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КРАСА МАЄ ЮРИДИЧНУ СИЛУ
У Київсь ом національном ніверситеті
обрали най расивіш дівчин

Êè¿âðàäà ïðîéøëàñÿ 
ïî “Õðåùàòèêó”
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðîãîëîñóâàëè çà ë³êâ³äàö³þ êîìóíàëüíèõ ãàçåò

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà 
ãàçåòè “Õðåùàòèê”

Учора на сесії Київради деп тати
про олос вали за лі відацію сіх
без винят др ованих ом -
нальних ЗМІ. Серед тих, хто не
до одив народним обранцям,
виявився і "Хрещати ". Проте
ж рналісти м ніципальних ви-
дань здаватися намір не ма-
ють. І сподіваються на підтрим
своїх оле і читачів.

Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ùîäî “ë³êâ³äàö³¿ êî-
ìóíàëüíèõ ÇÌ²” òàêè âïëèíóëî íà ñâ³äî-
ì³ñòü ðåäàêö³¿ “Õðåùàòèêà”. Ë³êâ³äàòîðè
öå õòî? Ðîçñòð³ëüíà êîìàíäà? Äóøîãóáö³??
Íàéìàí³ âáèâö³??? Ñàìå ñëîâî “ë³êâ³äóâà-
òè” ìîæíà ³ òëóìà÷èòè íà êøòàëò “âáèòè
âñþ ðåäàêö³þ áåç ðîçáîðó”. Éäå ëþäèíà, à
â íå¿ ïîñâ³ä÷åííÿ â³ä “Õðåùàòèêà” — ïàõ!
² íåìàº ëþäèíè — íåìàº ïðîáëåìè. Öå íå
æàðò. Àäæå ñàìå çà ë³êâ³äàö³þ ïðîãîëîñó-
âàëè äåïóòàòè. Íå ðåîðãàí³çàö³þ, íå ïðè-
ïèíåííÿ ô³íàíñóâàííÿ, íå çì³íó ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ. Îòîæ òîé, õòî çíèùèòü æóð-
íàë³ñòà àáî ïðàö³âíèêà “Õðåùàòèêà”, áóäå
çàõèùåíèé çàêîíîì, çà ÿêèé ïðîãîëîñóâà-
ëè äåïóòàòè Êè¿âðàäè. Äÿêóºìî âàì, ïàíî-
âå äåïóòàòè! Âè ñïðàâæí³ äåìîêðàòè, çà-
õèñíèêè ³íòåðåñ³â ëþäåé ³ çíàí³ ãóìàí³ñòè.

Ðåäàêö³ÿ çíàëà, ùî â áàãàòüîõ ³ç âàñ º
ïðîáëåìè ç³ ÇÌ², àëå íå ï³äîçðþâàëà, ùî
òàêîþ ì³ðîþ! Öå æ ñê³ëüêè òðåáà ìàòè êîì-
ïëåêñ³â ïåðåä æóðíàë³ñòàìè, ùîá ï³äòðèìà-
òè ë³êâ³äàö³þ! Àäæå êîëè º ÿêàñü îáðàçà, òî
â ïðàâîâ³é äåðæàâ³ çíàõîäÿòü âèííîãî ³ ñòà-
ðàííî äîâîäÿòü (àáî íå äîâîäÿòü) éîãî ïðî-
âèíó. Íàâ³òü ÿêùî ³ äîâîäÿòü, òî íå âèíè-
ùóþòü éîãî ñ³ì’þ, âóëèöþ, ñåëî ÷è ì³ñòî.
Ò³, õòî ïðîãîëîñóâàâ çà ë³êâ³äàö³þ ðåäàêö³¿,
öüîãî íå óñâ³äîìëþþòü. Àëå æ âîíè ïè-
øóòü çàêîíè äëÿ ì³ñòà! Ìåøêàíö³ ñòîëèö³
ìàþòü áðàòè ç íèõ ïðèêëàä. Òà ÿêùî â³çü-
ìóòü, òî öå áóäå ì³ñòî, äå æèâóòü ëèøå ñå-
ð³éí³ âáèâö³.

“Õðåùàòèê” óïåâíåíî ìîæå ñêàçàòè, ùî
æîäåí ³ç äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, ÿêèé ë³êâ³äó-
âàâ êîìóíàëüí³ ÇÌ², çà îñòàí³ ì³ñÿö³ íå ïå-
ðåñòóïèâ ïîðîãà íàøî¿ ðåäàêö³¿. ßê ìîæíà
âèð³øóâàòè äîëþ ëþäåé, íàâ³òü íå ïîñï³ë-
êóâàâøèñÿ ç íèìè? Ñâî¿ì êðîêîì Êè¿âðà-
äà íå ïðîñòî ë³êâ³äóâàëà êîìóíàëüí³ ÇÌ² —
âîíà â³äãîðîäèëàñÿ â³ä æóðíàë³ñò³â, ïðîãî-
ëîñóâàâøè çà òå, ùî ãàçåòó çàì³íèòü íà áþ-
ëåòåíü. Òîáòî øàíîâí³ îáðàíö³ íå õî÷óòü
æîäíèì ÷èíîì àíàë³çóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³-
ñòü, âîíè ïðîñòî íàâ’ÿçóþòü ñâîþ âîëþ, çà
ùî ³ ïðîãîëîñóâàëè.

За інчення на 2-й стор.
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Голова омісії Оле сандр Про німа читає азет “Хрещати ” д же ори інально
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êè¿â ïîäáàº 
ïðî ìàëîçàáåçïå÷åíèõ

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïðîâåëà íàðàäó ³ç çàñòóïíèêàìè ãî-
ë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é ç ïèòàíü ñïîæèâ-
÷îãî ðèíêó, íà ÿê³é îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ï³ëü-
ãîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ Êèºâà ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ.
Êîæåí çàñòóïíèê ïðîçâ³òóâàâ, ÿêó ðîáîòó âè-
êîíàâ ðàéîí. Çîêðåìà, ñê³ëüêè äèñêîíòíèõ
êàðòîê ç³ çíèæêàìè íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè
âæå âèäàíî. ßê çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà,
çàâäÿêè çàïðîâàäæåííþ ïðîãðàìè ñ³ì’¿, ÿê³
ïîòðåáóþòü ï³ëüãîâîãî òîðãîâåëüíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ (â ñòîëèö³ ¿õ ïîíàä 5 òèñÿ÷), çìî-
æóòü ùîì³ñÿöÿ çàîùàäèòè íà ïðîäóêòàõ 45—
50 ãðí. Òàêîæ âëàäà ïëàíóº íàñòóïíîãî ðî-
êó ïðîâåñòè äî 300 ÿðìàðê³â, äå ïðîäàâàòè-
ìóòü òîâàðè çà ö³íàìè âèðîáíèêà

Ìåð³ÿ äàñòü á³é òóáåðêóëüîçó
Ó ñåðåäó çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà

Ê³ëü÷èöüêà ïðîâåëà ðîáî÷ó íàðàäó ç ïèòàíü
ïîë³ïøåííÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâî-
ðèì íà òóáåðêóëüîç. ßê íàãîëîøóâàëîñÿ íà
íàðàä³, â ìåäè÷í³é ãàëóç³ ãîñòðî ñòîÿòü ïðîá-
ëåìè êàäð³â, íåâèñîêî¿ îïëàòè ïðàö³, ïîäå-
êóäè ñëàáêî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè.
Îêð³ì çá³ëüøåííÿ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ,
ðîçãëÿíóòî ìîæëèâ³ñòü ñõâàëåííÿ ³íâåñòèö³é-
íèõ ïðîãðàì. Ïðîòèòóáåðêóëüîçíå â³ää³ëåííÿ
ë³êàðí³ ¹ 1, ÷èº ïðèì³ùåííÿ ïðèëÿãàº äî
ïàðêó Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, ì³ñüêà âëàäà ìàº
íàì³ð ïåðåíåñòè íà òåðèòîð³þ ë³êàðí³ ï³ä Ãîñ-
òîìåëåì, ùî ðîçòàøîâàíà íà ä³ëÿíö³ â 10 ãåê-
òàð³â. Òàì ìîæíà áóäå çâåñòè áóäèíîê äëÿ
ìåäïðàö³âíèê³â. Öå äîïîìîãëî á çàëó÷èòè òà
óòðèìóâàòè êàäðè. Ðîçãëÿäàëè òàêîæ ìîæëè-
â³ñòü ïåðåâåäåííÿ ìåäïðàö³âíèê³â ç³ ñòàö³î-
íàðíèõ â³ää³ëåíü äî ïîë³êë³í³÷íèõ

Ìåðó ïîäÿêóâàëè 
çà äîïîìîãó

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îòðè-
ìàâ ëèñò ïîäÿêè â³ä ôîíäó “Ä³àáåòèê”.
“Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó! Êè¿â-
ñüêèé áëàãîä³éí³é ôîíä “Ä³àáåòèê” âèñëî-
âëþº Âàì ïîäÿêó çà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó â
ðîçì³ð³ ñ³ìäåñÿòè òèñÿ÷ íà îðãàí³çàö³þ òà
ïðîâåäåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â äëÿ õâî-
ðèõ íà ä³àáåò êèÿí, â òîìó ÷èñë³ ùîð³÷íî¿
àêö³¿ “Âñåñâ³òí³é äåíü ä³àáåòó”,— éäåòüñÿ ó
ëèñò³

Äåïóòàòè íå äàëè Êèºâó
çàìåðçíóòè
À Îëåñü Äîâãèé ïîîá³öÿâ çáóäóâàòè íîâèé ñòàä³îí

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На вчорашній сесії Київради де-
п тати внесли зміни до бюджет
столиці та створили робоч р -
п з перевір и фа тів продаж
нар отичних речовин апте ах
столиці. А напри інці засідання
посварилися через "Квітни ар".

Ó÷îðà íà áðèô³íãó ïåðåä â³äêðèòòÿì
ñåñ³¿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé
ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòàì, ùî â ïðîöåñ³
ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó
“ªâðî-2012” ó ñòîëèö³ ìîæóòü çáóäóâà-
òè íîâèé ñòàä³îí. Éîãî ïëàíóþòü çâåñ-
òè íà ì³ñö³ òàíêîâîãî ïîë³ãîíó ïðè â’¿ç-
ä³ äî Êèºâà àáî íà íåçàáóäîâàíèõ ä³-
ëÿíêàõ Íàö³îíàëüíîãî âèñòàâêîâîãî
êîìïëåêñó.

Íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè òàêîæ
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ âèä³ëèòè 33,97 ìëí
ãðí íà êîìïåíñàö³þ çáèòê³â åíåðãîïîñ-
òà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” çà ñåð-
ïåíü—âåðåñåíü. Öþ ñóìó âèòðàòÿòü íà
êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³ ì³æ ñîá³âàðò³ñòþ
òåïëîåíåðã³¿ ³ ÷èííèìè òàðèôàìè. Çà ñëî-
âàìè ãîëîâè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Âîëîäè-
ìèðà Ïðèñÿæíþêà, ö³ êîøòè äàäóòü çìî-
ãó “Êè¿âåíåðãî” ðîçðàõóâàòèñÿ çà ñïîæè-
òèé ãàç ³ éîãî òðàíñïîðòóâàííÿ, ùî çà-
áåçïå÷èòü áåçïåðåá³éíå åíåðãîïîñòà÷àí-
íÿ ñòîëèö³.

Êð³ì òîãî, íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
ñòâîðèëè ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà ïåðåâ³ðÿòè-
ìå ôàêòè ïðîäàæó íàðêîòè÷íèõ ïðåïà-
ðàò³â ó àïòåêàõ. Çðîáëåíî öå ó â³äïîâ³äü
íà çàïèò äåïóòàòà Ñåðã³ÿ Áåðåçåíêà, ÿêèé
ïðåäñòàâëÿº Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî. “²íêîëè îðãàíè ÌÂÑ ïðîâîäÿòü ïå-
ðåâ³ðêè, àëå çðåøòîþ àïòåêè ëèøå ñïëà-
÷óþòü øòðàôè, ³ òîðã³âëÿ òðèâàº”,— çà-

ÿâèâ Ñåðã³é Áåðåçåíêî. Äî ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè óâ³éäóòü ïðåäñòàâíèêè ì³í³ñòåðñòâ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó, à òàêîæ ïðîô³ëüíèõ ãî-
ëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é.

Íàïðèê³íö³ çàñ³äàííÿ ðîçãëÿäàëè ïè-
òàííÿ ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Êâ³òíè-
êàð”. Éîãî ïðåäñòàâíèêè, çàïðîøåí³ äî
çàëè äåïóòàòàìè â³ä Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà, ïðîñèëè äîïîìîãòè ïðèâàòèçóâàòè çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè. Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
íà ñåñ³¿ ïëàíóâàëè ò³ëüêè çàñëóõàòè ³í-
ôîðìàö³þ. “Êëè÷ê³âö³” ÷îìóñü îäðàçó çà-
ÿâèëè, ùî ñåêðåòàð Êè¿âðàäè íàâìèñíå
çàòÿãóº âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ. Íàòî-
ì³ñòü Îëåñü Äîâãèé íàãîëîñèâ, ùî äåïó-
òàòè â³ä Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà äåç³íôîð-
ìóþòü ãðîìàäÿí çàäëÿ âëàñíîãî ï³àðó. Íà
öüîìó ñåñ³þ äîâåëîñÿ çàêðèòè, à ãðîìà-
äÿíàì ïîîá³öÿëè, ùî ¿õíº ïèòàííÿ óñå-
òàêè âèð³øàòü

Деп тати з Бло Віталія Клич а мали змо виявити весь спе тр емоцій
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Øàíîâí³ êèÿíè!

Ïðèéì³òü ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç³ ñâÿ-
òîì, ÿêå ñèìâîë³çóº â³ääàí³ñòü ³ ãåðî¿çì óñ³õ
ïîêîë³íü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, âèçâîëèòåë³â
òà îáîðîíö³â ð³äíî¿ çåìë³, — Äíåì Çáðîé-
íèõ ñèë Óêðà¿íè!

Øîñòîãî ãðóäíÿ ìè âøàíîâóºìî ìóæí³ñòü
òà â³ääàí³ñòü òèõ, õòî â³äñòîÿâ Óêðà¿íó ó ðî-
êè â³éíè òà îõîðîíÿº ¿¿ âîëþ é ÷åñòü ñüîãî-
äí³, â ìèðíèé ÷àñ, — öå ñóõîïóòí³ â³éñüêà,
ïîâ³òðÿí³ òà â³éñüêîâî-ìîðñüê³ ñèëè Óêðà-
¿íè. Â³éñüêîâà ñïðàâà, ÿêó âè îáðàëè äëÿ ñå-
áå çà ïðîôåñ³þ, ïîòðåáóº íåáóâàëî¿ âèòðèì-
êè é ñèëè âîë³. Âàøà ëþáîâ äî Áàòüê³âùè-
íè, ãîòîâí³ñòü äî ñàìîïîæåðòâè òà â³ðí³ñòü
ïðèñÿç³ — çàïîðóêà ìèðó, ñïîêîþ ³ ùàñëè-
âîãî ìàéáóòíüîãî íàøîãî íàðîäó!

Áàæàþ âàì ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ ³ áàäüîðîñò³
äóõó. Íåõàé çàâæäè âàñ ñóïðîâîäæóþòü óñï³-
õè ó âàø³é ïî÷åñí³é ³ â³äïîâ³äàëüí³é ñëóæá³!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова

Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Êè¿âðàäà ïðîéøëàñÿ 
ïî “Õðåùàòèêó”

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ñèòóàö³þ, ùî ñòàëàñÿ íàâêîëî êîìó-
íàëüíèõ ÇÌ², “Õðåùàòèêó” ïðîêîìåíòó-
âàâ ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç
ïèòàíü ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ñâîáî-
äè ñëîâà Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ. Ð³øåííÿ äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè â³í íàçâàâ ïðîñòèì òèñ-
êîì íà ñâîáîäó ñëîâà. “Íà æàëü, áàãàòî
íàøèõ äåïóòàò³â ó ñâîºìó êóëüòóðíîìó ³
ñóñï³ëüíîìó ðîçâèòêó çàëèøèëèñÿ â ìè-
íóëîìó ñòîë³òò³. Öå âèäíî ç òîãî, ùî âî-
íè ðîçãëÿäàþòü ÇÌ² âèíÿòêîâî ÿê îáñëó-
ãó äëÿ ñâî¿õ âóçüêîïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â.
Çâ³äñè ¿õí³ åìîö³éíå ñòàâëåííÿ äî êîæíî¿
ïóáë³êàö³¿ òà åìîö³éí³ ð³øåííÿ. Öÿ äè-
ê³ñòü ñêîðî ìèíå”,— ñêàçàâ ïàí Áåêòóð-
ñóíîâ. Ðàäíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè íàãîëîñèâ,
ùî “öå óõâàëåíå ç ãîëîñó ð³øåííÿ — ãî-
ëîñë³âíå ³ íåîñòàòî÷íå. Êð³ì òîãî, âîíî
þðèäè÷íî í³ê÷åìíå. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ,
õî÷ ÿê áè òàì áóëî, çàëèøàºòüñÿ çà ãîëî-
âîþ Êè¿âðàäè. Óò³ì, “Õðåùàòèê”, “Âå÷³ð-
í³é Êè¿â” òà “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ” ó ñâî-
¿é äîë³ âæå ð³ê ÿê ñïèðàþòüñÿ íà ÷èòà÷³â,
à íå íà ïîë³òè÷íî ñòóðáîâàíèõ ãðîìàäÿí.

² òîìó çà áóäü-ÿêîãî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
áóäóòü ç³ ñâî¿ìè ÷èòà÷àìè. Òàêèì ÷èíîì,
öå íå Êè¿âðàäà ë³êâ³äîâóº âèäàííÿ, à íàø
ä³àëîã ³ç ÷èòà÷åì íå áóäå óñêëàäíåíèé
âòðó÷àííÿì ïîë³òèê³â”. Êàçáåê Áåêòóðñó-
íîâ íàãîëîñèâ, ùî, ìîæëèâî, äåÿêèì äå-
ïóòàòàì íå ïîäîáàºòüñÿ, ïðî ùî ïèøå òà
àáî òà êîìóíàëüíà ãàçåòà. “Àëå ìè æèâå-
ìî â äåìîêðàòè÷í³é äåðæàâ³, ³ ïðåñà ó íàñ
ïîâèííà áóòè ìàêñèìàëüíî â³ëüíîþ. Àäæå
âîíà ³ñíóº äëÿ òîãî, ùîá îá’ºêòèâíî âè-
ñâ³òëþâàòè ïîä³¿, à íå îáñëóãîâóâàòè ïî-
ë³òè÷í³ àìá³ö³¿ îêðåìèõ ïðåäñòàâíèê³â äå-
ïóòàòñüêîãî êîðïóñó. Öå ñì³øíî é ñóìíî,
êîëè äåïóòàò ïîâîäèòüñÿ, ìîâ äèòèíà, îá-
ðàæåíà íà âåëîñèïåä, ÿêèé ¿¿ â³ç, àëå ç
ÿêîãî âîíà âïàëà. Íàñë³äêè òàêîãî êðîêó
ïîçíà÷àòüñÿ ëèøå íà êèÿíàõ, êîòð³ çàì³ñòü
âèäàíü, ùî ¿ì ïîäîáàþòüñÿ, íåñïîä³âàíî
ïî÷íóòü îòðèìóâàòè ÿêèéñü áþëåòåíü, äå
ì³ñòÿòüñÿ ò³ëüêè ð³øåííÿ ³ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ âëàäè”,— çàÿâèâ Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ.

Íàãàäàºìî: ñåðåä äåïóòàò³â, êîòð³ óõâà-
ëèëè íàøó ë³êâ³äàö³þ, º é äóæå çàö³êàâëå-
í³ îñîáè. Ïàí Îëåêñàíäð Ïðîãí³ìàê, ÿêèé

ìàº ïðÿìèé ñòîñóíîê äî ãàçåòè “Êè¿âñüêå
ñëîâî”, êîòðà, äî ñëîâà, òåæ º äîòàö³éíîþ,
ïðîñòî ë³êâ³äóâàâ ñâîãî êîíêóðåíòà â îñî-
á³ íàøèõ âèäàíü, ðîç÷èñòèâøè ñîá³ øëÿõ
äî áþäæåòíèõ ãðîøåé. Îñü âàì ³ êëþ÷ äî
ðîçóì³ííÿ êîíôë³êòó. Ïàíîâ³ Ïðîãí³ìàêó
çàâàæàëî ñàìå ³ñíóâàííÿ ãàçåò “Õðåùàòèê”,
“Âå÷³ðí³é Êè¿â”, “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”.
Òîìó ïàí Ïðîãí³ìàê âèêîðèñòàâ ³íø³
ôðàêö³¿ äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ åêîíî-
ì³÷íèõ àìá³ö³é. À âò³ì, áàãàòî õòî â íàêëà-
ä³ íå çàëèøèâñÿ — Îëåêñàíäðà Ïðîãí³ìà-
êà âèêîðèñòàëè äëÿ ðîçõèòóâàííÿ ñèòóàö³¿
íàâêîëî Êè¿âðàäè. Àëå òóäè â³í ó ðàç³ äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â íå ïîòðàïèòü ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³. Çà òîãî, õòî äóøèòü ïðåñó, çà-
çâè÷àé ó Êèºâ³ íå ãîëîñóþòü.

Ç³ ñâîãî áîêó çàïåâíþºìî íàøèõ ÷èòà÷³â:
ìè ç âàìè! “Õðåùàòèê” êîæíîãî ðîáî÷îãî
äíÿ ïðèõîäèòèìå äî âàñ ³ ðîçïîâ³äàòèìå
ïðî Êè¿â, éîãî æèòòÿ, éîãî á³ëü ³ éîãî ìð³¿

Денис ЖАРКИХ,
в. о. оловно о реда тора

азети “Хрещати ”
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Àíäð³é ªÐÌÎËÀªÂ 
êåð³âíèê Öåíòðó ñîö³àëüíèõ 
äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ô³ãóðà Àðñåí³ÿ ßöåíþêà çäèâóâàëà òèõ,
õòî ñòåæèâ ëèøå çà âàêàíòíèìè ïîñàäàìè,
ïðîòå íàâðÿä ÷è öå áóëî íåñïîä³âàíêîþ äëÿ
òèõ, õòî óâàæíî ñòåæèâ çà ôîðìóâàííÿì
îíîâëåíî¿ êîìàíäè Ïðåçèäåíòà. Øâèäêèé
åë³òàðíèé çë³ò Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ñâ³ä÷èòü ³
ïðî âèñîêèé ð³âåíü äîâ³ðè äî íüîãî, é ïðî
âèñîê³ ñòàâêè íà íüîãî æ òàêè.

ß áà÷ó â îáðàíí³ Àðñåí³ÿ ßöåíþêà íà ïî-
ñàäó ñï³êåðà ïåâíèé çâ’ÿçîê ç ïîïåðåäí³ìè
óäà÷àìè ³ ïðîðàõóíêàìè Ïðåçèäåíòà â êîí-
òåêñò³ äîñòðîêîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â.
Àäæå íå ñåêðåò, ùî Ïðåçèäåíò ñåðéîçíî ðîç-
ðàõîâóâàâ çáåðåãòè êîíòðîëü çà ñâî¿ì áëîêîì
ï³ñëÿ óñóíåííÿ ïîïåðåäíüî¿ êîàë³ö³¿ â³ä âëà-
äè ³ çàáåçïå÷åííÿ óñï³øíèõ äîñòðîêîâèõ ïå-
ðåâèáîð³â. Òîáòî ñïîä³âàâñÿ, ùî â³í çìîæå
â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ðîçïîä³ëèòè ðîë³ ó êîàë³-
ö³¿, â ÿê³é áóäóòü çàáåçïå÷åí³ ³íòåðåñè ³ éî-
ãî âëàñí³, é ³íòåðåñè íàéáëèæ÷èõ ñîðàòíè-
ê³â òà ïàðòíåð³â çà ôîðìóëîþ øèðîêî¿ êî-
àë³ö³¿. Ïðåçèäåíò ïåðåì³ã, áî ñïðîì³ãñÿ äî-
âåñòè ñèòóàö³þ â³ä ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó äî
íîâîãî ïàðëàìåíòó, â ÿêîìó Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
âòðàòèëà ìîíîïîë³þ íà ïàðëàìåíòñüêó á³ëü-
ø³ñòü. Ïðîòå Ïðåçèäåíòîâ³ íå âäàëîñÿ çáå-
ðåãòè âïëèâîâ³ñòü ó âëàñí³é ïîë³òè÷í³é
êîìàíä³. Àêòèâíå çáëèæåííÿ ò³º¿ ÷àñòèíè ë³-
äåð³â, êîòð³ áà÷èëè âëàñíå ìàéáóòíº ó âåëè-
ê³é ïîë³òèö³ ç Áëîêîì Òèìîøåíêî, âíóòð³ø-
í³ ñóïåðå÷êè ó áëîö³ çìóñèëè Þùåíêà øó-
êàòè íîâèõ çàñîá³â. Îñê³ëüêè íå âäàëîñÿ ³í-
ñòàëþâàòè ³äåþ êåðîâàíîãî òåõíîëîã³÷íîãî
óðÿäó, ÷èìàëî ïîë³òèê³â, êîòð³ ðîçðàõîâóâà-
ëè ñòâîðèòè ïåâíó “êîìàíäó Ïðåçèäåíòà”,
îïèíèëèñÿ ïîçà ãðîþ. Ï³ê êðèçè ïðèïàâ íà
ïåðåìîâèíè ç ïðèâîäó êàíäèäàòóðè íà ïî-
ñàäó ñï³êåðà: êîíôë³êòíîþ âèÿâèëàñÿ ô³ãó-
ðà Êèðèëåíêà ³ íåñïîä³âàíî ïðîâàëüíèì ñòà-
ëî ïîçèö³îíóâàííÿ ó öüîìó ïðîöåñ³ ²âàíà
Ïëþùà. Äîâåëîñÿ Þùåíêîâ³ âèòÿãòè ç ðó-
êàâà íîâ³ êîçèð³ — òàêèì êîçèðåì âèÿâèâ-
ñÿ Àðñåí³é ßöåíþê — ô³ãóðà, ÿêà âëàøòó-
âàëà âñþ êîàë³ö³þ.

Íàäàë³ Àðñåí³é ßöåíþê áóäå ïîçèö³îíóâà-
òèñÿ íå ñò³ëüêè ÿê âäàëèé ñï³êåð, ñê³ëüêè ÿê
ë³äåð íîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ êîìàíäè, êîòðó íàëå-
æèòü ôîðìóâàòè Ïðåçèäåíòîâ³ íà óëàìêàõ
ÍÓ–ÍÑ. Ïîçàÿê ³ ïîë³òèêè, é åêñïåðòè âæå
íèí³ ñóìí³âàþòüñÿ ó òðèâàë³é ðîáîò³ íîâî-
îáðàíîãî ïàðëàìåíòó, íàâðÿä ÷è ñï³êåð ßöå-
íþê çìîæå çáóäóâàòè äîâãîñòðîêîâó êàð’ºðó
êåð³âíèêà Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ïðîòå â³í çìîæå
âèêîðèñòàòè ð³ê-ï³âòîðà ñï³êåðñòâà äëÿ çì³ö-
íåííÿ âëàñíèõ ïîçèö³é ó ïîë³òè÷í³é êîìàí-
ä³ äëÿ ïåðåõîïëåííÿ ³í³ö³àòèâè â ñâî¿õ ïàðò-
íåð³â ç íàøîóêðà¿íñüêî¿ äåñÿòêè. Ö³ çàâäàí-
íÿ ö³ëêîì ðåàëüí³.

Ó öüîìó ñåíñ³, ìåí³ çäàºòüñÿ, â³í ìîæå ïî-
âòîðèòè ôåíîìåí Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà. 2002
ðîêó òîãî îáðàëè ñï³êåðîì çàâäÿêè øèðîêî-
ìó êîìïðîì³ñó, ³í³ö³éîâàíîìó Ëåîí³äîì Êó÷-
ìîþ, ïðîòå ïðîòÿãîì îäíîãî êàëåíäàðíîãî
ðîêó ç òåõí³÷íîãî ñï³êåðà ïåðåòâîðèâñÿ íà
íîâèé öåíòð ïîë³òè÷íîãî òÿæ³ííÿ. Ìîæëè-
âî, òàêèé ñàìå øëÿõ óäàñòüñÿ ïîäîëàòè ïðî-
òÿãîì íàñòóïíîãî ðîêó ³ Àðñåí³þ ßöåíþêî-
â³. Òîä³ â³í ö³ëêîì çìîæå ïðåòåíäóâàòè íà
ðîëü ëþäèíè, ÿêà ôîðìóâàòèìå íîâå îáëè÷-
÷ÿ íîâî¿ ïðåçèäåíòñüêî¿ êîìàíäè. Àðñåí³é
ßöåíþê ñòàíå ðÿò³âíîþ ïàëè÷êîþ äëÿ Ïðå-
çèäåíòà
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Ðÿò³âíà ïàëè÷êà 
Â³êòîðà Þùåíêà

Â³éñüêîâèõ íàâ÷àòü ëþáèòè
Áàòüê³âùèíó çà ãðîø³
Äî 2011 ðîêó Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè ïåðåéäóòü 
íà êîíòðàêòíó îñíîâó

Ñüîãîäí³ ó ëàâàõ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà-
¿íè íàë³÷óºòüñÿ 200 òèñ. â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â. Ìàéæå 50 òèñ. ³ç íèõ — êîíòðàêò-
íèêè. Ó 2011 ðîö³ Çáðîéí³ ñèëè ïëàíó-
þòü çðîáèòè ïîâí³ñòþ êîíòðàêòíèìè.

ßê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” ó Ì³í³ñòåð-
ñòâ³ îáîðîíè, íàñòóïíîãî ðîêó óêðà¿í-
ñüêó àðì³þ ïëàíóþòü ñêîðîòèòè äî 183
òèñ. Êîíòðàêòíà àðì³ÿ â 2011-ìó âæå ìà-
òèìå 143 òèñ. Ó îáîðîííîìó â³äîìñòâ³
âïåâíåí³, ùî âîíà áóäå âèñîêîïðîôåñ³é-
íà: íàâ÷åíà, íàëåæíèì ÷èíîì îçáðîºíà
òà çàáåçïå÷åíà.

Õî÷à, ÿê âèçíàâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ ïðåñ-ñëóæáè Ì³íîáîðî-

íè Àíäð³é Ëèñåíêî, ïîíàä 9 ìëðä ãðí,
ïåðåäáà÷åíèõ íà ô³íàíñóâàííÿ Çáðîé-
íèõ ñèë ó 2008 ðîö³, çàìàëî. Ì³í³ñòåð-
ñòâî îáîðîíè ñïîä³âàºòüñÿ, ùî öþ öèô-
ðó ï³äâèùàòü äî 15 ìëðä ãðí é íàäàë³ âî-
íà çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. Íàñàìïåðåä äëÿ
òîãî, ùîá â³äíîâèòè òåõí³êó é ïîë³ïøè-
òè ãðîøîâå óòðèìàííÿ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â.

Âëàñíå, îïëàòà êîíòðàêòíèê³â — îäíå
ç íàéàêòóàëüí³øèõ ïèòàíü. Ñüîãîäí³ öå
ìàéæå 200 ó.î. íà ì³ñÿöü. Ïðîòå îïèòàí³
“Õðåùàòèêîì” â³éñüêîâ³ â îäèí ãîëîñ çà-
ÿâèëè, ùî çàðïëàòà ìàº áóòè íå ìåíøå
1000 ó.î.— ç óðàõóâàííÿì íèí³øí³õ ö³í.

Òà é ï³ëüãè á íå çàâàäèëè (äëÿ ïðèêëàäó,
ó Ïîëüù³ êîíòðàêòíèê îòðèìóº 800 ó.î.,
à Ñïîëó÷åí³ Øòàòè íàäàþòü â³éñüêîâî-
ñëóæáîâöÿì äî 140 ð³çíîìàí³òíèõ ï³ëüã).
Îêð³ì öüîãî, â³äêðèòèì çàëèøàºòüñÿ é
ïèòàííÿ æèòëà äëÿ â³éñüêîâèõ.

Ïðî äîö³ëüí³ñòü ÷è íåäîö³ëüí³ñòü êîí-
òðàêòíî¿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, íà äóìêó êî-
ëèøíüîãî ãîëîâè êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà îáî-
ðîíè Ãåîðã³ÿ Êðþ÷êîâà, ãîâîðèòè âçàãà-
ë³ íåìàº ñåíñó — àäæå ïðîöåñ, ÿê ìî-
âèòüñÿ, ï³øîâ. “Âàæëèâî, ùîá ç ïåðåõî-
äîì íà êîíòðàêò ìè íå âòðàòèëè Çáðîé-
íèõ ñèë. Íå çàïåðå÷óþ ïðîòè ïåðåõîäó,
àëå ìè äî öüîãî ùå íå ãîòîâ³”,— ñêàçàâ
ïàí Êðþ÷êîâ “Õðåùàòèêó”. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ïîñï³øíå íàìàãàííÿ ïåðåéòè íà
êîíòðàêò ìîæå çàâäàòè øêîäè. Äëÿ õî-
ðîøî¿ êîíòðàêòíî¿ àðì³¿ ïîòð³áíî íå
ìåíøå 80 òèñ. â³éñüêîâèõ. À ðåàëüí³ ìà-
òåð³àëüí³ ïîòðåáè àðì³¿ — íå ìåíøå 
50 ìëðä. ãðí. Ïîêè ùî òàêèõ êîøò³â ó
äåðæàâè íåìàº

Þë³þ Òèìîøåíêî 
âçÿëè çà ñòàðå
Â³êòîð Þùåíêî çàïðîïîíóâàâ Âåðõîâí³é Ðàä³ çàòâåðäèòè 
¿¿ êàíäèäàòóðó íà ïîñàäó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ,
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Ві тор Ющен о
подав андидат р Юлії
Тимошен о на затвер-
дження Верховної Ради
я прем'єр-міністра
У раїни. Проте про о-
лос вати деп тати не
всти ли, ос іль и пома-
ранчева оаліція не че-
ала та о о швид о о
рішення Президента, а
опозиція недвозначно
зажадала чіт о о до-
тримання ре ламент .

Ó ïåðøèé æå äåíü ãîëîâó-
âàííÿ ñï³êåð Àðñåí³é ßöåíþê
çäèâóâàâ äåïóòàò³â. Çðàíêó â³í
îãîëîñèâ, ùî êàíäèäàòóðà
Þë³¿ Òèìîøåíêî íà ïîñàäó
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà âæå âíåñåíà
Ïðåçèäåíòîì Â³êòîðîì
Þùåíêîì. Ïðè÷îìó êîàë³ö³î-
íåðè òàêèì øâèäêèì ðîçâèò-
êîì ïîä³é áóëè çäèâîâàí³ íå
ìåíøå, àí³æ æóðíàë³ñòè. Ïå-
ðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ê³ëüêà äåïóòàò³â
íàâ³òü âñòèãëè çàÿâèòè “Õðå-
ùàòèêó”, ùî âíåñåííÿ êàíäè-
äàòóðè ïàí³ Òèìîøåíêî ìîæå
áóòè â³äêëàäåíå íà íåâèçíà-
÷åíèé òåðì³í. Êîëè æ öå ñòà-
ëî äîêîíàíèì ôàêòîì, ÷ëåí
ÁÞÒ Ìèõàéëî Âîëèíåöü âñå
îäíî âèêëþ÷àâ ìîæëèâ³ñòü
ìîìåíòàëüíîãî îáðàííÿ Þë³¿
Òèìîøåíêî, ìîòèâóþ÷è öå
òèì, ùî âîíà íå âäÿãëàñÿ
ñâÿòêîâî.

Çà ðåãëàìåíòîì, êàíäèäàòó-
ðà ãëàâè óðÿäó ìàº áóòè ðîç-
ãëÿíóòà ïàðëàìåíòîì íå ï³çí³-
øå, í³æ çà ï’ÿòü äí³â ï³ñëÿ
îô³ö³éíîãî ïîäàííÿ Ïðåçè-
äåíòîì. Çã³äíî ç êîàë³ö³éíè-
ìè äîìîâëåíîñòÿìè ³ çà íàïî-

ëÿãàííÿì Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà, äî öüîãî ÷àñó ìàþòü
áóòè ïðîãîëîñîâàí³ 12 íåâ³ä-
êëàäíèõ çàêîíîïðîåêò³â, êîò-
ð³ ñòîñóþòüñÿ ³ìïåðàòèâíîãî
ìàíäàòó, ñêàñóâàííÿ äåïóòàò-
ñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³, çìåí-
øåííÿ ïîâíîâàæåíü Êàáì³íó
òà ³íø³. “Ìè çàïðîïîíóâàëè
ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîì³ñ³þ,
ùîá íå âèð³øóâàòè öå ïèòàí-
íÿ ÷åðåç êîì³òåòè”,— çàóâà-
æèâ “Õðåùàòèêó” áþò³âåöü
Ìèõàéëî Ïîæèâàíîâ. Îäíàê
ðåã³îíàëàì ³ êîìóí³ñòàì òàêèé
ïîñï³õ íå ñïîäîáàâñÿ. ×ëåí

Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ßðîñëàâ Ñóõèé
çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ïå-
ðåä çàòâåðäæåííÿì óñ³ çàêî-
íîïðîåêòè ìàþòü îáãîâîðèòè
â êîì³òåòàõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. À
âîíè äîñ³ íå ñôîðìîâàí³, ÿê
íå îáðàí³ é çàñòóïíèêè ñï³êå-
ðà. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íàãîëîøóº,
ùî, çà ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíî¿
Ðàäè, êàíäèäàòóðó ïðåì’ºðà
ìîæíà ðîçãëÿäàòè ò³ëüêè ï³ñ-
ëÿ öèõ ïðîöåäóð. Ó ðàç³ æ íå-
äîòðèìàííÿ êîàë³ö³ºþ ÷èñòî-
òè ðåãëàìåíòíèõ íîðì îïîçè-
ö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî
áëîêóâàòè òðèáóíó. Ñâîþ

çäàòí³ñòü öå çðîáèòè ðåã³îíà-
ëè òà ¿õí³ ñîþçíèêè ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè âæå íà ïî÷àòêó
âå÷³ðíüîãî çàñ³äàííÿ. Àðñåí³é
ßöåíþê, íå ñïðîì³ãøèñü çà-
ëàãîäèòè êîíôë³êò, áóâ çìó-
øåíèé çàêðèòè çàñ³äàííÿ. Òèì
÷àñîì ï’ÿòèäåííèé ñòðîê, â³ä-
âåäåíèé äëÿ çàòâåðäæåííÿ
ãëàâè óðÿäó, ìîæå ìèíóòè.
“Âæå ó â³âòîðîê ìè îáîâ’ÿçêî-
âî ïîâèíí³ ãîëîñóâàòè çà êàí-
äèäàòóðó Òèìîøåíêî”,— íà-
ãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí
áëîêó ÍÓ—ÍÑ Â’ÿ÷åñëàâ Êî-
âàëü
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Юлія Тимошен о має порадитися, я е вбрання надя ти вівторо

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора У раїна свят вала 16-т річницю Збройних сил. З стріли
свято з твердими намірами перейти на онтра т й зробити армію
висо опрофесійною вже в 2011 році. Хоча поспішати цій справі
е сперти вважають за недоцільне. Та й оштів замало.
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Àíàòîë³é Ê²ÍÀÕ
ì³í³ñòð åêîíîì³êè Óêðà¿íè,
ïðåçèäåíò ÓÑÏÏ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ðîëü ìàëî-
ãî ³ ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó â
åêîíîì³÷í³é
ñèñòåì³ äåð-
æàâè òÿæêî
ïåðåîö³íèòè.
Ñàìå ÷åðåç
éîãî çäàòí³ñòü
çàáåçïå÷èòè
ñàìîçàéíÿ-
ò³ñòü, øâèäêî
ñòâîðþâàòè
ðîáî÷³ ì³ñöÿ
â³í óðÿòóâàâ
ëþäåé íà ïî-
÷àòêó 1990-õ
ðîê³â ³ äàº
çìîãó ³ñíóâàòè
òà ðîçâèâàòè-
ñÿ íèí³. Â³í
áóâ ³ º îñíîâîþ ñåðåäíüîãî êëàñó êðà¿íè — ã³ä-
íèõ òà ñàìîäîñòàòí³õ ëþäåé, ãîëîâíî¿ ñèëè,
ÿêà êîíñîë³äóº ñóñï³ëüñòâî òà º ãàðàíòîì ñî-
ö³àëüíîãî ëàäó é ñòàá³ëüíîñò³.

Âñåá³÷íå ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìàëîãî ³ ñåðåä-
íüîãî á³çíåñó — ïð³îðèòåò äåðæàâè. Àëå ïðîá-
ëåì ùå áàãàòî.

Çà ðåçóëüòàòàìè ùîð³÷íî¿ îö³íêè á³çíåñ-êë³-
ìàòó, ùî éîãî ïðîâîäèòü Ñâ³òîâèé áàíê, Óêðà-
¿íà â 2006 ðîö³ çà çàãàëüíèì ðåéòèíãîì “ëåã-
ê³ñòü âåäåííÿ á³çíåñó” îïèíèëàñÿ íà 128-ìó
ì³ñö³ ñåðåä 175 êðà¿í ñâ³òó ³ íà 25-ìó ñåðåä 28
êðà¿í Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿, çà-
ëèøàþ÷è ïîçàäó ò³ëüêè Á³ëîðóñü, Òàäæèêèñ-
òàí ³ Óçáåêèñòàí.

Óêðà¿íñüêîìó á³çíåñîâ³ çàâàæàþòü íåäîñêî-
íàëà ïîäàòêîâà ñèñòåìà, íåäîñòóïí³ñòü êðå-
äèòíèõ ðåñóðñ³â, óñêëàäíåí³ñòü ðåãóëÿòîðíèõ
ïðîöåäóð. Îäíà ç íàéãîñòð³øèõ ïðîáëåì — íå-
âðåãóëüîâàí³ñòü äîçâ³ëüíî¿ ñôåðè, ÷îìó é ïðè-
ñâÿòèëè íåùîäàâíº çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ Äåðæ-
êîìï³äïðèºìíèöòâà.

Ñèñòåìà ðåãóëþâàííÿ á³çíåñó ÷åðåç âèäà÷ó
äîçâîë³â òà çä³éñíåííÿ ïåðåâ³ðîê â Óêðà¿í³ çà-
ëèøàºòüñÿ íàéæîðñòê³øîþ ñåðåä êðà¿í êîëèø-
íüîãî ÑÐÑÐ. ×àñòêà ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïåðåâ³-
ðÿþòü ð³çí³ êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè ïðîòÿãîì ðî-
êó, ñòàíîâèòü 96 â³äñîòê³â, òîä³ ÿê ó Á³ëîðó-
ñ³ — 66 â³äñîòê³â, â Óçáåêèñòàí³ — 22. Çà äà-
íèìè Ì³æíàðîäíî¿ ô³íàíñîâî¿ êîðïîðàö³¿,
íàéçàâçÿò³øå êîíòðîëþþòü ïðåäñòàâíèêè ïî-
äàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïîæåæíîãî íàãëÿäó òà
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèõ ñëóæá. Êîæíå ç
öèõ â³äîìñòâ ïåðåâ³ðÿº íà ð³ê íå ìåíø 50 %
ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó.

Çðîçóì³ëî, ùî òàêîìó òîòàëüíîìó êîíòðîëþ
òðåáà ïîêëàñòè êðàé. Ðåôîðìà ðîçïî÷àëàñÿ ç
ïðèéíÿòòÿì ó ê³íö³ 2005 ðîêó Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî äîçâ³ëüíó ñèñòåìó ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³”. Àëå åôåêòèâíèé êîíòðîëü íàä
êîíòðîëåðàìè ìàº çàïðîâàäèòè ç 26 ãðóäíÿ Çà-
êîí Óêðà¿íè “Ïðî îñíîâí³ çàñàäè äåðæàâíî-
ãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³”.

Ïðîìèñëîâî-ï³äïðèºìíèöüêà ñï³ëüíîòà íà-
ïîëÿãàëà íà ê³ëüêîõ ïðèíöèïîâèõ ìîìåíòàõ.
Ïî-ïåðøå, ïåðåâ³ðêè ìàþòü áóòè ñïëàíîâàí³
òà âïîðÿäêîâàí³. Ïî-äðóãå, ÿêùî äåðæàâíèé
ñëóæáîâåöü ñâî¿ìè ä³ÿìè àáî áåçä³ÿëüí³ñòþ
çàâäàñòü øêîäè ñóá’ºêòîâ³ ãîñïîäàðþâàííÿ,
â³í ìàº â³äïîâ³ñòè çà öå. Âàæëèâà çàñàäà “êîí-
òðîëüíîãî” çàêîíó ïîëÿãàº â ðîçïîä³ë³ ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çà ñòóïåíÿìè ðèçèêó â
ñåíñ³ áåçïåêè æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ äëÿ íàñåëåííÿ,
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. ²íàê-
øå êàæó÷è, ãàçåòíèé ê³îñê íå ïîâèíí³ ïåðå-
â³ðÿòè ðåòåëüí³øå, í³æ ñïîðóäæåííÿ âèñîòíî-
ãî áóäèíêó.

Âïåâíåíèé, ïîñë³äîâíå âäîñêîíàëåííÿ ïðàê-
òèêè ï³äïðèºìíèöòâà, çáåðåæåííÿ òà ðîçâèòîê
ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, çàïðîâà-
äæåííÿ ïðîäóìàíèõ òà ñàìèìè ï³äïðèºìöÿìè
³í³ö³éîâàíèõ çàêîí³â íàäàäóòü íîâèé ïîøòîâõ
ðîçâèòêó ìàëîãî é ñåðåäíüîãî á³çíåñó

Êîìóíàëüíèêè 
ñôîðìóþòü áþäæåò

Ó ñòîëèö³ íàïðóæåíî òðèâàº ï³äãî-
òîâêà äî ôîðìóâàííÿ áþäæåòó ³ ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî é êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà 2008-é.
Îñòàòî÷íèé âàð³àíò ãîëîâíèõ åêîíîì³÷-
íèõ äîêóìåíò³â íà íàñòóïíèé ð³ê
ç’ÿâèòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäå
äåðæáþäæåò. Àäæå ñàìå òîä³ ñòàíå â³-
äîìî, íà ÿêó ÷àñòêó ìîæå ðîçðàõîâóâà-
òè ì³ñòî. Ó â³âòîðîê íà çàñ³äàíí³ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ
³ ÏÅÊ îáãîâîðþâàëè ïîïåðåäí³ ïðîïî-
çèö³¿ íîâîãî áþäæåòó.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà ÃÓ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Ñåðã³é Ìðèãà, ï³ä ÷àñ ðîáîòè ôà-
õ³âö³ ñïèðàëèñÿ íà ïîêàçíèêè 2007 ðî-
êó. Òîáòî âðàõîâóâàëè, ñê³ëüêè ãðîøåé
âèêîðèñòàíî íà ðåàë³çàö³þ ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ïðîãðàìè òà ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é. “Äóæå âàæëèâî, ùîá
óñ³ çàïëàíîâàí³ êîøòè ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó áóëè â÷àñíî îñâîºí³,— çàçíà÷èâ
â³í.— Íàñàìïåðåä ô³íàíñóâàòèìóòü ñïî-
ðóäæåííÿ, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ðåêîí-
ñòðóêö³þ òà ïðîåêòóâàííÿ íàéâàæëèâ³-

øèõ äëÿ ñòîëèö³ îá’ºêò³â”. Ùîïðàâäà,
äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà íàñòóïíîãî ðîêó õî-
÷óòü îòðèìàòè äåùî á³ëüøå êîøò³â, í³æ
òîð³ê. Çîêðåìà, ÊÏ “Ñïåö³àë³çîâàíå
óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðî-
á³ò” 2007-ãî âèêîðèñòàëî 5, 230 ìëí ãðí,
à â íîâîìó ðîö³ õî÷å îäåðæàòè âæå 
7 ìëí òà ùå äîäàòêîâî êîøòè íà ïðè-
äáàííÿ ñïåöòåõí³êè, ÿêî¿ íå çàêóïîâóâà-
ëî âæå áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü. “Êè¿âãàç”
ó 2008-ìó ïëàíóº âèòðàòè ç ì³ñüêî¿
ñêàðáíèö³ íà áóä³âíèöòâî çàïðîåêòîâà-
íèõ òîð³ê îá’ºêò³â. Ïðîïîçèö³¿ ÃÓ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèð³øåíî áóëî ïî-
âåðíóòè íà äîîïðàöþâàííÿ, îñê³ëüêè ñó-
ìó íà ðåìîíò ³ ìîäåðí³çàö³þ ë³ôò³â äî-
ðå÷íî çá³ëüøèòè. “Öå ö³ëêîì ðåàëüíî,
âðàõîâóþ÷è, ùî äåðæàâà ó 2008-ìó ïå-
ðåäáà÷àº íà ðîçâèòîê ÆÊÃ ïîíàä 6 ìëðä
ãðí,— çàçíà÷èâ äåïóòàò Îëåêñàíäð
Êëþñ. — Òîæ ç îãëÿäó íà ñòàòóñ Êèºâà
ÿê ñòîëèö³ ìîæíà îòðèìàòè â³ä äåðæàâè
çíà÷íî á³ëüøå êîøò³â äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
ö³º¿ íàãàëüíî¿ äëÿ ì³ñòà ïðîáëåìè”

Òîòàëüíîìó
ïåðåâ³ðÿííþ
òðåáà
ïîêëàñòè êðàé

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У серед під час наради в КМДА
з ерівни ами районів і началь-
ни ами оловних правлінь об-
оворювали питання про змен-
шення іль ості малих архіте -
т рних форм (МАФів). Усі оло-
ви райдержадміністрацій по о-
дилися на та пропозицію, але
зазначили, що насамперед тре-
ба демонт вати ті з них, я і не
мають дозвільної до ментації.

Îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ïðî çìåíøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ ÌÀÔ³â ³ç êåð³âíèêàìè
ðàéîí³â òà íà÷àëüíèêàìè ãîëîâíèõ
óïðàâë³íü ó ñåðåäó ïåðåðîñëî â äîâîë³
åìîö³éíó äèñêóñ³þ. Êîëè çàãîâîðèëè

ïðî ÌÀÔè, ïðàêòè÷íî âñ³ ãîëîâè ðàéî-
í³â âèñëîâèëè ñâîþ äóìêó ç öüîãî ïðè-
âîäó. Ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí Ñèäîðîâ ðîçïîâ³â, ùî
ïåðåáóâàþ÷è ó ñêëàä³ äåëåãàö³é ç ðîáî-
÷èìè ïî¿çäêàìè â áàãàòüîõ äåðæàâàõ íå
çóñòð³÷àâ òàì òàêî¿ ê³ëüêîñò³ ê³îñê³â, ÿê
â Êèºâ³. “Ç îãëÿäó íà òå, ùî ÷åðåç òà-
ê³ òîðãîâåëüí³ òî÷êè çäåá³ëüøîãî ðåàë³-
çîâóþòü êîíòðàáàíäíó òà êîíòðàôàêòíó
ïðîäóêö³þ, ¿õíþ ê³ëüê³ñòü ïîòð³áíî íå-
ãàéíî ñêîðîòèòè”,— ââàæàº ïàí Ñèäî-
ðîâ. Ç íèì ñîë³äàðí³ á³ëüø³ñòü êîëåã,
òèì ïà÷å, ùî ðàéîíè íå îòðèìóþòü â³ä
ÌÀÔ³â æîäíî¿ êîï³éêè, à ìàþòü ëèøå
ïðîáëåìè.

“Ìè ïîñòóïîâî çìåíøóºìî ê³ëüê³ñòü
ê³îñê³â,— çàçíà÷èâ ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ñóùåíêî.—
Õî÷à é íàòðàïëÿºìî íà øàëåíèé îï³ð.
Íàì òåëåôîíóþòü ÷èìàëî äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè, âèñîêîïîñàäîâ-

ö³ ç ïðîõàííÿì çàëèøèòè ó ñïîêî¿ òîé
÷è ³íøèé ÌÀÔ. Òà ïîïðè öå, ¿õ äåìî-
íòóâàòèìóòü ³ äàë³”. Ùîïðàâäà, ï³ä ÷àñ
íàðàäè çâó÷àëè é ³íø³ ïðîïîçèö³¿. Íà
äóìêó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàé-
ëà Ãîëèö³, îäðàçó ë³êâ³äóâàòè âñ³ ê³îñêè
íåäîö³ëüíî, âîíè ìàþòü çíèêàòè ïîñòó-
ïîâî. “Ïîòðåáà â íèõ íàðàç³ â³ä÷óòíà,
îñîáëèâî â ì³ñöÿõ, äå áðàêóº ñóïåðìàð-
êåò³â, — ïåðåêîíàíèé ïàí Ãîëèöÿ. — Íå
âñ³ êèÿíè ó çìîç³ çà¿õàòè äî ìàãàçèíó é
çàïàñòèñÿ ïðîäóêòàìè íà âåñü òèæäåíü”.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ç³çíàâñÿ, ùî íå
î÷³êóâàâ òàêî¿ áóðõëèâî¿ ðåàêö³¿ ó÷àñíè-
ê³â íàðàäè. “Ïðîáëåìà ç ÌÀÔàìè ó ì³ñ-
ò³ º, ³ ìè ¿¿ ðîçâ’ÿçóâàòèìåìî,— ïîâ³äî-
ìèâ â³í. — Ñïåðøó ìàþòü äåìîíòóâàòè
ò³ ê³îñêè, ÿê³ íå ìàþòü äîçâ³ëüíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ (òàêèõ ìàéæå 3 òèñ. ³ç 10 òèñ.
³ñíóþ÷èõ ó ì³ñò³. — Àâò.) òà âñòàíîâëå-
í³ ç ïîðóøåííÿìè”

ÌÀÔè çàëèøàòü Êè¿â
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó ñòîëèö³ äåìîíòóþòü òðåòèíó ê³îñê³â

Над неза онно встановленими іос ами завис підйомний ран
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Òðèâàº ðîçðàõóíîê êîøò³â íà 2008 ð³ê
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У вівторо деп тати Київради об оворювали пропозиції щодо фор-
м вання бюджет та про рами соціально-е ономічно о й льт рно-
о розвит Києва на 2008 рі . Зо рема, ерівни и оловних прав-
лінь та а ціонерних товариств попередньо розрах вали ошти, я і
потрібні їм наст пно о ро на ви онання запланованих про рам, на
під отов до Євро-2012.
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×åðåç ïîðèâè òåïëîìåðåæ
îáðèâàþòüñÿ òåëåôîíè call-öåíòðó
Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü êèÿíè íàéá³ëüøå ñêàðæèëèñÿ íà ïðîáëåìè ç îïàëåííÿì 
òà ãàðÿ÷èì âîäîïîñòà÷àííÿì

Êîìïàí³¿ ïðåäñòàâèëè áëàãîä³éí³ ïðîåêòè íà ôåñòèâàë³ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè

Âåëèêèé á³çíåñ çì³íþº äîë³ ìàëþê³â

Îñòàíí³ äàí³ ì³ñüêîãî call-öåí-
òðó ñâ³ä÷àòü, ùî äåäàë³ á³ëüøå
êèÿí çâåðòàþòüñÿ ç³ ñâî¿ìè ïðîá-
ëåìàìè ñàìå äî ÊÌÄÀ. Â³ä 3
ëèñòîïàäà äî 3 ãðóäíÿ íà ãàðÿ÷ó
ë³í³þ çàòåëåôîíóâàëè 32,5 òèñ.
îñ³á. Çà ê³ëüê³ñòþ ñêàðã ë³äèðóº
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ ïî äîïîìîãó çâåðíó-
ëèñÿ 6,5 òèñ. éîãî ìåøêàíö³â —
ïðàêòè÷íî êîæåí 50-é ñâÿòîøè-

íåöü. Íàéá³ëüøå â ðàéîí³ íàð³-
êàþòü íà ïîãàíå îïàëåííÿ —
1457 çâåðíåíü, ùå 1190 — íà íå-
çàäîâ³ëüíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè. Îäíàê ö³ ïðîáëåìè º àêòó-
àëüíèìè ³ äëÿ ³íøèõ ðàéîí³â,
çîêðåìà é òàêèõ çðàçêîâèõ, ÿê
Øåâ÷åíê³âñüêèé. Ïðè÷èíà çáî¿â
ó ïîñòà÷àíí³ òåïëà òà ãàðÿ÷î¿ âî-
äè — àâàð³éí³ ïîðèâè òåïëîìå-
ðåæ. ²íæåíåðí³ êîìóí³êàö³¿, îñî-

áëèâî â íàéñòàð³øèõ ðàéîíàõ
ñòîëèö³, çäåá³ëüøîãî âæå âè÷åð-
ïàëè ñâ³é ðåñóðñ.

Ïîïåðåäíÿ ì³ñüêà âëàäà ç ëåã-
ê³ñòþ âèäàâàëà äîçâîëè íà áóä³â-
íèöòâî áàãàòîïîâåðõ³âîê òà òîð-
ãîâåëüíèõ êîìïëåêñ³â, ñòâîðþ-
þ÷è íàâàíòàæåííÿ íà ³íæåíåðíó
ñèñòåìó ì³ñòà. Çàòå ðîçïîðÿäæåíü
ïðî ¿¿ ðåêîíñòðóêö³þ ÷îìóñü íå
áóëî. Öüîãî ðîêó íà ï³äãîòîâêó äî
îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó ì³ñüêà
âëàäà âèä³ëèëà 56 ìëí ãðí Ç íèõ
18,1 ìëí ãðí âèòðàòèëè íà ðå-
ìîíò ³ ðåêîíñòðóêö³þ áîéëåðíèõ,
åëåêòðîùèòîâèõ, òåïëîâèõ ìåðåæ
ó âñ³õ ðàéîíàõ, 18 ìëí ãðí — íà
ðåêîíñòðóêö³þ òåïëîâèõ ïóíêò³â
é ðåìîíò òåïëîìåðåæ. Çà äîäàò-
êîâ³ êîøòè âäàëîñÿ íà 40 % á³ëü-
øå â³ä çàïëàíîâàíîãî çàì³íèòè
ñòàðèõ òðóá. Ïîïðè öå ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ââà-
æàº, ùî ïðîáëåìà ëèøàºòüñÿ äî-
ñèòü ãîñòðîþ, òîìó âæå òåïåð äî-

ðó÷èâ ïðîòÿãîì ãðóäíÿ ðîçðîáè-
òè ïðîåêò ïðîãðàìè ðîá³ò ç ï³ä-
ãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó 2008—2009. Öåé ïðîåêò ïåðåä-
áà÷àòèìå çàì³íó àáî êàï³òàëüíèé
ðåìîíò òåïëîòðàñ, íà ÿêèõ ïîðè-
âè áóëè áàãàòî ðàç³â.

²íøèì íàáîë³ëèì ïèòàííÿì
äëÿ êèÿí º ë³ôòè. Á³ëüøå ÿê 3,5
òèñ. ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â ïî-
ñêàðæèëèñÿ íà ïîãàíó ðîáîòó
ï³äéîìíèê³â. Íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåí-
êî êàæå, ùî ïîíàä òðåòèíà ³ç 
18,5 òèñ. ôóíêö³îíóþ÷èõ ó ì³ñò³
ë³ôò³â ïîòðåáóþòü íåãàéíî¿ çàì³-
íè, îñê³ëüêè ïðàöþþòü á³ëüøå,
í³æ 25 ðîê³â. Ì³ñüêà âëàäà ðîç-
ãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü 10-ðàçîâîãî
çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà çàì³íè ë³ôò³â íà íà-
ñòóïíèé ð³ê.

Íàñòóïíîþ çà ê³ëüê³ñòþ çâåð-
íåíü ñòàëà ïðîáëåìà íåçàäîâ³ëü-

íîãî ñòàíó ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é. Ïîíàä 5 òèñ. êèÿí ïîñêàð-
æèëèñÿ íà òå, ùî íà ¿õí³õ ïî-
äâ³ð’ÿõ íåäîñòàòíüî ÷èñòî. Êîìó-
íàëüíèêè ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî
áðàêóº ïåðñîíàëó. Õî÷à ìåð ³ ï³ä-
âèùèâ çàðïëàòó äâ³ðíèêàì äî 
2 òèñ. ãðí, íà â³ëüí³ âàêàíñ³¿ íå
ïîñï³øàþòü. ßêùî ñüîãîäí³ Êè-
ºâó ïîòð³áíî 8,9 òèñ. äâ³ðíèê³â,
òî ïðàöþþòü ëèøå 5,8 òèñ.

Ðàçîì ç òèì äàí³ call-öåíòðó
ñâ³ä÷àòü, ùî ãðîìàäñüê³ ñëóõàí-
íÿ ùîäî ðîáîòè ÆÅÊ³â ñïîíóêà-
ëè ¿õ ïðàöþâàòè êðàùå. Óñóâàòè
íåäîë³êè çà çâåðíåííÿìè êèÿí
óñ³õ ðàéîíàõ ñòàëè åôåêòèâí³øå.
Ñòàá³ëüíî íà âèñîêîìó ð³âí³ “çà-
êðèòòÿ” ïðîáëåì ó Ïå÷åðñüêîìó,
Äàðíèöüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³, äå îïåðàòèâíî ðåàãóþòü
íà á³ëüø í³æ 90 % çâåðíåíü. Ñâÿ-
òîøèíñüêèé ðàéîí ïàñå çàäí³õ,
ïðîòå ïîêðàùèâ ïîêàçíèê âèêî-
íàííÿ ç 70 äî 84,5 %

Öüîãîð³÷íèé ôîðóì ñîö³àëüíî¿ ðåêëà-
ìè òðèâàâ íå îäèí, à äâà äí³, áî ñòàâ â³ä-
êðèòèì äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ êðà¿í.
Ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ íîì³íàö³¿, ïðîâîäèëè
êðóãë³ ñòîëè òà ìàéñòåð-êëàñè. Íà íèõ
éøëîñÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíîãî äåð-
æàâíîãî îðãàíó ÷è íåäåðæàâíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿, ÿêà á îï³êóâàëàñÿ ñîö³àëüíîþ ðåêëà-
ìîþ, àäæå íèí³ ¿¿ îáñÿã ó 8—12 ðàç³â ìåí-
øèé, í³æ ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó, é ñòàíî-
âèòü ìåíøå îäíîãî â³äñîòêà íà ðåêëàì-
íîìó ðèíêó Óêðà¿íè. Ó äåðæàâíîìó áþ-
äæåò³-2007 íà öå ïåðåäáà÷åíî ëèøå 1,7
ìëí ãðí, àëå çàâäÿêè ãàçåòàì, òåëåðàä³î-
êîìïàí³ÿì òà ³íòåðíåò-ñàéòàì, ÿê³ éäóòü
íà ïîñòóïêè, ðåàëüíà öèôðà âèðîñëà â
äåñÿòêè ðàç³â.

Ãîëîâà Ñï³ëêè ðåêëàì³ñò³â Óêðà¿íè
Ìèõàéëî Ñòàðîùóê ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”,
ùî ïåðøèõ äâà ôåñòèâàë³ ìàëè íåâèñî-
êèé ð³âåíü. Òîä³ ñåðåä íàéêðàùèõ ïðî-
åêò³â ïðèáëèçíî 40 â³äñîòê³â íàëåæàëî
ñòóäåíòàì ÿêèõîñü âóç³â ÷è àìàòîðàì â³ä
ðåêëàìè. Íèí³ ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ, áî
îðãàí³çàòîðè ôîðóìó âìîâèëè ñïðàâæí³õ
ïðîôåñ³îíàë³â (íà “ñîö³àëêó” ó íèõ çà-

çâè÷àé áðàêóº ÷àñó é êîøò³â) ïîäàòè íà
ðîçñóä æóð³ ñâî¿ ðîáîòè. Ñêàæ³ìî, â íî-
â³é íîì³íàö³¿ “Êîìïëåêñí³ ñîö³àëüíî-êî-
ìóí³êàö³éí³ ïðîåêòè” ãðóïà êîìïàí³é
“Ôîêñòðîò” áîðîëàñÿ ç “ÌàêÄîíàëü-
äñîì”, áàíêîì “Íàäðà” òà îïåðàòîðîì
“Life” ³ ïåðåìîãëà, ïîäàâøè ðîáîòó “Âå-
ëèêå ñåðöå ìàëåíüêîãî æèòòÿ”.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ãðóïè
êîìïàí³é “Ôîêñòðîò” Ëþäìèëè Ëîçîâî¿,
âñå ïî÷àëîñÿ ç ô³íàíñóâàííÿ çéîìîê õó-
äîæíüîãî ô³ëüìó Îëåêñàíäðà Æîâíè “Ìà-
ëåíüêå æèòòÿ”. Éîãî ñòâîðåíî çà îäíîé-
ìåííîþ ïîâ³ñòþ, ó ÿê³é õëîï÷èê-ñèðîòà â
÷àñè ãîëîäîìîðó ïîòðàïëÿº â ìîíàñòèð ³
ðÿòóº â³ä ñìåðò³ òÿæêî õâîðó ä³â÷èíêó, à
ñàì ïîìèðàº.

“Öÿ ³ñòîð³ÿ íàøòîâõíóëà íà äóìêó, ùî
â îñíîâó ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó ðîáîòè ç ä³òü-
ìè-ñèðîòàìè (¿õ â Óêðà¿í³ ïîíàä ñòî òè-
ñÿ÷) òðåáà ïîêëàñòè òåìó äóõîâíîñò³, âçàº-
ìîäîïîìîãè, ñàìîïîæåðòâè”,— ðîçïîâ³ëà
Ëþäìèëà Ëîçîâà. Ï³ñëÿ ô³ëüìó ïðîâåëè
òâîð÷èé êîíêóðñ äëÿ ñèð³ò, äî ÿêîãî äîëó-
÷èëèñÿ á³çíåñîâ³ îðãàí³çàö³¿, ïîë³òèêè, ç³ð-
êè åñòðàäè. Öüîãî ðîêó ïðîåêò ïåðåð³ñ â
åêñïåðèìåíòàëüíó êîìïëåêñíó ïðîãðàìó
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ çíåäîëåíèõ ä³òåé. Âî-
íà îõîïëþº âæå 12 ³íòåðíàò³â ç äåñÿòè îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè. Ç òðüîõñîò âèïóñêíèê³â
ñèðîòèíö³â åêñïåðòíå æóð³ íà ï³äñòàâ³
âíóòð³øíüî¿ ìîòèâàö³¿ äèòèíè (äî ÷îãî
ïðàãíå ³ ùî ãîòîâà çàðàäè öüîãî çðîáèòè)
â³ä³áðàëî äâàäöÿòü íàéêðàùèõ. 17 ãðóäíÿ

ä³òè ïðè¿äóòü äî Êèºâà, ³ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³ä áó-
äå âèçíà÷åíî äåñÿòü þíàê³â òà ä³â÷àò, ÿêèì
äîïîìîæóòü ðåàë³çóâàòè æèòòºâ³ ïëàíè. Ùå
äåñÿòü ñèð³ò ïîòðàïëÿòü äî íàâ÷àëüíîãî
öåíòðó ãðóïè êîìïàí³é “Ôîêñòðîò”, äå
çìîæóòü îïàíóâàòè ïðîôåñ³¿.

Ãðàí-ïð³ ôåñòèâàëþ âèáîðîëà áëàãîä³é-
íà îðãàí³çàö³ÿ “Êîæí³é äèòèí³ â Óêðà¿í³”
çà ñîö³àëüíó êàìïàí³þ “Êîæí³é äèòèí³ ïî-
òð³áíà ðîäèíà”. Ïðî ¿¿ ä³ºâ³ñòü ñâ³ä÷èòü
òîé ôàêò, ùî òîð³ê íà òðèñòà, à öüîãî ðî-
êó âæå íà ï’ÿòñîò ä³òåé ïîìåíøàëî â ³í-
òåðíàòàõ Êèºâà é îáëàñò³. Ïåðåìîæö³ êîí-
êóðñó ðåàëüíî çì³íþþòü äîë³ óêðà¿íñüêèõ
ñèð³ò, áî ³ ãåðîÿ á³ã-áîðäà “Âåëèêå ñåðöå
ìàëåíüêîãî æèòòÿ” â³ä “Ôîêñòðîòó” —
Îëåêñ³ÿ — íåùîäàâíî óñèíîâèëè

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

На III Національном фестивалі
соціальної ре лами, що відб вся

он рес-холі президент- отелю
"Київсь ий", роз лян то понад
1500 робіт. Проте, за словами
ор анізаторів, важливим є не
ре орд, а те, що нарешті іль-
ість переросла в я ість. Зо ре-
ма, й через зал чення до он-
рсів справжніх професіона-

лів — ре ламних а ентств, піар-
сл жб вели их омпаній. Для
них перше ввели іль а номіна-
цій. Та , переможцем ом-
пле сних соціально- ом ні ацій-
них прое тах стала р па омпа-
ній "Фо строт" з роботою "Ве-
ли е серце малень о о життя".
Вона поділила призове місце з
доброчинною ор анізацією "Кож-
ній дитині в У раїні".

Заст пни дире тора р пи омпаній „Фо строт” Людмила Лозова презент вала алендар, вип щений рам ах про рами „Вели е серце
малень о о життя”

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

На почат р дня місь ий call-центр оприлюднив да-
ні щодо звернень за останній місяць. Протя ом лис-
топада 32,5 тис. иян зверн лися на аряч телефон-
н лінію Київсь о о місь о о олови. Більшість із них
пос аржилися на не аразди з опаленням та постачан-
ням арячої води. Леонід Черновець ий дор чив спе-
ціальній омісії же сьо одні розробити про рам мо-
дернізації тепломереж до опалювально о сезон
2008—2009.
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Áåðë³í âèñîêî ñèäèòü 
³ äàëåêî áà÷èòü
Îãëÿä ïîä³é íàéá³ëüøèõ ì³ñò ñâ³òó
Þë³ÿ ØÏÈËÜÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " пропон є
своїм читачам ознайоми-
тися з життям меш анців
інших міст. Для цьо о ми
під от вали добір між-
народних новин, проблем
і онфлі тів світових сто-
лиць.

Сто ольм стане
найдост пнішим
містом

Âëàäà Ñòîêãîëüìà — íàéá³ëü-
øîãî ì³ñòà Ñêàíäèíàâ³¿ — ïîñòà-
âèëà ñîá³ çà ìåòó çðîáèòè øâåä-
ñüêó ñòîëèöþ äî 2010 ðîêó íàé-
äîñòóïí³øèì ì³ñòîì. Öå îçíà÷àº,
ùî ãîñò³ òà æèòåë³ ì³ñòà ç îáìå-
æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè íå ïîâèíí³ â³ä÷óâàòè ñåáå
ìåíø êîìôîðòíî çà ³íøèõ ãðî-
ìàäÿí.

Ó Øâåö³¿ äáàþòü íå ò³ëüêè ïðî
³íâàë³ä³â. Àäæå íàñïðàâä³ ô³çè÷-
í³ îáìåæåííÿ ç â³êîì ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ ó áàãàòüîõ. Äî òîãî æ ì³ñòî ìàº
áóòè äîñòóïíèì ³ äëÿ ìàëåíüêèõ
ä³òåé. Ó ïðîãðàì³ äîñòóïíîñò³,
óõâàëåí³é Ì³ñüêîþ ðàäîþ â 2005
ðîö³, ïðîïèñàíî, ùî ñàìå ñë³ä
ðîáèòè â Ñòîêãîëüì³. Ãîëîâíèé
ïðèíöèï ïðîãðàìè ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî âñ³ ëþäè ð³çí³, àëå îäíà-
êîâî ö³íí³. Ó ëþäåé ç îáìåæåíè-
ìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè òà-
ê³ ñàì³ ïðàâà, ùî ³ ó ³íøèõ, ³ òî-
ìó ìîæëèâîñò³ ïåðåñóâàòèñÿ ì³ñ-
òîì ³ êîðèñòóâàòèñÿ éîãî áëàãà-
ìè ìàþòü áóòè îäíàêîâèìè.

Äëÿ öüîãî âñ³ ï³øîõ³äí³ ïåðå-
õîäè ïðèñòîñîâóþòü îäíî÷àñíî
äëÿ ³íâàë³ä³â-êîëÿñî÷íèê³â ³ äëÿ
ñëàáêîçîðèõ. Íà êîæí³é çóïèíö³
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ìàþòü
áóòè âñòàíîâëåí³ ð³çíîð³âíåâ³ ñè-
ä³ííÿ. Âñ³ âîíè, ÿê ³ ëàâè â ïàð-
êàõ, ïîâèíí³ îáëàøòîâóâàòèñÿ
ïîðó÷íÿìè, ùîá ë³òí³ì ëþäÿì
áóëî çðó÷í³øå ñ³äàòè ³ âñòàâàòè.
Íà âñ³õ çàë³çíè÷íèõ ñòàíö³ÿõ âæå
º ë³ôòè, à íà öåíòðàëüíèõ ñòàí-
ö³ÿõ ëþäèíà ç îáìåæåíèìè ô³-
çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè ìîæå ÷å-
ðåç ñìñ-ïîâ³äîìëåííÿ âèêëèêàòè
àñèñòåíòà, ÿêèé äîïîìîæå ä³ñòà-
òèñÿ ïëàòôîðìè ³ ñ³ñòè â ïî¿çä.
Òàêîæ ì³ñüêà âëàäà ïîñòàâèëà ñî-
á³ çà ìåòó, ùîá äî 2010 ðîêó äëÿ
ëþäåé â êîëÿñêàõ áóëè äîñòóïí³
àáñîëþòíî âñ³ ì³ñüê³ àâòîáóñè.

На в лиці Пра и
повертається азове
освітлення

3 ãðóäíÿ ç íàñòàííÿì òåìðÿâè
çàñÿÿëè â³äðåñòàâðîâàí³ ë³õòàð³ íà
Ôðóêòîâîìó ðèíêó — îäí³é ³ç
íàéñòàð³øèõ âóëèöü ÷åñüêî¿ ñòî-
ëèö³. Äî 23 ãðóäíÿ òóðèñòè çìî-
æóòü ñïîñòåð³ãàòè çà ðîáîòîþ ë³õ-
òàðíèê³â, ÿê³ ìàþòü âåëüìè åêçî-
òè÷íèé âèãëÿä: òðàäèö³éíà ôîð-
ìà ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îðíîãî ïàëüòà
³ öèë³íäðà. Íàðàç³ ãàçîâ³ ë³õòàð³
âñòàíîâëåíî íà Çàë³çí³é ³ Ðè-
ò³ðçüê³é âóëèöÿõ ³ ïåðåä Ñòàâîâ-
ñüêèì òåàòðîì. Àëå ïðàçüê³ âëàñ-
ò³ õî÷óòü âñòàíîâèòè ¿õ ³ íà ³íøèõ
âóëèöÿõ ³ñòîðè÷íèõ ðàéîí³â. Íè-
í³øíÿ òåõíîëîã³ÿ ãàçîâèõ ë³õòàð³â
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ò³º¿, ùî çàñòî-

ñîâóâàëè ñòî ðîê³â òîìó, õî÷à
“êîâïà÷îê” âèðîáíèöòâà í³ìåöü-
êî¿ ô³ðìè “Àóåð” çàëèøèâñÿ òà-
êèì ñàìèì, ÿê ³ â XIX ñòîë³òò³.

Мос ва
відреставр вала
стародавній храм

Ó Ìîñêâ³ 12 ãðóäíÿ ï³ñëÿ òðüîõ
ðîê³â ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò â³ä-
êðèºòüñÿ âèäàòíèé ïàì’ÿòíèê àð-
õ³òåêòóðè — öåðêâà Âîçíåñ³ííÿ
Ãîñïîäíüîãî â Êîëîìåíñüêîìó.
Öå ïåðøèé êàì’ÿíèé øàòðîâèé
õðàì íà Ðóñ³. Â³í ñòàíå îá’ºêòîì
ìóçåéíîãî ïîêàçó, äå âïåðøå â³ä-
êðèþòü ïîñò³éíî ä³þ÷ó åêñïîçè-
ö³þ. Âèñòàâêà ðîçïîâ³ñòü ïðî ³ñ-
òîð³þ õðàìó: â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü
ïîáà÷èòè ôîòîãðàô³¿ ê³íöÿ XIX —
ïî÷àòêó XXI ñòîë³òòÿ, à òàêîæ äî-
êóìåíòàëüíèé ô³ëüì ïðî ïåðøèé
ðîñ³éñüêèé øàòðîâèé õðàì.

Öåðêâó ñïîðóäèëè â 1532 ðîö³
çà íàêàçîì âåëèêîãî êíÿçÿ Âàñè-
ëÿ Òðåòüîãî íà ÷åñòü íàðîäæåí-
íÿ ñïàäêîºìöÿ, ìàéáóòíüîãî ïåð-
øîãî ðîñ³éñüêîãî öàðÿ ²âàíà
Ãðîçíîãî. Ç 1994 ðîêó õðàì º îá’-
ºêòîì Âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ³
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.

В Ріо-де-Жанейро
встановили плав ч
ялин

Ó Ð³î-äå-Æàíåéðî çâåëè íàé-
âèùó â ñâ³ò³ ïëàâó÷ó ÿëèíêó. 85-
ìåòðîâå äåðåâî âàãîþ 530 òîíí
çàñâ³òèëè 1 ãðóäíÿ íà îçåð³ Ðîä-
ð³ãî-ä³-Ôðåéòàñ, ó ïðåñòèæíîìó
ðàéîí³ Ëàãîà.

ßëèíêà íà ïëàâó÷èõ áëîêàõ íà
òðè ìåòðè âèùà çà òîð³øíþ.
Çá³ëüøèëèñÿ ³ ³íø³ ïàðàìåòðè
íåçâè÷àéíî¿ ñïîðóäè, êîòðà ìè-
ëóâàòèìå îêî æèòåë³â Ð³î ³ éîãî

ãîñòåé ï³ä Íîâèé ð³ê óæå âäâà-
íàäöÿòå.

Ùîäíÿ äî 6 ñ³÷íÿ ç íàñòàííÿì
òåìðÿâè íà í³é çàïàëþâàòèìóòü
òðè ì³ëüéîíè ëàìïî÷îê, ÿêèìè
êåðóº êîìï’þòåð, ïîñò³éíî çì³-
íþþ÷è êîëüîðîâ³ â³çåðóíêè. Íà
âåëè÷åçíèõ ÿëèíêîâèõ êóëÿõ, ùî
ñâ³òèòèìóòüñÿ âíî÷³, ïîêàçóâàòè-
ìóòü ãîëîâí³ õðàìè ö³º¿ ï³âäåííî-
àìåðèêàíñüêî¿ êðà¿íè.

Ð³î-äå-Æàíåéðî ðîçòàøîâàíå
íà ïîáåðåææ³ Àòëàíòèêè. Ñòàòóñ
ñòîëèö³ ì³ñòî âòðàòèëî â 1960 ðî-
ö³ — íåþ ñòàëà Áðàçèë³à. Ïðîòå
÷îãî ñòîëèö³ òàê ³ íå âäàëîñÿ â³ä-
âîþâàòè ó Ð³î-äå-Æàíåéðî — öå
ñèìïàò³¿ òóðèñò³â, ÿê³ çâ³äóñ³ëü
¿äóòü íà â³äïî÷èíîê äî “ì³ñòà ÷ó-
äåñ”.

Берлін хоче
зб д вати
найбільше світі
олесо о ляд
Âëàñò³ Áåðë³íà ãîòóþòü íîâó ðîç-

âàãó äëÿ æèòåë³â ì³ñòà ³ òóðèñò³â.
Çà äâà ðîêè â çàõ³äí³é ÷àñòèí³ í³-
ìåöüêî¿ ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ íàéá³ëü-
øå â ñâ³ò³ êîëåñî îãëÿäó. “×îðòî-
âå êîëåñî”, ç ÿêîãî ìîæíà áóäå ìè-
ëóâàòèñÿ âèçíà÷íèìè ïàì’ÿòêàìè
ì³ñòà, ðîçòàøóºòüñÿ ïîáëèçó çîî-
ïàðêó, îòîæ ùîð³÷íî ìàòèìå ê³ëü-
êà ì³ëüéîí³â â³äâ³äóâà÷³â.

Âèñîòà áåðë³íñüêîãî êîëåñà îã-
ëÿäó ñÿãíå 185 ìåòð³â — íà 25
ìåòð³â á³ëüøà, àí³æ êîëåñî â êè-
òàéñüêîìó ì³ñò³ Íàíü÷àí, ÿêå
ââàæàºòüñÿ íà ñüîãîäí³ íàéâè-
ùèì ó ñâ³ò³, à òàêîæ íà 50 ìåò-
ð³â á³ëüøà, í³æ çíàìåíèòîãî ëîí-
äîíñüêîãî àòðàêö³îíó London
Eye. Ñïîðóäè çàââèøêè 180 ìåò-
ð³â ñüîãîäí³ ìîæíà çíàéòè ò³ëü-
êè â Ëàñ-Âåãàñ³ òà Ñ³íãàïóð³.
Ïðîòå ó Áåðë³íà ìàº íàì³ð çàáðà-
òè ïàëüìó ïåðøîñò³ Ïåê³í, äå â

2008 ðîö³ ïåðåäáà÷àþòü â³äêðèòè
àòðàêö³îí çàââèøêè 200 ìåòð³â.

Б дапешт запрош є
на Різдво

Óãîðñüêà ñòîëèöÿ ïîñèëåíî ãî-
òóºòüñÿ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî. Îä-
íèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ ñâ³ä÷åíü
öüîãî ñòàëî â³äêðèòòÿ òðàäèö³é-
íîãî ð³çäâÿíîãî áàçàðó íà ïëîù³
Âåðåøìàðò³ â ñàìîìó ñåðö³ Áó-
äàïåøòà. Ùîð³÷íî öåé ÿðìàðîê
â³äâ³äóþòü òèñÿ÷³ ³íîçåìíèõ òó-
ðèñò³â, ÿê³ ìîæóòü ïðèäáàòè ñó-
âåí³ðè ³ ïîäàðóíêè ðó÷íî¿ ðîáî-
òè. Çà ÿê³ñòþ âèðîá³â íàðîäíèõ
ìàéñòð³â ñòåæèòü ñïåö³àëüíå æó-
ð³. Îêð³ì öüîãî, íà ÿðìàðêó ìîæ-
íà ïîêóøòóâàòè ãàðÿ÷å âèíî ³ íà-
ðîäí³ ñòàâè, çîêðåìà òðàäèö³éí³
óãîðñüê³ ñîñèñêè. Óâàç³ â³äâ³äóâà-
÷³â ÿðìàðêó ïðîïîíóþòü òàêîæ
âèñòàâêè ³ ïîíàä 150 ñïåö³àëüíèõ
ïðîãðàì — âèñòóïè ìóçè÷íèõ êî-
ëåêòèâ³â, àíñàìáë³â íàðîäíîãî
òàíöþ ³ òåàòð³â ìàð³îíåòîê. Äî 
10 ãðóäíÿ ÿðìàðêîì õîäèòèìå
Ñàíòà Êëàóñ, ÿêèé ïðèéìàòèìå
äèòÿ÷³ ïîáàæàííÿ.

Êð³ì öüîãî, çà ïðèêëàäîì ³í-
øèõ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò, öåí-
òðàëüí³ âóëèö³ Áóäàïåøòà ÿñêðà-
âî ï³äñâ³÷óþòü. Ïðîòå öüîãî ðî-
êó öèì íå îáìåæàòüñÿ, àäæå ñâÿ-
òî ìàº çàïàì’ÿòàòèñÿ ðåêîðäàìè.
Îòîæ íà ïëîù³ Êîøóòà ïåðåä
óãîðñüêèì ïàðëàìåíòîì âñòàíîâ-
ëÿòü íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ ð³çäâÿ-
íèé êàëåíäàð ó âèãëÿä³ âåëè÷åç-
íîãî ñâ³òëîâîãî òàáëî. Îêð³ì öüî-
ãî, òàì 16 ãðóäíÿ óãîðñüê³ êîíäè-
òåðè ïðèãîùàòèìóòü íàéäîâøèì
ð³çäâÿíèì ðóëåòîì, îñê³ëüêè ìà-
þòü íàì³ð ïîòðàïèòè äî Êíèãè
ðåêîðä³â Ã³ííåññà. Äî òîãî æ ö³º¿
çèìè â Óãîðùèí³ ä³º ðåêëàìíà
ïðîãðàìà “Çèìîâå íàøåñòÿ äî
Áóäàïåøòà”. Âîíà äàñòü çìîãó òó-

ðèñòàì îòðèìàòè çíà÷í³ çíèæêè
íà â³äïî÷èíîê â óãîðñüê³é ñòîëè-
ö³.

Поліція Нью-Йор а
обіцяє безпечні
свята

Ïåðåîäÿãíóò³ â øòàòñüêå ïîë³-
öåéñüê³ àìåðèêàíñüêîãî ìåãàïî-
ë³ñà àêòèâíî ïåðåâ³ðÿþòü íà íà-
ÿâí³ñòü ë³öåíç³¿ âóëè÷íèõ òîðãîâ-
ö³â ãîäèííèêàìè, ñóìêàìè,
øïèëüêàìè òà ³íøèì êðàìîì.
Äàëåêî íå ó âñ³õ º òàêà ë³öåíç³ÿ,
áî áàãàòî õòî “íåñå â íàðîäí³ ìà-
ñè” ï³äðîáêè. Íà âóëèöÿõ íàé-
á³ëüøîãî ì³ñòà ÑØÀ ìîæíà ïðè-
äáàòè ñóìêè í³áèòî â³ä Louis Vuit-
ton, Nina Ricci, Chanel ³ áàãàòüîõ
³íøèõ çíàìåíèòèõ áðåíä³â.

Àêòèâí³ ä³¿ ïîë³ö³¿ äóæå ðîç÷à-
ðîâóþòü ïðîäàâö³â çàáîðîíåíîãî
òîâàðó. Àäæå ñàìå â ïåðåäð³çäâÿ-
í³ äí³, êîëè Íüþ-Éîðê â³äâ³äóº
âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â, âî-
íè ùîðîêó îòðèìóþòü ÷èìàë³
ïðèáóòêè. À âò³ì, ä³¿ ïîë³ö³¿ íà-
äèõàþòü âëàñíèê³â ìàãàçèí÷èê³â
³ ñóâåí³ðíèõ ëàâîê, àäæå íåëåãà-
ëè ïðîäàþòü ³ òàê çâàíó òóðèñòè÷-
íó ïðîäóêö³þ — ìàéêè, êåïêè,
êóõë³ ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî. ² ñòàâ-
ëÿòü âîíè ñâî¿ ñòîëè ÿêðàç íà-
âïðîòè ñóâåí³ðíèõ ìàãàçèí³â, äå
òà ñàìà ïðîäóêö³ÿ â ï³âòîðà-äâà
ðàçè äîðîæ÷à.

Íàéá³ëüøà àêòèâí³ñòü ïîë³öåé-
ñüêèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó âåëåëþä-
íèõ ì³ñöÿõ, ³ íå ò³ëüêè òîìó, ùî
òàì ïðîäàþòü êîíòðàôàêòíó ïðî-
äóêö³þ, à ïåðåäóñ³ì òîìó, ùî òàì
îðóäóþòü óñ³ëÿê³ øàõðà¿ — íàïåð-
ñòî÷íèêè òà êèøåíüêîâ³ çëîä³¿.
Ïðîòå, ïîïðè âñ³ çàõîäè, âáåðåã-
òè ãîðîäÿí ³ òóðèñò³â â³ä çëîä³¿â
ïîë³ö³ÿ íàâðÿä ÷è çìîæå — àäæå
îñòàíí³õ ó Íüþ-Éîðêó á³ëüøå,
í³æ îõîðîíö³â ïðàâîïîðÿäêó

Всесвітньо відоме ан лійсь е олесо о ляд London Eye про рає висоті новом берлінсь ом 50 метрів
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про заходи щодо попередження 

захворювань та проведення медичних 
обстежень киян на 2007—2008 роки

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1413 від 30 жовтня 2007 року

У наш час відбуваються істотні зміни в структурі захворюваності як в Україні, так і в м. Києві. Передба�
чається, що до 2020 р. основною причиною непрацездатності, інвалідності й смертності у світі стануть не�
інфекційні захворювання. Основною демографічною проблемою столиці є суттєве відставання (на 7,2 ро�
ку) від розвинених європейських країн за показником середньої очікуваної тривалості життя. У 2006 році
цей показник становив 71,3 року для всього населення, для чоловіків — 66,2 року і для жінок — 76,1. Ри�
зик смерті для чоловіків у 20—24 роки перевищує такий же для жінок у 3,3 рази, а імовірність смерті у пра�
цездатному віці для чоловіків сягає 37%.

Занепокоєння викликає зростання показників смертності у м. Києві упродовж останніх років з 10,7 у
2002 році до 11,2% у 2006 році. У структурі смертності у 2006 році на першому місці (62,4%) — хвороби
системи кровообігу, на другому (15,8%) — новоутворення, на третьому (7,6%) — нещасні випадки, вбив�
ства, самогубства та інші зовнішні дії, на четвертому (по 3,7%) — хвороби органів травлення та дихання,
на п’ятому (2,0%) — інфекційні і паразитарні хвороби.

Основні фактори ризику розвитку захворювань залежать від самої людини. Так, стурбованість викликає
зростання поширеності та інтенсивності тютюнокуріння серед киян, особливо серед дітей та жінок репродук�
тивного віку. У Києві близько 5 тис. смертей щорічно викликані хворобами, пов’язаними з курінням. Курці
віком 35—69 років в цілому не доживають близько 20 років до показників середньої тривалості життя.

Зловживання алкоголем, особливо серед молоді, теж є одним з основних факторів підвищення смерт�
ності населення. Вважається безпечним вживання до 2 л чистого алкоголю на рік у розрахунку на душу на�
селення, в Києві цей показник складає біля 10—12 л. Біля 30% смертей серед молодих чоловіків (15—29
років) пов’язано із алкогольним сп’янінням. 

Нераціональне харчування призводить до розвитку зайвої ваги та ожиріння — у 35—40% дорослого на�
селення та 15% дітей і підлітків.

Серйозною проблемою є пізнє звернення населення до лікарів. Через це є високим рівень смертності
серед онкохворих — 38—40%, у розвинених країнах цей показник не перевищує 30% та понад 50% хворим
на цукровий діабет II типу діагноз ставиться несвоєчасно (через 7—12 років). Також масово виявляються
запущеність на туберкульоз, серцево�судинні захворювання, в т. ч. артеріальну гіпертонію, очні та гінеко�
логічні захворювання.

У зв’язку з цим, керуючись статтею 49 Конституції України, Законом України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, Основами законодавства України про охорону здоров’я та з метою збереження здоров’я
населення, попередження і раннього виявлення захворювань, своєчасного лікування та, як наслідок, змен�
шення захворюваності, інвалідності, смертності серед населення міста Києва:

1. Ñòâîðèòè òà çàòâåðäèòè ñêëàä êîîð-
äèíàö³éíî¿ ðàäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ çà-
õâîðþâàíü òà ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íèõ îáñòå-
æåíü êèÿí íà 2007—2008 ðîêè, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåí-
íÿ çàõâîðþâàíü òà ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íèõ
îáñòåæåíü êèÿí íà 2007—2008 ðîêè, ùî
äîäàºòüñÿ.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. 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

Áîáðóëü Çîÿ Îëåêñ³¿âíà
çàâ³äóþ÷à â³ää³ëåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³-

í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç åï³-
äåì³îëîã³¿ (çà çãîäîþ)

Ãóëü÷³é Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷
ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³-

êàðí³ ¹ 16, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç åíäîêðèíî-
ëîã³¿ (çà çãîäîþ)

Äîáðóöüêèé ²ãîð ²ãîðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Çáîðîìèðñüêèé Âàëåð³é Âàñèëüîâè÷
çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Òåðèòîð³-

àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ “Ñòàðîêè¿âñüêå”,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç òåðàï³¿

Êàðàáàºâ Äàí³åëü Òà³ðîâè÷
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåê-

òîðà Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ
“Ë³âîáåðåæíå”

Êàìåíñüêèé Â’ÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèìèðîâè÷

çàâ³äóâà÷ êàôåäðîþ àêóøåðñòâà, ã³íåêîëîã³¿ ³
ðåïðîäóêòîëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå-
ì³¿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
ç àêóøåðñòâà òà ã³íåêîëîã³¿ (çà çãîäîþ)

Êîâ³íüêî Ëåîí³ä Â³òàë³éîâè÷

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè ìàòåðÿì ³ ä³òÿì Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

Ìàéäàííèê Â³òàë³é Ãðèãîðîâè÷
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 4 ÍÌÓ ³ì. Î.

Î. Áîãîìîëüöÿ, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïåä³àòð³¿
(çà çãîäîþ)        

Ì³øèºâ Â’ÿ÷åñëàâ Äàíèëîâè÷

çàâ³äóâà÷ öèêëîì íàðêîëîã³¿, ïñèõ³àòð³¿ òà ìå-
äè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ìåäè÷íî¿ àêà-
äåì³¿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, ãîëîâíèé ñïåö³à-
ë³ñò ç ïñèõ³àòð³¿ (çà çãîäîþ) 

Ìîõîðºâ Â³òàë³é Àíäð³éîâè÷
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåê-

òîðà Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ
“Ëèá³äñüêå”

Îë³éíè÷åíêî Ãåííàä³é Ïåòðîâè÷
ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îíêîëîã³÷-

íî¿ ë³êàðí³, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç îíêîëîã³¿ (çà
çãîäîþ)

Ïàáàò Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ ãîëîâà äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “Ãðîìàäñüêèé àê-
òèâ Êèºâà” (çà çãîäîþ)

Ïîïîâ Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷
äîöåíò êàôåäðè óðîëîã³¿ ÍÌÓ ³ì. Î. Î. Áî-

ãîìîëüöÿ, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç óðîëîã³¿ (çà çãî-
äîþ)

Ñàõíî Þð³é Ïåòðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ñèíèöüêèé Ñåðã³é ²âàíîâè÷
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåê-

òîðà Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ
“Ñòàðîêè¿âñüêå”

Ñòîéêà Îòòî Îëåêñàíäðîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çäîðîâ’ÿ (çà çãîäîþ)

Òêà÷åíêî Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷
ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³-

êàðí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ãîëîâíèé
ñïåö³àë³ñò ç õ³ðóðã³¿ (çà çãîäîþ)

Øëàïàê Àëëà Âàñèë³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30.10.2007 № 1413

Заходи 
щодо попередження захворювань та проведення медичних обстежень

киян на 2007—2008 роки

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2007 № 1413

Склад 
координаційної ради щодо попередження захворювань та проведення

медичних обстежень киян на 2007—2008 роки

Ê³ëü÷èöüêà ²ðåíà Ðåîíîëüä³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðàäè

Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà Îëüãà Âà-
äèì³âíà 

ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè

Êà÷óðîâà Ëþäìèëà Â³êòîð³âíà

íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ðàäè

Àòàìàíåíêî Îëåã Àíàòîë³éîâè÷
çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Êè¿âñüêî¿ öåí-

òðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³, ãîëîâíèé
ñïåö³àë³ñò ç êàðä³îëîã³¿ (çà çãîäîþ)

Áè÷êîâ Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷

ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿)



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 7 грудня 2007 

№
п/п

Зміст заход Відповідальні за ви онання Термін ви онання

1 2 3 4

1. Заходи щодо первинної профіла ти и захворювань:

1.1. Розробити та поширити
соціальн ре лам (ві-
део-а діо ліпи, пла ати
тощо) щодо профіла ти-
и захворювань та здо-
рово о способ життя із
зал ченням фахівців з
ре лами.

Головне правління з питань вн трішньої
політи и, Головне правління охорони
здоров`я та медично о забезпечення, Головне
правління е ономі и та інвестицій, Головне
правління з питань ре лами, Головне
правління з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю, ом нальні засоби масової
інформації

листопад 2007 р.—
лютий 2008 р.

1.2. Створити та розповсю-
дити тематичні р бри и,
передачі, статті і т.ін. з
питань зміцнення та збе-
реження здоров`я иян.

Головне правління з питань вн трішньої по-
літи и, Головне правління охорони здоров`я
та медично о забезпечення, Головне прав-
ління е ономі и та інвестицій, Головне прав-
ління з питань взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з ромадсь істю, ом -
нальні засоби масової інформації

листопад 2007 р.—
лютий 2008 р.

1.3. Забезпечити створення
бан даних про пошире-
ність фа торів ризи се-
ред населення, дослід-
ж вати рівень здоров`я
ш олярів, людей похило-
о ві та інших верств
населення.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, Головне правління
е ономі и та інвестицій

листопад 2007 р.—
вітень 2008 р.

1.4. Розробити інформацій-
но-методичні матеріали
з питань профіла ти и
захворювань та форм -
вання здорово о способ
життя серед иян, в т.ч.
ш олярів та ст дентів о-
леджів та в зів. А тивіз -
вати робот щодо а тив-
но о відвід вання насе-
ленням амб латорно-по-
лі лінічних за ладів для
ранньо о виявлення зах-
ворювань.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, Головне правління
освіти і на и

листопад 2007 р.—
лютий 2008 р.

1.5. Ор аніз вати ф н ціон -
вання відділень профі-
ла ти и в сіх централь-
них районних полі ліні ах
та забезпечити їх необ-
хідним обладнанням для
ранньо о виявлення зах-
ворювань.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання

листопад 2007 р. —
січень 2008 р.

1.6. Забезпечити медичний
профіла тичний о ляд
всіх працюючих на під-
приємствах за рах но
підприємств.

Головне правління зв`яз , інформатизації та
захист інформації, Головне правління
охорони здоров`я та медично о забезпечення

постійно, починаючи з
р дня 2007 р.

1.7. Зобов`язати оловних
фахівців Головно о п-
равління охорони здо-
ров`я та медично о за-
безпечення й ерівни ів
Територіальних медич-
них об`єднань та лі -
вально-профіла тичних
за ладів брати часть
масових профіла тичних
заходах для населення
(вист пах засобах ма-
сової інформації, оздо-
ровчих а ціях, онс льт -
вання за телефоном здо-
ров`я 0-83 і т. ін.).

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання

постійно

1.8. Забезпечити населення
пам`ят ами, б летами,
брош рами та інформа-
ційними матеріалами че-
рез засоби масової ін-
формації та мереж Ін-
тернет з питань профі-
ла ти и захворювань та
форм вання здорово о
способ життя.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання

постійно, починаючи з
люто о 2008

1.9. Сприяти розповсюджен-
ню азети "Здоров`я и-
ян" для населення.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання

постійно

1.10. Від рити п н ти з без-
оштовно о вимірювання
артеріально о тис в
ромадсь их місцях, в
т.ч. ЖЕКах, апте ах, ма-
азинах, с пермар етах
тощо.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання, Головне правління з
питань тор івлі та поб т , КП "Фармація",
районні в місті Києві державні адміністрації

Листопад 2007 р. -
березень 2008 р.

1.11 Щорічно проводити
оздоровчо-інформаційні
місячни и та дні для
населення з найбільш
а т альних питань
охорони здоров`я, в т.ч.
при рочені до
Всесвітніх та
Все раїнсь их днів
пов`язаних з охороною
здоров`я:
— Всесвітній день
боротьби з
т бер льозом — 24
березня;
— Всесвітній день
здоров`я — 7 вітня;
— День пам`яті аварії на
ЧАЕС - 26 вітня;
— День пам`яті жертв
СНІД

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання, Головне правління
освіти і на и, Головне правління справах
сім`ї та молоді, Головне правління з питань
вн трішньої політи и, Головне правління по
фізичній льт рі та спорт , Головне
правління з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю, ом нальні засоби масової
інформації

постійно

№
п/п

Зміст заход Відповідальні за ви онання Термін ви онання

1 2 3 4
. — третя неділя травня;

— Всесвітній день бо-
ротьби з тютюно рін-
ням — 31 травня;
- Міжнародний день за-
хист дітей - 1 червня;
— Міжнародний день
боротьби з нар оманією
— 26 червня;
— Всесвітній день серця
— остання неділя ве-
ресня;
— Всесвітній день лю-
дей похило о ві —
1 жовтня;
— Все раїнсь ий день
профіла ти и ра мо-
лочної залози — 20
жовтня;
— Всесвітній день бо-
ротьби зі СНІДом
— 1 р дня;
— Всесвітній день інва-
лідів — 3 р дня.

Головне правління охорони здоров`я та ме-
дично о забезпечення, територіальні медич-
ні об`єднання, Головне правління освіти і на-
и, Головне правління справах сім`ї та мо-

лоді, Головне правління з питань вн трішньої
політи и, Головне правління по фізичній ль-
т рі та спорт , Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової інформації та
зв`яз ів з ромадсь істю, ом нальні засоби
масової інформації

постійно

1.12. Ре оменд вати власни-
ам ма азинів "Опти а"
та інших офтальмоло іч-
них ма азинів від рити
абінети вимірювання
вн трішньоочно о тис
населенню з метою
ранньо о виявлення
ла оми.

Головне правління з питань тор івлі та поб -
т , Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення

Листопад 2007 р. -
березень 2008 р.

1.13. Ор аніз вати чер ван-
ня спеціалістів на теле-
фонній сл жбі здоров`я
0-83 з та их питань:
— отримання р пи ін-
валідності;
— до ляд за дітьми
першо о ро життя;
— репрод тивно о
здоров`я;
— вн трішніх хвороб;
— іне оло ічних захво-
рювань;
— хір р ічних захворю-
вань.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення

постійно

2. Заходи щодо вторинної профіла ти и захворювань:

2.1. Запровадити обов`яз о-
ве від риття за ладів за-
альнолі арсь ої пра ти-
и/сімейної медицини в
нових мі рорайонах міс-
та з розрах н один за -
лад на 2000 меш анців.

Головне правління охорони здоров`я та ме-
дично о забезпечення, територіальні медич-
ні об`єднання, Головне правління е ономі и
та інвестицій, Головне правління містоб д -
вання, архіте т ри та дизайн місь о о сере-
довища

постійно, починаючи з
січня 2008 р.

2.2. Забезпечити за півлю
тромболітичних препара-
тів та низь омоле ляр-
них антиа ре антів для
лі вання хворих на ос-
трий інфар т міо арда
для попередження мож-
ливих с ладнень та зни-
ження смертності.

Головне правління охорони здоров`я та ме-
дично о забезпечення

січень — березень
2008 р.

2.3. Запровадити ви орис-
тання тест-полосо Тро-
пініна для е стреної діа -
ности и остро о інфар-
т міо арда.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення

січень — березень
2008 р.

2.4. Створити лі вально-ді-
а ностичні ардіоло ічні
центри в ожном райо-
ні міста з ви ористанням
ліжо денних стаціонарів
полі ліні .

Головне правління охорони здоров`я та ме-
дично о забезпечення, територіальні медич-
ні об`єднання, Головне правління е ономі и
та інвестицій, Головне правління містоб д -
вання, архіте т ри та дизайн місь о о сере-
довища.

січень — березень
2008 р.

2.5. Від рити "Ш оли діабе-
ти а" для профіла ти и
с ладнень захворюван-
ня на базі полі ліні
ожном районі м. Киє-
ва.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання, Головне правління
е ономі и та інвестицій

р день 2007 р. — лютий
2008 р.

2.6. Від рити абінети "Дові-
ри" для анонімно о без-
оштовно о обстеження
на ВІЛ-інфе цію ожно-
м районі міста Києва.

Головне правління охорони здоров`я та ме-
дично о забезпечення, територіальні медич-
ні об`єднання, Головне правління е ономі и
та інвестицій, Головне правління містоб д -
вання, архіте т ри та дизайн місь о о сере-
довища

січень — березень
2008 р.

2.7. Від рити п н ти неза-
лежної е спертизи я ос-
ті харчових прод тів в
ожном районі міста Ки-
єва.

Головне правління з питань тор івлі та поб -
т , Головне правління е ономі и та інвести-
цій, Головне правління містоб д вання, ар-
хіте т ри та дизайн місь о о середовища,
районні в місті Києві державні адміністрації

лютий — березень
2008 р.

3. Заходи щодо по ращення надання медичної допомо и матерям та дітям:

3.1. Забезпечити робот це-
нтрів здоров`я матері і
дитини ожном тери-
торіальном медичном
об`єднанні міста Києва.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання, Головне правління
е ономі и та інвестицій

січень — березень
2008 р.

3.2. Від рити центри пери-
натальної діа ности и
ожном територіаль-
ном медичном об`єд-
нанні міста Києва.

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання, Головне правління
е ономі и та інвестицій

січень — березень
2008 р.
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4. Заходи щодо по ращення надання медичної допомо и незахищеним верствам населення:

4.1. Створити на базі централь-
них районних полі ліні пат-
ронажн сл жб для надан-
ня медичної допомо и не-
мобільним хворим вдома

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання

листопад — р день
2007 р.

4.2. Від рити в полі ліні ах міс-
та Києва еронтоло ічні а-
бінети для людей похило о
ві та створити на базі Те-
риторіальних медичних
об`єднань еронтоло ічні
Центри

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання, Головне правління
е ономі и та інвестицій

січень — березень
2008 р.

4.3. Створити мереж меди о-
соціальних центрів для со-
ціально незахищених
верств населення із зал -
ченням фахівців медично о
центр "Соціальне парт-
нерство"

Головне правління соціально о захист
населення, Головне правління охорони
здоров`я та медично о забезпечення, те-
риторіальні медичні об`єднання, Головне
правління е ономі и та інвестицій

лютий — вітень 2008 р.

4.4. Ор аніз вати робот мо-
більних лі арсь их бри ад
для о ляд ветеранів Вели-
ої Вітчизняної війни, я і
при ті до ліж а, або тих, я і
обмежені в перес ванні та
ор аніз вати стаціонари
вдома

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання

листопад — р день
2007 р.

4.5. Створити ожном районі
міста медичні п н ти для
людей без певно о місця
проживання

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання

р день 2007 р. — лютий
2008 р.

4.6. Від рити стаціонарні відді-
лення для людей без певно-
о місця проживання ож-
ном територіальном ме-
дичном об`єднанні

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання

р день 2007 р. — лютий
2008 р.

4.7. Зб д вати хоспіси та хос-
пісні відділення ожном
Територіальном медично-
м об`єднанні міста Києва
та збільшити іль ість ліжо
існ ючих хоспісних відді-

леннях

Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення, територіальні
медичні об`єднання, Головне правління
е ономі и та інвестицій

лютий — вітень 2008 р.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про зарахування зовнішньобудинкових 
інженерних мереж, споруд та обладнання
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1437 від 8 листопада 

2007 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж”, з метою вдосконалення
обслуговування зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та обладнання та враховуючи звернен�
ня Київського геріатричного пансіонату (лист від 12.07.2007 № 166):

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïå-
ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ Â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³î-
íåðíà êîìïàí³ÿ Êè¿ââîäîêàíàë” òà Àêö³î-
íåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè-
¿âåíåðãî” çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåðí³
ìåðåæ³, ñïîðóäè òà îáëàäíàííÿ çã³äíî ç
äîäàòêàìè 1,2.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ) çàáåçïå÷èòè
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ-ïå-

ðåäà÷ó çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ, ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ, çàçíà÷åíèõ
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäàìè.

3. 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.

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

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 1437 від 8 листопада 2007 року

ПЕРЕЛІК
зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та обладнання, 

які зараховуються до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються у володіння та користування ВАТ АК 

“Київводоканал”
№№
п/п

Адреса та назва
мережі

Довжина
по . м

Діаметр
тр б,мм

Кіль ість
олодязів

Рі
поб дови

Рин ова вартість, рн.

первинна залиш ова

1. К а н а л і з а ц і й н і
мережі від жило о
б дин на в л.
Б даріна,9

124 150 5 1993 696 452,4

Всьо о 124 696 452.4

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 1437 від 8 листопада 2007 року

ПЕРЕЛІК
зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та обладнання, 

які зараховуються до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються у володіння та користування АК 

“Київенерго”

№
№
п/п

Адреса та
назва мережі

Дов-
жина
по .
м

Діаметр
тр б,мм

Кіль ість
тепло-
амер

Мар а та
переріз
абель-
них

мереж

Рі
поб до-

ви

Рин ова вартість, рн.

ЦО ГВП первинна залиш ова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Теплові мережі
до жило о б -
дин на в л.
Б даріна,9

130 80/50 80 1 1993 1 391 1 049

2. О ремо розта-
шована бойлер-
на (320 в. м)

1993 6 272 4 005

3. Кабельна лінія
0,4 В жило о
б дин на в л.
Б д а р і н а , 9
Зб.2647/1-1-
зб.2647/3

325 А В В Г - 1
3 x 1 8 5 +
1x70

1993 16 000 14 400

4. Кабельна лінія
0,4 В жило о
б дин на в л.
Б д а р і н а , 9
Зб.2647/2-2-
зб.2647/4

325 А В В Г - 1
3 x 1 8 5 +
1x70

1993 16 000 14 400

5. Кабельна лінія
0,4 В жило о
б дин на в л.
Б д а р і н а , 9
Зб.2647/3-щит
б дин

97 А В В Г - 1
4x95

1993 4 353 3 918

6. Кабельна лінія
0,4 В жило о
б дин на в л.
Б д а р і н а , 9
Зб.2647/4 - щит
б дин

97 А В В Г - 1
4x95

1993 4 353 3 918

7. Кабельні збір и
2647/3, 2647/4

1993 1 565,6 1409

Тепломереж і
Кабельні мере-
жі,
абельні збір и
Всьо о

130

194

7663

42 271,6

49 934,6

5054
38 045

43 099

Про заходи щодо скорочення 
термінів будівництва Подільського мостового

переходу через р. Дніпро в м. Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1440 від 8 листопада 

2007 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пунктів 1, 2, 7 статті 16 Зако�
ну України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.93 № 302�р та на виконання Указу Прези�
дента України від 31.08.07 № 802/2007 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 502,
в контексті підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
з метою скорочення термінів введення в експлуатацію стратегічно важливого для міста об’єкта — Поділь�
ського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві:

1. Âèîêðåìèòè áóä³âíèöòâî ìîíîë³òíî¿
åñòàêàäè íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöü-
ê³é â ñêëàä³ Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïå-
ðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî â ì. Êèºâ³ â îêðå-
ì³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè.

2. ÊÏ “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-
òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà”:

2.1. Ïåðåäáà÷èòè âèîêðåìëåííÿ áóä³â-
íèöòâà ìîíîë³òíî¿ åñòàêàäè íà âóë. Íàáå-
ðåæíî-Õðåùàòèöüê³é â³ä çàãàëüíîãî êîø-
òîðèñó áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâî-
ãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî â ì. Êèºâ³

2.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ îêðåìîãî
òåíäåðà íà áóä³âíèöòâî ìîíîë³òíî¿ åñòà-
êàäè íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ³ç áóä³âíèöòâà
ìîíîë³òíî¿ åñòàêàäè âçäîâæ âóë. Íàáå-
ðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ äî Ïðîãðàìè ñîö³-
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àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 òà íàñòóïí³ ðî-
êè.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-

ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Голова Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
на виконання робіт 

з інженерної підготовки земельної ділянки 
на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1441 від 8 листопада
2007року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
статті 96 Земельного кодексу України, враховуючи рішення Київської міської ради від 31.10.2006 № 230/287
“Про передачу закритому акціонерному товариству “Позняки�жил�буд” земельної ділянки для будівниц�
тва житлового будинку з об’єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями та підземною
автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м. Києва”, з метою прискорення термінів ос�
воєння земельної ділянки, запобігання самозахопленню відведених під забудову територій та зважаючи
на звернення закритого акціонерного товариства “Позняки�жил�буд” від 19.10.2007 № 1446:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Ïîçíÿêè-æèë-áóä” âèêîíàòè
ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè äî çàáó-
äîâè òåðèòîð³¿ (âñòàíîâëåííÿ îãîðîäæåí-
íÿ íàâêîëî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ðîçáèðàí-
íÿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, âèíåñåííÿ
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ïðîêëàäàí-
íÿ òèì÷àñîâèõ äîð³ã òà ìåðåæ, óêð³ïëåí-
íÿ îñíîâè òà ï³äñèëåííÿ ôóíäàìåíò³â ïðè-
ëåãëèõ áóäèíê³â ³ ñïîðóä, çíåñåííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü, ã³äðî-ãåîëîã³÷í³ âèøóêó-
âàëüí³ ðîáîòè, âëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâîãî
ïîáóòîâîãî ì³ñòå÷êà ³ òàêå ³íøå) íà âóë.
Ðåâóöüêîãî, 9 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ çà
óìîâè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ïîçíÿêè-æèë-áóä”:

2.1. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øè-
òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî
Ïðàâèë âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ
ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿìè âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.5. Âñòàíîâèòè â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíà-
êè, îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòà-
ð³ â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàáåçïå÷èòè
áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â ³ ïðî¿çä àâòî-
òðàíñïîðòó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãî-
ëîâó ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ “Ïîçíÿêè-æèë-áóä”
Êàðãàìàíÿíà Àðà³êà Ðàçì³êîâè÷à.

4. 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.

5. 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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці 
Бурді Наталії Степанівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мічу=
ріна, 19 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1125/1786 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áóðä³ Íàòàë³¿ Ñòå-
ïàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ì³÷óð³íà, 19 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíàì Âèñîöüêîìó
Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó òà Âèñîöüê³é Íà-
òàë³¿ Ñåðã³¿âí³ ïðàâî ñï³ëüíîãî ïîñò³éíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëî-
ùåþ 0,0301 ãà íà âóë. Ì³÷óð³íà, 19 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â³äâåäåíîþ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 95 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðî-
ìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä-
÷åíî äåðæàâíèìè àêòàìè íà ïðàâî ïîñò³é-
íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 30.12.98
¹ 82-3-00025, ¹ 82-3-00024 (ëèñò-çãîäà
â³ä 06.07.2006), òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áóðä³ Íàòàë³¿
Ñòåïàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0301 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ì³÷óð³íà, 19 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Ãðîìàäÿíö³ Áóðä³ Íàòàë³¿ Ñòåïàí³âí³:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.03.2006 ¹ 19-2019, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
23.09.2005 ¹ 6311, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â 
ì. Êèºâ³ â³ä 02.12.2005 ¹ 06-6-25//3705,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.09.2005
¹ 071/04-4-19/4069, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 07.09.2005
¹ 001-09/4995, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 17.08.2005
¹ 22-2633/35 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 18.04.2007 
¹ 03-0093.

4.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Ãðîìàäÿíàì Âèñîöüêîìó Ñåðã³þ Ìè-
êîëàéîâè÷ó òà Âèñîöüê³é Íàòàë³¿ Ñåðã³¿â-
í³ ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî ïîñò³é-
íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 30.12.98
¹ 82-3-00025 òà ¹ 82-3-00024.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
Панасюку Олегу Терентійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Отто Шмідта, 2=м 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1127/1788 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ïàíàñþêó Îëåãó Òåðåíò³éîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Îòòî Øì³äòà, 2-ì ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïàíàñþêó
Îëåãó Òåðåíò³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îòòî Øì³äòà,
2-ì ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïàíàñþêó Îëåãó Òå-
ðåíò³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóà-
òàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 12.12.2006 ¹ 150-Ï) âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 20.11.2006 ¹ 19-9857, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
26.01.2007 ¹ 423, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 28.12.2006
¹ 06-6-25/7102, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
29.01.2007 ¹ 577 òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 08.02.2007 ¹ 22-298/35.

3.7. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì òåðì³íó ä³¿
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
09.03.65 ¹ 320 “Ïðî òèì÷àñîâèé â³äâîä
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïîä³ëüñüêîìó çàâîäó
ñò³íîâèõ ìàòåð³àë³â ³ êîíñòðóêö³é äëÿ äî
âèðîáêè êàð’ºðó ãëèí ³ éîãî êîíñåðâà-
ö³þ” âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  7 грудня 2007 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111

Про передачу громадянину 
Тарасюку Юрію Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Отто Шмідта, 2=л 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1127=1/1788 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Òàðàñþêó Þð³þ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îòòî Øì³äòà, 2-ë ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òàðàñþêó
Þð³þ Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îòòî Øì³äòà, 2-ë ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òàðàñþêó Þð³þ Âàñè-
ëüîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 06.09.2005 ¹ 198-Ï) âèð³øèòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â

(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 20.11.2006 ¹ 19-9856, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 25.01.2007
¹ 365, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 28.12.2006 ¹ 06-6-25/7103,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 29.01.2007 ¹ 576, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
24.07.2006 ¹ 1736, Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè â³ä 10.10.2005 ¹ 1900
òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëü-
íî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 08.02.2007
¹ 22-301/35.

3.7. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì òåðì³íó ä³¿
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
09.03.65 ¹ 320 “Ïðî òèì÷àñîâèé â³äâîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïîä³ëüñüêîìó çàâîäó ñò³-
íîâèõ ìàòåð³àë³â ³ êîíñòðóêö³é äëÿ 
äîâèðîáêè êàð’ºðó ãëèí ³ éîãî êîíñåðâà-
ö³þ” âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну пункту 71 
рішення Київської міської ради від 10.07.2003

№ 638/798 “Про надання і вилучення 
земельних ділянок та припинення 

права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1128=1/1789 від 12 липня 2007 року

Зважаючи на численні скарги громадян, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, Земельним кодексом України та статтею 188 Госпо�
дарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ïóíêò 71 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003 ¹ 638/798
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

2.1. Ïðî³íôîðìóâàòè Äí³ïðîâñüêó

ðàéîííó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäó ïðî ïðèéíÿò-
òÿ öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
30.12.2003 ¹ 66-4-00035.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Â³äì³íèòè ïóíêò 14 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003 ¹ 638/798
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðî³íôîðìóâàòè Äí³ïðîâñüêó

ðàéîííó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäó ïðî ïðèéíÿò-
òÿ öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
30.12.2003 ¹ 66-4-00034.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну пункту 14 
рішення Київської міської ради 

від 10.07.2003 № 638/798 
“Про надання 

і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1128=2/1789 від 12 липня 2007 року

Зважаючи на численні скарги громадян, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, Земельним кодексом України та статтею 188 Госпо�
дарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відміну пункту 29 
рішення Київради 

від 29.05.2003 № 486=2/646 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1128=3/1789 від 12 липня 2007 року

Зважаючи на численні скарга громадян, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, Земельним кодексом України, статтею 188 Госпо�
дарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ïóíêò 29 ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 29.05.2003 ¹ 486-2/646 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ”.

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ áóä³âåëüí³é êîìïà-
í³¿ “ÊÐÎÓÍ” íàäàòè çãîäó íà ðîç³ðâàí-
íÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
03.12.2003 ¹ 85-6-00080.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ïî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ áóä³âåëüíó êîì-

ïàí³þ “ÊÐÎÓÍ” ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³-
øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ó
ðàç³, ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâ-
ëåíèé çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷è-
òè ï³äãîòîâêó íà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðî-
ç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êè-
ºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну рішення 
Київської міської ради 

від 28.12.2004 № 1149/2559 
“Про передачу 

Деснянській районній у м. Києві раді 
земельної ділянки для будівництва житлового

будинку на просп. Лісовому, 31 
у Деснянському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1128=4/1789 від 12 липня 2007 року

Зважаючи на численні скарги мешканців житлових будинків № 31, № 33 та № 35 на просп. Лісовому, з
метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, зважаючи на те, що Деснянською районною у місті
Києві радою не розпочато будівельних робіт на земельній ділянці на просп. Лісовому, 31 у Деснянському
районі м. Києва, керуючись статтею 24 Закону України “Про планування і забудову територій”, статтею 22
Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтею 26 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188 Господарського кодексу Укра�
їни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1149/2559 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
ðàä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî áóäèíêó íà ïðîñï. Ë³ñîâîìó, 31
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ïðî³íôîðìóâàòè Äåñíÿíñüêó ðàéîííó ó
ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäó ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïåðåäíîâîð³÷íèé øîï³íã
Fashion-êðèòåð³¿ òà ãîðîñêîï³÷í³ ñåêðåòè
Êñåí³ÿ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ
ñòèë³ñò, äèçàéíåð ÒÌ X’U
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Хоча рі Жовто о Пацю а розпо-
чинається лише в лютом , ново-
річна ніч із 31 р дня на 1 січня
одна мине під цим итайсь им
символом. Нама ання до одити
йом в сьом не б д ть марни-
ми, адже справдж ється все те,
в що віримо.

Çà ëåãåíäîþ, ïàöþê áóâ ïåðøîþ òâà-
ðèíêîþ, ÿêà ïðèá³ãëà äî í³ã Áóääè. Â³í
çàïðîñèâ óñþ æèâí³ñòü äî ñåáå íà Äåíü
íàðîäæåííÿ, àëå øëÿõ äî íüîãî ïðîëÿ-
ãàâ ÷åðåç ñòð³ìêó ð³÷êó. Ñïðèòíèé ïà-
öþê, ùî ä³ñòàâñÿ Áóääè íàéïåðøèì, òå-
ïåð â³äêðèâàº äâàíàäöÿòèë³òí³é öèêë
ñõ³äíîãî êàëåíäàðÿ. Ïåðøèé çíàê ãîðî-
ñêîïó ñèìâîë³çóº ñîáîþ ïî÷àòîê íîâîãî
åòàïó, à íå ò³ëüêè ðîêó. Òîìó ñë³ä çàóâà-
æèòè, ùî íîâîð³÷íî¿ íî÷³ ïðîá’º ÷àñ
ïðàêòè÷íèõ òà ðàö³îíàëüíî ìèñëÿ÷èõ
ëþäåé. Ð³ê Æîâòîãî Ïàöþêà çìåíøèòü
áàæàííÿ ðèçèêóâàòè, àëå áàæàííÿ çì³íþ-
âàòè æèòòÿ, ïåðåîáëàäíóâàòè, ïåðåíà-
ëàøòîâóâàòè çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ.

Я зар читися
підтрим ою
Жовто о Пацю а

Ëþäè â³ðÿòü: ÿêùî äîñëóõàòèñÿ ïîðàä
ñõ³äíîãî êàëåíäàðÿ ³ îäÿãòèñÿ íîâîð³÷-
íî¿ íî÷³ çã³äíî ç àñòðîëîã³÷íèì äðåñ-êî-
äîì, öå ïðèíåñå ùàñòÿ ³ çëàãîäó.

Àëå ÿê ïðè öüîìó íå âèïàñòè ç òåíäåí-
ö³é? Fashion-êðèòèêè ïðîãîëîñèëè öþ
çèìó ÷àñîì âèøóêàíîãî ì³í³ìàë³çìó,
àäàïòîâàíèõ 80-õ òà ÷àñîì ïîâåðíåííÿ
òðàäèö³é äåíäèçìó.

Àñòðîëîãè æ ðàäÿòü çóñòð³÷àòè Íîâèé
ð³ê ó â³äò³íêàõ æîâòîãî — â³ä êèñëîòíî-
ëèìîííîãî äî áëèñêó÷îãî çîëîòîãî. Êà-
æóòü, Ïàöþê íå ëþáèòü íàäì³ðíîñòåé,
òîìó àñòðîëîãè ðåêîìåíäóþòü ï³ä³áðàòè
ñîá³ ùîñü ïðîñòå, àëå åëåãàíòíå. Íà äè-
âî, ¿õí³ ïîðàäè çá³ãàþòüñÿ ç ïðèìõàìè
ñó÷àñíî¿ ìîäè, â ÿê³é ïàíóþòü ëàêîí³÷-
í³ ñóêí³, ñòðîã³ êîñòþìè, ÷èñò³ ë³í³¿ ñè-
ëóåòó. Ãîëîâíèì òðåíäîì ö³º¿ çèìè º îä-
íîòîíí³ñòü. À îòæå, â íîâîð³÷íîìó êîñ-
òþì³ ìàº äîì³íóâàòè æîâòèé êîë³ð — öå
áóäå íå ò³ëüêè ìîäíî, à ùå é ïðèíåñå óñ-
ï³õ. Äëÿ æ³íîê âäàëèì âèáîðîì ñòàíå çî-
ëîòèñòà ñóêíÿ â³ä Valentino àáî ëèìîí-
íî-æîâòà ñï³äíèöÿ ó ëåë³òêàõ â³ä Prada.
×îëîâ³êè ìîæóòü îáìåæèòèñÿ æîâòèìè
÷îáîòàìè â³ä Ë³ë³¿ Ëèòîâñüêî¿ àáî áðþ-
êàìè ç çîëîòèñòîãî îêñàìèòó â³ä Etro.

Ç ïðèêðàñ àñòðîëîãè ðàäÿòü ò³ëüêè íà-
òóðàëüí³ — çîëîòî, ñð³áëî òà êîøòîâíå
êàì³ííÿ. Ìîäà äèêòóº: àêñåñóàð³â ìàº áó-
òè â ì³ðó — ïàðà ìàñèâíèõ áðàñëåò³â â³ä
Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò ÷è ìàñøòàáíå íàìèñòî â³ä
Missioni, ñàìå òå, ùî â òðåíäàõ. Àëå çà
ãîðîñêîïîì ñë³ä â³äìîâèòèñÿ â³ä ìàñèâ-
íèõ àêñåñóàð³â ³ â³ääàòè ïåðåâàãó òîíåíü-
êèì ïàñêàì, ëàíöþæêàì òà ëåäâå ïîì³ò-
íèì ñåðåæêàì-ãâ³çäêàì. Îòæå, ùî ïåðå-
ìîæå: íîâîð³÷í³ çàáîáîíè ÷è äèêòàò ñó-
÷àñíî¿ ìîäè — âèð³øóâàòè âàì.

Ñâÿòêîâèé ìàí³êþð ìàº ñòàòè ñïðàâæ-
íüîþ ïðèêðàñîþ. Àëå íå ïåðåñòàðàéòå-
ñÿ. Àäæå îá’ºìíèé àêðèëîâèé ðîçïèñ òà
í³ãòüîâèé ï³ðñèíã ìîæóòü çàñâ³ä÷èòè ëè-
øå íåñìàê. Ó ìàí³êþðí³é ìîä³ íèí³ ïà-
íóº òðåíä, çàïðîïîíîâàíèé Äæîíîì
Ãàëüÿíî ï³ä ÷àñ ïîêàçó Dior. Öå òàê çâà-
íèé ïîäâ³éíèé ôðåí÷, êîëè ñåðåäèíó
í³ãòÿ ïîêðèâàþòü òåìíèì êîëüîðîì, à
á³ëó ñìóæå÷êó ôðàíöóçüêîãî ìàí³êþðó
ïðîâîäÿòü çâåðõó í³ãòÿ ³ çíèçó. Ïàì’ÿòàé-
òå, í³ãò³ ìàþòü áóòè êîðîòêèìè àáî ñå-
ðåäíüî¿ äîâæèíè. Ìîäíèìè çàëèøàþòü-
ñÿ øîêóþ÷³ òåìí³ áàðâè òà øîâêîâèé íà-
ñè÷åíèé áëèñê.

Ï³ä ÷àñ âèáîðó âçóòòÿ íàìàãàéòåñÿ äî-
çâîëèòè ñîá³, íåçâàæàþ÷è íà ïîãîäó,
òóôë³. ×îëîâ³êàì — ëàêîâ³, à æ³íêàì —

çîëîò³ ÷è ñð³áí³ íà âèñîêèõ ï³äáîðàõ. ×ó-
äîâèì âèáîðîì ñòàíóòü ñïîâíåí³ çîëîòà-
âîãî áëèñêó æ³íî÷³ Christian Louboutin
àáî ãëÿíöåâ³ Neil Barrett äëÿ ÷îëîâ³ê³â.
Æ³íêè, íå çàáóâàéòå ïðî àêòóàëüí³ ÷îð-
í³ àáî ñ³ð³ êîëãîòêè ÷è ñòðèìàíî áëèñ-
êó÷³ ëîñèíè. Æåðòâàì ìîäè ï³ä³éäóòü
÷åðâîí³ ëàêîâ³ ëå´³íñè â³ä Hugo Boss.

Кожном — своє
Íà ÎÂÍ²Â ïîïåðåäó ÷åêàº ñåðéîçíèé,

âàæêóâàòèé ð³ê. Äîâåäåòüñÿ áàãàòî ïðà-
öþâàòè, âèéòè ç ò³í³ òà ðîçñòàâèòè óñå
ïî ñâî¿õ ì³ñöÿõ. Òîìó é çóñòð³÷àòè öåé
ð³ê ñë³ä ó îäÿç³, ÿêèé íåñå â ñîá³ áàãàòî
åíåðã³¿ òà ñèëè. ²äåàëüíèìè áóäóòü Guc-
ci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta.
ÒÅËÜÖ² íàñòóïíîãî ðîêó êóïàòèìóòü-

ñÿ â í³æíîñò³ é ëþáîâ³. Îòæå, ¿ì ñë³ä
îäÿãíóòèñÿ ó ùîñü çâàáëèâå òà âèòîí÷å-
íå, ÿê ñóêíÿ â³ä Dior àáî êîñòþì â³ä
Chanel.
ÁËÈÇÍÞÊÀÌ âàðòî îñòåð³ãàòèñÿ

õàíäðè òà ï³äîçð³ëèâîñò³, àäæå â³ä öüîãî
ìîæóòü ðîçâèíóòèñÿ ð³çí³ õâîðîáè. Àáè
öüîãî íå ñòàëîñÿ, âáåð³òüñÿ 31-ãî ó ùîñü
âåñåëå, íàïðèêëàä, Tata-Naka, X’U, Bet-
sey Johnson, Eley Kishimoto. ²ðîí³÷í³ íà-
ïèñè, ÿñêðàâ³ òêàíèíè òà ãðàéëèâ³ àêñå-
ñóàðè çðîáëÿòü ñâîþ ñïðàâó òà ï³äí³ìóòü
íàñòð³é íà ö³ëèé ð³ê!

Íà ÐÀÊ²Â öüîãî ðîêó ÷åêàº ïðèáóòêî-

âà ðîáîòà, ð³ê îá³öÿº áóòè äóæå ïðèºì-
íèì ó ìàòåð³àëüíîìó ïëàí³. Òîìó íîâî-
ð³÷íî¿ íî÷³ îäÿãí³òü ùîñü òàêå, ùî àñî-
ö³þºòüñÿ ç óñï³õîì. Ñêàæ³ìî, Asprey,
DKNY àáî Dolce&Gabbana.
ËÅÂÀÌ ðàäÿòü óíèêàòè íåîáäóìàíèõ

â÷èíê³â òà çáåð³ãàòè â³ðí³ñòü. Öå áóäå
íåëåãêî, àäæå ð³ê íåñå áåçë³÷ ñïîêóñ...
Òîìó îáåð³òü ùîñü ³íòåëåêòóàëüíå òà
ñòðèìàíå. Îäÿã â³ä Comme des Garsons,
Anikieva, Ann Demeulemeester, Alena Ah-
madulina äîïîìîæå âòðèìàòèñÿ â³ä íå-
ðîçóìíèõ â÷èíê³â.
Ä²ÂÀÌ ïðîðîêóþòü ô³íàíñîâó ä³ºòó òà

ðîçëàä ñòîñóíê³â ç³ ñâîºþ ïîëîâèíêîþ.
Àëå öå ëèøå ó âèïàäêó íåïðàâèëüíî ðîç-
ñòàâëåíèõ ïð³îðèòåò³â. ßêùî íîâîð³÷íî¿
íî÷³ Ä³âè îáåðóòü â³÷í³ ö³ííîñò³, ÿê³ ñïî-
â³äóþòü Alberta Ferretti, Tiffani & Co,
Calvin Klein, óñå îáåðíåòüñÿ íà ùàñòÿ.
ÒÅÐÅÇÀÌ àñòðîëîãè ðàäÿòü ïîìåíøå

øîêóâàòè îòî÷åííÿ íà Íîâèé ð³ê. Òîìó
îäÿã â³ä Jean Paul Gaultier íå äóæå ï³ä³é-
äå. Îáåð³òü ë³ïøå ùîñü â³ä Chloe, Marc
Jacobs òà Stella McCartney, äå øîê âäà-
ëî ïîºäíàíèé ç øèêîì.

²íòðè´àíàì ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ ð³ê Ïàöþ-
êà ïðèíåñå áóðõëèâå ëþáîâíå æèòòÿ. Íî-
â³ ïåðñïåêòèâè íà ðîáîò³, íîâ³ çíàéîì-
ñòâà... òà íîâ³ äèçàéíåðñüê³ ðå÷³! Îäÿã-
í³òüñÿ ó ìîäåë³ â³ä 6267, Christophe Kane
³ êðîêóéòå íàçóñòð³÷ íîâîìó.
ÑÒÐ²ËÜÖ² ìàþòü ó 2008-ìó îïóñòèòè-

ñÿ íà çåìëþ ³ íå çàâèùóâàòè âèìîã äî
êîëåã òà êîõàíèõ. Ñïðèéìàéòå ðå÷³ òàêè-
ìè, ÿêèìè âîíè º. ßê³ñíèé øîâê â³ä Ce-
line, ì’ÿêèé òðèêîòàæ â³ä Monnini, òåõ-
íîëîã³÷íèé êð³é â³ä Balenciaga ñòàíå ãàð-
ìîí³éíèì âèáîðîì.

Ñàìîòí³ ÊÎÇÎÐÎÃÈ íàðåøò³ çóñòð³-
íóòü ³äåàëüíó äðóãó ïîëîâèíêó. Äî öüî-
ãî òðåáà ï³äãîòóâàòèñÿ íà âñ³ 100 — á³-
ëèçíà Agent Provocateur, ïàðôóì Guer-
lain, ñóêíÿ Alexander McQueen.

Äóìêè ÂÎÄÎË²¯Â áóäóòü çàéíÿò³ ðîç-
âàãàìè. ×óäîâ³ íàñòð³é òà ñàìîïî÷óòòÿ
ãàðàíòîâàí³. Ëèøèëîñÿ ò³ëüêè ïðèäáàòè
ÿñêðàâèé êîñòþì â³ä ³íä³éñüêîãî äèçàé-
íåðà Manish Arora òà ï³òè íà êàðíàâàë.

Ïðîñòîðè ²íòåðíåòó äîïîìîæóòü 
ÐÈÁÀÌ çíàéòè êîõàííÿ. Íîâ³ âðàæåí-
íÿ, ïîäîðîæ³ òà ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ
ïðèíåñå ð³ê Ïàöþêà. Çóñòð³÷àéòå éîãî ó
æîâòîìó êîñòþì³ ç íîâî¿ êîëåêö³¿ Sonia
Rykiel.

Õî÷à á ÿêèì ìîäíèì áóâ ÷îðíèé êî-
ë³ð, âñå æ òàêè ïîñòàðàéòåñÿ óíèêíóòè
éîãî äîì³íóâàííÿ â íîâîð³÷íîìó êîñòþ-
ì³. Öå ìîæóòü áóòè ëàêîâàí³ òóôë³, øîâ-
êîâèé ïàñîê, êîðîòêà ñóêíÿ ç ëåë³òîê òà
á³ñåðà àáî ëîñèíè. Àëå çà óìîâè, ùî âñå
ïåðåðàõîâàíå âè íå íàäÿãíåòå ðàçîì. Íî-
âîð³÷íà í³÷ — öå äèêòàòóðà áëèñêó, ÿñ-
êðàâèõ áàðâ òà ãðàéëèâèõ ñóêîíü. Äîäàé-
òå á³ëüøå ãóìîðó äî âàøîãî îáðàçó òà
ñâÿòà. Ç Íîâèì ðîêîì!

Завдя и зимовом одя можна мати ви ляд не лише зимовий, а й модний
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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 безпечно о р х транспорт та пішоходів
вечірній та нічний час;
— Забезпеч є е спл атацію та своєчасний ремонт балан-

сових 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 дів-

ництв , ре онстр ції та апітальном ремонт еле тро-
мереж зовнішньо о та архіте т рно-де оративно о ос-
вітлення.
Основні ритерії при прийнятті андидата на робо-

т :
—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спе-

ціаліст;
— Досвід роботи за фахом на ерівних посадах не мен-

ше 5 ро ів або стаж роботи 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, чес-

ність, порядність, ом ні абельність;
— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рі-

шень;
— Вміння створити оманд валіфі ованих працівни ів,

здійснити раціональне розміщення та цільове ви ористан-
ня персонал ;
— Готовність працювати понаднормово та напр жено-

м ритмі.
Конта тний телефон: 278-67-76.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення

ва антної посади, необхідно заповнити ан ет андидата,
форм я ої можна отримати на сайті www.kmv. gov.ua. За-
повнен форм ан ети необхідно надіслати на адрес
gryshyna@ekonomic.kyiv-city.gov.ua, позначивши те-
мі 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 осподар-
сь 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 діяльності 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 спеціа-

ліст;
— Досвід роботи за фахом в державній сл жбі на ерів-

них посадах не менше 5 ро ів або стаж роботи за фахом на
ерівних посадах не менше 7 ро ів або стаж роботи за фа-
хом не менше 10 ро ів;
— Вільне орист вання ПК;
— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чес-

ність, порядність, ом ні абельність;
— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рі-

шень;
— 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 ород апарат ви онавчо о ор ан Київ-
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) до 21 р д-
ня 2007 ро за адресою: 01044, м. Київ, в л. Басейна,
1/2-а, .102. Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на за-
міщення ва антних посад, необхідно заповнити ан ет ан-
дидата, форм я ої можна отримати на сайті www.kmv.gov.ua.
Заповнен форм ан ети з власними данимиможна надісла-
ти на адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа
“Ан ета”.

Хрещатик  7 грудня 2007 РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 1133



Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в столичном
л бі "Форсаж" обирали
оролев КНУ імені Шев-
чен а. Після трьох етапів
он рс визначилася пе-
реможниця — першо рс-
ниця юридично о фа ль-
тет Олена Міщен о. А ві-
це- оролева майб тня
юрист а Наталя Ілі а от-
римала спеціальний приз
і від Київсь о о медіа-
холдин .

Ó ñåðåäó ââå÷åð³ ó Êèºâ³ âòðå-
òº â³äáóâñÿ êîíêóðñ êðàñè “Êî-
ðîëåâà óí³âåðñèòåòó 2007”, ÿêèé
ñòóäåíòñüêèé ïàðëàìåíò ÊÍÓ ³ì.
Øåâ÷åíêà âëàøòóâàâ ó í³÷íîìó
êëóá³ “Ôîðñàæ”. Çìàãàëèñÿ 16
ñòóäåíòîê ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â.
Îö³íþâàòè ¿õíþ êðàñó çàïðîñè-
ëè ïîâàæíå æóð³, çîêðåìà é íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ñòîëè÷-
íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³ÿ
Áåðåçåíêà òà ðàäíèêà Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü ñâî-
áîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿ Êàçáå-
êà Áåêòóðñóíîâà.

Òðàäèö³éíî ä³â÷àòà ïðîäåô³-
ëþâàëè ïåðåä ïóáë³êîþ òðè÷³: ó
äæèíñàõ òà ôóòáîëêàõ, â êóïàëü-
íèêàõ òà ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ. Ó ô³-
íàë âèéøëè 8 êðàñóíü, ÿê³ ïðî-
äåìîíñòðóâàëè ñâîþ êì³òëèâ³ñòü
â ³íòåëåêòóàëüíîìó çìàãàíí³. Â
ïåðåðâàõ ì³æ âèñòóïàìè êîíêóð-
ñàíòîê, ñòóäåíò³â ³ ãîñòåé âå÷³ð-
êè ðîçâàæàëè áàëåòè Quest òà
Free Art, ñîë³ñò ãðóïè Neon
Þð³é Ë³ñíèé òà ñï³âà÷êà Êàòå-
ðèíà.

Çà ï³äñóìêàìè êîíêóðñó äðó-
ãîþ â³öå-ì³ñ ñòàëà êîðîëåâà ²í-
ñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Ñâ³òëàíà Êàð-
íàóõ. Ïåðøîþ â³öå-ì³ñ æóð³ íà-
çâàëî ñòóäåíòêó þðèäè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó Íàòàë³þ ²ë³êó. Â³ä Êè-

¿âñüêîãî ìåä³à-õîëäèíãó êðàñó-
íÿ îòðèìàëà ñïåö³àëüíèé
ïðèç — ñåðòèô³êàò íà áåçïëàò-
íå ñòâîðåííÿ ïîðòôîë³î îäíèì
ç íàéêðàùèõ ôîòîãðàô³â ðåäàê-
ö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Ïðèç
îñîáèñòî âðó÷èâ ïàí Áåêòóðñó-
íîâ. Ä³â÷èíó â³äçíà÷èëî é ìî-
äåëüíå àãåíòñòâî Oleg&Eva, çà-

ïðîñèâøè ó øêîëó ìîäåëåé. ßê
Íàòàëÿ ²ë³êà ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó”, â ð³äíîìó ì³ñò³ ×åðí³âöÿõ
âîíà çàéìàëàñÿ ìîäåëüíèì á³ç-
íåñîì, íà êîíêóðñ³ ïî÷óâàëàñÿ
óïåâíåíî. Çâàííÿ “Êîðîëåâà
óí³âåðñèòåòó”, à òàêîæ ïðèç ãëÿ-
äàöüêèõ ñèìïàò³é âèáîðîëà ïåð-
øîêóðñíèöÿ þðèäè÷íîãî ôà-

êóëüòåòó Îëåíà Ì³ùåíêî. Â
êîíêóðñ³ êðàñè ä³â÷èíà âçÿëà
ó÷àñòü óïåðøå, ïðîòå âæå ìàº
îñîáèñò³ ïåðåìîãè: Îëåíà Ì³-
ùåíêî º ìàéñòðîì ñïîðòó ç áî-
óë³íãó. Äî ñëîâà, òîð³ê íà êîí-
êóðñ³ ïåðåìîãëà òåæ ïðåäñòàâ-
íèöÿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó —
Ãàííà Áëàæèºâñüêà.

Íàñàìê³íåöü ïåðåìîæíèöÿì
âðó÷èëè íîóòáóêè â³ä ðåêòîðà
Â³êòîðà Ñêîïåíêà, à âñ³ ó÷àñíè-
ö³ ô³íàëó îäåðæàëè ïóò³âêè â
Êàðïàòè. Ô³íàëüíèé àêîðä ó öüî-
ìó õâèëþþ÷îìó ä³éñòâ³ ïîñòàâè-
ëè ñâî¿ì âèñòóïîì óêðà¿íñüê³ ìó-
çèêàíòè Stereoliza òà Ïàâëî Ãóäè-
ìîâ

Êðàñà ìàº þðèäè÷íó ñèëó
Ó Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ îáðàëè íàéêðàñèâ³øó ä³â÷èíó
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Першо рсниця Олена Міщен о завоювала одраз два тит ли — «Королеви ніверситет » та «Королеви лядаць их симпатій»
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Òÿæêèé ïîï
Ï³ñëÿ äâîð³÷íî¿ ïåðåðâè ãðóïà 
D. lemma âèïóñòèëà äèñê Segnorita

Ó â³âòîðîê ó÷àñíèêè ãðóïè D.
lemma ïðåçåíòóâàëè äðóãèé àëü-
áîì çà íàçâîþ Segnorita. Äî íüîãî
óâ³éøëî 18 òðåê³â: 15 íîâèõ êîì-
ïîçèö³é, ðåì³êñ íà ï³ñíþ Segnori-
ta, îáðîáêà äàâíüîãî õ³òà Àí³ Ëî-
ðàê “ß âåðíóñü” òà óêðà¿íîìîâíà
“Äóìè ìî¿” íà â³ðø³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà. Íåùîäàâíî ãðóïà ä³ñòàëà
íîâîãî ïðîäþñåðà â îñîá³ Þð³ÿ
Ôàëåñè. Ïîçíàéîìèâøèñü ³ç ó÷àñ-
íèöåþ D. lemma Lil’M (Ìàð³ºþ),
â³í ñòàâ ïðîäþñóâàòè ³ âåñü ãóðò.

“Ó “Äèëåìè” íåìàº ïðîáëå-
ìè,— çàïåâíèâ “Õðåùàòèê” ñî-
ë³ñò ãóðòó Jay B.— Ìè ïðèõîäè-
ìî ³ âñå âèð³øóºìî”. Ó÷àñíèê³â
ãóðòó D. lemma — åêîíîì³ñòà Jay
B, ñë³ä÷îãî-ïðàâîçíàâöÿ Lil’M òà
ì³êðîá³îëîãà Master — ïåðåäóñ³ì

îá’ºäíóþòü ìóçèêà òà ì³öíà
äðóæáà. Ó íîâîìó àëüáîì³ âîíè
ïîäîðîñë³øàëè é çì³íèëè ñòèëü
ç ðåïó ³ õ³ï-õîïó íà ïîïñó, ÿêó
îá³çâàëè ëàòèíîàìåðèêàíñüêèì
ðèòì-åíä-áëþçîì. “Ïîïñà áóâàº
ëåãêà, êîëè ÷óºø ³ çàáóâàºø,—
ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” ìóçèêàíò
Jay B.— À áóâàº òÿæêà, êîëè õî-
÷åòüñÿ ï³äñï³âóâàòè ³ â÷èø ñëî-
âà”. Ñàóíä-ïðîäþñåðàìè ïåðøî-
ãî ñèíãëó àëüáîìó ç òàêîþ æ ñà-
ìîþ íàçâîþ Segnorita âèñòóïèëà
àìåðèêàíñüêà êîìàíäà Black Eyed
Peàs. Îáèäâ³ ãðóïè ìàþòü ÿñêðà-
âó âîêàë³ñòêó òà ðåïåðñüê³ ÷îëî-
â³÷³ íàñï³âè.

Ãóðò D. lemma âèêîíóâàâ óñ³
êîìïîçèö³¿ âæèâó. Îêð³ì ñòàí-
äàðòíèõ ã³òàðèñò³â, êëàâ³øíèêà ³

áàðàáàíùèêà, âîêàëüí³ ïàðò³¿ ñó-
ïðîâîäæóâàëè ñàêñîôîí, ãîáîé ³
òðóáà. Êîëè çàçâó÷àâ õ³ò Seg-
norita, íà ñöåíó ï³äíÿëèñÿ òàí-
ö³âíèö³, ÷îìóñü ó äóñ³ áðàçèëü-

ñüêîãî êàðíàâàëó. Ïîñëóõàòè íî-
â³ ï³ñí³ ãóðòó D. lemma ïðèéøëè
ìóçèêàíò Ôàãîò ç ãóðòó “ÒÍÌÊ”
òà òåëåâåäó÷à Êàðîë³íà Àø³îí.
Íàîñòàíîê ïðîäþñåð Þð³é Ôà-

ëåñà ïîäàðóâàâ ó÷àñíèêàì D.
lemma êëþ÷³ â³ä íîâî¿ ñð³áëÿñ-
òî¿ Òîéîòè. Âîäèòè ¿¿ áóäå Jay
B — ºäèíèé ó÷àñíèê ãóðòó, ùî
ìàº ïðàâà

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вівторо л бі "Оазис" рт D. lemma зі рав нов
онцертн про рам на підтрим російсь омовно о
альбом Segnorita. Кліп на тит льн пісню дис вже
став хітом м зично о телеефір , а я заохочення р па
отримала машин від ново о продюсера Юрія Фалеси.

Гр па D.lemma рає тяж попс — т , оли хочеться підспів вати і вчити слова
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Інформація�про�проведення��он��рс��на�право

��ладання�до�овор��оренди

Кон��рс� проводить: Державний
 інстит�т
медицини
праці
 А�адемії
медичних
на��
У�раїни
за
адресою:
01033,
м.
Київ,
в�л.
Са�са�ансь�о�о,
75.
Назва�об’є�та: нежитлові
приміщення
третьо�о
поверх�
б�дівлі
�оловно�о
�орп�с�
Державно�о
 інстит�т�
медицини
 праці
 АМН
У�раїни
 площею
56,8 �в.м,
 розміщене
 за
 адресою:
 м.
 Київ,
 в�л.
 Са�са�ансь�о�о,
 75.
Балансо�трим�вач: Державний
 інстит�т
медицини
праці
АМН
У�раїни.
Ор�ан� �правління: А�адемія
медичних
 на��
 У�раїни.
С�лад� майна:
приміщення
площею
56,8
�в.м.,
нежитлові
приміщення
третьо�о
поверх�
б�дівлі
�оловно�о
�орп�с�
Державно�о
інстит�т�
медицини
праці
А�адемії
медичних
на��
У�раїни
(надалі
—
Майно)
площею
56,8
�в.м,
розміщене
за
адресою:
м.
 Київ,
 в�л.
Са�са�ансь�о�о,
 75.
Мета� оренди:� здійснення
на��ово-дослідної
діяльності
в
�ал�зі
медицини
праці.
Рин�ова�вартість
майна,�що�пропон�ється�в�оренд�, становить
401
700
�рн.
без
ПДВ
станом
 на
 30
 серпня
 2007
 р.
Почат�овий� розмір� орендної� плати
становить�1004,25
�рн.
без
ПДВ
за
базовий
місяць
оренди
—
листопад
2007
 р.,
 визначений
 відповідно
 до
 Методи�и
 розрах�н��
 і
 поряд��
ви�ористання
 плати
 за
 оренд�
 державно�о
 майна,
 затвердженої
постановою
КМУ
№
786
від
04.10.95
зі
змінами,
що
вносяться
до
Методи�и
№
786-п,
постанови
КМУ
№
1846
від
27.12.06
виходячи
з
рин�ової
вартості,
з�ідно
зі
звітом
про
незалежн�
оцін��
та
орендною
став�ою
3.

Основні��мови��он��рс�.�

1.
 Найвищий
 запропонований
 розмір
 місячної
 орендної
 плати
 за
ви�ористання
 зазначено�о
 об’є�та
 оренди
 порівняно
 з
 почат�овим
розміром
орендної
 плати,
 страх�вання
 орендовано�о
майна
 на
 �ористь
орендодавця
 та
 надання
 орендодавцю
 �опій
 до�овор�
 страх�вання
орендовано�о
майна,
 страхово�о
 поліс�
 та
 �опії
 платіжних
 дор�чень,
надання
 завіреної
 �
 нотарі�са
 �опії
 дозвол�
 з
 Держпожежна�ляд�
 з
печат�ою,
 після
 ��ладення
 до�овор�
 оренди
 протя�ом
 30
 днів.
 2.
Ви�ористання
орендовано�о
майна
ви�лючно
за
призначенням:
здійснення
на��ово-дослідної
 діяльності
 в
 �ал�зі
 медицини
 праці.
 3.
 Заборона
с�боренди,
приватизації
та
переход�
права
власності
на
орендоване
майно
третім
особам.
4.
Зобов’язання
орендаря
по�одж�вати
з
орендодавцем
внесення
змін
до
с�лад�
орендовано�о
майна.
5.
Вживання
заходів
для
захист�
нав�олишньо�о
середовища
з
метою
дотримання
е�оло�ічних
норм
е�спл�атації
 об’є�та
 оренди.
 6. Відш�од�вання
 витрат
 орендодавця
 на
�тримання
орендовано�о
майна
та
надання
�ом�нальних
посл��
орендарю
(�
т.ч.
плата
за
землю).
7. Поліпшення
орендовано�о
майна,
я�е
неможливо
відо�ремити
 від
 орендовано�о
 майна
 без
 заподіяння
 йом�
 ш�оди,
�омпенсації
 не
 підля�ає.
 8. Проведення
 ремонт�
 б�дівель,
 спор�д
 за
власний
 рах�но�.
 9. Компенсація
 переможцем
 �он��рс�
 витрат
орендодавця
 або
 іншо�о
 �часни�а
 �он��рс�
 на
 здійснення
 незалежної
оцін�и
об’є�та
оренди,
витрат
на
п�блі�ацію
о�олошення
про
�он��рс
за
виставленими
 рах�н�ами
 відповідних
ЗМІ.
 10.
Переможець
 �он��рс�
зобов’язаний
 ��ласти
 до�овір
 оренди
 протя�ом
 двох
 тижнів
 з
момент�
повідомлення
 йом�
 про
 визнання
 йо�о
 переможцем
 �он��рс�.
 На
підтвердження
зобов’язання
і
на
забезпечення
йо�о
ви�онання
переможець
�он��рс�
повинен
сплатити
завдато�
�
розмірі
запропонованої
ним
с�ми
місячної
орендної
плати
на
розрах�н�овий
рах�но�
подальших
платежів
за
ви�ористання
майна.
У випад��
відмови
переможця
�он��рс�
від
��ладення
до�овор�
оренди
завдато�
поверненню
не
підля�ає.
11.
Основним
�ритерієм
визначення
переможця
�он��рс�
є
ма�симальний
розмір
орендної
плати
при
обов’яз�овом�
забезпеченні
ви�онання
�мов
�он��рс�.


Для
 �часті
 в
 �он��рсі
 �часни�
 �он��рс�
 подає
 на
 роз�ляд
 �он��рсної
�омісії
та�і
до��менти:

а)
юридична
особа:
заяв�
про
�часть
�
�он��рсі;
прое�т
до�овор�
оренди
(пропозиція);
 до��менти,
що
 посвідч�ють
 повноваження
 представни�а
юридичної
 особи;
 посвідчені
 нотарі�сом
 �опії
 �становчих
 до��ментів;
відомості
про
фінансове
становище
(платоспроможність)
�часни�а
�он��рс�
з
�рах�ванням
дебіторсь�ої
і
�редиторсь�ої
забор�ованостей;
довід��
від
�часни�а
 �он��рс�
 про
 те,
що
щодо
 ньо�о
 не
 пор�шено
 справ�
 про
бан�р�тство.
Подається
�
�онверті
з
написом
“На
�он��рс”,
запечатаном�
печат�ою
�часни�а
�он��рс�.

б)
фізична
особа:
заяв�
про
�часть
�
�он��рсі;
прое�т
до�овор�
оренди
(пропозиція);
 �опію
 до��мента,
що
 посвідч�є
 особ�
 �часни�а
 �он��рс�;
свідоцтво
 про
 реєстрацію
фізичної
 особи
 я�
 с�б’є�та
 підприємниць�ої
діяльності;
де�ларацію
про
доходи
за
поточний
період.
Подається
�
�онверті
з
написом
“На
�он��рс”,
запечатаном�
печат�ою
(при
наявності)
�часни�а
�он��рс�.

Заяви
на
�часть
�
�он��рсі
з
па�етами
до��ментів
до
них
приймаються
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Са�са�ансь�о�о,
75.

Кінцевий
термін
прийняття
до��ментів
на
�он��рс
—
за
7
�алендарних
днів
до
почат��
проведення
�он��рс�.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�проведення�позачер�ових�

За�альних�зборів�а�ціонерів�НАСК�“Оранта”

Від�рите�а�ціонерне�товариство

Національна�а�ціонерна�страхова��омпанія�“Оранта”

Повідомляє,
що
 позачер�ові
 За�альні
 збори
 а�ціонерів
 Компанії
 відб�д�ться

25 січня
2008
ро��
о
12
�од.
30
хв.
за
адресою:
Івано-Фран�івсь�а
обл.,
с.
Поляниця

Яремчансь�ої
місь�ої
ради,
Т�ристичний
�омпле�с
“Б��овель”,
�онференц-зал.

Порядо��денний:

1. Про
затвердження
рез�льтатів
підпис�и
на
а�ції
НАСК
“Оранта”
додат�ової

(шостої)
емісії
та
здійснення
заходів
щодо
реєстрації
їх
вип�с��.

2. Про
внесення
змін
та
доповнень
до
Стат�т�
НАСК
“Оранта”.

3. Про
 від�ли�ання
 і
 обрання
 членів
На�лядової
 ради,
 Ревізійної
 �омісії
 та

Правління
НАСК
“Оранта”.

Прое�т
змін
до
Стат�т�
—
п�н�ти
5.1
 та
5.2
статті
5
Стат�т�
НАСК
 “Оранта”

ви�ласти
в
та�ій
реда�ції:

“5.1.
 Стат�тний
 �апітал
 Компанії
 становить
 79
 665
 300,00
 (сімдесят
 дев’ять

мільйонів
шістсот
шістдесят
п’ять
тисяч
триста)
�ривень”.

“5.2.
Стат�тний
�апітал
Компанії
розділений
на
13
618
000
(тринадцять
мільйонів

шістсот
 вісімнадцять
 тисяч)
 простих
 іменних
 а�цій
 номінальною
 вартістю
 5,85

(п’ять
�рн.
85
�оп.)
�ожна”.

Реєстрація
�часни�ів
позачер�ових
За�альних
зборів
а�ціонерів
Компанії
б�де

проводитись
з
11
�одини
15
хвилин
до
12
�одини
15
хвилин
за
адресою:
Івано-

Фран�івсь�а
обл.,
с.
Поляниця
Яремчансь�ої
місь�ої
ради,
Т�ристичний
�омпле�с

“Б��овель”,
 �онференц-зал
 в
 день
 проведення
 позачер�ових
За�альних
 зборів

а�ціонерів
Компанії.

Для
�часті
�
позачер�ових
За�альних
зборах
а�ціонерів
Компанії
необхідно
мати

при
собі:

—
а�ціонерам
—
до��мент,
що
посвідч�є
особ�
(паспорт);

—
представни�ам
а�ціонерів
—
довіреність,
оформлен�
відповідно
до
чинно�о

за�онодавства
або
інший
до��мент,
що
підтвердж�є
повноваження
представни�а,

та
до��мент,
що
посвідч�є
особ�
(паспорт).


З
до��ментами,
пов’язаними
з
поряд�ом
денним
позачер�ових
За�альних
зборів

а�ціонерів
 Компанії,
 а�ціонери
мож�ть
 ознайомитись
 за
місцезнаходженням

Головно�о
офіс�
НАСК
“Оранта”:
м.
Київ,
в�л.
Жилянсь�а,
75.

Правління�НАСК�“Оранта”

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�

по�м.�Києв��повідомляє�про�в�лючення�до�перелі���об’є�тів,

що�підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п��орендарями

об’є�ти�державної�власності��р�пи�А:

– нежитлові
приміщення
площею
351,2
�в.
м
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Еле�-

три�ів,
9,
літ.
А;


– нежитлові
приміщення
площею
180,4
�в.
м
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Еле�-

три�ів,
9,
літ.
Б;

– нежитлові
приміщення
площею
51,1
�в.
м
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Визволи-

телів,
6,
літ.
В;

– нежитлові
приміщення
площею
250,1
�в.
м
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Умансь�а,

47-а,
літ.
А;

– двоповерхова
адмінб�дівля
площею
557,1
�в.
м
за
адресою:
м.
Київ,
Заліз-

ничне
шосе,
5-Б,
літ.
Б;

– двоповерхова
адмінб�дівля
площею
897,4
�в.
м
за
адресою:
м.
Київ,
Тр�ханів

острів,
Пар�ова
доро�а,
20-а,
літ.
А.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�

повідомляє,�що�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

25.10.2007р.�№�1072/3905�об’є�ти�малої�приватизації�(�р�па�“А”)

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п��орендарями:

– нежилі
приміщення
площею
593,7
�в.м
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Ярославів

Вал,
33,
літ.
Б;

– нежилі
 приміщення
 площею
 108,9
 �в.м
 за
 адресою:
 м.
 Київ,
 в�л.
 Старо-

во�зальна/Жилянсь�а,
13/146,
літ.
А,
А”;

– нежилі
приміщення
площею
129,3
�в.м
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Верховинна,

13,
літ.
Г;

– нежилі
приміщення
площею
54,6
�в.м
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Верховинна,

13,
літ.
В.

Об’єднання�енер�етичних�підприємств

“Київмісь�теплоенер�о�аз”

Код
ЄДРПОУ
30965503


(03150, м.
Київ, в�л.
Горь�о�о, 45, тел.
289-55-74)


повідомляє�про�припинення�своєї�діяльності�

шляхом�лі�відації.

Претензії
приймаються
протя�ом
2-х
місяців
з
дня
оп�блі��вання.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає
 Гол�бен�а
Юрія

Оле�сандровича
в
я�ості
відповідача
по
цивільній
справі
№
2-5829/07
р.

за
позовом
ТОВ
ПростоФінанс
до
Гол�бен�а
Юрія
Оле�сандровича
про

стя�нення
�рошових
�оштів
�
с�дове
засідання
17.12.2007
ро��
о
9.50.

Адреса
с�д�:
м.
Київ, в�л.
Тимошен�а, 2-Є, �аб.
18, с�ддя
Шевчен�о
Л.В.

Наслід�и
неяв�и
в
с�дове
засідання
особи,
я�а
бере
�часть
 �
справі,

передбачені
ст.
ст.
169,
170, ЦПК
У�раїни.

Вищий��осподарсь�ий�с�д�У�раїни�повідомляє
про

під�отов��
 матеріалів
щодо
 обрання
 безстро�ово
 на

посад�
 с�дді
 Вищо�о
 �осподарсь�о�о
 с�д�
 У�раїни

Федорова
Івана
Оле�сійовича.

Святошинсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає
 Коржи�а
Сер�ія
Юрійовича, я�ий

проживає
за
адресою:
м.
Київ, в�л.
Верховинця, 10, �в.
187, я�
відповідача
в
с�дове
засідання

на
18.12.2007 р.
на
9.30
�
зв’яз��
з
роз�лядом
цивільної
справи
за
позовом
Коржи�
Світлани

Ярославівни
до
Коржи�а
Сер�ія
Юрійовича
про
визнання
спільною
с�місною
власністю
подр�жжя.

У
разі
неяв�и
в
с�дове
засідання, справа
б�де
роз�лян�та
�
відс�тності
відповідача, на
підставі

зібраних
до�азів.

Адреса
с�д�:
м. Київ, в�л.
Я.
Коласа, 27-а, Святошинсь�ий
районний
с�д
м.
Києва.

Святошинсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє
 �ромадянин�
 Гармаш�
 Леонід�
Оле�сандрович�, 19
червня
1948
ро��
народження, щодо
Святошинсь�о�о
районно�о
с�д�
м. Києва
надійшла
позовна
заява
від
Гармаш
Валентини
Ми�олаївни
до
Гармаша
Леоніда
Оле�сандровича
про
розірвання
шлюб�.
За
вищезазначеною
позовною
заявою
24.10.2007
ро��
від�рито
провадження
по
справі.
Проведено
попередній
роз�ляд
справи,
 призначено
с�дове
 засідання
на
24
 �р�дня
2007 ро��
на
9.30.
С�ддя
Т.О.
Велич�о.
Просимо
�ромадянина
Гармаша
Леоніда
Оле�сандровича
з’явитися
до
Святошинсь�о�о
районно�о
с�д�
м.
Києва
за
адресою:
м.
Київ, в�л.
Я��ба
Коласа,
27-А, для
сл�хання
справи
за
йо�о
�частю.
З собою
мати
до��мент, я�ий
посвідч�є
особ�.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає
в
я�ості
відповідача
в
с�дове

засідання, я�е
призначено
на
10
 �один

18.12.2007
ро��, по
роз�ляд�
цивільної

справи
за
позовом
ЗАТ СК
 “У�раїнсь�а

страхова
 �р�па”
 до
Ванівсь�о�о
Андрія

Бо�дановича
про
відш�од�вання
ш�оди,

завданої
внаслідо�
ДТП.

Адреса
с�д�:
м.
Київ, пр-т
Мая�овсь-

�о�о, 5-в, �аб.
38.
С�ддя
О.М.
Панчен�о.

11
липня
2007
ро��
Шевчен�івсь�им�ра-
йонним�с�дом�м.�Києва�б�ло
задоволено
заяв�
Халаїма
Ві�тора
Анатолійовича
(Хмель-
ниць�а
область,
Д�наєвсь�ий
район,
с.
М�ш-
��тенці, в�л.
Ковпа�а, 7), емітент
цінно�о
па-
пер�: Від�рите
 а�ціонерне
 товариство
 “БІГ
Енер�ія”
про
визнання
недійсним
ощадно�о
сертифі�ата
та
поновлення
прав
на
ньо�о.

Ощадний
 сертифі�ат
 ДС2
 № 580
 на
пред’явни�а
 на
 с�м�
 8
 000
 �рн., виданий
від�ритим
а�ціонерним
товариством
бан�
“БІГ
Енер�ія”
 7
 липня
 2007
 ро��
 визнано
недійсним.

Права
Халаїма
Ві�тора
Анатолійовича
по
ощадном�
 сертифі�ат�
 ДС2
 № 580
 на
пред’явни�а
на
с�м�
8
000
�рн.
поновлено.

С�ддя
Н.В.
І�натчен�о.

Шановні
меш�анці
Дарниць�о�о
ра-

йон�
м.
Києва!


Відповідно
 до
 Рішення
 Київсь�ої

місь�ої
 ради
 від
 16.06.05
 р.

№ 438/3014
 “Про
Порядо�
 �ромад-

сь�о�о
об�оворення
містоб�дівної
до-

��ментації
в
м.
Києві”
18
�р�дня
2007 р.

відб�деться
 �ромадсь�е
об�оворення

Детально�о
 план�
 території
 район�

Осо�ор�и-Центральні
 в
Дарниць�ом�

районі
м.
Києва.

Об�оворення
відб�деться
о
18.00
�

приміщенні
а�тової
зали
СШ
№ 316
за

адресою:
м.
Київ,
пр-т
М.
Бажана, 32-а.

Відповідальна
особа
—
Єрмолінсь-

�ий
Д.П.

Довід�и
за
телефоном
—
563
65
55.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Киє-

ва�ви�ли�ає
Ільниць��
Анн�
Оле�сандрівн�

в
 я�ості
 відповідача
 в
 с�дове
 засідання,

призначене
на
17
�р�дня
2007
ро��
на
12.00

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

позовом
Ільниць�о�о
Кіма
Ми�олайовича
до

Ільниць�ої
Анни
Оле�сандрівни
(останнє
ві-

доме
місце
проживання:
м.
Київ, пр-т
Геро-

їв
 Сталін�рада, 12-�, �в.
 21) про
 визнання

особи
 та�ою, що
втратила
право
 �орист�-

вання
житловим
приміщенням.

В
разі
неяв�и
в
с�дове
засідання
справа

б�де
роз�лян�та
�
відс�тність
відповідача
на

підставі
зібраних
по
справі
до�азів.

Адреса
с�д�:
м.
Київ, в�л.
Тимошен�а, 2-Є,

�аб.
21.
С�ддя
Яцен�о
Н.О.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва� (Київ, Я��ба
Коласа, 27-а),

повідомляє, що
 27.11.2007
 р., по

справі
за
позовом
Янішевсь�ої
Марини

Анатоліївни
до
Янішевсь�о�о
Вадима

Анатолійовича
про
припинення
права

на
част��
�
спільном�
майні
постанов-

лено
заочне
рішення.


Відповідно
до
ст.
228
ЦПК
У�раїни

відповідач
має
 право
 зверн�тися
 до

с�д�
 з
 письмовою
 заявою
про
 пере-

�ляд
заочно�о
рішення.

С�ддя
Бабич
Н.Р.

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

Кольороподіл	А2	(формат
660х560
мм)

01034, Київ, в�л.
Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр
�азети
«Хрещати�».

Тел.:
235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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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 4135
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Олена ШОПТЕНКО,
чемпіон а світ з десяти
танців, переможниця
“Танців з зір ами”:
— Мені подобається пар імені

Шевчен а для про лян и самій
або з имсь. Люблю площ Слави,
ресторан “К ршавель”, японсь
хню в “Сам раї”. Я Київ мало

знаю. Відпочивати добре й на май-
дані Незалежності, й на набереж-
ній Дніпра.

І ор МОЛЯР,
телевед чий:
— Протасів яр зим . Ще люб-

лю майданчи , розташований ниж-
че від пам’ятни а Би ов . З архі-

те т рних пам’ято подобаються
остел і б дино Городець их, з
афе — “Опанас”, я ом люблю
снідати, і “Печера”.

Оле сандр ЄФРЕМОВ,
народний деп тат:
— М зей просто неба в Пиро о-

ві. Д же арні місця і панорама на
Дніпро біля Маріїнсь о о пар .
Щодо ресторанів і афе, вони є
для мене лише місцем, де можна
пообідати. Київ — д же расиве
місто, але є одна проблема: ба а-
то машин, і з часом воно перетво-
рюється на місто для автомобілів,
а не людей. Ми повинні визначи-
ти пріоритети: Київ для иян.

Ірина МІЛІНЕВСЬКА,
оловний реда тор НТН:
— Я б зняла іно про життя: народження дитини, ви-

ховання, охання, одр ження, радість, см то , бідність,
ба атство, старість — сі рані життя. Але в цьом філь-
мі не б де слів, лише зв и й м зи а. З п бліцистич-
но о іно зробила б стріч про державність і право. І
я ийсь дитячий м льти .

Володимир КОРНІЛОВ,
дире тор раїнсь ої філії Інстит т раїн СНД:
— Я зняв би фільм про реальн історію У раїни. Про

те, що зараз нама аються пере р тити. Про злодіян-
ня бандерівців і мельни івців. Але, я би не ця політич-
на сит ація, я зняв би фільм, чи, ще раще, написав
ни про те, хто є справжнім автором творів Вільяма
Ше спіра.

Андре ТАН,
дизайнер:
— Кіно а-ля “Диявол носить Prada”. Том що він про

мод , про життя. Хотілося б зняти х дожню стріч із
сюжетною лінією про за лісне життя. Серед інших
жанрів спроб вав би щось із ф т ристично о іно.

ßêèé ô³ëüì âè á çíÿëè?

Êèÿíè ââàæàþòü
êðàùèì ì³ñöåì
â³äïî÷èíêó 
ó ì³ñò³... 
âëàñíèé äèâàí
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Àíäð³é Áåíêåíäîðô
ñïîâ³äàâ Äîí Æóàíà
Ó ìð³ÿõ ðåæèñåðà “Áàíäèòñüêîãî Ïåòåðáóðãà” —
õóäîæíÿ ñòð³÷êà “Ë³ðè÷íèé, îñ³íí³é Êè¿â”

Ô³ëüì ñòâîðåíî çà ìîòèâàìè
ï’ºñè Àíàòîë³ÿ Êðèìà “Ñïîâ³äü
öíîòëèâîãî áàá³ÿ”. Îäíàê ðåæè-
ñåð Àíäð³é Áåíêåíäîðô âèð³øèâ
ïîêàçàòè ñâîº áà÷åííÿ ³ñòîð³¿ â³-
äîìîãî ëîâåëàñà ç Íîäàðîì
Ì´àëîáë³øâ³ë³ ó ãîëîâí³é ðîë³.
Éîãî ãð³øíèê — ³ìïîòåíò, ÿêèé
íà ñìåðòíîìó îäð³ çàêëèêàº ìî-

íàõà ñêèíóòè ðÿñó é çàëèøèòè
ìîíàñòèð ç îäí³ºþ ç ïàðàô³-
ÿíîê.

Àíäð³é Áåíêåíäîðô, êîòðèé
ïðèéøîâ ó òåëåâ³ç³éíå ê³íî ç
“Áàíäèòñüêèì Ïåòåðáóðãîì”, ç³-
çíàâñÿ “Õðåùàòèêó”, ùî çàëþá-
êè çíÿâ áè “Ë³ðè÷íèé, îñ³íí³é
Êè¿â”. “Öå ì³ñòî º ó äâàäöÿòüîõ

ìî¿õ ô³ëüìàõ. Ñþäè ï’ÿòèì³ñÿ÷-
íèì ìåíå ïðèâåçëà ìàìà-ìîñ-
êâè÷êà”,— ðîçïîâ³â Àíäð³é Áåí-
êåíäîðô. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ã³ò³ñó
Åëüâ³ðà Áåíêåíäîðô ïîâåðíóëàñÿ
äî Ìîñêâè ðåæèñåðîì íîâîð³÷-
íèõ “Ãîëóáèõ âîãíèê³â”, à ñèí çà-
ëèøèâñÿ â Êèºâ³. “22 ðîêè ÿ ïðî-
æèâ â îäí³é êîìóíàëö³ íà âóëèö³
×àïàºâà ç ðåæèñåðîì Âîëîäèìè-
ðîì Áîðòêîì. Ï³ä âðàæåííÿì êî-
ìåä³¿ Åëüäàðà Ðÿçàíîâà “Ëþäèíà
í³çâ³äêè” ïîñåðåä íî÷³ ÿ ðîçáóäèâ
äðóãà ³, çà÷èíèâøèñÿ ç íèì ó âàí-
í³é, âèãóêíóâ: “Âîëîäüêî, äàâàé
áóäåìî ðåæèñåðàìè! Ïîäóìàé:
ëþäè ç òàêîþ ïðîôåñ³ºþ — ïî-
åòè, õóäîæíèêè é ô³ëîñîôè âîä-
íî÷àñ”,— ïðèãàäàâ ïî÷àòîê êàð’-
ºðè ïàí Áåíêåíäîðô. ² íå ïîìè-
ëèâñÿ ó âèáîð³
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ ìîêðèé

ñí³ã òà äîù, íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ ì³ñöÿìè íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð ïå-
ðåâàæíî ï³âí³÷íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+5°Ñ, âíî-
÷³ â³ä +2 äî —4°Ñ; ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ âäåíü +3...+9°Ñ, âíî÷³
0...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè íåâåëèêèé ìîê-
ðèé ñí³ã òà äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âäåí-
íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+5°Ñ, âíî÷³ â³ä +1
äî —4°Ñ

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора відб лася презентація ново о фільм "Сповідь
Дон Ж ана", режисером та сценаристом я ої став Ан-
дрій Бен ендорф. Стріч знімали в Крим Воронцов-
сь ом й Лівадійсь ом палацах жовтні-листопаді
цьо о ро , а прем'єра на "Інтері" б де вже новом ,
2008 році. Тепер режисер Бен ендорф мріє вже про
інш іно артин .

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Андрій Бен ендорф мріє зняти фільм про місця своєї молодості

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 Ø

ÅÑ
ÒÀ

Ê
Î
ÂÀ

1. Äîìàøí³é äèâàí — 17 %
2. Ã³äðîïàðê — 16 %
3. Ìåí³ â³äïî÷èâàòè í³êîëè — 16 %
4. Ðåñòîðàí àáî êàôå — 15 %
5. Ëàâî÷êà á³ëÿ ï³ä’¿çäó — 14 %
6. Ïàðê ÷è ñêâåð íåäàëåêî â³ä äîìó — 11 %

Я е місце в столиці най раще
підходить для відпочин ?

ßêå ì³ñöå ó ñòîëèö³ 
íàéá³ëüøå ï³äõîäèòü 

äëÿ â³äïî÷èíêó?


