçåé ñó÷àñíîãî îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè
Âóë. Áðàòñüêà, 14, 463-76-69
“Ïåéçàæ & íàòþðìîðò”. Æèâîïèñ 

ïî 19 ñåðïíÿ
Ìóçåé óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñ-
òåöòâà
“Â³äãóê ìîäåðíà â óêðà¿íñüêîìó íàðîäíîìó äåêî-
ðàòèâíîìó ìèñòåöòâ³”. Äåêîðàòèâíèé ðîçïèñ, âè-
øèâêà, êåðàì³êà, ð³çüáà ïî äåðåâó, ïîðöåëÿíà 

ïî 30 ñåðïíÿ
Êè¿âñüêèé ìóçåé ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà
Âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 9, 234-62-18
Ìàêñèì³ë³àí Âîëîøèí. Ãðàô³êà 

ïî 19 ñåðïíÿ
Öåíòð ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà PinchukArtCentre
ÒÐÊ “Àðåíà-Ñ³ò³”, 490-48-06
“Îêî ï³äñâ³äîìîãî”. Âèáðàí³ ôîòîãðàô³¿ ç êîëåê-
ö³¿ ñåðà Åëòîíà Äæîíà 

ïî 12 ñåðïíÿ
“Àðò-ôîêñòðîò”
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 38, 279-73-88
Â³êòîð Òðóá÷àí³íîâ. Ãðàô³êà 

ïî 8 ñåðïíÿ
“Àòåëüå Êàðàñü”
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 22à, 238-65-31
Happy l’end. Æèâîïèñ 

ïî 9 ñåðïíÿ
DaVinci
ÒÐÊ “Àðåíà-Ñ³ò³”, 499-13-76
“Òîï-10”. Ñêóëüïòóðà 

ïî 22 ñåðïíÿ

White Gallery
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 34á
Ñâ³òëàíà Êàðóíñüêà, Ìàòâ³é Âàéñáåðã. Ñêóëüïòó-
ðà, æèâîïèñ  

ïî 22 ñåðïíÿ
“²ðåíà”
Âóë. Àðòåìà, 35, 484-00-10
Àì³ð Õàë³êîâ. Æèâîïèñ ïî 1 ñåðïíÿ
Àëüáåðò Ôàéíãîëüä. Æèâîïèñ 

ç 2 ñåðïíÿ
“Ïàðñóíà”
Âóë. Õîðèâà, 43, 428-82-64
Ðîáîòè âèïóñêíèê³â Øêîëè ëÿëüêîâî¿ ìàéñòåðíî-
ñò³. “Êàçêè ñòàðîãî Ïîäîëó”. Àâòîðñüêà ëÿëüêà 

ïî 5 ñåðïíÿ
“Òàäç³î”
Äåñÿòèííèé ïðîâ., 7
Àíäð³é Àëåêñàíäðîâè÷-Äî÷åâñüêèé. Òåàòðàëüíèé
êîñòþì 

ïî 20 ñåðïíÿ
“Òðèïòèõ”
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 34, 279-83-85
Îëåêñ³é Àïîëîíîâ. “Òðóá³æ”. Æèâîïèñ 

ïî 1 ñåðïíÿ
Âàëåð³é Øêàðóïà. Æèâîïèñ, ëåâêàñè 

ç 2 ñåðïíÿ
“Öåõ”
Âóë. ²ëë³íñüêà, 16, 531-99-04
Þð³é Ï³êóëü. “Â³âñÿíèé ìàðø”. Æèâîïèñ 

ïî 3 ñåðïíÿ
“ß-ãàëåðåÿ”
âóë. Âîëîñüêà, 55/57, 537-33-51
Êîëåêòèâíà âèñòàâêà óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â. “Íà-
øå ìèñòåöòâî” 

äî 26 ñåðïíÿ

Â È Ñ Ò À Â Ê È  

Герої “Апо аліпсис ” приїхали до В’єтнам від ривати темні сторони
людсь о о “Я”



ОВНИ
Обравши романтичн вершин , завзято

шт рм йте її. Сил предостатньо, розпочався
фізичний і творчий роз віт, отож сі старти ві-
нчаються переможним фінішем. Хіба що при-
б т ова жила обміліє через дисонанс потреб і
можливостей. Намічаються вели і витрати. А
втім, нині долящедра на бла одійні жести (по-
дар н и, презенти), на них і розрахов йте. На
роботі вірт озно лавір йте, щоб не статишіст-
ою шефа. Цьо о ро вам протипо азано
звалювати на себе зайве. То ч жий армічний
вантаж.Зробіть та ,щобвамприсл ж вали.Це
своєрідна ма ія вплив на психі . От її і опа-
нов йте. То нині ваше осмічне редо.

ТЕЛЬЦІ
Вамдоведеться ин ти “я ір” сімейних во-

дах, залишившидостатньосилдляроботи.По-
т жнийбіопотенціалспрямов йтененапресин
інших, анафізичн працютаприбор аннявлас-
но о Еґо. Саме воно — цинічне й пихате —
пс є останнім часом життя, завдає при рощів
тим, хтопоряд, прово ючис андали.Спирай-
теся на рідних, живіть з ними в мирі й зла оді.
Саме їхнялюбов та т рботабла ословеннамає
змінити вас на раще, посприявши д ховном
переродженню. Ба атьом доведеться повер-
н тися до давньо о романтично о захоплення
і поставити... рап . Саме воно м чить неза-
вершеністю, тож с иньте ті п та, доля при о-
т вала вам інший сюрприз.

БЛИЗНЯТА
Свободолюбном п рханню настав інець.

Роботи — хоч реблю ати. Тож, перетворив-
шись на за нано о оня , можете виснажи-
тись і підірвати здоров’я. Вчасно відпочивай-
те. Коли щось не ладиться, апелюйте до сер-
дечних стр н ерівни ів, нама айтеся пороз -
мітися. Саме т т пре расне тло для розвит
вашо о психоло ічно о дар (цьо о ро ). До
непро нозованих завданьшефа вам не зви а-
ти, том , щойно діставши на аз, оперативно (і
творчо!) беріться до роботи.

РАКИ
У вас настала пора, оли день рі од є. На

сл жбімедоноснийперіод, отожпрацюйте не-
втомно, ви ладаючисьнавсі “сто”.Силиллють-
ся через вінця і ре лярно приб ватим ть. За-
ладається база енер опотенціал , д ховно о
досвід та матеріально о зростання на рі . То-
м ожна вільна хвилина має б ти ви ориста-
нама сим мраціонально.Проте, хочацей ір-
о, під ф ндамент спільно о бізнес ба атьох
Ра ів за ладено мін ... Вас давно і нещадно
об радаютьненажерливі омпаньйони, я их ви
вважалипоряднимисоратни ами.Сит ація не-
приємна, реа йте аде ватно, бо вже пізно
щось змінювати.

ЛЕВИ
Найа т альніша тема тижня — влашт ван-

ня особисто о життя. А несподіваним стим -
лом посл жить від риття численних позитив-
них рис нат рі обранця, я их ви досі не по-
мічали. Сімейний бізнес, спільне осподарю-
вання стан ть тим цементом, що с ріпить ва-
ші зи. І не заб вайте золоте правило: ба атіє
не той, хто бере, а той, хто віддає”. Воно є для
вас доленосною домінантою протя ом ро .
На професійном олімпі розова атмосфера:
шефроздратованийвашоюневправністю,ме-
татиме блис ав и, мов той Зевс, том менше
потрапляйте йом на очі. Після 7 серпня б ря
вщ хне.

ДІВИ
У тр довом оле тиві мі ро лімат жахли-

вий — б йно цвіте се сотство, вир ють інтри-
и. Ваші захисні психоло ічні бар’єри мож ть
не витримати, том ліпше відійдіть тил із ме-
т шливої соціальної передової або айніть із
родиною відп ст . Це вим шений маневр,
ос іль и життєвий тон с пішов на спад і відпо-
чино на природі — оптимальний варіант про-
йти цей період безболісно та поправити здо-
ров’я. І не нажити воро ів.

ТЕРЕЗИ
Вас охають, а чи спроможні ви відповісти

взаємністю, подар вати лебедин вірність?...

Повинні. І неодмінно. Не ви абл ч йтеся, а по-
ставтеся серйозно до сердечних справ. Від-
ладати охання на потім не можна. У фінан-
совій атавасії, що триває вже півтора місяця,
назріває болісний перелом. На жаль, не отри-
маєте то о, на що розрахов вали. Дост п до
аманців спонсорів-с пердя за ритий. І на-
віть продати свій професійний талант дове-
деться дешево. Лише після 7 серпня все піде
на лад. На давніх звич ах пора ставити хрест.
Від хитром дрої партизанщини тол не б де.

СКОРПІОНИ
Ваша пишна алит а дещо сх дне, бо до-

ведеться в ладати роші в поліпшення сімей-
но одоброб т . Кар’єрні лопотипереплет ть-
ся з поб товими. Тіль и всти айте поратися
вдома і одночасно всти ати на роботі, трима-
ючи мар висо о о професіонала. Т т важли-
во озброїтися фаховими навич ами “до з бів”
і не потрапити на ачо ілюзій. С перни и бло-
ють ваш сл жбовий шлях і отові на різні а-

пості, аби хоч на сантиметр за альм вати ва-
шесходження.Ймовірна з стріч здавнімидр -
зями: вона мотивована армічно для доопра-
цюванняпро рам.Здітьмипідтрим йте тісний
зв’язо , бо саме через них (цьо о ро ) доля
посилатиме вам щасливі шанси.

СТРІЛЬЦІ
Піарте себе за найменшої на оди, хваліть-

ся, роз р т а пройде на “ ра”. Ваше славне
ім’я б де в сіх на в стах, ви ли атиме захоп-
лення. І я що сентиментальна д ша шепоче
про с ромність — це ч дово! Отже, ординя
вивітрилася, і ви спішно еволюціон єте. Ми-
лосердне ставлення не лише до рідних, а й до
всьо о світ — це армічна потреба нинішньо-
о ро . Б дете зан дою, рити ватимете —
собі наш од .Нароботі неперелив ивсім, хто
висл ж ється, бі аєнавшпинь ипередшефом,
отрий майже безпомічний і залежний від фа-
тальних обставин... Отже, вся ота с єта мар-
на.

КОЗОРОГИ
Гроші — запор а престиж в соці мі, і ви

отові навсе, аби рватия омо абільшийшмат
від оле тивних здоб т ів. Апетит вели ий.Мо-
же статися, що отримаєте бажане завдя и не-
офіційним приб т овим джерелам, бла одій-
ності. Неафішована діяльність набрала інтен-
сивних темпів. Позичати, брати редити та
в ладати їх ви ідні справи не терпиться, але
трохи заче айте.Б дьте в рсі всіх подій, спіл-
йтеся на різноманітні теми. Допитливість —

це ч дово. На остріть в ха, ввім ніть міз и й
поповнюйте інтеле т альнедепо. Головнийорі-
єнтир ро —стати ер дитом, оролем інфор-
маційно о простор .

ВОДОЛІЇ
Годі холостя вати! Дів ам та пар б ам на-

став час одр ж ватися. Достойних претенден-
тів ба ато, насамперед із о орти давніх по-
др і приятелів. З ними ви сво о час прой-
шли неле е “шліф вання” взаємин. Тож ви-
значайтеся, ом віддатир і серце. Часпли-
не, і їхня величність шлюбна дача може зни -
н ти за обрієм. Слід та ож зосередитися на
стабілізації матеріальної бази. Не беріть те,що
лежить без на ляд , а точніше — не радьте,
на ладіть таб на ч жі речі. Тіль и зароблені
власними силами роші принес ть вамщастя.
А олиморд ють заздрощі чижадібність, знай-
те: це прово ація всіх бід і воєн проти вас...

РИБИ
Присл хайтеся до позивних фізіоло ії. Вона

волає про відпочино . Стреси на ромадилися
протя ом ро . Тож р шайте відп ст . А тр -
дове ярмо не втече. Хоча тя нете йо о на собі
вже2ро и,подя имайженія ої, лишере ляр-
ні на ін ивідпрацедавців.Отожчаснамітити е-
неральн лінію поведін и, навчитися приймати
ори інальні самостійні рішення. Не реа вати
на оточення. Де ом доведеться пройти через
процед р прощання з давніми оханцями...

То о, хто заважає, расиво приберіть з до-
ро и. Ніхто не має права вами верховодити.
Остері айтеся підст пів на сл жбі
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

Îñòàíí³é “Êàéô”
Ïîïóëÿðíèé í³÷íèé êëóá ïðîâåäå ïðîùàëüí³ âå÷³ðêè

Ïðîåêò, ùî íà ìîìåíò â³äêðèò-
òÿ áóâ îäíèì ³ç âç³ðöåâèõ äëÿ
êëóáíîãî ðóõó Óêðà¿íè, ñåáå âè-
æèâ.

— Ñïî÷àòêó íàø êëóá â³äâ³-
äóâàëà äîðîñëà ïóáë³êà ³ òàê çâà-
í³ VIP. Ñåðåä çàâñ³äíèê³â áóëè
òåëåâåäó÷³ ç êàíàëó Ì1, Îëåêñ³é
Ä³âººâ-Öåðêîâíèé, â³äîì³ äèçàé-
íåðè. Àëå ïîò³ì àóäèòîð³ÿ çì³íè-
ëàñÿ çà ðàõóíîê ñòóäåíòñòâà. Òî-
ìó ìè ðîçðîáëÿºìî íîâ³ ³äå¿,—
ïîä³ëèëàñÿ ³íôîðìàö³ºþ ç “Õðå-
ùàòèêîì” Îëåíà Ñàóëè÷, ïðåä-
ñòàâíèê “Party Salon Agency”, ùî
çàéìàºòüñÿ â³äêðèòòÿì êóëüòóð-
íî-ìàñîâèõ çàêëàä³â.

Àëå “Êàéô club” íàâ³òü äî òà-
êîãî ñóìíîãî çàõîäó, ÿê çàêðèò-

òÿ, ï³ä³éøîâ ç òâîð÷èì ðîçìà-
õîì. Çà çàäóìêîþ, â³í çàêðèâàòè-
ìåòüñÿ òðè÷³. Ó÷îðà â³ä³ãðàâ
îñòàíí³ ñåòè DJ Êîíü, çàâåðøèâ-
øè íèìè ñâî¿ ïîñò³éí³ ÷åòâåðãî-
â³ âå÷³ðêè â ñò³íàõ ðîçâàæàëüíî-
ãî çàêëàäó.

Ñüîãîäí³ “Êàéô club” âàðòî
â³äâ³äàòè õî÷à á äëÿ òîãî, ùîá
ïîñëóõàòè îäíó ç ãîëîâíèõ ïîñ-
òàòåé øâåéöàðñüêî¿ åëåêòðîñöå-
íè DJ Water Lilly. Îêð³ì ÷óäîâî-
ãî âì³ííÿ ì³êøóâàòè íà âåðòóø-
êàõ, âîíà ñòâîðèëà ðîáîòè íà
êîìïîçèö³¿ êóëüòîâî¿ ôðàíöóçü-
êî¿ new-wave êîìàíäè 1980-õ òà
çàïèñàëà ê³ëüêà ñàóíäòðåê³â äî
ôðàíöóçüêèõ ô³ëüì³â. Ïàðó ¿é
ñêëàäå òîé ñàìèé DJ Êîíü, àëå

âæå ç ïðîçà¿÷íèì ³ì’ÿì Îëåêñ³é
Êîíîíîâ.

Íà îñòàíí³é äåíü, 28 ëèïíÿ,
ðîçòÿãíóòè êàéô â³ä “Êàéôó”
ìîæíà áóäå íà ö³ëó í³÷. Äî øîñ-
òî¿ ðàíêó â³ääàí³ êëóáó ðåçèäåí-
òè: DJ Danny Boy, DJ Alfred, DJ
Bumer, DJ Joseph òà DJ O Lee Lin.

Ïðèõèëüíèêàì êëóáíî¿ ìóçèêè
íå âàðòî ñóìóâàòè çà “Êàéô
club”. Ãàðíà íîâèíà â³ä àãåíòñòâà,
ÿêîìó íàëåæàâ öåé çàêëàä: ó íàé-
áëèæ÷èé ÷àñ â Êèºâ³ â³äêðèºòü-
ñÿ äåê³ëüêà íîâèõ çàêëàä³â.

Òîæ íàðàç³ ó êèÿí º îñòàííÿ
ìîæëèâ³ñòü çàâ³òàòè äî óëþáëå-
íîãî êëóáó. Ïî÷àòîê âå÷³ðîê î
22:00. Âàðò³ñòü á³ëåò³â: 70—100
ãðèâåíü

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 27 ëèïíÿ ïî 2 ñåðïíÿ )
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“Кайф club” прощається зі своїми шан вальни ами

Òåñò íà ðèçèê
Êîìàíäà 3 RUN òà ñâ³òîâ³ ç³ðêè åêñòðèìó
âèñòóïëÿòü ó Êèºâ³ â ñóáîòó íà PATOS X-FEST

Óïåðøå â Óêðà¿í³ íà îäíîìó
ìàéäàí÷èêó çìàãàòèìóòüñÿ òà âè-
ñòóïàòèìóòü ñâ³òîâ³ é óêðà¿íñüê³
ç³ðêè ç ïàðêóðó, ìàóíò³íáîðäó,
BMX, ìàóíò³íáàéê³íãó, ðîëåð-
ñêåéòèíãó, ñêåëåëàçàííÿ, ïðîâî-
äèòèìóòü êîíêóðñ ãðàô³ò³.

Áåçóìîâíèìè õåäëàéíåðàìè
PATOS X-FEST-ó ñòàíóòü áðè-
òàíñüê³ òðåéñåðè 3 RUN. Ïàð-
êóð — åêñòðåìàëüíèé íàïðÿìîê,
ùî îñòàíí³ì ÷àñîì àêòèâíî âõî-
äèòü ó ºâðîïåéñüêó ìîäó. Éîãî
íàéâèäîâèùí³øó óðáàí³ñòè÷íó
òå÷³þ — ôð³ðàí — äåìîíñòðóâà-
òèìóòü áðàòè Chase Armitage òà
Cole Armitage â ñêëàä³ ëåãåíäàð-
íî¿ êîìàíäè 3 RUN. Âîíè øè-
ðîêî â³äîì³ ñåðåä øàíóâàëüíèê³â
ïàðêóðó â ñâ³ò³ òà Óêðà¿í³, à øè-
ðîêèì àóäèòîð³ÿì — ùå é òèì,
ùî çí³ìàëèñÿ ó êë³ïàõ David
Guetta (Love don’t let me go) òà
Erick Prydz (Proper Education) íà
ðåì³êñ Pink Floyd. Ç³ðêîâèé ñåò
ñïîðòñìåí³â-åêñòðåìàë³â äîïîâ-

íÿòü ìàóíò³íáîðäåðè Halston
Rhodes òà Dave Stiefvater, ÷åìï³î-
íè ÑØÀ ç ôðèñòàéë äèñöèïë³í
ó 2005—2006 ðîö³ òà ìîäíà ðî-
ñ³éñüêà êîìàíäà Rabbits Family.
Ìàóíò³íáîðä ñòð³ìêî íàáóâàº ïî-
ïóëÿðíîñò³, àäæå äàº çìîãó ïîºä-
íàòè åêñòðåìàëüí³ â³ä÷óòòÿ â³ä

ñíîóáîðäó, ñêåéòèíãó òà ìàóíò³í-
áàéê³íãó, âîäíî÷àñ ëèøàþ÷èñü
ñàìîñò³éíîþ äèñöèïë³íîþ. BMX
ïðåäñòàâëÿòü ïðèçåðè í³ìåöüêèõ
çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ çìàãàíü ç
ì³í³-ðàìïè Florian Thomas,
Christoph Steen òà ïðîâ³äíà óêðà-
¿íñüêà êîìàíäà BMX Bravado, à
ìàéñòåð-êëàñ ç ìàóíò³íáàéê³íãó
äàñòü ïåðåìîæåöü çìàãàíü ç ôð³ñ-
òàéëó-2006,-2007 ó êëàñ³ ÌÒÂ
Ñòàí³ñëàâ Ðîìàíþê.

ßê ïîâ³äîìèâ ïðåäñòàâíèê
òîðãîâî¿ ìàðêè PATOS Äåíèñ
Ëóñèøèí, ôåñòèâàëü PATOS 
X-FEST ìàº íàì³ð äàòè ñòàðò íà
îäíîìó ìàéäàí÷èêó îñòàíí³ì
íàéìîäí³øèì òà íàéá³ëüø âèäî-
âèùíèì òðåíäàì ñó÷àñíîãî ìî-
ëîä³æíîãî åêñòðèìó. Çàãàëüíó
åêñòðèì-àòìîñôåðó PATOS X-
FEST îðãàí³÷íî äîïîâíÿòü êîí-
êóðñ ãðàô³ò³ òà æèâèé çâóê â³ä
ãóðòó “Áóìáîêñ”

Денис Л сишин,
представни тор ової мар и PATOS:
— PATOS X-FEST не випад ово має намір дати старт на одном май-

данчи наймоднішим та найбільш видовищним трендам с часно о мо-
лодіжно о е стрим , адже бренд молодий, модний — саме для тих, хто
пра не ці аво о, насичено о, а тивно о життя.

Соліст р пи “Б мбо с”:
— З е стремальних видів спорт захоплююся валянням ліж . Ви не
являєте, я ий це е стрим — цілий день займатися десятьма справами
одночасно. Вибирати май в ма азині на вечірній онцерт, домовляти-
ся з м зи антами і давати інтерв’ю — це тяж о. Мій найшаленіший вчи-
но б в 2001 році, оли я, по ин вши все, без рошей, приїхав під о-
рювати столицю.

ККООММЕЕННТТААРР

Àííà ÊÎÑÒ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На тих, хто в захваті від е стремальних видів спорт ,
28 липня вистав овом центрі "Київе споплаза" че-
ає рандіозна подія: вперше в У раїні відб деться
е стрим-фестиваль PATOS X-FEST, де майстер- лас
по аж ть ле ендарні пар ристи-фріранери, чемпіони
США з ма нтінборд , най ращі BMX-райдери, ролери
та с елелази. А молоді люди, я і все життя ці авилися
лише шахами, та ож мають змо дістати задоволення
від фест — про рамі передбачено вист п най люб-
ленішої молодіжної р пи "Б мбо с". Вільний вхід
дасть змо відвідати захопливе дійство всім охочим.



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про проведення он рс № 32-ПР з відбор с б'є тів оціночної
діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и

об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва
1. Нежитлові б дин ипов л.Січнево оповстання, 17 за альною площею6001,7 в.м
2. Нежилий б дино пров. Ярославсь ом , 3, літ. А за альною площею 609,4 в.м
3. Нежилі приміщення пров. Ярославсь ом , 3, літ. Б за альною площею240,9 в.м
4. Нежилі приміщенняпов л.ЯрославівВал, 36-38, літ. А за альноюплощею1787,6 в.м
5. Нежилий б дино по в л. Жилянсь ій, 43, літ. Б за альною площею 439,7 в.м
6. Нежилий б дино по в л. Жилянсь ій, 106, літ. Б за альною площею 581,8 в.м
7. Нежилі приміщення по в л. Жилянсь ій, 148 за альною площею 1379,2 в.м
8. Нежилий б дино по в л. Лабораторна/Барбюса, 1/62, літ. А за альною

площею 1748,4 в.м
9. Нежилийб дино по в л.Михайлівсь ій, 15/1, літ. Б за альною площею298,2 в.м
10.Нежилі приміщення по в л. Золотоворітсь ій, 11, літ. А' за альною площею

854,3 в.м
11.Нежилий б дино по в л. Золотоворітсь ій, 11, літ. Б за альною площею

239,3 в.м
12.Нежилий б дино по в л. Са са ансь о о, 4, літ. Б за альною площею

323,7 в.м
13.Па ет а цій (3 100 шт., 30%) територіальної ромади міста Києва стат тном

фонді ЗАТ "На ово-виробничий центр "Борща івсь ий хімі о-фарма-
цевтичний завод".

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління
ом нальної власності м.Києва он рсн до ментацію в одном
запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів.
Кон рсна до ментація с ладається з:
1. Заява на часть в он рсі (за встановленою формою).
2. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі
та я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом
до проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна,
завірені їх особистими підписами;
- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент
Фондом державно о майна У раїни;
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про
претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід
роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово
зал чаються ним з незалежної оцін имайна, том числі подібно омайна тощо).
3. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і
містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат,
пов'язаних з ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.
Кон рс відб деться о 14.30 3 серпня 2007 ро в Головном правлінні
ом нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.
Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73.
До менти приймаються до 13.00 31 липня 2007 ро за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10, імн. 510. Телефон за ально о відділ 279-27-19.

Правління ВАТ "Трест "Київмісь б д-3"
повідомляє про внесення доповнень

до поряд денно о за альних зборів а ціонерів
ВАТ "Трест"Київмісь б д-З”, я і відб д ться

14 серпня 2007 ро о 16-й одині за адресою:
м. Київ,в л. Керченсь а, 4 (І поверх, зал засідань)
(за вимо ою а ціонерів, я і володіють понад 10% олосів).

Порядо денний доповнено п н тами
2, 3 та о о зміст :

2. Про деномінацію а цій.
3. Про емісію а цій.
Реєстрація часни ів зборів відб деться 14 серпня 2007 ро
з 15.00 по 15.45 за адресою: м. Київ, в л. Керченсь а, 4
(І поверх).
Для часті в зборах а ціонерів Товариства необхідно мати
при собі до мент, що посвідч є особ , а повноважним
представни ам а ціонерів, рім то о - довіреність на право
часті зборах.
З до ментами, пов'язаними з поряд ом денним зборів,
а ціонери мож ть ознайомитись до с ли ання зборів за
місцем розташ вання Товариства: м. Київ, в л. Леванев-
сь о о, 5 (II поверх).

Правління

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва
повторно ви ли ає в с дове засідання в
я ості відповідача Верича Ми ол
Степановича по справі за позовом Верич
Ганни Степанівни до Верича Ми оли
Степановича, третя особа: Шевчен івсь а
районна м.Києві державна адміністрація,
Шонія Оле сандр Г лійович про визнання
особи та ою, що втратила право
орист вання жилим приміщенням,
останнє відоме місце проживання: м Київ,
в л. Щерба ова, 72, в.121. Роз ляд
справи призначено на 11.45 ЗО серпня
2007 ро в приміщенні Шевчен івсь о о
районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б,
зал № 3. В разі неяв и відповідача
Верича Ми оли Степановича в с дове
засідання справа б де роз лядатися в
йо о відс тності за наявними справі
до азами. Крім то о, с д роз'яснює
відповідач Верич Ми олі Степанович
йо о обов'язо повідомити с д про
причини неяв и в с дове засідання.

Шановні меш анці Печерсь о о район !
10 серпня 2007 ро о 18.00
відб деться ромадсь е об оворення
б дівництва ба атоф н ціонально о
офісно о омпле с по в л. Верхній,
4. Збори відб д ться приміщенні
а тово о зал КП УЗН Печерсь о о
район по в л. Радіальна, 5. Ініціатор
та ор анізатор — ТОВ “Ріелтер-Еліт”.
Відповідальний: І.М. Яцен о.
8-067-238-11-98.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Литви-
нен а Юрія Андрійовича. У провадженні
Шевчен івсь о о районно о с д
м.Києва знаходиться цивільна справа
№2-8402/06 за позовом М стафаєва Р.І.
до Литвинен а Ю.А. про відш од вання
ш оди, завданої внаслідо ДТП. Роз ляд
зазначеної справи повторно призначено
на 08.08.2007р. об 11.00 в Шев-
чен івсь ом районном с ді м.Києва,
аб. 28, с ддя Коваль М.П. (адреса с д :
м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б).
С д ви ли ає Литвинен а Ю.А. с дове
засідання я відповідача. Яв а до с д є
обов'яз овою. У разі неяв и відповідача
справа б де роз лядатися за наявними
матеріалами.

До відома меш анців Дарниць о о район !
7 серпня 2007 ро о 18.00 відб деться
ромадсь е об оворення б дівництва
житлово о б дин з приміщеннями
соціально- ромадсь о о призначення та
підземним пар ін ом на розі в лиць
А. Ахматової та Дра оманова. Збори
відб д ться о 19.00 приміщенні
а тово о зал СШ №309 по просп.
Гри орен а, 21-В.
Довід и за тел. 8-050-386-97-50.
Реєстрація починається о 18.30.

О олошення про ви ли в с д Назарен а
Артема Ед ардовича. У провадженні
Шевчен івсь о о районно о с д
м. Києва знаходиться цивільна справа
№ 2-5071/07 за позовом За рито о
а ціонерно о товариства "ПриватБан ”
до Назарен а Артема Ед ардовича про
стя нення забор ованості за редитним
до овором. Роз ляд зазначеної справи
повторно призначено на 06.08.2007 ро
о 09.00 в Шевчен івсь ом районном
с ді м. Києва, аб. 53 (адреса с д :
м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б).
С д ви ли ає Назарен а Артема
Ед ардовича с дове засідання я
відповідача. Яв а до с д є
обов'яз овою. У разі неяв и відповідача
справа б де роз лядатися за наявними
справі до азами.

Деснянсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 07 серпня 2007 ро об
11.30 б де роз лядатися цивільна справа
за позовом Ма симова Оле сандра
Володимировича до Ма симової Ганни
Володимирівни про визнання особи
та ою, що втратила право на
орист вання житловим приміщенням.
Ма симова Г.В. ви ли ається в с дове
засідання я відповідач. У разі неяв и
справ б де роз лян то за її відс тності.
Адреса с д : м. Київ, пр-т Мая овсь о о,
5-В, аб. 20.

Приватне підприємство "ДБР-2"
(замовни б дівництва) повідомляє
що 12.08.2007р. о 15.00 за
адресою: м. Київ, в л. Леніна, 27
(б дино льт ри, с. Троєщина)
відб д ться ромадсь і сл хання з
питання б дівництва житлово о
б дин з об'є тами соціальної
інфрастр т ри та підземним
пар ін ом по в лиці Ліс івсь ій (з
бо с. Троєщина) Деснянсь ом
районі м. Києва.
Реєстрація часни ів проводиться з
14.00—15.00. При собі мати
паспорт ромадянина У раїни.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає відповідача
Бой а Михайла Анатолійовича,
я ий проживає в м. Київ, в л. Гната
Юри, 8, в. 24 в с дове засідання
на 07.08.2007 р. об 11.00 справі
за позовом Спільно о раїнсь о-
амери ансь о о підприємства
формі ТОВ "Інтернешенел Теле-
ом'юні ейшн Компані" до Бой а
Михайла Анатолійовича про
стя нення забор ованості, я е
відб деться в приміщені с д за
адресою: м. Київ, в л. Я ба
Коласа, 27-а, аб. 2.

Деснянсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає в я ості відповідача ТОВ
"Автобитсервіс", я е розташовано за
адресою: м. Київ, в л. Бальза а, 44,
в. 10, в с дове засідання, я е
призначено на 07 серпня 2007 ро на
11.00 для роз ляд справи за позовом
Со а В.Н. до ТОВ “Автобитсервіс” про
розірвання до овор та стя нення
забор ованості за до овором пози и.
Яв а до с д представни а відповідача
обов'яз ова, при собі мати паспорт,
належно завірене дор чення. Адресас д :
м.Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 32.

Головне правління Національно о бан У раїни
по м. Києв і Київсь ій області

повідомляє про рез льтати дослідження ІІ варталі 2007 ро
ділових очі вань підприємств Київсь о о ре іон

Надані рез льтати є відображенням лише д м и респондентів-підприємців
Київсь о о ре іон травні 2007 ро і не є про нозами та оцін ами НБУ.
У травні 2007 ро територіальними правліннями Національно о бан

У раїни проведено чер ове що вартальне опит вання ерівни ів підприємств
щодо оцін и ними поточної та майб тньої ділової а тивності, інфляційних та
рсових очі вань, змін е ономічної сит ації раїні. У Київсь ом ре іоні

висловили свою д м 168 підприємств різних видів діяльності, форми
власності та розмір .
За даними опит вання, част а підприємств, я і оцінюють свій поточний

фінансово-е ономічний стан я добрий або задовільний, зросла до 89,3%
респондентів, що на 2,9 процентно о п н та вище по азни а попередньо о
вартал . Оцін и респондентів ре іон власно о фінансово-е ономічно о
стан залишаються найвищими серед інших ре іонів в У раїні за час
проведення опит вань.
Та ож по ращились про нози респондентів щодо оцін и перспе тив

власно о розвит наст пні 12 місяців. Серед п`яти інших ре іонів У раїни
Київсь ий ре іон очі є на прис орення темпів зростання за альних обся ів
реалізації виробленої прод ції.
Висо ою залишиться інвестиційна а тивність підприємств, очі ється

подальше створення нових робочих місць.
Водночас відмітимо песимістичні про нози щодо зниження обся ів

реалізації на зовнішніх рин ах, чим ст рбована значна частина підприємств
промисловості та тор івлі, а та ож с ттєвий дисбаланс між очі ваннями
респондентів щодо прис орення зростання вхідних цін та повільнення рост
вихідних.
Підприємства Київсь о о ре іон відзначають по ращення дост п до

бан івсь о о редит . Част а тих, хто має намір зверн тися за редитом,
зросла за вартал на 12,5 процентно о п н та до 50,5%.
Зменшилась част а підприємств ре іон , я і очі ють по іршення

е ономічної сит ації в У раїні наст пні 6 та 12 місяців: вочевидь, позначився
вплив сподівань на вре лювання політичної напр женості в державі.
Інфляційні очі вання підприємств Київсь о о ре іон зменш ються др ий
вартал поспіль. Найвпливовішими інфляційними фа торами називались
е ономічна та політична сит ація в раїні, причом вперше за час проведення
опит вань вплив політичної сит ації визнано респондентами визначальним
(78,6% відповідей). Зросла ва омість вплив на інфляцію та о о фа тор , я
підвищення рівня доходів населення, що відмічає майже третина опитаних.
Обмінний рс та дії Національно о бан У раїни, я і раніше, не

вважаються респондентами чинни ами інфляційно о тис , що певною мірою
є свідченням позитивної оцін и діяльності Національно о бан сфері
забезпечення цінової стабільності.
Аналітичний звіт за рез льтатами опит вань підприємств У раїни "Ділові

очі вання підприємств У раїни" розміщено на офіційном веб-сайті
Національно о бан У раїни за адресою: http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/

У разі, я що Ваше підприємство має бажання взяти часть
чер овом (серпневом ) опит ванні, просимо звертатись до Головно о
правління Національно о бан У раїни по м.Києв і Київсь ій області
за тел./фа с 230-16-58.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ЗАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Шановні а ціонери, Правління За рито о а ціонерно о товариства
"Страхова Гр па "ТАС" повідомляє про с ли ання позачер ових
за альних зборів а ціонерів За рито о а ціонерно о товариства

"Страхова Гр па "ТАС" (надалі - Товариство). Позачер ові за альні
збори а ціонерів Товариства відб д ться 14 вересня 2007 р.
о 10.00 за адресою: м. Київ, проспе т Перемо и, 65, оф. 213.
Реєстрація а ціонерів або їх представни ів відб деться з 9.30
до 10.00 14 вересня 2007 р. за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження поряд розподіл приб т Товариства.
2. Збільшення розмір Стат тно о апітал Товариства.

Інформація з питання збільшення розмір Стат тно о апітал ЗАТ
"Страхова Гр па "ТАС" відповідно до ст. 40 За он У раїни

"Про осподарсь і товариства":
-Мотивом збільшення Стат тно о апітал Товариства є зал чення додат ових
оштів та підвищення ефе тивності роботи Товариства, за ріплення позицій
Товариства на страховом рин У раїни, Стат тний апітал Товариства
збільш ється з 16 200 000,00 (шістнадцяти мільйонів двісті тисяч) до
48 600 000,00 (соро а восьми мільйонів шістсот тисяч) ривень за рах но
реінвестиції дивідендів, шляхом збільшення номінальної вартості а цій
Товариства. Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал Товариства
32 400 000,00 (тридцять два мільйони чотириста тисяч) ривень.
-Прое т змін до стат т ЗАТ "Страхова Гр па "ТАС”, що пов'язані зі
збільшенням Стат тно о апітал :
П н т .5.1 статті 5 Стат т ви ласти наст пній реда ції:
"5.1. Стат тний апітал Товариства становить 48 600 000,00 (соро вісім
мільйонів шістсот тисяч) ривень."
П н т 5.2 статті 5 Стат т ви ласти наст пній реда ції:
“5.2. Стат тний апітал Товариства поділений на 1 080 (одн тисяч
вісімдесят) простих іменних а цій номінальною вартістю 45 000,00 (соро
п'ять тисяч) ривень ожна".
-Кіль ість а цій, що вип с ається - 1 080 (одна тисяча вісімдесят) простих
іменних а цій. Нова номінальна вартість а цій 45 000,00 (соро п'ять тисяч)
ривень ожна.

-А ціонери ЗАТ "Страхова Гр па "ТАС" мають рівне переважне право на
придбання а цій пропорційно їх част ам Стат тном апіталі Товариства
на дат прийняття рішення про додат овий вип с а цій.
-Дат почат та за інчення обмін а цій старої номінальної вартості на а ції
нової номінальної вартості б де визначено рішенням за альних зборів
а ціонерів Товариства.
-При збільшенні Стат тно о апітал власни ам а цій ЗАТ "Страхова Гр па
"ТАС" збит ів не завдається.
3. Про за рите (приватне) розміщення а цій та затвердження прото ол

рішення про за рите (приватне) розміщення а цій.
4. Внесення змін і доповнень до Стат т Товариства. Затвердження Стат т

Товариства новій реда ції.
5. Утворення та від ли ання ви онавчо о та інших ор анів Товариства, обрання

Ревізора, членів На лядової ради.
6. Вирішення питання про створення, реор анізацію та лі відацію

відо ремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень.
7. Вирішення питання про передач частини повноважень За альних Зборів

А ціонерів до омпетенції На лядової ради.
8. Затвердження вн трішніх до ментів Товариства.
Для реєстрації а ціонери повинні мати до мент, що посвідч є особ , а
представни и а ціонерів - довіреність на право часті в зборах, оформлен
з ідно з чинним за онодавством. Довід и за телефоном (044) 536-00-20.

З пова ою, Правління ЗАТ “Страхова Гр па "ТАС".

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд цивільної справи
№ 2-2357-1/07 за позовом Старод ба Володимира Павловича, Матюш о Людмили
Володимирівни до Матюш а В'ячеслава Петровича, треті особи: Йосипен о О сана
Володимирівна, Старод б Валентина Федорівна, Відділ ромадянства іммі рації та
реєстрації фізичних осіб Солом'янсь о о РУГУ МВС У раїни в м. Києві про визнання особи
та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням та зняття з реєстраційно о
облі , призначено на 30 липня 2007 р. на 11.00 в приміщенні с д (03113, м.Київ,
в л.Ш това,1, аб.21) під олов ванням с дді Мельни В.В. У с дове засідання ви ли ається
відповідач: Матюш о В'ячеслав Петрович, я ий зареєстрований за адресою: м. Київ, в л.
Героїв Севастополя, 23А, в. 286.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
КИЇВСЬКА ТЕЦ-6. РОЗШИРЕННЯ. ТЕО ІНВЕСТИЦІЙ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ДОБУДОВИ ЕНЕРГОБЛОКУ №3

Київсь а ТЕЦ-6 забезпеч є потреби міста Києва тепловій і еле тричній
енер ії. Наразі із запрое тованих чотирьох енер обло ів встановлено
енер обло и№ 1 та№ 2. Наявні потреби споживачів еле тричної та теплової
енер ії міста Києва перевищ ють пот жності ТЕЦ-6.

У зв'яз з цим заплановано збільшити енер о енер ючі пот жності
Київсь ої ТЕЦ-6 шляхом доб дови енер обло № 3.

Розташ вання спор д енер обло № 3 та забезпеч юючих йо о робот
систем запрое товано в межах існ ючої земельної ділян и ТЕЦ-6. Том
доб дова енер обло № 3 не потреб є додат ових земель для б дівництва.

ТЕО запрое товано введення в дію енер обло № 3 тепловою пот жністю
360 Г ал/ од та еле тричною пот жністю 305 МВт з ви ористанням палива
с ладі природно о аз та маз т .
Для забезпечення мінімізації вплив речовин, що виділяються нав олишнє

середовище, запрое товано застос вання найбільш дос онало о
техноло ічно о обладнання. ТЕО передбачені заходи щодо попередження
ш ідливо о вплив діяльності омпле с на природне середовище.

На р нти, поверхневі та підземні води, еоло ічне середовище, рослинний
і тваринний світ запрое тований омпле с ш ідливо о вплив під час
б дівництва і е спл атації не створює.

Чинни ами вплив запланованої діяльності на нав олишнє середовище є
ви иди прод тів з оряння палива атмосферне повітря.

Димові ази від з оряння палива запрое товано відводити через існ юч
димов тр б висотою 270 м.

Вміст забр днюючих речовин димових азах, що ви идаються з топ и
паро енератора енер обло №3 запрое товано та ій іль ості:

- о ис в лецю 41 м / б м.
- двоо ис азот -350 м / б м.
При запрое тованих обся ах ви идів повітря забр днюючих речовин, що

б д ть творюватися при роботі енер обло № 3 Київсь ої ТЕЦ-6, приземні
онцентрації забр днюючих речовин зоні вплив ТЕЦ-6 (саме житловий
масив Троєщина) б д ть становити: двоо ис азот 0,08 м /м3, о ис в лецю
3,0 м /м3, сірчистий ан ідрид 0,09 м /м3, сажі 0,05 м /м3, п'ятио ис ванадію
0,0001 м /м33, що не перевищ є ГДК, з ідно вимо Державних санітарних
правил МОЗ №201-97 "Охорона атмосферно о повітря населених місць".

Запрое товано встановити систем онтролю за ви идами забр днюючих
речовин повітря та передбач вати заходи щодо зменшення ви идів
забр днень при несприятливих ідрометеороло ічних мовах.

Запрое товано заходи щодо мінімізації наслід ів можливих аварійних
сит ацій при розривах тр бопроводів, наслід ів асіння пожеж, виливах
мастил.

Існ юча система ви ористання водних рес рсів, що встановлена Дозволом
на спеціальне ви ористання водних рес рсів Державно о правління е оло ії
та природних рес рсів в м. Києві № 000112 від 03.02.2005 р., прое тними
рішеннями ТЕО не змінюється.

Обся ви ористання води на власні потреби ТЕЦ-6 дозволена іль ості
7072,1 тис. б м за рі , з них на осподарсь о - питні потреби - 182,4 тис.
б. м за рі , на виробничі потреби - 6889,7 тис. б м за рі . З метою

мінімізації ви ористання свіжої води системі обі ово о водопостачання
ТЕЦ-6 ви ористов ється 333756 тис. б м за рі . Повторно вода ви о-
ристов ється іль ості 330,0 тис. б м за рі .

С ид осподарсь о-поб тових стічних вод іль ості 344,5 тис б м за
рі здійснюється Київсь місь аналізацію з дотриманням вимо правил
с ид сто ів до аналізації міста Києва.

Генеральний прое т вальни зобов'яз ється здійснювати на ляд за
відповідністю робіт з доб дови енер обло № 3 прийнятим прое тним
рішенням відповідності до норм і правил охорони нав олишньо о
середовища і вимо е оло ічної безпе и.

В цілом доб дова енер обло № 3 Київсь ої ТЕЦ-6 забезпеч є
дотримання дозволених нормативно-правовими а тами рівнів вплив на
нав олишнє середовище.
Від замовни а
Дире тор філіал “Теплоеле троцентраль№6 Київенер о” М.П. Данилен о
Від енерально о прое т вальни а
Головний інженер ВАТ “Київсь ий на ово-дослідний
прое тно- онстр торсь ий інстит т “ЕНЕРГОПРОЕКТ” В.М. Чернавсь ий

Кольороподіл А2Кольороподіл А2 (формат 660х560 mm)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а, репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55 Internet: repro.kreschatic.kiev.ua



Â Óêðà¿í³ íåâåëèêà òà ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é òà öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ âäåíü +24...+29°Ñ,

âíî÷³ +11...+16°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ íåâåëèêà òà ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Êîðîòêî÷àñí³ äîù³,

ì³ñöÿìè ãðîçè.
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³ +13...+15°Ñ
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

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

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2543

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

Каз овий сюжет Лада БОНДАРЕНКО (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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Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ïðåñ-ñëóæ-
áè Ãîëîâíîãî ðàâèíàòó Óêðà¿íè
Îëåãà Ðîñòîâöåâà, 2004 ðîêó Æè-
òîìèðñüêèé àðõ³â óðî÷èñòî ïåðåäàâ
Ñóâî¿ Òîðè ºâðåéñüê³é îáùèí³ Æè-
òîìèðà, ïðîòå íå íàñïðàâä³, îñê³ëü-
êè ïîâåðíåííÿ â³äáóëîñÿ íà óìî-
âàõ “òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ”.
Çãîäîì óïîâíîâàæåí³ ïðàö³âíèêè
àðõ³âó ïåðåâ³ðèëè Ñóâî¿, ³ ºâðåé-
ñüêó îáùèíó áóëî çâèíóâà÷åíî â
ïîøêîäæåíí³ ¿õ, à â³äòàê âèëó÷å-
íî. Òåïåð îô³ö³éíî äîâåäåíî, ùî
îáùèíà íå ïðè÷åòíà äî ïîøêî-
äæåíü Ñóâî¿â Òîðè. Öå, î÷åâèäíî,
ñòàëîñÿ çíà÷íî ðàí³øå, ìîæëèâî,
ï³ä ÷àñ ïåðåõîâóâàííÿ ó ðîêè Äðó-

ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. “Òåïåð ºâðå¿ äî-
ìàãàòèìóòüñÿ ïîâåðíåííÿ Ñóâî¿â
Òîðè ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ
ïðîâåäåííÿ áîãîñëóæ³íü”,— íàãî-
ëîñèâ ïàí Ðîñòîâöåâ.

“Ö³êàâî, ùî êîëè êðèì³íàëüíó
ñïðàâó ïîðóøóþòü, ïðî öå ïîâ³-
äîìëÿþòü íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ, à
êîëè çàêðèâàþòü — äåñü íà
îñòàíí³õ. Ñàìå òîìó ìè âèð³øè-
ëè ñïîâ³ñòèòè ãðîìàäÿí ïðî öþ
ïîä³þ, ùîá íå çàëèøèòè ¿¿ ïîçà
óâàãîþ. Íèí³ ÿ âïåâíåíèé: â
Óêðà¿í³ º äåìîêðàò³ÿ ³ ñâîáîäà ðå-
ë³ã³¿”,— äîäàº ãîëîâà ðàäè Ôåäå-
ðàö³¿ ºâðåéñüêèõ îáùèí Óêðà¿íè
Ìå¿ð Ñòàìáëåð.

Îëåã Ðîñòîâöåâ ïåðåêîíàíèé,
ùî â ö³é ñïðàâ³ âàðòî ïîñòàâèòè
êðàïêó, íå ðîçïàëþâàòè êîíôë³ê-
òó, à âåñòè ç ïðàö³âíèêàìè àðõ³âó
êîíñòðóêòèâíèé ä³àëîã.

“Òî÷íó ê³ëüê³ñòü ºâðå¿â, ÿê³ ìåø-
êàþòü â Óêðà¿í³, ÿ íå íàçâó, îñ-
ê³ëüêè áàãàòî õòî òðèâàëèé ÷àñ
ïðèõîâóâàâ ÷è é äîñ³ ïðèõîâóº
ñâîþ íàö³îíàëüí³ñòü,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” Ìå¿ð Ñòàìáëåð.—
Çíàþ ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ íåùî-
äàâíî ä³çíàëèñÿ, ùî âîíè ºâðå¿.
Àëå â Óêðà¿í³ íà äåðæàâíîìó ð³â-
í³ ïðîáëåìè àíòèñåì³òèçìó íåìàº”.

Ãîëîâà Äåðæàâíîãî êîì³òåòó àð-
õ³â³â Óêðà¿íè Îëüãà Ã³íçáóðã çàçíà-
÷èëà “Õðåùàòèêó”: “Áîðîòèñÿ çà
ïîâåðíåííÿ Ñóâî¿â Òîðè — öå ïðà-
âî ºâðåéñüêèõ îáùèí. Àëå äëÿ öüî-
ãî ïîòð³áíî çì³íèòè çàêîíîäàâñòâî,
ùî â çìîç³ çðîáèòè ò³ëüêè Âåðõîâ-
íà Ðàäà. Ïðîòå çàãàëîì âèñíîâêè
åêñïåðòèçè íå äàþòü ïîâíî¿ â³äïî-
â³ä³ íà óñ³ çàïèòàííÿ. Íà ìîþ æ
äóìêó, â ö³é ñïðàâ³ äàâíî ïîòð³á-
íî ïîñòàâèòè êðàïêó”

Òîðà òîðóº äîðîãó
äî îáùèíè
Æèòîìèðñüêà ºâðåéñüêà îáùèíà ïðàãíå 
îòðèìàòè Ñóâî¿ Òîðè ñîá³ ó âëàñí³ñòü
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві б ло о олошено про припинення римі-
нальної справи щодо житомирсь их С воїв Тори. На а-
даємо, що їх Житомирсь ий архів надав тимчасове
орист вання місцевій єврейсь ій общині, проте через
звин вачення пош одженні С воїв їх б ло поверн то
до архів . Керівни прес-сл жби Головно о равинат
У раїни Оле Ростовцев запевняє, що єврейсь а общи-
на дома атиметься повернення С воїв Тори постійне
орист вання. Голова Федерації єврейсь их общин
У раїни Меїр Стамблер пере онаний, що в У раїні не-
має антисемітизм , а олова Державно о омітет архі-
вів Оль а Гінсб р вважає, що справі ще ба ато
"білих плям".

Тора — це написаний від р и на
спеціальном пер аменті с вій. Без
ньо о не може відб ватися оле -
тивна молитва. Євреї ставляться до
Тори, я до живої істоти, цін ючи її
більше за власне життя.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””


