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Â³êòîð Þùåíêî
çð³êñÿ ñòàðîãî ñâ³òó
Ïðåçèäåíò çàïðîïîíóâàâ ïðîâåñòè ðåâ³ç³þ 
ïîë³òðåôîðìè 2004 ðîêó

Ùå ïåðåä ïî÷àòêîì çóñòð³÷³
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî îêðåñëèâ ãîëîâíó òåìó,
íà ÿêó â³í õîò³â áè ïîãîâîðèòè —
çá³ëüøåííÿ âëàñíèõ ïîâíîâà-
æåíü. Ãëàâà äåðæàâè âèñòóïèâ çà
ñêàñóâàííÿ Çàêîíó ïðî Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â òà çà ï³äïîðÿäêóâàííÿ
ñîá³ âñ³õ ñèëîâèõ â³äîìñòâ,
âêëþ÷íî ç Âíóòð³øí³ìè â³éñüêà-
ìè ÌÂÑ. Êð³ì òîãî, Â³êòîð
Þùåíêî õîò³â áè óõâàëèòè íîâó
ðåäàêö³þ Êîíñòèòóö³¿ òà ïîñèëè-

òè âïëèâ öåíòðó íà ì³ñöåâ³ îðãà-
íè âëàäè.

Âíàñë³äîê çàïðîïîíîâàíèõ Ïðå-
çèäåíòîì çì³í äî çàêîíîäàâñòâà â
êðà¿í³ â³äáóäåòüñÿ ðåâ³ç³ÿ ïîë³òðå-
ôîðìè 2004 ðîêó, ÿêà ï³äå ó íå-
áóòòÿ ðàçîì ç ¿¿ òâîðöÿìè — Â³ê-
òîðîì Ìåäâåä÷óêîì ³ Îëåêñàí-
äðîì Ìîðîçîì. Äâà ãîëîâí³ êàí-
äèäàòè íà ïðåì’ºðñüêó ïîñàäó íà-
òÿê Ïðåçèäåíòà çðîçóì³ëè, àäæå
äîñëóõàòèñÿ äî Â³êòîðà Þùåíêà ¿õ
çìóøóþòü ðåçóëüòàòè âèáîð³â.

Íåìîæëèâ³ñòü ñòàá³ëüíî¿ ðîáî-
òè ÷èñòî “ïîìàðàí÷åâî¿” êîàë³ö³¿
÷åðåç íåïðèéíÿòí³ñòü äëÿ ÷àñòèíè
ÍÓ—ÍÑ ïðåì’ºðñòâà Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ñòàº âñå î÷åâèäí³øîþ. Îë³¿
ó âîãîíü ï³äëèâ ó÷îðà ó Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêó ÷³ëüíèé “íàøîóêðà¿íåöü”
Þð³é ªõàíóðîâ, ÿêèé çàÿâèâ, ùî
éîìó íå çîâñ³ì çðîçóì³ëî, ÷îìó ë³-
äåðè áëîêó ÍÓ—ÍÑ “ïî÷àëè ïëà-
çóâàòè ïåðåä Þë³ºþ Âîëîäèìèð³â-
íîþ”. Ïðåçèäåíò ìîæå îäèí ðàç
óìîâèòè ïðîãîëîñóâàòè ñâî¿õ ïðè-
õèëüíèê³â — ïðîòå áóòè “öåðáå-
ðîì”, ÿêèé ñòåðåæå äåïóòàò³â äëÿ
Þë³¿ Òèìîøåíêî, Â³êòîð Þùåí-
êî íå çìîæå, òà é íå ñõî÷å. Ðîçó-
ì³þ÷è öå, ïàí³ Òèìîøåíêî ïî÷à-
ëà çàãðàâàòè ç “ðåã³îíàëàìè”. Ó÷î-
ðà âîíà çàÿâèëà, ùî êîàë³ö³ÿ çìî-
æå â³ääàòè îïîçèö³¿ Ðàõóíêîâó ïà-
ëàòó, ïîñàäè çàñòóïíèê³â ì³í³ñòð³â
òà çàñòóïíèê³â ãîë³â îáëäåðæàäì³-
í³ñòðàö³é. Ó ÁÞÒ òàêîæ ãîòîâ³ çà-
ïðîïîíóâàòè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ñòâî-
ðèòè é î÷îëèòè êîíòðîëüíó ê³ëü-
ê³ñòü ïàðëàìåíòñüêèõ êîì³òåò³â òà
íàâ³òü íå ïðîòè âèãàäàòè é ïîñà-
äó â³öå-ïðåì’ºðà “ïî êîíòðîëþ çà
ä³ÿìè”.

За інчення на 3-й стор.

“Íàôòîãàç” 
ìîðèòü õîëîäîì
Ãàçîâèé òðåéäåð íàìàãàºòüñÿ ç³ðâàòè
ïî÷àòîê îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â Êèºâ³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора "Київенер о" та і не отримав обіцяно о ліміт
аз від НАК "Нафто аз У раїни". Та а відмова може
призвести до то о, що батареї вартирах иян з
почат ом опалювально о сезон залишаться холод-
ними. І це попри те, що Київ на 100% під от вався
до зими.

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî êîìïàí³ÿ ÍÀÊ “Íàôòîãàç
Óêðà¿íè” äîñ³ â³äìîâëÿºòüñÿ íàäàòè “Êè¿âåíåðãî” ïîòð³áíèé ë³ì³ò ãà-
çó. Òàêà ïîçèö³ÿ ãàçîâîãî òðåéäåðà ìîæå ïðèçâåñòè äî òîãî, ùî êâàð-
òèðè êèÿí çàëèøàòüñÿ áåç òåïëà, õî÷à íà ï’ÿòíè÷í³é êîëåã³¿ ÊÌÄÀ
éøëîñÿ ïðî 100% ï³äãîòîâêó ñòîëèö³ äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó. Ïåðøèìè ïëàíóâàëè ï³äêëþ÷èòè ïîëîãîâ³ áóäèíêè, ë³êàðí³, äèò-
ñàäêè ³ øêîëè.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ “Êè¿âåíåðãî” “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè, ùî ïèòàí-
íÿ ñòîñîâíî ïîòð³áíîãî ë³ì³òó ãàçó í³áèòî çðóøåíî ç ìåðòâî¿ òî÷êè.
Àëå, ïîïðè öå, åíåðãîêîìïàí³ÿ ÷îìóñü íå îòðèìàëà îá³öÿíîãî. “²ñ-
íóþ÷îãî çàïàñó áëàêèòíîãî ïàëèâà íàðàç³ âèñòà÷èòü äëÿ îá³ãð³âó äèò-
ñàäê³â, ë³êàðåíü, ïîëîãîâèõ áóäèíê³â,— çàçíà÷èâ ïðåäñòàâíèê “Êè-
¿âåíåðãî” Þð³é Áîðçèëîâ.— Àëå, ÿêùî ÷åðåç ð³çêå çíèæåííÿ òåìïå-
ðàòóðè ïîâ³òðÿ äîâåäåòüñÿ ï³äêëþ÷àòè æèòëîâ³ áóäèíêè, éîãî âè-
ÿâèòüñÿ íåäîñòàòíüî”.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, êèÿíè íå ïîâèíí³ ñòðàæäàòè
÷åðåç öå. “Íàâ³òü ÿêùî âàðò³ñòü ãàçó çðîñòå, ãîðîäÿíè çà òåïëî ïëà-
òèòèìóòü çà ñåðåäí³ì òàðèôîì,— çàÿâèâ â³í.— À ñóìó, ïîòð³áíó äëÿ
ïîãàøåííÿ çáèòê³â, âëàäà ãîòîâà âèä³ëèòè ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³”.

Ó ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè” ³íøî¿ äóìêè: òàì ââàæàþòü, ùî ñâî¿
çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä ì³ñòîì âîíè âèêîíàëè. “Ñòàíîì íà 8 æîâòíÿ, â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîäàíèõ çàÿâîê ÄÊ “Ãàç Óêðà¿íè” âæå âèä³ëèëà “Êè¿â-
åíåðãî” ë³ì³òè ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ ïîòî÷íîãî ñïîæèâàííÿ”,— ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó” ïðàö³âíèê ïðåñ-ñëóæáè ÄÊ “Ãàç Óêðà¿íè” (ùî
º äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”) Îëåíà Ìåëü-
íèê.

“Õðåùàòèê” ñòåæèòèìå çà ðîçâèòêîì ïîä³é

Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà
ï³øëà ë³âèì áîêîì
Àíäðóõîâè÷, Æàäàí òà Äåðåø 
ì³ãðóþòü íà Ñõ³ä
Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Із ініціативи видавництв "Фоліо" та "Кл б сімейно о
дозвілля" старт вав прое т "Лівий бере ". Протя ом
тижня Юрій Андр хович, Сер ій Жадан та Люб о Де-
реш нама атим ться за охати в раїнсь літерат -
р меш анців С м, Полтави, Дніпропетровсь а, За-
поріжжя, Донець а та Л ансь а.

Çà ïàôîñîì “Ë³âèé áåðåã” — àêö³ÿ á³ëüøå ïåäàãîã³÷íà, í³æ êî-
ìåðö³éíà. Óñ³õ òðüîõ ïèñüìåííèê³â íà Ñõîä³ Óêðà¿íè äîáðå çíà-
þòü, õî÷à é êóïóþòü, çà ñòàòèñòèêîþ, ð³âíî â ÷îòèðè ðàçè ìåí-
øå, í³æ ó ³íøèõ îáëàñòÿõ. Ãîëîâíà ³íòðèãà ïðîåêòó â òîìó, õòî
êîãî íàñïðàâä³ ïåðåâèõîâóâàòèìå: òðè óêðà¿íñüê³ áîãàòèð³ — íå-
ñâ³äîìèõ “ñõ³äíÿê³â” ÷è ìåøêàíö³ Äîíåöüêà — ïåðñîíàëüíî Þð³ÿ
Àíäðóõîâè÷à, êîòðèé äîñ³ ââàæàº ¿õ íå ïîâíîö³ííèìè óêðà¿íöÿ-
ìè, à “ëþäüìè, ùî æèâóòü òàì”
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Ві тор Ющен о вирішив спіл ватися з прем’єром Ян овичем через рісло

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ, 
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Ві тор Ющен о не ризи н в відправити в опози-
цію жодно о з переможців парламентсь их пере онів.
Ви ли авши їх Се ретаріат, лава держави не запро-
пон вав створити широ оаліцію, проте над мав від-
дати біло-бла итним не тіль и парламентсь і омітети,
а й портфелі в ряді. За та ою схемою Президент стає
посередни ом на роздачі призів від виборів. За посл и
Ві тор Ющен о просить "лише" с ас вати політичн ре-
форм , розі ран йо о попередни ом Леонідом К чмою.
Політи и не всти ли відраз отямитися і том по и що
важно вивчають с ть пропозиції.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
çàõèùàº çåëåí³ íàñàäæåííÿ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ïðîô³ëüí³ ñëóæáè âè-
â÷àþòü ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿä-
êó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòî-
ð³¿ Êèºâà ³ ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ¿õíüî¿ â³ä-
íîâíî¿ âàðòîñò³. Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ïåðåä-
áà÷àº çá³ëüøåííÿ ïðàêòè÷íî óäâ³÷³ îïëàòè
çà çíåñåííÿ äåðåâ, êóù³â, êëóìá òîùî. Ó ñå-
ðåäíüîìó 14 òèñ. ãðí çà îäíå äåðåâî. Àëå, çà
ñëîâàìè ïàíà Áàññà, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà õî÷å ïîäâî¿òè ð³âåíü ö³º¿ êîìïåíñàö³¿,
ùîá íàäàë³ çàáóäîâíèêè ê³ëüêà ðàç³â ïîäó-
ìàëè ïåðåä òèì, ÿê çðóáóâàòè òå ÷è ³íøå äå-
ðåâî. Îñîáëèâî, êîëè çâîäÿòü êîìåðö³éí³
îá’ºêòè

Ì³ñüêà âëàäà ïîâåðíå 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíó 
äèòÿ÷èé ñàäîê

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Â³êòîð Äàâèäåíêî ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî â ïðîöåñ³ ³í³ö³éîâàíî¿ Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì
ìàñøòàáíî¿ ðîáîòè ç ïîâåðíåííÿ ïðîô³ëþ
ïðèì³ùåííÿì äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, ÿê³ ðàí³øå çäàâàëè â îðåíäó òà âèêîðèñ-
òîâóâàëè íå çà ïðèçíà÷åííÿì, òðèâàþòü ñóäî-
â³ ïðîöåñè. Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Äàâèäåíêà, öå
ñòîñóºòüñÿ ³ äèòÿ÷îãî ñàäêà ¹ 183 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³.

Ç ³í³ö³àòèâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ì³ñü-
êà âëàäà ïðîäîâæóº áîðîòèñÿ çà çáåðåæåííÿ
òà ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â

ÊÌÄÀ âñòàíîâèòü 
ïàì’ÿòíèê Ïèëèïîâ³ Îðëèêó

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ñòî-
ëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíè-
êà âèäàòíîìó óêðà¿íñüêîìó ãåòüìàíîâ³ Ïè-
ëèïó Îðëèêó íà ðîç³ âóëèöü Ïèëèïà Îðëè-
êà òà Ëèïñüêî¿. Çã³äíî ç öèì äîêóìåíòîì, áó-
ä³âíèöòâî òðèâàòèìå ïðîòÿãîì 2007—2008
ðîê³â

“Êè¿âàâòîäîð” ïî÷àâ çâîäèòè
åñòàêàäó Ïîä³ëüñüêîãî 
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî îáìåæåííÿ ðóõó àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é â³ä
âóë. Õîðèâà äî Àíäð³¿âñüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³. Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, îáìåæåííÿ
ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïîðóäæåííÿì åñòàêàäè âçäîâæ
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ ó êîìïëåêñ³ áóä³â-
íèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷å-
ðåç ð³÷êó Äí³ïðî

Êè¿â ë³äèðóº çà ð³âíåì 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà ï³ä-
ñóìêàìè 9 ì³ñÿö³â 2007 ðîêó Êè¿â ïîñ³äàº ïåð-
øå ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ ðåã³îí³â äåðæàâè çà ð³â-
íåì ïðàöåâëàøòóâàííÿ íåçàéíÿòîãî íàñåëåí-
íÿ, îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ áåçðî-
á³òíèõ (37 % çàðåºñòðîâàíèõ) òà çàëó÷åííÿ ¿õ
äî îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò (ìàéæå 21
%). Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, ïîð³âíÿíî ç
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí äî öåíòð³â çàéíÿòîñò³ çðîñëè
íà 3,2 %, îáñÿãè ïðàöåâëàøòóâàííÿ ï³äâèùè-
ëèñÿ íà 12,5 %. Ó ñ³÷í³ — ñåðïí³ 2007 ðîêó â
Êèºâ³ ç’ÿâèëîñÿ ïîíàä 56 òèñ. íîâèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü, ùî íà 10 % á³ëüøå, í³æ çà â³äïîâ³äíèé
ïåð³îä 2006-ãî

Òîðæåñòâî çàêîíó
Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè Äåíü þðèñòà

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в У раїні відзначали День
юриста. В день свята Союз
юристів У раїни рочисто на о-
родив переможців Все раїн-
сь о о он рс на раще про-
фесійне дося нення "Юрист ро-
". Привітати раїнсь их прав-

ни ів завітали радни президен-
та Степан Гавриш та повнова-
жений Верховної Ради з прав
людини Ніна Карпачова.

Ó÷îðà â ðåñòîðàí³ “Ëèïñüêèé îñîáíÿê”
íà ÷åñòü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà Ñîþç þðèñ-
ò³â Óêðà¿íè ïðîâ³â óðî÷èñòå íàãîðîäæåí-
íÿ ïåðåìîæö³â ùîð³÷íîãî êîíêóðñó

“Þðèñò ðîêó”. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” ãîëîâà Ñîþçó þðèñò³â Âàëåð³é ªâäî-
êèìîâ, êîíêóðñ ïðîâîäÿòü óæå 8-é ð³ê.
Îñòàíí³õ äâà ðîêè çàì³ñòü íüîãî â³äáóâàâ-
ñÿ êîíêóðñ “Êðàùå þðèäè÷íå âèäàííÿ
ðîêó”, àäæå íåìîæëèâî ô³íàíñóâàòè
îáèäâà êîíêóðñè îäíî÷àñíî.

Ñóää³, ïðîêóðîðè òà àäâîêàòè ìàëè çìî-
ãó ïîçíàéîìèòèñÿ é ïîñï³ëêóâàòèñÿ ï³ä
÷àñ íàãîðîäæåííÿ òà ôóðøåòó. Ïðèâ³òà-
òè þðèñò³â ð³çíèõ ñôåð ó ðåñòîðàí “Ëèï-
ñüêèé îñîáíÿê” çàâ³òàëè óïîâíîâàæåíèé
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïðàâ ëþäèíè Í³íà Êàð-
ïà÷îâà, â. î. ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Ìèõàéëî Êîðí³ºíêî, çàñòóïíèê ãåíåðàëü-
íîãî ïðîêóðîðà Îëåêñàíäð Øèíàëüñüêèé.
Ñåðåä ãîñòåé áóëî ïîì³÷åíî é ðàäíèêà
Ïðåçèäåíòà Ñòåïàíà Ãàâðèøà, ùî ïî-
ïðèÿòåëüñüêè ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ïàíîì ªâ-
äîêèìîâèì ³ ï³øîâ, íå äî÷åêàâøèñü çà-
ê³í÷åííÿ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ.

Öüîãî ðîêó ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âçÿëè ïî-
íàä 300 þðèñò³â ç óñ³õ ðåã³îí³â êðà¿íè. Çà-
ãàëîì áóëî âèçíà÷åíî 14 íîì³íàö³é, çîê-
ðåìà “Ñë³ä÷èé”, “Ïðîêóðîð”, “Þðèñò —
äåðæàâíèé ä³ÿ÷”, “Þðèñò-â÷åíèé”, “Àä-
âîêàò”. Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ïî÷åñí³ ãðà-
ìîòè òà óí³êàëüí³ ñòàòóåòêè ó âèãëÿä³ ðó-
êè — ñèìâîëó êëÿòâè òà â³ðíîñò³.

ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâà íîì³íàö³éíîãî
êîì³òåòó êîíêóðñó Àíàòîë³é Êîâàëåíêî,
êîíêóðñ áóâ â³äêðèòèé: äî Ñîþçó þðèñ-
ò³â íàäñèëàëè àíêåòè ÿê â³ä äåðæàâíèõ,
òàê ³ ïðèâàòíèõ ñòðóêòóð. ×ëåíè íîì³-
íàö³éíîãî êîì³òåòó øëÿõîì òàºìíîãî ãî-
ëîñóâàííÿ îáèðàëè òðüîõ íàéêðàùèõ ëà-
óðåàò³â òà ïåðåìîæöÿ ó êîæí³é íîì³íà-
ö³¿. Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ó ðîáîò³ þðèñ-
ò³â, íà äóìêó Àíàòîë³ÿ Êîâàëåíêà, çàëè-
øàºòüñÿ çàñòàð³ëà ñóäîâà ñèñòåìà íà òå-
ðåíàõ êðà¿í êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó

Ніна Карпачова поздоровила юристів, проте заявила, що правос ддя в У раїні ще і досі непрозоре

10.00 Çà ó÷àñòþ ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ íà-
óêîâî-ïðàêòè÷íèé ñåì³íàð íà òå-
ìó: “Íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ êîðåêö³é-
íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè ç àóòèçìîì”.

11.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà â³çüìå ó÷àñòü ó “Äí³ â³ä-
÷èíåíèõ äâåðåé” â Êè¿âñüêîìó ì³-
í³-ãóðòîæèòêó äëÿ îñ³á ç ðîçóìîâîþ
â³äñòàë³ñòþ íà òåìó: “Ïåðø³ êðîêè”.

14.00 Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè À. Êîâàëåí-
êî ïðîâåäå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, íà
ÿêîìó ðîçãëÿäàòèìóòü äåòàëüíèé
ïëàí òåðèòîð³¿ Æóêîâîãî îñòðîâà.

16.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà âðó÷èòü áëàãîä³éíó äî-
ïîìîãó â ðàìêàõ àêö³¿ “Äîïîìîæè
êîíêðåòí³é ëþäèí³” (Õðåùàòèê,
36, ê³ìí.507).

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Óïðàâë³ííÿ çàëèøèëè
áåç ñòðóêòóðè
Äåïóòàòè â³äïðàâèëè íà äîîïðàöþâàííÿ ³ âèâ÷åííÿ
ïèòàííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ íîâîãî â³äîìñòâà

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè
5 ãîëîâíèõ ïèòàíü, ê³ëüêà ïîâòîðíèõ òà
14 êàäàñòðîâèõ ñïðàâ, ÿê³ ä³ñòàëè ïîçè-
òèâíó îö³íêó. “Ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³-
ìè çàñ³äàííÿìè íèí³øíº áóëî íå òàêèì

íàïðóæåíèì”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà êîì³-
ñ³¿ ªâãåí Øàëîìåºâ.

Çà ïîäàííÿì äåïóòàòà Êè¿âðàäè ²ãîðÿ
Äîáðóöüêîãî ÷ëåíè êîì³ñ³¿ îáãîâîðþâàëè
ïðîåêò ð³øåííÿ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í â îð-
ãàí³çàö³þ âèðîáíèöòâà ³ çàòâåðäæåííÿ íî-
âî¿ ñòðóêòóðè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà ç³ çá³ëüøåííÿì øòàòíî¿
÷èñåëüíîñò³”. Öå ïèòàííÿ âèð³øåíî â³ä-
ïðàâèòè íà äîîïðàöþâàííÿ ³ ñòâîðèòè ïî
íüîìó ðîáî÷ó ãðóïó. “Ç äîêóìåíòîì ñïî-
÷àòêó ìàþòü îçíàéîìèòèñÿ þðèñòè ³ ôà-
õ³âö³ Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ,—
ïîâ³äîìèâ ïàí Øàëîìåºâ.— Çãîäîì éîãî
ùå ðàç âèíåñóòü íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ ³ âæå
ïîò³ì íà ñåñ³þ Êè¿âðàäè”.

Ãîëîâà ì³ñòîáóä³âíî¿ êîì³ñ³¿ ïîâ³äîìèâ
òàêîæ, ùî äåïóòàòè ïîçèòèâíî ðîçãëÿíó-
ëè ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî ñêàñóâàííÿ ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè ñòîñîâíî íàäàííÿ ÒÎÂ
“Ò. Å. Êîíñàëò³íã” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä
ñïîðóäæåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì ó ïðîâ. ²âàíà Ìàð’ÿíåíêà,
14 â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. “Ïîäàëüøó äî-
ëþ öüîãî áóä³âíèöòâà âèð³øóâàòèìóòü äå-
ïóòàòè âæå íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè”,— ðîçïîâ³â ªâãåí Øàëîìåºâ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час засідання постійної омісії Київради з питань містоб -
д вання і архіте т ри деп тати відправили на доопрацювання про-
е т рішення щодо внесення змін в ор анізацію виробництва і за-
твердження нової стр т ри Головно о правління містоб д вання,
архіте т ри та дизайн місь о о середовища. Місцеві народні об-
ранці вирішили детальніше вивчити це питання, порадившися з
юристами й фахівцями Головно о фінансово о правління. Спеці-
ально для цьо о вирішено створити робоч р п .
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²âàí ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ЦВК продовжила затвердж -
вати прото оли о р жних виборч о-
мів з мо рими печат ами. Станом на
понеділо там отримали прото оли з
224 територіальних виборчих о р -
ів. Не надійшов та ий прото ол
тіль и від одно о о р — № 1 (Сім-
ферополь). Проте попередньо омі-
сія вже повідомила про підс м и о-
лос вання. До парламент проходять
Партія ре іонів, БЮТ, НУ-НС, КПУ і
Бло Литвина.

Çà äàíèìè ä³ëüíè÷íèõ êîì³ñ³é, çà Ïàðò³þ ðå-
ã³îí³â ïðîãîëîñóâàëè 34,37% âèáîðö³â, çà
ÁÞÒ — 30,71%, çà áëîê ÍÓ-ÍÑ — 14,15%, çà
ÊÏÓ — 5,39%, çà Áëîê Ëèòâèíà — 3,96%. Íå
ï³äòðèìàëè æîäíó ïîë³òè÷íó ñèëó 2,73% óêðà-
¿íö³â, ùî òðîõè íå äîòÿãóº äî ðåçóëüòàòó ñîö³-
àë³ñò³â — 2,86%.

Óñ³ ó÷àñíèêè ïåðåãîí³â, îêð³ì ñîö³àë³ñò³â, ó
íàáðàíèõ â³äñîòêàõ ïîêðàùèëè ñâî¿ ðåçóëüòà-
òè. Ïðîòå áàãàòî ç íèõ çíà÷íî âòðàòèëè ó ê³ëü-
êîñò³ ãîëîñ³â. ßêùî íà âèáîðàõ-2006 ðåã³îíà-
ëè ìàëè 8 148 745 ãîëîñ³â, òî â 2007-ìó —
8 013 918. ÍÓ-ÍÑ ð³ê òîìó ï³äòðèìàëè
3 539 140 âèáîðö³â, à íèí³ — ëèøå 3 301 012.
Âî÷åâèäü, ïîñòàò³ Þð³ÿ Ëóöåíêà òà Îëåêñàí-
äðà Îìåëü÷åíêà ãîëîñ³â áëîêîâ³ íå äîäàëè.
ÊÏÓ ïîë³ïøèëà ñâ³é ðåçóëüòàò íà 327 òèñ. ãî-
ëîñ³â. Ó Áëîêó Ëèòâèíà çäîáóòêè çðîñëè íà
304 òèñ. Íàéàêòèâí³øå ïîïðàöþâàëè â ÁÞÒ —
Þë³ÿ Òèìîøåíêî çá³ëüøèëà çà ð³ê ñâîþ ïî-
ïóëÿðí³ñòü íà ï³âòîðà ì³ëüéîíà. À îñü ñîö³-
àë³ñòàì ïîñàäè â óðÿä³ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à êîø-
òóâàëè 776 òèñ. ïðèõèëüíèê³â

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ïàðò³ÿ 
ðåã³îí³â ìàº
áëîêóâàëüíèé
ïàêåò 
ó Âåðõîâí³é Ðàä³
³ â áóäü-ÿêó ìèòü ìîæå 
¿¿ ðîçïóñòèòè
Âîëîäèìèð ÊÎÐÍ²ËÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äîñ³ â³ä Ïàðò³¿
ðåã³îí³â ëóíàëè
äóæå ð³çí³ çàÿâè,
íàâ³òü òàê³, ùî
ñóïåðå÷èëè îäíà
îäí³é. Âñ³ íèí³
³íòåðïðåòóþòü çà-
ÿâè òðüîõ “ðåã³î-
íàë³â”: ²ííè Áî-
ãîñëîâñüêî¿, Íåñ-
òîðà Øóôðè÷à ³
Ñåðã³ÿ Ê³âàëîâà.
ß õîò³â áè çàçíà-
÷èòè, ùî âñ³ òðîº
ðîáèëè ö³ çàÿâè â
ð³çíîìó êîíòåêñò³. Ïàí Øóôðè÷ íàòÿêíóâ,
ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ñêëàäå ìàíäàòè, ÿêùî áó-
äå äèêòàò ç áîêó ïîìàðàí÷åâèõ. Ïàí³ Áîãî-
ñëîâñüêà ñêàçàëà, ùî ìîæóòü ï³òè íà öå, ÿê-
ùî êîàë³ö³þ ñòâîðÿòü áåç ¿õíüî¿ ó÷àñò³, òîá-
òî áóäå “ïîìàðàí÷åâà” êîàë³ö³ÿ, à ¿õ â³äñóíóòü
íà ìàðã³íåñ. Ñåðã³é Ê³âàëîâ óçàãàë³ í³÷îãî íå
ãîâîðèâ, à ëèøå ïðèïóñòèâ, ùî º òàêà éìî-
â³ðí³ñòü. Îòæå, òðè çîâñ³ì ð³çí³ çàÿâè. À ùå
ïðîçâó÷àëà çàÿâà ³ Ðà¿ñè Áîãàòèðüîâî¿ ïðî òå,
ùî â æîäíîìó ðàç³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íå çáèðàº-
òüñÿ íàâ³òü ðîçãëÿäàòè òàêó ìîæëèâ³ñòü.

Äëÿ òîãî, ùîá íå ïðèéìàòè äåïóòàòñüê³
ïîâíîâàæåííÿ, ïîòð³áí³ âàãîì³ àðãóìåíòè.
Àëå òå, ùî òàê³ çàÿâè çâó÷àòü, îçíà÷àº: ÏÐ
ìàº, âëàñíå, áëîêóâàëüíèé ïàêåò àêö³é ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ ³, çâè÷àéíî, ïîòð³áíî ìàòè öå íà
óâàç³. ß ïðèïóñêàþ, ùî “ïîìàðàí÷åâ³” âæè-
âàòèìóòü òèõ çàõîä³â, ùî ³ ó 2006 ðîö³, êîëè
22 ëèïíÿ í³áè ñòâîðèëè “ïîìàðàí÷åâó êîàë³-
ö³þ”. Òîä³ Þë³ÿ Òèìîøåíêî âçàãàë³ çàïåðå-
÷óâàëà ïðàâî îïîçèö³¿ íà òå, ùîá î÷îëþâà-
òè êîì³òåòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³, ÷îãî íå áóëî
íàâ³òü ïðè Ëåîí³äîâ³ Êó÷ì³. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
ãîòîâà áóëà â³äñòîþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ íà-
â³òü êóëàêàìè, ìîá³ë³çóâàëà âëàñí³ ðåñóðñè.

Ïðèïóñêàþ, ùî é òåïåð “ïîìàðàí÷åâ³”
ïî÷íóòü òàê ñàìî áåçäóìíî ñòàâèòèñÿ äî “ðå-
ã³îíàë³â”. Àëå ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ó Âåðõîâí³é Ðàä³, êîëè ôðàêö³¿ ìàþòü öåé
“áëîêóâàëüíèé ïàêåò” ç³ 150 ãîëîñ³â ³ ìîæóòü
óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî ñêëàäàííÿ äåïóòàò-
ñüêèõ ïîâíîâàæåíü (ïðåöåäåíò óæå ñòâîðå-
íî), äóæå íåáåçïå÷íà äëÿ Óêðà¿íè. Ìè îïè-
íÿºìîñÿ ó ñèòóàö³¿, êîëè íåçàëåæíî â³ä òî-
ãî, õòî áóäå â îïîçèö³¿ — “ðåã³îíàëè” ÷è
ÁÞÒ,— êîæíà ç öèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë áóäü-
ÿêî¿ ìèò³ ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ íåäîñêîíàëîþ
íîðìîþ Êîíñòèòóö³¿. Öå ðàíî ÷è ï³çíî òðå-
áà âèïðàâëÿòè.

ß ÷àñòêîâî çãîäåí ³ç çàÿâîþ Þð³ÿ Áîëäè-
ðºâà ïðî òå, ùî Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íå ïîòð³áíî
áóëî òàê äîâãî ÷åêàòè, ùîá çíîâó âèíåñòè íà
ïåðøèé ïëàí òåìó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ÍÀÒÎ
òà ³íø³. Ùîäî ðîë³ àìåðèêàíñüêèõ ïîë³òòåõ-
íîëîã³â, òî ¿¿ äåùî ïåðåá³ëüøóþòü. Íà Ïàð-
ò³þ ðåã³îí³â ïðàöþâàëè ð³çí³ ãðóïè ïîë³òòåõ-
íîëîã³â ³ ç Àìåðèêè, ³ ç Óêðà¿íè. Àìåðèêàí-
ö³, âëàñíå, âèêîíóâàëè çàìîâëåííÿ. Ïåðåä
íèìè áóëî ïîñòàâëåíî çàâäàííÿ, îäíå ç
íèõ — ï³äâèùèòè ðåéòèíã Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó
öåíòð³ Óêðà¿íè. Ðåéòèíã ó öåíòð³ ñïðàâä³
çð³ñ, àëå ïðè öüîìó ïàðò³ÿ âòðàòèëà ãîëîñè
íà ñõîä³ é ï³âäí³. ² òóò éäåòüñÿ ïðî ïîìèë-
êè íå ïîë³òòåõíîëîã³â, ÿê³ âèêîíóâàëè çàâ-
äàííÿ, à òèõ, õòî ö³ çàâäàííÿ íåïðàâèëüíî
ñôîðìóëþâàâ äëÿ ïîë³òòåõíîëîã³â. Ðîëü ïî-
ë³òòåõíîëîã³â íå òàêà çíà÷íà, ùîá âèçíà÷à-
òè ñòðàòåã³þ âåëèêî¿ ïàðò³¿
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11.00 —  Ãîëîâà êîì³òåòó “Ð³âí³ñòü
ìîæëèâîñòåé” Îëåêñàíäð ×åê-
ìèøåâ ïðîâåäå ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³þ “Óðîêè âèñâ³òëåííÿ
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ â ÇÌ²”.

13.00 —  Äåïóòàò Äåðæäóìè ÐÔ À.Êîêî-
øèí â³çüìå ó÷àñòü ó òåëåìîñò³
“Ïðîáëåìè ðåôîðìóâàííÿ ÑÍÄ:
ïð³îðèòåòè ó÷àñíèê³â ï³ñëÿ ñà-
ì³òó â Äóøàíáå”.

14.00 —  Äèðåêòîð öåíòðó “Ñîô³ÿ” Àí-
äð³é ªðìîëàºâ â³çüìå ó÷àñòü ó
êðóãëîìó ñòîë³ “Ïàðëàìåíò-
ñüêà êîàë³ö³ÿ â Óêðà¿í³: îñî-
áëèâîñò³ âèáîðó êîëüîðó”.

15.00 — Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ³ì. Ãîðøå-
í³íà òà Öåíòð ïîë³òè÷íî¿ ðåêëà-
ìè ïðîâåäóòü çàñ³äàííÿ íà òå-
ìó: “Ï³äñóìêè âèáîð³â: óðîêè é
ïðîãíîçè”.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Äî ïàðëàìåíòó 
ïðîõîäÿòü ï’ÿòü êîëîí
ÖÂÊ îãîëîñèëà ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â

Â³êòîð Þùåíêî çð³êñÿ
ñòàðîãî ñâ³òó
Ïðåçèäåíò çàïðîïîíóâàâ ïðîâåñòè ðåâ³ç³þ ïîë³òðåôîðìè 2004 ðîêó

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ñõîæå, ñàìå öåé âàð³àíò “ïàðëàìåíòó
áåç îïîçèö³¿” íèí³ êîðèñòóºòüñÿ íàéá³ëü-
øîþ ï³äòðèìêîþ ïîë³òèêóìó. Ôîðìàëü-
íî äî ñêëàäó êîàë³ö³¿ óâ³éäóòü ÁÞÒ, “ÍÓ-
ÍÑ” òà, ìîæëèâî, Áëîê Ëèòâèíà. Ïðîòå
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, çáåð³ãøè îáëè÷÷ÿ, îòðè-
ìàº ÷àñòèíó ïîðòôåë³â â óðÿä³ ³ ïàðëàìåí-
ò³, â îáì³í íà ùî ï³äòðèìàº ñâî¿ìè ãîëî-
ñàìè êàäðîâ³ ð³øåííÿ, âàæëèâ³ åêîíîì³÷-
í³ çàêîíîïðîåêòè òîùî. Öå äàñòü çìîãó
Þë³¿ Òèìîøåíêî ä³ñòàòèñÿ îìð³ÿíî¿ ïî-
ñàäè, à ÷³ëüíèì ðåã³îíàëàì — çàñòðàõó-
âàòèñÿ â³ä ÷åðãîâîãî âèòêà ïåðåä³ëó âëàñ-
íîñò³. Ïðîòå ãîëîâíå çàïèòàííÿ — õòî
òàêè º ãîëîâíèì ó êðà¿í³ — çàëèøàºòüñÿ
áåç â³äïîâ³ä³, à, îòæå, òàêà êîàë³ö³ÿ íå
çìîæå áóòè òðèâêîþ. Ñêîð³ø çà âñå ñà-
ìå Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³äå íà çàãîñòðåí-
íÿ êîíôë³êòó ³ äåñü ÷åðåç ï³âðîêó, ðîç-
ðàõóâàâøèñü ç³ ñïîíñîðàìè ñâîº¿ êîìïà-
í³¿, çàëèøèòü ïîñàäó ïðåì’ºðà ³ ïî÷íå
ïðåçèäåíòñüêó êàìïàí³þ. À îá³öÿíå íåþ
ðåã³îíàëàì ó÷îðà óõâàëåííÿ “Çàêîíó ïðî
îïîçèö³þ” ñòàíå ãàðàíò³ºþ âëàñíîãî îïî-
çèö³éíîãî ìàéáóòíüîãî.

Ïîãðàòèñÿ â ³ãðè, çàïðîïîíîâàí³ Ïðå-

çèäåíòîì, íå ïðîòè ³ â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Â³êòîð ßíóêîâè÷, íàçâàâøè â÷îðàøíþ
çóñòð³÷ “íåâåëè÷êîþ äèñêóñ³ºþ”, çàÿâèâ,
ùî öÿ äèñêóñ³ÿ “â ÷åðãîâèé ðàç ïåðåêî-
íàëà â òîìó, ùî ìè íå ïîâèíí³ øóêàòè
âîðîã³â ó äåðæàâ³, à ìè ïîâèíí³ øóêàòè
÷è ïàðòíåð³â, ÷è îïîíåíò³â”. Â³êòîð ßíó-
êîâè÷ ïåðåêîíóâàâ æóðíàë³ñò³â, ùî ñàìå
â³í ôîðìóâàòèìå ìàéáóòí³é óðÿä, àëå çà-
çíà÷èâ, ùî íå ïðîòè çì³íèòè çàêîí ïðî
Êàáì³í. “Çàêîíè ñêàñîâóâàòè íå ìîæíà.
¯õ ìîæíà çì³íþâàòè. Íàñê³ëüêè ìîæíà
çì³íþâàòè öåé çàêîí, ìè ñâîþ òî÷êó çî-
ðó âæå âèñëîâëþâàëè. ß çãîäåí ç ïîçè-
ö³ºþ Ïðåçèäåíòà, ùî òðåáà øóêàòè áà-
ëàíñ âëàäè ³ âñå, ùî ìîæíà âðàõóâàòè áåç
çì³í Êîíñòèòóö³¿, âñå, ùî ìîæíà âðàõó-
âàòè â çàêîíàõ, öå òðåáà ðîáèòè”,— ñêà-
çàâ ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

Ëèøå â ïèòàíí³ ïåðåäà÷³ Â³êòîðó
Þùåíêó ïîâíîãî êîíòðîëþ íàä ñèëî-
âèêàìè â³í áóâ îáåðåæí³øèé. Â³êòîð
ßíóêîâè÷ çàÿâèâ, ùî “ãëàâà äåðæàâè ïî-
âèíåí ìàòè êîíòðîëü íàä ñèëîâèìè â³-
äîìñòâàìè â ìåæàõ òèõ ïîâíîâàæåíü, ÿê³
â³í ìàº. ² Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â òàêîæ ïî-
âèíåí ìàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ³ âèêî-
íóâàòè ¿õ”.

Îòæå, Ïðåçèäåíò ó÷îðà ñïðîáóâàâ ðî-
ç³ãðàòè “çîëîòó àêö³þ”. ×è âäàñòüñÿ éî-
ìó çíà÷íî ïîñèëèòè âïëèâ íà óðÿä, ³ ñòà-
íå ãîëîâíèì ïèòàííÿì “êîàë³ö³àäè”. Ïî-
ãîäæóºòüñÿ ç öèì ³ ïîë³òîëîã Àíäð³é ªð-
ìîëàºâ. “ß äóìàþ, áàæàííÿ Â³êòîðà
Þùåíêà íå îáìåæèòüñÿ ñèëîâèìè ñòðóê-
òóðàìè. Íàñïðàâä³ ïëàíè Ïðåçèäåíòà
çðåøòîþ áóäóòü ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàíîì Ïðå-
çèäåíòà ÿê êåð³âíèêà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
ß äóìàþ, ùî Ïðåçèäåíò áóäå âèêîðèñòî-
âóâàòè êðèçîâ³ ìîìåíòè ó êîàë³ö³àä³ òà
ïðåì’ºð³àä³, ùîá âíåñòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿.
Âñå çàê³í÷èòüñÿ ðåôåðåíäóìîì, íà ÿêèé
áóäå âèíåñåíî ïðîåêò íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿.
À ùîäî ðåàêö³¿ Òèìîøåíêî — öå áóäå
îäí³ºþ ç ³íòðèã íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Äëÿ
Â³êòîðà Þùåíêà êîíñòèòóö³éíèé ðåôå-
ðåíäóì º âèìîãîþ äî ìàéáóòíüî¿ êîàë³-
ö³¿, à Þë³ÿ Òèìîøåíêî íå çàõî÷å çâóæó-
âàòè ïîâíîâàæåííÿ ïðåì’ºðà. Êîæåí áó-
äå íàïîëÿãàòè íà ñâîºìó, ³ öå ìîæå ñòà-
òè îäí³ºþ ç ïðè÷èí êðèçè ó ïåðåãîâîðàõ
ùîäî ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿”,— çàÿâèâ â³í
“Õðåùàòèêó”

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ, 
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ

“Хрещати ”
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Àíòèìîíîïîëüíèé
êîì³òåò
â³äñòîþâàòèìå
ö³íè
Ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç âàðòîñò³
òîâàð³â íà ïðîäîâîëü÷èõ
ðèíêàõ Óêðà¿íè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

На мин лом тижні Антимонополь-
ний омітет У раїни розпочав ана-
ліз цін на продовольчих рин ах
раїни. Я що дійд ть виснов , що
вони необґр нтовано завищені,
винних оштраф ють. За даними
Держ омстат , в ба атьох областях
У раїни вартість прод тів зросла
на 3%, тоді я Києві вона зали-
шилася на том ж самом рівні.
До то о ж середня заробітна плата
иян на 1 тис. рн більша, ніж
ре іонах.

Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà ãîëîâà Àíòèìîíî-
ïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè Îëåêñ³é Êîñòó-
ñºâ ïîâ³äîìèâ ïðî ïî÷àòîê ðîçñë³äóâàííÿ
íà ïðîäîâîëü÷èõ ðèíêàõ êðà¿íè. “ßêùî
õòîñü âèð³øèâ ñêîðèñòàòèñÿ íå íàäòî ñòà-
á³ëüíîþ ïîë³òè÷íîþ ñèòóàö³ºþ â êðà¿í³ ³
íàáèòè êèøåí³, áåçï³äñòàâíî ï³äíÿâøè ö³-
íè íà ïðîäóêòè, òî ¿ì çà öå äîâåäåòüñÿ â³ä-
ïîâ³ñòè”,— çàÿâèâ ïàí Êîñòóñºâ. Â³í ðîç-
ïîâ³â, ùî íàïåðåäîäí³ Êè¿âñüêèé àïåëÿö³é-
íèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ïîñòàâèâ êðàïêó â
ñïðàâ³ çìîâè öóêðîâèê³â. ÀÌÊÓ íàêëàâ
øòðàô 17,2 ìëí ãðí íà 7 îïòîâèõ îïåðàòî-
ð³â ðèíêó öóêðó, ÿê³ ó 2004 ðîö³ áåçï³äñòàâ-
íî òà ñèíõðîííî ï³äâèùóâàëè ö³íó íà öó-
êîð. À â³äòàê, ÀÌÊÓ ïðîâåäå àíàë³ç óñ³õ
ñêëàäîâèõ ö³í íà ïðîäóêòè.

Ó ñóáîòó â Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ ñòàòèñ-
òèêè ñêàçàëè êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòè-
êà”, ùî ³íôëÿö³ÿ çà âåðåñåíü ó ÷îòèðè ðà-
çè ïåðåâèùèëà ïðîãíîçîâàíèé Êàáì³íîì
ð³âåíü ³ ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ öüîãî ñòàëî
ïîäîðîæ÷àííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Çà âå-
ðåñåíü âàðò³ñòü ïðîäóêò³â çðîñëà íà 3% (íà
12,4% â³ä ïî÷àòêó ðîêó). “Ïåðåäîâèêàìè”
ñòàëè ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ — 17,3% ó âåðåñ-
í³ (49,5% â³ä ïî÷àòêó ðîêó), ìîëîêî — 8,9%
(15,4%), âåðøêîâå ìàñëî — 8,2% (20,4%) ³
ÿéöÿ — 7,4 (18,9%). Íà ê³ëüêà â³äñîòê³â ïî-
äîðîæ÷àëè õë³á, ìàêàðîíí³ âèðîáè, ì’ÿñî
òà ì’ÿñîïðîäóêòè. Åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü
ïîäàëüøå ïîäîðîæ÷àííÿ îêðåìèõ ïðîäóê-
ò³â. Òàê, ö³íà íà ìîëîêî òà ÿéöÿ äî ê³íöÿ
ðîêó ìîæå çá³ëüøèòèñÿ íà 20%, íà ì’ÿñî —
íà 10%, ñîíÿøíèêîâó îë³þ — 17%.

Òèì ÷àñîì ó Êèºâ³ ö³íè íà ïðîäóêòè çà-
ëèøàþòüñÿ ñòàá³ëüíèìè. Íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Âàñèëü
ßñòðóáèíñüêèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
îñòàíí³ì ÷àñîì ó Êèºâ³ çðîñòàº âàðò³ñòü ëè-
øå îë³¿, ñòîñîâíî ðåøòè ïðîäóêò³â çáåð³ãàº-
òüñÿ ö³íîâèé ð³âåíü. Ïîñàäîâåöü íå áà÷èòü
òàêîæ ïåðåäóìîâ äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õíüîãî
ïîäîðîæ÷àííÿ.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó Âàñèëü Ùåðáåíêî
íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ïîïðè òîòàëü-
íèé ñòðèáîê ö³í, ó Êèºâ³ âîíè çàëèøàþòü-
ñÿ íàéïðèéíÿòí³øèìè. Òàê, ó ñòîëèö³ íå
äîðîæ÷àâ õë³á. “Ñüîãîäí³ ó íàñ ö³íè íà 24
îñíîâí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ íà ð³âí³ àáî
íàâ³òü íèæ÷³, í³æ ó òèõ ðåã³îíàõ, äå ö³ ïðî-
äóêòè âèðîùóþòü òà âèãîòîâëÿþòü”,— ñêà-
çàâ ïàí Ùåðáåíêî. Õî÷à ùå íå çàê³í÷èâñÿ
ñåçîí çáèðàííÿ âðîæàþ, íà áàçàõ ñòîëèö³
óæå çàãîòîâàíî ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ íà
15 òèñ. òîíí á³ëüøå, í³æ òîð³ê. ¯¿ êèÿíè
ìàþòü çìîãó ïðèäáàòè íà ÷èñëåííèõ ÿð-
ìàðêàõ. “Îñê³ëüêè ö³íà ôîðìóºòüñÿ ó ñèñ-
òåì³ ïîïèò-ïðîïîçèö³ÿ, òî ìè, äàþ÷è íà
ÿðìàðêè äåøåâøèé òîâàð, òàêèì ÷èíîì
ñòðèìóºìî ³ ö³íè íà ðèíêàõ”,— ïîÿñíèâ
Âàñèëü Ùåðáåíêî.

Äî ñëîâà, çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó, â Êè-
ºâ³ íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò çàðïëàò. Íà âåðå-
ñåíü ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà â ñòîëèö³ ñòà-
íîâèëà 2,4 òèñ. ãðí, ùî ïðèáëèçíî íà 
1 òèñ. ãðí á³ëüøå, í³æ â ³íøèõ ðåã³îíàõ. À
â³äòàê, ïîêàçíèêè ïðèðîñòó çàðïëàòè (30%
çà ð³ê) çíà÷íî ïåðåâèùóþòü ð³ñò ö³í íà ïðî-
äóêòè

Ôàñòôóäè çì³íèëè ãîñïîäàðÿ
Ñòîëè÷íèé ðèíîê øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì çàçíàº íîâîãî ïåðåðîçïîä³ëó

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
êîìïàí³¿ Euroventures Ukraine Fund II
(EVU II), ÿêîþ óïðàâëÿº EVU Manage-
ment Ltd (Ê³ïð), òà The Ukraine Oppor-
tunity Trust PLS (UKRO) íå âèêëþ÷à-
þòü ìîæëèâîñò³ ïåðåïðîäàæó 42,17%
àêö³é, êîòð³ áóëî ïðèäáàíî ìèíóëîãî
òèæíÿ ó êîìïàí³¿ Anthoreal Estates Lim-
ited (êîëèøíÿ Food Master), ùî âîëî-
ä³º óêðà¿íñüêîþ ìåðåæåþ ôàñòôóä³â.
EVU II òà UKRO ïðî³íâåñòóâàëè $5 ìëí
íà çðîñòàííÿ êîìïàí³¿ Food Master.
25,86% àêö³îíåðíîãî êàï³òàëó ïðèäáàâ
ôîíä EVU II çà $3,1 ìëí ³ 16,31% —
UKRO çà $1,9 ìëí.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ñòàðøèé ³í-
âåñòèö³éíèé ìåíåäæåð êîìïàí³¿ Euroven-
tures Ukraine Fund II Âàäèì Ãðóç³í, ãîëîâ-
íèì ìîòèâîì ³íâåñòóâàííÿ â ìåðåæó ðåñ-
òîðàí³â øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ áóëî áàæàí-
íÿ äîïîìîãòè öèì êîìïàí³ÿì ðîçâèâàòè-
ñÿ, çðîñòàòè ³ ïðèíîñèòè ïðèáóòîê. “Ìè
³íâåñòóºìî â êâàë³ô³êîâàíèõ ëþäåé, ùî
ìàþòü äîñòàòí³é äîñâ³ä, ìîòèâàö³þ òà ë³-
äåðñüê³ çä³áíîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ âèñîêèõ

ðåçóëüòàò³â”,— çàïåâíèâ â³í. Òàêîæ Âàäèì
Ãðóç³í íå âèêëþ÷àº ìîæëèâîñò³ ïåðåïðî-
äàæó ïðèäáàíèõ àêö³é ³íøèì êîìïàí³ÿì
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
êîìïàí³¿ “Ðåñòîðàííèé êîíñàëòèíã” Îëü-
ãè Áàñîíîâî¿, ºìí³ñòü ðèíêó øâèäêîãî
õàð÷óâàííÿ â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü $440 ìëí,
à ê³ëüê³ñòü íîâèõ çàêëàä³â ó öüîìó ñåãìåí-

ò³ ùîðîêó ïî êðà¿í³ çðîñòàº íà 10%. “Ïðè-
áóòîê â³ä ³íâåñòèö³é ó çàêëàäè øâèäêîãî
õàð÷óâàííÿ ñÿãàº ìàéæå 25%, ùî ïðèâàá-
ëþº íîâèõ ãðàâö³â íà ðèíêó ³ ñòèìóëþº
ðîçøèðåííÿ ³ñíóþ÷èõ ìåðåæ”,— ââàæàº
âîíà

Ìåð óçÿâ Êè¿â 
íà ô³íàíñîâèé êîíòðîëü
Íàáóëî ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ïðî âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â

Çã³äíî ç îïóáë³êîâàíèì ó ñüîãîäí³ø-
íüîìó íîìåð³ “Õðåùàòèêà” (ñòîð. 7) ðîç-
ïîðÿäæåííÿì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, â³äòåïåð óíåìîæëèâëÿòü-
ñÿ ñïðîáè íååôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ
äåðæàâíèõ êîøò³â ó ñòîëèö³. Íåùîäàâíî
çàðåºñòðîâàí³ ôàêòè íååôåêòèâíîãî âè-
çíà÷åííÿ ïðåäìåòó çàêóï³âåëü çìóñèëè
ì³ñüêó âëàäó òåðì³íîâî âèð³øèòè öå ïè-
òàííÿ.

Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â äîðó÷å-

íî ñòâîðèòè â³äïîâ³äí³ îðãàíè òà çàòâåð-
äèòè ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ â Êèºâ³. Ãîëîâ-
íèìè çàâäàííÿìè âíóòð³øíüîãî ô³íàí-
ñîâîãî êîíòðîëþ ñòàíóòü âíóòð³øí³é
àóäèò òà åêîíîì³÷íèé àíàë³ç ô³íàíñîâî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îá’ºêòàõ êîí-
òðîëþ.

Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ áîðîòüáà ³ç çàâèùåí-
íÿì ðîçì³ð³â ïîòð³áíîãî ô³íàíñóâàííÿ
ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ áþäæåòíèõ çàïèò³â
òà çàòâåðäæåííÿ ð³÷íîãî ïëàíó äåðæàâíèõ

çàêóï³âåëü. Ùîá çàïîá³ãòè öüîìó, ì³ñüêà
âëàäà ìàº íàì³ð âïðîâàäèòè êîì³ñ³éíèé
ïîðÿäîê ðîçãëÿäó áþäæåòíèõ çàïèò³â òà
çàòâåðäæåííÿ êîøòîðèñ³â ³ ð³÷íîãî ïëà-
íó äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. Íàãàäàºìî, ùî
â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä
17.07.07 ïîòð³áíî íàäàâàòè êîï³þ òåíäåð-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ.
Êð³ì òîãî, âñ³ ïîñëóãè é òîâàðè âàðò³ñòþ
á³ëüøå ÿê 50 òèñ. ãðí äëÿ êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ðîçãëÿäàòèìå ñïåö³àëüíà êî-
ì³ñ³ÿ, ÿêó Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïëàíóº
ñòâîðèòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

Під час процед р за півель з почат-
ро встановлено пор шень на с м

понад 116,5 млн рн. За рез льтатами
перевіро , шість матеріалів передано
до правоохоронних ор анів, чотирьох
ерівни ів звільнено з посад, щодо двох
надіслано лопотання на звільнення.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Від сьо одні наб ло чинності розпорядження олови Київмісь держ-
адміністрації Леоніда Черновець о о про вдос оналення фінансово-
о онтролю та тендерних процед р. Через значні пор шення під
час державних за півель вини ла остра потреба терміново навес-
ти порядо цій сфері. Адже за даними перевіро , проведених
протя ом поточно о ро , виявлено 116,5 млн рн, освоєних із по-
р шенням процед р за півель.

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня іпрсь а омпа-
нія EVU Management Ltd придба-
ла 42% а цій раїнсь ої мережі
фастф дів, я ими до цьо о час
володіла омпанія Anthoreal Es-
tates Limited ( олишня Food
Master). Проте вчора "Хрещати-
" стало відомо, що нові влас-

ни и па ет а цій не ви люча-
ють можливості йо о перепро-
даж найближчим часом заради
додат ово о приб т .

За інформацією е спертів ресторанно-
о бізнес , за альні витрати для від рит-
тя одно о фастф д в Києві становлять
приблизно 140 тис. євро. Рентабельність
та о о за лад — до 30% на місяць, за
о пності затрат протя ом 22 — 24 міся-
ців. Наразі столиці ф н ціон ють 135 за-
ладів швид о о харч вання.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Компанію Food Master засновано в 2001 році, а 2003- о від рилися перші 4 рестора-
ни швид о о харч вання “Смачна артопля”. Протя ом 2005 — 2006 ро ів омпанія впро-
вадила на рино 3 нових формати: Coffee Time, “Планета пива” і “Дрова”. В 2007-м ом-
панія пила мереж “Ма Сма ” і розпочала ребрендин піцерій “Папа Джон”. Нині Food
Master наліч є 55 ресторанів швид о о харч вання.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Кіпрсь а омпанія не змо ла пройти повз вели ий шмат “Смачної артоплі”
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Çàáóäîâíèêè 
íàáèâàþòü ö³íó
çàðàäè àêòèâ³çàö³¿ ñòîëè÷íîãî ðèíêó íåðóõîìîñò³

Ó÷îðà ÂÀÒ “Íåðóõîì³ñòü ñòî-
ëèö³” (ÍÅÑÒ) ï³äòâåðäèëà ðîç-
ïîâñþäæåíó ìèíóëîãî òèæíÿ ³í-
ôîðìàö³þ, ó ÿê³é éäåòüñÿ ïðî
ïîäîðîæ÷àííÿ ó ïîòî÷íîìó ì³-
ñÿö³ ö³í íà îá’ºêòè êîìïàí³¿. Ó
êîìïàí³¿ ïîñèëàþòüñÿ íà òå, ùî
ïîïèò íà ÿê³ñíå ïåðâèííå æèò-
ëî â Êèºâ³ ïåðåâèùóº ïðîïîçè-
ö³þ.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà êîìåð-
ö³éíîãî óïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿
ÍÅÑÒ Ñåðã³ÿ Êîðîëÿ, ïîäîðîæ-
÷àííÿ ñïðè÷èíåíî çðîñòàííÿì
âàðòîñò³ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà

åíåðãîíîñ³¿â, ð³øåííÿì ì³ñüêî¿
âëàäè ïðî çá³ëüøåííÿ â³äðàõó-
âàíü íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà äî 20% âàðòîñò³ ïðîåêòó òà
îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê äëÿ ïðîåêò³â á³çíåñ-êëàñó.
ÍÅÑÒ ðåàë³çîâóº ïðîåêòè òðüîõ
æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â ó Êèºâ³:
“Ïîðè ðîêó”, “²çóìðóäíèé”,
“Ïîêðîâñüêèé ïîñàä”.

Íàãàäàºìî, ùî äî öüîãî êîì-
ïàí³¿ “ÕÕ² ñòîë³òòÿ” òà “ÌÑÊ-
Êàíàäà” òàêîæ ïîâ³äîìëÿëè ïðî
ï³äâèùåííÿ ö³í. “Ìè îòðèìó-
ºìî îãëÿäè àíàë³òèê³â ðèíêó,

ÿê³ àðãóìåíòóâàëè çðîñòàííÿ ö³í
íà æèòëî ó âåðåñí³ íà 3—5%.
Ìè ï³äâèùóºìî ó æîâòí³ ö³íè
íà íàø³ æèòëîâ³ ïðîåêòè íà
2,5—4%”,— ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó” äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òó óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè êîìïà-
í³¿ “ÕÕ² ñòîë³òòÿ” Òåòÿíà ×åñò-
íºéøàÿ.

Äåÿê³ åêñïåðòè íà óìîâàõ àíî-
í³ìíîñò³ ïîâ³äîìèëè, ùî òàêèì
÷èíîì çàáóäîâíèêè íàìàãàþòü-
ñÿ àêòèâ³çóâàòè ðèíîê, àäæå, çà
¿õí³ìè äàíèìè, æèòëî íàðàç³
ïðîäàºòüñÿ ïîãàíî. Íàòîì³ñòü ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð õîëäèíãó
“Ãðàäîñòðîé” Â³êòîð Âëàñîâ ââà-
æàº, ùî “öå — íå ãðà ïîïèòó òà
ïðîïîçèö³¿, àäæå ïîïèò íåâåëè-
êèé, ³ ï³äâèùåííÿ ö³í º âèìó-
øåíèì çàõîäîì”. Ç íèì ïîãî-
äæóºòüñÿ ³ âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð
Ñï³ëêè ñïåö³àë³ñò³â ç íåðóõîìî-
ñò³ Êèºâà ²ãîð Îäíîïîçîâ: “Òî-
ìó ö³íè, ÿê³ ïîñò³éíî çðîñòàþòü
íà âòîðèííîìó ðèíêó, ï³äòÿãó-
þòü çà ñîáîþ ö³íè íà æèòëî íà
ïåðâèííîìó ðèíêó”

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора омпанія "Нер хомість столиці" (НЕСТ) підтвер-
дила інформацію про намір підвищити ціни на свої об'-
є ти на 5—15%. Про анало ічні плани повідомляли й
інші омпанії, я і реаліз ють Києві низ прое тів
житлових омпле сів бізнес- лас . Е сперти вважають,
що та і дії равців рин по ли ані а тивіз вати се -
мент житлової нер хомості.

Êè¿â çàñëîíèëè 
âàâèëîíñüê³ 
âåæ³

Ìèíóëî¿ ñóáîòè íà
æèòëîâîìó ìàñèâ³ Ïî-
çíÿêè â³äêðèâñÿ ï³ä çàñå-
ëåííÿ íàéâèùèé â Óêðà-
¿í³ æèòëîâèé áóäèíîê.
Õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿
“Êè¿âì³ñüêáóä” âäàëîñÿ
ïåðåâèùèòè ñâ³é ìèíó-
ëîð³÷íèé ðåêîðä ³ çà òðè
ðîêè çâåñòè 36-ïîâåðõî-
âèé õìàðî÷îñ íà âóëèö³
Êíÿæèé Çàòîí, 21, ïëî-
ùåþ 58 òèñ. êâ ì ³ çàãàëü-
íîþ âàðò³ñòþ ìàéæå 
200 ìëí ãðí.

Ñïîðóäæåííÿ âèñîòêè
ìîæíà ââàæàòè ïåðåìî-
ãîþ â³ò÷èçíÿíîãî æèòëî-
âîãî áóä³âíèöòâà, ÿêå ìàº
ïåðñïåêòèâè ñòîñîâíî
çì³íè íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâî¿ áàçè. ª íàä³ÿ, ùî â
ìàéáóòíüîìó çâîäèòè-
ìóòü òàê³ õìàðî÷îñè. Òà-
êî¿ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ
ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò ÕÊ
“Êè¿âì³ñüêáóä” Âîëîäè-
ìèð Ïîëÿ÷åíêî. “Ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ ìè ³í³ö³þâà-
òèìåìî ïðèéíÿòòÿ çàêî-
íîïðîåêòó, ùî äàñòü çìî-
ãó áóä³âåëüíèì êîìïàí³-
ÿì çâîäèòè áàãàòîïîâåð-

õîâ³ áóä³âë³ ³ çàáåçïå÷è-
ìî ðåàë³çàö³þ ñîö³àëüíî-
ãî áóä³âíèöòâà â Óêðà-
¿í³”,— çàïåâíèâ â³í.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà
ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” Ïåò-
ðà Øèëþêà, õî÷à òàêèé
õìàðî÷îñ äîðîæ÷èé íà
40%, í³æ ñòàíäàðòíèé áó-
äèíîê, ñîá³âàðò³ñòü êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà ñòàíîâèëà
4 òèñ. ãðí, à êâàðòèðó
ìîæíà áóëî ïðèäáàòè ç
ðîçðàõóíêó â³ä 8 òèñ. ãðí
çà êâ ì. “Ñòðàòåã³ÿ êîì-
ïàí³¿ ñïðÿìîâàíà íà ðîç-
âèòîê ïåðñïåêòèâè âèñîò-
íîãî áóä³âíèöòâà, ³ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ñïîðó-
äæåííÿ áàãàòîïîâåðõ³âîê
ñòàíå íîðìîþ”,— ñïðîã-
íîçóâàâ â³í.

Ïîãîäæóºòüñÿ ç êåð³â-
íèöòâîì ÕÊ “Êè¿âì³ñüê-
áóä” ³ íàðäåï Ðóñëàí
Êíÿçåâè÷. Â³í òàêîæ ââà-
æàº, ùî íàðîäí³ îáðàíö³
îáîâ’ÿçêîâî ï³äòðèìàþòü
çàêîíîïðîåêò ñòîñîâíî
çì³íè íîðì âèñîòíîãî áó-
ä³âíèöòâà, ³ çàïåâíèâ
“Õðåùàòèê”, ùî îáîâ’ÿç-
êîâî ãîëîñóâàòèìå “çà”

Корист ючись тим, що попит перевищ є пропозиції, омпанія НЕСТ вирішила
підняти цін на свої об’є ти
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Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Мин лої с боти на Позня ах від рили
найвищ житлов ба атоповерхів У ра-
їни. Зводили її три ро и. У е сперимен-
тальном б дин 520 сімей стали влас-
ни ами елітних помеш ань. Керівництво
омпанії заб довни а запевняє, що не з -
пиниться на дося н том і надалі зводи-
тиме хмарочоси.

Ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè 
ç’ÿâèâñÿ íàéâèùèé 
æèòëîâèé áóäèíîê
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Øàíîâí³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè!

Âèìóøåí³ çâåðíóòèñÿ äî Âàñ ç ïèòàí-
íÿ, ÿêå º æèòòºâî íåîáõ³äíèì äëÿ êèÿí,
à ñàìå ùîäî ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ñòîëèö³ íàøî¿
äåðæàâè.

29 âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó íà óðÿäîâ³é
ñåëåêòîðí³é íàðàä³ ç ï³äãîòîâêè òà ïî÷àò-
êó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â Óêðà¿í³ çà
êëîïîòàííÿì Êè¿âåíåðãî òà êåð³âíèöòâà
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ íå-
îáõ³äíèõ ë³ì³ò³â ãàçîïîñòà÷àííÿ íà ÒÅÖ
òà êîòåëüí³ Êîìïàí³¿ ï³ä ãàðàíò³þ ñòîâ³ä-
ñîòêîâèõ ðîçðàõóíê³â çà ãàç.

Â óìîâàõ çáèòêîâîñò³ ä³þ÷èõ òàðèô³â
íà òåïëîïîñòà÷àííÿ, îñîáëèâî öå ñòîñóº-
òüñÿ æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é, íåîáõ³äíîþ
óìîâîþ º êîìïåíñàö³ÿ çáèòê³â òåïëîïîñ-
òà÷àëüíèêó îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ÿê³ âñòàíîâëþþòü òàðèôè íà âè-
ðîáíèöòâî òà íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã (ñò. 20 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî òåïëî-
åíåðãåòèêó”).

Ó ñòîëèö³ äåðæàâè âñòàíîâëåíî òàðèôè
íà îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ,
ÿê³ º çáèòêîâèìè. Öå ï³äòâåðäæåíî ïðî-
òîêîëîì çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ï³äãðóïè ç ïå-
ðåâ³ðêè òàðèô³â ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” ñïåö³-
àëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 24.12.2006 òà
íåçàëåæíîãî àóäèòîðà — ÒÎÂ “Ì³æíà-
ðîäíà àóäèòîðñüêà ãðóïà” â³ä 17.10.2006.
Çà óìîâ çáèòêîâîñò³ òàðèô³â íà òåïëîâè-
ðîáíèöòâî, ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ ö³í íà
ïðèðîäíèé ãàç, âèìîã ùîäî ñòîâ³äñîòêî-
âèõ ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèòèé ãàç ç áîêó
ãàçîïîñòà÷àëüíèõ îðãàí³çàö³é äëÿ íàä³é-
íîãî òà ÿê³ñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâà-
÷³â òåïëîâîþ òà åëåêòðè÷íîþ åíåðã³ºþ
Êè¿âåíåðãî êîí÷å ïîòðåáóº ñâîº÷àñíèõ
âèïëàò êîìïåíñàö³¿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ, ùî
ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Íà æàëü, ö³ âèìîãè íå âèêîíóþòüñÿ,
ùî äëÿ íåïåðåðâíîãî åíåðãîâèðîáíèöòâà
º âêðàé íåïðèïóñòèìèì. Íåîäíîðàçîâî
íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè ïèòàííÿ
êîìïåíñàö³¿ çáèòê³â áåçï³äñòàâíî íå ðîç-
ãëÿäàëèñÿ, àáî ¿õ âèä³ëåííÿ íåîáãðóíòîâ-
íî çàòÿãóâàëîñÿ.

Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêà â³äáóëàñÿ
01.10.2007, äåïóòàòè ôðàêö³¿ Â. Ëèòâèíà
â Êè¿âðàä³, íå ç’ÿñóâàâøè ïðè÷èí òÿæ-

êîãî ô³íàíñîâîãî ñòàíó Êîìïàí³¿ ÷åðåç
íåâèïðàâäàíó çáèòêîâ³ñòü òåïëîâèðîá-
íèöòâà, ïðîãîëîñóâàëè ïðîòè îá´ðóíòî-
âàíî¿ íà ï³äñòàâ³ áóõãàëòåðñüêèõ ðîçðà-
õóíê³â òà ïîãîäæåíî¿ ô³íàíñîâèìè óïðàâ-
ë³ííÿìè ÊÌÄÀ ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì
êîìïåíñàö³¿ Êîìïàí³¿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ.
Äåÿê³ äåïóòàòè é äîñ³ ââàæàþòü Êè¿âåíå-
ðãî ãîñïîäàðþþ÷èì ñóá’ºêòîì ç íàäëèø-
êîì ãðîøîâèõ ðåñóðñ³â.

Ñïîâ³ùàºìî, ùî çà 9 ì³ñÿö³â ïîòî÷íî-
ãî ðîêó ïðè 100-â³äñîòêîâîìó çáîð³ êîø-
ò³â çà ðåàë³çîâàíó åíåðã³þ íà ðàõóíêè
Êîìïàí³¿ íàä³éøëî 2045,7 ìëí ãðí, ó òî-
ìó ÷èñë³:

— òåïëîâà åíåðã³ÿ — 1 015,7 ìëí ãðí;
— ãåíåðàö³ÿ åëåêòðîåíåðã³¿ — 839,6 ìëí

ãðí;
— òðàíñïîðòóâàííÿ òà ïîñòà÷àííÿ

åëåêòðîåíåðã³¿ — 54,5 ìëí ãðí;
— äîòàö³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó — 135,9

ìëí ãðí.
Ïðè öüîìó çà öåé æå ïåð³îä ñë³ä ñïëà-

òèòè îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³ íà ñóìó 2 206,4
ìëí ãðí, à ñàìå:

— ñïîæèòèé äëÿ ïîòðåá åíåðãîâèðîá-
íèöòâà ïðèðîäíèé ãàç — 1536,6 ìëí ãðí;

— ïîäàòêè äî áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â, ïëà-
òåæ³ Ì³íô³íó çà çîáîâ’ÿçàííÿìè äåðæà-
âè Óêðà¿íè ç ïîâåðíåííÿ êðåäèòó Ñâ³òî-
âîãî áàíêó — 84,4 ìëí ãðí;

— âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïåðñîíà-
ëó — 370,8 ìëí ãðí;

— ïîâåðíåííÿ êðåäèò³â òà â³äñîòê³â êî-
ìåðö³éíèì áàíêàì — 214,6 ìëí ãðí.

Òàêèì ÷èíîì, äåô³öèò îá³ãîâèõ êîøò³â
ì³æ íàäõîäæåííÿì òà îáîâ’ÿçêîâèìè ïëà-
òåæàìè ñòàíîâèòü 160,7 ìëí ãðí.

Ùî ñòîñóºòüñÿ çä³éñíåííÿ ðåìîíò³â òà
ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ðåãëàìåíòíèõ åêñ-
ïëóàòàö³éíèõ ðîá³ò, âèêîíàííÿ çàõîä³â ç
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ âèðîáëåíèõ ïîñëóã ç
îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ,
âêðàé íåîáõ³äíîãî áóä³âíèöòâà äëÿ ðîç-
âèòêó äæåðåë åíåðãîïîñòà÷àííÿ, òî íà ö³
ö³ë³ âçàãàë³ áðàêóº êîøò³â.

Äëÿ ïîêðèòòÿ äåô³öèòó êîøò³â ç îáî-
â’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîç-
ðàõóíê³â çà ãàç, îáñÿãè ÿêîãî ç ïî÷àòêîì
îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó çðîñòóòü âäâ³÷³ ³
á³ëüøå, äëÿ ô³íàíñóâàííÿ åêñïëóàòàö³é-
íèõ òà ðåìîíòíèõ ðîá³ò, ðîá³ò ç ë³êâ³äà-
ö³¿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, ÷àñòêîâîãî ô³-
íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç ðîçâèòêó åíåðãîäæå-

ðåë ñòîëèö³ òà ÿê íàñë³äîê çàáåçïå÷åííÿ
ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó â óìîâàõ îñ³ííüî-çèìîâîãî
ïåð³îäó ïîòð³áíî ïîíàä 400 ìëí ãðí, ÿê³
íå ïåðåäáà÷åí³ â òàðèôàõ íà òåïëîâó
åíåðã³þ.

×åðåç â³äâîë³êàííÿ îá³ãîâèõ êîøò³â â³ä
ðîçðàõóíê³â çà ãàç íà âèïëàòó çàðïëàòè,
âåäåííÿ ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíèõ òà
îáîâ’ÿçêîâèõ ðåãëàìåíòíèõ ðîá³ò ïîñò³é-
íî âèíèêàº çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ãàçîïîñ-
òà÷àëüíèêàìè òà îïòîâèì ðèíêîì åíåð-
ã³¿, ï³äðÿäíèêàìè òà ³íøèìè ïîñòà÷àëü-
íèêàìè. Âíàñë³äîê áîðã³â çà ñïîæèòèé
ãàç, ÿê³ íà ñüîãîäí³ ñòàíîâëÿòü 33 ìëí ãðí
íå âèä³ëÿþòüñÿ ë³ì³òè ãàçó, çä³éñíþºòüñÿ
ïîñò³éíå îáìåæåííÿ òèñêó ïðèðîäíîãî
ãàçó íà åëåêòðîñòàíö³ÿõ òà êîòåëüíÿõ
Êîìïàí³¿. Çà òàêèõ óìîâ îáëàäíàííÿ
åíåðãîêîìïëåêñó ñòîëèö³ ïðàöþº â íå-
ñòàá³ëüíîìó ðåæèì³, âèõîäèòü ç ëàäó òà
ðóéíóºòüñÿ.

Äëÿ ðîçðàõóíê³â çà ãàç çàëó÷åíî ïîíàä
330 ìëí ãðí êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â, çà ÿêè-
ìè âæå âèïëà÷åíî ïîíàä 33 ìëí ãðí ëè-
øå ó âèãëÿä³ â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿ,
ùî ïåðåâèùóº âàðò³ñòü óñ³º¿ ð³÷íî¿ ðå-
ìîíòíî¿ êàìïàí³¿ Êè¿âåíåðãî!

Ùîäîáè Êîìïàí³ÿ ïîâåðòàº ò³ëî êðåäè-
òó â ðîçì³ð³ 1,4—1,5 ìëí ãðí, ùî ïåðåâè-
ùóº ó äåÿê³ äí³ äîáîâ³ íàäõîäæåííÿ ç ðå-
àë³çàö³¿ åíåðã³¿. Ïîñòà÷àëüíèêè ìàòåð³-
àëüíèõ ðåñóðñ³â òà ñâ³òëèõ íàôòîïðîäóê-
ò³â, ÿê êðåäèòîðè áëîêóþòü ÷åðåç ñóäîâ³
îðãàíè ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè Êîìïàí³¿.
Çàãàëüí³ ïîòî÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä êðå-
äèòîðàìè Êè¿âåíåðãî ïåðåâèùóþòü 140
ìëí ãðí.

Âðàõîâóþ÷è ïîñò³éí³ çàòðèìêè âèïëà-
òè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà íèçüêèé ñåðåäí³é
ð³âåíü âèïëàò, ò³ëüêè ó ïîòî÷íîìó ðîö³ ç
Êîìïàí³¿ çâ³ëüíèëèñÿ ïîíàä 500 ïðàö³â-
íèê³â, ç ÿêèõ 75 % — âèñîêîêâàë³ô³êîâà-
í³ ðîá³òíèêè òà ³íæåíåðè, ùî ïàðàë³çóº
ðîáîòó îêðåìèõ âèðîáíèöòâ òà íàïðÿì³â
ä³ÿëüíîñò³. Äåÿê³ ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëü-
í³ áðèãàäè íå ìîæóòü âè¿õàòè íà ë³í³þ ç
ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ çâàðíèê³â, ñëþñàð³â,
âîä³¿â, ìàéñòð³â òîùî.

Çà òàêèõ óìîâ âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü
åíåðãåòè÷íî¿ êîìïàí³¿ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ
ìîæå áóòè ïàðàë³çîâàíà.

Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïà-
í³ÿ “Êè¿âåíåðãî” — òðåò³é ó ñâ³ò³ çà îá-

ñÿãîì óí³êàëüíèé åíåðãîêîìïëåêñ, ÿêèé
îá’ºäíóº âèðîáíèöòâî, ïåðåäàâàííÿ òà
ðîçïîä³ë åíåðã³¿ ³ ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óº ïî-
òðåáè ì. Êèºâà â åëåêòðè÷í³é òà íà 85 %
— ó òåïëîâ³é åíåðã³¿. Ãàñëî íàøîãî áàãà-
òîòèñÿ÷íîãî êîëåêòèâó, ÿêèé âæå ïîíàä
75 ðîê³â íàä³éíî çàáåçïå÷óº ìåøêàíö³â
ñòîëèö³ åëåêòðè÷íîþ òà òåïëîâîþ åíåð-
ã³ºþ,— “Òåïëî ³ ñâ³òëî äëÿ êèÿí”. Ó êîì-
ïàí³¿ ïðàöþþòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³
åíåðãåòèêè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâí³
ä³¿ äëÿ â³äíîâëåííÿ, çáåðåæåííÿ òà ïðè-
ðîñòó îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â, íà-
ñàìïåðåä òèõ, ùî â³äíåñåí³ äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà, ³ íåñóòü ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà åêñ-
ïëóàòàö³þ îáëàäíàííÿ. Êîëåêòèâ Êîìïà-
í³¿ âêðàé ñòóðáîâàíèé çàòÿãóâàííÿì òà
ïîñò³éíèì ³ãíîðóâàííÿì ô³íàíñîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ Êîìïàí³¿ ç âèïëàòè êîìïåí-
ñàö³é ð³çíèö³ òàðèô³â ç áîêó êîì³ñ³é Êè-
¿âðàäè òà îêðåìèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ çóïèíêè åíåð-
ãîâèðîáíèöòâà âèêëþ÷íî ç ïðè÷èíè ô³-
íàíñîâîãî ñòàíó Êîìïàí³¿ çâåðòàºìîñÿ äî
Âàñ â³ä ³ìåí³ 14-òèñÿ÷íîãî êîëåêòèâó Êè-
¿âåíåðãî ç âèìîãîþ:

1. Ïðîâåñòè ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ Êè¿âðà-
äè òà ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî:

1.1. Êîìïåíñàö³¿ çáèòê³â â³ä ïîñòà÷àí-
íÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà ï³äñóìêàìè 7 ì³ñÿ-
ö³â 2007 ð. ñóìîþ 140,6 ìëí ãðí.

1.2. Êîìïåíñàö³¿ çáèòê³â â³ä ïîñòà÷àí-
íÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà ñåðïåíü 2007 ðîêó
ñóìîþ 45,3 ìëí ãðí.

2. Çàðåçåðâóâàòè ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà
2007 ð³ê 177,1 ìëí ãðí äëÿ êîìïåíñàö³¿
çáèòê³â â³ä ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà
ïåð³îä âåðåñåíü-ãðóäåíü 2007 ðîêó.

3. Äàòè äîðó÷åííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Ãîëîâíîìó ô³-
íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ ïåðåðàõóâàòè íà
ðàõóíîê Êè¿âåíåðãî:

— äî 25.10.2007 — 140,6 ìëí ãðí;
— äî 30.10.2007 — 45,3 ìëí ãðí;
— ç 1 ëèñòîïàäà ïîäåêàäíî ð³âíèìè

÷àñòèíàìè — 194,4 ìëí ãðí.

Від імені оле тив Компанії:
Голова ради тр дово о оле тив

В. Д. Гончар ,
Голова Ради проф омів І. Т. Ковален о,
Голова ради дире торів С. С. Кри н,

Голова ради ветеранів
В. В. Под аєвсь ий

Âîäà ëþäåé íå ãóáèòü

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Я ість питної води в Ки-
єві відповідає всім нор-
мам. Про це "Хрещати-
" чора повідомили в

санітарно-епідеміоло іч-
ній сл жбі. Та і самі ре-
з льтати мин ло о тижня
оприлюднив і Держспо-
живстандарт. І все-та и
е сперти радять перед
споживанням її ип'ятити
та фільтр вати.

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” ä³ñòàâ ³í-
ôîðìàö³þ â³ä ñàí³òàðíî-åï³äåì³-
îëîã³÷íî¿ ñëóæáè Êèºâà ïðî òå,
ùî ïèòíà âîäà â ñòîëèö³ â³äïî-
â³äàº âñ³ íîðìàì. “Ñàíåï³äåì-
ñòàíö³ÿ ïîñò³éíî êîíòðîëþº
ÿê³ñòü ïèòíî¿ âîäè. 700 ïðîá âî-
äè, âçÿòèõ ïî ì³ñòó ï³ä ÷àñ
îñòàííüî¿ ïåðåâ³ðêè, çàñâ³ä÷èëè,
ùî âîäà â³äïîâ³äàº ñòàíäàð-

òàì”,— ðîçïîâ³ëè ó ñàíåï³äåì-
ñëóæá³. ²íîä³ ñïîñòåð³ãàâñÿ ï³ä-
âèùåíèé âì³ñò çàë³çà òà ìàðãàí-
öþ, ùî, çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â
ñëóæáè, íå ìîæå ñïðè÷èíèòè çà-
õâîðþâàíü. À âò³ì, ³ ö³ íåäîë³êè
îäðàçó âèïðàâëÿþòü. Ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ íàäàâà-
ëà ïðèïèñè âëàñíèêàì âîäîïðî-
â³äíèõ ìåðåæ ùîäî ïðîâåäåííÿ
ïðîìèâàííÿ òà äåç³íôåêö³¿.

Òèì ÷àñîì çà ðîçïîðÿäæåííÿì
ì³ñüêîãî ãîëîâè ó Êèºâ³ çàì³íè-
ëè ô³ëüòðè ó 25 áþâåòàõ, â ÿêèõ
âèÿâëåíî ï³äâèùåíèé âì³ñò çà-
ë³çà òà ìàðãàíöþ. Çàãàëîì æå ó
ì³ñò³ ïðàöþº 209 áþâåò³â. Çà ïî-
áàæàííÿìè êèÿí äî 2010 ðîêó
çáóäóþòü ùå 73. “Êè¿ââîäîêàíà-
ëó” ç ì³ñüêîãî áþäæåòó öüîãî
ðîêó âèä³ëèëè 16 ìëí ãðí ñóá-
âåíö³¿, ùå 11 ìëí ãðí äàäóòü íà
ï³äãîòîâêó äî çèìîâîãî ïåð³îäó.
Ö³ ãðîø³, çà ñëîâàìè ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà “Êè¿ââîäîêàíà-
ëó” Îëåêñ³ÿ Ïàñ³÷íèêà, ñïðÿìó-
þòü íà êóï³âëþ äîðîãîãî îáëàä-
íàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³þ ô³ëü-

òðóâàëüíèõ ñèñòåì. À çàãàëîì
âîäà ç áþâåò³â áåçïå÷íà ³ ÿê³ñ-
í³øà, îñê³ëüêè íå ì³ñòèòü õëî-
ðîôîðìó, ÿêèì î÷èùóþòü âîäî-
ïðîâ³äíó àêâà â³òó.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ñõîæ³ äàí³
îïðèëþäíèâ Äåðæñïîæèâñòàí-
äàðò Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ âåðåñíå-
âîãî äîñë³äæåííÿ âçÿëè ïî 2
ïðîáè âîäè ç êâàðòèð êîæíîãî
ðàéîíó Êèºâà. Çàãàëîì âîäà â³ä-
ïîâ³äàº íîðìàì. Ëèøå ó Ïå÷åð-
ñüêîìó âîäà ìàëà ï³äâèùåíó
æîðñòê³ñòü, à â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ïåðåâèùèâ íîðìó âì³ñò çàë³çà
òà ìàðãàíöþ. “Òàê³ õîðîø³ ïî-
êàçíèêè ìè îòðèìàëè çàâäÿêè
ñóõèì ë³òó òà âåðåñíþ. Çàçâè÷àé
ï³ä ÷àñ îïàä³â òà òàíåííÿ ñí³ãó
ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøóºòüñÿ”,— ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð ÄÏ “Óêðìåòðòåñòñòàí-
äàðò” Ìèõàéëî Ìóõàðîâñüêèé.
À âò³ì, ïîïðè â³äïîâ³äí³ñòü íîð-
ìàì, åêñïåðòè âñå-òàêè ðàäÿòü
áþâåòíó âîäó ïåðåä âæèâàííÿì
êèï’ÿòèòè, à âîäîïðîâ³äíó ïðî-
ïóñêàòè ÷åðåç ô³ëüòð

Â³äêðèòèé ëèñò òðóäîâîãî êîëåêòèâó Àêö³îíåðíî¿
åíåðãîïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”

äåïóòàòàì Êè¿âðàäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñòàëî¿
ðîáîòè åíåðãîêîìïëåêñó ñòîëèö³

ПОВІДОМЛЕННЯ
Печерсь а районна місті Києві рада

повідомляє, що чер ова четверта сесія районної ради
починає свою робот 18 жовтня 2007 ро о 16.00

приміщенні районної ради за адресою:
в л. С ворова, 15.

Ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñëóæáà ðîçïîâ³ëà ïðî ñòàí
ñòîëè÷íîãî âîäîïðîâîäó
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від 10 серпня 2007 року

Керуючись частинами першою та другою статті 26 та пунктом третім частини першої статті 115 Бюджет�
ного кодексу України, Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, схваленої роз�
порядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158�р, Постановою Кабінету Міністрів України
“Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінан�
сового контролю” від 22.05.2002 № 685, Рішенням Київської міської ради “Про утворення Головного управ�
ління внутрішнього фінансового контролю виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації)” від 13.07.2006 № 54/54 та з метою вдосконалення внутрішнього фінансового контролю під�
приємств, установ та організацій комунальної власності міста Києва:

1. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâàì
ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é, ÿê³ âèçíà÷åí³ ðîçïîðÿäíèêàìè áþäæåòíèõ
êîøò³â, ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ âèõîäó öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ ñòâîðèòè ï³äðîçä³ëè âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ (óïðàâë³íü,
â³ää³ë³â, ñåêòîð³â) àáî âèçíà÷èòè êîíêðåòíèõ
ïîñàäîâèõ îñ³á â³äïîâ³äàëüíèõ çà çä³éñíåííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ â ìåæàõ
çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³.

2. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ âíóòð³ø-
íüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ ðîçïîðÿäíèêàìè
áþäæåòíèõ êîøò³â, ï³äçâ³òíèìè ³ ï³äêîíòðîëü-
íèìè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿),
ùî äîäàºòüñÿ.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.02.2003 ¹ 265 “Ïðî
çä³éñíåííÿ Ãîëîâíèìè óïðàâë³ííÿìè òà
óïðàâë³ííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ”.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 10.08.2007 № 1042

ПОРЯДОК
здійснення внутрішнього фінансового контролю розпорядниками

бюджетних коштів, підзвітними і підконтрольними виконавчому органу 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

1. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ ðîçïîðÿäíèêàìè áþ-
äæåòíèõ êîøò³â, ï³äçâ³òíèìè ³ ï³äêîíòðîëü-
íèìè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿) (äàë³ — Ïîðÿäîê) ðîçðîáëåíèé íà ï³ä-
ñòàâ³ ÷àñòèí ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòàòò³ 26 òà
ïóíêòó òðåòüîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 115
Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîíöåïö³¿ ðîç-
âèòêó äåðæàâíîãî âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî
êîíòðîëþ, ñõâàëåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 24.05.2005 ¹ 158-ð,
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
22.05.2002 ¹ 685 “Ïðî çä³éñíåííÿ ì³í³ñòåð-
ñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî
êîíòðîëþ”, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 13.07.2006 ¹ 54/54 “Ïðî óòâîðåííÿ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâî-
ãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”
òà âèçíà÷àº ìåõàí³çì çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüî-
ãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ â³äïîâ³äíèìè ï³ä-
ðîçä³ëàìè, ñòâîðåíèìè ïðè ãîëîâíèõ óïðàâ-
ë³ííÿõ, óïðàâë³ííÿõ, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ òà
òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ), äàë³ çà òåê-
ñòîì — ðîçïîðÿäíèêàõ êîøò³â, ó ï³äïîðÿäêó-
âàíí³ ÿêèõ º êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, óñòà-
íîâè òà îðãàí³çàö³¿.

1.1. Îá’ºêòàìè âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî
êîíòðîëþ (äàë³ — îá’ºêòàìè êîíòðîëþ) º ï³ä-
ïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ùî íàëåæàòü
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà òà ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ¿õ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â, àáî ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ íèìè.

1.2. Âíóòð³øí³é ô³íàíñîâèé êîíòðîëü — öå
ñóêóïí³ñòü êîíòðîëüíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ
íà çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ðîçïîðÿäíèê³â êîø-
ò³â äîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî âèêîðèñòàí-
íÿ îá’ºêòàìè êîíòðîëþ ô³íàíñîâèõ, ìàéíîâèõ,
³íøèõ ðåñóðñ³â, îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ¿õ ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèÿâëåííÿ ³ çàïîá³ãàííÿ â
í³é â³äõèëåíü, ùî ïåðåøêîäæàþòü çàêîííîìó
òà åôåêòèâíîìó âèêîðèñòàííþ êîøò³â, ìàéíà

òà ³íøèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ íàëåæàòü äî âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà éîãî
ðàéîí³â.

1.3. Ï³äðîçä³ë âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ ìîæå ñòâîðþâàòèñÿ ó ôîðì³ óïðàâë³ííÿ,
â³ää³ëó, ñåêòîðó àáî ïîêëàäàííÿ îáîâ’ÿçê³â ³ç
çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðî-
ëþ íà êîíêðåòíó ïîñàäîâó îñîáó, â çàëåæíîñò³
â³ä ìåðåæ³ ï³äêîíòðîëüíèõ îá’ºêò³â (äàë³ — ñóá’-
ºêò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ).

1.4. Ñóá’ºêòè âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â ðàçîì ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ òà àóäèòó óòâîðþþòü ºäèíó ñèñòåìó âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

1.5. Ñóá’ºêòè âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóþòüñÿ Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè
òà ð³øåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, öèì
Ïîðÿäêîì òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè
àêòàìè.

1.6. Ñóá’ºêòè âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ çä³éñíþþòü êîíòðîëüí³ çàõîäè ó ôîðì³
ðåâ³ç³é, ïåðåâ³ðîê, àíàë³çó, àóäèòó, îáñòåæåíü,
êîíòðîëüíèõ îáì³ð³â, âèâ÷åííÿ, îö³íêè ðèçè-
ê³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî.

1.7. Ðåçóëüòàòè êîíòðîëüíîãî çàõîäó îôîð-
ìëþþòüñÿ àêòîì, äîâ³äêîþ, âèñíîâêîì àáî ³í-
øèì óçàãàëüíþþ÷èì äîêóìåíòîì íà ïàïåðîâî-
ìó íîñ³¿ äåðæàâíîþ ìîâîþ çà ï³äïèñîì êåð³â-
íèêà çàçíà÷åíîãî êîíòðîëüíîãî çàõîäó òà êåð³â-
íèêà ³, çà íåîáõ³äíîñò³, ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè
îá’ºêòà êîíòðîëþ.

1.8. ßêùî â ìåæàõ êîíòðîëüíîãî çàõîäó ïå-
ðåâ³ðÿþòüñÿ ï³äïîðÿäêîâàí³ îá’ºêòó êîíòðîëþ
îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâè ÷è ï³äïðèºìñòâà (þðèäè÷-
í³ îñîáè), òî ðåçóëüòàòè çàçíà÷åíèõ ïåðåâ³ðîê
îôîðìëþþòüñÿ óçàãàëüíþþ÷èìè äîêóìåíòàìè
ïî êîæí³é îêðåìî òà âêëþ÷àþòüñÿ äî çâåäåíî-
ãî óçàãàëüíþþ÷îãî äîêóìåíòà, ÿêèé ï³äïèñóº-
òüñÿ êåð³âíèêîì îá’ºêòà êîíòðîëþ.

1.9. Ï³äïèñàí³ ïðèì³ðíèêè àêòà, äîâ³äêè àáî
³íøîãî óçàãàëüíþþ÷îãî äîêóìåíòà êåð³âíèê
îá’ºêòà êîíòðîëþ ïîâåðòàº ñóá’ºêòó âíóòð³ø-
íüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ ïðîòÿãîì òðüîõ
äí³â ï³ñëÿ éîãî îäåðæàííÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ.
ßêùî êåð³âíèê îá’ºêòà êîíòðîëþ ìàº çàïåðå-
÷åííÿ àáî çàóâàæåííÿ äî çì³ñòó óçàãàëüíþþ÷î-
ãî äîêóìåíòà çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè, òî â³í
íàäàº ¿õ ñóá’ºêòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî

êîíòðîëþ ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ éîãî îäåð-
æàííÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ.

1.10. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíòðîëüíîãî çàõîäó
çä³éñíþºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ìàòåð³àë³â êîíòðîëüíî-
ãî çàõîäó òà íàïðàâëÿþòüñÿ âèìîãè êåð³âíèêó
îá’ºêòà êîíòðîëþ ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ
ïîðóøåíü òà â³äøêîäóâàííÿ íàíåñåíèõ çáèòê³â.

1.11. Ìàòåð³àëè êîíòðîëüíîãî çàõîäó ïîäà-
þòüñÿ íà ðîçãëÿä êåð³âíèêó â³äïîâ³äíîãî ðîç-
ïîðÿäíèêà êîøò³â ç ðåêîìåíäàö³ÿìè äëÿ âæèò-
òÿ çàõîä³â òà â³äïîâ³äíîãî ðåàãóâàííÿ.

2. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ º:

2.1. Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ô³íàíñîâî-ãîñ-
ïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ö³ëüîâèì òà åôåêòèâ-
íèì âèêîðèñòàííÿì êîøò³â, ìàéíà, ô³íàíñîâèõ,
ìàòåð³àëüíèõ òà ³íøèõ ðåñóðñ³â, âèêîíàííÿì
ïëàíîâèõ çàâäàíü, äîñòîâ³ðí³ñòþ âåäåííÿ áóõ-
ãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.

2.2. Çä³éñíåííÿ íàñòóïíîãî êîíòðîëþ çà óñó-
íåííÿì ïîðóøåíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿
äèñöèïë³íè, â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíèõ çáèò-
ê³â, áåçãîñïîäàðíîñò³ é ìàðíîòðàòñòâà, ïåðå-
êðó÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ òà âæèòòÿ çàõî-
ä³â äî çàïîá³ãàííÿ ô³íàíñîâèõ ³ ìàéíîâèõ ïî-
ðóøåíü ó ïîäàëüøîìó.

2.3. Ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî àóäèòó òà åêî-
íîì³÷íîãî àíàë³çó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ íà îá’ºêòàõ êîíòðîëþ ç ìåòîþ íàäàí-
íÿ îá’ºêòèâíî¿, ìàêñèìàëüíî ïîâíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ô³íàíñîâîãî òà ìàéíîâîãî ñòàíó îá’ºêòà êîí-
òðîëþ, âèÿâëåííÿ ³ñíóþ÷èõ â³äõèëåíü â³ä âñòà-
íîâëåíèõ íîðì, ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ îñíîâ-
íèõ ÷èííèê³â, ÿê³ ñïðèÿëè òîìó ÷è ³íøîìó ïî-
ðóøåííþ, òà îïåðàòèâíîãî íàäàííÿ ïðîïîçè-
ö³é ùîäî ¿õ óñóíåííÿ, ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà
îö³íêè ðèçèê³â, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ äîñÿã-
íåííÿ ö³ëåé îá’ºêòà êîíòðîëþ, âæèòòÿ íàëåæ-
íèõ çàõîä³â ùîäî óïðàâë³ííÿ íèìè — ¿õ ïîïå-
ðåäæåííÿ ÷è îáìåæåííÿ.

2.4. Çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðî-
áîòè íà îá’ºêòàõ êîíòðîëþ, ñïðÿìîâàíî¿ íà ï³ä-
âèùåííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ïðàö³âíèê³â
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ï³äðîçä³ë³â òà íàäàííÿ
¿ì ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè.

3. Ñóá’ºêòè âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî Ïîðÿäêó, âèâ÷àþòü, àíàë³çóþòü
òà ïåðåâ³ðÿþòü:

3.1. Äîòðèìàííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, ïðàâèëüí³ñòü ³
äîñòîâ³ðí³ñòü âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ñâîº÷àñí³ñòü ³ ïîâíîòó
â³äîáðàæåííÿ â îáë³êó ô³íàíñîâèõ, êðåäèòíèõ
òà ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, à òàêîæ çàêîíí³ñòü
¿õ çä³éñíåííÿ, ñòàí ðîçðàõóíêîâî¿ äèñöèïë³íè,
ïðè÷èíè çðîñòàííÿ êðåäèòîðñüêî¿ ³ äåá³òîðñüêî¿
çàáîðãîâàíîñò³, âèíèêíåííÿ ïðîñòðî÷åíî¿ òà
áåçíàä³éíî¿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³.

3.2. Ïðàâèëüí³ñòü ñêëàäàííÿ êîøòîðèñ³â, ïëà-
í³â âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, ô³íàíñî-
âèõ ïëàí³â òîùî.

3.3. Äîòðèìàííÿ ô³íàíñîâî-áþäæåòíî¿, êîø-
òîðèñíî¿ äèñöèïë³íè, çáåðåæåííÿ ³ ö³ëüîâå âè-
êîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, ìàéíà, ó òîìó
÷èñë³ ïåðåäàíîãî ó êîðèñòóâàííÿ.

3.4. Äîòðèìàííÿ ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà ùî-
äî ïåðåäà÷³ ìàéíà â îðåíäó, íàðàõóâàííÿ òà ïå-
ðåðàõóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

3.5. Åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëü-
íèõ, ô³íàíñîâèõ, òðóäîâèõ òà ³íøèõ ðåñóðñ³â,
ñâîº÷àñí³ñòü äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåííÿ ãîñ-
ïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, ïîâíîòó âèÿâëåííÿ òà ìî-
á³ë³çàö³¿ âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüêèõ ðåçåðâ³â,
ïðè÷èíè íåïðîäóêòèâíèõ âèòðàò ³ âòðàò.

3.6. Ïðàâèëüí³ñòü òà ÿê³ñòü ïðîâåäåííÿ ³í-
âåíòàðèçàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ðîçðàõóíê³â, ìà-
òåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ñâîº÷àñíå ³ ïðàâèëüíå
âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ³íâåíòàðèçàö³¿ ³ â³äîá-
ðàæåííÿ ¿õ â îáë³êó.

3.7. Äîäåðæàííÿ ïîðÿäêó âñòàíîâëåííÿ òà çà-
ñòîñóâàííÿ ö³í ³ òàðèô³â.

3.8. Âèêîíàííÿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà óñó-
íåííÿ íåäîë³ê³â òà ïîðóøåíü, âèÿâëåíèõ ïîïå-
ðåäí³ìè êîíòðîëüíèìè çàõîäàìè.

3.9. Äîäåðæàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà-
¿íè ñòîñîâíî çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã
çà äåðæàâí³ êîøòè.

3.10. ²íø³ ïèòàííÿ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåí-
ö³¿ òà òåìè êîíòðîëüíîãî çàõîäó.

4. Êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãà-
í³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ñôåðè
óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ ³ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é òà ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â:

4.1. Ñòâîðþâàòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çä³éñíþþòü êîíòðîëüí³ çà-
õîäè (ðîáî÷å ì³ñöå, çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â,
ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàííÿ çâ’ÿçêîì, êîìï’þòåð-
íîþ òà îðãòåõí³êîþ òîùî).

4.2. Çà çâåðíåííÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó

äëÿ ó÷àñò³ ó êîíòðîëüíèõ çàõîäàõ íàïðàâëÿòè
ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñóá’ºêò³â âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà ³íøèõ âè-
ñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíèõ íà-
ïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³.

4.3. Çà çàïèòîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó íà-
äàâàòè â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ â çàçíà÷åí³ òåð-
ì³íè ³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³,
íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â.

4.4. Ñâîº÷àñíî âðàõîâóâàòè íàäàí³ ñóá’ºêòà-
ìè âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ ðåêî-
ìåíäàö³¿ òà ðåàãóâàòè íà ¿õ âèìîãè äëÿ óñóíåí-
íÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü, íåäîë³ê³â òà â³äõèëåíü,
ùî ïåðåøêîäæàþòü åôåêòèâíîìó âèêîðèñòàí-
íþ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òà ðåñóðñ³â.

4.5. Ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â íàäàâàòè Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ òà àóäèòó óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ òà,
ïðè îáñÿç³ äî 50 ñòîð³íîê, êîï³þ îäåðæàíîãî
óçàãàëüíþþ÷îãî äîêóìåíòà (àêòà, äîâ³äêè òîùî)
çà ðåçóëüòàòàìè çä³éñíåíèõ íàñòóïíèìè äåð-
æàâíèìè êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè ïåðåâ³ðîê
÷è ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâ-
í³ñòü ìîæëèâèõ ïîðóøåíü:

4.5.1. Êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éí³ îðãàíè.
4.5.2. Ïîäàòêîâ³ îðãàíè.
4.5.3. Ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè.
4.5.4. Îðãàíè Ãîëîâíî¿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè.
4.5.5. Àíòèìîíîïîëüí³ îðãàíè.
4.5.6. Îðãàíè, óïîâíîâàæåí³ ïðîâîäèòè êîí-

òðîëüí³ îáì³ðè.
4.5.7. Îðãàíè çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.
4.5.8. ²íø³ îðãàíè, ùî ïåðåâ³ðÿþòü ïðàâî-

ì³ðí³ñòü âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ìàéíà òà ³íøèõ
àêòèâ³â (ðåñóðñ³â).

5. Êåð³âíèêàì ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â:
5.1. Ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ åôåêòèâíîãî

ôóíêö³îíóâàííÿ ñóá’ ºêò³â âíóòð³øíüîãî ô³íàí-
ñîâîãî êîíòðîëþ, âæèâàòè çàõîäè äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ îïòèìàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ôàõ³âö³â â öèõ
ï³äðîçä³ëàõ.

5.2. Çàëó÷àòè êåð³âíèê³â ñóá’ºêò³â âíóòð³ø-
íüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ äî ï³äãîòîâêè
(ðîçðîáêè) âíóòð³øí³õ òà îçíàéîìëåííÿ ç çîâ-
í³øí³ìè äîêóìåíòàìè ô³íàíñîâî-ìàéíîâîãî õà-
ðàêòåðó.

5.3. Âæèâàòè çàõîä³â äî ï³äâèùåííÿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â åêîíîì³÷íèõ, ô³íàíñî-
âèõ òà ³íøèõ ñëóæá ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â, îá’-
ºêò³â êîíòðîëþ çà çä³éñíåííÿì íèìè ïîïåðåä-
íüîãî ³ ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ çà ö³ëüîâèì òà
åôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì ãðîøîâèõ êîøò³â
³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, à òàêîæ çà äîñòîâ³ð-
í³ñòþ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ òà çáåðåæåííÿì ìàé-
íà.

5.4. Çàáåçïå÷èòè íàëåæíå âåäåííÿ òà ïîäàí-
íÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó çâ³òíîñò³ çà ðå-
çóëüòàòàìè êîíòðîëüíèõ çàõîä³â çà âñòàíîâëå-
íîþ ôîðìîþ òà ó âèçíà÷åí³ òåðì³íè.

6. Êåð³âíèê ñóá’ºêòà âíóòð³øíüîãî ô³íàíñî-
âîãî êîíòðîëþ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â:

6.1. Ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó êåð³âíèêîì â³ä-
ïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â çà ïîãîäæåí-
íÿì ç êåð³âíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó.

6.2. Ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî êåð³â-
íèêó â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â òà º
ï³äçâ³òíèì íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó
â ÷àñòèí³ ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿, ïðîâåäåííÿ
êîíòðîëüíèõ çàõîä³â, îïðàöþâàííÿ, ðåàë³çàö³¿
ìàòåð³àë³â êîíòðîëüíèõ çàõîä³â òà íàäàííÿ çâ³-
ò³â çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè ç êîï³ÿìè ìàòåð³àë³â, ñêëà-
äåíèìè çà ðåçóëüòàòàìè êîíòðîëüíèõ çàõîä³â
(àêò³â, äîâ³äîê, âèìîã òîùî).

6.3. Âõîäèòü äî ñêëàäó êîëåã³¿ ðîçïîðÿäíèêà
êîøò³â.

6.4. Áåðå ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîì³ñ³é ç ðîçãëÿäó
ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîç-
ïîðÿäíèêà êîøò³â òà ï³äïîðÿäêîâàíèõ éîìó îá’-
ºêò³â êîíòðîëþ.

6.5. Çàëó÷àº, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, äî êîíòðîëü-
íîãî çàõîäó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â â³ä-
ïîâ³äíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³.

7. Ïîñàäîâ³ îñîáè ñóá’ºêò³â âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ ìàþòü ïðàâî:

7.1. Ïåðåâ³ðÿòè íà îá’ºêòàõ êîíòðîëþ ïëàíè,
êîøòîðèñè, ãðîøîâ³, ô³íàíñîâ³, áóõãàëòåðñüê³ òà
³íø³ äîêóìåíòè, íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â ³
ö³ííîñòåé, óêëàäåí³ äîãîâîðè, à ó ðàç³ âèÿâëåí-
íÿ ï³äðîáîê òà ³íøèõ çëîâæèâàíü — âèëó÷àòè
íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè íà òåðì³í äî çàê³í÷åííÿ
êîíòðîëüíîãî çàõîäó, çàëèøàþ÷è ó ñïðàâ³ àêò
âèëó÷åííÿ òà êîï³¿ àáî ðåºñòðè âèëó÷åíèõ äî-
êóìåíò³â.

7.2. Îäåðæóâàòè â³ä îá’ºêò³â êîíòðîëþ âñ³ ìà-
òåð³àëè ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ¿õ ô³íàíñî-
âî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è òåìè ïåðåâ³ðêè.

7.3. Ïåðåâ³ðÿòè ïðàâèëüí³ñòü ñïèñàííÿ ñèðî-
âèíè, ïàëèâà, ³íøèõ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé,
ñïîæèòî¿ òåïëî- òà åëåêòðîåíåðã³¿ íà âèòðàòè
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âèðîáíèöòâà, ïîâíîòó îïðèáóòêóâàííÿ ãîòîâî¿
ïðîäóêö³¿, ñïèñàííÿ â³äõîä³â òà ³íø³ êîíòðîëü-
í³ îáì³ðè.

7.4. Âèìàãàòè â³ä êåð³âíèêà îá’ºêòà êîíòðî-
ëþ ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ îñíîâíèõ ôîí-
ä³â, òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ïåðåâ³ð-
êè íàÿâíèõ êîøò³â ³ ðîçðàõóíê³â.

7.5. Âèìàãàòè â³ä êåð³âíèê³â îá’ºêò³â êîíòðî-
ëþ, äå ïðîâîäèòüñÿ êîíòðîëüíèé çàõ³ä, çä³éñíåí-
íÿ êîíòðîëüíèõ îáì³ð³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ÷è êîí-
òðîëüíîãî çàïóñêó ñèðîâèíè ó âèðîáíèöòâî.

7.6. Îäåðæóâàòè â³ä ïîñàäîâèõ îñ³á îá’ºêòà
êîíòðîëþ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ç ïèòàíü, ùî
âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíèõ çà-
õîä³â.

7.7. Âèêîðèñòîâóâàòè âñþ ³íôîðìàö³þ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ, íåîáõ³äíó äëÿ âèêîíàííÿ
çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà ñóá’ºêò âíóòð³øíüîãî
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ, à òàêîæ ³íôîðìàö³éí³
áàçè, çàñîáè çâ’ÿçêó, ³íø³ òåõí³÷í³ òà ³íôîðìà-
ö³éí³ çàñîáè, ÿê³ º ó ðîçïîðÿäæåíí³ îá’ºêòà êîí-
òðîëþ. Âæèâàòè çàõîäè îðãàí³çàö³éíîãî õàðàê-
òåðó äëÿ îäåðæàííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿.

7.8. Âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ êåð³âíèêàì â³äïî-
â³äíîãî ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â ùîäî ðîçãëÿäó
ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíèõ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â íà
êîëåã³ÿõ òà ðîáî÷èõ íàðàäàõ â³äïîâ³äíîãî ðîç-
ïîðÿäíèêà êîøò³â.

7.9. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ô³-
íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà êîí-
òðîëþ âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî óñóíåííÿ ôàê-
ò³â, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèâàòè íà éîãî ô³-
íàíñîâèé ñòàí.

7.10. Ïîðóøóâàòè ïèòàííÿ ïåðåä êåð³âíèêîì
â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â òà (àáî) îá’-

ºêòà êîíòðîëþ, äå âñòàíîâëåíî ôàêòè ïîðóøåíü
ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ äèñöèïë³íè, ïðî ïðè-
òÿãíåííÿ âèííèõ îñ³á äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó:

8.1. Êîîðäèíóâàòè òà óçàãàëüíþâàòè ðîáîòó
ñóá’ºêò³â âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ
ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â.

8.2. Çàëó÷àòè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ïðàö³âíè-
ê³â ñóá’ºêò³â âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ òà ³íøèõ ôàõ³âö³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ
òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà
ñôåðè óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ³ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é òà ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, äî
ó÷àñò³ ó êîíòðîëüíèõ çàõîäàõ.

8.3. Çàáåçïå÷óâàòè ñèñòåìàòè÷íå ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çä³éñíþþòü âíóò-
ð³øí³é ô³íàíñîâèé êîíòðîëü òà àóäèò, øëÿõîì
îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â, íàâ÷àíü,
êðóãëèõ ñòîë³â, çàãàëüíèõ íàðàä òîùî.

8.4. Ùîêâàðòàëüíî äî 10-ãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî
íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, óçàãàëüíþâàòè ³í-
ôîðìàö³þ òà ãîòóâàòè çâ³òí³ñòü ïðî ñòàí âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà éîãî ðå-
çóëüòàòè.

9. Â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàëåæíó îðãàí³çàö³þ
òà åôåêòèâí³ñòü âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ, à òàêîæ çà äîäåðæàííÿ âèìîã öüîãî Ïî-
ðÿäêó, º êåð³âíèêè ñóá’ºêò³â âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà, îñîáèñòî, êåð³âíèêè
â³äïîâ³äíèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про дозвіл на виконання робіт 
із прокладання інженерних мереж до жилого

будинку з об’єктами соцсфери 
на вул. Дмитрівській, 80-82 
у Шевченківському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1052 
від 16 серпня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто�
мобільні дороги” та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 4 липня 2006 № 999 “Про
виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, враховуючи рішення Київ�
ської міської ради від і 8.03.2004 № 131/1341 “Про передачу комунальному підприємству з управління ка�
пітального будівництва та реконструкції Шевченківського району м. Києва земельних ділянок для будівниц�
тва житлового будинку з об’єктами соціальної сфери для виконання інвестиційного договору № 32110 від
11.11.2003 на вул. Дмитрівській, 80�82 у Шевченківському районі м. Києва”, договори оренди земельних
ділянок від 18.11.2004 № 91�6�00373, № 91�6�00372 та зважаючи на звернення комунального підприєм�
ства “Будівництво та реконструкція” Шевченківської районної у м. Києві ради від 05.02.2007 № 86:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “Êè¿âì³ñüêáóä-1” (äàë³ ÇÀÒ “Êè¿âì³ñüê-
áóä-1”) çà çàìîâëåííÿì êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Áóä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ” Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè çã³äíî ç
ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåí-
òàö³ºþ âèêîíàòè ðîáîòè ³ç ïðîêëàäàííÿ ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ äî æèëîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè íà âóë. Äìèòð³âñüê³é, 80-82 çà
óìîâè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

1.1. Ó òåðì³í ç 20.08.2007 äî 30.11.2007 âèêî-
íàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìå-
ðåæ³ íà âóë. Äìèòð³âñüê³é â³ä âóë. Ïîëòàâñüêî¿
á³ëÿ áóäèíêó ¹ 92/94 (êàìåðà Â-13) äî âóë.
Ãë³áîâà á³ëÿ áóäèíêó ¹ 4-10 (êàìåðà ¹ 17) ç
ïåðåõîäîì âóë. Â. ×îðíîâîëà (ç îáìåæåííÿì
ðóõó àâòîòðàíñïîðòó). Ðîáîòè âèêîíàòè çàêðè-
òèì ñïîñîáîì ç ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè âóëèö³ â ì³ñöÿõ âëàøòóâàííÿ øàõòî-
âîãî ñòâîëà, çàëèøèâøè äëÿ ðóõó òðàíñïîðòó íå
ìåíøå 3,5 ì øèðèíè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³;

1.2. Ó òåðì³í ç 20.08.2007 äî 30.11.2007 âèêî-
íàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ ïîáóòîâî¿ êàíàë³-
çàö³¿ â³ä áóäèíêó ¹ 80-82 íà âóë. Äìèòð³âñüê³é
(êàìåðà Ê-7) äî ïåðåõðåñòÿ ç âóë. Ð³÷íîþ (êà-
ìåðà Ê-10). Ðîáîòè âèêîíàòè çàêðèòèì ñïîñî-
áîì” ç ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
âóëèö³ â ì³ñöÿõ âëàøòóâàííÿ øàõòîâîãî ñòâî-
ëà, çàëèøèâøè äëÿ ðóõó òðàíñïîðòó íå ìåíøå
3,5 ì øèðèíè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³;

1.3. Ó òåðì³í ç 20.08.2007 äî 30.11.2007 âèêî-
íàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ âîäîïðîâîäó â³ä áó-
äèíêó ¹ 80-82 íà âóë. Äìèòð³âñüê³é äî êàìå-
ðè Â-3 çàêðèòèì ñïîñîáîì. Ðîáîòè ç áóä³âíèö-
òâà êàìåðè Â-3 âèêîíàòè â òåðì³í ç 22.00 ãî-
äèíè ï’ÿòíèö³ äî 05.30 ãîäèíè ïîíåä³ëêà ç ÷àñò-
êîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ â ì³ñ-
öÿõ âëàøòóâàííÿ øàõòîâîãî ñòâîëà (ïàðíà), çà-
ëèøèâøè äëÿ ðóõó òðàíñïîðòó íå ìåíøå 3,5 ì
øèðèíè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³;

1.4. Ó òåðì³í ç 20.08Ä.007 äî 30.11.2007 ïî-
åòàïíî âèêîíàòè ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ âîäî-
ïðîâ³äíèõ êàìåð íà ïåðåòèí³ âóë. Äìèòð³âñüêî¿
òà âóë. Ïîëòàâñüêî¿ (êàìåðè Â-14, Â-15, Â-16),
âëàøòóâàííÿ ïîæåæíîãî ã³äðàíòà íà ïðî¿çí³é

÷àñòèí³ âóë. Ïîëòàâñüêî¿ á³ëÿ áóäèíêó ¹ 5 ç
÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³,
çàëèøèâøè äëÿ ðóõó òðàíñïîðòó íå ìåíøå 3,5
ì øèðèíè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³.

2. 3àêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè-
¿âì³ñüêáóä-1”:

2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñ-
ïîðòó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò;

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò;

2.3. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 04.02.80 ¹ 125;

2.4. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ, ñèã-
íàëüí³ ë³õòàð³, çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðîõ³ä ï³-
øîõîä³â íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò;

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ âóëèöü çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî íà âñþ øè-
ðèíó òà äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ, à òðîòó-
àð³â — ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïå-
ðåäàòè çà àêòàìè øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíîìó
óïðàâë³ííþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó, â³äíîâè-
òè çåëåíó çîíó òà ïåðåäàòè çà àêòîì êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó;

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà ñâîº÷àñ-
íå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãîëîâó ïðàâ-
ë³ííÿ ÇÀÒ “Êè¿âì³ñüêáóä-1” Ïðèñÿæíþêà Âî-
ëîäèìèðà Òèìîô³éîâè÷à.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿ-
òè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про відновлення благоустрою та озеленення
на території парків “Маріїнський” 

та “Міський сад”, площі Л. Українки 
та Майдану незалежності

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1054 
від 16 серпня 2007 року

У зв’язку з проведенням у квітні�травні 2007 року мітингових заходів та маніфестацій на території пар�
ків “Маріїнський” та “Міський сад”, площі Л. Українки та Майдану незалежності у Печерському районі м.
Києва були пошкоджені до ступеня припинення росту чагарники та газони, знищені квітники.

З метою відновлення благоустрою на вказаних територіях

1. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”:

1.1. Äîçâîëèòè âèêîðèñòàòè àêóìóëüîâàí³ íà
éîãî ñïåö³àëüíîìó ðàõóíêó êîøòè â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ñóì³ 637,7 òèñ.
ãðí. äëÿ ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó ðîá³ò ç â³äíîâ-
ëåííÿ áëàãîóñòðîþ ³ îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ ïàð-
ê³â “Ìàð³¿íñüêèé” òà “Ì³ñüêèé ñàä”, ïëîù³
Ë. Óêðà¿íêè òà Ìàéäàíó íåçàëåæíîñò³ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³;

1.2. Çàáåçïå÷èòè ó ñòèñë³ òåðì³íè âèêîíàííÿ
ðîá³ò ç â³äíîâëåííÿ áëàãîóñòðîþ ³ îçåëåíåííÿ
òåðèòîð³¿ ïàðê³â “Ìàð³¿íñüêèé” òà “Ì³ñüêèé

ñàä”, ïëîù³ Ë. Óêðà¿íêè òà Ìàéäàíó íåçàëåæ-
íîñò³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñèëàìè
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу 
на використання коштів відновної вартості

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1056 
від 16 серпня 2007 року

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто�герой Київ” та “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, з метою виконання комплексу робіт із створення нових квітникових майданчиків та забез�
печення належного квіткового оформлення м. Києва у 2007 році:

1. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” (äàë³ ÊÎ “Êè¿â-
çåëåíáóä”):

1.1. Çà ðàõóíîê êîøò³â â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü, ÿê³ àêóìóëüîâàí³ íà éîãî ñïå-
ö³àëüíîìó ðàõóíêó, ïðîâåñòè êîìïëåêñ ðîá³ò ³ç
ñòâîðåííÿ íîâèõ êâ³òíèêîâèõ ìàéäàí÷èê³â ñè-
ëàìè ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä”.

1.2. Ïåðåðàõóâàòè ðàéîííèì êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâàì ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” êîøòè â³äíîâíî¿ âàð-
òîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî
ñòâîðåííþ íîâèõ êâ³òíèêîâèõ ìàéäàí÷èê³â çà-
ãàëüíîþ ñóìîþ 3032,3 òèñ. ãðí.

2. Ðàéîííèì êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì ïî
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä” âèêîíàòè ðîáîòè ïî ñòâîðåííþ íîâèõ êâ³ò-
íèêîâèõ ìàéäàí÷èê³â ó íàñòóïíèõ îáñÿãàõ: ïî

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíó — ó ñóì³ 401,8 òèñ. ãðí.,
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 372,0 òèñ. ãðí.,
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 186,0 òèñ. ãðí.,
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 111,6 òèñ. ãðí.,
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 721,7 òèñ. ãðí.,
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 476,6 òèñ. ãðí.,
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 37,2 òèñ. ãðí.,
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 37,2 òèñ. ãðí.,
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 632,4 òèñ. ãðí.,
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó — ó ñóì³ 55,8 òèñ. ãðí.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ðîç-
ïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про будівництво багатофункціонального 
торговельно-розважального, виставково-
готельно-офісного комплексу з паркінгом 
у мікрорайоні Теремки-3 на вул. Кільцева 

дорога, 1 у Голосіївському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1062 

від 16 серпня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про планування і забудову те�
риторій”, “Про основи містобудування”, враховуючи рішення Київської міської ради від 27.10.2005
№ 342/3803 “Про передачу акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськбуд” земельної ділян�
ки для будівництва житлових будинків та об’єктів соціальної сфери житлового масиву Теремки�3 на Кіль�
цевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва” із змінами, що внесені рішенням Київської міської ради
від 22.02.2007 № 222/883, договір�доручення № 20 на виконання функцій замовника будівництва багато�
функціонального торговельно�розважального, виставково�готельно�офісного комплексу з паркінгом у мік�
рорайоні Теремки�3 на вул. Кільцева дорога, 1 в м. Києві від 19 березня 2007 року та зважаючи на звер�
нення товариства з обмеженою відповідальністю “МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД” від 29.03.2007 № 2:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÌÅÃÀÏÎË²ÑÆÈÒËÎÁÓÄ” çä³éñ-
íèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî áàãàòîôóíê-
ö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, âè-
ñòàâêîâî-ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïàð-
ê³íãîì ó ì³êðîðàéîí³ Òåðåìêè-3 íà âóë. Ê³ëü-
öåâà äîðîãà, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÌÅÃÀÏÎË²ÑÆÈÒËÎÁÓÄ”:

2.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ
òà âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï.4 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005 ¹ 342/3803.

2.3. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áó-
ä³âíèöòâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004
¹ 1051/2461, â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä
31.10.2006 ¹ 122/179 òà â³ä 28.12.2006
¹ 530/578);

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1-2.4 öüî-
ãî ïóíêòó îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ Äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.6. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”) îðäåð íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про фінансову допомогу у 2007 році 
Київській міській асоціації інвалідів-вчених 

“Гомер”, Київському міському фізкультурно-
спортивному клубу інвалідів “Прометей”, 

Київському міському відділенню 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів

“Українська спілка інвалідів-УСІ”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1066 

від 16 серпня 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, на вико�
нання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 16.12.2005 № 603/3064:
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1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñó-
ì³ 13,4 òèñ. ãðí äëÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é àñîö³àö³¿ ³íâàë³ä³â-â÷åíèõ “Ãî-
ìåð”, 6,5 òèñ. ãðí — Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîìó êëóáó ³íâàë³ä³â
“Ïðîìåòåé” òà 8,0 òèñ. ãðí — Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó â³ää³ëåííþ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â “Óêðà¿íñüêà ñï³ë-
êà ³íâàë³ä³â-ÓÑ²”.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïå-
ðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè, çà-
çíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà
ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì.
Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про заходи 
щодо протидії торгівлі людьми 

у м. Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1069

від 16 серпня 2007 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 410 “Про затвердження Держав�
ної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року”, з метою активізації роботи у напрямку про�
тидії торгівлі людьми, підвищення ефективності роботи з виявлення таких злочинів та осіб, що їх учиняють,
вирішення питання щодо реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ïðîòèä³¿ òîðã³â-
ë³ ëþäüìè ó ì. Êèºâ³ (äàë³ — Çàõîäè), ùî äî-
äàþòüñÿ.

2. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì òà
³íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ çàä³ÿí³
äî âèêîíàííÿ çàõîä³â, âèêîíàâ÷èì îðãàíàì
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì):

2.1. Ùîð³÷íî ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòó ì.
Êèºâà ïåðåäáà÷àòè ô³íàíñóâàííÿ íà ðåàë³çà-
ö³þ Çàõîä³â.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ Çàõîä³â, çàçíà-
÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â ìåæàõ
çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàçíà÷å-
íèì âèùå ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2007 òà
íàñòóïí³ ðîêè.

2.3. ²íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Çàõî-
ä³â íàäàâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðà-

âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ðàç íà ï³âðîêó äî Þ ÷èñ-
ëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ çà çâ³òí³ì ïåð³îäîì, ïî-
÷èíàþ÷è ç 2007 ðîêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³ ùîð³÷íî íàäàâàòè íà ðîçãëÿä Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ³íôîðìàö³éíî-àíàë³-
òè÷íó äîâ³äêó ïðî âèêîíàííÿ Çàõîä³â â ïî-
òî÷íîìó ðîö³ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ¿õ îðãàí³çà-
ö³éíîãî òà ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â íà-
ñòóïíîìó ðîö³.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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І. Запобігання торгівлі людьми 
та боротьба з нею

1.1. Ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âè-
ïàäêàìè òîðã³âë³ ëþäüìè, íà çàñ³äàííÿõ äî-
ðàä÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é òà çä³éñíþâàòè íåâ³äêëàä-
í³ çàõîäè ùîäî ¿õ âèð³øåííÿ.

Ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿,
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ (çà çãîäîþ)

2007—2010 ðîêè

1.2. Äëÿ êîîðäèíàö³¿ çóñèëü, ïðîâåäåííÿ
àíàë³çó òà óòî÷íåííÿ ñòðàòåã³¿ çàïîá³ãàííÿ
òîðã³âë³ ëþäüìè òà áîðîòüáè ç íåþ ïðîâîäè-
òè íàðàäè-ñåì³íàðè çà ó÷àñòþ ãîëîâíèõ âè-
êîíàâö³â çàõîä³â.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó ì.
Êèºâ³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿, óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ãðàö³¿, óïðàâë³ííÿ
âçàºìîä³¿ ç ñóäàìè, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíà-
ìè òà îðãàíàìè þñòèö³¿, Ñëóæáà ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàé-
íÿòîñò³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Êè¿âñüêèé
ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàö³, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çà-
ö³¿ (çà çãîäîþ)

2007—2010 ðîêè

1.3. Âêëþ÷èòè äî ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâ-
ö³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ òåìó ç ïèòàíü ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè, âè-
êîð³íåííÿ íàéã³ðøèõ ôîðì äèòÿ÷î¿ ïðàö³ òà
ïðîâîäèòè â³äïîâ³äí³ íàâ÷àííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè
òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãà-
í³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, íåóðÿäîâ³ òà
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ (çà çãîäîþ)

2007—2010 ðîêè

1.4. Çä³éñíþâàòè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó
ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä òîð-
ã³âë³ ëþäüìè.

Ñëóæáà ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³-
òåé òà ìîëîä³

2007—2010 ðîêè

1.5. Âêëþ÷èòè äî ïðîãðàì ï³äãîòîâêè, ïå-

ðåï³äãîòîâêè ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³íñòèòóò³â ï³ñëÿäèïëîì-
íî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íàâ÷àëüí³ êóðñè, ëåê-
ö³¿ òà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ïèòàíü ïðîòèä³¿
òîðã³âë³ ëþäüìè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
2007 ð³ê

1.6. Âèäàâàòè òà ðîçïîâñþäæóâàòè ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðî-
áîòè ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òí³ ìàòåð³àëè ç ïè-
òàíü çàïîá³ãàííÿ òîðã³âë³ ëþäüìè òà ïðîáëåì
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ³ ìîëîä³, âïðîâàäæó-
âàòè ñîö³àëüíó ðåêëàìó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Ñëóæáà ó
ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè, ãðîìàäñüê³ îð-
ãàí³çàö³¿ (çà çãîäîþ)

2007—2010 ðîêè

1.7. Ï³äâèùóâàòè ð³âåíü ³íôîðìîâàíîñò³ íà-
ñåëåííÿ ùîäî çàñîá³â ³ ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ òîðã³âöÿìè ëþäüìè, øëÿõîì îðãà-
í³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ çàõîä³â:
ïðîâîäèòè ìàñîâ³ ³íôîðìàö³éí³ àêö³¿, ñåì³-
íàðè äëÿ ó÷í³â òà ìåòîäèñò³â ç âèõîâíî¿ ðî-
áîòè ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù, ñòóäåíò³â âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Êè¿âñüêèé ìîëîä³æíèé
öåíòð ïðàö³, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ (çà çãî-
äîþ)

2007—2010 ðîêè

1.8. Çàáåçïå÷èòè ðîçì³ùåííÿ ó çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìàòåð³àë³â ïðî ïðîôåñ³¿, ùî
êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì íà ðèíêó ïðàö³, à òà-
êîæ ïðî íàñë³äêè íåëåãàëüíîãî âè¿çäó çà êîð-
äîí ç ìåòîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç çà-
ñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿ-
òîñò³, Êè¿âñüêèé ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàö³

2007—2010 ðîêè

1.9 Íàäàâàòè ïðîôîð³ºíòàö³éí³ ïîñëóãè òà
çàáåçïå÷èòè ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ íà ðèíêó ïðàö³ áåçðîá³òíèõ, îñîáëèâî
ìîëîä³, ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ¿õ ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ çà ðàõóíîê îðãàí³çàö³¿ ïðîôå-

ñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè çà ïðîôåñ³ÿìè, ÿê³ êîðèñ-
òóþòüñÿ ïîïèòîì íà ðèíêó ïðàö³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³, Êè-
¿âñüêèé ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàö³

2007—2010 ðîêè

1.10. Çàáåçïå÷èòè áðîíþâàííÿ íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ, â îðãàí³çàö³ÿõ òà óñòàíîâàõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ îñ³á, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ íå çäàòí³ íà ð³â-
íèõ êîíêóðóâàòè íà ðèíêó ïðàö³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

1.11. Ïðîâîäèòè ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ³ç çàëó-
÷åííÿì òà ï³äòðèìêîþ áåçðîá³òíèõ æ³íîê ó
ïðîâàäæåíí³ íèìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

1.12. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ îðãàí³çà-
ö³¿ âè¿çäó ä³òåé çà êîðäîí íà ë³êóâàííÿ òà â³ä-
ïî÷èíîê.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³

2007—2010 ðîêè

1.13. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âèäà÷åþ ë³-
öåíç³é, äîçâîë³â íà ä³ÿëüí³ñòü øëþáíèõ
àãåíòñòâ, à òàêîæ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ÿê³ çàéìàþòüñÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ç
ïîñåðåäíèöòâîì ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ íà ðîáî-
òó çà êîðäîíîì.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³

2007—2010 ðîêè

1.14. Ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêè ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ç ìåòîþ âè-
ÿâëåííÿ òà äîêóìåíòóâàííÿ çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç òðàíñïëàíòàö³ºþ îðãàí³â òà òêàíèí ëþ-
äèíè, íàñèëüíèöüêîãî äîíîðñòâà, ï³äì³íè òà
òîðã³âë³ ä³òüìè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³

2007—2010 ðîêè

1.15. Çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà äîòðèìàí-
íÿì çàêîíîäàâñòâà ó ðîáîò³ äèòÿ÷èõ ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â, ïîëîãîâèõ áó-
äèíê³â òà áóäèíê³â äèòèíè, ó ÿêèõ ïåðåáóâà-
þòü àáî óòðèìóþòüñÿ ä³òè-ñèðîòè òà ä³òè, ïî-
çáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ñëóæáà ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

1.16. Îðãàí³çóâàòè ñï³âïðàöþ ç â³ää³ëàìè
ãðîìàäÿíñòâà ³ ì³ãðàö³¿, ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íèõ
îñ³á ó ðàéîíàõ ñòîëèö³ äëÿ íàäàííÿ íåîáõ³ä-
íî¿ ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ³íôîðìàö³¿ ãðî-
ìàäÿíàì, ÿê³ âè¿æäæàþòü çà êîðäîí.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³

2007—2010 ðîêè

1.17. Ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã ðåêëàìíèõ îãî-
ëîøåíü ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ñòî-
ñóþòüñÿ íàäàííÿ ïîñëóã ó ïðàöåâëàøòóâàíí³
çà êîðäîíîì, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ôàêò³â íå-
çàêîííîãî ¿õ íàäàííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³

2007—2010 ðîêè

1.18. Çä³éñíþâàòè êîîðäèíàö³éíó ðîáîòó ç
ãðîìàäñüêèìè, áëàãîä³éíèìè, ðåë³ã³éíèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè, îðãàíàìè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ äëÿ ¿õ çàëó÷åííÿ äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â
ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òîðã³âë³ ëþäüìè, çàõèñ-
òó ïðàâ îñ³á, ÿê³ ñòàëè æåðòâàìè òîðã³âë³
ëþäüìè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿
ïîë³òèêè

2007—2010 ðîêè

1.19. Ñïðèÿòè îðãàíàì ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ ó çàáåçïå÷åíí³ ñèñòåìàòè÷íîãî ïðî-
âåäåííÿ ñåðåä îñ³á ³ç ãðóï ðèçèêó çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ïðî çà-
ñîáè ³ ìåòîäè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ òîðã³â-
öÿìè ëþäüìè, à òàêîæ ïðî ïîòåíö³éíèé ðè-
çèê åêñïëóàòàö³¿, íàñèëüñòâà òà çëîâæèâàíü
ñòîñîâíî íåëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿
ïîë³òèêè, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³-
í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

II. Надання захисту та допомоги особам, 
які постраждали від торгівлі людьми

2.1. Çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ïðàâî-
âî¿ äîïîìîãè îñîáàì, ÿê³ ïîòåðï³ëè â³ä íà-
ñèëüñòâà ÷è ñòàëè æåðòâàìè òîðã³âë³ ëþäüìè,

÷åðåç ãðîìàäñüê³ ïðèéìàëüí³ óïðàâë³íü þñòè-
ö³¿ òà þðèäè÷í³ êë³í³êè ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ì. Êèºâà.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿
2007—2010 ðîêè

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðîáîòó ñïåö³àë³çîâàíèõ ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá òà êîíñóëüòàö³éíèõ ïóíêò³â
ðåàãóâàííÿ íà ïîòðåáè êèÿí ùîäî ïîïåðå-
äæåííÿ íàñèëüñòâà òà òîðã³âë³ ëþäüìè ïðè
ì³ñüêîìó òà ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ öåíòðàõ ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2010 ðîêè

2.3. Âêëþ÷èòè äî ïðîãðàìè “Øêîëà ñîö³-
àëüíèõ çíàíü” äëÿ áàòüê³â, ï³äë³òêîâèõ êëó-
á³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ìîëîä³æíèõ êëó-
á³â ïðàâîâî¿ êóëüòóðè, îñâ³òíüî-ïðîô³ëàêòè÷-
í³ ïèòàííÿ ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà, ïðîòè-
ä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè, ãåíäåðíîãî âèõîâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007 ð³ê

2.4. Ï³äãîòóâàòè äëÿ æèòåë³â ì. Êèºâà äî-
â³äíèê ïðî ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâèõ îðãàí³çàö³é,
çàêëàä³â, ôîíä³â òà óñòàíîâ, ÿê³ ïðàöþþòü ó
íàïðÿìêó ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè.

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

2007 ð³ê

2.5. Ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã òà óçàãàëüíåí-
íÿ äîñâ³äó ä³ÿëüíîñò³ öåíòð³â ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ
îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä òîðã³âë³ ëþäüìè, òà
öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Ñëóæáà ó
ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ

2007—2010 ðîêè

2.6. Çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ó çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîáëåìè òîðã³âë³ ëþäüìè òà
çàõîä³â, ùî âæèâàþòüñÿ ç ìåòîþ ïðîòèä³¿ ¿é,
à òàêîæ íàäàííÿ äîïîìîãè îñîáàì, ÿê³ ïî-
ñòðàæäàëè â³ä òàêîãî çëî÷èíó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç çà-
ñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿,
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ (çà çãîäîþ)

2007—2010 ðîêè

2.7. Ñïðèÿòè ïðàöåâëàøòóâàííþ òà ïðîôå-
ñ³éíîìó íàâ÷àííþ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäà-
ëè â³ä òîðã³âë³ ëþäüìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³, Êè-
¿âñüêèé ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàö³

2007—2010 ðîêè

III. Міжнародне співробітництво 
у сфері протидії торгівлі людьми

3.1. Áðàòè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ ñåì³íàðàõ,
çàñ³äàííÿõ çà êðóãëèì ñòîëîì, êîíôåðåíö³ÿõ
³ òðåí³íãàõ ç ïèòàíü ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäü-
ìè òà íàäàííÿ ïîñëóã îñîáàì, ÿê³ ïîñòðàæäà-
ëè â³ä òàêîãî çëî÷èíó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè,
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ã-
ðàö³¿, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Ñëóæáà ó
ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çà-
ö³¿ (çà çãîäîþ)

2007—2010 ðîêè

3.2. Ðîçâèâàòè ñï³âðîá³òíèöòâî ç ãðîìàä-
ñüêèìè òà ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà
ôîíäàìè, çàëó÷àòè ¿õ äî ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëü-
íèõ ïðîåêò³â, âèêîðèñòîâóâàòè ì³æíàðîäíèé
äîñâ³ä ó çàïîá³ãàíí³ òîðã³âë³ ëþäüìè, çàõèñò³
ïðàâ îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä òàêèõ çëî÷è-
í³â, ðîçøóêó îñ³á, ÿê³ çíèêëè çà êîðäîíîì,
ïîâåðíåíí³ òà ðåàá³ë³òàö³¿ îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæ-
äàëè â³ä òîðã³âë³ ëþäüìè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè,
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ã-
ðàö³¿, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³. Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³, Êè¿âñüêèé ìîëî-
ä³æíèé öåíòð ïðàö³, Ñëóæáà ó ñïðàâàõ íå-
ïîâíîë³òí³õ, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àä-
ì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ (çà çãî-
äîþ)

2007—2010 ðîêè

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про відзначення у м. Києві 
16-ї річниці незалежності України
розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1075 

від 17 серпня 2007 року

Враховуючи історичне значення проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України, з метою від�
значення 16�ї річниці цієї історичної події у м. Києві, зміцнення громадянської злагоди, утвердження у гро�
мадян національної свідомості і почуття патріотизму, та на виконання Указу Президента України від 3 лип�
ня 2007 року № 585/2007 “Про відзначення 16�ї річниці незалежності України”:
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Про встановлення торговельної 
(постачальницько-збутової) надбавки 

на паливно-енергетичні ресурси, 
що відпускаються населенню 

для побутових потреб
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1255 від 21 вересня 2007 року

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві № 26/761 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 “Про встановлення пов�
новажень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін ( тарифів)” (зі
змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2007р. № 227 “Про встановлен�
ня мінімальних норм забезпечення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вар�
тості для надання у 2007 році пільг і житлових субсидій за рахунок субсидій за рахунок субвенції з держав�
ного бюджету місцевим бюджетам”.

1. Âñòàíîâèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó âè-
ðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó “Ì³ñüêïàëèâî” òîðãî-
âåëüíó (ïîñòà÷àëüíèöüêî-çáóòîâó ) íàäáàâêó íà
âóã³ëëÿ ó ðîçì³ð³ 21,6 â³äñîòêà äî çàêóï³âåëüíî¿ ö³-
íè çà âñòàíîâëåíèìè íîðìàìè, ùî â³äïóñêàºòü-
ñÿ íàñåëåííþ äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá, çà ñïèñêà-
ìè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é) ç óðàõóâàí-
íÿì òðàíñïîðòíèõ âèòðàò ïî éîãî äîñòàâö³.

2. Âñòàíîâèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó âè-
ðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó “Ì³ñüêïàëèâî” òîðãî-
âåëüíó (ïîñòà÷àëüíèöüêî-çáóòîâó) íàäáàâêó íà
äðîâà ó ðîçì³ð³ 25 â³äñîòê³â äî çàêóï³âåëüíî¿
ö³íè çà âñòàíîâëåíèìè íîðìàìè, ùî â³äïóñ-
êàþòüñÿ íàñåëåííþ äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá çà
ñïèñêàìè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ó ì. Êèºâ³ ðàä
(ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é).

3. Íà âóã³ëëÿ ³ äðîâà, ùî ðåàë³çóþòüñÿ íå çà
ñïèñêàìè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä ( ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é) àáî ïîíàä âñòàíîâëåí³ íîðìè, òîð-

ãîâåëüíà (ïîñòà÷àëüíèöüêî-çáóòîâà íàäáàâêà)
âñòàíîâëþºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì ñàìîñò³éíî,
âèõîäÿ÷è ³ç ôàêòè÷íèõ âèòðàò ïî ðåàë³çàö³¿ òà
ãðàíè÷íî¿ ðåíòàáåëüíîñò³ â ðîçì³ð³ 12 â³äñîò-
ê³â äî íèõ.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 29.10.2004 ¹ 1967 “ Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ðîçäð³áíèõ ö³í íà ïàëèâî”, çàðåºñòðîâà-
íå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
15.11.2004 çà ¹ 56/634.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про соціальну підтримку людей 
з вадами слуху

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1179 
від 10 вересня 2007 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішен�
ням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3 064, та з метою соціальної підтримки людей з
вадами слуху:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ) êîøòè â ñóì³
1 405,0 òèñ. ãðí äëÿ çàêóï³âë³ êîõëåàðíèõ ³ì-
ïëàíò³â.

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

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó íà òåíäåðí³é îñíîâ³ çàáåçïå÷èòè ïðè-
äáàííÿ êîõëåàðíèõ ³ìïëàíò³â.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Сідоров А.В. заст пни олови Шевчен івсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Бондар Ю.І.
олова постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань житлово-
ом нально о осподарства та паливно-енер етично о омпле с
(за з одою)

Нова Н.В. член постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань бюджет
та соціально-е ономічно о розвит (за з одою)

Непоп В. І. спів олова деп татсь ої фра ції Бло " Наша У раїна" Київради
(за з одою)

Дєдов С.М. олова правління ромадсь о о об'єднання "Спіл а власни ів житла
Києва" (за з одою)

Старовойт В.А.
начальни відділ е ономічно о аналіз Головно о правління
житлово о осподарства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), се ретар

Бабіч А.О. начальни юридично о правління ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Мороз О.С.
заст пни начальни а Головно о фінансово о правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Ж П.Ф. заст пни олови Голосіївсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Вітовсь ий С.І. заст пни олови Дарниць ої районної м. Києві державної
адміністрації

Іщен о М.В. заст пни олови Деснянсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Линни В.Г. заст пни олови Дніпровсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Артемен о В.М. заст пни олови Оболонсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Сандраць ий В.Г. заст пни олови Печерсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Королю О.І. заст пни олови Подільсь ої районної м .Києві державної
адміністрації

Ціни П.О. заст пни олови Святошинсь ої районної м.Києві державної
адміністрації

Ярцев В.М. заст пни олови Солом'янсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Про створення робочої групи 
по вивченню втрат житлових організацій 

не комунальної форми власності 
від надання комунальних послуг та послуг 

з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1177 
від 10 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, Конституції України з метою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, по�
в’язаних з наданням житлово�комунальних послуг населенню:

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ïî âèâ÷åííþ âòðàò
æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é íå êîìóíàëüíî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³ â³ä íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïî-
ñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é òà çàòâåðäèòè ¿¿ ïåðñîíàëü-
íèé ñêëàä (äîäàºòüñÿ).

2. Ðîáî÷³é ãðóï³ âèâ÷èòè ðîçì³ð âòðàò æèò-
ëîâèõ îðãàí³çàö³é íå êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñ-
íîñò³ â³ä íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïîñëóã
ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é òà íàäàòè âèñíîâêè ³ ïðîïîçèö³¿
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№ 1177 від 10 вересня 2007 року

Склад 
постійної робочої групи по вивченню втрат житлових організацій 

не комунальної форми власності від надання комунальних послуг, 
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Гол бчен о А.К. перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації,
олова робочої р пи

Падал а В.М. заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації

Сторожен о В.С.
начальни Головно о правління житлово о осподарства ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Ястр бинсь ий В.І.
начальни Головно о правління з питань цінової політи и ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

1. Óòâîðèòè Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç ï³ä-
ãîòîâêè òà â³äçíà÷åííÿ ó ì. Êèºâ³ 16-¿ ð³÷íè-
ö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà çàòâåðäèòè éîãî
ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó îñíîâíèõ çàãàëüíî-
ì³ñüêèõ çàõîä³â òà ðîáî÷èé ïëàí ï³äãîòîâêè
òà â³äçíà÷åííÿ ó ì. Êèºâ³ 16-¿ ð³÷íèö³ íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà âèêîíàâ-
÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîí-
íèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì)
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè:

— çîñåðåäèòè çóñèëëÿ íà ïîë³ïøåíí³ ñòàíó
ñïðàâ â åêîíîì³ö³, ðîçâ’ÿçàíí³ ñîö³àëüíèõ
ïðîáëåì, íàñàìïåðåä ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âè-
ïëàòè çàðîá³òíèõ ïëàò, ïåíñ³é òà ³íøèõ ñîö³-
àëüíèõ âèïëàò, îïåðàòèâíîìó ðîçãëÿä³ çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí òà âèêîíàííÿ ïðîòîêîëüíèõ
äîðó÷åíü çà ðåçóëüòàòàìè Ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü, ïîñèëåíí³ àäðåñíî¿ äîïîìîãè ìàëîçàõè-
ùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, ïðîâåäåíí³ äîäàò-
êîâèõ çàõîä³â ùîäî áëàãîóñòðîþ ì³ñòà, óïî-
ðÿäêóâàíí³ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
ïàì’ÿòíèê³â òà ì³ñöü ïîõîâàíü îñ³á, ÿê³ çàãè-
íóëè ó áîðîòüá³ çà ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü
Óêðà¿íè;

— îðãàí³çóâàòè òà ïðîâåñòè 23 ñåðïíÿ 2007
ðîêó, ó Äåíü Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè çà-
õîäè ðîç’ÿñíþâàëüíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî õàðàê-
òåðó, ñïðÿìîâàí³ íà âèõîâàííÿ ó íàñåëåííÿ
ïîâàãè äî ñèìâîë³â äåðæàâè;

— ïðîâåñòè ³íôîðìàö³éí³ òà íàóêîâî-ïðî-
ñâ³òíèöüê³, êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³, ñïîðòèâíî-
ðîçâàæàëüí³ óðî÷èñò³ çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³
16-é ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè;

— çä³éñíèòè ñâÿòêîâå îôîðìëåííÿ âóëèöü

³ ïëîù ì³ñòà, ïåðåäóñ³ì âñòàíîâëåííÿ ìàêñè-
ìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàÿâíèõ òà äîäàòêîâî âèãî-
òîâëåíèõ äåðæàâíèõ ïðàïîð³â Óêðà¿íè íà áó-
ä³âëÿõ ³ íà òåðèòîð³ÿõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ óñòà-
íîâ, îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ, íà ôàñàäàõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

4. Êîîðäèíàö³þ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðî-
âåäåííÿì çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷å-
íèõ Äíþ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ïîêëàñòè íà
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

5. Çä³éñíèòè ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷å-
íèõ 16-é ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, çà-
òâåðäæåíèõ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â ìåæàõ
çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ùî ïåðåäáà÷àþòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2007 ð³ê,
çã³äíî ç êîøòîðèñàìè, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó òà ãðî-
ìàäñüêèé ïîðÿäîê ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðî-
âåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷å-
íèõ 16-é ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè,
óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó ì. Êè-
ºâ³ — ïåðåäáà÷èòè íåîáõ³äí³ñòü ïåðåêðèòòÿ
ðóõó òðàíñïîðòó.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ çàãàëü-
íîì³ñüêèõ çàõîä³â ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³ä-
íî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію змін до Статуту 
релігійної громади Євангельських 

християн-баптистів “Любов Христа” 
у Святошинському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1077 
від 21 серпня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву голови ради (пресвітера) релігійної громади Євангельських християн�баптистів “Любов Христа” у Свя�
тошинському районі м. Києва від 20.04.2007 та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної гро�
мади від 07.08.2006 № 2:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿
ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â
“Ëþáîâ Õðèñòà” ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
07.07.2006 ¹ 1021 “Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðå-
ë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàï-
òèñò³â “Ëþáîâ Õðèñòà” ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà”, âèêëàäåí³ ó íîâ³é ðåäàêö³¿
Ñòàòóòó, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé



Ïîäîðîæ 
äî Ñâÿòî¿
çåìë³

Âîëîäèìèð ÃÐÈØÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ãàñòðîëþþ÷è, ÿ ïîáóâàâ ó áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ ñâ³òó. Çâ³ñíî, ï³ñëÿ êîæíî¿ ïîäîðîæ³
îñîáëèâ³ åìîö³¿, àäæå, ïðè¿æäæàþ÷è äî ³í-
øî¿ êðà¿íè, ëþäèíà ïîðèíàº â ¿¿ íåïîâòîð-
íó êóëüòóðó, àòìîñôåðó, òðàäèö³¿. Íåçàáóò-
í³ âðàæåííÿ â ìåíå â³ä ïîäîðîæ³ äî Ñâÿòî¿
çåìë³ Âàòèêàíó. Õî÷à é ïî¿õàëè ìè òóäè íå
ÿê òóðèñòè, à ÿê êîíêóðñàíòè. Ð³ê òîìó ó Âà-
òèêàí³ â³äáóâàâñÿ êîíêóðñ “Ñàêðà Ðîìà”
(“Ñâÿòà ²òàë³ÿ”), ìè ïîâåçëè ä³òåé ç³ ñëàâåò-
íîãî õîðó “Ùåäðèê” âçÿòè â íüîìó ó÷àñòü.
Äî ñëîâà, êîëè ÿ áóâ ìàëåíüêèì, òàêîæ ñï³-
âàâ ó öüîìó õîð³, òîæ â³í äëÿ ìåíå îñîáëè-
âî äîðîãèé. Íàø³ ó÷àñíèêè ïîêàçàëè ïðå-
êðàñíèé ðåçóëüòàò — âîíè âèáîðîëè ïåðøå
ì³ñöå. Òîæ ó Âàòèêàí³ ìè çóì³ëè ïîºäíàòè
³ â³äïî÷èíîê, ³ ïðàöþ, òà ùå é ïðèâåçëè çî-
ëîò³ ìåäàë³.

Íà ö³é Ñâÿò³é çåìë³ áóâàº áåçë³÷ òóðèñò³â.
Ïîïðè òå, ùî Âàòèêàí ñàì ïî ñîá³ äóæå ìà-
ëåíüêèé, âèçíà÷í³ ì³ñöÿ òóò áóêâàëüíî íà
êîæíîìó êðîö³.

Ìåíå äóæå âðàçèâ âåëèêèé êàôåäðàëüíèé
ñîáîð Ïåòðà ³ Ïàâëà — öå íàéá³ëüøèé òà
íàéãîëîâí³øèé õðèñòèÿíñüêèé õðàì íà òå-
ðèòîð³¿ Âàòèêàíó, ïîáóäîâàíèé íà ì³ñö³ ïî-
õîâàííÿ Ñâÿòîãî Ïåòðà. Â ñîáîð³ çáåð³ãàºòü-
ñÿ áàãàòî øåäåâð³â ³ñòîð³¿ òà ìèñòåöòâà.

Çàõîäÿ÷è â õðàì, îäðàçó çàáóâàºø ïðî âñ³
ïðîáëåìè. Òóò äóìàºòüñÿ ëèøå ïðî ñâ³òëå,
ïðî ëþáîâ äî áëèæíüîãî òà äî Áîãà. Íåïî-
äàë³ê â³ä ñîáîðó — çíàìåíèòà êàïëèöÿ “Ñ³ê-
ñòèíñüêà êàïåëà”, ïîáóäîâàíà â XV ñòîë³ò-
ò³, âîíà â³äîìà çàâäÿêè ÷óäîâèì ôðåñêàì ðî-
áîòè Ì³êåëàíäæåëî, Áîò³÷åëë³.

À ùå ó Âàòèêàí³ ÿ ìàâ ÷åñòü çóñòð³òèñÿ ç
éîãî ñâÿò³ñòþ Ïàïîþ Áåíåäèêòîì XVI. Äëÿ
ìåíå öå ñòàëî âåëèêîþ ïîä³ºþ.

Æèòåë³ Âàòèêàíó ñòàâëÿòüñÿ äî ñâîãî ì³ñ-
òà ÿê äî ñâÿòèí³. Íà âóëèöÿõ äóæå ÷èñòî é
îõàéíî, âåñü ÷àñ ÷åðãóº ê³ííà ì³ë³ö³ÿ. À ùå
òóò ìàéæå ÷åðåç êîæåí ìåòð ïðàöþþòü çà-
òèøí³ êàôå, äå ïðèãîùàþòü ñìà÷íèìè íàö³î-
íàëüíèìè ñòðàâàìè òà íåïîâòîðíèì ³òàë³é-
ñüêèì âèíîì. Ìè êóøòóâàëè ëàçàíü¿, ÿê³ òóò
ãîòóþòü ïî-îñîáëèâîìó, äîäàþòü áàãàòî òîìà-
ò³â, ùî çáàãà÷óº ñìàê. Êàæóòü, ùî ³òàë³éñüê³
âèíà äóæå êîðèñí³ äëÿ çäîðîâ’ÿ. Âåëèêèé ³òà-
ë³ºöü Ëó÷àíî Ïàâàðîòò³ â÷èâ, ùî òðåáà ùî-
äíÿ ïèòè ïðèáëèçíî ï³âñêëÿíî÷êè âèíà, ùîá
ïîêðàùèòè ñâ³é ñòàí. Îñîáëèâî äîáðå âèïè-
òè òðîõè âèíà ïåðåä ñï³âîì, àäæå òîä³ ïåðå-
ñòàºø íåðâóâàòè, íå â³ä÷óâàºø ñòðåñó.

Íàäçâè÷àéíó åíåðãåòèêó ìàº Ïàíò³îí —
îäíà ç íàéäàâí³øèõ àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê
Ðèìó. Ñþäè çâîçèëè ðàá³â ç óñüîãî ñâ³òó ³
ïðîâîäèëè çàïåêë³ áî¿ ãëàä³àòîð³â. Ìåí³ äó-
æå ñïîäîáàëàñÿ öÿ ì³ñöåâ³ñòü, òóò íåíà÷å â³ä-
÷óâàºø àòìîñôåðó ñòàðîäàâíüîãî ìèíóëîãî.
Âàòèêàí — öå òå ì³ñöå, êóäè õî÷åòüñÿ ïî-
âåðòàòèñÿ çíîâó ³ çíîâó

Розмовляла
Марина КОТЛУБАЙ,

“Хрещати ”
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Êîëèøí³é óêðà¿íñüêèé
Ëàñ-Âåãàñ
Ì³ñòå÷êî Äóáíî íà Ð³âíåíùèí³ ñòàëî ì³ñöåì 
íàðîäæåííÿ â³äîìèõ êîíòðàêò³â
Âëàä ØÅÑÒÀÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За іль істю історичних пам'ято
і раєвидів невели е містеч о
може он р вати з найбільши-
ми т ристичними маршр тами.
В Д бно можна помил ватися
мальовничими о олицями річ и
І ви, дотор н тися до ба ато-
страждальних стін зам Ос-
трозь их, про лятися зам овим
ровом, побл ати Тара анов-
сь им фортом, а та ож побачи-
ти інші історичні б дівлі — Л ць-

Брам і Бернардинсь ий мо-
настир.
Містеч о з дивовижним історич-
ним мин лим, пам’ять про я е
збері ає безліч визначних па-
м’ято , розташоване в Рівнен-
сь ій області, трохи більше я
за 300 м від Києва.

Острозь і володіння:
бали і війни

Çãàäêè ïðî Äóáíî çíàéäåíî â ³ñòîðè÷-
íèõ äîêóìåíòàõ 11—12-ãî ñòîë³òü, àëå áóð-
õëèâèé éîãî ðîçâèòîê ïî÷àâñÿ ç 14-ãî ñòî-
ë³òòÿ, êîëè íà òîé ÷àñ ùå ñåëî ïåðåäàëè
êíÿçåâ³ Îñòðîçüêîìó.

Ó 15-ìó ñòîë³òò³ Äóáíî íàáóëî ñòàòóñó
ì³ñòà ³ ñòàëî çíà÷íèì òîðãîâèì öåíòðîì,
õî÷à é ïåðåáóâàëî íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³.
Äèíàñò³ÿ Îñòðîçüêèõ ôàêòè÷íî âîëîä³ëà
ì³ñòîì ³ ç ÷àñîì çâåëà òóò íåïðèñòóïí³
ôîðòèô³êàö³éí³ ñïîðóäè. Ïåðëèíîþ Äóá-
íî ââàæàºòüñÿ çàìîê êíÿç³â Îñòðîçüêèõ —
óí³êàëüíà ôîðòåöÿ, ùî “âîþâàëà” ïðîòÿ-
ãîì ï’ÿòè ñòîë³òü. Êðóò³ ñò³íè çàìêó âèñòî-
ÿëè ïåðåä òàòàðñüêîþ íàâàëîþ, ïîâñòàëè-
ìè êîçàêàìè Ìàêñèìà Êðèâîíîñà ³ ïåðåä
ôðàíöóçüêèìè ñîëäàòàìè ï³ä ÷àñ â³éíè ç
Íàïîëåîíîì. Ó çàìêó áóëà âëàñíà ëèâàð-
íà ìàéñòåðíÿ, äå â³äëèâàëè ãàðìàòè ³ ÿä-
ðà, òàêèì ÷èíîì ïîñò³éíî íàðîùóþ÷è âîã-
íÿíó ì³öü. Ï³ä ÷àñ â³éñüêîâèõ ä³é æèòåë³
Äóáíî ìîãëè çà ïëàòó æèòè é çáåð³ãàòè
ñâîº ìàéíî â çàìêó, íå áîÿ÷èñü âîðîãà.

Îäíà ³ç ëåãåíä äóáíåíñüêîãî çàìêó ðîç-
ïîâ³äàº ïðî òå, ÿê ïëåì³ííèöÿ êíÿçÿ Îñ-
òðîçüêîãî, êðàñóíÿ Áåàòà, ñàìà â³äáèëà íà-
ïàä òàòàð íà çàìîê. Ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî íà-
á³ãó êîìàíäèð çàìêîâîãî ãàðí³çîíó çëÿêàâ-
ñÿ ³ íå ì³ã ç³áðàòè â³éñüêî äëÿ îáîðîíè. Áå-

àòà, êîòðà ÿêðàç ãîòóâàëàñÿ äî âåñ³ëëÿ, ñïî-
íóêóâàíà ö³êàâ³ñòþ ³ þíàöüêîþ áåçðîçñóä-
í³ñòþ, âèéøëà íà áàñò³îí ³ ñàìîñò³éíî çðî-
áèëà òðè ïîñòð³ëè ç ãàðìàòè. Îäíèì ³ç ïî-
ñòð³ë³â âëó÷èëà â øàòðî òàòàðñüêîãî âîæ-
äÿ, âáèâøè éîãî, ³ â³éñüêî íàïàäíèê³â â³ä-
ñòóïèëî. À Áåàòà ñïîê³éíî ïðîäîâæèëà
ï³äãîòîâêó äî âåñ³ëëÿ. Â³äòîä³ îäíó ³ç çàì-
êîâèõ áàøò, ç áîêó ð³÷êè ²êâè, íàçèâàþòü
Áåàòêîþ.

Çàìîê Îñòðîçüêèõ çà âñþ éîãî ³ñòîð³þ
â³äâ³äóâàëè áàãàòî ³ñòîðè÷íèõ îñ³á. Òóò íå
ðàç áóâàâ ïîëüñüêèé êîðîëü, Òàðàñ Øåâ-
÷åíêî ³ Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà òàêîæ õîäè-
ëè ïî áðóê³âö³ çàìêîâèõ äîð³æîê. Ãîãîëü
õî÷à é íå â³äâ³äóâàâ Äóáíî òà ïîì³ñòÿ Îñ-
òðîçüêèõ, àëå ç ðîçïîâ³äåé ñâîãî äðóãà-³ñ-
òîðèêà íàñò³ëüêè äîáðå çíàâ óñ³ ïîäðîáè-
ö³, ùî äóæå äåòàëüíî îïèñàâ çàìîê ³ éîãî
îêîëèö³ â “Òàðàñ³ Áóëüá³”. Âàæëèâó ðîëü
ç³ãðàëè â ðîìàí³ é ï³äçåìí³ õîäè, ùî âå-
äóòü ó çàìîê. Ïðî íèõ òåæ ÷óäîâî çíàâ
Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷. ² íèí³ çàìîê ó Äóá-
íî êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ó çíàìåíè-
òîñòåé, çîêðåìà â óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â.

Колис а азарт
Ó 18-ìó ñòîë³òò³ â Äóáíî ïåðåíåñëè ç³

Ëüâîâà òàê çâàí³ êîíòðàêòè — âåëè÷åç-
íèé ì³æíàðîäíèé ÿðìàðîê, êîòðèé òðè-

âàâ ÷îòèðè òèæí³. Ï³çí³øå ¿õ ïåðåì³ñ-
òèëè äî Êèºâà, ùî é äàëî íàçâó Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³. Çà ÷àñ êîíòðàêò³â ó
Äóáíî ïðè¿æäæàëî äî 30000 ÷îëîâ³ê —
ó ï’ÿòü ðàç³â á³ëüøå â³ä âëàñíîãî íàñå-
ëåííÿ. Ó çàìêó Îñòðîçüêèõ, ó ñïåö³àëü-
íèõ íîìåðàõ, çóïèíÿëèñÿ íàéçàìîæí³-
ø³ òîðãîâö³. Òàì æå áóëè ³ ùîñü íà
êøòàëò ñó÷àñíèõ êàçèíî — ³ãðîâ³ çàëè,
äå êóïö³ íåð³äêî ïðîãðàâàëè âñþ ñâîþ
âèðó÷êó, à ³íîä³ é ìàéíî. ª â³äîìîñò³,
ùî çàìîê òåæ â³ääàâàëè ï³ä çàñòàâó é
ïðîãðàâàëè â êàðòè.

Війсь ові таємниці
Çà 9 ê³ëîìåòð³â â³ä Äóáíà, á³ëÿ òðàñè

Êè¿â—Ëüâ³â, ðîçòàøîâàíà ùå îäíà óí³-
êàëüíà ³ñòîðè÷íà ñïîðóäà — Òàðàêàíîâ-
ñüêèé ôîðò (íàçâà ïîõîäèòü â³ä áëèæ-
íüîãî ñåëà Òàðàêàíîâà). Öþ ôîðòåöþ
çáóäîâàíî âñåðåäèí³ øòó÷íîãî ãîðáà â
19-ìó ñòîë³òò³. Êîëè çâîäèëè ôîðò, âåñü
êàì³íü ó îêîëèöÿõ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ
áóä³âíèöòâà, îòîæ ìåøêàíöÿì ñóñ³äí³õ
ñ³ë çàáîðîíèëè çâîäèòè êàì’ÿí³ îñåë³.
Íà ïî÷àòêó 20-ãî ñòîë³òòÿ ôîðò áóâ íàä-
çâè÷àéíî ìîãóòíüîþ ³ ôóíêö³îíàëüíîþ
ñïîðóäîþ. 3 íàäçåìí³ é 4 ï³äçåìí³ ïî-
âåðõè, åëåêòðèêà ³ òåëåôîí, 3 ðîòè ãàð-
í³çîíó ³ 50 çíàðÿäü — ïðàêòè÷íî íåïðè-
ñòóïíà ôîðòåöÿ. Àëå, õî÷à öå é äèâíî,
ôîðò òàê ³ íå âèêîðèñòàëè çà ïðÿìèì
ïðèçíà÷åííÿì, âåñü ÷àñ òóò áóëè ñêëà-
äè òà êàçàðìè. Ó 30-ò³ ðîêè ï³äçåìí³ ïî-
âåðõè áóëè ï³ä³ðâàí³ ÍÊÂÑ, ³ ëèøå ç
÷óòîê ³ ëåãåíä ìîæíà çäîãàäóâàòèñÿ, ùî
æ òàì õîâàëè. Ó 90-ò³ ðîêè ôîðò ÷àñòî
âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ áàíäèòñüêèõ ðîç-
á³ðîê — òÿæêî çíàéòè çðó÷í³øå ì³ñöå.
Íèí³ æ ôîðòåöÿ ïîâîë³ ðóéíóºòüñÿ, àëå
âñå îäíî çàëèøàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî ö³-
êàâèì ì³ñöåì äëÿ äîñë³äæåíü ³ àêòèâíî-
ãî â³äïî÷èíêó. Áàãàòîìåòðîâ³ òóíåë³,
ñòàðîâèíí³ ñò³íè, áåçäîíí³ êîëîäÿç³ é
íàï³âçàòîïëåí³ ïðîõîäè ïðèâåðòàþòü äî-
ïèòëèâèõ òóðèñò³â ç³ âñ³º¿ Óêðà¿íè. Ò³,
õòî ìåíø ñõèëüíèé äî åêñòðèìó, ìî-
æóòü íàñîëîäèòèñÿ ïðèãîëîìøëèâèì
âèãëÿäîì ç êð³ïîñíîãî âàëó àáî ïîáðî-
äèòè ì³æ çîâí³øíüîþ ³ âíóòð³øíüîþ
ñò³íàìè ïî ñïðàâæí³õ óêðà¿íñüêèõ
äæóíãëÿõ. Íèí³, âîñåíè, ñòàðîâèííà ðó-
äóâàòà öåãëà, ³ðæàâ³ ìåòàëîêîíñòðóêö³¿
ôîðòó ³ çîëîòå ëèñòÿ ñòâîðþþòü äèâî-
âèæíèé íîñòàëüã³÷íèé íàñòð³é. Õî÷ ÿê
öå äèâíî, òà í³ íàïëèâó òóðèñò³â, í³
çâè÷íèõ êóï ñì³òòÿ íà òåðèòîð³¿ ôîðòó
íåìàº, ³ íàâ³òü ñë³äè â³ä ïåéíòáîëüíèõ
ïåðåñòð³ëîê íå ïîðóøóþòü ñïîêîþ êð³-
ïîñíèõ ñò³í

На старовинних стінах Острозь ої фортеці стоять відстроєні с часні вежі

Таранівсь ій форт облюбовали ді ери та альпіністи
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
49 ðîê³â Ãåðîºâ³ Óêðà¿íè, 
ì³í³ñòðîâ³ ïàëèâà ³ åíåðãåòèêè
Þð³þ ÁÎÉÊÓ
З днем народження йо о вітає олова
правління НАК “Нафто аз У раїни” Єв еній
БАКУЛІН

— Â³ä ³ìåí³ êåð³âíèöòâà ³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Íàö³îíàëüíî¿ àêö³î-
íåðíî¿ êîìïàí³¿ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè” äîçâîëüòå ñåðäå÷íî ïðèâ³òàòè
ì³í³ñòðà ïàëèâà é åíåðãåòèêè Óêðà¿íè Þð³ÿ Áîéêà ç äíåì íàðîäæåí-
íÿ.

Ìè çíàºìî ³ âèñîêî ö³íóºìî Þð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à ÿê òàëàíîâèòî-
ãî ìåíåäæåðà, êîòðîìó âëàñòèâ³ ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì,
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, óì³ííÿ áà÷èòè ñòðàòåã³÷í³ íàïðÿìêè ³ äîìàãàòèñÿ ¿õ-
íüî¿ ðåàë³çàö³¿, çäàòí³ñòü ãðàìîòíî âåñòè ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ó ñêëàä-
íèõ ñèòóàö³ÿõ.

Þð³é Àíàòîë³éîâè÷ ìàº âåëèêèé äîñâ³ä ³ âèðîáíè÷íèêà, ³ óñï³ø-
íîãî òîï-ìåíåäæåðà, íàä³ëåíîãî òàëàíòîì åôåêòèâíî âèêîíóâàòè ÿê
ïëàíîâ³ çàâäàííÿ, òàê ³ àíòèêðèçîâ³ ïðîãðàìè.

Öå, áåçóìîâíî, ïîñïðèÿëî äîñÿãíåííþ íèì âèñîêèõ ðåàëüíèõ ðå-
çóëüòàò³â íà ïîñàä³ êåð³âíèêà îäíîãî ç êëþ÷îâèõ äëÿ åêîíîì³êè êðà-
¿íè â³äîìñòâ — Ì³í³ñòåðñòâà ïàëèâà ³ åíåðãåòèêè.

Çàâäÿêè öèì ÿêîñòÿì êåð³âíèêà óêðà¿íñüêèé ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
íèé êîìïëåêñ ñüîãîäí³ óñï³øíî ðîçâèâàºòüñÿ, ïîïðè íåñòàá³ëüíó ïî-
ë³òè÷íó êîí’þíêòóðó, íàä³éíî çàáåçïå÷óþ÷è ïîòðåáè åêîíîì³êè â
åíåðãîðåñóðñàõ ³ çì³öíþþ÷è ì³æíàðîäíèé ³ì³äæ Óêðà¿íè ÿê íàä³é-
íîãî ä³ëîâîãî ïàðòíåðà.

Áàæàºìî Þð³ºâ³ Àíàòîë³éîâè÷ó ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó âò³ëåíí³ â æèò-
òÿ ñâî¿õ ³äåé, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ!

До привітання виявили бажання приєднатися часниці рт
“А. Р. М. І. Я”:

— Â³òàºìî Þð³ÿ Áîéêà ç äíåì íàðîäæåííÿ. Õî÷åìî ïîáàæàòè íå-
âè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, æèòòºâîãî äðàéâó, øâèäêîñò³ ³, çâè÷àéíî æ, çäî-
ðîâ’ÿ. Ùîá æèòòÿ áóëî ïîâíå ÿê òâîð÷èõ, òàê ³ ïîâñÿêäåííèõ óñï³-
õ³â. Õàé çàðÿä Âàøî¿ åíåðã³¿ ç³ãð³âàº áàãàòüîõ ëþäåé, à äîñÿãíåííÿ
íàäèõàþòü ìîëîäèõ ëþäåé íà íîâ³ çâåðøåííÿ. Íåõàé íà íåá³ äëÿ Âàñ
çàâæäè ãîðèòü ç³ðî÷êà, ÿêà íå äàñòü çàáëóêàòè íà ö³é Çåìë³. Õàé ó
Âàøèõ æèëàõ çàâæäè áóäå äîñòàòíüî ïàëèâà äëÿ ðîáîòè íà áëàãî íà-
øî¿ êðà¿íè.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß Íàìàëþé ñîá³ áîãà
Ó PinchukArtCentre ðåôëåêòóþòü íàä ñó÷àñíèì
ìèñòåöòâîì

Íîâó åêñïîçèö³þ ç³áðàëè çà
òðàäèö³éíèì äëÿ PinchukArt-
Centre ñòàíäàðòîì — íà ïàðè-
òåòíèõ çàñàäàõ. ×åòâåðî íàøèõ
(Àðñåí Ñàâàäîâ, Âàñèëü Öàãî-
ëîâ, Îëåã Òèñòîë, ²ëëÿ ×è÷êàí),
äâîº — êîëèøí³ íàø³ (Ñåðã³é
Áðàòêîâ òà Îëåã Êóëèê), ùå
äâîº — ìàéæå íàø³ (í³ìåöü ç åí-
äååð³âñüêèõ òåðåí³â Àíäðåàñ Ãóð-
ñê³ òà ïîëÿê Ïüîòð Óêëàíüñê³),
ùå äâîº — íàø³ âæå õî÷à á òî-
ìó, ùî íå çîâñ³ì àìåðèêàíö³
(ÿïîíåöü Òàêàñ³ Ìóðàêàì³ òà
ìåêñèêàíñüêèé óðîäæåíåöü Äà-
í³åëü Îðîçêî). Ðåøòà äåñÿòåðî —
ñòîâ³äñîòêîâ³ àíãëîñàêñè, çäå-
á³ëüøîãî áðèòàíö³ (Ñàðà Ìîð-
ð³ñ, Ñåì Òåéëîð-Âóä, Åíòîí³
Ãîðìë³, Ï³òåð Äîéã, Ìàðê
Êâ³íí, Äåì³åí Õüîðñò), à òàêîæ
ïðåäñòàâíèêè Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
ò³â (Äæåôô Êóíñ, Ðè÷àðä Ô³ë-
ë³ïñ òà Êð³ñò³àí Ìàðêëåé).

Ïî÷óâàºòüñÿ óñå öå ï³ñòðÿâå
òîâàðèñòâî íà ñï³ëüí³é âèñòàâ-
ö³, ìîâ ïàâóêè ó áàíö³. Òîáòî âî-
íè ìîæóòü ñê³ëüêè çàâãîäíî òå-
ðåâåíèòè íà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿõ
ïðî òå, ÿê øàíóþòü îäèí îäíî-
ãî, îäíàê çðîçóì³ëî, ùî ó âè-
ñòàâêîâèõ çàëàõ ¿ì ëèøàºòüñÿ
îäèí îäíîãî ò³ëüêè íåíàâèä³òè.
Â³äâåðòî êàæó÷è, º çà ùî: óÿâ-
ëåííÿ ïðî æîäíîãî ç õóäîæíè-
ê³â Reflection íå äàº. Õüîðñò
ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ âáèâàº Êóí-
ñà, òîìó, õòî ïðèéøîâ äèâèòèñÿ
íà Ñàâàäîâà, çàâàæàº Óêëàíüñê³,
Ô³ëë³ïñ ïîãàíî ìîíòóºòüñÿ ç
Ãîðìë³, à Ñàðà Ìîðð³ñ çîâñ³ì íå
ïàñóº äî Êóëèêà. Êîæåí ç íèõ
âàðòóâàâ áè îêðåìî¿ åêñïîçèö³¿,
³, ïîêëàâøè ðóêó íà ñåðöå, òî
áóëà á íå íàéã³ðøà ³í³ö³àòèâà
öåíòðó Â³êòîðà Ï³í÷óêà, áî á³ëü-
ø³ñòü ³ç íàñ ó÷îðàøíüîãî õàð-

ê³â’ÿíèíà Áðàòêîâà çíàº òàê ñà-
ìî ïîãàíî, ÿê çàêîðäîííó çíàìå-
íèò³ñòü Õüîðñòà.

À âò³ì, íåìà — òî é íåìà, ³ ë³ï-
øå âçàãàë³ íå íàëàøòîâóâàòèñÿ
ïåðåä ïîõîäîì íà âèñòàâêó, ùî
ïðèíàéìí³ îäíîãî ç ñó÷àñíèõ
ìèòö³â äîâåäåòüñÿ ïîáà÷èòè ó
á³ëüø-ìåíø ïðèñòîéíîìó îáñÿ-
ç³. Îðãàí³çàòîðàì ÷îìóñü äóæå
êîðò³ëî, ùîá ìè íå çîñåðåäæóâà-
ëèñÿ íà êîæíîìó ç âåëèêèõ, à
ïðî÷èòàëè åêñïîçèö³þ ç îäíîãî
ìàõó ÿê ³ñòîð³þ ³ç çàãàëüíèì ñþ-
æåòîì. Ùî é êàçàòè, ñïîêóñëè-
âî, õî÷à ³ íå çîâñ³ì êîðåêòíî, áî
æîäåí ç àâòîð³â Reflection íå ïè-
ñàâ, íå çí³ìàâ ³ íå ð³çüáèâ äëÿ
òîãî, àáè ñòàòè ëàíêîþ â ÷èºìóñü
ñþæåò³. Óò³ì, ñïðîáóºìî.

Íàâðÿä ÷è êîãîñü òðåáà ïåðå-
êîíóâàòè, ùî çàãàëüíà ³ñòîð³ÿ Re-
flection — öå ³ñòîð³ÿ íîâî¿ ðåë³-
ã³éíîñò³. Ïî÷èíàºòüñÿ âñå ç³
ñêóëüïòóðíî¿ êîíñòàòàö³¿ òîãî æ
òàêè Äåì³åíà Õüîðñòà: òâ³é áîã,
ëþäèíî, âìåð, â³í á³ëüøå íå
ñòðàæäàº (â³ä ðîçï’ÿòîãî Õðèñòà
çàëèøèâñÿ ñàìèé ñêåëåò). Ùî-
ïðàâäà, é âèêèäàòè îäðàçó éîãî
íå âàðòî — çàíàäòî ðîçêðó÷åíèé,
òîæ õàé ïîïðàöþº íå çàðàäè äó-
ø³, à äëÿ á³çíåñó (ðóêè é íîãè
²ñóñà-ìàíåêåíà ó ñêëÿí³é â³òðè-
í³ ïîöÿòêîâàíî ô³ðìîâèìè ëåéá-
ëàìè). Çàì³ñòü áîãà òåïåð êîæåí
ç íàñ, à öå îçíà÷àº, ùî òðåáà ðîç-
ïî÷èíàòè ñâ³é õðåñíèé øëÿõ.
Ñòàòè ï³ä ïåðåõðåñíèé âîãîíü ó
â³äåîêàá³íö³ Êð³ñò³àíà Ìàðêëåÿ.
Âòðàòèòè âëàñíå ò³ëî, ÿê Åíòîí³
Ãîðìë³ ó ñâî¿õ ìåòàëåâèõ àâòî-
ïîðòðåòàõ, à ïîò³ì ùå ðàç, óæå
áóêâàëüíî, ïåðåæèòè äîñâ³ä
çíèêíåííÿ ó ñêëÿíîìó êóá³ ç ð³ä-
êîþ ïàðîþ. Îòîòîæíèòè ñåáå ç
òîíêèì ãîëèì äåðåâîì ñë³äîì çà

Ñåì Òåéëîð-Âóä. Ïåðåâò³ëèòèñÿ
ó æ³íêó, ÿê³é ðîçäèðàþòü íîãè íà
êàðòèí³ Äæåôôà Êóíñà. Â³ä÷óòè
ñåáå ëþäèíîþ ç³ çíÿòîþ øê³ðîþ,
ÿê ñâÿòèé Âàðôîëîì³é Äåì³åíà
Õüîðñòà. Ïåðåæèòè ùå ðàç óñ³ ìà-
í³ïóëÿö³¿ ç ò³ëîì ó çâóëüãàðèçî-
âàíîìó ³ãðîâîìó âàð³àíò³, ÿêèé
ïðîïîíóþòü ²ëëÿ ×è÷êàí òà ìîñ-
êîâñüêà ãðóïà “Ñèí³ íîñè”. Ä³é-
òè íàðåøò³ äî ñâîº¿ Îñòàííüî¿
Âå÷åð³ é ïîáà÷èòè êóíñòêàìåðó ç
äâàíàäöÿòüìà ìåðòâèìè ê³íñüêè-
ìè òà êîðîâ’ÿ÷èìè ãîëîâàìè íà
òë³ ÷îðíèõ êâàäðàò³â ç ðîçï’ÿòè-
ìè ìóõàìè.

Íà òîãî, õòî óñå öå ïðîéøîâ,
÷åêàþòü ³íø³, ðàéñüê³ âðàæåííÿ.
Òî÷í³øå íà¿âíà ðàéñüêà êâ³òêà ç
äåøåâèõ ïëàñòìàñîâèõ ³ãðàøîê
â³ä Òàêàñ³ Ìóðàêàì³. Çà ê³ëüêà çà-
ë³â íàö³îíàëüíèé âàð³àíò ðàé-
ñüêîãî äåðåâà — óñþäèñóùà ïàëü-
ìà Îëåãà Òèñòîëà. Ùå îäèí êðîê,
³ ïåðåä íàìè ö³ëà íèçêà ðîá³ò,
îá’ºäíàíèõ ëèøå ðàêóðñîì, òî÷-
êîþ áà÷åííÿ. Ã³ãàíòñüêèé ôàðñ
çà ìîòèâàìè ñåðåäíüîâ³÷íèõ ì³ñ-
òåð³é, “ßâëåííÿ Õðèñòà íàðîäî-
â³” òà ïîðíîæóðíàë³â (æèâîïèñ-
íå ïàííî íàëåæèòü Àðñåíîâ³ Ñà-
âàäîâó). Ìîíóìåíòàëüí³ ôîòî-
êîìïîçèö³¿, äóæå ïîä³áí³ äî êëà-
ñè÷íèõ ïîëîòåí,— õðåñíèé õ³ä òà
ñò³íà Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ ôîðòåö³,
ÿêèìè ¿õ ïîáà÷èâ Ñåðã³é Áðàò-
êîâ. Íåîñÿæí³, ïîïðè ñâîþ äå-
òàëüí³ñòü, ðåïîðòàæí³ ôîòîãîáå-
ëåíè Àíäðåàñà Ãóðñê³. Âåëåòåí-
ñüêà ÷îðíà ìàäîííà Ðè÷àðäà Ô³ë-
ë³ïñà. Àáñòðàêö³éí³ ïîðòðåòè
àìåðèêàíñüêèõ ì³ñò, íàïèñàí³
Ñàðîþ Ìîðð³ñ. ²íñòàëÿö³ÿ Âàñè-
ëÿ Öàãîëîâà: ÷îòèðè þí³ áàëåðè-
íè ïðèãîòóâàëèñÿ äî “Òàíöþ ìà-
ëåíüêèõ ëåáåäÿò”, ï³äïåðåçàâøè-
ñÿ ïîÿñàìè øàõ³äîê.

Ö³íó õðåñíèõ ìóê íàðåøò³ íà-
çâàíî. Íîâèé áîã, ïðèíàéìí³
òîé, ÿêîãî ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè
ñòâîðèëè àâòîðè Reflection,— öå
ïîêè ùî í³÷îãî á³ëüøîãî, í³æ ðà-
êóðñ, òî÷êà çîðó. Ñòðàæäàííÿ äëÿ
íüîãî — íàðàç³ ëèøå äâ³éíèê ³ðî-
í³¿. Çðåøòîþ â³í ïðîñòî íàäòî
ìîëîäèé, öåé íàø áîã, éîìó é
äîñ³ õî÷åòüñÿ äèâèòèñÿ íà ñåáå ó
äçåðêàëî Ãîðìë³ ÷è Êóëèêà

Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У PinchukArtCentre від рито е спозицію двадцятьох
провідних с часних х дожни ів (детальніше про її від-
риття див. вчорашньом числі "Хрещати а"). Спіль-
ними з силлями автори вистав и Reflection створили
портрет ново о бо а й одраз ж за били йо о
с ладній системі дзер ал.

Мертве божество Деміена Хьорста оселилося за с лом
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Áîä³á³ëäåðè ïîêàçàëè ñåáå 
ç óñ³õ áîê³â

Ó÷îðà â ñòîëèö³ çàâåðøèâñÿ
Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Êèºâà ç áî-
ä³á³ëäèíãó, ô³òíåñó òà áîä³ô³òíå-
ñó, îðãàí³çàòîðîì ÿêîãî âèñòóïè-
ëà ôåäåðàö³ÿ áîä³á³ëäèíãó òà ô³ò-
íåñó. Çàõ³ä â³äáóâàâñÿ çà ï³äòðèì-
êè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,
³íôîðìàö³éíèì ñïîíñîðîì çìà-
ãàíü âèñòóïèâ Êè¿âñüêèé ìåä³à-
õîëäèíã.

Ïðèõèëüíèêè êëàñè÷íîãî áî-
ä³á³ëäèíãó â îäèí ãîëîñ ñòâåð-
äæóþòü, ùî ñòîëè÷íèé ÷åìï³î-
íàò — ºäèíèé â Óêðà¿í³, ð³âåíü
îðãàí³çàö³¿ ÿêîãî â³äïîâ³äàº ì³æ-
íàðîäíîìó. Â³í ñòàâ ôàêòè÷íî
àëüòåðíàòèâîþ ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè: âæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü
íà íüîãî ç’¿æäæàþòüñÿ ñïîðòñ-
ìåíè ç óñ³º¿ êðà¿íè, à ê³ëüê³ñòü

ó÷àñíèê³â öüîãî ðîêó ñòàíîâèëà
67.

ßê çàñâ³ä÷èëî âèâ÷åííÿ îô³-
ö³éíèõ ïðîòîêîë³â, äåÿê³ ñóää³
ñõèëÿëèñÿ äî òîãî, ùîá ñòàâèòè
íàéâèùó îö³íêó “ñâîºìó” àòëåòî-
â³. Àëå çà ïðàâèëàìè ñóää³âñòâà,
ïðèéíÿòèìè â IFBB (Ì³æíàðîä-
íà ôåäåðàö³ÿ, ùî âèçíà÷àº ïðà-
âèëà ãðè ó ñâ³òîâîìó áîä³á³ëäèí-
ãó), ï³ä ÷àñ îñòàòî÷íîãî ï³äðàõóí-
êó áàë³â íàéíèæ÷ó òà íàéâèùó
îö³íêè â³äêèäàþòü.

Ïåðåìîæö³â âèçíà÷àëè ó âàãî-
âèõ, çðîñòîâèõ êàòåãîð³ÿõ çà ñó-
ìîþ áàë³â, çäîáóòèõ â îáîâ’ÿçêî-
â³é òà äîâ³ëüí³é ïðîãðàìàõ. Óñ³
ñïîðòñìåíè, ñåðåä ÿêèõ ïðóæí³,
àëå çîâñ³ì íååñòåòè÷í³ ò³ëà ïîêà-
çàëè ³ æ³íêè, çìàãàëèñÿ â ê³ëüêîõ

êàòåãîð³ÿõ: ÷îëîâ³ê³â ïîä³ëèëè íà
ãðóïè 70 êã, 80 êã, 90 êã, +90 êã
òà íà îêðåìèé — êëàñè÷íèé áî-
ä³á³ëäèíã. Ñâîºþ ÷åðãîþ æ³íî÷à
ïðîãðàìà ñêëàäàëàñÿ ç àáñîëþò-
íèõ êàòåãîð³é ô³òíåñ-êëàñó, áîä³-
ô³òíåñó òà áîä³á³ëäèíãó.

Ïîâíîþ íåñïîä³âàíêîþ äëÿ
ïðèñóòí³õ ñòàâ ô³íàë, äå âèçíà-
÷èëè “ãîëîâíîãî” êëàñè÷íîãî áî-
ä³á³ëäåðà Óêðà¿íè. Öüîãî ðàçó
íèì ñòàâ Ñåðã³é Øàáåëüíèé (ï³ä
íîìåðîì 87). Áåçóìîâíî, ïàí
Øàáåëüíèé — çàñëóæåíèé

ñïîðòñìåí, íåîäíîðàçîâî ñòàâàâ
ïðèçåðîì, äî öèõ çìàãàíü â³í
ïðèéøîâ ó â³äì³íí³é ôîðì³, òîæ
÷åìï³îíñüêèé òèòóë ä³ñòàâñÿ éî-
ìó ïî ïðàâó.

Ó êàòåãîð³¿ 70 êã ïåðø³ñòü ïî-
ñ³â Â’ÿ÷åñëàâ Ìàêàãîí, 80 êã —
Áåéëà Áàëîã, 90 êã — Ñåðã³é Ñî-
ðîê³í òà +90 êã — Àíàòîë³é Êóä-
ëàé.

Æ³íî÷³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ðîçä³ëè-
ëèñÿ òàêèì ÷èíîì: ó êàòåãîð³¿ æ³-
íî÷èé ô³òíåñ ïåðåìîãó çäîáóëà
Òåòÿíà Á³ëîóñîâà, â áîä³ô³òíåñ³

(164 ñì) — Ñâ³òëàíà Øàáåëüíà,
áîä³ô³òíåñ +164 — ªâãåí³ÿ Ïðóò-
êîâà, à â êàòåãîð³¿ æ³íî÷îãî áî-
ä³á³ëäèíãó íàéêðàùîþ ñòàëà Òå-
òÿíà Ñêóðåíîê.

Îêð³ì ìåäàëåé òà ïî÷åñíèõ
ãðàìîò, ïåðåìîæö³ çìàãàíü îòðè-
ìàëè ïðèçîâ³, õî÷à é ìàë³. ×îëî-
â³êàì çà ïåðøå ì³ñöå äàâàëè 2
òèñ. ãðí, ó àáñîëþòí³é êàòåãîð³¿
ñóìà ñòàíîâèëà 1 òèñ. ãðí. Îêð³ì
òîãî ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè îòðèìà-
ëè é æ³íêè. ¯õíþ ïðàöþ îö³íåíî
â 1500 ãðí

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці за підтрим и КМДА завершився Від-
ритий національний Чемпіонат з бодібілдин , фітнес
та бодіфітнес . У місцевих зма аннях, що проводять
за сіма правилами Національної федерації бодібіл-
дин У раїни і Міжнародними правилами бодібілдин-
, взяли часть близь о 70 спортсменів. Переможців

визначали ва ових, зростових ате оріях за с мою
балів, здоб тих в обов'яз овій та довільній про рамах.

Çàâåðøèâñÿ Â³äêðèòèé
÷åìï³îíàò ç áîä³á³ëäèíãó,
ô³òíåñó òà áîä³ô³òíåñó

Красиве тіло для зма ань потреб є певних жертв
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Ñïîðòñìåíè ïîãðèì³ëè êëþ÷êàìè
Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ãîëüôó
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Позавчора на території
Київсь о о ольф-центр
відб вся Від ритий чем-
піонат У раїни з ольф
сезон 2007 ро . О рім
раїнсь их равців,

ньом взяли часть оль-
фісти з Росії, США, Кана-
ди та інших раїн.
Спортсмени зма алися в
чотирьох номінаціях —
Ukrainian Open, жін и, ді-
ти від 7 до 11 ро ів та
підліт и від 11 до 16 ро-
ів. Пальм першості в
трьох ате оріях вибороли
ияни.

Ó Êè¿âñüêîìó ãîëüô-öåíòð³ çà-
âåðøåííÿ ñåçîíó 2007 ðîêó â³ä-
çíà÷èëè ï³äñóìêîâèì Â³äêðèòèì
÷åìï³îíàòîì ç ãîëüôó. Ïîçìàãà-
òèñÿ ó ñïîðòèâí³é ìàéñòåðíîñò³
ïðè¿õàëè ãðàâö³ íå ëèøå ç Óêðà-
¿íè, à é ç Ðîñ³¿, ÑØÀ, ²òàë³¿,
Àâñòðàë³¿, Í³ìå÷÷èíè. Òóðí³ð â³ä-
áóâàâñÿ ï³ä åã³äîþ Ì³í³ñòåðñòâà
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó,
à éîãî îðãàí³çàòîðàìè âèñòóïèëà
Ôåäåðàö³ÿ ïðîôåñ³éíîãî òà ëþ-
áèòåëüñüêîãî ãîëüôó Óêðà¿íè.

Òàêèé ÷åìï³îíàò â ñòîëèö³ ïðî-
âåëè âòðåòº. Ãðàâö³ çìàãàëèñÿ ó
÷îòèðüîõ íîì³íàö³ÿõ — Ukrainian
Open, æ³íêè, ä³òè â³ä 7 äî 11 ðî-
ê³â òà ï³äë³òêîâà ãðóïà â³êîì â³ä
11 äî 16 ðîê³â. Êîæíà êîìàíäà
ñêëàäàëàñÿ ç 2—3 ó÷àñíèê³â

(ôëàéò³â), ÿê³ ãðàëè ó ôîðì³
Strokeplay íà 18 ëóíêàõ. Ñïîðòñ-
ìåíè ïðîõîäèëè 3 êðóãè íà ïîë³
ç 6 ëóíîê. Äî ñëîâà, ïîëå Êè¿â-
ñüêîãî ãîëüô-öåíòðó ìàº íåâåëè-
êó âàäó: âîíî ñêëàäàºòüñÿ ëèøå ç
6 ëóíîê (ñòàíäàðò — 18). À âò³ì,

êåð³âíèöòâî öåíòðó çàïåâíÿº, ùî
ä³ëÿíêó äëÿ ãîëüôó ìîæíà ðîç-
øèðèòè, ÿêùî âëàäà ì³ñòà ï³ä-
òðèìàº.

Ïðèçîâ³ ì³ñöÿ â³äðàçó â òðüîõ
êàòåãîð³ÿõ (ç ÷îòèðüîõ) ïîñ³ëè
êèÿíè. Ó êàòåãîð³¿ Open ïåðåì³ã

²ãîð Ìîâ÷àí, ñåðåä æ³íîê íàé-
êðàù³ ðåçóëüòàòè ïîêàçàëà Âåðî-
í³êà Áîéêî. Êèÿíèí Àðòåì Ñ³ò-
ä³êîâ âèáîðîâ ïåðøå ì³ñöå ó íî-
ì³íàö³¿ ï³äë³òêè â³ä 11 äî 16 ðî-
ê³â. À îò ñåðåä ä³òåé â³êîì â³ä 7
äî 10 íàéêðàùèì ãîëüô³ñòîì âè-

ÿâèâñÿ Áîãäàí Ñîñåë³ÿ ç Ìîñêâè,
2-ãå ì³ñöå ó êèÿíèíà Ãåîðã³ÿ Ê³-
ðîÿíöà.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â çìà-
ãàíü, ³íòåðåñ äî ãîëüôó ç êîæíèì
ðîêîì çá³ëüøóºòüñÿ. Ó öüîìó âè-
ä³ ñïîðòó ãðàâö³â ïðèâàáëþº
ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èòè, ïîçáóòèñÿ
íåãàòèâíèõ åìîö³é, ñêîíöåíòðó-
âàòèñÿ íà ïîçèòèâíîìó.

Ïåðåìîæåöü êàòåãîð³¿ Open êè-
¿âñüêèé á³çíåñìåí ²ãîð Ìîâ÷àí
çàïåâíÿº, ùî äëÿ íüîãî ãîëüô —
öå íàéêðàùèé ðåëàêñ îï³ñëÿ òðó-
äîâîãî òèæíÿ.

Äî ñëîâà, ãîëüô äîñ³ ââàæàþòü
ñïîðòîì àðèñòîêðàò³â, äîñòóïíèé
â³í ëèøå ëþäÿì çàìîæíèì.
Ñïîðòèâíèé îäÿã òà êëþ÷êè
êîøòóâàòèìóòü ìàéæå 10 òèñ.
ãðí, à âàðò³ñòü ïðîõîäó 18 ëó-
íîê — ìàéæå 200 ãðí. Ïðîòå, çà
ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Ôåäåðàö³¿
ïðîôåñ³éíîãî òà àìàòîðñüêîãî
ãîëüôó Óêðà¿íè Ñåðã³ÿ Ê³ðîÿíöà,
â ãîëüô ìîæíà ãðàòè ³ ç íåâåëè-
êîþ ñóìîþ ó êèøåí³. Ïàí Ê³ðî-
ÿíö çàïåâíèâ, ùî ôåäåðàö³ÿ çðî-
áèòü óñå äëÿ òîãî, àáè öåé ñïîðò
ñòàâ äåìîêðàòè÷í³øèì òà äîñòóï-
í³øèì ïðèíàéìí³ â Óêðà¿í³.

“Ï’ÿòü ðîê³â òîìó íà ì³ñö³ ïî-
ëÿ, äå íèí³ ãðàþòü ó ãîëüô, áóâ
ñì³òíèê,— ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ê³-
ðîÿíö,— ìè æ ïðèâåëè éîãî äî
ëàäó, çàêóïèëè ìàñó òåõí³êè. Ïî-
ëèâàºìî, óäîáðþºìî ́ ðóíò, ñ³ºìî
òðàâó. Íàø êîìïëåêñ çà ð³âíåì
³íôðàñòðóêòóðè çíà÷íî ïåðåâè-
ùóº ºâðîïåéñüê³ àíàëîãè. Õî÷å-
ìî, ùîá ãîëüô ñòàâàâ äåäàë³ äî-
ñòóïí³øèì. Äî ñëîâà, äëÿ ä³òåé,
ÿê³ õî÷óòü çàéìàòèñü öèì ñïîð-
òîì, º áåçïëàòí³ ïðîãðàìè”
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Гольф стане дост пним не лише аристо ратам
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 9 æîâòíÿ
Це день психоло ічно о атарсис та д ховно о прозріння. Що

дар є на од зрештою визначитися з он ретними життєвими ці-
лями, вийти з нетрів переш од та оманливих с джень на світлий
еволюційний шлях. Вн трішня і зовнішня е оло ія в рай потрібна,
щоб на ромаджений ба атий досвід пішов на ористь. Не засмі-
ч йте себе не ативними д м ами та емоціями, дотрим йте чис-
тоти нав олишньом середовищі. Нама айтеся переб вати в під-
несеном настрої (навіть шт чно!), вживайте нат ральні прод -
ти, не переїдайте. На діловом поприщі а тивіз ється процес мо-
дернізації морально застарілих методи , за остряться фінансові
проблеми. Чарівні створіння перетворяться на ди таторів, отрі
прово ватим ть онфлі ти. 14.10—21.00. “Порожня” осмічна
см а. Нічо о перспе тивно о не розпочинайте, йом не с дило-
ся реаліз ватися. Дійсність цей час сприймається ви ривле-
ном дзер алі, що проди товано с м’яттям нашої підсвідомості.

ОВНИ, постарайтеся відновити життєві енер орес рси, зняти нерво-
ве напр ження, на ритичні за важення оле та роботодавців реа й-
те спо ійно. Але не поспішайте ви он вати на ази, адже більшість із
них відмінять.
ТЕЛЬЦЯМ на все начхати, оловне — б ти в центрі ва и та задо-

вольнити пих . В хід б де п щено весь арсенал особистих чар, одна
бажано о наслід че ати марно.
БЛИЗНЯТА, ви терпите фіас о в особистом житті, впадаючи в роз-

пач через неможливість дося н ти омпроміс ? Нічо о не вдієш, настав
час, і відпрацьовані стос н и мають перейти в про ресивн фаз .
РАКИ, чиніть по совісті й не нама айтеся ні о о перехитрити. Л ав-

ства поверн ться б меран ом від сл жбово о персонал , завдад ть
ш оди реп тації.
ЛЕВИ, нині ви надто висо ої д м и про себе, тож можете з аньби-

тися, стати об’є том л з вань, опинившись центрі ва и.
ДІВИ, ви під мі рос опом оточення, том попрацюйте над собою,

аби позб тися вад, по аних звичо , омпле сів...
ТЕРЕЗИ, шеф може зад рманити вас обл дними речами і вистави-

ти жертвою своїх аверз...
СКОРПІОНИ, вашом “хоч ” обріж ть рила, ос іль и др зі та оха-

ні не хоч ть іти на пост п и.
СТРІЛЬЦІ, сейсмічна сл жбова атмосфера висмо т ватиме з вас до-

ро оцінні сили, тож чи не варто поставити на чаш терезів особисте
життя та ар’єр й ретельно дотрим вати золотої середин и?..
КОЗОРОГИ, остері айтеся підлаб зни ів та се сотів — то носії “дези”.
ВОДОЛІЇ, дея і др зі схильні пороз ош вати за ваш рах но , е спл -

ат ючи др жні поч ття. Чим ризи ють: нахаби мож ть б ти вил чени-
ми із спис приятелів.
РИБИ, затямте: наодинці ви — я птах з підбитим рилом, а б дете в

парі з бла овірним чи разом із діловою омандою — тоді нія і робочі
онф зи вам не страшні. До слова, ни н ти їх неможливо, бо цьо о ро-
на вашом ар’єрном небосхилі по ода то сонячна, то розова...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

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

м.Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються

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

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о
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телефон

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

За вісім місяців цьо о ро-
найвищий по азни

народження дітей (13 не-
мовлят на 1000 населен-
ня) зафі совано в... об-
ласті

а Рівненсь ій
б Волинсь ій
в Черні івсь ій
Київсь ій

Слово “хохол” в пере ла-
ді з тюр сь ої означає

а хлібороб
б степови
в осідлий
син Сонця

Лев Толстой писав: “И
нынче, слабый, читал...
и д ховно понялся”

а Еван елие
б Торо
в Мар а Аврелия
Эмерсона

3

1

2

Відповіді на запитання 5- о т р :
1- ( азета “Урядовий р’єр”.— 28.02.2007.— С.21)
2-в (Валентин Щербачов. Носталь ія за радянсь им

ф тболом. К.: Брама, 1995.— С.9)
3-б ( азета “Обзор”.— 2007.— № 11)

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

8 6 5

4 5 3 2 1 7

8 9 2

9 7 4 6

5 7 9 8

1 6 5 4

2 5 1

7 4 2 6 3 5

3 1 7 6 9

3 5 6

2 7 5

9 5 8

4 2

7 5 4 2 8

5 1 3

8 7 5

9 2 6

4 3 7

Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино . Поле розділене на вадрати 3 на 3. На почат ри відома певна
іль ість цифр. Ціль ри — заповнити всі порожні літин и цифрами від 1 до 9 за та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном вадраті.

“Êè¿â Ìóçèê Ôåñò” 
äîòÿãíóâ äî ïîâíîë³òòÿ
Íà 18-ìó ðîö³ ãîëîâíèé ôåñòèâàëü ñòîëèö³ 
ðàäøå ìåðòâèé, àí³æ æèâèé

“Êè¿â Ìóçèê Ôåñò” — íå òîâ-
ñòà êíèæêà, ÿêó âàðòî ÷èòàòè â³ä
ïî÷àòêó äî ê³íöÿ, à ðàäøå àíòî-
ëîã³ÿ, ùî ¿¿ ò³ëüêè é ìîæíà âè-
ïàäêîâî ðîçãîðíóòè íà ò³é ÷è ò³é
ñòîð³íö³. 33 êîíöåðòè ïðîòÿãîì
òèæíÿ (6 ³ç íèõ àâòîðñüê³ òà þâ³-
ëåéí³), 200 ìóçè÷íèõ òâîð³â óñ³õ
æàíð³â, åïîõ òà ñòèë³â ïëþñ ê³ëü-
êà äåñÿòê³â â³äîìèõ, ìåíø â³äî-
ìèõ é çîâñ³ì íåâ³äîìèõ êîëåêòè-
â³â òà ñîë³ñò³â ç Óêðà¿íè ³ ç-çà
êîðäîíó. Íà äîäàòîê — äâîäåí-
íà ìóçèêîçíàâ÷à êîíôåðåíö³ÿ,
ïðèñâÿ÷åíà óêðà¿íñüê³é äóõîâí³é
ìóçèö³. Íå âàðòî, ìàáóòü, ãîâîðè-

òè, ùî â³äâ³äàòè õî÷à á òðåòèíó
çàõîä³â ó ðàìêàõ “Ôåñòó” íåìîæ-
ëèâî íàâ³òü äëÿ òîãî, õòî ãîòîâèé
ïåðåâàðþâàòè âñå â³ä Áîðòíÿí-
ñüêîãî äî Ñèëüâåñòðîâà ïî äåñÿòü
ãîäèí íà äîáó.

Òàê ñàìî, ÿê ³ íåìîæëèâî çðî-
çóì³òè çàãàëüíó êîíöåïö³þ ôåñ-
òèâàëþ. Éîìó çàãàëîì âëàñòèâå,
ñêàçàòè á, õâîðîáëèâå ïðàãíåííÿ
äî óí³âåðñàëüíîñò³. Òðàäèö³éíî
òóò ñï³â³ñíóþòü õîðîâà äóõîâíà
ìóçèêà, ñèìôîí³÷í³ òà êàìåðí³
æàíðè, à òàêîæ äæàç òà ôîëüêëîð
(íà ìàéáóòíº ïëàíóþòü äîäàòè
ùå ìóçèêó äëÿ ä³òåé). Í³÷îãî äèâ-

íîãî, ùî çà òàêî¿ ð³çíîøåðñòî-
ñò³ — âèä³â ìóçèêè, àâòîð³â (öüî-
ãî ðîêó îõîïèëè ìàéæå äåâ’ÿòü
ñòîë³òü, â³ä àíîí³ì³â Õ²² ñòîë³òòÿ
äî íàøèõ íàéìîëîäøèõ ñó÷àñíè-
ê³â), òåìàòè÷íèõ êîíöåðò³â ³ ñà-
ìî¿ ïóáë³êè — ïðî ñòðóíêó êîí-
öåïö³þ ãîä³ é ãîâîðèòè. Òå, ùî
çàâäàííÿì ôåñòèâàëþ º ïðåäñòà-
âèòè óêðà¿íñüêó ìóçèêó â êîíòåê-
ñò³ ñâ³òîâî¿, íà 18-ìó ðîö³ ³ñíó-
âàííÿ “Ôåñòó” çâó÷èòü ÿêîñü íå
ïåðåêîíëèâî. Êàæó÷è ïðîñòî,
ôîðìàò ïåðåñòàâ â³äïîâ³äàòè äó-
õîâ³ ÷àñó, ³ òå, ùî ñïðàöüîâóâàëî
íà ïî÷àòêó 1990-õ, çà ÷àñ³â îðãà-
í³çàòîðà ôåñòèâàëþ ²âàíà Êàðà-
áèöÿ, äàâíî âæå âèãëÿäàº ÿê
àíàõðîí³çì ³ òðèìàºòüñÿ âèíÿò-
êîâî íà ³íåðö³¿ ñàìèõ ìóçèêàíò³â
òà ïóáë³êè.

Ö³ëêîì ëîã³÷íî, ùî é ñàìà íà-
çâà “Êè¿â Ìóçèê Ôåñòó” äåäàë³
ð³äøå çâó÷èòü íà êîíöåðòàõ, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ ó éîãî ðàìêàõ. Äî
ïðèêëàäó — öüîãîð³÷íå âøàíó-
âàííÿ îäðàçó äâîõ þâ³ëÿð³â — Âà-
ëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà òà ªâãåíà
Ñòàíêîâè÷à (äèâ. â³äïîâ³äíî
“Õðåùàòèê” â³ä 3 òà 4 æîâòíÿ).

À âò³ì, ñàìå çàâäÿêè “Ôåñòó”
áàãàòî ùî çâó÷èòü ó Êèºâ³ âïåð-
øå, ÷è ïðîñòî — çâó÷èòü. Ïðèì³-
ðîì, ìóçèêà êëàñèêà ïîëüñüêîãî
àâàíãàðäó Êàðîëÿ Øèìàíîâñüêî-
ãî. Îñü ò³ëüêè øêîäà, ùî ñòðóí-
íèé êâàðòåò Wilanîw ãðàâ Øèìà-
íîâñüêîãî, ³íøîãî ïîëüñüêîãî
àâàíãàðäèñòà Âëàäèñëàâà Ñëîâ³í-
ñüêîãî é íàøîãî Ìèðîñëàâà Ñêî-
ðèêà â íàï³âïîðîæíüîìó ô³ëàð-
ìîí³éíîìó çàë³. Ãîä³ é êàçàòè ïðî
ñâîºð³äíèé ïîñòñêðèïòóì “Ôåñ-
òó” — íåä³ëüíèé êîíöåðò ìîëî-
äèõ êè¿âñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Ùî-
ïðàâäà, äëÿ íàøî¿ ìîëîä³ ³ íàï³â-
ïîðîæí³é çàë ô³ëàðìîí³¿ — íå-
àáèÿêà ïîä³ÿ: ìóçèêó þíèõ êè¿â-
ñüêèõ Ñèëüâåñòðîâèõ òà Øèìà-
íîâñüêèõ ãðàþòü çàçâè÷àé ò³ëüêè
íà êîíöåðòàõ ïåäàãîã³â ó êëàñàõ
êîíñåðâàòîð³¿. Âàðòî áóëî äî÷å-
êàòèñÿ îñòàííüîãî ôåñòèâàëüíî-
ãî äíÿ, ùîá ïîáà÷èòè ëþäåé, äëÿ
ÿêèõ “Êè¿â Ìóçèê Ôåñò” ³ äîñ³
çàëèøàºòüñÿ ñâÿòîì

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У неділю онцертом молодих иївсь их омпозиторів
Колонном залі Національної філармонії завершився
традиційний осінній "Київ М зи Фест". На 18-м році
існ вання фестивалю всі, о рім йо о ор анізаторів, на-
решті пере оналися, що столичний "Фест" морально
застарів, та і не перетворившися на за альнонаціо-
нальне м зичне свято.

На ювілейном онцерті Єв ена Стан овича смерть “Київ М зи Фест ”
важ о б ло повірити
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Ініціативна р па масив Березня и
Дніпровсь о о район м. Києва

повідомляє про проведення ромадсь их сл хань
з привод б дівництва по в лиці Дніпровсь а Набережна, 3-7
в місті Києві, я і відб д ться 16.10.2007 ро о 18.00 а товій залі
середньої ш оли № 228 за адресою: м. Київ, в л. Березня івсь а, 34.

Ініціативна р па

ТОВ "НАСА"
з ідно із вимо ами Постанови Кабінет Міністрів У раїни

"Про затвердження Поряд проведення та оплати робіт,
пов'язаних з видачею дозволів на ви иди забр днюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
облі підприємств, станов, ор анізацій та ромадян-

підприємців, я і отримали та і дозволи" від 13.03.2002р.
№302, повідомляє про намір отримати в територіальном

ор ані Мінприроди дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

та на розміщення відходів по об'є т :
Тор овельно-розважальний омпле с з офісними

приміщеннями та за ладами ромадсь о о харч вання
по в л. Верхній Вал, 4 в Подільсь ом районі м.Києва.

За важення ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян мож ть
надсилатися до Подільсь ої районної місті Києві державної
адміністрації за адресою: 04070, м.Київ, Контра това площа, 2.

ЗАТ "К-ТРАНС",
од ЄДРПОУ 32421432 (далі Товариство)

повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 29 листопада 2007 ро о 10.30

за адресою: м. Київ, проспе т Перемо и, 65.
Реєстрація а ціонерів та їх представни ів б де

проводитися з 9.00 до 10.30 за місцем проведення зборів.
Для реєстрації необхідно мати:

- до мент, що засвідч є особ (паспорт);
- довіреність на право часті в зборах, оформлен відповідно до

чинно о за онодавства У раїни (для представни ів а ціонерів).
Порядо денний:

1. Про затвердження рез льтатів за рито о (приватно о) розміщення
а цій.

2. Затвердження звіт про рез льтати за рито о (приватно о)
розміщення а цій.

3. Про змін місцезнаходження ЗАТ "К-ТРАНС ".
4. Про внесення змін до стат т Товариства та затвердження йо о

новій реда ції.
Правління ЗАТ "К-ТРАНС"

Від рите а ціонерне товариство
"Страхова омпанія "Ар ада - Гарант"

повідомляє, що За альні збори а ціонерів ВАТ
СК "Ар ада - Гарант" відб д ться 4 р дня 2007 ро

об 11.00 за адресою: м. Київ,
в л. Оль інсь а, 3, оф. 641, 642.

Порядо денний:
1. Зміна юридичної адреси Товариства.
2. Внесення змін до Стат т Товариства та затвердження
Стат т новій реда ції.

Діюче підприємство СУМІА КП СУППP
повинно отримати Дозвіл на ви иди в атмосфер .

Підприємство розташоване в Подільсь ом районі м. Києва
по Бо славсь ом звозі, 3

Спеціаліз ється по обсл ов ванню оловно о підприємства КП
СУППР вантажним автотранспортом та авто ранам.

Підприємство належить до 3 р пи об'є тів.
За рез льтатами розрах н ів розсіювання онцентрації на межі,

санітарно-захисної зони менші ранично доп стимих.
З ідно із звітом по інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в

атмосфер , ви онаним 2007 р. на підприємстві 16 стаціонарних
джерел ви идів забр днюючих речовин та 1 перес вне джерело
(№ 17 - автотранспорт).

Ви иди с ладають: 0,886664 /се , 0,857658 т/рі .
О рім то о від отельні ви иди парни ових азів та важ их металів

с ладають 184,3776964 т/рі .
За важення та пропозиції щодо видачі Дозвол просимо надсилати

в Подільсь районн державн адміністрацію.

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он У раїни
від 18 березня 2004 ро №1625-IV "Про порядо

обрання на посад та звільнення з посади
професійно о с дді Верховною Радою У раїни"
Вищий осподарсь ий с д У раїни

повідомляє про під отов матеріалів щодо обрання
андидата на посад с дді Вищо о осподарсь о о

с д У раїни безстро ово Бариць ої Тетяни Л івни.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Абселямова Джеллара Юс фовича по цивільній справі
№2-3810/07 за позовом ВАТ УСК "Дженералі Гарант"
до Абселямова Джеллара Юс фовича про стя нення с ми в
с дове засідання на 18 жовтня 2007 ро на 10.00. Адреса
с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2-є. аб.19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності
нез'явившихся осіб.

Шановні меш анці Голосіївсь о о район м. Києва!

18 жовтня 2007 ро о 18.00 в приміщенні
Вистав ово о центр ХК "Київмісь б д"
(проспе т Повітрофлотсь ий, 56-а)

відб д ться ромадсь і об оворення прое т заб дови
земельної ділян и за адресою: в л. Козаць а, 112-114.

Реєстрація часни ів ромадсь о о об оворення
проводиться при наявності паспорта в день проведення

заход з 17.30 за в азаною адресою.

За додат овою інформацією звертатися
в ХК “Київмісь б д" за телефоном 280-91-94.

ТОВ “Оме а ОУ”
повідомляє

про припинення роботи
автостоян и

по в л. Чорновола, 27-29
м. Києві.

Власни ів автомобілів,
що збері аються за

в азаною вище адресою,
просимо терміново

звільнити автостоян .
Адміністрація

Деснянсь ий районний с дм. Києва
ви ли ає в я ості відповідача
Соро іна Володимира Ми олайо-
вича в с дове засідання, я е
призначено на 23 жовтня 2007 ро
на 11.00 для роз ляд справи за
позовом Соро іної Надії Ми олаївни
до Соро іна Володимира Ми о-
лайовича, треті особи: Соро іна
Оле сандра Володимирівна та
Соро ін Андрій Володимирович, про
визнання особи та ою, що втратила
право орист вання жилим
приміщенням. Адреса с д : м. Київ,
пр. Мая овсь о о, 5-в , аб. 37.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідача Селіверстова Артема
Владиславовича, останнє місце прожи-
вання: м. Київ, в л. Р. Ролана, 11, в. 14,
для часті цивільній справі за позовом
Селіверстова В.О. до Селіверстова А.В.,
треті особи: ЖЕО-805, ВГІРФО
Святошинсь о о РУ ГУ МВС У раїни в
м. Києві про с нення переш од в
орист ванні майном. С дове засідання
відб деться: 24 жовтня 2007 р. о 14.00 за
адресою: м. Київ, в л.. Жилянсь а, 142,
аб. 22. С ддя Ш м Л.М. У разі неяв и
Селіверстова Артема Владиславовича до
с д без поважних причин або разі
неповідомлення про причини неяв и,
справа б де роз лян та за йо о відс тності.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 3, серія А, № 128813,
на ім'я Харчен а Володимира
Оле сандровича вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, № 376160,
на ім'я Л зана Михайла
Івановича вважати недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, № 211220,
на ім'я Лонсь о о Володимира
Казиміровичавважатинедійсним.
Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, № 206179,
на ім'я Бой а Володимира
Володимировича вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 3, серія А, № 128678,
на ім'я Петрен а Анатолія
Івановича вважати недійсним.
Посвідчення особи, я а
постраждала внаслідо
чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, № 424799
та в лад №204971, на ім'я
Федоровича Валерія Васи-
льовича вважати недійсними.

Втрачені паспорт та війсь овий
вито на ім'я Третя ова Сер ія
Володимировича вважати
недійсними.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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 131855
Çàìîâëåííÿ 3492
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Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ,
народний деп тат V с ли ан-

ня:
— На мою д м , єдиною люди-

ною, отра може знати відповідь
на це запитання, є сам Литвин.

Єв ен ФІЛІНДАШ,
народний деп тат V с ли ан-

ня:
— З цією партією прямо по-

в’язані правоохоронні стр т ри.

Відповідно й людина, отра має до
них стос но , — Пилипишин. На
мою д м , він і є оловним спон-
сором бло .
Оль а БОДНАР,
народний деп тат V с ли ан-

ня:
— Я вважаю, що оловним спон-

сором бло може б ти Партія ре-
іонів. Мільйонери, отрі входять до
спис ів цієї партії, заці авлені по-
дальшом розвит Бло Литвина.

Õòî ãîëîâíèé ñïîíñîð
Áëîêó Ëèòâèíà?

Оль а НАВРОЦЬКА,
стиліст:
— Мені здається, що цьо о робити не можна. Про-

даж зброї — це д же по ано. Збільшиться іль ість
зброї людей, зросте іль ість вбивств. Ми не повин-
ні нищити одне одно о.

Тетяна РАМУС,
телевед ча:
— С оріше ні, ніж та . Зброя — річ д же серйозна.

Я що дати дозвіл на її продаж, то це може призвести
до збільшення іль ості вбивств раїні. Нині, оли ви-
ни ає с тич а, то її виріш ють за допомо ою ла ів,
а в разі вільно о продаж хапатим ться за зброю. Я се-

бе спо ійніше поч ваю, оли знаю, що в ожно о др -
о о немає зброї в р ах.

Саша КОЛЬЦОВА,
співач а:
—Я д маю, що наше с спільство не отове до та о о

дозвол , аджейом притаманнийд же низь ий рівень сві-
домості. На відмін від амери ансь о о досвід , в У раїні
вели а різниця між ба атими і бідними, том людям б де
тяж о приймати свідомі рішення, в о о стріляти, а в о о
ні. Першою причиною та о о дозвол є зменшення римі-
нальності, але самос д, до я о о вдаватим ться люди, не
виправить сит ації, а тіль и по іршить її. Том , мені здає-
ться, що в жодном разі не можна дозволяти цьо о.

×è ïîòð³áíî äîçâîëèòè â³ëüíèé
ïðîäàæ çáðî¿ â Óêðà¿í³?

Ëèòâèíà
ñïîíñîðóþòü ä³òè
Êó÷ÌÈ
Êèÿíè ââàæàþòü, 
ùî Áëîê Ëèòâèíà æèâèòüñÿ
â³ä íåïðîõ³äíîãî áëîêó ÌÈ
Рез льтати телефонно о опит вання ромадян
call-центр КМДА 19—20 вересня

Çäðàñòóé, çáðîº!
Â Óêðà¿í³ ëåãàë³çóþòü ïðèäáàííÿ, çáåð³ãàííÿ 
òà çàñòîñóâàííÿ îñîáèñòèõ çàñîá³â áåçïåêè

Ó÷îðà â àãåíòñòâ³ “Óêð³íôîðì”
â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ó÷àñíèê³â Ì³æ-
íàðîäíî¿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ ºä-
íîñò³, ãîëîâíîþ òåìîþ ÿêî¿ ñòà-
ëà ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòòÿ â Óêðà-

¿í³ çàêîíîïðîåêòó “Ïðî çáðîþ”.
ßê çàçíà÷èëè ³í³ö³àòîðè êðóãëî-
ãî ñòîëó, íîðìè öüîãî çàêîíó
ñïðÿìîâàí³ ïåðåäóñ³ì íà çàõèñò
æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ ãðîìàäÿí, ¿õíüî¿

âëàñíîñò³, çàïîá³ãàííÿ íåçàêîí-
íîìó ðîçïîâñþäæåííþ òà îá³ãó
çáðî¿, à òàêîæ çì³öíåííÿ ì³æíà-
ðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

Çàêîíîïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî
òàêîæ çìåíøåííÿ â³êîâîãî öåíçó
íà ïðàâî ïðèäáàííÿ, âîëîä³ííÿ
òà êîðèñòóâàííÿ âîãíåïàëüíîþ
ãëàäêîñòâîëüíîþ çáðîºþ, çáðîºþ
ñàìîîáîðîíè ãðîìàäÿíàìè Óêðà-
¿íè ç 21 äî 18 ðîê³â.

Äëÿ öüîãî ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè
áóäå ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó ïðè
Êîîðäèíàö³éí³é Ðàä³ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè äëÿ ðîçðîáêè ìåõàí³çì³â êîí-
òðîëþ çà îòðèìàííÿì çáðî¿, çàïî-
÷àòêóâàííÿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè
ãðîìàäÿí äî ìîæëèâîñò³ ïðè-
äáàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà íàëåæ-
íîãî ¿¿ çáåð³ãàííÿ

Хто головний спонсор Блоку Литвина?
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МИ — 56 % 

Бориспільські фермери — 10 %

Житомирське земляцтво — 7 %

Ті, що піднялися із політичного небуття  — 7 %

 Автори історичного плагіату — 4 %

Політичні проститутки — 4 %

Асоціація захисту депутатів від України — 3 %     

Дружини депутатів фракції — 2 %
Учасники фіктивних бойових дій — 2 %

Тендерна мафія — 4 %

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+16°Ñ, âíî÷³ +4...+9°Ñ; ó Êðèìó òà

Ïðèàçîâ’¿ +10...+16°Ñ; ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ +17...+22°Ñ; ó Êàðïà-
òàõ âäåíü +1...+6°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â.
Â³òåð çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+14°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ

У разі хвалення за онопрое т пістолет може стати тією річчю, без я ої себе не являє с часна дівчина

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в рам ах IV Міжнародної спеціалізованої вистав-
и "Зброя та безпе а", що відб валася під патронатом
Кабінет Міністрів У раїни, Міністерства вн трішніх
справ та Сл жби безпе и У раїни, проведено р лий
стіл, часни и я о о роз лян ли можливість прийняття
в У раїні за онопрое т "Про зброю". Цей за онопро-
е т надав би змо повнолітнім та дієздатним ромадя-
нам ле ально п вати, збері ати, а разі потреби за-
стосов вати особисті засоби безпе и.
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