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ПО ШВИДКУ ДОПОМОГУ
ПОСЛАЛИ ФАКСОМ
Центр підтрим и ромадян із проблемами
сл х й мовлення представив нові способи
ви ли лі аря додом
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І ор ШАРОВ:
“ВСТУП ДО СОТ НАВРЯД ЧИ ДАСТЬ
УКРАЇНСЬКИМ ЕКСПОРТЕРАМ
ОДНОЗНАЧНІ ПЕРЕВАГИ”

Ïðåçèäåíò îòðèìàâ ñâîãî ñï³êåðà, 
à ïàðëàìåíò — íîâ³ ïðîáëåìè
Çà êàíäèäàòóðó Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ïðîãîëîñóâàëè 227 äåïóòàò³â ç 450

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

Учора деп тати Верхов-
ної Ради нарешті обрали
спі ера. Головою Вер-
ховної Ради шосто о
с ли ання став ставле-
ни Президента Арсеній
Яценю . Новостворена
демо ратична оаліція
пережила перше серйоз-
не випроб вання. Проте
на запитання, чи дов о
триватиме союз БЮТ і
НУ—НС, чорашнє оло-
с вання відповіді та і не
дало.

Òå, ùî ïðîöåñ îáðàííÿ ñï³êå-
ðà áóäå äóæå íåïðîñòèì, ñòàëî
çðîçóì³ëî â÷îðà ç ñàìîãî ðàíêó.
Æîäåí ³ç îïèòàíèõ “Õðåùàòè-
êîì” äåïóòàò³â íå çì³ã äàòè ÷³ò-
êîãî ïðîãíîçó, ÿê ðîçâèâàòèìóòü-
ñÿ ïîä³¿.

Çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè â³ä-
êðèâ êîìóí³ñò Àäàì Ìàðòèíþê.
Ñïî÷àòêó äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè
ïèòàííÿ, ùî íå âèêëèêàëè çàáà-
ãàòî äèñêóñ³é. Óõâàëèëè ïîñòàíî-
âó, ÿêîþ âñòàíîâëåíî ïåðåë³ê,
ê³ëüê³ñíèé ñêëàä i ïðåäìåòè
â³äàííÿ êîì³òåò³â Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè. Â ïàðëàìåíò³ 6-ãî ñêëèêàííÿ
¿õ áóäå ñò³ëüêè ñàìî, ñê³ëüêè ³ â
ïîïåðåäíüîìó,— 26. Ïîò³ì íîâî-
ñòâîðåíà êîàë³ö³ÿ ï³øëà ðàäèòè-
ñÿ. Âî÷åâèäü, ïðî òå, äå âçÿòè ïî-
òð³áí³ ãîëîñè äëÿ îáðàííÿ Àðñå-
í³ÿ ßöåíþêà. Âðåøò³-ðåøò âèð³-
øèëè, ùî âçÿòè ¿õ ìîæíà ó êî-
ìóí³ñò³â. Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïðî-
äåìîíñòðóâàëà, ùî çàðàäè ïîñà-
äè ïðåì’ºðà ãîòîâà éòè íà áóäü-
ÿê³ êîìïðîì³ñè, çàïðîïîíóâàâøè
â³ääàòè ïîñàäó ïåðøîãî â³öå-ñï³-
êåðà ïàíîâ³ Ìàðòèíþêó. Òàêå ð³-
øåííÿ ï³äòðèìàëè íà ñï³ëüíîìó
çàñ³äàíí³ äâîõ ôðàêö³é ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³.

Ïðîòå âàð³àíò, ÿêèé âëàøòóâàâ
êîàë³ö³þ, íå ñïîäîáàâñÿ ðåã³îíà-
ëàì. ßê çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” äå-
ïóòàò â³ä ÏÐ Òàðàñ ×îðíîâ³ë, ó
öüîìó ðàç³ ìîæå éòèñÿ ïðî ïåâ-
í³ “ñåïàðàòí³” äîìîâëåíîñò³ ç
÷àñòèíîþ îïîçèö³¿. À äî òàêèõ
ä³é êîëèøí³õ ñîðàòíèê³â á³ëî-ñè-
í³ ïîñòàâèëèñÿ âêðàé íåãàòèâíî. 

За інчення на 3-й стор.
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Проблеми Арсенія Яценю а ще тіль и починаються
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ООФФІІЦЦІІЙЙННОО

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³ ìåð
Êèºâà â³çüìóòü ó÷àñòü 
ó íàðàä³

Ñüîãîäí³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà â³äáóäåòüñÿ íàðà-
äà ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà
ðîçïî÷íåòüñÿ î 10.00 ó ïðèì³ùåíí³ “Ïðåçè-
äåíò-ãîòåëþ” (âóë. Ãîñï³òàëüíà, 12). Ó íàðà-
ä³ â³çüìå ó÷àñòü Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Ñóä ï³äòâåðäèâ íåçàêîíí³ñòü
ïðèçíà÷åííÿ Îëåêñàíäðà
Ñîòíèêîâà

Ó÷îðà ïðåñ-ñëóæáà Êè¿âðàäè ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî òå,
ùîá àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè Îëåêñàíäðà Ñîò-
íèêîâà òà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàäè çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Íàãàäà-
ºìî, ùî 1 ñåðïíÿ 2007 ðîêó Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîííèé ñóä ñòîëèö³ âèçíàâ íåçàêîííèì îá-
ðàííÿ ïàíà Ñîòíèêîâà ãîëîâîþ Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè. Ð³øåííÿ óõâà-
ëåíî íà ï³äñòàâ³ ïîäàííÿ äåïóòàòà Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè Îëåêñàíäðà Áîæêà. Ï³ä-
ñòàâîþ ñòàâ òîé ôàêò, ùî íà ìîìåíò îáðàí-
íÿ ãîëîâîþ ðàéðàäè ïàí Ñîòíèêîâ ìàâ ïðåä-
ñòàâíèöüêèé ìàíäàò äåïóòàòà Êè¿âðàäè, à òà-
êîæ ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ ó ïðîòîêîëàõ ðåçóëü-
òàò³â ãîëîñóâàííÿ ùîäî îáðàííÿ éîãî ãîëî-
âîþ Äí³ïðîâñüêî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè.

Êð³ì òîãî, Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä
çîáîâ’ÿçàâ ãîëîâó ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çâåðíóòèñÿ
â Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïîäàí-
íÿì ùîäî çâ³ëüíåííÿ Îëåêñàíäðà Ñîòíèêî-
âà ç ïîñàäè ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿.

Íàãàäàºìî, ùî 29 ëèñòîïàäà Â³êòîð Þùåí-
êî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì
êðèòè÷íî îö³íèâ ðîáîòó òðüîõ ãîë³â ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³é ñòîëèö³: Ïîä³ëüñüêî¿ — ªâãå-
íà Ðîìàíåíêà, Ñâÿòîøèíñüêî¿ — Âîëîäèìè-
ðà Ìàçåïè ³ Äí³ïðîâñüêî¿ — Îëåêñàíäðà Ñîò-
íèêîâà. Ïðè÷èíà òàêî¿ îö³íêè — íåâèêîíàí-
íÿ äîðó÷åíü ³ óêàç³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ³íâàë³ä³â òà äîñòóïó ¿õ äî äåðæàâ-
íèõ óñòàíîâ ³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ êðèòèêè öèõ ïîñàäîâö³â òàêîæ
ñòàëî òå, ùî âîíè íå ï³äòðèìóþòü ä³ÿëüíî-
ñò³ òâîð÷èõ ñï³ëîê, êóëüòóðíèõ îðãàí³çàö³é,
îáìåæóþòü ðîáîòó ìóçå¿â, òâîð÷èõ ñï³ëîê,
êàðòèííèõ ãàëåðåé ³ íåäîòðèìóþòü âèìîã çà-
êîíîäàâñòâà ñòîñîâíî îõîðîíè ïàì’ÿòîê
êóëüòóðè é ³ñòîð³¿

Íà òåðèòîð³¿ Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè íå áóäå
êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð

Ó÷îðà ïðåçèä³ÿ Êè¿âðàäè îáãîâîðèëà ïè-
òàííÿ, ÿê³ ìàþòü âèíåñòè íà ïîðÿäîê äåííèé
ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ 13 ãðóäíÿ. Çîêðåìà, äå-
ïóòàòè íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà
âíåñëè â ïîðÿäîê äåííèé ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî
íàêëàäåííÿ ìîðàòîð³þ íà ïåðåïðîô³ëþâàííÿ
àáî íàäàííÿ â îðåíäó âñ³õ ïðèì³ùåíü íà òå-
ðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Òàêîæ äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè ïëàíóþòü çâåðíóòèñÿ äî ãëàâè
äåðæàâè òà äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïðî-
õàííÿì ï³äòðèìàòè äåÿê³ çì³íè äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ ðåãóëþþòü ïèòàííÿ çåìåëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà åêñïåðòèçè. Çàçíà÷åí³
çì³íè äàäóòü çìîãó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ âè-
êîíóâàòè ôóíêö³þ åêñïåðòà ³ âïëèâàòè íà ïðî-
öåñ çåìëåâïîðÿäíî¿ åêñïåðòèçè

Êðàê³â ñóìóº ðàçîì ³ç Êèºâîì
çà çàãèáëèìè øàõòàðÿìè

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî íà
àäðåñó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî íàä³éøîâ ëèñò-ñï³â÷óòòÿ â³ä
ãîëîâè ì³ñüêî¿ ðàäè Êðàêîâà Ìàëãîæàòè Ðàä-
âàí-Áàëëàäè. “Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàé-
ëîâè÷ó, ó çâ’ÿçêó ç òðàã³÷íèìè ïîä³ÿìè íà
øàõò³ ³ì. Çàñÿäüêà â Äîíåöüêó ïðîøó â³ä ³ìå-
í³ ì³ñüêî¿ ðàäè Êðàêîâà òà â³ä ìåíå îñîáèñ-
òî ïðèéíÿòè â öþ òÿæêó õâèëèíó íàø³ íàé-
ùèð³ø³ ñëîâà ñï³â÷óòòÿ. Ìè òàêîæ ïðîñèìî
ïåðåäàòè íàø³ ñï³â÷óòòÿ áëèçüêèì òà ð³äíèì
òèõ, õòî çàãèíóâ óíàñë³äîê ö³º¿ òðàã³÷íî¿ àâà-
ð³¿”,— ïèøåòüñÿ ó ëèñò³

Ïî øâèäêó äîïîìîãó 
ïîñëàëè ôàêñîì
Öåíòð ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí ³ç ïðîáëåìàìè ñëóõó é ìîâëåííÿ
ïðåäñòàâèâ íîâ³ ñïîñîáè âèêëèêó ë³êàðÿ äîäîìó

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черно-
вець ий від рив перший і єдиний
Центр операторсь ої підтрим и
ромадян із проблемами сл х й
мовлення. Він допоможе їм ви-
ли ати лі арів за допомо ою
мобільно о телефон або фа с .

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé â³äêðèâ Öåíòð îïåðà-
òîðñüêî¿ ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí ³ç âàäàìè
ñëóõó é ìîâëåííÿ, àíàëîã³â ÿêîìó â Óêðà-
¿í³ ïîêè ùî íåìàº. Íèí³ íà îáë³êó êè¿â-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
ãëóõèõ ïåðåáóâàº ïîíàä 7 òèñ. õâîðèõ, òîæ
òàêèé çàêëàä ñòîëèö³ âêðàé ïîòð³áíèé.

Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ìåð Êèºâà â³äâ³äàâ öåí-
òðàëüíó äèñïåò÷åðñüêó Ì³ñüêî¿ ñòàíö³¿
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, äå ïåðåâ³ðèâ
çàáåçïå÷åí³ñòü óñ³ì íàëåæíèì ðîáî÷èõ
ì³ñöü ³ çóñòð³âñÿ ç ïåðñîíàëîì öåíòðó. Çà-
âäÿêè éîìó îñîáè ç âàäàìè ñëóõó é ìîâ-
ëåííÿ çìîæóòü âèêëèêàòè ìåäè÷íó äîïîìî-
ãó òà ³íø³ àâàð³éíî-ðÿò³âí³ ñëóæáè çà äî-
ïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó àáî ôàêñó.

Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç ïåðñîíàëîì öåíòðó ³
æóðíàë³ñòàìè, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
çíà÷èâ, ùî çðîáèòü óñå, àáè êèÿíè â ðà-
ç³ ïîòðåáè ìîãëè øâèäøå âèêëèêàòè
øâèäêó äîïîìîãó. “Ìè âñå æ òàêè çóì³-
ëè íàëàãîäèòè çâ’ÿçîê ³ç ëþäüìè, â ÿêèõ
º ïðîáëåìè ç³ ñëóõîì, ³ öå äîáðå”,— ñêà-
çàâ â³í. Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, ó
íîâîñòâîðåíîìó öåíòð³ º åëåêòðîííà ïî-
øòà, ôàêñè òà ³íø³ ñïåö³àëüí³ òåõí³÷í³
çàñîáè äëÿ ïðèéîìó òà îáðîáëåííÿ çâåð-

íåíü êèÿí ç âàäàìè ñëóõó òà ìîâëåííÿ.
Âèêëèêè íàäõîäèòèìóòü ÿê ïîâ³äîìëåí-
íÿ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí (çàâäÿêè ñâîº-
÷àñíî íàáðàíèì òåêñòàì, â ÿêèõ óæå âêà-
çàíî àäðåñó òà ïðèâ³ä äëÿ âèêëèêó), íà
ôàêñ (ç ïåðåäà÷åþ çàïîâíåíîãî áëàíêà ³ç
çàçíà÷åííÿì, ÿêà äîïîìîãà ïîòð³áíà) òà
åëåêòðîííó ïîøòó.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïîâ³äîìèëà, ùî â³äêðèòòÿ öåí-
òðó — ïåðøèé êðîê äî ñòâîðåííÿ ºäèíî¿
îïåðàòèâíî¿ ñëóæáè åêñòðåíîãî âèêëèêó
“112”. Íà öå ï³äå ê³ëüêà ðîê³â, à ïîêè ùî
Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî ãëóõèõ ðåêîìåíäó-
âàòèìå äîñâ³ä Êèºâà äëÿ â³äêðèòòÿ òàêèõ
öåíòð³â â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

Òàêîæ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âðó÷èâ
÷ëåíàì ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî
òîâàðèñòâà ãëóõèõ 3 òåëåôîíè-ôàêñè òà
5 ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
çà ó÷àñò³ ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðî-
ô³ëüíèõ êîì³òåò³â Êè¿âðàäè ðîçðîáëÿþòü
òà ïîãîäæóþòü êîìïëåêñíó ïðîãðàìó ìî-
ëîä³æíîãî áóä³âíèöòâà íà 2008—2012 ðî-
êè.

Çà ïðîåêòîì êîíöåïö³¿, ç ìåòîþ çà-
ëó÷åííÿ êîøò³â æèòëîâîãî êðåäèòóâàí-
íÿ âæå íàñòóïíîãî ðîêó ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó ïåðåäáà÷àþòü âèä³ëèòè 142,5

ìëí ãðí íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè. Çà ðà-
õóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó áóäå ïðîô³íàí-
ñîâàíî ïðîãðàìó íà 65 ìëí ãðí. Â³ä
êîøò³â ³íâåñòîð³â òà ÷àñòêîâîãî ïðîäà-
æó çâåäåíîãî æèòëà áóäå âèä³ëåíî 60
ìëí ãðí. Êð³ì òîãî, ïëàíóþòü íàäàòè
ìîëîäèì ñ³ì’ÿì ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ
â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â,
ÿê³ îòðèìàþòü ó êîìåðö³éíèõ áàíêàõ ó
ñóì³ ìàéæå 30 ìëí ãðí ç ì³ñüêîãî òà
äåðæáþäæåòó. Íàñòóïíîãî ðîêó ï³ä áó-

ä³âíèöòâî æèòëà ìàþòü âèä³ëèòè 3 ãà
ñòîëè÷íèõ çåìåëü.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ô³-
ë³ïïîâ, íàðàç³ ïîãîäæóþòü âñ³ ñï³ðí³ òà
ñëàáê³ ñòîðîíè ïðîãðàìè, ï³ñëÿ ÷îãî âè-
íåñóòü íà ñåñ³þ ì³ñüêðàäè.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³
ÊÌÄÀ Ñåðã³ÿ Áåðåçåíêà, öüîãî ðîêó â
ðàìêàõ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ìîëîä³æíîãî áó-
ä³âíèöòâà âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè ïîíàä 90%
çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â. Ïîíàä 600 ìîëî-
äèõ ñ³ìåé îòðèìàëè êâàðòèðè. “Ïðîòå òà-
êèõ òåìï³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîëîä³ æèò-
ëîì íå âèñòà÷àº, îñê³ëüêè ÷åðãà íå çìåí-
øóºòüñÿ, à ùîð³÷íî çðîñòàº. Òîæ ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïëàíóº àêòèâíî äîëó÷èòè-
ñÿ äî ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêòó ïðî-
ãðàìè, àáè ÿêíàéøâèäøå ¿¿ âèíåñòè íà
ñåñ³þ”,— íàãîëîñèâ ïàí Áåðåçåíêî

У центральній диспетчерсь ій Місь ої станції "швид ої медичної допомо и" Леонід Черновець ий перевірив забезпечення персонал в рай
потрібним цифровим обладнанням

Ì³ñüêà âëàäà ãîòóº ïðîåêò ïðîãðàìè ìîëîä³æíîãî 
áóä³âíèöòâà â ñòîëèö³ íà 2008—2012 ðîêè

Ìîëîäü ðîñòå øâèäøå 
çà íîâîáóäîâè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " стало відомо, що місь а влада от є омпле с-
н про рам житлово о б дівництва в Києві на 2008—2012 ро и.
Наразі по одж ють сі проблемні питання, після чо о її винес ть на
затвердження сесією Київради. З ідно з про рамою, наст пно о ро-

під б дівництво житла план ють виділити 3 а столичних земель.
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Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Áåçàëüòåðíàòèâí³
âèáîðè â Ðîñ³¿ çà-
ñâ³ä÷óþòü ëèøå îä-
íå: ³ñòîð³ÿ çàâåðøè-
ëà ñâ³é âèòîê. ßêùî
â ïåðåáóäîâó ÑÐÑÐ
ïðàãíóâ áóäóâàòè
íîâó äåìîêðàò³þ, òî
òåïåð Ðîñ³ÿ ïîâ³ëü-
íî ïîâåðòàºòüñÿ äî
òîãî, ç ÷îãî é ïî÷è-
íàëà. Ç áåçàëüòåðíà-
òèâíèõ âèáîð³â, ç ì³öíîãî ÂÏÊ, ç ïàí³âíî¿ ðî-
ë³ ñïåöñëóæá òà ì³ë³ö³¿. Àëå Ðîñ³éñüêà Ôåäå-
ðàö³ÿ âæå íå ÑÐÑÐ — ³íø³ òåìïè æèòòÿ, ³í-
ø³ ëþäè ïðè âëàä³, ³íø³ ö³ííîñò³ é ³íøà åêî-
íîì³êà. ßêùî êîëèñü ²ìïåð³ÿ ðîñëà â ïðîâ³í-
ö³¿ áåçïëàòíî, òàê áè ìîâèòè, â êðåäèò, òî òå-
ïåð ö³íà íà ðîñ³éñüêèé ãàç óæå ñÿãíóëà ìàé-
æå 180 äîëàð³â. À º ùå áåíçèí ³ íàôòà, àòîì-
íå ïàëèâî, äåðåâèíà òà áàãàòî ÷îãî ³íøîãî.
Ïîë³òèêà âèã³äíîãî ïðîäàæó ñâî¿õ ðåñóðñ³â áå-
ðå ïî÷àòîê â³ä êîìàíäè Áîðèñà ªëüöèíà, à
Âîëîäèìèð Ïóò³í ëèøå âïîðÿäêóâàâ öåé ïðî-
öåñ.

Ìîæíà ïîçàçäðèòè áàãàòèì ðîñ³ÿíàì, àëå
÷îìóñü íå õî÷åòüñÿ. ßê ëþäèíà, âèõîâàíà íà
âåëèê³é êóëüòóð³ ðîñ³éñüêîãî íàðîäó, íå ìîæó
íèí³ çíàéòè â ñó÷àñí³é Ðîñ³¿ äæåðåë äóõîâíî-
ãî îïîðó òèì íåãàðàçäàì, ùî îõîïèëè ÿê Óêðà-
¿íó, òàê ³ Ðîñ³þ. Éäåòüñÿ ïðî âàðâàðñüêå ñòàâ-
ëåííÿ íå ò³ëüêè äî ðåñóðñ³â, ÿê³ â÷àòüñÿ-òàêè
ïðîäàâàòè, à ïðî ëþäåé. Õðèñòèÿíñüêå ñòàâ-
ëåííÿ äî ëþäåé áóëî îñíîâîþ ðîñòó ³ ïåðåìîã
ðîñ³éñüêî¿ íàö³¿.

²äåÿ Òðåòüîãî Ðèìó áóëà ö³ëêîì ðîñ³éñüêèì
ïðîåêòîì. Ñàìå õðèñòèÿí³çàö³ÿ ñõîäó ³ ï³âäíÿ
ïðèçâåëà âðåøò³-ðåøò äî ìîãóòíîñò³ Ìîñêâè.
Õðèñòèÿí³çàö³ÿ ïðèºäíàëà äî Ðîñ³¿ Ñèá³ð, Ñå-
ðåäíþ Àç³þ, Êàâêàç, Êðèì. Àëå âæå â Õ²Õ
ñòîë³òò³ öåé ïðîåêò çîâñ³ì âè÷åðïàâñÿ, é âîëÿ
ïåðåòâîðèëàñÿ íà íåâîëþ. Ïðîòå Ðîñ³ÿ íàãà-
äàëà ïðî ñåáå ùå ðàç ³ çðîáèëà íîâèé ïðî-
åêò — êîìóí³ñòè÷íèé. Íèí³ ìîäíî áóòè àíòè-
êîìóí³ñòîì, ÿê ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ — àíòè-
ôàøèñòîì. Òàê, ëþäè, ùî çíàõîäèëè ìîðàëü-
íó ï³äòðèìêó â ÑÐÑÐ, ïîò³ì æîðñòîêî ðîç÷à-
ðóâàëèñÿ, òàê, êîìóí³çì ìîñêîâñüêîãî çðàçêà
áóâ òîòàë³òàðíîþ ñèñòåìîþ. Àëå âñå öå òðè-
ìàëîñÿ íà ïåâíîìó äóñ³, íà ïåâí³é êóëüòóð³, íà
ïåâí³é ëåãåíä³. Öå áóëî âåëèêå ³ñòîðè÷íå ÿâè-
ùå, ÿê Ðèìñüêà ³ìïåð³ÿ àáî äåðæàâà àöòåê³â.

Òðàãåä³ÿ Ðîñ³¿ â òîìó, ùî êðà¿íà, ÿêà ïðî-
òÿãîì òèñÿ÷îë³òü òðèìàëàñÿ íà äóñ³ õðèñòèÿí-
ñòâà, à ïîò³ì êîìóí³ñòè÷íî¿ àñêåçè, òåïåð çîâ-
ñ³ì âòðàòèëà ñåíñ âëàñíîãî ³ñíóâàííÿ. Àäæå
ñïî÷àòêó öå áóâ ì³ôîëîã³÷íèé ùèò ªâðîïè â³ä
ñõ³äíèõ ïëåìåí. Ïîò³ì — çàõèñíèê ªâðîïè â³ä
ôàøèçìó, à Àôðèêè òà Ñõîäó — â³ä ðàáñòâà
(ìîâà ïðî ³ñòîðè÷íó ì³ôîëîã³þ). À ùî òåïåð?
Íàâ³ùî ñâ³òîâ³ Ðîñ³ÿ?

Ëþäåé, ÿê³ ïî÷àëè â³äïîâ³äàòè íà öå çàïè-
òàííÿ, â Ðîñ³¿ ìàéæå íåìà. Ìîæå, âîíè ³ º, àëå
¿õ íå ÷óòè.

Ðîñ³ÿ ïåðåñòàëà áóòè óí³êàëüíèì ñóá’ºêòîì
ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ ³ á³ëüøå íàãàäóº Àðãåíòèíó àáî
Áðàçèë³þ, äåðæàâó, ÿêó íå äóæå ãðàìîòí³ ëþ-
äè ïëóòàþòü ç ³íøîþ.

Òàê, Ðîñ³ÿ âäàëî òîðãóº, àëå íå âèðîáëÿº äó-
õîâíîãî ïðîäóêòó, íå âåäå çà ñîáîþ. ¯é íå áî-
ëèòü çà ñâ³ò, ³ âîíà íå õî÷å âèòðà÷àòè ãðîø³ òà
çóñèëëÿ, àáè éîãî âäîñêîíàëèòè. Ìîñêâà áóð-
÷èòü, ìîâ ñòàðà áàáà, êîëè öå íàìàãàþòüñÿ
çðîáèòè ÑØÀ àáî ªÑ, àëå é ïàëüöåì íå ïî-
âîðóõíå, ùîá ïî-ñïðàâæíüîìó çàõèñòèòè ðî-
ñ³éñüêó êóëüòóðó é ö³ííîñò³, ÿê³ âîíà êîëèñü
ñïîâ³äóâàëà. Ìîâíèé ðåñóðñ, ùî çàëèøèâñÿ
ï³ñëÿ ÑÐÑÐ, Ðîñ³ÿ âèêîðèñòîâóº íà ñâîþ êî-
ðèñòü, àëå íå íà êîðèñòü íîñ³¿â ðîñ³éñüêî¿ ìî-
âè. Àäæå âîíè ïîâèíí³ ïëàòèòè çà ðîñ³éñüêî-
ìîâíèé ïðîäóêò ùå äîðîæ÷å, í³æ ó Ðîñ³¿. Äëÿ
ðîñ³ÿí, ÿê³ º ãðîìàäÿíàìè ³íøèõ êðà¿í, Ðîñ³ÿ
âèÿâèëàñÿ íå ìàò³ð’þ, à ìà÷óõîþ. Ìàòè æèâå
ìàéáóòí³ì ñâî¿õ ä³òåé. Ðîñ³ÿ ñó÷àñí³øà — çàé-
â³ ä³òè ¿é íå ïîòð³áí³
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За інчення.
Почато на 1-й стор.

Íîâîñïå÷åíèõ êîàë³ö³ÿíò³â îïîíåíòè
ç Ïàðò³¿ ðåã³îí³â âîë³ëè ë³ïøå çàëèøè-
òè íà ñàìîò³, ùîá ò³ ñàìîòóæêè ïðîé-
øëè “òåñò íà ì³öí³ñòü”. Êîìóí³ñò³â òà-
êèé âàð³àíò ñïî÷àòêó íà÷åáòî ö³ëêîì
âëàøòîâóâàâ. Ïðåäñòàâíèêè ôðàêö³¿ õî-
äèëè êóëóàðàìè ³ç çàêëîïîòàíèì âèãëÿ-
äîì ³ êîìåíòóâàòè ñâîþ ïîçèö³þ â³ä-
ìîâëÿëèñÿ. Ëèøå ²âàí Ãåðàñèìîâ ñêà-
çàâ “Õðåùàòèêó”, ùî ïèòàííÿ “îáì³íó
ïîñàäàìè” ç ïîìàðàí÷åâèìè íà çàñ³äàí-
í³ ¿õíüî¿ ôðàêö³¿ íå îáãîâîðþâàëè. Íà-
ãðàíà òàºìíè÷³ñòü ëèøå ï³äêð³ïëþâàëà
â³ðó â òå, ùî “÷åðâîí³” òàêè çãîäÿòüñÿ
íà ïåâíèõ óìîâàõ ï³äòðèìàòè Àðñåí³ÿ
ßöåíþêà.

Ïðîòå, âñóïåðå÷ ïðîãíîçàì, íà ïåðå-
ðâó ðåã³îíàëè ³ êîìóí³ñòè ï³øëè ðàçîì.
Ùî îäðàçó ñïðè÷èíèëî ïîÿâó ÷óòîê, áó-
ö³ìòî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â òàêè âìîâèëà
ÊÏÓ ïåðåäóìàòè. Òàêå ïðèïóùåííÿ
çðîáèâ “Õðåùàòèêó” ³ îäèí ³ç ë³äåð³â
ÁÞÒ Ìèêîëà Òîìåíêî. Â³í ðîçïîâ³â,
ùî ç êîìóí³ñòàìè âæå ìàéæå äîìîâè-
ëèñÿ, ïðîòå “çàðàç Ñèìîíåíêî ñèäèòü

ó ßíóêîâè÷à”, à òîìó äàòè ÿê³ñü ïðîã-
íîçè â³í íå íàâàæèâñÿ.

Òå, ùî ïîáîþâàííÿ áþò³âö³â ìàëè ï³ä
ñîáîþ ´ðóíò, ñòàëî çðîçóì³ëî âæå ï³ñëÿ
ïåðåðâè. Äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â,
ÊÏÓ òà Áëîêó Ëèòâèíà âèñòóïèëè ºäè-
íèì ôðîíòîì ïðîòè íàì³ð³â êîàë³ö³¿
ïðîãîëîñóâàòè çà îáðàííÿ êåð³âíèöòâà
ïàðëàìåíòó ïàêåòîì. Îòîæ ÁÞÒ ³ ÍÓ—
ÍÑ âíåñëè êàíäèäàòóðó ëèøå íà ïîñà-
äó ñï³êåðà. Íåþ, ÿê ³ î÷³êóâàëîñÿ, ñòàâ
Àðñåí³é ßöåíþê. Êîàë³ö³ÿíòè íå âòðà-
÷àëè îïòèì³çìó äî îñòàííüîãî. ßê ç’ÿñó-
âàëîñÿ, íåäàðåìíî. Çà êàíäèäàòóðó ïà-
íà ßöåíþêà ïðîãîëîñóâàëè 227 äåïóòà-
ò³â ç 450. ßê çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” äåïó-
òàò â³ä ÁÞÒ Âîëîäèìèð Ïîëîõàëî, ãî-
ëîñóâàííÿ îçíà÷àº, ùî â Óêðà¿í³ â³äáóâ-
ñÿ “íîðìàëüíèé äåìîêðàòè÷íèé ïðîöåñ
çì³íè âëàäè, ÿê ó Ïîëüù³, à íå ÿê ó Ðî-
ñ³¿”. Ïðîòå ïðåäñòàâíèêè Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â òà ÊÏÓ íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè “íå-
äåìîêðàòè÷íîãî” ãîëîñóâàííÿ çàëèøè-
ëè çàëó Âåðõîâíî¿ Ðàäè, íå î÷³êóþ÷è
îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â. Õî÷à îêðåì³ äå-
ïóòàòè ç Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó ðîçìîâ³ ç êî-
ðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà” áóëè ìåíø

ðàäèêàëüíèìè. Îëåêñàíäð Êóçüìóê çà-
ÿâèâ, ùî, íà éîãî äóìêó, Àðñåí³þ ßöå-
íþêó âäàñòüñÿ íàëàãîäèòè ðîáîòó ïàð-
ëàìåíòó. Âàñèëü Ãîðáàëü íàãîëîñèâ, ùî
îáðàííÿ ñï³êåðà “îçíà÷àòèìå ïî÷àòîê
ðîáîòè ïàðëàìåíòó, à öå ïîçèòèâíèé
çíàê äëÿ âñüîãî ñâ³òó. ßêèé ðåçóëüòàò
áóäå äëÿ äåðæàâè — ïîáà÷èìî”. Éîãî
êîëåãà Âàñèëü Õàðà íàòîì³ñòü çàóâàæèâ,
ùî “á³ëüø³ñòü ó 227 ãîëîñ³â ùå í³÷îãî
íå îçíà÷àº. Òàêà ê³ëüê³ñòü äåïóòàò³â —
öå ôàêòè÷íà â³äñóòí³ñòü êîàë³ö³¿, òèì
ïà÷å, ùî âîíà íå ìàº ³äåîëîã³÷íîãî ï³ä-
´ðóíòÿ. Ïðîòå ïàðëàìåíò ï³ñëÿ îáðàííÿ
êåð³âíèöòâà çäàòåí íàëàãîäèòè çàêîíî-
äàâ÷ó ðîáîòó ³ áåç íå¿”. Çà ïðîãíîçîì
íàøîóêðà¿íöÿ Âëàäèñëàâà Êàñüêîâà, íà-
ñòóïíèì êðîêîì äåïóòàò³â â³ä êîàë³ö³¿
áóäå ãîëîñóâàííÿ çà ïàêåò ³ç 12 çàêîí³â.
À ëèøå ï³ñëÿ öüîãî îáèðàòèìóòü ïðåì’-
ºðà. Âðàõîâóþ÷è òîé ì³çåðíèé çàïàñ ãî-
ëîñ³â, ÿêèé ìàþòü ñîþçíèêè ïî êîàë³-
ö³¿, âèòðèìàòè öåé ³ñïèò ¿ì, âî÷åâèäü,
áóäå íåëåãêî

В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
Іван РИБАЛКО,

“Хрещати ”

Ïðåçèäåíò îòðèìàâ ñâîãî
ñï³êåðà, à ïàðëàìåíò —
íîâ³ ïðîáëåìè

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора російсь ий Центрвиборч-
ом продовж вав підбивати під-
с м и парламентсь их виборів.
Проте вже зроз міло, що партія
"Єдина Росія" матиме онстит -
ційн більшість Держд мі. Тож
після президентсь их виборів
навесні 2008 ро Володимир
П тін і далі ер ватиме держа-
вою ранзі ерівни а найвпли-
вовішої політичної сили в раїні.

Âèáîðè, ùî â³äáóëèñÿ â Ðîñ³¿, çàñâ³ä-
÷èëè, ùî ðåéòèíã íàðîäíî¿ äîâ³ðè äî
÷èííîãî ðîñ³éñüêîãî ë³äåðà çàëèøàºòü-
ñÿ íåéìîâ³ðíî âèñîêèì. Çà ðåçóëüòàòà-
ìè îáðîáëåíèõ 98 % áþëåòåí³â íà ÷åð-
ãîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ î÷îëþ-
âàíà Âîëîäèìèðîì Ïóò³íèì ïàðò³ÿ
“ªäèíà Ðîñ³ÿ” çäîáóëà 64,1 % ãîëîñ³â
âèáîðö³â. Òîáòî â íîâîìó ïàðëàìåíò³
âîíà ìàòèìå 315 ³ç 450 äåïóòàòñüêèõ
ì³ñöü. Îñê³ëüêè çã³äíî ç ðîñ³éñüêîþ
êîíñòèòóö³ºþ âòðåòº ïîñï³ëü áàëîòóâà-
òèñÿ íà ïðåçèäåíòñüêó ïîñàäó Âîëîäè-
ìèð Ïóò³í íå ìîæå, íàéâ³ðîã³äí³øèì
äëÿ íüîãî ñïîñîáîì çáåðåãòè âëàäó º
î÷îëèòè ï³äñèëåíèé ïîë³òè÷íîþ ðåôîð-
ìîþ óðÿä. Ðîñ³ÿ çà ïðèêëàäîì Óêðà¿íè
ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ ç ïðåçèäåíòñüêî¿
íà ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêó ðåñ-
ïóáë³êó. Òàêîãî âèñíîâêó ä³éøëè á³ëü-
ø³ñòü ïîë³òîëîã³â, ÿê³ ç³áðàëèñÿ ó÷îðà
â Êèºâ³ çà êðóãëèì ñòîëîì “Âèáîðè â
Ðîñ³¿ òà Óêðà¿í³ — äâà øëÿõè ðîçâèòêó
ïàðëàìåíòàðèçìó”.

Çà ñëîâàìè ïîë³òîëîãà Âîëîäèìèðà
Ôåñåíêà, ðîñ³éñüêå ñóñï³ëüñòâî ïîáî-
þºòüñÿ ïîâåðíåííÿ äî ïîë³òè÷íî¿ íå-

ñòàá³ëüíîñò³ 1990-õ ðîê³â, êîëè äåðæà-
âîþ êåðóâàâ Áîðèñ ªëüöèí. ßñêðàâèé
äîêàç òîãî — ïðîâàë ïðàâèõ ë³áåðàë³â,
ÿê³ êîëèñü ï³äòðèìóâàëè ºëüöèíñüêó äå-
ìîêðàò³þ, íà íèí³øí³õ ïàðëàìåíòñüêèõ
âèáîðàõ. Òîìó ðîñ³ÿíè ãîòîâ³ äî “òðàíñ-
ôîðìàö³¿ íèí³øíüîãî ë³äåðñüêîãî ðå-
æèìó Ðîñ³¿ â ïàðò³éíî-ë³äåðñüêèé”. Çà
òàêèõ óìîâ íàñòóïíèé ðîñ³éñüêèé ïðå-
çèäåíò âèêîíóâàòèìå ëèøå ðîëü íà-
ãëÿäà÷à çà êð³ñëîì ãëàâè äåðæàâè. À
ôàêòè÷íèì ë³äåðîì ñòàíå, ÿê ³ çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â, êåð³âíèê ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿.

“Çà ðîêè ïðàâë³ííÿ Âîëîäèìèðà Ïóò³-
íà â Ðîñ³¿ äåìîíòîâàíî îë³ãàðõ³÷íó ìî-
äåëü êàï³òàë³çìó, íàòîì³ñòü â³äíîâëåíî
ñàêðàëüíå ðîçóì³ííÿ äåðæàâíîñò³ é
âñòàíîâëåíî íîâó ìîäåëü äåðæàâíîãî
êàï³òàë³çìó. Âñóïåðå÷ íàð³êàííÿì çà-
õ³äíèõ ë³äåð³â ïðî íåäåìîêðàòè÷í³ñòü
ðîñ³éñüêîãî ðåæèìó é ðèòóàëüí³ñòü âè-
áîð³â, îñîáëèâ³ñòü Ðîñ³¿ â òîìó, ùî â ñà-
ì³é êðà¿í³ íå áà÷àòü àëüòåðíàòèâè êóð-
ñîâ³ Ïóò³íà”, — ï³äñóìóâàâ ðîçìîâó äè-
ðåêòîð Öåíòðó “Ñîô³ÿ” Àíäð³é ªðìî-
ëàºâ

Ãåíåðàëüíèé 
ñåêðåòàð Ðîñ³¿
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Âîëîäèìèð Ïóò³í îäíàê ëèøàºòüñÿ ë³äåðîì êðà¿íè

Дире тор Центр «Софія» Андрій Єрмолаєв певен, що вся влада в Росії я б ла, та і б де
зосереджена в р ах президента

Êðà¿íà, ùî
çàãóáèëà ñâîº
ïðèçíà÷åííÿ
Ðîçäóìè ïðî ðîñ³éñüêó
äóõîâíó àãîí³þÇà êàíäèäàòóðó Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ïðîãîëîñóâàëî 

227 äåïóòàò³â ç 450
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Îëåíà ÏÎË²ÙÓÊ: “Íåïðàâèëüíî ïðèïàðêîâàí³
ìàøèíè ïðèìóñîâî ïåðåì³ñòÿòü 
íà ñïåö³àëüíî îáëàäíàí³ ìàéäàí÷èêè”
Äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” — 
ïðî çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ çà àâòîåâàêóàòîðàìè

— Íåùîäàâíî Êè¿âðàäà äîçâî-
ëèëà ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
âèêîðèñòàòè ï³ä çàñòàâó ìàéíî äëÿ
ïðèäáàííÿ íîâèõ åâàêóàòîð³â.
Ñê³ëüêè ìàøèí çáèðàºòåñÿ çàêó-
ïèòè ³ ñê³ëüêè êîøò³â íà öå ïî-
òð³áíî?

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè çáè-
ðàºìîñÿ ïðèäáàòè â³ñ³ì ìàøèí.
Ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè íàì äî-
çâîëåíî îòðèìàòè êîøòè ï³ä çà-
ñòàâó ìàéíà. Êðåäèòè íà ñóìó â
3 ìëí ãðí ï³äïðèºìñòâî â³çüìå ó
ÊÁ “Õðåùàòèê”. Äî Íîâîãî ðî-
êó çàêóïèìî ï’ÿòü åâàêóàòîð³â, à
ùå òðè ïðèäáàºìî ó ñ³÷í³.

— ×è âñòàíîâëþâàòèìóòü íà
åâàêóàòîðàõ “÷îðí³ ÿùèêè”, çàâäÿ-
êè ÿêèì ìîæíà êîíòðîëþâàòè ðî-
áîòó êîìóíàëüíèê³â?

— Ìè äîâãî ïðàöþâàëè â öüî-
ìó íàïðÿìêó, àëå áóëè ïðîáëåìè
ç åëåêòðîí³êîþ. Íàðàç³ öå ïèòàí-
íÿ âèð³øåíî, ³ íåçàáàðîì âñ³ åâà-
êóàòîðè îáëàäíàºìî òàêèìè ïðè-
ëàäàìè. Çàâäÿêè “÷îðíèì ÿùè-
êàì” âäàñòüñÿ âèçíà÷èòè âàãó àâ-
òî òà ÿêèé ÷àñ ìàøèíà ïåðåáóâà-
ëà â êóçîâ³ åâàêóàòîðà. Äî òîãî æ
åëåêòðîííèé ñïîñòåð³ãà÷ ô³êñó-
âàòèìå ÷àñ âè¿çäó åâàêóàòîðà, ùî-
äåííèé ê³ëîìåòðàæ. Ñêàæó îäðà-
çó, ùî êîøòóº òàêå íîó-õàó íå-
äîðîãî. Ìè äîìîâèëèñÿ ç â³ò÷èç-
íÿíèì íàóêîâèì ï³äïðèºìñòâîì-
âèðîáíèêîì ïðî ïîñòà÷àííÿ
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó” äîñòàò-

íüî¿ ê³ëüêîñò³ òàêèõ ïðèëàä³â. Öå
äîïîìîæå íàì ñòåæèòè çà ðîáî-
òîþ íàøèõ ïðàö³âíèê³â òà óíèêà-
òè íåïîðîçóì³íü ç âîä³ÿìè-ïî-
ðóøíèêàìè. Íàñòóïíèì åòàïîì
ñòàíå âñòàíîâëåííÿ ó êàá³íàõ
ñèñòåì â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, à íà-
äàë³ ìîæëèâå çàïðîâàäæåííÿ é
ñóïóòíèêîâîãî çâ’ÿçêó.

— ×è ïëàíóºòå ïîâåðíóòèñÿ äî
áëîêåðàòîð³â?

— Ìè çíîâó ïî÷àëè âèêîðèñ-
òîâóâàòè ¿õ. Ñèñòåìà øòðàô³â ó
íàñ íåäîñêîíàëà. Òîáòî âîä³ºâ³
âñå îäíî, ðîçðàõóâàâñÿ â³í çà
ïàðêóâàííÿ ÷è í³, àäæå éîìó çà
öå í³÷îãî íå áóäå. Òîæ, ùîá
ïðèâ÷èòè âëàñíèê³â àâòî äî ïî-
ðÿäêó, ïîòð³áí³ ÿê³ñü çàõîäè.
Ñêàæ³ìî, â ªâðîï³ âåëèê³ øòðà-
ôè, à ó íàñ ì³çåðí³. Â³ò÷èçíÿ-
íèìè é çàêîðäîííèìè ïðàâèëà-
ìè ïåðåäáà÷åíî áðàòè ïåðåäïëà-
òó çà ïàðêóâàííÿ àâòî. ßêùî ðà-
í³øå öåé ïðîöåñ íå êîíòðîëþ-
âàëè é ïàðêóâàëüíèê ì³ã âçÿòè
ãðîø³ ñîá³, òî íàðàç³ â³í ïîâè-
íåí âèäàâàòè âîä³ºâ³ êâèòàíö³þ,
ÿêó òîé çîáîâ’ÿçàíèé âèñòàâèòè
íà ïàíåë³ êåðóâàííÿ ï³ä ëîáî-
âèì ñêëîì. Êîëè æ òàêîãî ÷åêà
íåìàº, ñëóæáà áëîêóâàííÿ ìîæå
çàáëîêóâàòè êîëåñà. Ìàºìî âæå
íåïîãàí³ ðåçóëüòàòè, àäæå ç 19
ëèñòîïàäà çàïðîâàäèëè öþ ñèñ-
òåìó â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. Âî-
ä³¿ çàçâè÷àé ïëàòÿòü çà ïàðêó-

âàííÿ, òîæ â³ä÷óâàºòüñÿ ïîðîçó-
ì³ííÿ êèÿí.

— Öå ñòîñóâàòèìåòüñÿ ³ íåïðà-
âèëüíî ïðèïàðêîâàíèõ àâòî?

— Ó öüîìó ðàç³ ùå ïîòð³áíî
ïîïðàöþâàòè â þðèäè÷íîìó àñ-

ïåêò³. Çâè÷àéíî æ, õîò³ëîñÿ á
ïðèáðàòè ç òðîòóàð³â íàäì³ðíó
ê³ëüê³ñòü ìàøèí, àëå ñïî÷àòêó
íàëåæèòü çì³íèòè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâó áàçó. Íàðàç³ æ íåïðà-
âèëüíî ïðèïàðêîâàí³ íà ïðî¿æä-
æ³é ÷àñòèí³ ìàøèíè ïðèìóñîâî

ïåðåì³ùàòèìóòü íà ñïåö³àëüí³
ìàéäàí÷èêè.

— Äëÿ àâòî â ì³ñò³ º äâà øòðàô-
ìàéäàí÷èêè, àëå ÷è äîñòàòíüî
öüîãî?

— Øòðàôìàéäàí÷èê³â, çâè÷àé-
íî æ, çàìàëî, àäæå ê³ëüê³ñòü åâà-
êóàòîð³â ó Êèºâ³ çðîñòå. Òîìó
ðîçãëÿäàºìî ïèòàííÿ, ùîá ¿õ îá-
ëàøòóâàëè õî÷à á ó òðüîõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà. Öå áóäå çíà÷íî äåøåâ-
øå é äëÿ ïîðóøíèê³â, áî ìàøè-
íó âåçòè ñòàíå áëèæ÷å, à â³äòàê,
³ ïëàòèòè çà ê³ëîìåòðàæ ìåíøå.
Ó ïåðñïåêòèâ³ ïëàíóºìî øòðàô-
ìàéäàí÷èêè â êîæíîìó ðàéîí³.

— ×è ïðàâäà, ùî íåâäîâç³ ñòî-
ëè÷í³ åâàêóàòîðè çáèðàþòüñÿ ïå-
ðåéòè íà ö³ëîäîáîâèé ðåæèì ðî-
áîòè?

— Ïðàö³âíèêè ÊÏ “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ó
ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³. Öå ïîòð³á-
íî äëÿ ïîë³ïøåííÿ ðîáîòè êè-
¿âàâòîäîð³âö³â ó çèìîâèé ïåð³îä,
êîëè ìàøèíè çàâàæàþòü ïðèáè-
ðàòè ñí³ã ç ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè.
Äî òîãî æ ê³ëüêà åâàêóàòîð³â óæå
ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî äëÿ ë³êâ³-
äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³é íà äîðîãàõ
òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

— ßêó ñóìó íèí³øíüîãî ðîêó ï³ä-
ïðèºìñòâî ñïðÿìóâàëî äî ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó?

— Â³ä ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà êîøòè îòðèìóºìî âè-
íÿòêîâî çà åâàêóàö³þ àâòî òà ïàð-
êóâàííÿ, çàïðîâàäæåí³ íàðàç³ ó
ï’ÿòè ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ. Ïðî-
òÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â (ñåðïåíü —
æîâòåíü) “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ñïëàòèâ ïî-
äàòê³â 594,4 òèñ. ãðí

Спіл вався Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Íåçàáàðîì ìîæå çíîâó ïîäî-
ðîæ÷àòè ïðî¿çä ó õàðê³âñüê³é ï³ä-
çåìö³. Ïðî öå íà ìèíóëîìó òèæ-
í³ ñêàçàâ íà÷àëüíèê Õàðê³âñüêî-
ãî ìåòðîïîë³òåíó Ñåðã³é Ìóñººâ.
Çà éîãî ñëîâàìè, 19 æîâòíÿ öüî-
ãî ðîêó âæå çá³ëüøèëè âàðò³ñòü
ïðî¿çäó ç 50 äî 75 êîï., àëå íà-
â³òü òàêèé êðîê íå ðîçâ’ÿçóº âñ³õ
ïðîáëåì ï³äïðèºìñòâà. Òîáòî íå
âèâîäèòü ïåðåâ³çíèê³â íàâ³òü íà
íóëüîâèé ð³âåíü, íå êàæó÷è âæå
ïðî ÿêèéñü ïîäàëüøèé ðîçâèòîê.
“Ðåàëüíà âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ï³ä-
çåìö³ ìàº ñòàíîâèòè íå ìåíøå 1
ãðí 50 êîï.”,— ââàæàº ïàí Ìó-
ñººâ. Äî ñëîâà, ïðî¿çä ó ìåòðîïî-

ë³òåí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà íàðàç³
êîøòóº 60 êîï. Êè¿âñüêà æ ï³ä-
çåìêà çàëèøàºòüñÿ íàéäåøåâøîþ
íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, à é ó ñâ³ò³.

Ñòîñîâíî çì³íè òàðèô³â íà ïðî-
¿çä ó íàçåìíîìó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³, òî íèí³øíüîãî ðîêó
ïåðøèìè ó ï³âòîðà ðàçó (ç 50 äî
75 êîï.) ï³äâèùèëè ïëàòó çà ïðî-
¿çä òðîëåéáóñíèêè Õåðñîíà. Ç 1
ãðóäíÿ äî íèõ ïðèºäíàëèñÿ åëåê-
òðîòðàíñïîðòíèêè Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà. Íà÷àëüíèê ì³ñöåâîãî ÊÏ
“Ì³ñüêåëåêòðîòðàíñ” Âàñèëü Êàï-
ëåíêî ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ñàìå òðîëåéáóñè ³ òðàìâà¿ ùîäíÿ
ïåðåâîçÿòü ëåâîâó ÷àñòêó ïàñàæè-

ð³â — ïîíàä 650 òèñ. “Ùîïðàâäà,
íàâ³òü íîâà îïëàòà ïðî¿çäó 
(75 êîï.) íå äàñòü çìîãó çàëàòàòè
âñ³ ä³ðêè,— ïåðåêîíàíèé ïàí Êàï-
ëåíêî.— Ôàõ³âö³ ââàæàþòü, ùî ðå-
àëüíî âðÿòóâàòè ñèòóàö³þ äîïîìî-
æå ï³äâèùåííÿ òàðèôà äî 1 ãðí 4
êîï.”. Òàê³ çàõîäè, íà äóìêó ïåðå-
â³çíèê³â, ñïðèÿòèìóòü ïîïîâíåí-
íþ ì³ñöåâîãî áþäæåòó, îíîâëåí-
íþ ðóõîìîãî ñêëàäó. Ó òîìó æ ñà-
ìîìó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ìàéæå
90% âàãîí³â ïîòð³áíî çàì³íèòè.

Ó Êèºâ³ æ ïðî¿çä ó íàäçåìíî-
ìó ³ ï³äçåìíîìó ìóí³öèïàëüíîìó
òðàíñïîðò³ íàéäåøåâøèé â Óêðà-
¿í³. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÊÏ
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðà
Ì³ðîøíèêîâà, çàãàëîì ïðèáóòêè
ìåòðîïîë³òåíó çà öåé ð³ê ñÿãíóòü
435,7 ìëí ãðí, àëå âèòðàòíà ÷àñ-
òèíà ð³÷íîãî ïëàíó çíà÷íî ïåðå-
âèùèòü ïðèáóòêîâó — î÷³êóºòü-
ñÿ, ùî âîíà ñòàíîâèòèìå 526 ìëí
ãðí. Òà ïîïðè öå ó ñòîëèö³ ïðî-
äîâæóþòü àêòèâíî îíîâëþâàòè
âàãîííèé ñêëàä ³ áóäóþòü íîâ³
ñòàíö³¿ ìåòðî

Ïëàòà çà ïðî¿çä ïðàãíå ñîá³âàðòîñò³
Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïîäîðîæ÷àëè òðîëåéáóñ é àâòîáóñè, à ìåòðîïîë³òåí Õàðêîâà
çíîâó çáèðàºòüñÿ ï³äâèùóâàòè òàðèôè

Для онтролю роботи ева аторів машинах встанов-
люватим ть спеціальні "чорні ящи и". Вони фі с вати-
м ть іль ість навантажень і за альний пробі . На авто,
отрі не зробили передплат за пар вання, "надя а-
тим ть" бло ератори. Для поліпшення роботи ом -
нальни и за плять 8 спецмашин і збільшать іль ість
штрафмайданчи ів. Про це "Хрещати " розповіла ди-
ре тор КП "Київтранспар сервіс" Олена Поліщ .

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На мин лом тижні начальни Хар івсь о о метро-
політен Сер ій М сєєв заявив про можливе нове під-
вищення тариф на проїзд, обґр нт вавши це тим, що
реальна вартість проїзд має становити 1,5 рн. З
першо о р дня підвищився тариф і на проїзд дніп-
ропетровсь их тролейб сах та трамваях.

Незабаром на хар івсь ий метрополітен очі є чер ове подорожчання вартості
проїзд
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади

ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“КИЇВМІСЬКСВІТЛО”

Основні обов’яз и:

—Забезпеч є ф н ціон вання та розвито зовнішньо о освітлення для безпеч-

но о р х транспорт та пішоходів вечірній та нічний час;

— Забезпеч є е спл атацію та своєчасний ремонт балансових мереж зовнішньо-

о освітлення в лиць, площ пар ів, с верів та між вартальних проїздів;

— Ви он є ф н ції замовни а по апітальном б дівництв , ре онстр ції та апі-

тальном ремонт еле тромереж зовнішньо о та архіте т рно-де оративно о освіт-

лення.

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :

—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст;

— Досвід роботи за фахом на ерівних посадах не менше 5 ро ів або стаж робо-

ти за фахом не менше 10 ро ів;

— Досвід ерівництва на підприємстві із за альною іль істю працівни ів понад

400 осіб є перева ою;

— Вільне орист вання ПК;

— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність, ом -

ні абельність;

— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень;

— Вміння створити оманд валіфі ованих працівни ів, здійснити раціональне роз-

міщення та цільове ви ористання персонал ;

— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.

Конта тний телефон: 278-67-76.

Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антної посади, не-

обхідно заповнити ан ет андидата, форм я ої можна отримати на сайті www.kmv.

gov.ua. Заповнен форм ан ети необхідно надіслати на адрес gryshyna@ekonomic.

kyiv-city.gov.ua, позначивши темі листа “Дире тор КП “Київмісь світло””.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Основні обов’яз и:

—Ор анізов є та проводить в адміністративном б дин по в л. Хрещати , 36

офіційні прийоми, здійснює осподарсь е обсл ов вання інших заходів;

— Ви он є ф н ції замовни а б дівництва, ре онстр ції та ремонтних робіт;

— Контролює ви онання ремонтно-б дівельних робіт та витрати, виділених на це

бюджетних оштів;

— Здійснює в межах наявних оштів матеріально-технічне забезпечення діяльно-

сті се ретаріат Київсь ої місь ої ради та апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-

ої ради (КМДА).

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :

—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст;

— Досвід роботи за фахом в державній сл жбі на ерівних посадах не менше 5

ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах не менше 7 ро ів або стаж ро-

боти за фахом не менше 10 ро ів;

— Вільне орист вання ПК;

— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність, ом -

ні абельність;

— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень;

— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.

Конта тний телефон: 234-40-98.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і на о-

род апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністра-

ції) до 21 р дня 2007 ро за адресою: 01044, м. Київ, в л. Басейна,1/2-а, .102.

Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад, необхідно

заповнити ан ет андидата, форм я ої можна отримати на сайті www. kmv. gov.

ua. Заповнен форм ан ети з власними даними можна надіслати на адрес

kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа “Ан ета”.
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До ва и а ціонерів ЗАТ “Ур ЕСКО”
Повідомляємо про с ли ання позачер ових
За альних Зборів А ціонерів, я і відб д ться
24 січня 2008 ро , о 15.00 за адресою:
м. Київ, в л. К т зова, 18/9, ім. 301.

за та им поряд ом денним:

1. Затвердження змін до фінансово о план Товариства на 2007 рі .

2. Затвердження фінансово о план Товариства на 2008 рі .

Реєстрація а ціонерів – з 14.30 до 15.00 за місцем проведення.

Представни ам а ціонерів мати при собі паспорт, довіреність та до мент,
що підтвердж є право власності а ціонера на а ції Товариства. Необхідн
інформацію та матеріали щодо проведення Зборів можна одержати в офісі
ЗАТ “У рЕСКО” за адресою: 02068, м. Київ, в л. А.Ахматової, 13, оф. 114.

Телефон для довідо (044)569-1602, (-1603).



Çà ï³äñóìêàìè 11 ì³ñÿö³â ïî-
òî÷íîãî ðîêó ïåðâèííå æèòëî
ïîäîðîæ÷àëî, çà äàíèìè ãîëîâè
êîíñàëòèíãîâîãî ïîðòàëó “Êàí-
çàñ” Çî¿ Íåñòîðåíêî, íà 10—15%.
Â òîé ÷àñ ÿê ìèíóëîãî ðîêó öåé
ïîêàçíèê ñÿãíóâ 60 %. Íà âòî-

ðèííîìó ðèíêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
çìåíøåííÿ ïðîäàæó ³ ê³ëüêîñò³
óãîä. Íà äóìêó åêñïåðòà, öå
ñïðè÷èíåíî òèì, ùî ö³íè ñÿã-
íóëè ïîçíà÷êè, êîëè æèòëî º äî-
ñòóïíèì ëèøå íàéçàáåçïå÷åí³-
ø³é ÷àñòèí³ íàñåëåííÿ íàâ³òü ç

óðàõóâàííÿì ³ïîòå÷íîãî êðåäè-
òóâàííÿ. Òàêîæ âîíà çàçíà÷èëà,
ùî öüîãî ðîêó áàíêè çðîáèëè
óìîâè ³ïîòå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ
æîðñòê³øèìè: “Ïîêè íå ñòàíóòü
³íøèìè ñòàâêè ³ïîòå÷íîãî êðå-
äèòóâàííÿ, ñèòóàö³ÿ íà âòîðèí-
íîìó ðèíêó íå çì³íèòüñÿ ³ íàâ³òü
ìîæíà ÷åêàòè íà êðèçó”. Óò³ì,
ïðåçèäåíò àñîö³àö³¿ ñïåö³àë³ñò³â
ç íåðóõîìîñò³ Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäð Áîíäàðåíêî çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ïåðåäóìîâè
äëÿ êðèçè º, àëå ïðè÷èíó áà÷èòü
â ³íøîìó. “Ãîëîâí³ êðèçîâ³ òî÷-
êè ÿê ïåðâèííîãî, òàê ³ âòîðèí-
íîãî ðèíê³â — öå çåìåëüíå ïè-
òàííÿ, ³ ïîêè éîãî íå âèð³øàòü,
³ñíóâàòèìå ïåðåäóìîâà äëÿ êðè-
çè”, — ââàæàº Îëåêñàíäð Áîí-

äàðåíêî. “ßêùî ðîçâ’ÿçàòè öþ
ïðîáëåìó, âñ³ ³íø³, âëàñíå, ïî-
õ³äí³, â³äïàäóòü”, — çàóâàæèâ
â³í.

Âîäíî÷àñ, çà äàíèìè ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàí³¿
“Ïàí Äîáðîáóä” Âîëîäèìèðà
Øåáåêî, çðîñòàííÿ âàðòîñò³
æèòëà íà ïåðâèííîìó ðèíêó íà
ð³âí³ 35 %. “Íàñòóïíîãî ðîêó
ïîêàçíèê ñÿãíå 20 %, çà ïåñè-
ì³ñòè÷íèìè ïðîãíîçàìè,— çà-
óâàæèâ â³í,— òîæ êðèçè íà ïåð-
âèííîìó ðèíêó íåìàº, öå ìîæå
ñòîñóâàòèñÿ ëèøå âòîðèííîãî,
äå çàâèùåí³ ö³íè íà ñòàð³ êâàð-
òèðè ïîãàíî¿ ÿêîñò³”. Ö³íà æ
íîâèõ êîðåëþºòüñÿ ç³ øâèäê³ñ-
òþ áóä³âíèöòâà, òîìó, êîëè âî-
íî òðèâàº çàïëàíîâàíèìè òåì-

ïàìè, âàðò³ñòü êâàäðàòó çðîñòàº
íà 2 % íà ì³ñÿöü. “Ïëþñ íà öå
âïëèâàþòü ðèíêîâ³ ÷èííèêè ïî-
ïèòó òà ïðîïîçèö³¿, ÿê³ êîðåëþ-
þòü ìàéæå 15 % ïîäîðîæ÷àí-
íÿ”, — äîäàº Âîëîäèìèð Øå-
áåêî. Ãîëîâà õîëäèíãîâî¿ êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” Ïåòðî
Øèëþê ââàæàº, ùî í³ÿêî¿ êðè-
çè íà ðèíêó íåìàº ³ íå ìîæå áó-
òè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, àäæå â³í
ùå äàëåêèé íàâ³òü â³ä ñòàãíàö³¿.
Çäåøåâëåííÿ æèòëà íà éîãî
äóìêó ïîòð³áíå, àäæå ñüîãîäí³
á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí íå ìàþòü
ìîæëèâîñò³ ïðèäáàòè ïîìåø-
êàííÿ, àëå öå óíåìîæëèâëþºòü-
ñÿ òèì, ùî ³íâåñòîðàì íåìàº êó-
äè âêëàäàòè ãðîø³, îñê³ëüêè íå-
ìàº ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â

Æèòëî äîðîæ÷àº ïîâ³ëüíî
Ö³íè çàëèøàòüñÿ íåäîñòóïíèìè ïîïðè çìåíøåííÿ òåìï³â çðîñòàííÿ

Останнім часом вст п до
Світової ор анізації тор ів-
лі знов став темою роз-
мов серед фахівців та по-
літи ів. І ор Шаров, оло-
ва Міжнародно о е оно-
мічно о омітет та на-
родний деп тат У раїни
від Бло Литвина, розпо-
вів "Хрещати ", що очі-
є на раїнсь промис-

ловість разі вст п до
СОТ та я і перспе тиви
розвит цієї ал зі.

— ×è âèã³äíèé Óêðà¿í³ âñòóï äî
Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³?

— Á³ëüø³ñòü ë³äåð³â ñâ³òîâî¿ åêî-
íîì³êè º ÷ëåíàìè ÑÎÒ. Äëÿ
óñï³øíî¿ ³íòåãðàö³¿ íàøî¿ êðà¿íè â
ñâ³òîâó åêîíîì³êó ìè ìàºìî çàõèñ-
òèòèñÿ â³ä òèõ îáìåæåíü ³ äèñêðè-
ì³íàö³éíèõ íîðì, ÿê³ çàñòîñîâóþòü
÷ëåíè ÑÎÒ äëÿ äåðæàâ, êîòð³ íå
áåðóòü ó÷àñò³ â îðãàí³çàö³¿. Òàêîæ
ìàºìî îòðèìàòè âñ³ ïðåôåðåíö³¿,
ÿê³ äàº ÷ëåíñòâî â ÑÎÒ, ùîá â³ò-
÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà ä³ÿëè íà ð³â-
íèõ ³ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ðèíêó.
Âîäíî÷àñ ìè ðîçóì³ºìî, ùî â óìî-
âàõ òåõíîëîã³÷íîãî â³äñòàâàííÿ â³ä-
êðèòòÿ åêîíîì³÷íèõ êîðäîí³â ³
âñòóï äî ÑÎÒ íàâðÿä ÷è äàñòü
óêðà¿íñüêèì åêñïîðòåðàì îäíî-
çíà÷í³ ïåðåâàãè. Íàïðèêëàä, íà äå-
ÿêèõ ñåêòîðàõ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, òåêñòèëþ, ÷îðíî¿ ìåòàëóðã³¿
åôåêò ðîçøèðåííÿ òîðã³âë³ ïîçíà-
÷èòüñÿ ïîçèòèâíî. Àëå äëÿ ãàëóçåé
ìàøèíîáóäóâàííÿ é ïðèëàäîáóäó-
âàííÿ, ò³º¿-òàêè öóêðîâî¿ ãàëóç³ âè-
íèêíóòü ñåðéîçí³ ïðîáëåìè. Äåÿê³
åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî â óìîâàõ
çíà÷íî âèùîãî êîíêóðåíòíîãî
òèñêó íà ðèíêàõ êðà¿í-ó÷àñíèöü
ÑÎÒ íåìèíó÷îþ º ë³êâ³äàö³ÿ áàãà-
òüîõ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é — ¿õ

ïîãëèíóòü ïîòóæí³ø³ ºâðîïåéñüê³
êîìïàí³¿. Çàâäàííÿ äåðæàâè —
çðîáèòè âñòóï äî ÑÎÒ ìàêñèìàëü-
íî áåçáîë³ñíèì äëÿ ï³äïðèºìñòâ
ÿê ïðèâàòíî¿, òàê ³ äåðæàâíî¿ ôîðì
âëàñíîñò³, ùîá íå ñòàëîñÿ òàêå, ùî
âíàñë³äîê âñòóïó äî ÑÎÒ çàíåïà-
äóòü ö³ë³ ãàëóç³ íàðîäíîãî ãîñïî-
äàðñòâà.

— ßê âè îö³íþºòå åêñïîðòíèé ïî-
òåíö³àë óêðà¿íñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³?

— Ìè ìàºìî áàãàòî ðåçåðâ³â äëÿ
ðîçâèòêó åêñïîðòó. Ïåðåêîíàíèé,
ùî ïîòåíö³àë åêñòåíñèâíîãî ðîç-
âèòêó åêñïîðòó âæå ìàéæå âè÷åð-
ïàíî. Óêðà¿íà ïîñòóïîâî ïîâèííà
âñå ãîëîñí³øå çàÿâëÿòè ïðî ñåáå
íà ðèíêàõ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ òî-

âàð³â, áî íàø³ ñëàáê³ ïîçèö³¿ â ö³é
ñôåð³ ðîáëÿòü êðà¿íó ìàëîïåðñïåê-
òèâíèì ïàðòíåðîì äëÿ ðåã³îíàëü-
íî¿ ³íòåãðàö³¿. Âêðàé ïîòð³áí³ ÿê³ñ-
í³ çì³íè. Íàñàìïåðåä íàëåæèòü
çì³íèòè ñòðóêòóðó åêñïîðòó â íà-
ïðÿìêó çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè ê³íöå-
âî¿ ïðîäóêö³¿ â çàãàëüíîìó éîãî îá-
ñÿç³. Ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü åêñ-
ïîðòíèõ îïåðàö³é, â³äíîâèòè ïðè-
ñóòí³ñòü íà òðàäèö³éíèõ ðèíêàõ ³
çì³öíèòè ïîçèö³¿ íà íîâèõ ïåð-
ñïåêòèâíèõ ðèíêàõ. Âäîñêîíàëè-
òè äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ çîâí³ø-
íüî¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

— ×è ïîâèíí³ áóòè óêðà¿íñüê³ òî-
âàðîâèðîáíèêè àãðåñèâíèìè íà çîâ-
í³øíüîìó ðèíêó âæå ñüîãîäí³, ÷è ¿ì

ñë³ä ñïåðøó íàòðåíóâàòè ì’ÿçè ó
êîíêóðåíö³¿ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó?

— Ö³ëà íèçêà óêðà¿íñüêèõ êîì-
ïàí³é óæå ñüîãîäí³ ÷óäîâî ïî÷ó-
âàºòüñÿ íà çîâí³øíüîìó ðèíêó.
Ïðîáëåìà â òîìó, ùî áàæàíî, àáè
ö³ êîìïàí³¿ ³ñòîòíî çá³ëüøèëè îá-
ñÿãè ðåàë³çàö³¿ ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ íà
âíóòð³øíüîìó ðèíêó. Ïðèíàéìí³
ñàìå íà öå ðîçðàõîâóº óðÿä. Ñòðà-
òåã³ºþ ðîçâèòêó äåðæàâè íà ïåð³-
îä äî 2011 ðîêó ïåðåäáà÷åíî çîê-
ðåìà, ùî ìåòàëóðã³éí³ ï³äïðèºì-
ñòâà ïîñòàâëÿòèìóòü 65 â³äñîòê³â
ïðîäóêö³¿ íà åêñïîðò ³ 35 â³äñîò-
ê³â — íà âíóòð³øí³é ðèíîê. Íèí³
ö³ ïîêàçíèêè â³äïîâ³äíî ñòàíî-
âëÿòü 85 ³ 15 â³äñîòê³â. Çðîçóì³ëî,
ùîá òàê³ ïëàíè ñòàëè ðåàëüí³ñòþ,

ïîòð³áíî ìîäåðí³çóâàòè íàñàìïå-
ðåä ãàëóçü ìàøèíîáóäóâàííÿ. Äåð-
æàâà æ ïîâèííà äáàòè ïðî ñòâî-
ðåííÿ òàêèõ ïðàâèë ãðè, çà ÿêèõ
â³ò÷èçíÿí³ òîâàðîâèðîáíèêè ìàëè
á ãàðàíò³¿ â³ëüíîãî ðîçâèòêó é çà-
õèñò â³ä ìîíîïîë³çàö³¿ ðèíêó òà àã-
ðåñèâíîãî ïîãëèíàííÿ.

— ßê³ çàêîíè é ìåõàí³çìè âè á çà-
ñòîñóâàëè äëÿ çàõèñòó â³ò÷èçíÿíîãî
òîâàðîâèðîáíèêà?

— Åêîíîì³÷íå çàêîíîäàâñòâî
äóæå îá’ºìíå. Ôàêòè÷íî äëÿ êîæ-
íî¿ ãàëóç³ º ïðîô³ëüí³ çàêîíè. Ïî-
ìèëÿþòüñÿ ò³, õòî äóìàº, í³áèòî
ìîæíà íàïèñàòè óí³âåðñàëüí³ çà-
êîíè. Çàêîíîäàâñòâî ïîòð³áíî ïî-
ñò³éíî ìîäåðí³çóâàòè, áî æèòòÿ
íå ñòî¿òü íà ì³ñö³, ñâ³òîâà åêîíî-
ì³êà ðîçâèâàºòüñÿ, à ïðî ³íòåðå-
ñè â³ò÷èçíÿíîãî òîâàðîâèðîáíè-
êà ìàþòü äáàòè îáðàíà áåçïîñå-
ðåäíüî âèáîðöÿìè çàêîíîäàâ÷à
âëàäà, óðÿä ³ ñàì³ ï³äïðèºìö³. Àëå
äî ðîçðîáêè òà óõâàëåííÿ çàêîí³â
ïîòð³áíî ñòàâèòèñÿ íàäçâè÷àéíî
ñåðéîçíî. ² â Êàáì³í³, ³ ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³ ìàþòü ïðàöþâàòè òàê³
ìåõàí³çìè ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðî-
åêò³â, ÿê³ á óíåìîæëèâèëè ïðîõî-
äæåííÿ âñÿêîãî “ìîòëîõó” òà ñâ³-
äîìî çáèòêîâèõ àáî, ìàëî òîãî,
çëî÷èííèõ ïðîïîçèö³é... Òîìó
ïðàöÿ íàä çàêîíàìè ³ ìåõàí³çìà-
ìè äëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæà-
âè ³ ¿¿ ãðîìàäÿí º ïåðìàíåíòíîþ.
Çàõèñò â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà
ìîæå ïîëÿãàòè, íàïðèêëàä, ó äåð-
æàâíèõ äîòàö³ÿõ åêñïîðòó. Öÿ
ñõåìà ïðàöþº â áàãàòüîõ êðà¿íàõ.
²äåòüñÿ ïðî òå, ùî äåðæàâà äîòóº
ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â ïåâíèé
ïåð³îä ÷àñó, àáè âîíè ìîãëè âè-
éòè ç³ ñâî¿ì òîâàðîì íà ðèíêè
³íøèõ êðà¿í. Çâè÷àéíî, äëÿ öüî-
ãî ìè ìàºìî çðîáèòè òàê, ùîá
íàøà äåðæàâà áóëà åêîíîì³÷íî
ïîòóæíîþ

Розмовляв Іван РИБАЛКО

²ãîð ØÀÐÎÂ: “Âñòóï äî ÑÎÒ 
íàâðÿä ÷è äàñòü óêðà¿íñüêèì 
åêñïîðòåðàì îäíîçíà÷í³ 
ïåðåâàãè”
Ãîëîâà Ì³æíàðîäíîãî åêîíîì³÷íîãî êîì³òåòó ïðî ïëþñè òà ì³íóñè â³ä âñòóïó
Óêðà¿íè äî Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

На почат тижня е сперти з нер хомості підбивали
підс м и рин житлової нер хомості столиці за ре-
з льтатами 11 місяців поточно о ро . Вони онстат -
ють зменшення темпів зростання вартості житла та
про ноз ють на наст пний рі збільшення ціни не ви-
ще, ніж на рівні фа тичної інфляції. Утім, за словами
аналіти ів, здешевлення не станеться, ос іль и немає
альтернативно о об'є та інвест вання.

Ô
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про реєстрацію змін до Статуту 
релігійної громади Української Православної

Церкви Святого благовірного 
князя Олександра Невського у Подільському

районі м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1387 від 17 жовтня 2007 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
настоятеля парафії релігійної громади Української Православної Церкви Святого благовірного князя Олек%
сандра Невського у Подільському районі м. Києва від 24.07.2007 № 28 та протокол Парафіяльних зборів
членів зазначеної релігійної громади від 15.07.2007 № 2:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³-
ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Ñâÿòîãî áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Îëåê-
ñàíäðà Íåâñüêîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 10.02.1995
¹ 64-ð “Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-
íî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Ñâÿòîãî áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Îëåê-
ñàíäðà Íåâñüêîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà”, ç äîïîâíåííÿìè äî îçíà÷åíî-
ãî Ñòàòóòó, çàðåºñòðîâàíèìè ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 17.05.2004 ¹ 803 “Ïðî ðåºñòðà-
ö³þ äîïîâíåíü äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
Ñâÿòîãî áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà
Íåâñüêîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

ЗМІНИ 
до Статуту релігійної громади Української Православної Церкви

Святого благовірного князя Олександра Невського у Подільському
районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням виконавчого

комітету Київської міської Ради народних депутатів від 10.02.1995
№ 64/р “Про реєстрацію Статуту релігійної громади Української

Православної Церкви Святого благовірного князя Олександра
Невського у Подільському районі м. Києва”, з доповненнями 

до означеного Статуту, зареєстрованими розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 17.05.2004 № 803 “Про реєстрацію

доповнень до Статуту релігійної громади Української Православної
Церкви Святого благовірного князя Олександра Невського у

Подільському районі м. Києва”

1. Ó ïóíêò³ 1.8. ðîçä³ëó 1 Ñòàòóòó ñëîâà: “Àäðåñà Ïàðàô³ÿëüíî¿ Ðàäè: ì. Êè¿â, 70, âóë.
Ïî÷àéíèíñüêà, 44, êâ. 21” çàì³íèòè íà ñëîâà: “Àäðåñà Ïàðàô³ÿëüíî¿ Ðàäè: ì. Êè¿â, âó-
ëèöÿ Ïî÷àéíèíñüêà, 27/4”.

Про створення міської комісії по розгляду
питань, пов’язаних з уточненням розміру

заробітної плати у складі вартості будівництва
об’єктів, які фінансуються за бюджетні кошти

та включені у Програму 
соціально/економічного та культурного

розвитку міста Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1398 від 22 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про місцеві дер%
жавні адміністрації”, наказу Держбуду України від 27.08.2000 № 174 “Про затвердження Правил визна%
чення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1.%1%2000)” та з метою координації дій замовників робіт з будівниц%
тва об’єктів, які фінансуються за бюджетні кошти та включені у Програму соціально%економічного та куль%
турного розвитку міста Києва, у разі виникнення необхідності уточнення розміру заробітної плати у скла%
ді вартості будівництва об’єктів:

1. Ñòâîðèòè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) êîëåã³àëüíèé îð-
ãàí — ì³ñüêó êîì³ñ³þ ïî ðîçãëÿäó ïèòàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç óòî÷íåííÿì ðîçì³ðó çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³
êîøòè òà âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-

òà Êèºâà, òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñüêó êî-
ì³ñ³þ ïî ðîçãëÿäó ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç óòî÷-
íåííÿì ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ñêëàä³
âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â, ÿê³ ô³íàíñó-
þòüñÿ çà áþäæåòí³ êîøòè òà âêëþ÷åí³ ó Ïðî-
ãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1398

СКЛАД
міської комісії по розгляду питань, пов’язаних з уточненням розміру

заробітної плати у складі вартості будівництва об’єктів, які
фінансуються за бюджетні кошти та включені у Програму соціально/

економічного та культурного розвитку міста Києва

Áàññ Äåíèñ ßêîâè÷                     — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ïàäàëêà Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷          — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàíñî-
âîãî óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çà-
ñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ìàì³íà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà         — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü
êîìïëåêñíîãî àíàë³çó òà ïðîãíîçóâàííÿ êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Á³ëèê Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷             — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîçâèòêó âèðîáíè÷î¿ ñôå-
ðè òà ðèíêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãëàäóíÿê Ðîìàí Ìèêîëàéîâè÷        — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãîëèöÿ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷        — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿)

Êàðì³íñüêèé Àíàòîëü Ìàðêîâè÷       — íà÷àëüíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿
³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè”

Êèñ³ëüîâà Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà          — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà
çàéíÿòîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êóíàõ Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷          — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè
ïðîåêòíèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíóÊè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëàìîíîâà Îëåêñàíäðà Ìèõàéë³âíà    — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ïàéîâî¿
ó÷àñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëóêàøèíà Ìàðèíà Âîëîäèìèð³âíà    — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿  äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñâ³òëè÷íèé Îëåã Ïåòðîâè÷            — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü êîîðäèíàö³¿  ³í-
âåñòèö³éíî¿ ðîáîòè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
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ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)

Ñëèøèê Òåòÿíà Ôåäîð³âíà             — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ²íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðå-
ã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ
çâ’ÿçê³â

Òàðàºíêî Òåòÿíà Îëåêñ³¿âíà              — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ïî-
ë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Øïàðèê Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷        — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)

Øïèëüîâèé ²âàí Ôåäîðîâè÷            — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

×åðí³é Â³êòîð Äàíèëîâè÷              — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíî-
ãî áóä³âíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 22.10.2007 № 1398

Положення 
про міську комісію по розгляду питань,

пов’язаних з уточненням розміру заробітної плати 
у складі вартості будівництва об’єктів, 

які фінансуються за бюджетні кошти 
та включені у Програму 
соціально/економічного 

та культурного розвитку міста Києва

1. Ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ ïî ðîçãëÿäó ïèòàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç óòî÷íåííÿì ðîçì³ðó çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³
êîøòè òà âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà, (äàë³ — Êîì³ñ³ÿ) óòâîðþºòüñÿ
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Êîì³ñ³ÿ º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì ïðè
âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿), ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîí-
ñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ öèì Ïîëîæåí-
íÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Êîì³ñ³¿ º:

3.1. Ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä â³äïîâ³äíèõ ìà-
òåð³àë³â, íàäàíèõ çàìîâíèêîì ùîäî íåîá-
õ³äíîñò³ óòî÷íåííÿ ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â,
ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³ êîøòè òà
âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà.

3.2. Çä³éñíåííÿ àíàë³çó îá´ðóíòîâàíèõ
ðîçðàõóíê³â ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîø-
ò³â ùîäî íåîáõ³äíîñò³ óòî÷íåííÿ ðîçì³ðó
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³â-
íèöòâà îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî óìîâ çä³éñ-
íåííÿ êîíêðåòíîãî áóä³âíèöòâà (âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò ó ñòèñë³ ñòðîêè, ó í³÷íèé ÷àñ òà
ñâÿòêîâ³ äí³, çà ï³äâèùåíî¿ ³íòåíñèâíîñò³
ïðàö³), àíàë³çó äàíèõ ùîäî çì³íè ñïîæèâ-
÷èõ ö³í íà òîâàðè çàãàëüíîãî âæèòêó (ïåð-
øî÷åðãîâî¿ ïîòðåáè) ³ êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè.

3.3. Íàäàííÿ àáî â³äìîâà ó íàäàíí³ ïî-
ãîäæåííÿ ùîäî óòî÷íåííÿ ðîçì³ðó çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³
êîøòè òà âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà.

4. Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî:

4.1. Îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ ³ îðãàí³çàö³é â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè,
íåîáõ³äí³ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿.

4.2. Çàëó÷àòè ñïåö³àë³ñò³â ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãà-
í³çàö³é çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè
äî ó÷àñò³ ó çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿.

5. Êîì³ñ³þ î÷îëþº ãîëîâà, ÿêèé:

— çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ Êîì³-
ñ³¿;

— äàº îêðåì³ äîðó÷åííÿ ¿¿ ÷ëåíàì, à ó ðà-
ç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè éîãî ôóíêö³¿ âèêî-
íóº çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³ñ³¿.

6. ×ëåíè Êîì³ñ³¿ áåðóòü ó÷àñòü ó ï³äãî-
òîâö³ ïðîïîçèö³é ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
Êîì³ñ³ºþ.

7. Îñíîâíîþ ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º
çàñ³äàííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ó ðàç³ íàäõî-
äæåííÿ çâåðíåíü â³ä çàìîâíèê³â áóä³âíèö-
òâà îá’ºêò³â òà îá´ðóíòîâàíèõ ðîçðàõóíê³â
â³ä ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â â³äïî-
â³äíî äî ï.3.1 òà 3.2 öüîãî ïîëîæåííÿ.

8. Ï³äãîòîâêó çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿ òà ³íø³
îáîâ’ÿçêè îðãàí³çàö³éíîãî õàðàêòåðó çä³éñ-
íþº ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿.

9. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîñ-
òîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ¿¿ ÷ëåí³â. Ó ðàç³ ð³â-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â ãîëîñ ãîëîâè Êîì³ñ³¿
º âèð³øàëüíèì.

10. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ îôîðìëÿþòüñÿ ïðî-
òîêîëàìè, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ ïåðøèì çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про заходи щодо реалізації 
Стратегії демографічного розвитку в м. Києві

на період до 2015 року
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1399 від 22 жовтня 2007 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 382%р “Про затвердження пла%
ну заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року”:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿
Ñòðàòåã³¿ äåìîãðàô³÷íîãî ðîçâèòêó â ì.
Êèºâ³ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó (äàë³ — Çà-
õîäè), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì
òà ³íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ÿê³ çàä³ÿí³ ó âèêîíàíí³ çàõîä³â, âèêî-
íàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä
(ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì):

2.1. Ùîð³÷íî ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíèõ
çàïèò³â ïåðåäáà÷àòè ô³íàíñóâàííÿ íà ðå-
àë³çàö³þ Çàõîä³â.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ Çàõîä³â, çà-
çíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â
ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷å-
íèõ çàçíà÷åíèì âèùå ñòðóêòóðíèì ï³äðîç-
ä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) íà 2007 òà íàñòóïí³ ðîêè.

2.3. ²íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Çà-
õîä³â íàäàâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ðàç íà ï³âðîêó äî
10 ÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ çà çâ³òí³ì ïå-
ð³îäîì, ïî÷èíàþ÷è ç 2007 ðîêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ³í-
ôîðìóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ïðî âèêîíàí-
íÿ Çàõîä³â.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1399

Заходи 
щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку 

в м. Києві на період до 2015 року

1. Ñïðèÿòè ðîçâèòêó ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà øëÿõîì ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñóá’-
ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ â óñ³õ ñôåðàõ åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà, ðàéîí-
í³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2009
2. Ïðîâîäèòè òðåí³íãè ç ïèòàíü ìàëîãî

ï³äïðèºìíèöòâà ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ äî ö³º¿
ä³ÿëüíîñò³ ð³çíèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ òà
ï³äòðèìêè ñ³ìåéíîãî á³çíåñó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà, ðàéîí-
í³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2015
3. Ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã åôåêòèâíîñò³

ôóíêö³îíóâàííÿ ìåðåæ³ äîøê³ëüíèõ, çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ, ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ç óðàõóâàííÿì ïðîãíîçîâàíèõ äå-
ìîãðàô³÷íèõ çì³í ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ¿õ
íåîá´ðóíòîâàíîãî çàêðèòòÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿

Ïîñò³éíî
4. Ïîñèëèòè äåðæàâíèé íàãëÿä çà äî-

äåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ç îõîðîíè ïðà-
ö³, ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè òà áåçïå÷íîãî âè-
êîíàííÿ ðîá³ò þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè
îñîáàìè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
âèêîðèñòîâóþòü íàéìàíó ïðàöþ.

Â³ää³ë ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî
5. Çä³éñíþâàòè ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³ò-

íèöüê³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çàïîá³ãàííÿ
åï³äåì³¿ Â²Ë\ÑÍ²Äó, çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ,
îñîáëèâî ðåïðîäóêòèâíîãî, ïðîïàãóâàííÿ
ïåðåâàã çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³,
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî
6. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ àê-

òèâíîãî ðîçâèòêó ìàñîâî¿ ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè òà ñïîðòó, çîêðåìà ðîçøèðåííÿ äî-
ñòóïó áàòüê³â ç ä³òüìè òà ï³äë³òê³â äî ô³ç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ ³ îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
ä³â, ï³äë³òêîâèõ êëóá³â çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòó-
ð³ òà ñïîðòó, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
³ íàóêè, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³-
àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿

Ïîñò³éíî
7. Ïðîâîäèòè ñåì³íàðè ïðàö³âíèê³â

óïðàâë³íü ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³
ñïîðòó, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, îñâ³òè, îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³-
òåé òà ìîëîä³, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêèõ íàëå-
æèòü ðåàë³çàö³ÿ äåìîãðàô³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó, Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëü-
íèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿

Ùîðîêó
8. Çàáåçïå÷èòè äîñòóïí³ñòü äî ³íôîðìà-

ö³éíèõ ìàòåð³àë³â òà íàäàííÿ ïðîôîð³ºí-
òàö³éíèõ ïîñëóã ë³òí³ì ãðîìàäÿíàì, ÿê³
çáåðåãëè ïðàöåçäàòí³ñòü ³ áàæàþòü ïðàöþ-
âàòè òà çâåðòàþòüñÿ äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè
çàéíÿòîñò³.

Êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò ñïðèÿííÿ çàé-
íÿòîñò³ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿

Ïîñò³éíî
9. Âèäàâàòè ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöü-

ê³ ìàòåð³àëè ç ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ äëÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é íàñåëåí-
íÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà
ñïîðòó, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî
10. Ïðîâîäèòè âñåóêðà¿íñüê³ òà ðåã³î-

íàëüí³ ñïîðòèâíî-ìàñîâ³ ³ ô³çêóëüòóðíî-
îçäîðîâ÷³ çàõîäè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòó-
ð³ òà ñïîðòó, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî
11. Íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî óäîñêîíà-

ëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ òà ìåòîäîëî-
ã³÷íî-îðãàí³çàö³éíî¿ áàçè äëÿ ïðîâåäåííÿ
Âñåóêðà¿íñüêîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ 2011
ðîêó.
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Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êè-
ºâ³

2007—2009
12. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ íà áàç³ äà-

íèõ Âñåóêðà¿íñüêèõ ïåðåïèñ³â 2001 ³ 2011
ðîê³â ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì äëÿ îö³íêè
âïëèâó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ äåìîãðàô³÷íî-
ãî ðîçâèòêó íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó íà äå-
ìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êè-
ºâ³

2010—1015
13. Âèñâ³òëþâàòè ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-

ôîðìàö³¿ ðåàë³çàö³þ Ñòðàòåã³¿ äåìîãðàô³÷-
íîãî ðîçâèòêó íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿
ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿç-
ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ïîñò³éíî
14. Ðîçðîáèòè òà âïðîâàäèòè ïðîãðàìó

êóëüòóðíî-ìàñîâîãî ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èíêó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
2007

15. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ òåëåâ³ç³éíî¿
ïðîãðàìè “Ïðî ñ³ì’þ”.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
âçàºìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ

2007—2015
16. Âïðîâàäæóâàòè ñîö³àëüíó ðåêëàìó ç

ïèòàíü çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà óòâåð-
äæåííÿ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³-
àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³,
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é

2007—2015

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про надання дозволу закритому акціонерному
товариству “Квадрат/Україна” 

на проектування та будівництво 
торговельно/розважального комплексу 

з рекреаційно/оздоровчою та аква зонами, 
а також дитячим майданчиком на перетині
вул. Милославської та просп. Володимира

Маяковського у Деснянському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1402 від 22 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про планування та забудову території”, враховуючи звернення закритого акціонерного товариства “Квад%
рат%Україна” від 26.09.2007 № 105:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êâàäðàò-Óêðà¿íà” çä³éñíèòè
ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç ðåêðåàö³é-
íî-îçäîðîâ÷îþ òà àêâà çîíàìè, à òàêîæ
äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì íà ïåðåòèí³ âóë.
Ìèëîñëàâñüêî¿ òà ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìà-
ÿêîâñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè
íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà ïåðåäàíà çã³äíî
ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.03.2005 ¹ 160/2736 “Ïðî ïåðåäà÷ó çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êâàä-
ðàò-Óêðà¿íà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç
ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷îþ òà àêâà çîíàìè,
à òàêîæ äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì íà ïåðåòè-
í³ âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà ïðîñï. Âîëîäè-
ìèðà Ìàÿêîâñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíå äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 07 æîâòíÿ 2005 ¹ 62-6-00268.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êâàäðàò-Óêðà¿íà”:

2.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòó-
âàííÿ îá’ºêòà;

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ;

2.3. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè ³ çàòâåðäæåííÿ, â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áóä³âíèö-
òâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³, â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè
³ äîïîâíåííÿìè);

2.4. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì. Êèºâà
îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³ñëÿ ïîãîäæåí-
íÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó òà âèêîíàííÿ ï³äïóíêòó 2.3 öüîãî ïóíê-
òó.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

Про створення державної приймальної комісії
по прийняттю в експлуатацію закінченого

будівництвом об’єкта “Реконструкція
бульвару Перова та проспекту Визволителів 

з реконструкцією транспортної розв’язки 
на примиканні проспекту Визволителів 

до Броварського проспекту”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1417 від 31 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та постано%
ви Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів “:

1. Ñòâîðèòè äåðæàâíó ïðèéìàëüíó êî-
ì³ñ³þ ïî ïðèéíÿòòþ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í-
÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà “Ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ áóëüâàðó Ïåðîâà òà ïðîñïåêòó Âèçâî-
ëèòåë³â ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òðàíñïîðòíî¿
ðîçâ’ÿçêè íà ïðèìèêàíí³ ïðîñïåêòó Âèç-
âîëèòåë³â äî Áðîâàðñüêîãî ïðîñïåêòó” òà
çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè ñòðîê ðîáîòè äåðæàâíî¿
ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ 45 äí³â ç ïåðåäà÷åþ
íà çàòâåðäæåííÿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) àêòà ïðî ïðèé-

íÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêòà, çàçíà÷åíî-
ãî â ï.1. öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2007 № 1417

СКЛАД 
державної приймальної комісії по прийняттю в експлуатацію

закінченого будівництвом об’єкта “Реконструкція бульвару Перова 
та проспекту Визволителів з реконструкцією транспортної розв’язки 
на примиканні проспекту Визволителів до Броварського проспекту”

Øïèëüîâèé ². Ô. —Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, ãîëîâà êîì³-
ñ³¿

Êóíàõ Â. À. —Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêòíèõ ³ áó-
ä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é

Ëèííèê Â. Ã. —Çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìåëüíè÷åíêî Â. Ã. —Ãîëîâíèé ³íæåíåð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”
Í³ùîòà Â. Ô. — Íà÷àëüíèê âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó êîìóíàëüíî¿ êîð-

ïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”
Ãàâðèëåíêî Â. Ô. — Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÂÀÒ “Áðîâàðñüêå øëÿõîâî-áóä³-

âåëüíå óïðàâë³ííÿ ¹ 50”
Õàë³ëîâ Ð. ². — Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó âóëè÷íî-äî-

ðîæíüî¿ ìåðåæ³ òà çàãàëüíîì³ñüêîãî òðàíñïîðòó ³íñòèòóòó
“Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò” ÀÒ “Êè¿âïðîåêò” — ãîëîâíèé ³íæåíåð
ïðîåêòó

Ïåíüºâñüêèé Þ. Ñ. — Íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Øëÿõîâî-åêñïëó-
àòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëü-
íèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà”

Ïîæèâîòüêî Î. Ì. — Íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âàâòîøëÿõ-
ì³ñò” 

Ëàìáóöüêèé Ì. Ì. — Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
ïàñòðàíñ”

Äàðàãàí Â. Ì. — Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà — äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó åêñïëóàòàö³¿ âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë”

Êèñëèé Ì. ². — Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà — äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó åêñïëóàòàö³¿ êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë”

Îí³ùåíêî Â. Ì. — Â. î. äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà åëåêòðîìåðåæ
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ “Êè¿âì³ñüêñâ³òëî”

Ñòóñ Â. Î. — Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”
Ñ³ðîø Î. Ì. — Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
Í³êîíîðîâ Î. Î. — Íà÷àëüíèê ñëóæáè òåõíàãëÿäó ÂÀÒ “Êè¿âãàç”
Êðàâ÷åíêî Î. À. — Íà÷àëüíèê ÖÒÏ ¹ 3 ÊÌÔ ÂÀÒ “Óêðòåëåêîì”
Ïàøêóäà Î. Ï. Íà÷àëüíèê ÐÊÌ “Ñõ³äíèé” ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”
Ìàéñòðåíêî Ì. Ô.      — Íà÷àëüíèê ÐÒÌ-6 ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”
Ñåðãóãà Ã. ² — ²íñïåêòîð ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî

êîíòðîëþ ì. Êèºâà
Ìàòâ³ºíêî À. Ï. — Ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð ÑÅÑ Äí³ïðîâñüêî-

ãî ðàéîíó
Øèëîõâîñò ². Â. — Íà÷àëüíèê Äí³ïðîâñüêîãî ÐÓÒÓ Ì³í³ñòåðñòâà íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
Ôåäîñîâ Þ. Î. — Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про надання одноразової адресної
матеріальної допомоги ветеранам війни 
та жертвам нацистських переслідувань 

з нагоди відзначення у м. Києві 63/ї річниці
визволення України та 64/ї річниці визволення
столиці України від фашистських загарбників

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1415 від 31 жовтня 2007 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Ки%
ївради від 16.12.2005 № 603/3064, та з метою відзначення у м. Києві 63%ї річниці визволення України та
64%ї річниці визволення столиці України від фашистських загарбників:

1. Íàäàòè îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëü-
íó äîïîìîãó âåòåðàíàì â³éíè òà æåðòâàì
íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü ó ðîçì³ð³:

300 ãðí.— îñîáàì, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³
çàñëóãè ïåðåä Áàòüê³âùèíîþ;

100 ãðí.— ³íâàë³äàì â³éíè ² ãðóïè, â ò.
÷. âîºííèõ êîíôë³êò³â òà ³ç ÷èñëà ìàëîë³ò-
í³õ â’ÿçí³â êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â, ãåò-
òî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàííÿ;

95 ãðí.— îñîáàì, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ãå-
ðî¿÷í³é îáîðîí³ òà âèçâîëåíí³ ì. Êèºâà

90 ãðí.— ³íâàë³äàì â³éíè II ãðóïè, â ò.
÷. âîºííèõ êîíôë³êò³â ³ç ÷èñëà ìàëîë³òí³õ
â’ÿçí³â êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â, ãåòòî òà
³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàííÿ;

80 ãðí.— ³íâàë³äàì â³éíè Ø ãðóïè, â ò.
÷. âîºííèõ êîíôë³êò³â òà ³ç ÷èñëà ìàëîë³ò-
í³õ â’ÿçí³â êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â, ãåò-
òî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàííÿ,
ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é, êîëèøí³ì ïàðòè-
çàíàì òà ï³äï³ëüíèêàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè, êîëèøí³ì íåïîâíîë³òí³ì â’ÿç-
íÿì êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â, ãåòòî, ³í-

øèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàííÿ;
65 ãðí.— ó÷àñíèêàì â³éíè, ÷ëåíàì ñ³ìåé

çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà äðóæè-
íàì (÷îëîâ³êàì) ïîìåðëèõ ³íâàë³ä³â â³é-
íè, æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü,
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, ó÷àñíèê³â â³éíè,
ÿê³ çà æèòòÿ áóëè âèçíàí³ ³íâàë³äàìè.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) êîøòè ó ñóì³ 9082,54 òèñ. ãðí. äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.
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Про припинення Київського 
педагогічного коледжу імені К. Д. Ушинського
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1531 від 27 листопада 2007

року

Відповідно до ст. ст.104%107 Цивільного кодексу України, статей 25, 27, 30 Закону України “Про вищу
освіту”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської
ради від 22.08.2007 № 329/3163, з метою впровадження концепції розвитку цілісної системи підготовки
і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у м. Києві та комплексних заходів щодо її реалізації:

1. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ Êè-
¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ 
Ê. Ä. Óøèíñüêîãî ó òàêîìó ñêëàä³:

Âîëèíåöü Ê. ². —  äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó
³ìåí³ Ê. Ä. Óøèíñüêî-
ãî, ãîëîâà êîì³ñ³¿; (³ä.
íîìåð 1802113606);

Òóðóíöåâ Î. Ï. — ïðîðåêòîð ç îðãàí³çà-
ö³éíèõ ïèòàíü òà àäì³-
í³ñòðàòèâíî — ãîñïî-
äàðñüêî¿ ðîáîòè Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.
Á. Ä. Ãð³í÷åíêà, çàñòóï-
íèê ãîëîâè êîì³ñ³¿; (³ä.
íîìåð 2050507570);

Áåçíîñþê Ë. Ì. — ãîëîâíèé áóõãàëòåð
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í-
÷åíêà; (³ä. íîìåð
2296714082);

Áîíäàð÷óê Ã. Ï. — íà÷àëüíèê íàâ÷àëü-
íî — ìåòîäè÷íîãî
óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä.
Ãð³í÷åíêà; (³ä. íîìåð
2108905908);

Áîðçàêîâñüêà 3. Î. — âèêëàäà÷ Êè¿â-
ñüêîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê.
Ä. Óøèíñüêîãî, ãî-
ëîâà ïðîôñï³ëêîâî-
ãî êîì³òåòó; (³ä. íî-
ìåð 1700009792);

Äàøêåëü Í. Ì. — ³íñïåêòîð ç êàäð³â
Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä.
Óøèíñüêîãî; (³ä. íîìåð
2372200982);

Êðàâ÷óê À. Ì. — ãîëîâíèé áóõãàëòåð
Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä.
Óøèíñüêîãî. (³ä. íîìåð
1975815322).

2. Êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ Êè¿âñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèí-
ñüêîãî:

2.1. Ó òðèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ ï³äïèñàí-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïîâ³äîìèòè â³äïîâ³ä-
íîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ïðî ïðèéíÿ-
òå ð³øåííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ Êè¿âñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèí-
ñüêîãî ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè øëÿõîì ïðè-
ºäíàííÿ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà òà
ïîäàòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ âíåñåí-
íÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèñó äî ªäèíîãî äåð-
æàâíîãî ðåºñòðó;

2.2. Ó òðèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ ï³äïèñàí-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà îïóáë³êóâàòè â ãàçåò³ “Õðå-
ùàòèê” òà â îô³ö³éíîìó äðóêîâàíîìó âè-
äàíí³ Äåðæêîìï³äïðèºìíèöòâà ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ïðèïèíåííÿ Êè¿âñüêîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî,
ïîðÿäîê òà òåðì³íè çàÿâëåííÿ ïðåòåíç³é
êðåäèòîðàìè, íàÿâíèõ (â³äîìèõ) êðåäèòî-
ð³â ïîâ³äîìèòè ïåðñîíàëüíî ó ïèñüìîâ³é
ôîðì³;

2.3. Âñòàíîâèòè ñòðîêè äëÿ çàÿâëåííÿ
âèìîã êðåäèòîðàìè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó
³ìåí³ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî;

2.4. Ïðàöåâëàøòóâàòè ïðàö³âíèê³â Êè-
¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê.
Ä. Óøèíñüêîãî çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-

äàâñòâîì äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åí-
êà;

2.5. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øè-
òè ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ
ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êî-
ëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî â Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà, çàáåçïå÷èâ-
øè çáåðåæåííÿ â³äïîâ³äíèõ íàïðÿì³â ï³ä-
ãîòîâêè;

2.6. Äî 30.11.2007 ðîêó çä³éñíèòè ³íâåí-
òàðèçàö³þ ìàéíà Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî;

2.7. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äëÿ
ïðåä’ÿâëåííÿ âèìîã êðåäèòîðàìè òà çà-
äîâîëåííÿ ÷è â³äõèëåííÿ öèõ âèìîã
ñêëàñòè ïåðåäàâàëüíèé àêò, ÿêèé ìàº
ì³ñòèòè ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâîíàñòóï-
íèöòâî ùîäî âñ³õ çîáîâ’ÿçàíü Êè¿âñüêî-
ãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä.
Óøèíñüêîãî, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ, ñòîñîâ-
íî âñ³õ éîãî êðåäèòîð³â òà áîðæíèê³â,
âêëþ÷àþ÷è çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ îñïîðþþ-
òüñÿ ñòîðîíàìè. Ïåðåäàâàëüíèé àêò â
äåñÿòèäåííèé òåðì³í ïîäàòè íà çàòâåð-
äæåííÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

2.8. Ïîñâ³ä÷åí³ êîï³¿ ïåðåäàâàëüíîãî àê-
òà ïåðåäàòè äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó çà
ì³ñöåì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Êè¿âñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèí-
ñüêîãî, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ, à òàêîæ äåð-
æàâíîìó ðåºñòðàòîðó çà ì³ñöåì äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åí-
êà;

2.9. Çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó-ïðèéìàííÿ
ìàéíà òà çàëèøê³â êîøò³â ç áàëàíñó Êè-
¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä.
Óøèíñüêîãî íà áàëàíñ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä.
Ãð³í÷åíêà;

2.10. Ïåðåäàòè äîêóìåíòàö³þ Êè¿âñüêî-
ãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä.
Óøèíñüêîãî äî àðõ³âó çã³äíî ç âèìîãàìè
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;

2.11. Ó òðèäåííèé òåðì³í â³ä äàòè âíå-
ñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
çàïèñó ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿â-
ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä.
Óøèíñüêîãî íàäàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äí³ ï³ä-
òâåðäæóâàëüí³ äîêóìåíòè;

2.12. Âæèòè ³íøèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ
ç ïðèïèíåííÿì Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî ÿê þðè-
äè÷íî¿ îñîáè;

2.13. Çàâåðøèòè çàõîäè ç ïðèïèíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êî-
ëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî äî 31 ãðóä-
íÿ 2007 ðîêó.

3. Âñòàíîâèòè, ùî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Á. Ä. Ãð³í-
÷åíêà º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ìàéíîâèõ
òà íåìàéíîâèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â Êè¿â-
ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ³ìåí³ Ê. Ä.
Óøèíñüêîãî.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âè-
ïëàòó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â
îðãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ÿê îäåðæóâà÷³
ïåíñ³é òà äîïîìîãè;

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â
îðãàíàõ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè (ïðè-
çíà÷åííÿ ³ âèïëàòó ïåíñ³é ÿêèì ïåðåäàíî
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 02.11.2006 ¹ 1522 ÄÏðî ïå-
ðåäà÷ó îðãàíàì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà-
¿íè ôóíêö³é ç ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåí-
ñ³é äåÿêèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí” îðãàíàì
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè), çã³äíî ç³
ñïèñêàìè, íàäàíèìè Ãîëîâíèé óïðàâë³í-
íÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ â äîäàòêó 2
äî Ïîðÿäêó âèïëàòè ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿
äîïîìîãè çà çãîäîþ ïåíñ³îíåð³â òà îäåð-
æóâà÷³â äîïîìîãè ÷åðåç ¿õ ïîòî÷í³ ðàõóí-

êè ó áàíêàõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ
1999 ð. ¹ 1596.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî îäíîðàçîâà äîïî-
ìîãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà
ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüîãî
ïðè÷èíè, ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí âè-
ïëà÷óºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî ó ïî-
ðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é
ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïåíñ³îíåðà, à òàêîæ
âðàõóâàòè, ùî îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñíî íà-
ëåæàòü äî äåê³ëüêîõ êàòåãîð³é âåòåðàí³â
â³éíè, íàäàºòüñÿ îäíà äîïîìîãà ó á³ëüøî-
ìó ðîçì³ð³.

5. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про будівництво мереж водопостачання 
у с. Биківня Деснянського району

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1421 від 31 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розпорядження Київської місь%
кої державної адміністрації від 07.10.2003 № 1878 “Про комплексний розвиток Інженерно%транспортної
інфраструктури мікрорайонів малоповерхової (приватної) забудови”:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà
ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ ó ñåëèù³ Áèê³âíÿ
Äåñíÿíñüêó ðàéîííó ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíó
àäì³í³ñòðàö³þ.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” äî
1 æîâòíÿ 2007 ðîêó ïåðåäàòè ïîãîäæåíó òà
çàòâåðäæåíó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ íà ïðî-
êëàäàííÿ ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ ñåëèùà
Áèê³âíÿ Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿.

3. ÂÀÒ ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ïåðåäàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íåçàâåðøåíå áó-
ä³âíèöòâî ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ ó ñ. Áè-
ê³âíÿ Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿.

4. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

4.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó áó-
ä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì
íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

4.2. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³ä-
íî äîçâ³ë òà îðäåð íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò.

5. ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”, ÄÏ “²íñòèòóò Êè-
¿âãåíïëàí” ïîäîâæèòè âèêîíàííÿ ôóíê-
ö³é ãåíåðàëüíî¿ ïðîåêòíî¿ îðãàí³çàö³¿, âè-
çíà÷åíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11.08.2001
¹ 1672 “Ïðî áóä³âíèöòâî âîäîïðîâ³äíî¿
òà êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ ó ñåëèù³ Áèê³âíÿ
Âàòóò³íñüêîãî ðàéîíó”, äî çàâåðøåííÿ áó-
ä³âíèöòâà ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ, çàçíà÷å-
íèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòè-
ö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç
áóä³âíèöòâà ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ äî
ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãî-
ëîâó Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Çàõàðè÷åâà Þ. Þ.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження акта державної
приймальної комісії про прийняття 

в експлуатацію закінченої будівництвом
дільниці Сирецько/Печерської лінії

метрополітену від станції “Харківська” 
до Харківської площі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1438 від 8 листопада 
2007 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 “Про Порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”:

1. Çàòâåðäèòè àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëü-
íî¿ êîì³ñ³¿, ñòâîðåíî¿ çã³äíî ç ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.08.2005 ¹ 1549 “Ïðî
ñòâîðåííÿ äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿
ïî ïðèéíÿòòþ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíî¿
áóä³âíèöòâîì ä³ëüíèö³ Ñèðåöüêî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó â³ä ñòàíö³¿ “Õàð-
ê³âñüêà” äî Õàðê³âñüêî¿ ïëîù³” â³ä
22.08.2005, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ï³äãîòóâàòè óñ³ íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ

çàðàõóâàííÿ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ â ï.1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà
âèçíà÷èòè áàëàíñîóòðèìóâà÷³â çàçíà÷åíèõ
îá’ºêò³â.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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1. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íà-
ö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà ó òàêîìó ñêëàä³:

Íàóìåíêî Ã. Ã. — äèðåêòîð ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
ãîëîâà êîì³ñ³¿ (³ä. íîìåð
1883111133);

Òóðóíöåâ Î. Ï. — ïðîðåêòîð ç îðãàí³çà-
ö³éíèõ ïèòàíü òà àäì³-
í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Á.
Ä. Ãð³í÷åíêà, çàñòóïíèê
ãîëîâè êîì³ñ³¿ (³ä. íî-
ìåð 2050507570);

Áåçíîñþê Ë. Ì. — ãîëîâíèé áóõãàëòåð
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í-
÷åíêà (³ä. íîìåð
2296714082);

Áîíäàð÷óê Ã. Ï.  — íà÷àëüíèê íàâ÷àëü-
í î - ì å ò î ä è ÷ í î ã î
óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.
Á. Ä. Ãð³í÷åíêà (³ä.
íîìåð 2108905908);

Îòê³äà÷ Í. Ã. — ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü ç
êàäðîâèõ ïèòàíü ïåäàãî-
ã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íà-
óêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà (³ä. íî-
ìåð 1995521709);

×åðí³é Ì. Ô. — âèêëàäà÷ êîëåäæó Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ãîëîâà
ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó
(³ä. íîìåð 1640009660);

ßðîø Í. Â. — ãîëîâíèé áóõãàëòåð ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íà-
óêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè
Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà
Øåâ÷åíêà (³ä. íîìåð
2663919103).

2. Êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ êîëåäæó Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿â-
ñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà:

2.1. Ó òðèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ ï³äïèñàí-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïîâ³äîìèòè â³äïîâ³ä-
íîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ïðî ïðèéíÿ-
òå ð³øåííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíî-
ìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà ÿê
þðèäè÷íî¿ îñîáè øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà òà ïîäàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íå-
îáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³ä-
íîãî çàïèñó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñ-
òðó;

2.2. Ó òðèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ ï³äïèñàí-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî

çàêîíîäàâñòâà îïóáë³êóâàòè â ãàçåò³ “Õðå-
ùàòèê” òà â îô³ö³éíîìó äðóêîâàíîìó âè-
äàíí³ Äåðæêîìï³äïðèºìíèöòâà ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ïðèïèíåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî êîëå-
äæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñè-
òåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ïîðÿäîê òà òåð-
ì³í çàÿâëåííÿ ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè, íà-
ÿâíèõ (â³äîìèõ) êðåäèòîð³â ïîâ³äîìèòè
ïåðñîíàëüíî ó ïèñüìîâ³é ôîðì³;

2.3. Âñòàíîâèòè ñòðîêè äëÿ çàÿâëåííÿ
âèìîã êðåäèòîðàìè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêî-
ìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà
Øåâ÷åíêà;

2.4. Ïðàöåâëàøòóâàòè ïðàö³âíèê³â ïåäà-
ãîã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì äî Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà;

2.5. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè
ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ ñòó-
äåíò³â ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêî-
ìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà
Øåâ÷åíêà â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïåäàãî-
ã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà,
çàáåçïå÷èâøè çáåðåæåííÿ â³äïîâ³äíèõ íà-
ïðÿì³â ï³äãîòîâêè;

2.6. Äî 30.11.2007 ðîêó çä³éñíèòè ³íâåí-
òàðèçàö³þ ìàéíà ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè
Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà;

2.7. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äëÿ ïðåä’-
ÿâëåííÿ âèìîã êðåäèòîðàìè òà çàäîâîëåí-
íÿ ÷è â³äõèëåííÿ öèõ âèìîã ñêëàñòè ïå-
ðåäàâàëüíèé àêò, ÿêèé ìàº ì³ñòèòè ïîëî-
æåííÿ ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî ùîäî âñ³õ
çîáîâ’ÿçàíü ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿â-
ñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ, ñòîñîâ-
íî âñ³õ éîãî êðåäèòîð³â òà áîðæíèê³â,
âêëþ÷àþ÷è çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ îñïîðþþòü-
ñÿ ñòîðîíàìè. Ïåðåäàâàëüíèé àêò â äåñÿ-
òèäåííèé òåðì³í ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

2.8. Ïîñâ³ä÷åí³ êîï³¿ ïåðåäàâàëüíîãî àê-
òà ïåðåäàòè äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó çà
ì³ñöåì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïåäàãîã³÷íî-
ãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ùî ïðè-
ïèíÿºòüñÿ, à òàêîæ äåðæàâíîìó ðåºñòðà-
òîðó çà ì³ñöåì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà;

2.9. Çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó-ïðèéìàííÿ ìàé-
íà òà çàëèøê³â êîøò³â ç áàëàíñó ïåäàãî-
ã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëü-
íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà
áàëàíñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà;

2.10. Ïåðåäàòè äîêóìåíòàö³þ ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíî-
ìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî
àðõ³âó çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà;

2.11. Ó òðèäåííèé òåðì³í â³ä äàòè âíå-
ñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó çàïè-
ñó ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷-
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Відповідно до ст. ст.104—107 Цивільного кодексу України, статей 25, 27, 30 Закону України “Про вищу
освіту”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської
ради від 22.08.2007 № 329/3163, з метою впровадження концепції розвитку цілісної системи підготовки
і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у м. Києві та комплексних заходів щодо її реалізації:

íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà íàäàòè
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿
â³äïîâ³äí³ ï³äòâåðäæóâàëüí³ äîêóìåíòè.

2.12. Âæèòè ³íøèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ïðèïèíåííÿì ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè
Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè;

2.13. Çàâåðøèòè çàõîäè ç ïðèïèíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿â-
ñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà äî 31 ãðóäíÿ 2007 ðîêó.

3. Âñòàíîâèòè, ùî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åí-
êà º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ìàéíîâèõ òà
íåìàéíîâèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíî-
ìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

Про припинення Київського 
міського педагогічного коледжу

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1530 від  27 листопада 
2007 року

Відповідно до ст. ст. 104—107 Цивільного кодексу України, статей 25, 27, 30 Закону України “Про ви%
щу освіту”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської місь%
кої ради від 22.08.2007 № 329/3163, з метою впровадження концепції розвитку цілісної системи підготов%
ки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у м. Києві та комплексних заходів щодо її реалізації:

1. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ó
òàêîìó ñêëàä³:

Ïðèñÿæíþê À. ². — äèðåêòîð Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó, ãîëîâà
êîì³ñ³¿; (³ä. íîìåð
1464404583);

Òóðóíöåâ Î. Ï. — ïðîðåêòîð ç îðãàí³çà-
ö³éíèõ ïèòàíü òà àäì³-
í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Á.
Ä. Ãð³í÷åíêà; (³ä. íîìåð
2050507570);

Áåçíîñþê Ë. Ì. — ãîëîâíèé áóõãàëòåð
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í-
÷åíêà; (³ä. íîìåð
2296714082);

Áîíäàð÷óê Ã. Ï. — íà÷àëüíèê íàâ÷àëü-
íî-ìåòîäè÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä.
Ãð³í÷åíêà; (³ä. íîìåð
2108905908);

Áðàòóíåöü Ë. ². — ãîëîâíèé áóõãàëòåð
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó;
(³ä. íîìåð 2315414661);

Äàöåíêî Þ. Î. — ñòàðøèé ³íñïåêòîð
â³ää³ëó êàäð³â Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî êîëåäæó; (³ä. íîìåð
3107219520);

Ïåòðåíêî Ë. Ï. — âèêëàäà÷ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
êîëåäæó, ãîëîâà ïðîô-
ñï³ëêîâîãî êîì³òåòó,
(³ä. íîìåð 2199908140).

2. Êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó:

2.1. Ó òðèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ ï³äïèñàí-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïîâ³äîìèòè â³äïîâ³ä-
íîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ïðî ïðèéíÿ-
òå ð³øåííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ÿê þðè-
äè÷íî¿ îñîáè øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà òà ïîäàòè â óñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íåîá-
õ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî-
ãî çàïèñó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;

2.2. Ó òðèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ ï³äïèñàí-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà îïóáë³êóâàòè â ãàçåò³ “Õðå-
ùàòèê” òà â îô³ö³éíîìó äðóêîâàíîìó âè-
äàíí³ Äåðæêîìï³äïðèºìíèöòâà ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ïðèïèíåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó, ïîðÿäîê òà òåðì³-
íè çàÿâëåííÿ ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè, íà-
ÿâíèõ (â³äîìèõ) êðåäèòîð³â ïîâ³äîìèòè
ïåðñîíàëüíî ó ïèñüìîâ³é ôîðì³;

2.3. Âñòàíîâèòè ñòðîêè äëÿ çàÿâëåííÿ
âèìîã êðåäèòîðàìè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî

êîëåäæó;
2.4. Ïðàöåâëàøòóâàòè ïðàö³âíèê³â Êè-

¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì äî Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà;

2.5. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè
ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ ñòó-
äåíò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
êîëåäæó â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïåäàãî-
ã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà,
çàáåçïå÷èâøè çáåðåæåííÿ â³äïîâ³äíèõ íà-
ïðÿì³â ï³äãîòîâêè;

2.6. Äî 30.11.2007 ðîêó çä³éñíèòè ³íâåí-
òàðèçàö³þ ìàéíà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó;

2.7. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äëÿ ïðåä’-
ÿâëåííÿ âèìîã êðåäèòîðàìè òà çàäîâîëåí-
íÿ ÷è â³äõèëåííÿ öèõ âèìîã ñêëàñòè ïå-
ðåäàâàëüíèé àêò, ÿêèé ìàº ì³ñòèòè ïîëî-
æåííÿ ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî ùîäî âñ³õ
çîáîâ’ÿçàíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ, ñòîñîâ-
íî âñ³õ éîãî êðåäèòîð³â òà áîðæíèê³â,
âêëþ÷àþ÷è çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ îñïîðþþòü-
ñÿ ñòîðîíàìè. Ïåðåäàâàëüíèé àêò â äåñÿ-
òèäåííèé òåðì³í ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

2.8. Ïîñâ³ä÷åí³ êîï³¿ ïåðåäàâàëüíîãî àê-
òà ïåðåäàòè äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó çà
ì³ñöåì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó, ùî ïðè-
ïèíÿºòüñÿ, à òàêîæ äåðæàâíîìó ðåºñòðà-
òîðó çà ì³ñöåì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà;

2.9. Çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó-ïðèéìàííÿ ìàé-
íà òà çàëèøê³â êîøò³â ç áàëàíñó Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó íà áà-
ëàíñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà;

2.10. Ïåðåäàòè äîêóìåíòàö³þ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó äî àð-
õ³âó çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà;

2.11. Ó òðèäåííèé òåðì³í â³ä äàòè âíå-
ñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
çàïèñó ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó íà-
äàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³äïîâ³äí³ ï³äòâåðäæóâàëüí³ äîêó-
ìåíòè;

2.12. Âæèòè ³íøèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ïðèïèíåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî êîëåäæó ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè;

2.13. Çàâåðøèòè çàõîäè ç ïðèïèíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó äî 31 ãðóäíÿ 2007 ðîêó.

3. Âñòàíîâèòè, ùî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åí-
êà º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ìàéíîâèõ òà
íåìàéíîâèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий



1122 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА Хрещатик  5 грудня 2007

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА Âîêàë³ñò³â 
ç³áðàëè íà çîí³
Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü ñï³âàê³â

Ñï³â a capella îñòàíí³ì ÷àñîì
âïåâíåíî çàâîéîâóº ñâ³ò. Ñüîãî-
äí³ ÷è íå â êîæíîìó çàõ³äíîìó
êîëåäæ³ ³ñíóþòü âîêàëüí³ àíñàìá-
ë³ òà õîðè äëÿ îõî÷èõ ñï³âàòè áåç
ñóïðîâîäó, à ôåñòèâàë³ é êîíêóð-
ñè äëÿ ìàéñòð³â ÷èñòîãî ñï³âó
ìíîæàòüñÿ, ìîâ ãðèáè ï³ñëÿ òåï-
ëîãî äîùó. Íà òåðèòîð³¿ êîëèø-
íüîãî ÑÐÑÐ òàêèé ñïåö³àë³çîâà-
íèé ôåñòèâàëü ïîêè ùî îäèí, ³
ñàìå â Óêðà¿í³.

Ïðèäóìàâ Vokal Zone íàø â³-
äîìèé ãóðò ManSound. Ï³äòðè-
ìàëè ³äåþ ìåëîìàíè ç êîìïàí³¿
Viessmann. Ïåðø³ æ êðîêè íî-
âîãî ïðîåêòó — òüõó-òüõó — ñòà-
ëè äîâîë³ óñï³øíèìè. Ñàìèé
ëèøå ïåðåë³ê ó÷àñíèê³â òóò áà-
ãàòî ïðî ùî ñâ³ä÷èòü: öüîãî ðî-
êó â çîí³ âîêàëó ç³áðàëèñÿ ìó-
çèêàíòè âæå íå ò³ëüêè ç áëèæ-
íüîãî çàðóá³ææÿ. Äî òîãî æ ìó-
çèêó ñï³âàëè íå ëèøå õîðîøó, à
ùå é äóæå ð³çíó.

Âæå ïåðøèé ôåñòèâàëüíèé
äåíü ïîò³øèâ ñòèëüîâèì ³ æàí-
ðîâèì ðîçìà¿òòÿì. Ôîëüêëîðí³
ìîòèâè òà îðèã³íàëüí³ îáðîáêè
äæàçîâèõ ñòàíäàðò³â â³ä ìîëäà-
âàí ç UniVox ñòàëè ÷óäîâèì
ñòàðòîì äâîäåííîãî âîêàëüíîãî
ìàðàôîíó. Ï³ñëÿ æâàâèõ òà òî-
âàðèñüêèõ ìîëäàâàí ïîÿâà ø³ñò-
êè ÷åìíèõ ï³äòÿãíóòèõ ÷îëîâ³-
ê³â ó êîñòþìàõ òà êðàâàòêàõ ç
ïîëüñüêî¿ Affabre Concinui ñïî-

÷àòêó íàâ³òü çáåíòåæèëà. ßê ³
äáàéëèâî ðîçñòàâëåí³ ïþï³òðè ç
íîòàìè òà êëàñè÷íà “âîêàëüíà”
ïîçà ³ç ñêëàäåíèìè íà ãðóäÿõ
ðóêàìè. Êîëè æ çàçâó÷àëè ãî-
ëîñè, ïîäèâ ïåðåð³ñ ó ñïðàâæ-
í³é çàõâàò — ³äåàëüíî âèáóäó-
âàíà ïàðòèòóðà, âèøóêàíå íþ-
àíñóâàííÿ, ïðèñê³ïëèâå â³äòâî-
ðåííÿ îñîáëèâîñòåé ³íñòðóìåí-
òàëüíîãî çâó÷àííÿ â àðàíæóâàí-
í³ ðåíåñàíñíèõ ³ áàðîêîâèõ òâî-
ð³â ïëþñ ñó÷àñíèõ õ³ò³â. Ó çâó-
êîâ³é ïàë³òð³ Affabre Concinui º
äîâîë³ ð³äê³ñíèé ÷îëîâ³÷èé
òåìáð: â êîëåêòèâ³ ñï³âàþòü îä-
ðàçó äâà ÷óäîâ³ êîíòð-òåíîðè. À
ùå ó ïîëÿê³â íåéìîâ³ðíå ïî÷óò-
òÿ ãóìîðó. Ïåðø³ õâèë³ òèõîãî
ñì³õó ïðîêîòèëèñÿ ùå ï³ä ÷àñ
“ñåðéîçíèõ” êëàñè÷íèõ êîìïî-
çèö³é, àäæå âèêîíàâö³ ïðèìóä-
ðÿëèñÿ ç íåçâîðóøíèì âèðàçîì
îáëè÷÷ÿ, áåç áóäü-ÿêèõ ðóõ³â òà
æåñò³â, ùå é æàðòóâàòè, íå âè-
õîäÿ÷è çà ìåæ³ ìóçèêè. Êîëè æ
çàçâó÷àâ “Äóåò êîò³â”, íàïèñà-
íèé Ðîññ³í³ äëÿ äâîõ ñîïðàíî ç
ôîðòåï³àíî ³ ïåðåòâîðåíèé Af-
fabre Concinui íà ñïðàâæíº êî-
ì³÷íå çìàãàííÿ, çàë âæå ïàäàâ
â³ä ðåãîòó.

Í³ìåöüêèì õëîïöÿì ç³
Stouxingers óòðèìàòè íàïðóæåí-
íÿ íà òîìó æ ñàìîìó ð³âí³, êà-
æó÷è ÷åñíî, íå âäàëîñÿ. ¯õí³é
îðèã³íàëüíèé àâòîðñüêèé ì³êñ

ïîï-ìóçèêè, ôàíêó òà R&B âè-
ÿâèâñÿ äðàéâîâèì, àëå ÿêèìîñü
íàäòî ïðîñòèì ï³ñëÿ ïðèãîëî-
ìøëèâèõ ïîëÿê³â. ×îãî õëîïöÿì
íå çàêèíåø, òàê öå áàéäóæîñò³ äî
çîâí³øí³õ åôåêò³â: âîíè é òàí-
öþâàëè, ³ ñï³ëêóâàëèñÿ ç ïóáë³-
êîþ, íàâ³òü ï³äáèëè ¿¿ íà ñâîºð³ä-
íó õîðîâó äóåëü ì³æ æ³íî÷îþ òà
÷îëîâ³÷îþ ÷àñòèíàìè çàëè.

Íå ìåíø âåñåëèì òà ÿñêðàâèì
ñòàâ äðóãèé äåíü ôåñòó, êîëè
â³ëüíèõ ì³ñöü íå áóëî âæå íå
ò³ëüêè â çàë³, à é ì³æ ðÿäàìè. Ëè-
áîíü, òîìó, ùî â àô³ø³ çàçíà÷è-
ëè äâà óêðà¿íñüê³ êîëåêòèâè, äàâ-
íî çíàí³ òà óëþáëåí³. Ä³âî÷èé
êâ³íòåò Beauty Band ç’ÿâèâñÿ ï³ñ-
ëÿ äîâãî¿ ïåðåðâè é ïîò³øèâ øà-
íóâàëüíèê³â âèøóêàíèìè ñóêíÿ-
ìè òà íîâèìè êîìïîçèö³ÿìè,
äîáðó ïîëîâèíó ñåðåä ÿêèõ ñêëà-
ëè îáðîáêè óêðà¿íñüêèõ íàðîä-
íèõ ï³ñåíü. Ïðîòå ãîëîâíîþ òî-
ãî äíÿ îäíîçíà÷íî ñòàëà âñå-òà-
êè ÷îëîâ³÷à ÷àñòèíà ïðîãðàìè —
ãîëëàíäñüê³ õëîïö³ ç Rock 4 òà
âñåíàðîäíî óëþáëåíèé Man-
Sound áóêâàëüíî äîâåëè äî øàëó
çàëó àêàäåì³¿.

ManSound íà ôåñòèâàë³ ïîò³-
øèâ êîìïîçèö³ÿìè ç íîâî¿ ïðî-
ãðàìè, ï³ñëÿ ÷îãî ïðåäñòàâèâ íî-
âèé äèñê ëåìê³âñüêèõ ï³ñåíü “Ï³ä
îáëà÷êîì”, çàïèñàíèé ðàçîì ³ç
Îêñàíîþ Á³ëîç³ð, ÿêà òåæ âèéøëà
íà ñöåíó Vokal Zone. Õëîïö³
îñòàòî÷íî çàâåëè é òàê óæå äîá-
ðÿ÷å ðîç³ãð³òó ïóáë³êó, òîæ ïðàê-
òè÷íî êîæåí â³ä÷óâàâ ñåáå ó÷àñ-
íèêîì çàâåðøàëüíîãî äæåìó ðà-
çîì ³ç óñ³ìà ìóçèêàíòàìè. À çàëï
øàìïàíñüêîãî ç âåëè÷åçíî¿
ïëÿøêè, ïîäàðîâàíî¿ âåäó÷îìó
êîíöåðòó Îëåêñ³þ Êîãàíó, êîò-
ðèé íå òàê äàâíî â³äñâÿòêóâàâ
ï’ÿòäåñÿòèë³òòÿ, ñòàâ ö³ëêîì ëî-
ã³÷íèì ô³íàëîì ÿñêðàâîãî ñâÿòà
ñï³âó

Êè¿âñüêîþ âóëèöåþ
Àâåð³íöåâà: 
äî 70-ð³÷÷ÿ 
ïîåòà-â÷åíîãî

Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íàñàìê³íåöü 1960-õ ðîê³â, ï³ñ-
ëÿ ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ ×åõîñëî-
âà÷÷èíè òà âñ³õ ³íøèõ òàêèõ æåñ-
ò³â òîä³øíüîãî ðåæèìó, ñòàëî
î÷åâèäíèì, ùî áóäü-ÿê³ íàä³¿ íà
éîãî ãóìàí³ñòè÷íó åâîëþö³þ —
ìàðí³. Ñîö³àë³çì ç íåëþäñüêèì
îáëè÷÷ÿì. Îñü òîä³ ãóìàí³ñòè÷íå
â ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ é ïðè-
êèíóëîñÿ-ïîñòàëî ãóìàí³òàðíèì.
Ïðèíàéìí³ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ çà-
ïðÿæåíî¿ ó áåçáåðåãó ïîë³öåéùè-
íó êðà¿íè. Ñàìå òîä³ ç’ÿâèâñÿ íà
ìîñêîâñüêîìó, à ïîòîìó é íà âñå-
ñîþçíîìó îáð³¿ òðèäöÿòèð³÷íèé
ô³ëîëîã-ô³ëîñîô-³ñòîðèê Ñåðã³é
Àâåð³íöåâ. ßêèé, ïîïðè ñâîþ ìî-
ëîä³ñòü, ïåðøèì çàõîäèâñÿ ë³êó-
âàòè ïîðóéíîâàíå “ãóìàí³ñòè÷-
íå” ãóìàí³òàðíèì. Ð³øó÷å âñ³ìà
çàñîáàìè òà æàíðàìè — â³ä äå-
òàëüíèõ ìîíîãðàô³é ïðî äàâí³é ³
ñåðåäíüîâ³÷íèé ñâ³òè é äî ëàêî-
í³÷íèõ ñòàòåé ó âåëèêèõ òà ìàëèõ
“ðàäÿíñüêèõ åíöèêëîïåä³ÿõ”. À
ïîðÿä ³ç öèì — ëåêö³¿, ùî íà íèõ
çáèðàëàñÿ “âñÿ Ìîñêâà”. Àáî ïå-
ðåêëàäè â³ä Ïëàòîíà äî âåëèêèõ
ºâðîïåéñüêèõ ïîåò³â ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Îäíå ñëîâî, òðèäöÿòèð³÷íèé ìîñ-
êîâñüêèé äîöåíò ïîäàâ í³áè ñâîþ
âëàñíó “åíöèêëîïåä³þ” òåêñò³â,
ð³øó÷å àëüòåðíàòèâíó ðàäÿíñüê³é!

Òðåáà áóëî áà÷èòè ïåðåïîâíå-
í³ àóäèòîð³¿ íà òèõ ëåêö³ÿõ ³ òðå-
áà áóëî ÷óòè ïåðø³ ÷èòàöüê³ â³ä-
ãóêè íà äðóêîâàí³ òåêñòè òîãî ìî-
ëîäîãî äîöåíòà. Äî ñëîâà, ç ðî-
êàìè íå áåç ïåâíîãî îïîðó ðî-
ñ³éñüêà àêàäåì³÷íà åë³òà äîçâî-
ëèëà âñå æ òàêè éîìó ñòàòè ïðî-
ôåñîðîì, àëå òàê ³ íå äîçâîëèëà
áóòè àêàäåì³êîì...

À òîä³, íà ïî÷àòêó 1970-õ, “ñèñ-
òåìà” àæ ðîçãóáèëàñÿ ç éîãî ïî-
ÿâîþ. Íåãàéíî îãîëîñèòè ëåêòî-
ðà ñâî¿ì âîðîãîì? Àëå â³í æîä-
íèì ñëîâîì ¿¿ í³áèòî é íå çà÷³-
ïàâ, à ñàìå ñâîº ñëîâî ñïðÿìîâó-
âàâ ó òàê³ ïðîñòîðè ë³òåðàòóðíî-
ãî òà ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî, êó-
äè íàéïðîíèêëèâ³ø³ ç àíàë³òèê³â
ó öèâ³ëüíîìó í³ÿê íå ìîãëè ïðî-
íèêíóòè. Íå áóëî äî ÷îãî ïðè÷å-
ïèòèñÿ. ² í³÷èì. Ùîïðàâäà, íà
îäí³é ëåêö³¿ òîé äèâîâèæíèé äî-
öåíò íà çàïèòàííÿ “÷è â³ðèòå âè
â Áîãà”, â³äïîâ³â ñòâåðäíî. ² îä-

ðàçó æ äîäàâ: “Íà êàôåäð³ ÿ îò-
ðèìóþ ãðîø³ íå çà öå”.

Çäàºòüñÿ, ÷è íå íàéòî÷í³øå âè-
çíà÷åííÿ íîðìàëüíî¿ ä³àëåêòèêè
“ñâÿùåííîãî” ³ ìèðñüêîãî...

Ïî÷èíàþ÷è ç íàéïåðøèõ ïóá-
ë³êàö³é ³ äî îñòàíí³õ Ñåðã³é Àâå-
ð³íöåâ ïðîêîìåíòóâàâ ð³øó÷å
âåñü ñâ³òîâèé äóõîâíèé ïðîöåñ.
Â³ä ïåðøèõ ðàííüîàíòè÷íèõ
ñïëåñê³â äî ³íòåëåêòóàëüíîãî òà
õóäîæíüîãî ñóì’ÿòòÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ.

Çðîçóì³ëî, äëÿ öüîãî íàëåæàëî
çíàòè âñþ ôàêòè÷í³ñòü öüîãî ñâ³-
òó — â³ä Ãîìåðà äî îñòàíí³õ íî-
âèí. Âñþ ìàòåð³þ ³ñòîð³¿. Òóò áåç-
êðà¿é ô³ëîëîã³÷íèé çàïàñ Àâåð³í-
öåâà-äîñë³äíèêà ïðîñòî-òàêè çà-
ãàäêîâèé. Éäåòüñÿ ïåðåäîâñ³ì
ïðî çíàííÿ òåêñò³â, íàãðîìàäæå-
íèõ òèñÿ÷îë³òòÿìè. Ïî÷àòîê ³ íè-
í³øíÿ ñõîäèíêà ëþäñüêî¿ ³ñòîð³¿
ÿêîñü äèâîâèæíî ïîâòîðèëèñÿ:
âñ³ Ãîìåðè, âñ³ ñï³âö³ äî-ïèñü-
ìåííîãî ìèíóëîãî òðèìàëè ó
ïàì’ÿò³ ñîòí³ òèñÿ÷ ðÿäê³â. Ñåð-
ã³é Àâåð³íöåâ ñõîæèì ÷èíîì
ïàì’ÿòàâ óñþ ãîëîâíó òåêñòîâó
ñóìó, ïðèíàéìí³, ºâðîïåéñüêî¿
öèâ³ë³çàö³¿. Óñ³õ ¿¿ ôàçèñ³â. À ùå
íåçð³äêà âèñëîâëþâàâ æàëü, ùî
äåÿê³ ñõ³äí³ òåêñòè äëÿ íüîãî â
îðèã³íàë³ íåäîñòóïí³.

Îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ àâåð³í-
öåâñüêî¿ á³îãðàô³¿ ÷àñòêîâî ìè-
íóëè ï³ä çíàêîì Êèºâà. Â÷åíèé
ï³äêðåñëåíî ïðàâîñëàâíî¿ îð³ºí-
òàö³¿ çàëþáêè íàâ³äóâàâñÿ ó
“ñëîâ’ÿíñüêèé ªðóñàëèì”. Òóò
â³í ³ ñòàâ ïî÷åñíèì óêðà¿íñüêèì
àêàäåì³êîì òà ïî÷åñíèì ïðîôå-
ñîðîì â³äíîâëåíî¿ Êèºâî-Ìîãè-
ëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿. ×èòàâ ëåêö³¿,
áðàâ ó÷àñòü ó ð³çíèõ ñåì³íàðàõ.
Îêð³ì òîãî, çàâäÿêè åíòóç³àñòè÷-
íèì çóñèëëÿì âèäàâíèöòâà “Äóõ
³ ë³òåðà” Êè¿â ó ò³ ðîêè ïåðåòâî-
ðèâñÿ, ñêàçàòè á, íà îñîáèñòó
âèäàâíè÷ó ñòîëèöþ Àâåð³íöåâà.
Òóò âèõîäèëè äîáðå ï³äãîòîâëå-
í³ çá³ðêè éîãî áåçö³ííèõ ïðàöü.
² âèõîäÿòü. Àëå âæå áåç ó÷àñò³
àâòîðà.

ßê äîðå÷íî áóëî á íàçâàòè ÿêó-
íåáóäü êè¿âñüêó âóëèöþ, ùî âå-
äå äî òîãî ÷è òîãî õðàìó, âóëè-
öåþ Àâåð³íöåâà. Àäæå ñàìå òà-
êîþ âóëèöåþ ï³øîâ ÷è íå âåñü
ãóìàí³òàðíèé öåõ îñòàíí³õ ï³äðà-
äÿíñüêèõ äåñÿòèð³÷. Òàê áóëî. ²
õàé áóäå òàê
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Учасни и німець о о ансамблю Stouxingers по азали п бліці не лише свої во альні дані

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У мин лі вихідні на сцені оперної ст дії Національної
м зичної а адемії відб вся Др ий міжнародний фес-
тиваль а апельної м зи и імені Володимира Міхно-
вець о о Vokal Zone. М зи антам з У раїни, Молдови,
Польщі, Німеччини та Нідерландів вистачило двох
днів, аби довести, що б дь-я ий інстр мент може імі-
т вати людсь ий олос.
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Ãóðò “Áîæè÷³” ïðåçåíòóâàâ 
ñâ³é ïåðøèé àí³ìàö³éíèé êë³ï

Ó ïîíåä³ëîê â ê³íîòåàòð³ “Ê³-
íîïàíîðàìà” â³äáóëàñÿ ïðåçåíòà-
ö³ÿ ïåðøîãî â Óêðà¿í³ ôîëüêëîð-
íîãî êë³ïó àíñàìáëþ “Áîæè÷³” íà
ï³ñíþ “Äà ïðîñèâ ìåíå Ãåðàñèì”.
Æàðò³âëèâó êîìïîçèö³þ âçÿòî ç
òðåòüîãî àëüáîìó ãóðòó “Â³ê ëþ-
áèø — íå íàëþáèøñÿ”, ïðèñâÿ-
÷åíîãî íàðîäíèì ï³ñíÿì ïðî êî-
õàííÿ. Ó â³äåîðîáîò³ ïîêàçàíî
òðàäèö³éí³ ñöåíêè ç æèòòÿ óêðà-
¿íñüêîãî ñåëà ê³íöÿ XIX — ïî÷àò-
êó XX ñòîë³òòÿ (âå÷îðíèö³, ñâà-
òàííÿ) î÷èìà ì³ñüêîãî ôîòîãðà-
ôà. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” êå-
ð³âíèê àíñàìáëþ “Áîæè÷³” ²ëëÿ
Ôåòèñîâ, ï³ñíþ çàïèñàëè â ñåë³
Êàðèëüñüêîìó ï³ä ÷àñ áàéäàðêî-
âî¿ åêñïåäèö³¿ ïî Äåñí³. Ñàìå ï³ä
÷àñ òàêèõ ôîëüêëîðíèõ ïîäîðî-
æåé àíñàìáëü ³ çáèðàº ñâ³é ðåïåð-
òóàð.

Ðîáîòà íàä êë³ïîì òðèâàëà ìàé-
æå ð³ê, ùî ïîÿñíþºòüñÿ ÿê íåâå-
ëèêèì áþäæåòîì â³äåîðîáîòè
($3500), òàê ³ îáìåæåíîþ ê³ëüê³ñ-

òþ ¿¿ òâîðö³â. Âëàñíå, ðåæèñåðîì,
àâòîðîì ñöåíàð³þ òà õóäîæíè-
êîì-àí³ìàòîðîì â îäí³é îñîá³ âè-
ñòóïèâ Þð³é Áîðèñåíêî. “Íàé-
âàæ÷å áóëî çíàéòè ïåðñîíàæ³â ³
òåõí³êó âèêîíàííÿ,— ïîä³ëèâñÿ ç
“Õðåùàòèêîì” ïàí Áîðèñåíêî.—
Ìàëüîâàíà àí³ìàö³ÿ äóæå ãðî-
ì³çäêà, à êîìï’þòåðíà — çàíàäòî
ìåõàí³÷íà. Äîâåëîñÿ ïðèäóìóâà-
òè íîâ³ ïîºäíàííÿ ¿õ”. Êë³ï “Äà
ïðîñèâ ìåíå Ãåðàñèì” óæå ïðåä-
ñòàâëåíî íà ì³æíàðîäíîìó ÿð-
ìàðêó Womex (World Music Expo)
íàïðèê³íö³ æîâòíÿ ó Ñåâèëü¿ (²ñ-
ïàí³ÿ), à â ãðóäí³ ç’ÿâèòüñÿ ³ íà
óêðà¿íñüêèõ åêðàíàõ.

Øàíóâàëüíèê³â óêðà¿íñüêîãî
ôîëüêëîðó íà ïðåçåíòàö³þ ïðèé-
øëî íåáàãàòî. Íåâåëè÷êó çàëó ê³-
íîòåàòðó “Ê³íîïàíîðàìà” ëþä
ìàéæå çàïîâíèâ: áóëè é ÷îëîâ³-
êè ç êîçàöüêèìè îñåëåäöÿìè, é
ãîñò³ ïðåçåíòàö³¿ — êàçêàð-ë³ðíèê
Ñàøêî, ìóçèêàíò Ôîìà ç ãðóïè
“Ìàíäðè”. À âò³ì, âëàñíå ï³ñëÿ

ïîêàçó êë³ïó ìîëîäü ïîòðîõó ò³-
êàëà.

Íà ïðåçåíòàö³þ ãóðò “Áîæè÷³”
ï³äãîòóâàâ ö³ëó ðîçâàæàëüíó ïðî-
ãðàìó. Ñïî÷àòêó íà ñöåíó çàïðî-
ñèëè íàðîäíó âèêîíàâèöþ-ïîåòå-
ñó ³ç Ïóñòî¿ Ãðåáë³ Êîðîïñüêîãî
ðàéîíó, ùî íà ×åðí³ã³âùèí³, Ãàí-
íó Ñóøêî. Ë³òíÿ æ³íêà ïîò³øèëà
ãëÿäà÷³â îïîâ³äÿìè ïðî âëàñíå ñå-
ëî, òðàäèö³éíèé óêðà¿íñüêèé
îäÿã, à òàêîæ â³ðøàìè ïðî êîõàí-
íÿ êîçàêà é î÷³ïîê. Äàë³ â ñóïðî-

âîä³ ñòàðîâèííî¿ ãàðìîí³ é òàì-
áóðèíîïîä³áíîãî áàðàáàíà ãóðò
“Áîæè÷³” âèêîíàâ ï³ä ñöåíîþ áà-
ëàìóò — ð³äê³ñíèé óêðà¿íñüêèé
òàíåöü, ïåðåéíÿòèé íèì ó Ïóñò³é
Ãðåáë³. Ó÷àñíèêè ãóðòó “Áîæè÷³”
áóëè â ñó÷àñíîìó îäÿç³, â òîé ÷àñ
ÿê òðàäèö³éí³ óêðà¿íñüê³ âèøè-
âàíêè ³ ñï³äíèö³ ïðèêðàøàëè ³í-
òåð’ºð ñöåíè. “Íå ïîäóìàéòå, ùî
âñå ñâîº âáðàííÿ ìè âèñòàâèëè
íà ñöåí³,— çàóâàæèâ êåð³âíèê àí-
ñàìáëþ “Áîæè÷³” ²ëëÿ Ôåòè-

ñîâ.— Ôîëüêëîð æèâå â íàø³é äó-
ø³, à íå â êîñòþìàõ”. Íàñàìê³-
íåöü õëîïö³ é ä³â÷àòà (ñåðåäí³é
â³ê ó÷àñíèê³â ãóðòó “Áîæè÷³” —
28 ðîê³â) âèêîíàëè íàðîäí³ ï³ñí³
ç âëàñíîãî ðåïåðòóàðó. Çà ñëîâà-
ìè êåð³âíèêà àíñàìáëþ ²ëë³ Ôå-
òèñîâà, “Áîæè÷³” âæå ïðàöþº íàä
íàñòóïíèì àëüáîìîì, äî ÿêîãî
óâ³éäóòü ìàëîäîñë³äæóâàí³ çðàçêè
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ — ïñàëüìè
(íàðîäí³ ï³ñí³ ðåë³ã³éíîãî õàðàê-
òåðó)

Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé 
ìóëüòô³ëüì

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У понеділо ввечері ансамбль "Божичі" представив
перш в У раїні анімаційн фоль лорн відеоробот
"Да просив мене Герасим". На вечорі з власними вір-
шами слово мала остя із села П ста Гребля Ганна
С ш о, а рт "Божичі" станцював балам т та заспівав
народних пісень.

Режисер ліп Юрій Борисен о (правор ч) не лише малював анімацію, а й сам співає фоль лорном ансамблі
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 5 ãðóäíÿ
ОВНИ, оней на переправі не міняють... Заверш ється трансформаційна
психоло ічна (місячна) см а, том помиріться, знайдіть омпроміс із парт-
нерами, я і донині ходили в недр ах, і ваш союз зміцніє, а б ття набере
нових спішних обертів. ТЕЛЬЦІ, процесі роботи вами не налюб єшся—
сама дос оналість. Б дь-я е завдання — то творчий рит ал, я ом роз-
чиняєтеся і підноситеся до вершин насна и... Безс мнівно, за це вам пла-
титим ть щедро. БЛИЗНЯТА, полюбіть ближньо о, я само о себе. Зав-
дання вирішальне, адже бо иня охання до вас прихильна, пестіть себе,
любих, тоді й с п тни ам променях ваших бла о овійних поч ттів б де
тепло і затишно. РАКИ, під вашим рилом нічо о не страшно. Асоціюва-
тиметесь із воч ою, що т рботливо, по-материнсь и опі ватиметься
ближніми, не жаліючи моральних та матеріальних рес рсів. Не заб дьте
пом’ян ти пред ів та з адати про своє родове оріння. Шлях харизматич-
них ЛЕВІВ стелений трояндами для романтично о й ділово о трі мф , ви
здатні дося ти неможливо о, нія і переш оди не стан ть на заваді, пере-
можним шт рмом здолаєте б дь-я і бар’єри... Дерзайте! ДІВИ, вас ви-
являться най ращі ени — радійте і щиро дя йте родові, що є нині жи-
вильним джерелом для розвит . ТЕРЕЗИ, ви расиві д шею і тілом, впли-
вові соці мі, м дрі особистості, не рвіть зи спересердя, а допоможіть
партнерам (діловим, шлюбним) піднятися з попел і вос ресн ти, саме то-
ді ваш тандем дістане нове дихання. СКОРПІОНИ, доброчинність — ось
вища чеснота, я маєте демонстр вати іншим, що повертатиметься вам
сторицею. У СТРІЛЬЦІВ від претендентів на др жб відбою не б де, злі-
татим ться звід сіль, я м хи на мед. Ая же, хіба можна байд же омин -
ти та презентабельн , незламн д хом персон ?.. Особливо слаба ам.
КОЗОРОГИ, натис айте на фахові педалі, піддайте жар в піч ар’єрних
дося нень, нині шефові ваші жертви на сл жбовий вівтар, я бальзам на
серце, тож отримаєте все, про що мріяли. ВОДОЛІЇ, відданість спільним
справам, болівання за оле тивний тр д вас при рашає, ви ли ає пова-
. Я що вини н ть ці аві ідеї, сміливо їх вис вайте, не дайте ан ти в Ле-

т , нама айтеся реаліз вати, оточення вас підтримає. РИБИ, очі йте по-
вернення бор ів, про я і ви, певно, давно вже заб ли. Одна небесній
б х алтерії все чіт о онтролюється, ваші “інвестиції” не пішли прахом, тож
сюрпризи дня і є насправді озна ою віддачі тих “ редитів”

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У лютом 2008 ро Лі-
лія Под опаєва від риє
ш ол бально о та спор-
тивно о танцю і імнасти-
и. Після цьо о олімпій-
сь а чемпіон а почне пра-
цювати над власним тан-
цювальним шо .

— Âàø âèõ³ä ç ïðîåêòó “Òàíö³ ç
ç³ðêàìè-3” ñïðè÷èíèâ ñêàíäàë. Â³ä
âàøîãî ÷îëîâ³êà Òèìîô³ÿ Íàãîðíî-
ãî â ÑÌ² ïðîçâó÷àëè çâèíóâà÷åí-
íÿ ñóä³éñüêî¿ êîëåã³¿ ïðîåêòó â
ñóá’ºêòèâ³çì³ òà çàíèæåíí³ îö³íîê.
Íàâ³ùî âè âçàãàë³ áðàëè ó÷àñòü ó
òðåòüîìó ïðîåêò³ “Òàíö³â”, ÿêùî
âæå âèãðàëè äðóãèé?

— Áëèçüê³ òà äðóç³ ï³ñëÿ ïåðå-
ìîãè ó “Òàíöÿõ ç ç³ðêàìè-2” ìå-
íå çàïèòóâàëè, ÷è íå áîþñÿ áðà-
òè ó÷àñòü ó òðåòüîìó ïðîåêò³,
àäæå ìîæó ïðîãðàòè. Ìåíå öå çà-
÷åïèëî: ÿ íå áîþñÿ ïðîãðàâàòè. ²
ÿ âèð³øèëà âçÿòè ó÷àñòü ó òðå-
òüîìó ïðîåêò³ çàðàäè ñàìîãî òàí-
öþ. Öåé ïðîåêò â³äêðèâ ìåí³ ñâ³ò
áàëüíèõ òàíö³â, çà ùî äóæå âäÿ÷-
íà éîãî îðãàí³çàòîðàì. ß çíàé-
øëà äëÿ ñåáå íîâå õîá³: òàíöþ-
âàòè òà ñòâîðþâàòè øîó íà ñöå-
í³ — âåëèêå çàäîâîëåííÿ!

— À ÷îìó âèíèêëè òðóäíîù³ ³ç
ñóä³éñüêîþ êîëåã³ºþ?

— Êîìïàí³ÿ-îðãàí³çàòîð ïîðó-
øèëà óìîâè ïðîåêòó, çàêëàäåí³ ùå

ÂÂÑ, ÿê³ ä³ÿëè íà ïåðøèõ äâîõ
ïðîåêòàõ. Ïðàâèëà çì³íþâàëè íà
õîäó! Ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ïåðå-
òàíöüîâóâàòè, êîëè ùîñü íå âè-
éøëî. Ñïî÷àòêó îñòàííº ñëîâî áó-

ëî çà òåëåãëÿäà÷àìè, à òåïåð ñòà-
ëî ïðåðîãàòèâîþ ñóää³â. Ç åêðàí³â
çíèêëà òàáëèöÿ ç ³íôîðìàö³ºþ
ïðî íàðîäíå ãîëîñóâàííÿ. ² ïðî-
åêòîì ïî÷àëè êåðóâàòè âðó÷íó, çà

áàæàííÿì êåð³âíèöòâà. Ó ìåíå
îñîáèñòî âèíèê ³íöèäåíò, êîëè
îäèí ç ñóää³â ìåí³ äîð³êíóâ, ùî ÿ
òàíöþþ íà çàíàäòî íèçüêèõ ï³ä-
áîðàõ. Àëå öå æ øîó, à íå ïðîôå-
ñ³éí³ çìàãàííÿ! ² ÿêùî ñòèë³ñò
âèáðàâ äëÿ ìîãî îáðàçó òàêå âçóò-
òÿ, öå íîðìàëüíî. Êîëè íà ö³é ñà-
ì³é ïðîãðàì³ ùå îäíà ó÷àñíèöÿ
ïðîåêòó âèéøëà òàíöþâàòè â ñîë-
äàòñüêèõ ÷îáîòàõ, ¿é í³õòî íå äî-
ð³êàâ! Îðãàí³çàòîðè ïðîåêòó ìà-
þòü âèçíà÷èòèñÿ: ÷è âîíè ðîáëÿòü
øîó, ÷è öå ïðîôåñ³éíèé êîíêóðñ.

— ² âñå-òàêè âè ñêàçàëè, ùî òå-
ïåð òàíö³ — öå âàøå õîá³. Ïðîäîâ-
æóâàòèìåòå íèìè çàéìàòèñÿ?

— Òàê, ðàçîì ³ç ðåæèñåðîì
Àíàòîë³ºì Çàëåâñüêèì ìè âèð³-
øèëè ñòâîðèòè òàíöþâàëüíå øîó.
Ïðèäóìóºìî ïðîãðàìó, äå ïîºä-
íàþòüñÿ ñó÷àñí³ ñïîðòèâí³ òàíö³,
ã³ìíàñòèêà òà äðàìà. ß âæå òðî-
õè îñâî¿ëà áàëüíó ïðîãðàìó, òå-
ïåð õî÷ó á³ëüøå óâàãè ïðèñâÿòè-
òè ñó÷àñí³é òà ñïîðòèâí³é. Ïîêè
âñå ò³ëüêè â ñòàí³ ðîçðîáêè. Çàé-
ìàºìîñÿ ìîçêîâèì øòóðìîì ùî-
äî ïðîãðàìè, äåêîðàö³é... Ç ëþ-
òîãî 2008 ðîêó ïî÷íåìî òðåíóâà-
òèñÿ ³ âîñåíè ïðåäñòàâèìî öåé
ïðîåêò. Õî÷åìî çðîáèòè øîó ñâ³-
òîâîãî ð³âíÿ, ùîá ãàñòðîëþâàòè
ªâðîïîþ òà ñâ³òîì.

Êð³ì òîãî, â ëþòîìó âæå â³ä-
êðèºòüñÿ ìîÿ øêîëà ã³ìíàñòèêè
³ òàíöþ. Ìàºìî ïðèì³ùåííÿ â
ìóçè÷íîìó òåàòð³ íà Êîíòðàêòî-
â³é ïëîù³, òàì âåäóòü ðåìîíòí³
ðîáîòè. ß çðîáèëà ñòàâêó íà òðå-

íåðñüêèé ñêëàä, çàïðîñèâøè
÷åìï³îí³â Óêðà¿íè òà ªâðîïè ç
òàíö³â, ó÷àñíèê³â îäíîãî ç íàé-
ïðåñòèæí³øèõ êîíêóðñ³â Black
Fool. ² ñàìà âåñòèìó çàíÿòòÿ ê³ëü-
êà ðàç³â íà ì³ñÿöü.

— Îêð³ì çàõîïëåííÿ òàíöÿìè, âè
íå ïîëèøàºòå çàéìàòèñÿ ïðîåêòà-
ìè â ñôåð³ ñïîðòó. Âæå ï’ÿòü ðî-
ê³â ïðîâîäèòå ôåñòèâàëü “Çîëîòà
Ë³ë³ÿ”, ÿêèé ïåðø³ äâà ðîêè áóâ
òóðí³ðîì. Óæå íå ïîâåðíåòåñü äî
ôîðìàòó òóðí³ðó?

— Í³, ÿ çðîçóì³ëà, ùî ìè ùå íå
âèéøëè íà òàêèé ð³âåíü, ùîá “Çî-
ëîòà Ë³ë³ÿ” ÿê òóðí³ð ìàëà ðåçî-
íàíñ. À ôåñòèâàëü — öå ö³êàâ³øå
øîó, àäæå ñïîðòñìåí ÷è òàíöþ-
ðèñò, íà â³äì³íó â³ä ñï³âàêà, í³êî-
ëè íå âèñòóïèòü ï³ä ôîíîãðàìó.
Òîìó öå çàâæäè ñïðàâæíº øîó,
ö³êàâå ëþäÿì. Ôåñòèâàëü “Çîëî-
òà Ë³ë³ÿ” âæå ìàº ðîçãîëîñ, ñàìî-
îêóïíèé, õî÷à 20—30% êâèòê³â
â³ääàºìî â äèòÿ÷³ áóäèíêè òà ë³-
êàðí³ äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ.

— Ïðîåêò “SOSñòðàäàíèå”,
ÿêèé âè îðãàí³çîâóºòå,— áëàãîä³é-
íèé. Âè íå çàðîáëÿºòå íà öüîìó?

— Ìè âëàøòîâóâàëè íå ò³ëüêè
öåé êîíöåðò, ÿêèé óæå âäðóãå â³ä-
áóâñÿ 1 ãðóäíÿ — â Äåíü áîðîòü-
áè ç³ ÑÍ²Äîì. Ùå îäèí êîíöåðò —
“Ç³ðêè — ä³òÿì” — âæå âäðóãå äà-
ºìî 1 ëèïíÿ â Äåíü çàõèñòó ä³òåé.
Çâ³ñíî, öå äîáðî÷èííà àêö³ÿ, íà
ÿê³é óñ³ àðòèñòè ñï³âàþòü áåçïëàò-
íî ³ íàâ³òü íå âèñòàâëÿþòü óìîâ
ïîáóòîâîãî ðàéäåðó

Ë³ë³ÿ ÏÎÄÊÎÏÀªÂÀ: “Òàíö³ ç ç³ðêàìè 
íàäèõíóëè ìåíå íà ñòâîðåííÿ
âëàñíîãî øîó”
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Îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè — ïðî âïëèâ íà ¿¿ æèòòÿ 
ïðîåêòó “Òàíö³ ç ç³ðêàìè” òà ñâîþ ñîö³àëüíó ä³ÿëüí³ñòü
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Інстит�т�політичних�і�етнонаціональних�досліджень�

ім.�І.Ф.�К�раса�НАН�У�раїни�о�олош�є��он��рс�на�передач��

в�оренд��наст�пно�о�нер�хомо�о�майна�НАН�У�раїни:

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“У�раїнсь�ий�інстит�т�по
прое�т�ванню�об’є�тів��азової�промисловості�“У�р�азпрое�т”

(�од�ЄДРПОУ�00158592)

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�25�січня�2008�ро��

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ

1. Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ВАТ�“У�р�азпро-

е�т”�за�9�місяців�2007�ро��.

2. Звіт�Ревізійної��омісії�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ВАТ�“У�р-

�азпрое�т”�за�9�місяців�2007�ро��.

3. Звіт�На�лядової�ради�ВАТ�“У�р�азпрое�т”.

4. Від�ли�ання�і�обрання�членів�На�лядової�ради�ВАТ�“У�р�азпрое�т”.

5. Від�ли�ання�і�обрання�членів�Ревізійної��омісії�ВАТ�“У�р�азпрое�т”.

6. Внесення�змін�до�Стат�т��ВАТ�“У�р�азпрое�т”.

7. Створення�філій�ВАТ�“У�р�азпрое�т”.

8. Про�передач��ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів�ВАТ�“У�ра�зпрое�т”.

Місце�проведення�зборів:�зала�засідань�ВАТ�“У�р�азпрое�т”,�в�л.�Артема,�77,�м.�Київ,

04050.�Дата�і�час�реєстрації��часни�ів�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�25 січ-

ня�2008�ро���з�10.00�до�11.30.�Почато��позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�о�12.00.

При�реєстрації�а�ціонер��потрібно�пред’явити�до��мент,�що�посвідч�є�особ�;�представ-

ни���а�ціонера�чи�юридичної�особи�–�належним�чином�оформлен��довіреність�та�до��-

мент,�що�посвідч�є�особ�.�Телефон�для�довідо��484-02-50.

Правління

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ВАТ�“У�р�азпрое�т”�(тис.��рн)

ВАТ�Універсам�№�11�“Райд�жний”�

повідомляє,�що�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться

20�січня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Райд�жна,�15.�

Реєстрація��часни�ів�з�10.00�до�11.00.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ

1.Затвердження�звіт��та�виснов�ів�за�2006�рі�.

2.Звіт� правління� про�фінансово-�осподарсь��� діяльність� товариства�

за�2006�рі�.�

3. Розподіл�чисто�о�приб�т���за�2006�рі�.

ТОВ�“Подар�н�и”�повідомляє��олишніх��часни�ів�товариства,

я�і�виб�ли�зі�с�лад���часни�ів�протя�ом�2005—2006�ро�ів�та�не

отримали�належні�їм��рошові��ошти�(вартість�част�и�в�стат�тном�

фонді�та�частини�вартості�майна�та�приб�т��),�що�знаходяться

на�розрах�н�овом��рах�н���ТОВ�“Подар�н�и”�№26007031257252

в� КМФ�АКБ� УСБ�м. Києва,�МФО�322012.� Зазначені� �рошові

�ошти� можна� отримати� протя�ом� трьох� ро�ів� в� �асі

ТОВ “Подар�н�и”�в�зр�чний�для�Вас�час.

Інстит�т�біоор�анічної�хімії�та�нафтохімії�НАН�У�раїни�

здає�в�оренд��на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення:

Правління� ЗАТ� “Київсь�е� а�ентство� повітряних� спол�чень

“КИЙ� АВІА”� повідомляє,� що� 12� березня� 2008� ро��� о� 12.00� за

адресою:� м.� Київ,� пр.� Перемо�и,� 2� (�онференц-зал)� відб�д�ться

за�альні�збори�а�ціонерів.�Реєстрація�а�ціонерів�–�12�березня�2008

р.�з�9.00�до�11.30�за�місцем�проведення�за�альних�зборів.�Для��часті

��зборах�необхідно�мати�сертифі�ат,�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,

представни�ам� –� до��мент,� що� посвідч�є� особ�,� та� дор�чення,

оформлене�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Порядо��денний:

1.�Звіт�Голови�Правління�ЗАТ�“КИЙ�АВІА”�про�рез�льтати�фінансово-

�осподарсь�ої�діяльності�Товариства�за�2007�рі�.

Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�Товариства�на�2008�рі��та

порядо��розподіл��приб�т���на�2008�рі��та�їх�затвердження.

2.Звіт� та� висново�� ревізійної� �омісії� про� перевір��� фінансово-

�осподарсь�ої�діяльності�Товариства�за�2007�рі�.

З.Затвердження�звіт��та�виснов���ревізійної��омісії,�річних�рез�льтатів

діяльності,� поряд��� розподіл�� приб�т��� Товариства� і� йо�о� дочірніх

підприємств�за�2007�рі�.

4.Про�виплат��дивідендів.

5.Про�затвердження�змін���с�ладі�Правління�Товариства.

Основні� по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� ЗАТ� “КИЙ

АВІА”�б�д�ть�оп�блі�овані�додат�ово.

ФОНД�СОЦІАЛЬНОГО�ЗАХИСТУ�ІНВАЛІДІВ

КИЇВСЬКЕ�ОБЛАСНЕ�ВІДДІЛЕННЯ�Міністерства�праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни�о�олош�є

�он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

– державних� сл�жбовців:� начальни�а� відділ�� забезпечення�надходжень� та� ор�анізаційної

роботи�по�соціальном��захист��інвалідів

– провідно�о� спеціаліста� відділ�� забезпечення� надходжень� та� ор�анізаційної� роботи� по

соціальном��захист��інвалідів�(на�час�де�ретної�відп�ст�и)

– провідно�о�спеціаліста��адрової�сл�жби�і�недержавних�сл�жбовців:�се�ретаря��ерівни�а

Вимо�и�до��андидатів:

Громадянство� У�раїни,� дос�онале� володіння� державною�мовою,� вміння� працювати� на

�омп’ютері,�а�та�ож:

– для�начальни�а�відділ��забезпечення�надходжень�та�ор�анізаційної�роботи�по�соціальном�

захист�� інвалідів� –� вища� освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям�вання� за� освітньо-

�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах

��державній�сл�жбі�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах

не�менше�5�ро�ів;

– для�провідно�о�спеціаліста�відділ��забезпечення�надходжень�та�ор�анізаційної�роботи�по

соціальном�� захист�� інвалідів�–�повна�вища�освіта� за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем

ма�істра,�спеціаліста;

– для� провідно�о� спеціаліста� �адрової� сл�жби� –� вища� освіта,� стаж� роботи� за�фахом� в

державній�сл�жбі�на�посаді�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на�посаді�в�інших

сферах�е�ономі�и�не�менше�5�ро�ів;

– для�се�ретаря��ер�ючо�о�–�середньо-спеціальна�освіта,�без�вимо��до�стаж��роботи.

Термін�подачі�до��ментів�–�1�місяць�з�дня�п�блі�ації�о�олошення

До��менти�приймаються�за�адресою:��.�408,�в�л.�Глибочиць�а,�72,�м.�Київ,�04655.�Додат�ові

відомості�про��мови�проведення��он��рс��можна�одержати�по�телефон��8�(044)�425-50-14.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За�он��У�раїни�від�18�березня�2004�ро��

№1625-ІV� “Про� порядо�� обрання� на� посад�� та� звільнення� з� посади

професійно�о�с�дді�Верховною�Радою�У�раїни”�Територіальне��правління

державної�с�дової�адміністрації�в�місті�Києві�повідомляє�про�під�отов��

матеріалів�щодо�обрання�безстро�ово�на�посади�с�ддів:

Печерсь�о	о
районно	о
с�д�
міста
Києва:

– Білоцер�івця�Оле�а�Анатолійовича;

Дніпровсь�о	о
районно	о
с�д�
міста
Києва:

– Дзюби�Оле�сандра�Анатолійовича;

Оболонсь�о	о
районно	о
с�д�
міста
Києва:

– Тютюн�Тетяни�Ми�олаївни;

Солом’янсь�о	о
районно	о
с�д�
міста
Києва:

– Демидовсь�ої�Алли�І�орівни;

– Романч���Олени�Ми�олаївни.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва повідомляє��р.�Голот��Василя

Ми�олайовича,�що�по�цивільній�справі�за

позовом�ГУ�МНС�до�Голоти�В.М.,�Голоти

Т.В.,�Голоти�І.Ж.,�Голоти�Н.Т.,�3-я�особа:

Святовець�С.М.,�Святовець�С.О.,�Відділ

опі�и�та�пі�л�вання�Святошинсь�ої�район-

ної���м.�Києві�державної�адміністрації�про

�с�нення�переш�од��� �орист�ванні�ж/п,

о�олошено� перерв�� до� 07.12.2007 ро��

до� 15.00� в� зв’яз��� з� Вашою� неодно-

�ратною�неяв�ою.

В�разі�Вашої�повторної�неяв�и�справа

б�де�роз�лян�та�за�Вашої�відс�тності�на

підставі�матеріалів,�що� знаходяться� �

справі.

С�ддя�Троян�Н.М.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва ви�ли�ає�відповідача�Михай-

лова� Володимира� Володимировича,

я�ий�проживає�в�м.�Києві,�в�л.�Я���ба

Коласа,�11,��в.�130,�в�с�дове�засідан-

ня�на�14.12.2007�р.�об�11.00���справі

за� позовом� Побережно�о� Ма�сима

Юрійовича�до�Михайлова�Володимира

Володимировича� про� відш�од�вання

матеріальної� ш�оди,� завданої� злочи-

ном,�я�е�відб�деться�в�приміщені�с�д�

за�адресою�м.�Київ�в�л.�Я��ба�Коласа,

27-а,��аб.�2.

Святошинсь�ий�райс�д�м.�Києва в

зв’яз���з�роз�лядом�цивільної�справи�за

позовом�Римарен�а�І�оря�Борисовича�до

Несторова�Юрія�Петровича�про�стя�нення

бор��� повідомляє� Несторова� Юрія

Петровича�про�те,�що�29�листопада�2007

ро���б�ло�винесено�заочне�рішення,�я�им

позовні�вимо�и�б�ло�задоволено.�М.�Київ,

в�л.�Я.�Коласа,�27-а.

Апеляційний�с�д�м.�Києва повідомляє,

що�роз�ляд�справи�за�апеляційною�с�ар�ою

Стари�ової�Світлани� Геор�іївни� на� рішення

Оболонсь�о�о� районно�о� с�д��м. Києва� від

27 червня� 2007� ро��� �� справі� за� позовом

Стари�ової� Світлани� Геор�іївни,�Федорова

Оле�а�Оле�сандровича,�Федорової�Аліфтини

Трохимівни� до� Кричевсь�о�о�Юрія� Ві�то-

ровича,�К�жель�Сер�ія�Ві�торовича,�Мельни�

Валентини�Василівни,� 3-ті� особи:� приватні

нотарі�си�Київсь�о�о�місь�о�о�нотаріально�о

о�р����Гаврилова�Оль�а�Василівна,� Іванова

Світлана�Ми�олаївна,�Гончар�Тетяна�Володи-

мирівна,� про� визнання� до�оворів� ��півлі-

продаж�� недійсними� та� відш�од�вання

моральної�ш�оди� призначено� на� 28� січня

2008�ро���о�14.50�в�приміщенні�Апеляційно�о

с�д�� м. Києва� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Володимирсь�а,�15,�(2-й�поверх).

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє� відповідача�Назарен�а�Ми�ол�

Ми�олайовича,� я�ий� зареєстрований� в�м.

Києві,� в�л.�Празь�а,� 3,� �в.� 378,� про� те,�що

роз�ляд� справи� за� позовом� до� ньо�о

Назарен�а�Сер�ія�Ми�олайовича�та�Назарен�а

Оле�сандра�Сер�ійовича�про�визнання�та�им,

що�втратив�право� �орист�вання�житловою

площею,�призначено�на�13.12.07 р.�на�9.00�в

приміщенні�Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��м.

Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,

�аб.�37.�С�ддя�Т.�І.�Горбань.

Яв�а� в� с�дове� засідання� відповідача

обов’яз�ова.�При� собі�мати� до��мент,�що

посвідч�є�особ�.

У� випад��� неяв�и� відповідача� с�дове

засідання�відб�деться�за�йо�о�відс�тності.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє� відповідача� Ковальч��� Олен�

Сер�іївн�,� я�а� проживала� та� б�ла

зареєстрована� в�м.� Києві,� пр-т� Тичини,� 9,

�в. 244,� про� те,� що� роз�ляд� справи� за

позовом�до�неї�Косю��Анастасії�Оле�івни�про

позбавлення�бать�івсь�их�прав�призначено

до�с�дово�о�роз�ляд��на�13.12.07 р.�на�12.30

в�приміщенні�Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д�

м. Києва� за� адресою:� м. Київ,

в�л. Сер�ієн�а, 3,��аб.�37.

Яв�а� в� с�дове� засідання� відповідача

обов’яз�ова.�При� собі�мати� до��мент,�що

посвідч�є�особ�.

У� випад��� неяв�и� відповідача� с�дове

засідання�відб�деться�за�йо�о�відс�тності.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,� що� 18.12.2007� ро��� о� 9.30.

відб�деться� роз�ляд� цивільної� справи� за

позовом� Ч�би� Оль�и� Оле�сіївни� до

Миронен�а�Ярослава�Володимировича�про

відш�од�вання�ш�оди,�заподіяної�дорожньо-

транспортною�при�одою.

Роз�ляд�справи�відб�деться�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��.�16,�під��олов�ван-

ням�с�дді�Ма��хи�А.А.

У� с�дове� засідання� ви�ли�ається

відповідач:� Миронен�о� Ярослав� Володи-

мирович,� м.� Київ,� в�л.� Ніжинсь�а,� 14

(��ртожито�).� В� разі� вашої� неяв�и� справ�

б�де�роз�лян�то�без�вашої��часті.

Подільсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє� про� те,�що� с�дове� засідання� �

справі�№�2-4379/07�за�позовом�Найди О. В.

до� Найди О. М.,� треті� особи:� ЖБК

“Мотозаводець-5”,�Найда Г. І.,� Найда В. О.

та�Найда�Д. О.,�про�визнання�особи�та�ою,

що�втратила�право��орист�вання�житловим

приміщенням,�відб�деться�в�приміщенні�с�д�

(м.� Київ,� в�л.� Хорива,� 21,� �аб.10)� під

�олов�ванням� с�дді� Тре��бен�о� Л.О.

12.12.2007�ро���о�12.30.

Солом’янсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє,� що� 12.12.2007� ро��� о� 9.15

відб�деться�роз�ляд�цивільної�справи�за�позовом

Борщен�о� Оль�и� Валеріївни� до� Т�ач��а

Володимира� Васильовича,� Т�ач��а� Василя

Володимировича,�Бовтен�а�Р�слана�Борисовича,

відділ��ромадянства�та�реєстрації�фізичних�осіб

Солом’янсь�о�о�РУГУ�МВС�У�раїни�в�м. Києві�про

�с�нення� переш�од� в� �орист�ванні� та

розпорядженні�майном.

Роз�ляд� справи� відб�деться� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��.�16,�під��олов�ванням

с�дді�Ма��хи�А.�А.

У�с�дове�засідання�ви�ли�аються�відповідачі:

-� Т�ач��� Володимир� Васильович,� Т�ач��

Василь� Володимирович,� Бовтен�о� Р�слан

Борисович,�м.�Київ,�в�л.�Бо�данівсь�а,�2,��в.�53.

В�разі�вашої�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то

без�вашої��часті.

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

№

з/п

Повна�хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення,��в.м

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

орендарем

Стартова�ціна

�рн/�в.м./

місяць�станом

на�30�вересня

2007�р.

1 2 3 4 5 6

1. Корп�с�№1:��.�306 М�рмансь�а,�1 12,2 Офісне�приміщення 42,86

2. Корп�с�№1:��.�506 М�рмансь�а,�1 34,4 Офісне�приміщення 42,86

3.

Корп�с�№1:��.103-105а,�601,�604 М�рмансь�а,�1 125,8 Офісне�приміщення 42,86

Корп�с�№1:��.�423,�426 М�рмансь�а,�1 59,6
Лабораторні

приміщення
42,86

Ізотопний��орп�с:��.�6-8 М�рмансь�а,�1 36,8
Лабораторні

приміщення
42,42

С�ладсь�а�б�дівля:�частина�с�лад� М�рмансь�а,�1 40,8
С�ладсь�е

приміщення
15,99

4.
Корп�с�№1:��.�432-435 М�рмансь�а,�1 101,4

Лабораторні

приміщення�для

проведення�НДР

42,86

Корп�с�№1:��.�436,�430,�134-2 М�рмансь�а,�1 42,3 Офісне�приміщення 42,86

5.

Корп�с�№1:��.�1-13 М�рмансь�а,�1 243,85 Офісне�приміщення 42,86�

Матеріальний�с�лад:�частина М�рмансь�а,�1 148
С�ладсь�е

приміщення
16,33�

6. Корп�с�№1:��.�405,�406 М�рмансь�а,�1 25,9 Офісне�приміщення 42,86�

7.

Корп�с�№2:���.�206,�209,�210,�320
Хар�івсь�е�шосе,

50
251,9 Офісне�приміщення 42,93

Корп�с�№2:���.�021
Хар�івсь�е�шосе,

50
52,0

С�ладсь�е

приміщення
18,13�

Корп�с�№2:�Частина�с�лад��на

подвір’ї

Хар�івсь�е�шосе,

50

134�

№�10314862

С�ладсь�е

приміщення
16,33

Корп�с�№2:�Частина�с�лад��на

подвір’ї

Хар�івсь�е�шосе,

50

130�

№�10314335

С�ладсь�е

приміщення
16,33

8. Корп�с�№2:��.�319
Хар�івсь�е�шосе,

50
31

Лабораторне

приміщення
42,51

9.

Корп�с�№2:��.�101,�106,�107,�139,

142

Хар�івсь�е�шосе,

50
104,3

Офісне�

приміщення
42,93

Корп�с�№2:�цо�ольні�приміщення
Хар�івсь�е�шосе,

50
242,9

Лабораторні

приміщення�для

проведення�НДР

27,55

Корп�с�№2:��.�409
Хар�івсь�е�шосе,

50
36,1

Лабораторні

приміщення�для

проведення�НДР

42,51

Корп�с�№2:��.�001,�002
Хар�івсь�е�шосе,

50
36,7

С�ладсь�е

приміщення
18,13�

10. Корп�с�№1: М�рмансь�а,�1

на�тех.�поверсі�8,4

Для�розміщення

базової�станції

38,10

право�на

розміщення�

на�одній�що�лі�

на�по�рівлі�5-х

антен�(25�м2)

164,4

11. Корп�с�№2:

Хар�івсь�е�шосе,

50
на�тех.�поверсі�9,5

Для�розміщення

базової�станції

38,09

право�на

розміщення�

на�одній�що�лі�

на�по�рівлі�3-х

антен�(118,5�м2)

20,95

12. Корп�с�№2:

Хар�івсь�е�шосе,

50

на�тех.�поверсі

19,69

Для�розміщення

базової�станції

38,09

право�на

розміщення�на

одній�що�лі�на

по�рівлі�4-х�антен

(157,9�м2)

21,41

Приміт�и:�В�таблиці�в�азана�почат�ова�вартість�оренди�1��в. м�приміщення�до�почат����он��рс�,�без�врах�вання

�ом�нальних�та�інших�платежів.

В�приміщеннях,�на�розс�д�орендаря,�може�б�ти�ви�онаний�поточний�ремонт.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах�з�печат�ою��часни�а��он��рс��та�з�написом

“на��он��рс”�до�12.00�25��р�дня�2007�р.�за�адресою:�м. Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�1,��аб.�210.

Кон��рс�по�здачі�приміщень�в�оренд��відб�деться�26��р�дня�2007�р.�о�10.00�в�приміщенні�малої��онференц-

зали�інстит�т��за�адресою:�02094,�м.�Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�1.

Довід�и�про��мови�проведення��он��рс��та�перелі��необхідних�для��он��рс��до��ментів�можна�отримати�з�9.00

до�12.00�(в�робочі�дні)�за�адресою:�м.Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�1,��аб.�210�або�за�телефоном�8�(044)�573-25-60.

Інстит�т�політичних�і�етнонаціональних�досліджень�ім.�І.Ф.�К�раса

HАН� У�раїни� о�олош�є� �он��рс� на� передач�� в� оренд�� наст�пно�о

нер�хомо�о�майна�HАН�У�раїни.�Умовами�проведення��он��рс��є:

– зобов’язання� орендаря� ��ласти� до�овір� за� типовим� зраз�ом,

затвердженим�постановою�Бюро�Президії�НАН�У�раїни� (можна

отримати����онта�тної�особи);

– дотримання�вимо��е�спл�атації�об’є�та;

– страх�вання�орендовано�о�приміщення�на�весь�термін�дії�до�овор�

оренди�на��ористь�орендодавця;

– �омпенсація� переможцем� �он��рс�� витрат� на� здійснення

незалежної�оцін�и�орендовано�о�приміщення;

– �омпенсація�витрат�на�п�блі�ацію�о�олошення�про��он��рс;

– зобов’язання�про�сплат��авансових�платежів�за�1–2�місяці�оренди.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються���запечатаних�печат�ою

�часни�а��он��рс���онвертах�з�написом�“на��он��рс”.

Кон��рс� проводиться� 18� �р�дня� 2007� ро��� о� 12.00� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�К�т�зова,�8,��аб.�217.

Довід�и�за�телефонами: 8-044-286-76-73

8-050-311-33-83.

Кінцевий� термін� подання� пропозицій� для� �часті� в� �он��рсі� –

17.12.2007�р.

Конта�тна�особа:�Процен�о�Сер�ій�Володимирович.

Повна

хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення�

Площа

приміщення

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

орендарем

Стартова�ціна

оренд.�плати�

за�1�в.м.�

(без�ПДВ)

Термін�дії�до�.

оренди

1 2 3 5 7 8

Кабінети�на

першом��поверсі

адміністративної

б�дівлі

м.�Київ,�

в�л.�К�т�зова,�8,

�аб.�111,�

113,�

114,�

115-1

93,5��в.м�

В�т.�ч.�

16,4�

36,9�

16,9�

23,3

Розміщення

офіс�

205,80 До�31.12.2008�р.

Частина��абінет�

на�др��ом�

поверсі

адміністративної

б�дівлі

м.�Київ,�

в�л.�К�т�зова,�8,

�аб.�210

13,4��в.м Розміщення

офіс�

109,54 До�31.12.2008�р.

Кабінети�на

третьом��поверсі

адміністративної

б�дівлі

м.�Київ,�

в�л.�К�т�зова,�8,

�аб.�317,�

318,�

319,�

320

70,2��в.�м�

В�т.�ч.�

17,5�

17,6�

17,5�

17,6

Розміщення

офіс�

205,80 До�31.12.2008�р.

Приміщення�в

цо�ольном�

поверсі

адміністративної

б�дівлі

м.�Київ,�в�л.

К�т�зова,�8,

напівпідвал:�

Офіс�

С�лад

165��в.�м�

В�т.�ч.�

40,1�

124,9

Розміщення

офіс��та�с�лад�

67,70�

53,66

До�31.12.2008�р.

Частина

вестибюлю

м.�Київ,�

в�л.�К�т�зова,�8,

вестибюль

4,7��в.�м Розміщення

офіс�

112,74 До�31.12.2008�р.

Наймен�вання�по�азни�а Звітний�період Попередній�період

Усьо�о�а�тивів 50�339,2 35�073,9

Основні�засоби 5�762,7 6�178,5

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 113,4 94,2

Запаси 36�060,8 21491,3

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 3�996,4 4�161,8

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 1�017,0 2�135,2

Нерозподілений�приб�то� 6�023,3 1�629,7

Власний��апітал 2�881,3 2�896,2

Стат�тний��апітал 1�599,9 1�599,9

Дов�остро�ові�зобов’язання 10�406,3 13�332,1

Поточні�зобов’язання 29�428,4 15�616,0

Чистий�приб�то��(збито�) 4�699,2 -�293,9

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 1�797,7 1�797,7

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) 0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя�ом�період�
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 458 467
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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 4133
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Оль а НАВРОЦЬКА,
стиліст:
— Чесно аж чи, вночі я не про-
идаюся. Мої дні настіль и наси-
чені роботою, що оли я ля аю
спати, то просто засинаю мерт-
вим сном. Хоча, я що добре под -
мати, є зв и, отрі я справді не
перенош — собачий ав іт. Осо-
бисто для мене це ірше за б дь-
я си налізацію.

Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА,
народний деп тат
VI с ли ання:
— Є за он, я ий визначає, що

не повинно б ти ш м , отрий за-
важає відпочин , після 23.00. Це
рішення прийняте і затверджене,
том , я що си налізація спрацьо-
в є постійно, потрібно зверн тися
до Державтоінспе ції зі с ар ою.
Та ий лист ромадяни повинні по-

дати двох примірни ах, відповіс-
ти їм, за чинним за онодавством,
мають протя ом місяця. Маши-
на — це приватна власність, сі
несправності слід с вати. Можна
подати позов і до с д , я що є під-
тверджені дані про заподіяння
ш оди (медична довід а про по-
іршення стан здоров’я, серце-
вий напад тощо). За алом радж
звертатися до адміністративних
с дів про пор шення ромадсь о-
о поряд після 23.00.

DJ Злата:
— Я божеволію. Зачиняю всі ві -

на я омо а щільніше. В мене та а
сит ація майже щодня. Добре, що
моя машина не спрацьов є, а то я
щораз починаю переживати: не-
вже та часто хоч ть зламати чиєсь
авто? С ар я навряд чи подава-
тим — не хоч пс вати нерви.

Ùî âè ðîáèòå, ÿêùî
âíî÷³ óâåñü ÷àñ ó äâîð³
ïðàöþº ñèãíàë³çàö³ÿ?

Аліна ГРОСУ,
співач а:
— Я б запросила хлопця чи сво о др а. Я люблю

бальні танці ( іль а разів проб вала на них ходити), а
та ож спортивні стилі “дис о”. З артистів чи знаме-
нитостей ва алася б, о о запросити, адже я їх сіх по-
важаю і, з іншо о бо , вони старші. На мою д м , та-
нець — це сплес емоцій, піднесення настрою, це о-
ли тобі с мно, а ти настрій перетворюєш р х. І та
приємно просто танцювати.

Володимир БИСТРЯКОВ,
омпозитор:
— Сандр Балло . Вона мені подобається, це я мрія.

А в реальном житті потанцював би з Раїсою Бо ати-
рьовою. Танець — то спіл вання без слів, нама ання

відч ти одне одно о точніше. У цьом танець подібний
до м зи и. Пам’ятаєте відоме: “Слово изреченное есть
ложь”? Невербальні мистецтва — витонченіші, більше
оворять до вн трішньо о “я”.

Леонід ГРАЧ,
народний деп тат від КПУ:
—Юлію Володимирівн , щоб станцювати останній

вальс. Я люблю повільні м зичні омпозиції — вальс,
фо строт, тан о. З юності залишився трепетний-тре-
петний спо ад про “Білий танець”. Одя , льт ра р -
х , естети а — все це важливо в танці. Він армоніз є
людин , з партнером ти поч ваєшся я єдине ціле. Я
пере онаний, що мас льт ра з сіма її примітивізма-
ми — це явище тимчасове, перехідне. Вічне, расиве,
естетичне з часом переможе.

Êîãî á âè çàïðîñèëè íà òàíåöü?

Êèÿíè áîðþòüñÿ 
ç øóìîì 
çà äîïîìîãîþ 
ì³ë³ö³¿

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà, 
ñòàâøè äðóãîþ, 
çàëèøèëàñÿ ïåðøîþ
Ïðîãðàø ó ô³íàë³ “Òàíö³â ³ç ç³ðêàìè” ñï³âà÷êà
ñïðèéíÿëà áåç ðîç÷àðóâàííÿ

Ó ñóáîòó ñòàëè â³äîì³ ïåðå-
ìîæö³ ïðîåêòó “Òàíö³ ç ç³ðêà-
ìè-3”. Ïîïðè õàðèçìàòè÷í³ñòü ³
ìàéñòåðí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ïàðè
Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà — Âëàä
ßìà, ïàëüìà ïåðøîñò³ ä³ñòàëàñÿ
ïîëüñüêîìó àêòîðîâ³ Ìàð÷èíó
Ìðî÷åêó òà óêðà¿íö³ Ãàíí³ Ïè-
ëèïåíêî. Âîäíî÷àñ Íàòàëÿ Ìî-
ãèëåâñüêà òà Âëàä ßìà ä³ñòàëè
íàéâèù³ áàëè æóð³ — 116, à ¿õ-
í³ êîíêóðåíòè — ëèøå 109. Çà
õîðåîãðàô³÷íèìè íîìåðàìè
ñï³âà÷êè ³ òàíö³âíèêà, îñîáëèâî
ô³íàëüíèìè — êâ³êñòåïîì ³ ñàì-
áîþ, ³ç çàõâàòîì ñïîñòåð³ãàëà âñÿ
êðà¿íà. “Çà ñâî¿ìè â³ä÷óòòÿìè, ÿ
ïåðåìîãëà äëÿ ñåáå,— ïîä³ëèëà-
ñÿ ç “Õðåùàòèêîì” Íàòàëÿ Ìî-
ãèëåâñüêà.— Ìè áàãàòî ïðàöþ-
âàëè ³ çàõîïèëèñÿ ïðîöåñîì, òî-
ìó ì³ñöå íå òàêå âæå é âàæëèâå.
Íàøó äîëþ âèçíà÷èëè ãëÿäà÷³,
òîæ íå ìàþ îáðàçè ÷è ðîç÷àðó-
âàííÿ”.

Âàðòî ïðèãàäàòè é ð³øó÷³ñòü
Íàòàë³ Ìîãèëåâñüêî¿, ÿêà âèéøëà
íà ïàðêåò íåâäîâç³ ï³ñëÿ àâàð³¿, ç
ïîâ’ÿçêîþ íà òðàâìîâàí³é ðóö³ —
³ áóëà íàð³âí³ ç ³íøèìè ïàðàìè.
“ß íåñïîä³âàíî øâèäêî ñòàëà ïî-
÷óâàòèñÿ êðàùå,— ç³çíàëàñÿ

“Õðåùàòèêó” ïàí³ Ìîãèëåâ-
ñüêà.— Òàíö³ ìîâáè ë³êóâàëè ìå-
íå. Ç êîæíèì âèñòóïîì ìåí³ áó-
ëî âñå ë³ïøå é ë³ïøå”. Íàâ³òü
ï³ñëÿ ïîðàçêè Íàòàëÿ Ìîãèëåâ-

ñüêà çäàâàòèñÿ íå çáèðàºòüñÿ. “ß
äóæå íàïîëåãëèâà,— êàæå âîíà.—
Âñ³ íåâäà÷³ é ïåðåïîíè âèêëèêà-
þòü â ìåíå íå ñìóòîê, à çäîðîâó
çë³ñòü”
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Що ви робите, якщо вночі
на подвір`ї весь час

працює
автосигналізація?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ îïàäè,

ïåðåâàæíî ó âèãëÿä³ äîùó. Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âí³÷íèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+5°Ñ, âíî÷³ â³ä —2 äî +3°Ñ; ó ï³âäåíí³é
÷àñòèí³ âäåíü +6...+11°Ñ, âíî÷³ +1...+6°Ñ; â Êðèìó äî +15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèê³ îïàäè ó
âèãëÿä³ ìîêðîãî ñí³ãó òà äîùó. Íà äîðîãàõ ì³ñöÿìè îæåëåäèöÿ.
Â³òåð ï³âí³÷íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä 0 äî +5°Ñ, âíî-
÷³ —2...+3°Ñ

Наталя Мо илевсь а та Влад Яма не здоб ли першо о місця, проте стали
най расивішою парою сіх трьох “Танців”

Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Äçâîíþ â ì³ë³ö³þ — 23 %
2. Ðîçøóêóþ âëàñíèêà àâòîìîá³ëÿ ñåðåä ñóñ³ä³â — 18 %
3. Á’þñü ãîëîâîþ îá ñò³íêó — 16 %
4. Âèçèðàþ ó â³êíî, áî òî ìîÿ ìàøèíà — 13 %
5. Íàìàãàþñÿ çàñíóòè — 11 %
6. Òåïëèì ñëîâîì çãàäóþ âëàñíèêà ìàøèíè — 10 %
7. Ñïîê³éíî ³ ç ã³äí³ñòþ ï’þ âàëåð³àíó — 6 %
8. Ìåí³ áàéäóæå — 2 %

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

На вихідних за інчився
танцювальний марафон
"Танці з зір ами-3. Лі а
чемпіонів". Переможцями
несподівано стали раїн-
сь о-польсь а пара Мар-
чин Мроче та Ганна Пили-
пен о. Проте фаворитами
ж рі та лядаць их симпа-
тій залишилися співач а
Наталя Мо илевсь а разом
із професійним танцівни-
ом Владом Ямою.
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