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ЦИФРА ПРОТИ БУКВИ
У ЦСМ по інчили з мистецтвом за
допомо ою еле троні и

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ãîòóº 
ïîäàðóíîê øêîëÿðàì
Äî ïåðøîãî âåðåñíÿ íà Ïîäîë³ â³äêðèþòü íîâèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä

7
4

Відремонтован ш ол на Подолі Леонід Черновець ий пообіцяв від рити до першо о вересня. Крім ш олярів, до ново о навчально о
ро місь а влада збирається порад вати і ви ладачів — їм збільшать надбав и

Ñòîëè÷í³é ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 107 ç ïîãëèá-
ëåíèì âèâ÷åííÿì í³ìåöüêî¿ ìîâè ïîíàä 70 ðîê³â.
Âîíà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ââåäåíñüê³é, 35, ùî íà
Ïîäîë³. Óæå ìàéæå ï’ÿòü ðîê³â øêîëÿð³ òóäè íå õî-
äÿòü. Çà ïîïåðåäíüî¿ âëàäè ðîçïî÷àëè ðåìîíò, ÿêèé
îäðàçó é çàìîðîçèëè. Ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè â³äíî-
âèëè 2006-ãî, ç ïðèõîäîì íîâî¿ âëàäè. Ó÷îðà ìåð
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåâ³ðèâ, ÿê âîíè âåäóòüñÿ.

“Öÿ øêîëà ³ñíóº ç 1937 ðîêó. ̄ ¿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòà-
ëà êîí÷å ïîòð³áíîþ, áî ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ ñòà-
ëà íåìîæëèâîþ. Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ïîä³ëüñüêî¿
ÐÄÀ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïåðåíåñëè ó ³íø³ øêîëè
ðàéîíó”,— ïîÿñíþº ìåðîâ³ äèðåêòîð øêîëè Îëåê-
ñàíäð Êóäðåéêî.

Á³ëÿ âõîäó äî áóä³âë³ ïîñòàâèëè ìàêåò. Ðîæåâèì
êîëüîðîì ïîçíà÷åíî ÷îòèðè íîâèõ êîðïóñè, à æîâ-
òèì — ðåêîíñòðóéîâàí³ ñòàð³ ïðèì³ùåííÿ. Òåðèòî-
ð³ÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà 4 ñîòêè çá³ëüøèëàñÿ.
Ïðî äîäàòêîâå çåìëåâ³äâåäåííÿ ïîäáàëà êîìàíäà
×åðíîâåöüêîãî. Òåïåð øê³ëüíà òåðèòîð³ÿ ìàº ïëî-
ùó 1,3 ãà.

Ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ îáëàøòóþòü âåëèêó ñó-
÷àñíó ¿äàëüíþ, àêòîâó òà ñïîðòèâíó çàëè. Ðîçðà-
õîâàíèé â³í íà 700 øêîëÿð³â, òîáòî íà 300 á³ëü-
øå, í³æ äî ðåñòàâðàö³¿. Îãëÿäèíàìè íîâîáóäîâè
òà óæå ðåêîíñòðóéîâàíèõ ïðèì³ùåíü Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàëèøèâñÿ çàäîâîëåíèé.

“Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî øêîëè òåïåð áóäóþòü,
íà÷å ïàëàöè. Ä³òÿì òóò áóäå äîáðå. Õî÷ó íàãàäà-
òè, ùî òîð³ê ìè ââåëè ìóí³öèïàëüíó íàäáàâêó äî
îêëàä³â ïåäàãîãàì. ¯¿ áóäå çá³ëüøåíî âäâ³÷³ ç íî-
âîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Òàêå çàâäàííÿ íàì ï³ä ñè-
ëó, ÿêùî âðàõóâàòè öüîãîð³÷íèé ðåêîðäíèé 25-
ì³ëüÿðäíèé êè¿âñüêèé áþäæåò”,— ïîîá³öÿâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà.— Ó 2005—2006 ðîêàõ íå áóëî ñïîðó-
äæåíî æîäíî¿ øêîëè, â 2007-ìó ìè ââåëè ø³ñòü
îá’ºêò³â. À ëèøå çà 2008-é çäàëè â åêñïëóàòàö³þ
âæå âîñüìó”.

Éîãî çàñòóïíèê Â³òàë³é Æóðàâñüêèé äîäàâ, ùî
êîøòîðèñíà âàðò³ñòü îá’ºêòà ñòàíîâèòü 63 ìëí ãðí.

“Äî 1 ñåðïíÿ âñ³ ðîáîòè çàâåðøèìî, ùîá ðîçïî-
÷àëîñÿ íàâ÷àííÿ”,— ïîîá³öÿâ ïðè ïðåäñòàâíèêàõ
ì³ñüêî¿ âëàäè Â³êòîð Âèäðåíêî — äèðåêòîð áóä³-
âåëüíî-êîìåðö³éíî¿ ô³ðìè “Ãðàí³ò”, ÿêà âèêîíóº
ðåêîíñòðóêö³þ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий о лян в роботи із ре он-
стр ції ш оли № 107 на Подолі, я а
має прийняти дітей першо о вересня.
Там не лише ремонт ють старе примі-
щення, а й до ньо о доб д вали орп -
си. Нині вже проводять вн трішні робо-
ти. Ш ола № 107 стане восьмою, я
введ ть е спл атацію в столиці цьо о
ро . Місь а влада й надалі пообіцяла
сприяти зведенню навчальних за ладів.
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Ó ñâÿòà 
“øâèäêà äîïîìîãà” 
ïðàöþâàòèìå ë³ïøå

Ñòîëè÷íà âëàäà ïîäáàëà ïðî íàëåæíèé
ð³âåíü íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè ó ñâÿòêîâ³ äí³. Çîêðåìà, çà äîðó÷åí-
íÿì Êè¿âñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ ï³äãîòó-
âàëî íàêàç, ïðèçíà÷èâøè ÷åðãîâèõ, ÿê³ â³ä-
ïîâ³äàþòü çà ðîáîòó “øâèäêî¿ äîïîìîãè” ó
ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³ äí³ êâ³òíÿ-òðàâíÿ 2008
ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïîòðåáà ó ïîñèëåí³é
ðîáîò³ îðãàí³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîÿñíþº-
òüñÿ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ìàñîâèõ ñâÿòêóâàíü
ó ñòîëèö³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ìîæóòü âèíèêíóòè
ñèòóàö³¿, êîëè âèíèêíå ïîòðåáà â îïåðàòèâ-
íîìó âòðó÷àíí³ ìåäèê³â

Ðåêëàìà â òðîëåéáóñàõ 
ñòàíå äîðîæ÷îþ

Ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øèëà ïèòàííÿ ùîäî
çàíèæåíèõ ö³í íà ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìè â
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. ßê ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ Áàññ, Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íåùîäàâ-
íî ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ñòîñîâíî ðîç-
òàøóâàííÿ ðåêëàìè íà ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Áàññà, çàïðîâàäæåíî ïðîçîðèé
ïîðÿäîê, ÿêèé çíà÷íî ñïðîùóº ñèñòåìó îò-
ðèìàííÿ íàëåæíèõ ïîãîäæåíü íà ðîçòàøó-
âàííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ òà çàáåçïå÷óº
êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè ïîòîêàìè, çîê-
ðåìà â³ä ðåêëàìè. Î÷³êóºòüñÿ çðîñòàííÿ
ïðèáóòê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òðàíñ-
ïîðòó çà ¿¿ ðàõóíîê ùîíàéìåíøå â 1,4 ðà-
çó ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèìè ðîêàìè. Äî òîãî
æ îáñÿãè ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè çðîñòóòü íà
10—15 â³äñîòê³â. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì,
ïðè Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó ïå-
ðåäáà÷åíî ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîç-
òàøóâàííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³, ÿêà ãî-
òóâàòèìå âèñíîâêè ùîäî íàäàííÿ íàëåæ-
íèõ ïîãîäæåíü òà âèêîíóâàòèìå ³íø³ ïîâ-
íîâàæåííÿ ñòîñîâíî ðîçòàøóâàííÿ ðåêëà-
ìè íà ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³

Â³äêðèþòü äâà öåíòðè 
äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ

Ïåðøèé öåíòð äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³-
òåé â³äêðèþòü íà Ë³âîìó áåðåç³ ñòîëèö³ âæå
16 òðàâíÿ. Äðóãèé ïî÷íå ïðàöþâàòè íà
ïðàâîáåðåææ³ ç 29 òðàâíÿ. Õî÷à îáèäâà çà-
êëàäè ïî÷àëè ôóíêö³îíóâàòè ùå íà ïî÷àò-
êó íèí³øíüîãî ðîêó. Êîæåí ³ç öåíòð³â ðîç-
ðàõîâàíèé íà 500 ïàö³ºíò³â. Çà ñëîâàìè
Êè¿âñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá Âà-
ëåð³ÿ Òàíöþðè, íàðàç³ öå ºäèíå ì³ñöå â
Óêðà¿í³, äå Â²Ë-³íô³êîâàí³ ä³òè ïåðåáóâà-
þòü ï³ä ïèëüíèì îêîì ñîö³àëüíèõ ïðàö³â-
íèê³â ³ ë³êàð³â. “Íà æàëü, ìè î÷³êóºìî
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òàêèõ õâîðèõ,— ñêà-
çàâ ïàí Òàíöþðà.— Òîìó ìàºìî çðîáèòè
òàê, ùîá ä³òè íîðìàëüíî çðîñòàëè ó ñó-
ñï³ëüñòâ³, â³äâ³äóâàëè äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè,
³íø³ çàêëàäè. Ùîá äèòèíñòâî ó íèõ áóëî
òàêå ñàìå, ÿê ³ â ³íøèõ ìàëþê³â”

Íîâèé ì³ñò 
çâàðþâàòèìóòü 
áðàçèëüñüêèìè 
äðîòàìè

Áåðåãè Äí³ïðà â ðàéîí³ Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó äíÿìè
ç’ºäíàëè îñòàííüîþ áàëêîþ ïðîã³ííî¿ áó-
äîâè. Ïîíàä 560 òîíí çàâåðøàëüíîãî åòà-
ïó âîäíî¿ ïåðåïðàâè ìîíòóâàëè ïîíàä òðè
ãîäèíè. Òåïåð áóä³âåëüíèêè âèêîíóâàòè-
ìóòü äåùî íåçâè÷íó äëÿ Óêðà¿íè ðîáîòó.
Àäæå Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêèé — íàðà-
ç³ ïîêè ùî ºäèíèé â ÑÍÄ àðêîâèé ì³ñò. Çà
ñëîâàìè ôàõ³âö³â, êîíñòðóêö³ÿ ó âèãëÿä³
ðàéäóãè çä³éìåòüñÿ íà 75 ìåòð³â íàä ð³âíåì
âîäè. Äëÿ íå¿ íàâ³òü ðîçðîáëÿòü ñïåö³àëü-
íèé ìåòîä çâàðþâàííÿ â ²íñòèòóò³ Ïàòîíà
òà çàìîâëÿòü óí³êàëüí³ äðîòè ³ç Áðàçèë³¿

Íåçàêîíí³é ÌÀÔ³¿ 
îãîëîñèëè â³éíó
Çàì³ñòü íåëåãàëüíèõ ê³îñê³â ñòàâèòèìóòü ñó÷àñí³ 
òîðãîâåëüí³ ì³í³-êîìïëåêñè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Неза онні МАФи, чи, простіше
аж чи, іос и, с оро зни н ть
із з пино ромадсь о о транс-
порт . На том місці встанов-
лять нові тор овельні міні- ом-
пле си. До них входитим ть, за-
лежно від розташ вання і паса-
жиропото , іос и з продаж
вит ів, роздрібної тор івлі та
павільйони очі вання. Більшість
та их об'є тів б д ть з т алета-
ми, а на інформаційних табло
повідомлятим ть про час при-
б ття і відб ття автоб сів та
тролейб сів. До роботи мають
зал чити інвесторів, ошти ж від
он рсів спрям ють до місь о-
о бюджет . Тим часом неза-
онні "бляшан и" вивозитим ть
на " ладовище МАФів". Протя-
ом цьо о ро та их там же
назбиралося 240.

Ïîòóæíèé àâòîêðàí, ÿê êðàá ñâî¿ìè
ùóïàëüöÿìè, âçÿâ ïîðîæí³é ê³îñê ³ â³ä-
ïðàâèâ éîãî â êóçîâ âàíòàæ³âêè. Äàë³ âæå
â ³íøó ìàøèíó ïîòðàïèëà äðóãà ÷àñòèíà
çóïèíêîâîãî êîìïëåêñó, ïðèçíà÷åíà äëÿ
î÷³êóâàííÿ ïàñàæèð³â ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó. Òàê çà ÿêèõîñü 15—20 õâè-
ëèí äåìîíòóâàëè íåçàêîííî âñòàíîâëå-
íèé íà âóë. Áàëüçàêà, 80 ÌÀÔ ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³.

Óæå çà ï³âãîäèíè íîâèé “åêñïîíàò”
ç’ÿâèâñÿ íà ìàéäàí÷èêó äëÿ òèì÷àñîâî-
ãî ñêëàäóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ áåçãîñïî-
äàðíîãî ìàéíà, ÿêèé íàëåæèòü ÃÓ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà äèçàéíîì
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà. Ñþäè, íà âóë. Áî-
ãàòèðñüêó, 1-à, äåìîíòîâàí³ ê³îñêè çâî-
çÿòü ç óñüîãî ì³ñòà. Çà ñëîâàìè äèðåê-
òîðà ñïåöìàéäàí÷èêà Ìèêîëè Ñòåïà-
íåíêà, íèí³ íà ö³é òåðèòîð³¿ º ïîíàä 240
ê³îñê³â. “Ò³ëüêè â÷îðà ïðèâåçëè òðè áåç-
ãîñïíèõ ê³îñêè òà îäèí çóïèíêîâèé
êîìïëåêñ,— ðîçïîâ³â â³í.— Ìàéíî çáå-
ð³ãàºòüñÿ òóò ð³ê, ÿêùî âëàñíèêè íå

ç’ÿâëÿþòüñÿ, äîëþ ê³îñêó âèð³øóþòü ïî-
äàòê³âö³ Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó — îá’ºêò
îö³íþþòü, ùîá çãîäîì ïðîäàòè íîâîìó
âëàñíèêîâ³ àáî æ ïîð³çàòè íà ìåòàë. Îò-
ðèìàí³ êîøòè íàäõîäÿòü äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó”.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, çã³äíî ç ðîçïî-
ðÿäæåííÿì ìåðà Êèºâà, óæå çàòâåðäæå-
íî òðè òèïîâ³ çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó. “Çà äâà òèæí³ â ñòîëèö³ â³ä-
áóäóòüñÿ ³íâåñòêîíêóðñè, â ÿêèõ çìîæóòü
âçÿòè ó÷àñòü óñ³ îõî÷³,— ñêàçàâ ïàí
Áàññ.— Íà çóïèíêàõ ïåðåäáà÷åíî íåâåëè-
ê³ ê³îñêè ç ïðîäàæó êâèòê³â. Ó öåíòð³ ñòî-
ëèö³ ïàâ³ëüéîíè î÷³êóâàííÿ áóäóòü ïðî-

çîðèìè ç ïëîùåþ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè. Â ì³ñöÿõ ³ç çíà÷íèì ïàñàæèðîïî-
òîêîì, ìîæëèâî, ïîñòàâèìî ê³îñêè ç ðîç-
äð³áíî¿ òîðã³âë³. Îáëàøòîâóâàòèìå çóïèí-
êîâ³ êîìïëåêñè ³íâåñòîð, à ì³ñòî ìàº îò-
ðèìàòè â³ä öüîãî çíà÷í³ íàäõîäæåííÿ äî
áþäæåòó”.

Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, íåëåãàëüíî
âñòàíîâëåí³ ê³îñêè äåìîíòóþòü, à íà ¿õ-
íüîìó ì³ñö³ âñòàíîâëÿòü ñó÷àñí³ ìàë³ àð-
õ³òåêòóðí³ ôîðìè. Âîíè â³äð³çíÿòèìóòü-
ñÿ â³ä ³ñíóþ÷èõ òèì, ùî, îêð³ì òîðãî-
âåëüíèõ òî÷îê ³ â îêðåìèõ âèïàäêàõ òó-
àëåò³â, ìàòèìóòü ùå é åëåêòðîíí³ òàáëî
ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷àñ ïðèáóòòÿ ³ â³äáóò-
òÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó

×åðâîíèé Õðåñò äîïîìàãàº
35 òèñÿ÷àì êèÿí
Òîâàðèñòâî â³äñâÿòêóâàëî 90 ðîê³â ðîáîòè â Óêðà¿í³

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³òàëè
ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðè-
ñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà, ÿêå â Óêðà¿í³ ïðî-
ïðàöþâàëî 90 ðîê³â. Äëÿ ïîíàä 200 çàïðî-
øåíèõ, ñåðåä ÿêèõ áóëè ïàòðîíàæí³ ñåñ-
òðè, ïî÷åñí³ äîíîðè, âîëîíòåðè, íàêðè-
ëè ñâÿòêîâ³ ñòîëè òà îðãàí³çóâàëè íåâå-
ëèêèé êîíöåðò. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ×åðâî-
íèé Õðåñò º íàéá³ëüøîþ áëàãîä³éíîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ, ÿêà ùîðîêó äîïîìàãàº ìàéæå
35 òèñÿ÷àì êèÿí — ñàìîòí³ì ëþäÿì, ³í-
âàë³äàì, ñèðîòàì, áàãàòîä³òíèì ðîäèíàì.

Íà 2008 ð³ê ç áþäæåòó ì³ñòà äëÿ ï³ä-
òðèìêè Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà
âèä³ëèëè 500 òèñ. ãðí. Çîêðåìà, ìóí³-
öèïàëüí³ äîïëàòè ïî 200 ãðí îòðèìàþòü
äîíîðè, ÿê³ çäàëè êðîâ á³ëüøå ÿê 40 ðà-
ç³â, à òàêîæ ò³, ùî äîñÿãëè â³êó 70 ðî-
ê³â. Ïðàö³âíèêàì ïàòðîíàæíî¿ ñëóæáè,
ÿê³ îáñëóãîâóþòü ñàìîòí³õ ëåæà÷èõ, ùî-
ì³ñÿ÷íî âèäàâàòèìóòü 120 ãðí òà ïðî¿ç-
í³ êâèòêè íà ìåòðî. “Íàøà çóñòð³÷ —
öå âèÿâ ïîâàãè òà âäÿ÷íîñò³ äî ëþäåé
âåëèêîãî ìèëîñåðäÿ, ÷èº áàæàííÿ äî-
ïîìîãòè íå îáìåæóºòüñÿ ñëîâàìè”,—

ñêàçàëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Ç³ ñâîãî áîêó
×åðâîíèé Õðåñò âðó÷èâ ²ðåí³ Ê³ëü÷èöü-
ê³é ïî÷åñíó ãðàìîòó çà ñï³âïðàöþ òà
ï³äòðèìêó.

Íà ñüîãîäí³ ó ñòîëè÷í³é îðãàí³çàö³¿
Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà ïðàöþ-
þòü 157 ïàòðîíàæíèõ ñåñòåð. Êð³ì òî-
ãî, çà ñëîâàìè ãîëîâè öüîãî îñåðåäêó
Í³íè Ãóñºâî¿, áàãàòî âîëîíòåð³â ïðàöþ-
þòü çà âåë³ííÿì ñåðöÿ. Ó êîæíîìó ðàéî-
í³ Êèºâà º öåíòð ×åðâîíîãî Õðåñòà, äå
ëþäÿì äàþòü ìåäèêàìåíòè ïåðøî¿ ïî-
òðåáè, ô³òîíàïî¿, ðîáëÿòü ³í’ºêö³¿ òà ìà-
ñàæ. Ìàëîçàáåçïå÷åí³ ìîæóòü òàì îòðè-
ìàòè îäÿã òà âçóòòÿ. “Ö³ ðå÷³ ìè îòðè-
ìóºìî ÿê ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ç-çà
êîðäîíó òà â³ä íàøèõ äîáðî÷èíö³â”,—
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ãóñºâà. ×åðâîíèé Õðåñò
áåðå ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ “Òóðáîòà” òà
“Çäîðîâ’ÿ êèÿí”, òîæ ìàëîçàáåçïå÷åí³
êèÿíè ìîæóòü â òàêèõ öåíòðàõ îäåðæà-
òè ùå é ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ãàðÿ÷³
îá³äè òà çàñîáè ã³ã³ºíè. Çàãàëîì, ùîá
äîïîìîãòè êèÿíàì, îðãàí³çàö³ÿ ùîðîêó
âèòðà÷àº ïðèáëèçíî 5 ìëí ãðí

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У Київсь ій ор анізації Товариства Червоно о Хреста сьо одні пра-
цює 157 патронажних сестер та ще тисячі волонтерів. Разом щоро-

вони допома ають 35 тисячам иян — самотнім людям, ветера-
нам та інвалідам. Учора заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а
привітала працівни ів ор анізації з 90-річчям діяльності в У раїні.
Цьо о ро для підтрим и Червоно о Хреста столиці влада виді-
лила півмільйона ривень.

Усі неза онні іос и звозять на спеціальне " ладовище". Замість них, за словами першо о
заст пни а олови КМДА Дениса Басса, на з пин ах з'являться с часні ма азини
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий о р жний адмі-
ністративний с д продовжив
сл хання справи за позовом
андидата на посад місь о о
олови Віталія Клич а до мера
Києва Леоніда Черновець о о.
За юридичними війнами, я і ве-
де опозиція, е сперти вже поба-
чили її нама ання вплин ти на
перебі виборчої ампанії. А
втім, на їхню д м , претенден-
ти на посад Київсь о о місь о-
о олови тим самим лише ви-
знають свою пораз .

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé îêðóæíèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ñóä ïðîäîâæèâ ðîçãëÿä ñêàðãè Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà òà Âîëîäèìèðà Øïàêîâè-
÷à — ùå îäíîãî êàíäèäàòà — íà ÷èííî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, îá’ºäíàâøè ¿õ â îäíå ïðîâàäæåí-
íÿ. Îïîíåíòè ìåðà ïðîñÿòü ÒÂÊ çðîáè-
òè Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó ïîïåðåäæåí-
íÿ çà òå, ùî â³í îãîëîñèâ ïðî ïî÷àòîê
ñâîº¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, ïåðåáóâàþ÷è ó
ñò³íàõ ìåð³¿.

Ïðîòå, íà äóìêó åêñïåðò³â, ð³÷ óò³ì,
ùî äî â³äêðèòîãî çìàãàííÿ ç Ëåîí³äîì
×åðíîâåöüêèì îïîçèö³îíåðè âèÿâèëè-
ñÿ íå ãîòîâèìè. “Äëÿ áàãàòüîõ êàíäèäà-
ò³â öÿ êàìïàí³ÿ º íå çìàãàííÿì ïðîãðàì
³ ïðîïîçèö³é äëÿ êèÿí, à åëåìåíòàðíîþ
ðîçêðóòêîþ âëàñíîãî ïîë³òè÷íîãî îáðà-
çó — “áðåíäó”,— ïðîêîìåíòóâàâ “Õðå-
ùàòèêó” ä³¿ ñóïðîòèâíèê³â ÷èííî¿ ì³ñü-
êî¿ âëàäè ïîë³òîëîã Â³òàë³é Êóëèê. Çà-
ïðîïîíóâàòè ùîñü, îêð³ì ãàñåë, îïîçè-
ö³ÿ âèÿâèëàñÿ íåñïðîìîæíîþ, ñâîþ
êàìïàí³þ áóäóº íà ñàìîìó íåãàòèâ³. Ïî-
ë³òîëîã âèçíàº, ùî, íàïðèêëàä, ñåðåä
ïðèõèëüíèê³â Êëè÷êà ìàéæå íåìàº òèõ,
õòî ì³ã áè îçâó÷èòè ïîëîæåííÿ éîãî ïå-
ðåäâèáîð÷î¿ ïðîãðàìè. Òèì ÷àñîì êè-
ÿíè, ïåðåêîíàíèé ïàí Êóëèê, î÷³êóþòü
ïðîãðàìó ðîçâèòêó ì³ñòà. “Îïîíåíòè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, íà ìîþ äóìêó,
íå çàïðîïîíóâàëè ïîçèòèâíî¿ ïðîãðàìè.
Ìîæëèâî, âîíè ñïîä³âàëèñÿ íà äåìîðà-
ë³çàö³þ ìåð³¿ àáî î÷³êóþòü, ùî âäàñòü-
ñÿ àíóëþâàòè êàìïàí³þ çàãàëîì, ÷è æ,
ÿêùî ãîëîñóâàííÿ â³äáóäåòüñÿ, ñïðîáó-

þòü ñêàñóâàòè éîãî ðåçóëüòàòè”,— ïðè-
ïóñêàº ñâîºþ ÷åðãîþ ïîë³òîëîã Ñåðã³é
Òîëñòîâ. ßê ñàìå äëÿ öüîãî ìîæíà âè-
êîðèñòàòè ïîçîâè, ùî ¿õ îñòàíí³ì ÷àñîì
ïîäàþòü ïðîòè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
³ òåõí³÷í³, ³ ö³ëêîì ðåàëüí³ êàíäèäàòè íà
íàéâèùó ì³ñüêó ïîñàäó, “Õðåùàòèêó”
ïîÿñíèâ ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð ×åìåðèñ.
Íà éîãî äóìêó, ìåòîþ ïîçîâ³â º íàìà-
ãàííÿ íàáðàòè ÿêîìîãà á³ëüøå ñóäîâèõ
ð³øåíü ³ ïîäàòè ñêàðãó íàïåðåäîäí³ ñà-
ìèõ âèáîð³â äî ÒÂÊ ç ïðîõàííÿì çíÿ-
òè êàíäèäàòà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ç
ðåºñòðàö³¿. “Äëÿ íèõ öå ºäèíèé ñïîñ³á
âèãðàòè âèáîðè. Ñîö³îëîã³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî
³íøîãî ñïîñîáó âèãðàòè âèáîðè â íèõ
íåìàº”,— îõàðàêòåðèçóâàâ åêñïåðò ä³¿
îïîíåíò³â ìåðà. Ñàìå ÷åðåç ïðèçìó íå-
÷åñíî¿ êîíêóðåíö³¿ ðîçö³íþþòü îñòàíí³
ïîä³¿ ³ â êîìàíä³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî. “Ïðîòÿãîì óñ³º¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóâà-
ëè âèñîêèé ð³âåíü äîâ³ðè êèÿí äî íè-
í³øíüîãî ìåðà ñòîëèö³ òà äî Áëîêó Ëåî-

í³äà ×åðíîâåöüêîãî”,— íàãîëîñèâ ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè, ÷ëåí Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî Îëåñü Äîâãèé. “Çâ³ñíî,
öå âèêëèêàëî ïàí³êó â òàáîð³ íàøèõ
îïîíåíò³â. ² ñüîãîäí³ âîíè âäàþòüñÿ äî
áåçïðåöåäåíòíîãî âèêîðèñòàííÿ áðóä-
íèõ ïîë³òè÷íèõ òåõíîëîã³é òà ÷îðíîãî
ï³àðó”,— äîäàâ â³í. “Àëå âæå òîé ôàêò,
ùî öÿ ñóäîâà òÿãàíèíà ðîçïî÷èíàºòüñÿ
ñàìå â ïåð³îä âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî ¿¿ ³í³ö³àòîðè çîâñ³ì íå
ïðàãíóòü âñòàíîâèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü.
Íàâïàêè, ñóäîâó ã³ëêó âëàäè íàìàãàþ-
òüñÿ âèêîðèñòàòè ó ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ³í-
òåðåñàõ, óñóïåðå÷ ÷èííîìó çàêîíîäàâ-
ñòâó òà íîðìàì ïðàâîñóääÿ”,— ââàæàº
Îëåñü Äîâãèé. Íà éîãî äóìêó, ïîë³òè÷-
í³ îïîíåíòè ÷èííî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè çà äî-
ïîìîãîþ ñóä³â õî÷óòü â³äâîë³êòè êîìàí-
äó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â³ä àêòèâíî¿
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, ñïîä³âàþ÷èñü íà òå,
ùî òàêèé êðîê ïðèíåñå äëÿ íèõ áàæàí³
ðåçóëüòàòè. Âèãðàòè øëÿõîì âèáîð³â ö³
êàíäèäàòè âèÿâèëèñÿ íåñïðîìîæíèìè

ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР АА

Íà ïîñàäó ñòîëè÷íîãî
ìåðà ïðåòåíäóþòü 
óæå 76 êàíäèäàò³â

Ó÷îðà Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà âè-
áîð÷à êîì³ñ³ÿ çàðåºñòðóâàëà ùå 6 êàíäèäà-
ò³â íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Òàêèì ÷èíîì, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü îñ³á, ùî
âæå îô³ö³éíî ìàþòü ñòàòóñ êàíäèäàò³â íà ïî-
ñàäó ìåðà, ñÿãíóëà 76. Ùå ìàéæå ñò³ëüêè ñà-
ìî ÷åêàþòü ñâîº¿ ÷åðãè. Òàêîæ äëÿ ó÷àñò³ â
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè çàðåºñòðîâàíî 35 ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³
áëîê³â. Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìèâ ñåêðåòàð Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ÒÂÊ Þð³é Ëîçîâñüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, öåé ñïèñîê ïàðò³é ³ áëîê³â
âæå º îñòàòî÷íèì. Ìîæëèâå ò³ëüêè çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ êàíäèäàò³â
ó äåïóòàòè, ÿêèõ âèñóâàþòü ïàðò³¿ òà áëî-
êè

²âàíà Ñàë³ÿ ïðèçíà÷èëè 
àêñàêàëîì

Ó÷îðà êàíäèäàò íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Âàñèëü Ãîðáàëü â³äðåêîìåíäó-
âàâ ñâî¿õ äîâ³ðåíèõ îñ³á. Ñåðåä íèõ ³ ²âàí Ñà-
ë³é, ÿêîãî ñâîãî ÷àñó çâ³ëüíèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çà íåäîë³êè ó ðîáîò³. Ìàáóòü, íå
äóæå ö³íóþòü ïàíà Ñàë³ÿ é íèí³øí³ ïîêðî-
âèòåë³ — ðåã³îíàëè, àäæå ó ïåðåäâèáîð÷èõ
ñïèñêàõ êàíäèäàò³â äî Êè¿âðàäè â³ä Ïàðò³¿
ðåã³îí³â éîãî íå âèÿâèëîñÿ. Ñàì ²âàí Ñàë³é
öåé ôàêò ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” òèì, ùî â³í
íàäòî “íåçðó÷íèé”. Âîäíî÷àñ ïàí Ãîðáàëü
ðîçïîâ³â, ùî ç ðàä³ñòþ â³çüìå ²âàíà Ñàë³ÿ äî
äîðàä÷îãî îðãàíó, ÿêèé â³í ìàº íàì³ð ñòâî-
ðèòè ó ðàç³ ïåðåìîãè. Òóäè çìîæóòü óâ³éòè
âñ³ ïîïåðåäí³ êåð³âíèêè ì³ñòà. Òàêèì ÷èíîì
êàíäèäàò ñïîä³âàºòüñÿ “ï³äâèùèòè ñòàòóñ äî-
ðàä÷èõ îðãàí³â”

Ëþäìèëà Ñóïðóí 
ìîæå î÷îëèòè 
Çàïîð³çüêó îáëàñòü

Ó÷îðà ë³äåð ÍÄÏ Ëþäìèëà Ñóïðóí ï³ä-
òâåðäèëà ìîæëèâ³ñòü òîãî, ùî âîíà î÷î-
ëèòü Çàïîð³çüêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³þ:
“Ìîÿ êàíäèäàòóðà íà öþ ïîñàäó îáãîâî-
ðþºòüñÿ âæå ìàéæå ï’ÿòü ì³ñÿö³â. Îäðàçó
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ãîëîâà Çàïîð³çüêî¿ îáëàäì³-
í³ñòðàö³¿ ªâãåí ×åðâîíåíêî ïåðåéøîâ íà
³íøó ðîáîòó é öå ì³ñöå ñòàëî âàêàíòíèì”.
Ïàí³ Ñóïðóí íàãîëîñèëà, ùî ó ïàðëàìåí-
ò³ âîíà î÷îëþâàëà ì³æôðàêö³éíå äåïóòàò-
ñüêå îá’ºäíàííÿ “Çàïîð³çüêèé êðàé”. ²í³-
ö³þâàëà áóä³âíèöòâî ìîñò³â ³ íèçêè ³íøèõ
îá’ºêò³â ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³. Òîìó, çà
ñëîâàìè ïîë³òèêà, äîáðå îá³çíàíà ç ïðîá-
ëåìàìè ðåã³îíó.

Âî÷åâèäü, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ÍÄÏ îô³ö³éíî îãîëîñèëà ïðî ïî÷àòîê
îá’ºäíàííÿ ç íîâîñòâîðåíîþ ïðîïðåçè-
äåíòñüêîþ ïàðò³ºþ “ªäèíèé öåíòð”, éìî-
â³ðí³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïàí³ Ñóïðóí ãëàâîþ
Çàïîð³çüêî¿ ÎÄÀ çíà÷íî çðîñëà. “Íèí³ éäå
ïðîöåñ îáãîâîðåííÿ. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ
çàëåæàòèìå â³ä Êàáì³íó ³ Ïðåçèäåíòà.
Ñâîºþ ÷åðãîþ ìîæó ñêàçàòè, ùî ÿ Çàïî-
ð³ææÿ äîáðå çíàþ”,— ñêàçàëà ïàí³ Ñóï-
ðóí

ÁÞÒ íàâ÷èòü ëþáèòè 
Óêðà¿íó çà ãðîø³

Íåçàáàðîì óêðà¿íñüêèì òóðèñòàì, êîòð³
õî÷óòü âè¿õàòè çà êîðäîí, äîâåäåòüñÿ ïëà-
òèòè çà ïðàâî çàëèøèòè Áàòüê³âùèíó. Òà-
êèé çàêîíîïðîåêò çàïðîïîíóâàâ íà ðîçãëÿä
Âåðõîâíî¿ Ðàäè íàðîäíèé äåïóòàò â³ä ôðàê-
ö³¿ ÁÞÒ Ïàâëî Êîñòåíêî. Ó ïðîåêò³ ïðî-
ïîíóþòü çàïðîâàäèòè òóðèñòè÷íèé çá³ð äëÿ
òèõ, õòî ¿äå â ³íøó êðà¿íó ç ìåòîþ òóðèç-
ìó àáî â³äïî÷èíêó. Íàðîäíèé îáðàíåöü àð-
ãóìåíòóº òàêå íîâîââåäåííÿ òèì, ùî óêðà-
¿íö³â, ÿê³ ïîëþáëÿþòü ìàíäðóâàòè çà êîð-
äîíîì, çíà÷íî á³ëüøå â³ä ê³ëüêîñò³ ³íîçåì-
íèõ ³ âíóòð³øí³õ òóðèñò³â, à öå åêîíîì³÷-
íî íåâèã³äíî äëÿ äåðæàâè. Òàêîæ, íà éî-
ãî äóìêó, òóðèñòè âèâîçÿòü çíà÷í³ êîøòè,
ÿê³ ôàêòè÷íî ïðàöþþòü íà åêîíîì³êó ³í-
øèõ êðà¿í. ×è ñòîñóâàòèìåòüñÿ íîâîââå-
äåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â, ÿê³ â³äâ³äóþòü
³íîçåìí³ êðà¿íè çà äåðæàâíèé ðàõóíîê, ó
çàêîíîïðîåêò³ íå óòî÷íþþòü
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Îïîíåíòè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ïîá³ãëè äî ñóä³â
Ïîäàë³ â³ä âèáîðö³â

Ïðåçèäåíò ïðèçíà÷èâ
øòðàôíèé ó âîðîòà ÁÞÒ
Â³êòîð Þùåíêî çâèíóâàòèâ Êàáì³í ó ïðîâàë³ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент Ві тор Ющен-
о висловив об рення низь ими
темпами під отов и У раїни до
проведення Чемпіонат Європи
з ф тбол в 2012 році. Винним
цьом лава держави вважає
ряд Юлії Тимошен о, я ий пе-
ребрав на себе всі повноважен-
ня з під отов и до т рнір .

Ó÷îðà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî âèìàãàâ â³ä Þë³¿ Òèìîøåíêî
âèñëîâèòè äîãàíó ì³í³ñòðàì, ÿê³ íå çà-
áåçïå÷èëè ðîçðîáêè ãàëóçåâèõ ïðîãðàì ç
ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012. Ï³ä ÷àñ çàñ³-
äàííÿ ó Ëüâîâ³ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç
öèõ ïèòàíü ãëàâà äåðæàâè ïîêëàâ ïåðñî-
íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàáåçïå÷åííÿ

ïîâíîö³ííîãî ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàì ç
ªâðî-2012 íà Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â.

“Êðèòèêà Ïðåçèäåíòà íà àäðåñó óðÿ-
äó º ö³ëêîì îá’ºêòèâíîþ. Êàáì³í íå âè-
êîíóº íèçêó ñåðéîçíèõ çàâäàíü, ÿê³ ïî-
êëàäåí³ íà íüîãî”,— íàãîëîñèâ “Õðåùà-
òèêó” ³ êåð³âíèê Íàö³îíàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ
â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíà-
òó ªâðîïè-2012 ªâãåí ×åðâîíåíêî. Â³í
óæå íå ðàç êðèòèêóâàâ Êàáì³í çà íå-
ñïðîìîæí³ñòü çàáåçïå÷èòè ö³ëüîâå ô³-
íàíñóâàííÿ ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó,
ââàæàþ÷è, ùî êîíòðîëü çà âèêîðèñòàí-
íÿì âèä³ëåíèõ íà ï³äãîòîâêó áþäæåòíèõ
êîøò³â ïîòð³áíî ïåðåäàòè ñïåö³àëüíî
ñòâîðåíîìó äëÿ öüîãî îðãàíó. ßê öå ³
ðîáëÿòü ó âñüîìó ñâ³ò³. ²íàêøå çà ðàõó-
íîê ãðîøåé, âèä³ëåíèõ íà ªâðî-2012,
ðîçâ’ÿçóâàòèìóòü ³íø³ ãàëóçåâ³ òà ðåã³î-
íàëüí³ ïðîáëåìè.

Ïðîòå òàêà ³í³ö³àòèâà çóìîâëþº îï³ð
Êàáì³íó. Íà çàñ³äàíí³ ó ëþòîìó óðÿä ïî-

çáàâèâ àãåíòñòâî çìîãè êîíòðîëþâàòè
äåðæàâí³ ãðîø³, êîòð³ âèòðà÷àþòü íà ï³ä-
ãîòîâêó äî ÷åìï³îíàòó, à òàêîæ ïðîöåäó-
ðó ïðîâåäåííÿ òåíäåð³â. Òåïåð ¿õíþ ëå-
âîâó ÷àñòêó âèòðà÷àº Ì³íòðàíñ íà ÷îë³ ç
ïàíîì Â³íñüêèì. Öÿ ïðîöåäóðà º çàêðè-
òîþ ³ íåïðîçîðîþ. Ïðè÷îìó ÿêèõîñü
çíà÷íèõ íàñë³äê³â ó ðîçáóäîâ³ ³íôðàñòðóê-
òóðè äîñ³ íå äîñÿãíóòî, ùî îáóðþº ãëà-
âó äåðæàâè.

Ãîëîâíèìè ä³éîâèìè îñîáàìè ó ï³äãî-
òîâö³ äî ªâðî-2012 íèí³ º Ì³í³ñòåðñòâî
ô³íàíñ³â, Ì³í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó òà Ì³-
í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè. ¯õí³ êåð³âíèêè
ïðîéøëè äî Êàáì³íó çà êâîòîþ ÁÞÒ.
Îòîæ, ÿêùî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íå çðîáèòü
âèñíîâê³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ñâî¿õ êîëåã,
Óêðà¿íà âçàãàë³ ìîæå âòðàòèòè ïðàâî íà
ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012. Àäæå óæå 27 ÷åðâ-
íÿ ÓªÔÀ ìàº îñòàòî÷íî âèçíà÷èòè, ÷è
ñïðîìîæíà Óêðà¿íà ïðîâåñòè ìàò÷³ ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè
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Ó ïñèõë³êàðí³ íà Ôðóíçå
ñòàëàñÿ ïîæåæà
Åâàêóþâàëè 22 ïàö³ºíò³â äèòÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичній психлі арні (знаній
народі я Павлівсь а), що на в лиці
Фр нзе, сталася пожежа. Горіла техніч-
на підсоб а приміщенні дитячо о від-
ділення. Через задимлення з орп с
ева ювали 22 дитини. Один працівни
лі арні за ин в.

Ïîæåæà ó ì³ñüê³é ïñèõ³àòðè÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1, ùî
íà âóëèö³ Ôðóíçå, 103, íà Ïîäîë³, ðîçïî÷àëàñÿ
ïðèáëèçíî î ïåðø³é ãîäèí³ äíÿ. Çà ïîïåðåäíüîþ
âåðñ³ºþ, çàãîð³ëîñÿ ó ï³äñîáíîìó ïðèì³ùåíí³ äè-
òÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ. Âîãîíü øâèäêî ïîøèðþâàâñÿ.
Ïîæåæíèêè ïðàöþâàëè àæ äî ïîëîâèíè ÷åòâåð-
òî¿. Ç ë³êóâàëüíîãî êîðïóñó åâàêóþâàëè 22 äèòè-
íè.

Çãîäîì ñåðåä îáãîð³ëèõ óëàìê³â çíàéøëè ò³ëî ÷î-
ëîâ³êà. Ó ÌÍÑ Êèºâà ïîâ³äîìèëè, ùî çàãèíóâ íà-
÷àëüíèê òåõâ³ää³ëó ë³êàðí³ 1938 ðîêó íàðîäæåííÿ.
Òèì ÷àñîì êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” “ì³ñöå-
â³” ðîçïîâ³ëè, ùî æåðòâîþ âîãíþ ñòàâ åëåêòðèê
Äîðîøåíêî.

Âõ³ä äî â³ää³ëåííÿ îáìåæèëè çàáîðîííîþ ñòð³÷-
êîþ. Ðîçïîâ³äàòè ïðî äåòàë³ ïîæåæ³ ïðàâîîõîðîí-
ö³ â³äìîâèëèñÿ. Ì³ë³ö³îíåðè îõîðîíÿëè òåðèòîð³þ
é æàðòóâàëè, ìîâëÿâ, çíàéøëè îáãîð³ëó ðóêó ³ õî-
áîò.

Íå ïðîÿñíèëè ñèòóàö³þ é ë³êàð³. Ãîëîâíèé òà çà-
â³äóâà÷³ â³ää³ëåíü íå âèõîäèëè ç “åêñòðåíî¿ íàðà-
äè”. Ìåäñåñòðè ïîäåéêóâàëè, áóö³ìòî ïåðåä ïîæå-
æåþ ç â³ää³ëåííÿ âò³ê ïàö³ºíò.

Ï³ä â³êíàìè êîðïóñó çâàëèùå îáãîð³ëîãî ìîòëî-
õó: óëàìêè ñòàðîãî äèâàíà, øìàòòÿ. Åâàêóéîâàíèõ
ä³òåé òèì÷àñîâî ðîçì³ñòèëè ó àêòîâ³é çàë³ â ³íøî-
ìó êðèë³ öüîãî æ ñàìîãî êîðïóñó. Äî íèõ í³êîãî íå
ïóñêàþòü, çàïåâíÿþ÷è, ùî òàì óñå ãàðàçä.

Ïàâë³âñüêó ë³êàðíþ çàñíîâàíî 1786 ðîêó íà ì³ñ-
ö³ Ñâÿòî-Êèðèë³âñüêîãî Òðî¿öüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ìî-

íàñòèðÿ. Ñïî÷àòêó, êð³ì áîæåâ³ëüíèõ, òàì îï³êóâà-
ëèñÿ ùå é ³íâàë³äàìè òà ëþäüìè ë³òíüîãî â³êó. Îä-
íàê ç 1985-ãî ó çàêëàä³ ë³êóþòü ëèøå ïñèõîíåâðî-
ëîã³÷íèõ õâîðèõ

Не дивлячись на міліцейсь обло , фото ореспондент
“Хрещати а” вдалося зняти епіцентр пожежі
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Óêðà¿íà ñêëàëà òåñò
Ðîçïî÷àëîñÿ ìàñîâå çîâí³øíº òåñòóâàííÿ øêîëÿð³â

²ñïèòîì ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà
ë³òåðàòóðè â Óêðà¿í³ â÷îðà ðîçïî-
÷àëîñÿ çîâí³øíº òåñòóâàííÿ. Ó
íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 90 â³äñîòê³â
âèïóñêíèê³â, ÿê³ çàðåºñòðóâàëèñÿ
äëÿ ïðîõîäæåííÿ òåñò³â (çàãàëîì
ïîíàä 512 òèñÿ÷). Äåÿê³ àá³òóð³ºí-
òè íà ïóíêòè òåñòóâàííÿ íå ç’ÿâè-
ëèñÿ àáî çàï³çíèëèñÿ. Âîíè çìî-
æóòü ñêëàñòè òåñò ç óêðà¿íñüêî¿
ìîâè òà ë³òåðàòóðè, ÿêùî ïðè÷è-
íó ¿õíüî¿ â³äñóòíîñò³ âèçíàþòü çà
ïîâàæíó. Íå äîïóñòèëè äî òåñò³â
³ îñ³á áåç äîêóìåíò³â ÷è ç êñåðî-
êîï³ÿìè, à òàêîæ ï’ÿíèõ (ó Ôåî-
äîñ³¿ äâîº ïðèéøëè òåñòóâàòèñÿ
íåòâåðåçèìè).

Òåñòóâàííÿ òðèâàëî òðè ãîäè-
íè. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ì³í³ñ-
òðà îñâ³òè òà íàóêè Ïàâëà Ïî-
ëÿíñüêîãî, çàãàëîì ïðîöåñ â³ä-
áóâñÿ îðãàí³çîâàíî, áåç åêñöåñ³â.
Ä³òè ìàëè õîðîøèé íàñòð³é. Äè-
ðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³-
íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ²ãîð Ë³-
êàð÷óê ïåðøèì òåñòóâàííÿì òà-
êîæ çàäîâîëåíèé. Â³í ïîâ³äîìèâ,
ùî øêîëÿð³, ÿê³ áóäóòü íåâäîâî-
ëåí³ ðåçóëüòàòîì òåñòó, çìîæóòü

ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ ñåðòèô³êàòó ïîäàòè àïåëÿ-
ö³þ. Ïîòóðáóâàâñÿ ïðî øêîëÿð³â
³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî. Â³í íàãîëîñèâ, ùî 26
÷åðâíÿ â³äáóäåòüñÿ äîäàòêîâå íå-
çàëåæíå òåñòóâàííÿ äëÿ òèõ, õòî
ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå çì³ã
óçÿòè ó÷àñòü ó â÷îðàøíüîìó òåñ-
òóâàíí³.

Ñüîãîäí³ æ íà îô³ö³éíîìó ñàé-
ò³ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàí-
íÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ïîì³ñòÿòü ïðà-
âèëüí³ â³äïîâ³ä³ íà òåñòîâ³ çàâäàí-
íÿ ç ïîñèëàííÿì íà â³äïîâ³äí³ ïà-
ðàãðàôè ó ï³äðó÷íèêàõ. Ïóáë³êó-
âàòèìóòü òåñòè é ï³ñëÿ íàñòóïíèõ
³ñïèò³â — ¿õ ïîïåðåäó â ó÷àñíèê³â
ùå 10.

Çîâí³øíº òåñòóâàííÿ ïðîâîäÿòü
â Óêðà¿í³ âïåðøå, òîìó é òðèâà-
þòü ñóïåðå÷êè íàâêîëî íüîãî òà
ÿêîñò³ éîãî ï³äãîòîâêè. Çîêðåìà,
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Ñîþç îá-
äàðîâàíî¿ ìîëîä³” ââàæàº, ùî ââå-
äåííÿ çîâí³øíüîãî òåñòóâàííÿ ìà-
òèìå á³ëüøå íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â,
àí³æ ïîçèòèâíèõ. Ãîëîâà ñîþçó
Ñåðã³é Òåðåïèùèé ðîçïîâ³â “Õðå-

ùàòèêó”, ùî âîíè ïðîäèêòîâàí³
ñàìîþ ñóòòþ òåñò³â, ÿê³ ïåðåâ³ðÿ-
þòü ëèøå ïàì’ÿòü ñòóäåíòà, íå
âðàõîâóþ÷è ³íøèõ éîãî ÿêîñòåé.
Òîáòî ñóïåðå÷àòü òàëàíòó é îáäà-
ðîâàíîñò³ ëþäèíè. Çàíåïîêîºíèé
ïàí Òåðåïèùèé ³ îäíàêîâèì äî-
ñòóïîì äî îñâ³òè ì³ñüêî¿ é ñ³ëü-
ñüêî¿ ìîëîä³ òà âèïóñêíèê³â ìèíó-
ëèõ ðîê³â, ÿê³ õî÷óòü íàâ÷àòèñÿ çà-
î÷íî.

Íà éîãî äóìêó, òåñòóâàííÿ çà
ºâðîïåéñüêîþ ñèñòåìîþ îö³íþ-
âàííÿ íèí³ íå íà ÷àñ³, áî ó ªâðî-
ï³ òàê³ òåñòè ãîòóâàëè äåñÿòèë³òòÿ-
ìè, à ó íàñ — ëèøå äâà ðîêè.
Îïòèìàëüíèì òåðì³íîì äëÿ çà-

ïðîâàäæåííÿ òàêîãî òåñòóâàííÿ
ââàæàºòüñÿ 12 ðîê³â. Òîáòî ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ÷àñó íàâ÷àííÿ â øêî-
ë³. Ëèøå òîä³ òåñò áóäå ëîã³÷íèì
çàâåðøåííÿì. Òà îñê³ëüêè òàê äîâ-

ãî ñèñòåìà îñâ³òè íå ÷åêàòèìå, òî
ïîòð³áíî ïðèíàéìí³ ùå 5 ðîê³â,
àáè ïðîâîäèòè øèðîêîìàñøòàáí³
åêñïåðèìåíòè ç òåñòóâàííÿ â ðå-
ã³îíàõ

Юрій ПАХОМОВ,
а адемі НАН У раїни:
— Тест вання — річ просто

з бна. По-перше, ор анізація
процес б ла жахливою й завда-
ла вели ої ш оди освіті та прес-
тиж вищої ш оли. Адже вели ий
шар молоді з малень их сіл зали-
шився відрізаним. Та оловне, що
саме тест вання — примітивне
дресир вання, адже для навчан-
ня важливі не та пам’ять, я ло-
і а, здатність мислити. Тож пра -
тично набер ть тих, хто має хоро-
ш пам’ять, а не роз м. Саме цей
ритерій повністю проі норовано.
Поліпшення я ості освіти — це не
сезонна справа. Я що поспіх
про ричати, що ми — європейці,
можемо “влипн ти”. Потрібні ро-
и, аби застосов вати тести я
е сперимент.

ППРРЯЯММАА  ММООВВААÎëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в У раїні розпочалося масове тест вання ви-
п с ни ів ш іл. Участь першом іспиті з раїнсь ої
мови та літерат ри за європейсь ою системою оціню-
вання знань взяли 90 відсот ів зареєстрованих з понад
512 тисяч вип с ни ів ш іл. Міносвіти та У раїнсь ий
центр оцінювання я ості освіти задоволені. Проте де-
я і фахівці продовж ють ствердж вати, що раїнсь ій
освіті зарано йти європейсь ими шляхами.

Зовнішнє тест вання проводять в У раїні вперше
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Àêö³ÿ “Â³ä ñì³òíèêà äî êâ³òíèêà”
íàáèðàº îáåðò³â
Äî äíÿ ì³ñòà ó Êèºâ³ íå çàëèøèòüñÿ æîäíîãî ñì³òòºçâàëèùà
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я і б ло заплановано, до
Дня Києва місто очистять
від стихійних смітни ів.
А ція "Від смітни а до
вітни а" набирає обер-
тів. Щодня в ожном
районі ом нальни и і пе-
ревізни и лі відов ють
звалища непотреб . На-
при інці мин ло о тижня
очистили території в Со-
лом'янсь ом та Свято-
шинсь ом районах, чо-
ра — в Голосіївсь ом .
Найбільший смітни поча-
ли роз рібати Поділь-
сь ом . Сьо одні а ція
відб лася в дарничан.

Ó÷îðà ùå ê³ëüêîìà ñì³òíèêà-
ìè ó ì³ñò³ ñòàëî ìåíøå. ¯õ ïðè-
áðàëè íà âóë. Ñð³áíîê³ëüñüê³é òà
Ñòàðîáîðèñï³ëüñüê³é ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³. Íàïåðåäîäí³ íå-
ñàíêö³îíîâàí³ çâàëèùà ïîáóòî-
âèõ ³ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ðîç-
êèäàíèõ ïî ñõèëàõ ÿðó íà âóë.
Âåñíÿí³é, ùî â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³, ë³êâ³äóâàëè ì³ñöåâ³ êîìó-
íàëüíèêè. Îêð³ì íèõ, êóïó ïîêè-
äüîê âèâåçëà é êîìïàí³ÿ “Ãð³í-
êî-Êè¿â”. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-

íîãî ãîñïîäàðñòâà Ìàêñèì Áàðè-
íîâ êàæå, ùî á³ëüø³ñòü íåïîòðå-
áó çâåçëè ñþäè æèòåë³ ç òàìòåø-
íüîãî ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. “Íà-
ðàç³ òóò íàâàëåíî ïîíàä 50 êóá. ì
ñì³òòÿ,— ðîçâîäèòü â³í ðóêàìè.—
Ïåðåâàæíî öå áóä³âåëüí³ òà âåëè-

êîãàáàðèòí³ â³äõîäè. ¯õ äîïðàâ-
ëÿòèìóòü íà øîñòèé ì³ñüêèé ïî-
ë³ãîí, ùî íà ×åðâîíîïðàïîðí³é”.
Ïàí Áàðèíîâ äîäàº, ùî ôàõ³âö³
óïðàâë³ííÿ óæå ðîçðîáèëè òà çà-
òâåðäèëè ãðàô³ê, çà ÿêèì àêö³¿ ç
î÷èùåííÿ òåðèòîð³¿ òðèâàòèìóòü

ó ñòîëèö³ äî 23 òðàâíÿ. Ñâîºþ
÷åðãîþ äèðåêòîð ÒÎÂ “Ãð³íêî-
Êè¿â” Áîãäàí Êîâïàê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî äëÿ ë³êâ³äàö³¿
ñì³òòºçâàëèùà ï³äïðèºìñòâî âè-
ä³ëèëî ê³ëüêà êîíòåéíåð³â ì³ñò-
ê³ñòþ 25 êóá. ì òà ñïåöàâòî ìàð-

êè ìåðñåäåñ. “Ïîêè ìàøèíà âè-
âîçèòèìå íàïîâíåíèé êîíòåéíåð,
³íø³ çàâàíòàæóâàòèìóòü,— ïîÿñ-
íèâ â³í.— Îêð³ì Ãîëîñ³¿âñüêîãî,
ìè ïðàöþºìî ùå ³ â Ïîä³ëüñüêî-
ìó, Øåâ÷åíê³âñüêîìó òà Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîíàõ. Äî Äíÿ Êèºâà â
êîæíîìó ç íèõ çàïëàíîâàíî ïðî-
âåñòè ïî äâ³ àêö³¿ ç³ çíèùåííÿ
ñòèõ³éíèõ çâàëèù”.

Ðàéîííà âëàäà ñâîº¿ âèíè ó âè-
íèêíåíí³ ñì³òíèê³â òðàäèö³éíî íå
âèçíàº. Íà÷àëüíèê ÓÆÃ Ãîëîñ³-
¿âñüêîãî ðàéîíó Âàëåíòèí Âåãåðà
çàïåâíÿº, ùî òåðèòîð³ºþ îï³êóº-
òüñÿ ÊÏ “Ãîëîñ³¿âïðèâàòñåðâ³ñ”.
“Çàãàëîì æå ïðîáëåìà òóò â ³í-
øîìó,— ââàæàº â³í.— Ò³ ç ìåø-
êàíö³â, õòî óêëàâ óãîäè ç ïåðåâ³ç-
íèêàìè, íå ìàþòü êëîïîò³â ç âè-
âåçåííÿì ñì³òòÿ. Ò³ æ, õòî íå õî-
÷å ïëàòèòè, êèäàþòü ìîòëîõ ó
íàéáëèæ÷îìó ÿðó”. Â³í äîäàâ, ùî
ñì³òíèê, îäíàê, ïðèáåðóòü. Äëÿ
öüîãî ðàéîí âèä³ëèâ íàâàíòàæóâà÷
³ ëþäåé, áî î÷èùàòè ñõèëè ÿðó íà
Âåñíÿí³é íåçðó÷íî.

Ï³ä ÷àñ òðàäèö³éíî¿ íàðàäè ç
êåð³âíèêàìè ðàéîí³â ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ñòîëè÷íîãî ãîëîâè Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî â
ì³ñò³ íàáèðàº îáåðò³â àêö³ÿ “Â³ä
ñì³òíèêà äî êâ³òíèêà”. “Ñîðîì,
êîëè â ðàéîíàõ íàãðîìàäæóºòü-
ñÿ ñì³òòÿ ³ ðàéîí íå â çìîç³ éî-
ãî âèâåçòè,— íàãîëîñèâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî ³ çàïåâíèâ, ùî äî Äíÿ
Êèºâà ñì³òíèê³â ó ì³ñò³ íå çàëè-
øèòüñÿ

Çà ñîðòóâàííÿ â³äõîä³â ïðîïîíóþòü
çìåíøóâàòè êâàðòïëàòó
Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ôîðóì ç ïðîáëåì óòèë³çàö³¿ ñì³òòÿ

“Ñê³ëüêè ó Êèºâ³ ïàëü÷èêîâèõ
áàòàðåéîê? Êîëè ïîðàõóâàâ — äâà
ïîòÿãè ïî 25 ï’ÿòäåñÿòèòîííèõ
âàãîí³â. ² öå âñå ìè õîðîíèìî íà
ïîë³ãîí³. À â áàòàðåéö³ ì³ñòÿòüñÿ
ð³çí³ åëåìåíòè — â³ä âàíàä³ÿ äî
êîáàëüòà. Ó âñüîìó ñâ³ò³ òàê³ áà-
òàðåéêè çáèðàþòü, ïåðåïëàâëÿ-
þòü ³ òîé ñïëàâ äîäàþòü ó ñòàëü.
À ïîáóòîâà òåõí³êà?! Äî 10 òàêèõ
ïîòÿã³â íà ïîë³ãîíàõ”,— ðîçïîâ³-
äàº çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà Óêðà¿íè Ìèêîëà Ìîâ-
÷àí. Â³í, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ ôà-
õ³âö³â ç åêîëîã³¿, ç³áðàëèñÿ ó âè-
ñòàâêîâîìó öåíòð³ Òîðãîâî-ïðî-
ìèñëîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè íà III
ì³æíàðîäíèé ôîðóì “Â³äõîäè âè-
ðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ”.

Ïðàêòè÷íî âñ³ ó÷àñíèêè íàãî-
ëîøóâàëè íà íåêîðåêòíîñò³ âèêî-
ðèñòàííÿ òåðì³íó “ñì³òòÿ”. Îñ-
ê³ëüêè â³äõîäè — öå òå, ùî ìîæ-

íà ïåðåðîáèòè é ä³ñòàòè ç öüîãî
êîðèñòü. Ïàí Ìîâ÷àí òàêîæ ïðî-
òè áóä³âíèöòâà ñì³òòºñïàëþâàëü-
íèõ çàâîä³â. À Êè¿âñüêèé 5-é ïî-
ë³ãîí íàçèâàº ãàíüáîþ Óêðà¿íè.
Â³í ïåðåêîíóº, ùî â³ä çâàëèù “íàñ
âðÿòóº ñîðòóâàííÿ”. Çà ñëîâàìè
ïàíà Ìîâ÷àíà, â³äõîäè âçàãàë³ ïî-
òð³áíî êóïóâàòè ó íàñåëåííÿ.

Äàíñüêèé ï³äõ³ä, íà éîãî äóì-
êó, íàì õî÷óòü íàâ’ÿçàòè, áî òàê
íàñåëåííÿ ìîæíà “òðè÷³ îáäóðè-
òè”. Âïåðøå, êîëè ëþäèíà êóïóº,
íàïðèêëàä, ïàï³ð. Âäðóãå — êî-
ëè âèêèäàº ñïèñàíèé ïàï³ð ³ ïëà-
òèòü çà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. “Ñüî-
ãîäí³ ìè ïëàòèìî çà öå 32 ãðí
ùîì³ñÿ÷íî. Â³äâåçëè íà çàâîä
“Åíåðã³ÿ”, çàâîä ñïàëèâ, âèðîáèâ
åëåêòðîåíåðã³þ ³ íàì æå ¿¿ ïðî-
äàâ. Íàñ òðè÷³ íàäóðèëè”,— îáó-
ðþºòüñÿ â³í.

Íàòîì³ñòü çà îäíó ç íàéë³ïøèõ
âèçíàëè ³ñïàíñüêó ñèñòåìó. Òàì

â³äõîäè âèâàíòàæóþòü ó ñïåö³àëü-
íèé áóíêåð. Ïîðÿä ðîçòàøîâàíà
ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ, äå ðîçïîä³ëÿ-
þòü óñå, ùî ìîæíà ïåðåðîáèòè.
À òå, ùî âèêîðèñòàòè íå ìîæíà,
ñêàæ³ìî, áèòå ñêëî, ãðàâ³é, âèâî-
çÿòü íà ï³äñèïàííÿ äîðîãè. ²ç
çåìë³ òà ëèñòÿ âèãîòîâëÿþòü êîì-
ïîñò ³ á³îìàñó.

Òèì ÷àñîì ðåêòîð Äåðæàâíîãî
åêîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó Ì³íïðè-
ðîäè Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Áîíäàð
äîäàâ, ùî òðåáà íå ëèøå âïðîâà-
äæóâàòè íîâ³ òåõíîëîã³¿, à íàñàì-
ïåðåä ïðàöþâàòè ç íàñåëåííÿì:
“Íà ñüîãîäí³ ïîñòàëî ïèòàííÿ
ïðî ñòâîðåííÿ àêàäåì³¿, ÿêà á
çàéìàëàñÿ ï³äâèùåííÿì êâàë³ô³-
êàö³¿, íàäàííÿì äðóãî¿ âèùî¿ îñ-
â³òè, ïðîâåäåííÿì â³äêðèòèõ ñå-
ì³íàð³â ó âñ³é ñèñòåì³ åêîëîã³÷-
íîãî ìåíåäæìåíòó”.

Íà êîíôåðåíö³¿ ìîæíà áóëî ïî-
÷óòè äóìêó é íàéáëèæ÷èõ ñóñ³ä³â
Óêðà¿íè — ïðåäñòàâíèê³â ïîëü-
ñüêî¿ êîìïàí³¿ “Àáðèñ”. “Ìè ó
Êèºâ³ âäðóãå. Óïåðøå â³äâ³äàëè
éîãî òîð³ê. Ì³ñòî ó âàñ ÷èñòå. Ó
áåðåçí³ ïîáóâàëè íà âèñòàâö³ ó Ðî-
ñ³¿, â Ïåòåðáóðç³, íà åêîëîã³÷íî-
ìó ôîðóì³. Òàì ñèòóàö³ÿ çíà÷íî
ã³ðøà. Ïðîâîäÿòü âåëèê³ âèñòàâêè,
àëå êîëè âèõîäèø íà âóëèöþ, áà-
÷èø çîâñ³ì ³íøó êàðòèíó. Â Óêðà-
¿í³ ïîì³òíî, ùî âè ïðàãíåòå ºâðî-
ïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â”,— ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó” ïðåäñòàâíèöÿ
êîìïàí³¿ Ìîí³êà Áæóñêà.

Íà æàëü, ðåçîëþö³¿ ôîðóìó ïðî
ñïîñîáè ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ ç³
ñì³òòÿì íå ìàþòü íàðàç³ çàêîíî-

äàâ÷î¿ ñèëè. Òîìó äîêóìåíò ëè-
øå ðîç³ñëàëè â³äïîâ³äíèì óñòà-
íîâàì, âêëþ÷íî ç Êàá³íåòîì Ì³-
í³ñòð³â.

“Áóëî á äîáðå, ÿêáè ìîæíî-
âëàäö³ âðàõîâóâàëè âèñíîâêè òà-

êèõ ç³áðàíü ³ çì³íþâàëè çàêîíî-
äàâñòâî. Ì³ñòà ñòàâàëè á çíà÷íî
÷èñò³øèìè”,— ï³äâåëà ï³äñóìêè
ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Æèâà ïëà-
íåòà” Ñâ³òëàíà Áåðç³íà

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Три дні вистав овом центрі Тор ово-промислової
палати У раїни відб вався III міжнародний фор м "Від-
ходи виробництва та споживання". Фахівці різних раїн
ділилися досвідом з тилізації сміття. Серед найефе -
тивніших способів називали сорт вання відходів та
ма симальн їхню перероб . Жителям міст, я і орис-
т ються о ремими рнами для сміття, запропоновано
навіть зменш вати вартплат . Дея і ідеї раїнсь і
спеціалісти а тивно підтримали. Одна , оли хоч одн
з них повном обсязі запровадять Києві, дізнатися
та і не вдалося.
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Учора в столиці в рам ах весняної толо и та а ції "Від смітни а до вітни а" лі від вали шосте неле альне
сміттєзвалице. До дня міста жодно о з них не залишиться



НН ОО ВВ ИИ НН ИИ
Äëÿ ïðèáèðàííÿ çà øàôîþ âèãàäàëè 
íîâó øâàáðó

Øâåéöàðñüê³ âèðîáíèêè ô³ðìè “Smart” âèãàäàëè îðèã³íàëüíó é äó-
æå çðó÷íó íàñàäêó äëÿ øâàáðè, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìîæíà ëåãêî âè-
äàëÿòè ïèë ç ìàëîäîñòóïíèõ ì³ñöü. Âîíà ñõîæà íà òîâñòèé äð³ò çà-
âäîâæêè ïîíàä ï³âìåòðà. Çâåðõó — ÷îõîë ç³ ñïåö³àëüíîãî ìàòåð³àëó,
ùî ì³ñòèòü ì³êðîâîëîêíà. Â³í äîáðå âáèðàº ïèë è øåðñòü òâàðèí ç
áóäü-ÿêèõ ïîâåðõîíü — çà äîïîìîãîþ åëåêòðîñòàòè÷íîãî åôåêòó.

Íàñàäêà äóæå ãíó÷êà, ¿é ìîæíà íàäàòè ìàéæå áóäü-ÿêî¿ ôîðìè,
ùîá ä³ñòàòèñÿ ó ù³ëèíè. Òàêîþ øâàáðîþ ëåãêî âèäàëÿòè ïèë ç-çà
øàôè, ÷è ç êíèæêîâèõ ïîëèöü, àáî ç-ï³ä äèâàíà. ×îõîë ï³ñëÿ ïðè-
áèðàííÿ íåñêëàäíî çíÿòè é âèïðàòè. Îäíàê ïðàñóâàòè òà ñóøèòè
éîãî íà ãàðÿ÷èõ áàòàðåÿõ íå ìîæíà. Çâàæàþ÷è íà ïåðåâàãè, êîøòóº
òàêå çàäîâîëåííÿ íåäåøåâî — 350 ãðí

Ïîë³ðóâàòè çîëîòî ïîòð³áíî 
ñïåö³àëüíèìè ñåðâåòêàìè

Ñïåö³àë³ñòè ðîñ³éñüêî¿ ô³ðìè “Òóðìàí” âèíàéøëè óí³âåðñàëüíó
ñåðâåòêó äëÿ ïîë³ðóâàííÿ ïîâåðõîíü ³ç ö³ííèõ ìåòàë³â. Çà ¿¿ äîïîìî-
ãîþ ìîæíà ëåãêî é øâèäêî ïî÷èñòèòè äî áëèñêó âñ³ ïðèêðàñè, ñòî-
ëîâ³ ïðèáîðè, ñð³áëî, çîëîòî, ì³äü, ìåëüõ³îð. Ïîë³ðóâàëüíà ñåðâåòêà
ïðîñî÷åíà ñïåö³àëüíèì õ³ì³÷íèì ðîç÷èíîì, ÿêèé óìèòü çí³ìàº çà-
áðóäíåííÿ ³ ïîë³ðóº ïîâåðõíþ. Îñîáëèâ³ñòü óí³âåðñàëüíî¿ õ³ì³÷íî¿
ôîðìóëè, ñòâåðäæóþòü âèðîáíèêè, â òîìó, ùî ìîæíà ÷èñòèòè ð³çí³
ïîâåðõí³. Âëàñíå, êð³ì êîøòîâíîñòåé, ñåðâåòêîþ íå çàéâå ïðîéòèñÿ
é ïî äâåðíèõ ðó÷êàõ ÷è â³øàëêàõ. Êîøòóº ñåðâåòêà ïðèáëèçíî 5 ãðí.
Áóêâàëüíî íà ãðèâíþ äîðîæ÷å ìîæíà êóïèòè ôëàêîí ³ç çàñîáîì äëÿ
ïîë³ðóâàííÿ, çàïðîïîíîâàíèé öèì ñàìèì âèðîáíèêîì

Îðãàí³÷í³ ñïîëóêè âèøòîâõóþòü 
áðóä ³ç äèâàíà

Îðãàí³÷íèé çàñ³á äëÿ ÷èùåííÿ ìåáëåâèõ òêàíèí ðîçðîáèëà òîð-
ãîâåëüíà ìàðêà “Arben”. Çà éîãî äîïîìîãîþ ìîæíà âèäàëèòè ç äè-
âàíà ïëÿìè â³ä êåò÷óïó, ÷åðâîíîãî âèíà, ã³ð÷èö³, ïîìàäè, ÷îðíèëà
òà âàêñè. Âèãîòîâëåíèé â³í íà îñíîâ³ îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí, âîäè òà
º åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèì. Ðîçïàäàºòüñÿ á³îëîã³÷íèì øëÿõîì. Öå îçíà-
÷àº, ùî ìîæíà íàâ³òü íå íàäÿãàòè ãóìîâ³ ðóêàâè÷êè ï³ä ÷àñ ïðèáè-
ðàííÿ ³ íå õâèëþâàòèñÿ çà øê³ðó. Õàðàêòåðíèõ ñë³ä³â ï³ñëÿ ÷èùåí-
íÿ íà òêàíèí³ íå çàëèøèòüñÿ, çàïåâíÿþòü âèðîáíèêè.

Ïðèíöèï ä³¿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî êîìïîíåíòè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëà-
äó çàñîáó, âèøòîâõóþòü áðóä ç òêàíèíè íà ïîâåðõíþ, à çâ³äòè éîãî
ëåãêî çíÿòè ñåðâåòêîþ. Âèãîòîâëÿþòü ó ôîðì³ ñïðåÿ. Îòæå, ïîòð³áíî
çáðèçíóòè ïîâåðõíþ äèâàíà, çà÷åêàòè ê³ëüêà õâèëèí ³ âèòåðòè áðóä

Ñüîãîäí³ ïèñüìåííèê, 
÷ëåí ïðàâë³ííÿ Ì³æíàðîäíîãî
ôîíäó “Â³äðîäæåííÿ” 
Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ 
ñâÿòêóº 47-ð³÷÷ÿ
Із днем народження йо о вітає омпозитор,
народний артист У раїни Володимир
БИСТРЯКОВ:

— Побажаю Андрієві Юрійович , щоб йо о життя б ло я добре вино:
з ожним ро ом сма ставав ращим і я існішим! Щиро зич читаць о о
попит на йо о твори. Він же є, тож нехай б де і в майб тньом ! Життя
Андрія К р ова — д же плідне, і приємно, що йо о твори зорієнтовані на
еліт , а не на с спільство, я е проміняло ниж и на омп’ютери і телеві-
зори. Мистецтво пана Андрія — не провінційне, не ре іональне, а осмо-
політичне!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ñüîãîäí³ ãîëîâ³ Êè¿âñüêî¿ 
îáëàñíî¿ ðàäè 
Âîëîäèìèðó ÌÀÉÁÎÆÅÍÊÓ
âèïîâíþºòüñÿ 43 ðîêè
З на оди дня народження свої вітання шле де-
п тат Київради від фра ції Бло Леоніда Чер-
новець о о Михайло ЯКОВЧУК:

—Щиро бажаю Володимир Володимирович здоров’я, спіхів, щастя
і бла опол ччя — йом та родині! Нехай між місь ою та обласною рада-
ми тіснішають онта ти, бо оли Київ та область співпрацюватим ть, це
позитивно вплине на їхній розвито !

Ó÷îðà âèïîâíèëîñÿ 52 ðîêè 
íàðîäí³é àðòèñòö³ Óêðà¿íè,
àêòðèñ³ Íàö³îíàëüíîãî 
àêàäåì³÷íîãî äðàìàòè÷íîãî 
òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà 
Íàòàë³ ÑÓÌÑÜÊ²É
Зі святом її вітає народний артист У раїни,

дире тор Національно о театр російсь ої драми імені Лесі У ра-
їн и Михайло РЄЗНИКОВИЧ:

— Я щиро бажаю Наталі, щоб вона з радістю ішла з дом на робот і
з та им же піднесеним відч ттям поверталася додом . Я що це та , тоді
є і всі перед мови для щастя!
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Ó ÷åòâåð ïîòð³áíî 
íàâåñòè ëàä 
ó êâàðòèð³
Ïîñëóãè ïðîôåñ³îíàëüíî¿ ïðèáèðàëüíèö³ 
îá³éäóòüñÿ ó 200 ãðèâåíü

Ïðèáðàòè ä³ì ìîæíà ³ âëàñíî-
ðó÷, äëÿ ÷îãî ïîòð³áíî ïðèäáàòè
ñïåö³àëüí³ ìèéí³ çàñîáè. Êîøòó-
þòü âîíè ïî-ð³çíîìó, íàïðèêëàä,
äëÿ ìèòòÿ â³êîí â³ä 16 ãðí, äëÿ
ïîë³ðóâàííÿ ìåáë³â — ïðèáëèç-
íî 12 ãðí. Íà ÷èùåííÿ êèëèì³â
òà ï³äëîãè â³äêëàä³òü ùå 20 ãðí.
ßêùî íå ìàºòå ïèëîñîñà, òî çà
íüîãî äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè ì³í³-
ìóì 150 ãðí. Íîâà øâàáðà îá³é-
äåòüñÿ ó 15 ãðí. Çàãàëîì ñàìî-
ñò³éíå ïðèáèðàííÿ êîøòóº 80—
250 ãðí. Çâ³ñíî, öå êîëè òàêîãî
âè í³êîëè íå ðîáèëè ³ ïîòð³áíî
çàêóïîâóâàòè âñ³ çàñîáè òà ùå é
â³íèê “ç íóëÿ”. ßêùî æ ÷èñòîòó
ï³äòðèìóºòå, òî “íàâåñòè ãëÿ-
íåöü” áóäå çíà÷íî äåøåâøå.

Àáè íå çàìîðî÷óâàòèñÿ ñàìî-
ìó, çàïðîøóþòü ïðàö³âíèê³â ç³
ñïåö³àëüíèõ êë³í³íãîâèõ êîìïà-
í³é, ÿê³ ïðîïîíóþòü ïîñëóãè ç
ð³çíèõ âèä³â ïðèáèðàííÿ. Âîíè
ìîæóòü ïî÷èñòèòè ³ â³äïîë³ðóâà-
òè ìåáë³ àáî îðãòåõí³êó, ïîìèòè
æàëþç³ àáî óñóíóòè íåïðèºìí³ çà-

ïàõè ç áóäü-ÿêèõ ïîâåðõîíü. Äî
òîãî æ ïðè¿æäæàþòü ç³ ñâî¿ìè çà-
ñîáàìè: ù³òêàìè, ãàí÷³ðêàìè òà
ïèëîñîñîì.

Ó òàê³é êîìïàí³¿ ìîæíà òàêîæ
çàìîâèòè ïðàö³âíèêà íà ïîñò³é-
íó ðîáîòó. Ê³ëüêà ðàç³â íà òèæ-
äåíü àáî ùîäíÿ âàì âèòèðàòè-
ìóòü ïèë, ïèëîñîñèòèìóòü. Êè-
ëèìè ÷èñòèòèìóòü ìèéíèìè ïè-
ëîñîñàìè òà ñïåö³àëüíèìè õ³ì³÷-
íèìè çàñîáàìè. Çà ãåíåðàëüíå
ïðèáèðàííÿ çàïëàòèòå â³ä 10 äî
15 ãðí çà êîæåí êâàäðàòíèé ìåòð.

“Íàé÷àñò³øå çàìîâëÿþòü ñàìå
ãåíåðàëüí³ ïðèáèðàííÿ, çàçâè÷àé
ï³ñëÿ ðåìîíòó, ç ìèòòÿì â³êîí òà
õ³ì÷èñòêîþ. Ó òîé æå ÷àñ íà ïðè-
áèðàííÿ äî òà ï³ñëÿ ñâÿò ïîïèò
òàêîæ º”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó” äèðåêòîð êë³í³ãîâî¿ êîìïàí³¿
“Ñâ³ò ÷èñòîòè” Îëüãà Òàðàñîâà.

Òàêîæ º ïðèâàòí³ ïðèáèðàëü-
íèêè. Âîíè ïðîñòî ðîçì³ùóþòü
ñâî¿ îá’ÿâè â ãàçåòàõ àáî íà ³í-
òåðíåò-ïîðòàëàõ. Çà ïîðàäîþ õî-
ðîøî¿ äîìîãîñïîäàðêè ìîæíà

çâåðíóòèñÿ òàêîæ äî çíàéîìèõ.
Öå ³ êîøòóâàòèìå äåøåâøå, ³ ëþ-
äèíà çíàéîìà òà íàä³éí³øà. Ïî-
ñëóãè ïðèâàòíîãî ïðèáèðàëüíèêà
â ñåðåäíüîìó êîøòóþòü 150—200
ãðí çà îäíó “ãåíåðàëêó”. Çíàé-
îì³ áåðóòü 100—120 ãðí. ¯ì, ùî-
ïðàâäà, äîâåäåòüñÿ äàâàòè ñâî¿
ìèéí³ çàñîáè.

“Ìè âæå áàãàòî ðîê³â çàìîâëÿ-
ºìî ðîá³òíèöþ äîäîìó. Â íàñ óñ³
ïðàöþþòü, òîæ ïðîñòî í³êîìó
ïðèáèðàòè. Ìè âæå áàãàòî ðîê³â
çíàºìî ñâîþ äîìðîá³òíèöþ ³ äî-
â³ðÿºìî ¿é. Ïëàòèìî ïî 100 ãðè-
âåíü çà îäèí ðàç”,— ðîçïîâ³ëà çà-
ìîâíèöÿ Îëåíà Íîâ³öüêà. Îäíàê
òàêî¿ äóìêè äàëåêî íå âñ³. Ñêà-
æ³ìî, ïåíñ³îíåðêà Â³ðà Êîëîì³-
ºöü êàæå: “Íå ðîçóì³þ, íàâ³ùî
çàïðîøóâàòè äîäîìó ÷óæó ëþäè-
íó, ùîá âîíà ïðèáèðàëà òâî¿ îñî-
áèñò³ ðå÷³. Ùî æ öå çà õàçÿ¿í òà-
êèé, ùî íå ìàº ÷àñó â ñâî¿é îñå-
ë³ ëàä íàâåñòè? Ùî â íüîãî ðóê
íåìàº?”

Ïðèâàòí³ ïðèáèðàëüíèêè ç³òõà-
þòü, ùî ðîáîòà íå ç ëåãêèõ, àëå
ãðîø³ º ãðîø³. “Êîæíîìó ãîñïî-
äàðþ òðåáà äîãîäèòè, äî êîæíî-
ãî òðåáà ïðèñòîñîâóâàòèñÿ, çíà-
õîäèòè ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä.
Ìàºìî â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèòèñÿ
äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, êð³ì òîãî,
÷³òêî îãîâîðþºìî, äå ìîæíà ïðè-
áèðàòè, à êóäè íå ñë³ä ë³çòè. Çâ³ñ-
íî, äåõòî ³ ó çíàéîìèõ ïðàöþº,
òàì îäèí îäíîãî çíàº, àëå â³ä òî-
ãî ³íîä³ òåæ áóâàþòü ïðîáëåìè. ß
æ íà ö³ ãðîø³ æèâó, é öå íîð-
ìàëüíà çàðïëàòíÿ”,— ðîçïîâ³ëà
äîìðîá³òíèöÿ Âàëåíòèíà Êî-
ðèöüêà

Для прибирання власних осель ияни все частіше запрош ють професіоналів. Домо осподар и за " енеральн чист "
бер ть до 200 рн, лінін ові омпанії — по 15—17 рн за вадратний метр

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Завтра, напередодні Вели одня, православних —
Чистий четвер. Колись цьо о дня оселю чеп рила вся
родина. Працювали від мало о до вели о о, вичищали
все до блис . Сьо одні ж про це та зване енераль-
не прибирання дбають переважно осподині. У містах,
де більшість жіно працює, дедалі частіше для наве-
дення лад в помеш анні запрош ють професіональ-
них прибиральни ів. “Хрещати ” з’яс вав, я най ра-
ще та найефе тивніше вичистити житло до свят та
с іль и це обійдеться.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про деякі заходи 

щодо поліпшення фінансового стану 
комунального підприємства 

“Генеральна дирекція Київської міської ради
з обслуговування іноземних представництв”

Рішення Київської міської ради № 1067/3900 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 4 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, з метою створення належних умов
для діяльності у місті Києві офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій та в
зв’язку з необхідністю ремонту та утримання в належному технічному стані будівель і приміщень комуналь�
ної власності Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ ó 2005—2006 ðîêàõ â³ä ïåðåðà-
õóâàííÿ 50% íàäõîäæåíü çà îðåíäó êîìó-
íàëüíîãî ìàéíà, ÿêå çàêð³ïëåíå çà ï³äïðè-
ºìñòâîì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ
òà ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó çã³äíî ç äîãîâî-
ðàìè îðåíäè ç íåðåçèäåíòàìè Óêðà¿íè òà
äîãîâîðàìè îðåíäè, óêëàäåíèìè â³äïîâ³ä-
íî äî ì³æóðÿäîâèõ óãîä.

2. Êîøòè, îòðèìàí³ êîìóíàëüíèì ï³ä-

ïðèºìñòâîì “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ çã³äíî ç ïóíêòîì 1
öüîãî ð³øåííÿ, íàïðàâèòè íà ðîçâèòîê ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ï³äïðèºìñòâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про ліквідацію комунального підприємства
“Житловик”

Рішення Київської міської ради № 1070/3903 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до частин першої та шостої статті 59 Господарського кодексу України, статті 327 Цивільно�
го кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, враховуючи незадовільний стан роботи та низьку фінансову спроможність комунального підприєм�
ства “Житловик”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:Про безоплатну передачу 
основних засобів з комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Путивля 
Путивльського району Сумської області

Рішення Київської міської ради № 1068/3901 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 319, частини другої статті 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господар�
ського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та ко�
мунальної власності”, враховуючи рішення Путивльської міської ради Путивльського району Сумської об�
ласті від 28.03.07 “Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 
м. Путивль Сумської області медичного обладнання” та згоду Головного управління охорони здоров’я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (лист від
08.05.07 № 039�2014/8), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ë³êâ³äóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Æèòëîâèê”.

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

2.1. Âæèòè íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-
â³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïåðåäàòè æèòëîâèé ôîíä òà ãóðòî-
æèòêè, ÿê³ çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ ãîñïîäàð-
ñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì “Æèòëîâèê”, äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä, à íåæèò-
ëîâèé áóäèíîê íà âóë. Êîïèë³âñüê³é, 67 çà-
êð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ
çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî ç êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Ïóòèâëÿ Ïóòèâëü-
ñüêîãî ðàéîíó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ îñíîâí³
çàñîáè, çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî
óïðàâë³ííÿ çà öåíòðàëüíîþ ðàéîííîþ ïî-
ë³êë³í³êîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
òà äèòÿ÷îþ êë³í³÷íîþ ë³êàðíåþ ¹ 7 Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çã³äíî ç ïåðå-
ë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêàõ 1, 2 äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç Ãîëîâíèì

óïðàâë³ííÿì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), öåíòðàëüíîþ ðàéîííîþ ïîë³-
êë³í³êîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà
äèòÿ÷îþ êë³í³÷íîþ ë³êàðíåþ ¹ 7 Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çä³éñíèòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó îñíîâíèõ çà-
ñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
закінченого будівництвом об’єкта

комунального призначення
Рішення Київської міської ради № 1069/3902 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò êîìóíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ — “Íàäçåìíèé ï³øîõ³äíèé
ïåðåõ³ä ïî âóëèö³ Î. Òåë³ãè â ðàéîí³ ÀÇÑ”
(àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, çà-
òâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 05.07.07 ¹ 1067) çã³äíî ç ïåðå-
ë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-
íÿ çàê³í÷åí³ áóä³âíèöòâîì îá’ºêòè êîìó-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïåðåë³êîì,
çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу жилого будинку, 
службового житла 

комунальної власності
територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1071/3904 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 319, частини другої статті 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 11
Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 30 частини першої статті 26, частини
п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення АЕК “Ки�
ївенерго” від 13.02.07 № 038/961, рішення Голосіївської районної у місті Києві ради від 14.07.05 № 37/16,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî ç êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè æèëèé
áóäèíîê òà ñëóæáîâå æèòëî íà âóë. Íàáå-
ðåæíî-Êîð÷óâàòñüê³é, 90, ùî çíàõîäÿòüñÿ
ó âîëîä³íí³ ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”, çã³äíî ç
äîäàòêàìè 1, 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ïî-
ãîäèòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíà, çà-
çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 

“Про Програму приватизації комунального
майна територіальної громади міста Києва 

на 2007—2010 роки”
Рішення Київської міської ради № 1072/3905 від 25 жовтня 2007 року
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1. Ïîãîäèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Ôàðìàöåâòè÷íà ô³ðìà

“Äàðíèöÿ” íàäàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâî-
ëó íà êîðèñòóâàííÿ ï³äçåìíèìè âîäàìè

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðè-
âàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—
2010 ðîêè” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07
¹ 469/1130, â³ä 24.05.07 ¹ 738/1399,
â³ä 14.06.07 ¹ 792/1453, â³ä 26.06.07
¹ 947/1608, â³ä 12.07.07 ¹ 1138/1799,
â³ä 26.07.07 ¹ 39/1873, â³ä 22.08.07
¹ 151/1985, â³ä 01.10.07 ¹ 505/3339)
òàê³ çì³íè:

— ïîçèö³þ 18 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ÂÀÒ “Ï³ä-
ïðèºìñòâî õ³ì÷èñòêè, ôàðáóâàííÿ îäÿ-
ãó òà îáðîáêè õóòðà “Îêñàìèò” ì. Êè-
¿â, âóë. Õðåùàòèê, 46, ë³ò. “À”; 3; 72,9;
Çà óìîâè ó÷àñò³ â ðåêîíñòðóêö³¿” ââàæà-
òè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 61 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Áóä-
õîë”; ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, ë³ò.
“À”, “Á”; 3; 1204,9” âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10, ë³ò. “À”, “Á”; 4;
1204,9”;

— ïîçèö³þ 83 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Àíàë³òè÷íèé öåíòð
“Ñîö³îêîíñàëòèíã”; ì. Êè¿â, âóë. Õðå-
ùàòèê, 44, ë³ò. “À”; 3; 180,0” ââàæàòè
òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 2 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “Æ” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ
ê³íîòåàòðó “Ñëàâóòè÷” ÒÎÂ “Ñ³íåìà-
Ñëàâóòè÷”; ì. Êè¿â, âóë. Åíòóç³àñò³â, 1;
3” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ö³ë³ñíèé
ìàéíîâèé êîìïëåêñ ê³íîòåàòðó “Ñëàâó-
òè÷” ÒÎÂ “Ñ³íåìà-Ñëàâóòè÷”; ì. Êè¿â,
âóë. Åíòóç³àñò³â, 1/2, ë³ò. “À2”; Ç”;

— ïîçèö³þ 20 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Òîð-
ãîâèé Ä³ì Ëóáíèôàðì-Êè¿â”; ì. Êè¿â,
âóë. Æèëÿíñüêà, 74-á, ë³ò. “À”; 3;
357,80” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íå-
æèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Òîðãîâèé Ä³ì
Ëóáíèôàðì-Êè¿â”; ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿí-
ñüêà, 74-á, ë³ò. “À”; 3; 387,00”;

— ïîçèö³þ 40 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â,
âóë. Æèëÿíñüêà, 148; 4; 1379,2” âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåí-
íÿ; ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 148; 4;
1167,2”;

— ïîçèö³þ 48 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèëèé áóäèíîê; ì. Êè¿â, âóë.
Ðåéòàðñüêà — ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé, 8-5,
ë³ò. “Á”; 4” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Íåæèëèé áóäèíîê; ì. Êè¿â, âóë. Ðåé-
òàðñüêà — ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé, 8-5, ë³ò.
“Á”; 4; 1392,6”;

— ïîçèö³þ 54 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ
“Òðàíñ-Ìåä³à”; ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäè-
ìèðñüêà, 42, ë³ò. “À, À”’; 3; 360,7” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “Òðàíñ-Ìåä³à”; ì. Êè¿â,
âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 42, ë³ò. “À, À”’; 3;
387,4”;

— ïîçèö³þ 67 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ÒÎÂ
“Òîðãîâèé ä³ì “Ìàðøàë-Êè¿â”; ì. Êè-
¿â, âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 24, ë³ò. “À”; 3;
79,7” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë. Ëÿòîøèí-
ñüêîãî, 24, ë³ò. “À”; 4; 484,3”;

— ïîçèö³þ 73 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèëèé áóäèíîê ÂÀÒ “ÀÊ”
“Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”; ì. Êè¿â, ïðîâ.
Êîñîã³ðíèé, 17; 3; 185” âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ áóäèíêè ÂÀÒ
“ÀÊ” “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”; ì. Êè¿â,
ïðîâ. Êîñîã³ðíèé, 17 ë³ò. “À”, ë³ò. “Á”;
3; 172,4”;

— ïîçèö³þ 74 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÂÀÒ “ÀÊ”
“Êè¿â ðåêîíñòðóêö³ÿ”; ì. Êè¿â, âóë.
Ëþòíåâà, 58; 3; 157,0” âèêëàñòè â òàê³é
ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäèíîê ÂÀÒ “ÀÊ”
“Êè¿â ðåêîíñòðóêö³ÿ”; ì. Êè¿â, âóë.
Ëþòíåâà, 58 ë³ò. “Ä”, 3; 136,6”;

— äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ
ïåðåë³êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна 
територіальної громади 

міста Києва 
в оренду переможцям конкурсу

Рішення Київської міської ради № 1073/3906 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, статті 118 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, рішення Київради від 28.09.06
№ 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Ме�
тодики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типово�
го договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, пункту 43 рішення Київради від
28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, пункту 19 розділу V Наказу Фонду державно�
го майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право орен�
ди державного майна”, а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від
18.09.07 № 38, Київська міська рада

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.

1. Âñòàíîâèòè, ùî 10% â³äðàõóâàíü çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ íà
âóë. Ãîðüêîãî (Àíòîíîâè÷à), 74-78 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà ïåðåòè-
í³ âóëèöü ²ëë³ Åðåíáóðãà òà Æèëÿíñüêî¿
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà
áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 14-16 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó ïðîâ. Ëàáîðà-
òîðíîìó, 7 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ó ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó, 4 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà âóë. Ê³êâ³äçå,
20-22 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà
ïåðåòèí³ âóëèöü Îëåñÿ Ãîí÷àðà òà Ìè-
õàéëà Êîöþáèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà âóë. Ñòóäåíòñüê³é,
2 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà
ïåðåòèí³ âóëèöü Àíòîíîâè÷à òà Âîëîäè-

ìèðî-Ëèá³äñüêî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ùî ïåðåäàþòüñÿ Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ íèì äëÿ íàäàííÿ æèòëà ïðàö³â-
íèêàì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³ÿõ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ â äî-
äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî äâîõ
ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè îðåíäè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.07.07 ¹ 38/1872 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 8 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîâàðè-
ñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïî-
ä³ë-²íâåñò-Ãðóï” Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðè-
âàòíà Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðà-
õóíêîâà”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 11 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîâàðèñòâî
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Í³êà-Íî-
âèé Ñâ³ò” Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêî-
âà”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 28 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ô³çè÷íà
îñîáà — ï³äïðèºìåöü Íåêðàøåâè÷ Çîÿ Âî-
ëîäèìèð³âíà Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàò-
íà Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóí-
êîâà”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

Про використання 10% відрахувань 
загальної площі у житлових будинках
на вул. Горького (Антоновича), 74=78, 

на перетині вулиць Іллі Еренбурга 
та Жилянської, на перетині вулиць Антоновича

та Володимиро=Либідської
у Голосіївському районі м. Києва, 
на бульв. Дружби Народів, 14=16, 

у пров. Лабораторному, 7, 
у пров. Виноградному, 4, 

на вул. Кіквідзе, 20=22 
у Печерському районі м. Києва, 

на перетині вулиць Олеся Гончара
та Михайла Коцюбинського, 

на вул. Студентській, 2
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1074/3907 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 50
рішення Київради від 28.12.02 № 232/392 “Про бюджет міста Києва на 2003 рік”, пункту 41 рішення Ки�
ївради від 18.12.03 № 267/1142 “Про бюджет міста Києва на 2004 рік”, враховуючи звернення Генераль�
ної прокуратури України від 11.06.07 № 13�152 вих. та протокол засідання постійної комісії Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.09.07 № 24, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про погодження закритому 
акціонерному товариству 

“Фармацевтична фірма “Дарниця” 
надання спеціального дозволу 

на користування підземними водами 
з 4 артезіанських свердловин,

розташованих на вул. Бориспільській, 13 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1075/3908 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їни”, пункту 7 Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.07 № 480, та враховуючи звернення ЗАТ “Фармацев�
тична фірма “Дарниця” від 05.07.07 № 32/1477, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



Хрещатик  23 квітня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 99
ç 4 àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí, ðîçòàøî-
âàíèõ íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 13 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî îñòàòî÷íå ð³øåí-
íÿ ùîäî íàäàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó, çà-
çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïðèé-
ìàºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Óêðà¿íè.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень до рішення
Київради від 24.05.07 № 728/1389 

та рішення Київради від 10.07.03 № 584/744
Рішення Київської міської ради № 1077/3910 від 25 жовтня 2007 року

З метою удосконалення діяльності установ охорони здоров’я, які входять на правах учасників до скла�
ду територіальних медичних об’єднань м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про Олександрівську клінічну лікарню 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1076/3909 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу
України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням рішення Київради від 01.10.07 № 362/3196
“Про Київський міський клінічний ендокринологічний центр” та з метою покращення надання ургентної ме�
дичної допомоги хворим Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè Öåíòðàëüíó ì³ñüêó êë³-
í³÷íó ë³êàðíþ øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â
Îëåêñàíäð³âñüêó êë³í³÷íó ë³êàðíþ ì. Êèºâà
òà â³äíåñòè ¿¿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

2. Çàêð³ïèòè çà Îëåêñàíäð³âñüêîþ êë³í³÷íîþ
ë³êàðíåþ ì. Êèºâà íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî
óïðàâë³ííÿ ìàéíî ðåîðãàí³çîâàíî¿ Öåíòðàëü-
íî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³, êð³ì ìàéíà, çà-
çíà÷åíîãî ó ï³äïóíêò³ 4.4 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîïîâíèòè äîäàòêè 3, 6 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 24.05.07 ¹ 728/1389 “Ïðî ñòâî-
ðåííÿ Òåðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü
ì. Êèºâà” ïîçèö³ºþ 43 òàêîãî çì³ñòó: “43.
Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êè-
ºâà”.

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

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

4.2. Ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-
íÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Ñòàòóò Îëåêñàí-
äð³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ì.
Êèºâà.

4.3. Ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³-
øåííÿ ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî ä³ÿëüíî-
ñò³ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³ ì. Êèºâà (Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ êë³-
í³÷íî¿ ë³êàðí³).

4.4. Ñï³ëüíî ç Îëåêñàíäð³âñüêîþ öåí-
òðàëüíîþ êë³í³÷íîþ ë³êàðíåþ ì. Êèºâà
ñêëàñòè ïåðåë³ê ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà
ìàéíà, ÿêå âèêîðèñòîâóº â³ää³ëåííÿ åíäî-
êðèíîëîã³¿ Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³-
êàðí³, äëÿ ïîäàëüøîãî éîãî çàêð³ïëåííÿ çà
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì êë³í³÷íèì åíäîêðèíîëî-
ã³÷íèì öåíòðîì.

4.5. Ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè ïðîåêò
ð³øåííÿ, ùî âèïëèâàº ç ï³äïóíêòó 4.4 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

5. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 23.10.03
¹ 84/958 “Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ åíäîêðèíîëîã³÷íî¿ ë³-
êàðí³”.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
24.05.07 ¹ 728/1389 “Ïðî ñòâîðåííÿ Òå-
ðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü ì. Êè-
ºâà” òàê³ çì³íè òà äîïîâíåííÿ:

1.1. Àáçàö 2 ïóíêòó 4.3 ðîçä³ëó IV ó äî-
äàòêàõ 4, 5, 6 äî ð³øåííÿ âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

“Çàñòóïíèêè êåð³âíèêà ÒÌÎ, ãîëîâíèé
áóõãàëòåð òà êåð³âíèêè ï³äïîðÿäêîâàíèõ
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â ïðè-
çíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïî-
ñàä íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÌÎ
çà ïîãîäæåííÿì ç íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿”;

1.2. Ðîçä³ë IV ó äîäàòêàõ 4, 5, 6 äî ð³-
øåííÿ äîïîâíèòè ïóíêòîì 4.7 òàêîãî
çì³ñòó:

“4.7. Êåð³âíèêè óñòàíîâ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ÿê³ âõîäÿòü íà ïðàâàõ ó÷àñíèê³â äî
ñêëàäó Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºä-
íàííÿ, ñàìîñò³éíî ñêëàäàþòü øòàòíèé
ðîçïèñ ó ìåæàõ âñòàíîâëåíèõ ôîíä³â
îïëàòè ïðàö³ òà íîðìàòèâ³â ÷èñåëüíîñò³
ïðàö³âíèê³â ³ ïîäàþòü éîãî íà çàòâåð-

äæåííÿ Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Òåðèòî-
ð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ çà ïîãî-
äæåííÿì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ “äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿)”.

2. Äîïîâíèòè àáçàöè 5, 10 ïóíêòó 9 äî-
äàòêà 11 äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 10.07.03
¹ 584/744 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåíü
ïðî ãîëîâí³ óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿ òà ³í-
ø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” ñëîâàìè
“ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî ð³øåííÿìè
Êè¿âðàäè”.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
âíåñòè äî ñòàòóò³â óñòàíîâ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ÿê³ âõîäÿòü íà ïðàâàõ ó÷àñíèê³â äî
ñêëàäó Òåðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’ºä-
íàíü ì. Êèºâà, çì³íè òà äîïîâíåííÿ, ùî
âèïëèâàþòü ç ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі питання діяльності
комунального підприємства 

“Центр ідентифікації тварин”
Рішення Київської міської ради № 1081/3914 від 25 жовтня 2007 року

З метою належного виконання Київської міської програми вирішення проблем з утримання домашніх та
інших тварин, затвердженої рішенням Київради від 27.11.03 № 213/1087, та у зв’язку з ліквідацією управ�
ління ветеринарного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) згідно з рішенням Київради від 27.01.05 № 15/2591 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âñòàíîâèòè, ùî êîøòè, ÿê³ ðîçïîä³-
ëÿëèñÿ ó 2005—2007 ðîêàõ Óïðàâë³ííþ âå-
òåðèíàðíîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç ïóíêòîì 26
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08.09.97 ¹ 1327 “Ïðî
ïîðÿäîê óòðèìàííÿ ³ ïîâîäæåííÿ ç äî-
ìàøí³ìè òà ³íøèìè òâàðèíàìè”, íàïðàâ-
ëÿþòüñÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí” äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ïðîãðàìè âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç óòðè-
ìàííÿ äîìàøí³õ òà ³íøèõ òâàðèí.

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

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-

õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

2.2 Ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêò³â áþäæåòó
íà â³äïîâ³äí³ ðîêè ïåðåäáà÷àòè êîøòè íà
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ âèð³øåííÿ
ïðîáëåì ç óòðèìàííÿ äîìàøí³õ òà ³íøèõ
òâàðèí, â ìåæàõ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання діяльності Головного управління
соціального захисту населення 

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 1078/3911 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою покращення роботи з соціального на�
прямку серед населення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³ä-
ê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì
éîãî ïðèºäíàííÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âñòàíîâèòè, ùî Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) º ïðà-
âîíàñòóïíèêîì ìàéíà, óñ³õ ïðàâ ³ îáî-
â’ÿçê³â ðåîðãàí³çîâàíîãî â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ
â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ ó
ñâî¿é ñòðóêòóð³ óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çà-
õèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³
çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî
ð³øåííÿ.

4.2. Ñêëàñòè ïåðåäàâàëüíèé àêò, ÿêèì
âèçíà÷èòè âñ³ ïðàâà, îáîâ’ÿçêè òà ìàé-
íî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çà-
õèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî ïåðåõîäÿòü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿), ³ çàòâåðäèòè éîãî â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

4.3. Çàêð³ïèòè çà Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðà-
â³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíî ðåîð-
ãàí³çîâàíîãî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç óðàõóâàííÿì
ïåðåäàâàëüíîãî àêòà.

4.4. Ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
24.05.07 ¹ 721/1382 “Ïðî ä³ÿëüí³ñòü âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿)” òàê³ çì³íè:

— ïîçèö³þ 24 “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ” ó äîäàò-
êó äî ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, äîäàòîê 21 äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 10.07.03 ¹ 584/744 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Ïîëîæåíü ïðî ãîëîâí³ óïðàâë³ííÿ,
óïðàâë³ííÿ òà ³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³-
ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)”.

7. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ
â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àä-
ì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва

в оренду державним 
та комунальним підприємствам 

(установам, організаціям)
Рішення Київської міської ради № 1084/3917 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 18.09.07 № 38, Київська
міська рада
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Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю 

з іноземними інвестиціями 
“ЮРОМАШ” 

земельної ділянки для реконструкції 
нежитлової будівлі під адміністративну 

та подальших її експлуатації
та обслуговування 

на вул. Будіндустрії, 7 (літера “Ц”) 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1022/3855 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè “ÞÐÎ-
ÌÀØ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿
áóä³âë³ ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíó òà ïîäàëü-
øèõ ¿¿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
íà âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7 (ë³òåðà “Ö”) ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Êîìá³íàò áóä³íäóñ-
òð³¿” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 16.10.47 ¹ 2821 “Ïðî ïðèð³çêó òå-
ðèòîð³¿ äëÿ çàâîäó Àñôàëüòîâèõ ïëèòîê,
ë³íîëåóìà òà ñàéäèíãà òà â³äâîä çåì-
ä³ëüíèö³ äëÿ ïîáóäóâàííÿ çàâîäó øëà-
êîáëîê³â, ç-äó ì³íåðàëüíî¿ øåðñòè òà 
ç-äó ³çîëÿö³éíèõ îáë³÷êóâàëüíèõ ïëèò”,
â³ä 12.08.69 ¹ 1388 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ
òåðèòîð³¿ çà êîìá³íàòîì “Áóä³íäóñòð³ÿ”
íà Òåëè÷ö³ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³”, â³ä
09.12.69 ¹ 2106 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì
äëÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà” (ëèñò-
çãîäà â³ä 22.03.2007 ¹ 252), ïëîùåþ
0,53 ãà òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñ-
òèö³ÿìè “ÞÐÎÌÀØ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,53 ãà äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä àäì³í³ñòðà-
òèâíó òà ïîäàëüøèõ ¿¿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7
(ë³òåðà “Ö”) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ó çâ’ÿçêó ç
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî
(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
24.05.2004).

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè
“ÞÐÎÌÀØ”:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øè-
òè äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.12.2006 ¹ 19-
11348, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 24.02.2007 ¹ 1202, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.02.2007 ¹ 071/04-4-
22/957, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòó-
ðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 10.11.2006 ¹ 5908, Ãîëî-
ñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10.10.2006 ¹ 535-
917, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
20.05.2005 ¹ 1028, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 18.08.2007
¹ 03-0491.

4.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини третьої статті 42 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Київської міської ради від 26.07.07 № 7/1841 “Про
підписання угоди про муніципальну підтримку проекту” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè óãîäó ïðî ìóí³öèïàëüíó
ï³äòðèìêó ïðîåêòó, óêëàäåíîãî 17 ñåðïíÿ
2007 ðîêó ì³æ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ
×åðíîâåöüêèì Ë. Ì. â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ —
íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ Ïàäàëêîþ Â. Ì. â³ä ³ìåí³ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), íà÷àëüíèêîì êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Ì³ðîøíè-
êîâèì Ï. Â. â³ä ³ìåí³ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” òà
äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó (³íôðàñòðóêòóðà)
Àëåêñàíäðîì Îáåêîì â³ä ³ìåí³ ªâðîïåé-
ñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó.

2. Çàòâåðäèòè óãîäó ïðî ìóí³öèïàëüíó
ï³äòðèìêó ïðîåêòó, óêëàäåíîãî 17 ñåðï-
íÿ 2007 ðîêó ì³æ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãî-
ëîâîþ ×åðíîâåöüêèì Ë. Ì. â³ä ³ìåí³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñòóïíèêîì ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ — íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî ô³íàí-
ñîâîãî óïðàâë³ííÿ Ïàäàëêîþ Â. Ì. â³ä
³ìåí³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” Ëàìáóöüêèì Ì. Ì. â³ä ³ìåí³ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” òà äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó (³í-
ôðàñòðóêòóðà) ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó Àëåêñàíäðîì
Îáåêîì.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óìîâ óãîä
ïðî ìóí³öèïàëüíó ï³äòðèìêó ïîêëàñòè íà
âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання відшкодування різниці 
в тарифах на житлово=комунальні послуги

житлово=будівельним кооперативам, 
об’єднанням співвласників багатоквартирних

будинків та іншим житловим організаціям 
незалежно від форм власності

Рішення Київської міської ради № 1027/3860 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 12 статті 7, статті 31 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, Постано�
ви Верховної Ради України від 26.11.93 № 3665 “Про державну дотацію на утримання квартир у будинках
житлово�будівельних (житлових) кооперативів і молодіжних житлових комплексів”, з метою стимулюван�
ня створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та забезпечення рівних економічних умов
роботи житлово�експлуатаційних організацій різних форм власності Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äøêîäóâàòè ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó 
ì. Êèºâà ì³ñöåâèì áþäæåòàì ðàéîííèõ ó 
ì. Êèºâ³ ðàä ð³çíèöþ â íàðàõóâàííÿõ òà
òàðèôàõ íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
â òîìó ÷èñë³ çà â³äøêîäóâàííÿ åíåðãîíî-
ñ³¿â, çà ïåð³îä 2005—2007 ðîê³â äëÿ áóäèí-
ê³â æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â,
îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â òà æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é íåçàëåæ-
íî â³ä ôîðì âëàñíîñò³.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè ðîçðàõóíîê
ïîòðåáè ó ñóáâåíö³¿ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ
ð³çíèö³ â íàðàõóâàííÿõ òà òàðèôàõ íà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, â òîìó ÷èñë³ çà
â³äøêîäóâàííÿ åíåðãîíîñ³¿â, çà ïåð³îä
2005—2007 ðîê³â äëÿ áóäèíê³â æèòëîâî-
áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, îá’ºäíàíü ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà

æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³ òà âíåñòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî êîí-
êðåòíèõ ñóì ñóáâåíö³é ðàéîííèì áþäæå-
òàì íà â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðè
âíåñåíí³ çì³í äî áþäæåòó ì³ñòà ì. Êèºâà
çà ðåçóëüòàòàìè éîãî âèêîíàííÿ çà 9 ì³-
ñÿö³â 2007 ðîêó.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâ-
íèì òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì
(óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì) çã³äíî ç ïå-
ðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

2. Ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³-
çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà óêëàäàí-
íÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ ó äî-
äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî

äâîõ ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè îðåíäè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âè-
êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó
ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.

Про затвердження угод, 
укладених Київським міським головою 

від імені Київської міської ради
Рішення київської міської ради № 1026/3859 від 18 жовтня 2007 року

Про передачу 
у безоплатне користування (позичку) 

Київському професійному ліцею 
сфери послуг будівлі 

по вул. Нижній Вал, 37, 
що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1029/3862 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 793, 827 — 836 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу
України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, враховуючи звернення Київського професійного ліцею сфери послуг (лист № 322
від 03.10.06) та лист Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) № 042/11/4�7261 від 02.11.06, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
(ïîçè÷êó) íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ äëÿ ïîòðåá
Êè¿âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ ñôåðè ïî-
ñëóã íåæèëó áóä³âëþ, ðîçòàøîâàíó íà âóë.
Íèæí³é Âàë, 37, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1282
êâ. ì, ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
³ çàêð³ïëåíà íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³-
äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.

2. Âèçíà÷èòè ïîçè÷êîäàâöåì êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëó-
àòàö³ÿ”.

3. Ïîçè÷êîäàâöþ ³ ïîçè÷àëüíèêó â òåð-

ì³í îäèí ì³ñÿöü óêëàñòè äîãîâ³ð ïîçè÷êè,
ïîïåðåäíüî ïîãîäèâøè éîãî ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ç
ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

ЖЕК №320 513-70-11 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕО №807 407-92-40 1 1
ЖЕО №813 424-73-22 1 1
ЖЕК №318 530-45-11 1 1

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

 Заступник начальника ДЕЖ
ЖЕК №905 275-52-40 1 1

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1

Майстер виробничої дільниці
КП “Галагани” 449-97-51 1 1

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №908 408-63-53 1 1
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

Майстер технічної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №308 515-95-65 1 1
ЖЕК №310 515-42-45 1 1
ЖЕК №311 515-42-34 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №901 242-23-53 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 2 2
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1 1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Начальник відділу з комп’ютерних наук
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №909 408-72-36 1 1
ЖЕК №911 457-61-91 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 1 1

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Провідний інженер ремонтного відділу
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
Юрисконсульт
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №914 401-19-04 1 1
Економіст
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
ЖЕО №812 424-12-61 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КПУЖГ 402-69-82 1 1

Бухгалтер ІІ категорії
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Диспетчер
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1
КПУЖГ 402-69-82 4 4
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Інженер ВТВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1

Інженер І категорії
ВТВ 411-42-54 2 2
ЖЕК №302 518-51-77 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 1 1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №319 532-28-21 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 1 1

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1

Інспектор з контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85 1 1

Інспектор з кадрів
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян
ЖЕО №801-813 402-69-81 13 13

Інспектор
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Бухгалтер І категорії
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Електрозварювальник
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №202 563-02-92 2 2
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ЖЕК №204 560-91-39 2 2
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 3 3
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 3 3
ЖЕК №512 463-93-60 3 3
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕО №801-813 402-69-81 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Маляр
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 6 6
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
РБД 467-44-04 7 7
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81 205 205

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 9 9
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
ЖЕК №221 566-67-67 2 2
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Паспортист
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №910 408-12-90 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Секретар
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
Фірма “Кварт” 258-69-15 1 1

Секретар-друкарка
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Столяр
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 1 1
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 2 2

Столяр (тесляр)
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1

Електрозварник
ЖЕО №801-813 402-69-81 20 20

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Штукатур
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Монтажник санітарно-технічних систем
Відділ головного енергетика 563-08-12 6 6
КП “Галагани” 449-97-51 5 5
ЖЕК №221 566-67-67 11 11
ЖЕК №222 563-08-03 19 19
ЖЕК №223 567-40-14 5 5
ЖЕК №224 566-30-63 11 11
ЖЕК №225 567-78-58 11 11

Столяр-будівельник
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 4 4
Штукатур 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
РБД 467-44-04 5 5

Електрогазозварник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
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ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1

Електрогазозварник 
Відділ головного механіка 566-01-49 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

Монтажник стс та устаткування 
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1

Електрогазозварник 
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 4 4

Столяр 
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Електромонтер ЗПП
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Електромонтер з ремонту електроустаткування 
Відділ головного енергетика 563-08-12 10 10

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

РАДС 434-83-40 1 1
Водій спец.автомобіля

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

ЖЕК №201 564-96-43 26 26
ЖЕК №202 563-02-92 26 26
ЖЕК №203 560-98-73 18 18
ЖЕК №204 560-91-39 16 16
ЖЕК №205 560-91-96 15 15
ЖЕК №206 560-99-40 23 23
ЖЕК №207 564-91-80 12 12
ЖЕК №209 570-35-08 19 19
ЖЕК №210 573-79-92 39 39
ЖЕК №211 565-80-55 25 25
ЖЕК №212 564-80-68 15 15
ЖЕК №501 418-65-35 25 25
ЖЕК №502 419-23-65 15 15
ЖЕК №503 418-28-62 30 30
ЖЕК №504 418-20-97 49 49
ЖЕК №505 418-88-87 21 21
ЖЕК №506 413-34-03 17 17
ЖЕК №507 412-32-68 22 22
ЖЕК №508 412-42-28 36 36
ЖЕК №509 412-77-26 38 38
ЖЕК №510 411-83-68 40 40
ЖЕК №511 411-32-82 24 24
ЖЕК №512 463-93-60 15 15
ЖЕК №513 430-17-04 14 14
ЖЕК №514 432-19-95 18 18
ЖЕК №701 460-60-09 13 13
ЖЕК №702 417-70-65 26 26
ЖЕК №703 468-52-57 33 33
ЖЕК №704 433-43-88 32 32
ЖЕК №705 462-06-74 31 31
ЖЕК №706 434-65-57 48 48
ЖЕК №707 434-35-55 29 29
ЖЕК №708 434-40-55 55 55
ЖЕК №709 433-32-95 46 46
ЖЕК №710 427-02-75 42 42
ЖЕО №801-813 402-69-81 250 250
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 23 23
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 11 11
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 10 10
КП “Галагани” 449-97-51 8 8
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 10 10
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 7 7
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 8 8
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 6 6
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 45 45
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 9 9
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 9 9
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 15 15
ЖЕК №221 566-67-67 22 22
ЖЕК №222 563-08-03 16 16
ЖЕК №223 567-40-14 6 6
ЖЕК №224 566-30-63 18 18
ЖЕК №225 567-78-58 26 26
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 10 10
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 27 27
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 23 23
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 29 29

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Оператор
ЖЕК №312 530-04-63 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №306 515-94-87 1 1
ЖЕК №307 515-72-34 1 1

Підсобний робітник
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
КП “ЖЕК ”Татарка” 417-11-62 3 3
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 3 3

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92 1 1
ЖЕК №209 570-35-08 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 3 3
ЖЕК №502 419-23-65 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 4 4
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 4 4
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 5 5
ЖЕК №513 430-17-04 3 3
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 17 17
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 5 5
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 3 3
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 5 5
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 3 3
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 2 2
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 3 3
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4
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Прибиральник
ЖЕК №201 564-96-43 10 10
ЖЕК №202 563-02-92 12 12
ЖЕК №203 560-98-73 10 10
ЖЕК №204 560-91-39 11 11
ЖЕК №205 560-91-96 11 11
ЖЕК №206 560-99-40 8 8
ЖЕК №207 564-91-80 15 15
ЖЕК №209 570-35-08 8 8
ЖЕК №210 573-79-92 28 28
ЖЕК №211 565-80-55 15 15
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 50 50
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 17 17
ЖЕК №222 563-08-03 15 15
ЖЕК №223 567-40-14 14 14
ЖЕК №224 566-30-63 20 20
ЖЕК №225 567-78-58 14 14
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Робітник ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 7 7

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №201 564-96-43 9 9
ЖЕК №202 563-02-92 5 5
ЖЕК №203 560-98-73 8 8
ЖЕК №204 560-91-39 9 9
ЖЕК №205 560-91-96 5 5
ЖЕК №206 560-99-40 4 4
ЖЕК №207 564-91-80 5 5
ЖЕК №209 570-35-08 6 6
ЖЕК №210 573-79-92 9 9
ЖЕК №211 565-80-55 7 7
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 10 10
ЖЕК №502 419-23-65 5 5
ЖЕК №503 418-28-62 12 12
ЖЕК №504 418-20-97 16 16
ЖЕК №505 418-88-87 13 13
ЖЕК №506 413-34-03 11 11
ЖЕК №507 412-32-68 10 10
ЖЕК №508 412-42-28 9 9
ЖЕК №509 412-77-26 14 14
ЖЕК №510 411-83-68 11 11
ЖЕК №511 411-32-82 8 8
ЖЕК №512 463-93-60 13 13
ЖЕК №513 430-17-04 11 11
ЖЕК №514 432-19-95 10 10
ЖЕК №701 460-60-09 4 4
ЖЕК №702 417-70-65 6 6
ЖЕК №703 468-52-57 7 7
ЖЕК №704 433-43-88 8 8
ЖЕК №705 462-06-74 14 14
ЖЕК №706 434-65-57 7 7
ЖЕК №707 434-35-55 7 7
ЖЕК №708 434-40-55 13 13
ЖЕК №709 433-32-95 8 8
ЖЕК №710 427-02-75 9 9
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 9 9
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 6 6
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 12 12
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 10 10
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 11 11
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 12 12
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 17 17
РАДС 434-83-40 2 2
РБД 467-44-04 8 8
КП ”ЖЕК” Дегтярівська” 455-60-04 9 9
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 15 15
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 10 10

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4

Тракторист
АФУ 411-42-54 2 2
Відділ головного механіка 566-01-49 4 4

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 2 2
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 1 1

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1

Водій автомобіля УАЗ 3909
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 5327
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ВАЗ 21043
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 2705
РАДС 434-83-40 1 1

Слюсар з обслуговування теплових мереж
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 4 4

Чистильник 
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 3 3
ЖЕК №506 413-34-03 1 1

Тесляр 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 3 3
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 3 3
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 6 6

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
ЖЕК №708 434-40-55 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Абстра ційний портрет власно о олос відвід вачам вистав и має замінити
се людсь е в мистецтві

Öèôðà ïðîòè áóêâè
Ó ÖÑÌ ïîê³í÷èëè ç ìèñòåöòâîì 
çà äîïîìîãîþ åëåêòðîí³êè

Äî Êèºâà ðîáîòè ó÷àñíèê³â
öüîãî ïðîåêòó ïðèáóëè ç àâñòð³é-
ñüêîãî Ë³íöà, äå ùîðîêó îñòàíí³ì
÷àñîì âëàøòîâóþòü ôåñòèâàëü Ars
Electronica. ×è òî Óêðà¿í³ íå ïî-
ùàñòèëî, ÷è òî ôåñòèâàëü â Àâñò-
ð³¿ íàñïðàâä³ òàêèé ìàëîâèðàç-
íèé, àëå ñ³ì ñàìîñò³éíèõ â³äåî-
ïðîåêò³â â åêñïîçèö³¿ ð³çíîìàí³ò-
í³ñòþ ÿâíî íå âèð³çíÿþòüñÿ. Ùå
òî÷í³øå, ìàéæå âñ³ âîíè äî òîãî
ãí³òþ÷î îäíàêîâ³, ùî ãîâîðèòè
ïðî ð³çí³ øêîëè öèôðîâîãî â³äåî-
àðòó â Ë³íö³, ìàáóòü, ïîêè ùî çà-
ðàíî. Ïðî Óêðà¿íó ³ çîâñ³ì íå
éäåòüñÿ: æîäíîãî ïðîåêòó íàøèõ
õóäîæíèê³â íà ³íòåðíàö³îíàëüí³é
âèñòàâö³ íåìàº. ² öå ÿêðàç òîé âè-
ïàäîê, êîëè çàñìó÷óâàòèñÿ ç ïðè-
âîäó íàøî¿ â³äñòàëîñò³ íàïåâíî íå
âàðòî.

×îòèðè ³ç ñåìè åêñïîíàò³â, ðîç-
ì³ùåí³ â îñíîâíèõ çàëàõ ÖÑÌ,
ïðàöþþòü çà îäí³ºþ ³ ò³ºþ ñàìîþ
ñõåìîþ. Âñ³ âîíè ³íòåðàêòèâí³,
òîáòî ðîçðàõîâàí³ íà áåçïîñåðåä-

íþ ó÷àñòü â³äâ³äóâà÷à ó ñòâîðåíí³
â³ðòóàëüíîãî “ïîëîòíà”. Íàòèñêà-
þ÷è íà êíîïêó ìèø³ àáî íà êëà-
â³øó ånter, ó÷àñíèê â³äåîàòðàêö³î-
íó ñàì çàïóñêàº ïðîãðàìó, ùî âè-
êëèêàº íà åêðàí³ çîáðàæåííÿ. Ïî-
äàíî âñå öå ï³ä ñîóñîì “ñòâîðè
ñâ³é â³ðòóàëüíèé ïîðòðåò”. Íàä-
÷óòëèâà ïðîãðàìà ðåàãóº íà ì³ê-
ðîôëîðó øê³ðè, âèäàþ÷è çàëåæíî
â³ä òîãî, êîëè âè âîñòàííº ìèëè
ðóêè, æèâèé â³çåðóíîê ç àìåá òà
³íôóçîð³é íà âàøèõ ïàëüöÿõ (êîì-
ïîçèö³ÿ “Ì³é ãåðáàð³é” ôðàíöó-
æåíêè Êàòð³í Íüºê³). ²íøà ïðî-
ãðàìà ðåºñòðóº ñèëó, ç ÿêîþ âè
íàòèñêàºòå íà êëàâ³øó — â³ä ìî-
ö³ âêàç³âíîãî ïàëüöÿ çàëåæèòü
õàîòè÷íà â’ÿçü ë³í³é ó “Ïëåò³íí³”
àìåðèêàíêè Êåéñè Ð³ç. Ó Messa di
Voce ¥îëàíà Ëåâ³íà ³ Çàõàðà Ë³áåð-
ìàíà ³ç ÑØÀ êàðòèíêó, ùî íàãà-
äóº îæèëó ãåîìåòðè÷íó àáñòðàê-
ö³þ, ïîðîäæóº ãîëîñ â³äâ³äóâà÷à.
Òîé ñàìèé ïðèíöèï ³ â ïðîåêò³
Spacequatica áðèòàíñüêî¿ ãðóïè

“Ïëàí Ñàí÷î”, ò³ëüêè äî ñòâîðåí-
íÿ çîáðàæåííÿ òóò ï³äêëþ÷åíèé
êñèëîôîí, à åêðàí çàì³ñòü àáñò-
ðàêö³¿, ÿê ó á³ëüøîñò³ “åëåêòðîí³-
ê³â”, ïðîïîíóº ìèëóâàòèñÿ ðèá-
êàìè ð³çíèõ êîëüîðó é âåëè÷èíè.
Ùå îäèí íàòóðàë³ñòè÷íî îð³ºíòî-
âàíèé ïðîåêò ïðèäóìàëè àâñòð³é-
êà Êð³ñòà Çîììåðåð ³ ôðàíöóæåí-
êà Ëîðåí Ì³íîííî. Öå, ìàáóòü,
íàéâ³äâåðò³øà êîìïîçèö³ÿ: íà åê-
ðàí³ õèæ³ êîìàõè, êîòðèõ çàïóñêàº
ëþäñüêà ðóêà, ñìà÷íî ïî¿äàòü ðîç-
ñèïàí³ áóêâè é öèôðè. Íå áåç òî-
ãî, ùî éäåòüñÿ ïðî ÿê³ñü öèâ³ë³-
çàö³éí³ çàãðîçè, ÷èì òàê ëþáèòü
çàéìàòèñÿ ñó÷àñíå ìèñòåöòâî, àëå,
ùîá ìåòàôîðà ÷èòàëàñÿ, öÿ ðîáî-
òà, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ³íøèõ, ÿâíî íå
äîáèðàº â ÷àñòèí³ ñóòî õóäîæíüî¿
âèíàõ³äëèâîñò³. Áåç æîäíîãî äî-
äàòêîâîãî õóäîæíüîãî ïîñèëàííÿ
“Öèôðîâ³ â³ä÷óòòÿ” ñïðèéìàþòü-
ñÿ íå ÿê òð³óìô ëþäñüêîãî ðîçó-
ìó, à, øâèäøå, ÿê âèðîê ëþäèí³,
êîòðà çóì³ëà ñòâîðèòè êîìï’þòåð,
àëå íå çìîãëà çàõèñòèòè âëàñíó
óí³êàëüí³ñòü — ³ áóêâàëüíî, ÿê ó
Ìàíäåëüøòàìà, ñêîòèëàñÿ åâîëþ-
ö³éíèìè ñõîäàìè “ê êîëü÷åöàì è
óñîíîãèì”. Ùå ðàç ïðî öå é íà-
ðåøò³ âèðàçíî ñêàçàâ àìåðèêàíåöü
Àðîí Êîáë³í ó ñâîºìó ùîíàéäî-
òåïí³øîìó “Îâå÷îìó ÿðìàðêó” —
ºäèíîìó ïðîåêò³ íà âèñòàâö³, ÿêèé
âñå æ òàêè ìàº ñòîñóíîê äî ñó÷àñ-
íîãî ìèñòåöòâà

Ñõîâàëèñÿ â òèø³
Ó Êèºâ³ ô³í³øóâàâ ôåñòèâàëü “Ìóçè÷í³ ïðåì’ºðè ñåçîíó”

×è íå âïåðøå çà ê³ëüêà îñòàíí³õ ðîê³â,
îãëÿäàþ÷èñü óñë³ä ÷åðãîâîìó ôåñòèâàëþ,
õî÷åòüñÿ ãîâîðèòè íå ïðî òå, ùî â³í º ÿê
êóëüòóðíèé ôàêò ³ âæå öå, ìîâëÿâ, äîáðå
(òðàäèö³éíèé êîçèð íàøîãî íàö³îíàëüíî-
ãî îïòèì³çìó), à íàñàìïåðåä ïðî òå, ÷èì
â³í º.

Òàê çâàíèé ôåñòèâàëüíèé ðóõ, çàðàäè
ÿêîãî, âëàñíå, é ïðîâîäÿòü òàê³ çàõîäè, öüî-
ãî ðîêó âèÿâèâñÿ íå ìåòàôîðîþ, çàòåðòîþ
îä ÷àñòîãî âæèâàííÿ, à äåâ’ÿòèäåííîþ ðå-
àëüí³ñòþ. ×è íå íàéïîì³òí³øèì äîêàçîì
òîãî, ùî òàêà ðåàëüí³ñòü íà êè¿âñüêèõ “Ìó-
çè÷íèõ ïðåì’ºðàõ” ñïðàâä³ ³ñíóº, ñòàëà ïî-
ÿâà îðèã³íàëüíèõ æàíð³â, êîòð³ íå âêëàäàþ-
òüñÿ ó òðàäèö³éíó ìóçè÷íó íîìåíêëàòóðó é
ñàìå ôåñòèâàëüíîþ àòìîñôåðîþ çàçâè÷àé
³ ïîðîäæóþòüñÿ. Òàê³ òâîðè ïðåäñòàâëÿëè
ïåðåäóñ³ì íà òåàòðàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ.
Çîêðåìà ïîì³òíî ïîæâàâèëà ïðîãðàìó
ïðåì’ºðà êîíöåðòíî¿ ñþ¿òè “Áðåõò, ÿêîãî íå
çíàþòü”, ñï³ëüíèé çàäóì àêòîðñüêîãî ïî-
äðóææÿ Ëàðèñè Ïàð³ñ ³ Þð³ÿ ßöåíêà òà
êîìïîçèòîðêè Ìàðèíè Äåíèñåíêî (äåòàëü-
í³øå äèâ. “Õðåùàòèê” â³ä 16 êâ³òíÿ). Íå
ìåíø ö³êàâèì âèÿâèñÿ ïðîåêò ùå îäíîãî
ïîäðóææÿ, öüîãî ðàçó êîìïîçèòîðñüêîãî.
Ëþäìèëà Þð³íà òà Ñåðã³é Çàæèòüêî ïðè-
ìóäðèëèñÿ îá’ºäíàòè â ðàìêàõ îäíîãî âå-
÷îðà òåàòð, ñó÷àñíèé òàíåöü òà â³äåî-àðò,
ñòâîðèâøè ö³ëêîì ïàðîä³éíå ä³éñòâî. Îñü
ò³ëüêè îá’ºêòè ïàðîä³¿ ó ö³é ìóçè÷í³é ðî-
äèí³ îáèðàþòü ð³çí³. Ó Ñåðã³ÿ â “Ï³ñí³
ï’ÿòü” ³ç öèêëó “Ï³ñí³ íàðîä³â” äëÿ òðüîõ

ñîïðàíî, ìàíäîë³íè òà àêòîðà Çàæèòüêà
âèéøîâ ³ðîí³÷íèé ðåâåðàíñ ó á³ê ïàòåòèêè
ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³, ÿêà òâîðèòü êóëüò óêðà-
¿íñüêî¿ ñòîëèö³ íà êøòàëò çàô³êñîâàíîãî â
ï³ñí³ “ßê òåáå íå ëþáèòè...”. “Existenza”
Ëþäìèëè Þð³íî¿ — öå òàêîæ ñâîºð³äíà ïà-
ðîä³ÿ. Ùîïðàâäà, îá’ºêòîì ¿¿ âèñì³þâàííÿ
º ñó÷àñíà ëþäèíà ÿê æåðòâà öèâ³ë³çàö³¿ òà
ñóºòíîãî áóòòÿ. Òðîº ìîâ÷àçíèõ àêòîð³â,
êîòð³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïåðåáóâàþòü ó
õàîòè÷íîìó ðóñ³,— öå îáðàç ëþäåé-ìîëå-
êóë, ÷è¿ òðàºêòîð³¿ íå ñóì³æí³, à ïàðàëåëü-
í³. Ñï³ëêóâàííÿ òà âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ
íèìè â ïðèíöèï³ íåìîæëèâå. ×è íå òîìó
ñèìâîë³÷íèì àòðèáóòîì âèñòàâè âèÿâèëè-
ñÿ çâè÷àéí³ íàâóøíèêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
àêòîðè â³äãîðîäæóþòüñÿ â³ä íàâêîëèøíüî¿
ä³éñíîñò³ (÷è, ìîæå, â³ä÷àéäóøíî ðÿòóþòü-

ñÿ â³ä âëàñíî¿ ñàìîòíîñò³).
Íà ìåæ³ “Ì³æ ñëîâîì ³ çâóêîì...” (íà-

çâà êîíöåðòó) îïèíèëèñÿ é ìóçèêàíòè íà-
ö³îíàëüíîãî àíñàìáëþ ñîë³ñò³â “Êè¿âñüêà
êàìåðàòà”, êîòðèì ïðîäèðèãóâàâ ïîëÿê
Ðîìàí Ðåâàêîâè÷. Âîíè âçÿëèñÿ âèêîíó-
âàòè ìóçèêó ÷îòèðüîõ óêðà¿íñüêèõ êîìïî-
çèòîð³â íà â³ðø³ ïîëüñüêèõ ïîåò³â. Ïðè-
íàéìí³ îäíîìó ç ÷åòâ³ðêè — Ìèõàéëîâ³
Øâåäó — öå âäàëîñÿ. ²ìîâ³ðíî, ùî ïðîñ-
òî ïîùàñòèëî ç ïîåòîì: íà êîìïðîì³ñ ì³æ
ïîåç³ºþ òà ìóçèêîþ â ë³ðè÷í³é êîìïîçè-
ö³¿ “Ó ö³é òèø³ ñõîâàíèé ÿ — ëèñòîê” äëÿ
ñîïðàíî òà êàìåðíîãî îðêåñòðó ðàçîì ç
óêðà¿íñüêèì êîìïîçèòîðîì ïîïðàöþâàâ
Êàðîëü Âîéòèëà.

Ïåâíó åñòàôåòó, íàâ³òü çìàãàííÿ íàãàäó-
âàëè êîíöåðòè øåñòè êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ

îðêåñòð³â (òðüîõ ñèìôîí³÷íèõ òà ñò³ëüêîõ
æå êàìåðíèõ). Ñåðåä íèõ ºäèíèì íåñòîëè÷-
íèì áóâ ëüâ³âñüêèé êàìåðíèé îðêåñòð
Leopolis, êîòðèì ïðîäèðèãóâàâ øâåéöàðåöü
Ñèìîí Êàìàðò³í. À âò³ì, çà ñâî¿ì ïðîôå-
ñ³éíèì ð³âíåì ìóçèêàíòè, çâ³ñíî, íå ïî-
ñòóïàëèñÿ êèÿíàì. ¯ì äàëèñÿ é ìîòîðèêà
Anagrama ñëîâàöüêîãî êîìïîçèòîðà ªâãå-
íà ²ðøà¿, ³ òåðïêèé á³ëü òà í³æí³ñòü ó òâî-
ð³ Â³êòîð³¿ Ïîëüîâî¿ “Anthem” äëÿ ñòðóí-
íîãî îðêåñòðó, ôîðòåï³àíî òà äçâîí³â, ³
ìàñøòàáí³ñòü, ñòðèìàíà ë³ðèêà àdagio ç Äå-
ñÿòî¿ ñèìôîí³¿ ¥óñòàâà Ìàëåðà.

Ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð Íàö³îíàëüíî¿ ô³-
ëàðìîí³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ìèêîëè Äÿäþ-
ðè òà Êè¿âñüêèé êàìåðíèé îðêåñòð, êîò-
ðèì öüîãî ðàçó ïî ÷åðç³ äèðèãóâàëè Â³òà-
ë³é Ïðîòàñîâ òà Ìèðîñëàâ Ñêîðèê, âçÿ-
ëè ó÷àñòü ó “Ìóçè÷íèõ ïðåì’ºðàõ ñåçîíó”
âïåðøå. Êîæåí äî ñâîãî äåáþòó ó ôåñòè-
âàë³ ïîñòàâèâñÿ ñåðéîçíî òà â³äïîâ³äàëü-
íî. Îñîáëèâî îðêåñòð ô³ëàðìîí³¿, êîòðî-
ìó âèïàëî çàêðèâàòè ôåñòèâàëü. Âèêî-
íàííÿ ìàåñòðî Äÿäþðîþ Ï’ÿòî¿ ñèìôî-
í³¿ Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà ñòàëî ñâîº-
ð³äíîþ ïîä³ºþ íå ëèøå òîìó, ùî â Êè-
ºâ³ öåé òâ³ð âîñòàííº çâó÷àâ ðîê³â äåñÿòü
òîìó. ×³òêå, àêóðàòíå ïðî÷èòàííÿ çì³ííèõ
ðèòì³â, îáåðåæíå òà äèíàì³÷íî ð³âíå
îçâó÷åííÿ àæóðíèõ (îñîáëèâî ó ñòðóííèõ
òà àðôè) ñèëüâåñòðîâñüêèõ ìåëîä³é ìîæ-
íà áåç ïåðåá³ëüøåííÿ çàðàõóâàòè äî íàé-
á³ëüøèõ äîñÿãíåíü öüîãî îðêåñòðó çà
îñòàíí³é ïåð³îä.

Áåç ñþðïðèç³â òàêîæ íå îá³éøëîñÿ. Ïðî-
ãðàìà ôåñòèâàëþ ê³ëüêà ðàç³â ôàêòè÷íî
çì³íþâàëàñÿ íà õîäó. Ñêàæ³ìî, çàïëàíîâà-
íèé àâòîðñüêèé êîíöåðò Âàëåíòèíà Ñèëü-
âåñòðîâà íåñïîä³âàíî â³äáóâñÿ ï³ä íàçâîþ
“Âå÷îðè óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè. Ñïàäùèíà ³
ñó÷àñí³ñòü”. Òîæ íà äîäàòîê äî ×åòâåðòî¿
òà Ï’ÿòî¿ ñèìôîí³é Ñèëüâåñòðîâà ïóáë³êà
íàñîëîäæóâàëàñÿ ùå ñèìôîí³÷íîþ áàëà-
äîþ “Ãðàæèíà” Áîðèñà Ëÿòîøèíñüêîãî.
Õî÷à âñå ìàº ñâîþ ëîã³êó: Ëÿòîøèíñüêèé
áóâ ó÷èòåëåì Ñèëüâåñòðîâà. Ò³ëüêè ïðî öå
çãàäàëè ÷îìóñü ó òàêèé äèâíèé ñïîñ³á

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Став історією XVIII Міжнародний
фестиваль "М зичні прем'єри се-
зон ". Дося н вши повноліття,
один з найбільших в У раїні ма-
рафонів нової м зи и освоїв
жанр пародії, заліз в е зистен-
ційні хащі й та і не навчився
п н т альності.

Львівсь ий ор естр Leopolis на "М зичних прем'єрах сезон " демонстр вав столичний лас
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Òåòÿíà ÊÎÌÀÐ
“Õðåùàòèê”

У Центрі с часно о мистецтва Києво-Мо илянсь ої а а-
демії прое т "Цифрові відч ття" представили австрій-
сь ий фестиваль Ars Electronica та омпанія Hewlett
Packard. Найпроблемнішим відеопрое ціях "еле тро-
ні ів" став пош зв'яз з мистецтвом б дь-я о о на-
прям — від традиційно о до с часно о.
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На новій станції "Червоний х тір", що за "Бориспільсь ою" Сирець о-Печерсь ої
лінії, наводять останні оздоблювальні штрихи. Від рити її план ють за тиждень
до Дня КиєваЩодня Київ п є по одном автоб с або тролейб с

Трамваї містом їздитим ть безш мно. Нова техноло ія про ладання рейо порад є не лише меш анців б дин ів
поблиз олій, завдя и їй порят ють олеса своїх автіво і водії. Відремонтован ділян вже зап стили на лінії
швид існо о трамвая в районі Кільцевої доро и

Для прис орення б дівництва метро на Терем и місь а влада придбала новий прохідниць ий щит.
Завдя и техніці три нові станції "Деміївсь а", "Голосіївсь а" та "Василь івсь а" К ренівсь о-
Червоноармійсь ої лінії від риються вже до інця цьо о ро

До Євро-2012 місь а влада пообіцяла зап стити "Львівсь брам " між "Л 'янівсь ою"
та "Золотими воротами". Замороженою станція простояла понад 10 ро ів

Òðàìâà¿ ãîòóþòüñÿ ñòàòè
áåçøóìíèìè, à ìåòðî — 

íà ÷îòèðè ñòàíö³¿ á³ëüøèì
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Ôåøí-íàóêà øòóðìóâàëà ñòîëèöþ
Îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ ñâ³òîâèõ ³íñòèòóò³â ìîäè ïðîâ³â ó Êèºâ³ ñåì³íàð-ïðàêòèêóì
Îëåíà ÌÀÐÒÈÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я передбачити нові тен-
денції в моді, від рити та
спішно ер вати ма ази-
нами з одя ом, а та ож
працювати в цій виш аній
сфері, ви ладачі Інстит т
Маран оні навчали ияно
мин ло о тижня. Пред-
ставни и навчально о за-
лад не заб ли і про на-
очність — а омпанементом
семінар стала вистав а
принтів дизайнера, отрий
малював для Prada, а та-
ож інших відомих б дин-
ів моди.

Ç³ ñò³í ôåøí-³íñòèòóòó Ìàðàí-
ãîí³ (Instituto Marangoni) ñâîãî
÷àñó âèéøëè äèçàéíåð âñåñâ³òíüî
çíàíîãî äóåòó Dolce & Gabanna
Äîìåí³êî Äîëü÷å, çàñíîâíèê ²ì-
ïåð³¿ “ìîäè ç ãóìîðîì” Moschi-
no Ôðàíêî Ìîñê³íî, äèçàéíåð
Áóäèíêó ìîäè Valentino Àëºê-
ñàíäðà Ôà÷³íåòò³. Ïîïóëÿðíèé
ì³ëàíñüêèé çàêëàä ïîøèðèâ ñâîþ
ãåîãðàô³þ íà ô³ë³¿ ó Ïàðèæ³ òà
Ëîíäîí³. À äî Êèºâà â ðàìêàõ íà-
â÷àëüíîãî ñåì³íàðó íà çàïðîøåí-

íÿ æóðíàëó L’Officiel çàâ³òàëè âè-
êîíàâ÷èé äèðåêòîð çàêëàäó Áåð-

íàðäî Ïàîë³ òà éîãî êîëåãè.
Ñåì³íàð ðîçïî÷àâñÿ ëåêö³ºþ

âèêëàäà÷êè ³íñòèòóòó, ñòèëüíî¿
í³ìêåí³ Ä³àíè Ìóðåê. ¯¿ òåìà —
ïðîãíîçóâàííÿ òà ïðàâèëüíèé
îïèñ òåíäåíö³é, êîòð³ ïðàâëÿòü
ñâ³òîì íå ëèøå ìîäè, à é äèçàé-
íó, àðõ³òåêòóðè òà âñ³º¿ öàðèíè
ìèñòåöòâà. Æ³íêà âì³ëî ëàâ³ðó-
âàëà ì³æ íàéàêòóàëüí³øèìè ïî-
íÿòòÿìè: “òðåíäñåòòåðñòâî”, òîá-
òî âñòàíîâëåííÿ òåíäåíö³¿, à òà-
êîæ “òðåíäõàíòåðñòâî”, òîáòî ïî-
ëþâàííÿ çà òèìè æ òàêè òåíäåí-
ö³ÿìè. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ñòèëü
òà ìîäà, êîòð³ âæå ÷åðåç ê³ëüêà
ñåçîí³â ç’ÿâëÿòüñÿ íà ïîä³óì³, íà-
ðîäæóþòüñÿ ñàìå íà âóëèöÿõ ìå-
ãàïîë³ñ³â, äå ¿õ ³ â³äñòåæóþòü
òðåíäõàíòåðè. Íà çàïèòàííÿ, ÷è
çìîæå êîëè-íåáóäü Êè¿â ïåðåòâî-
ðèòèñÿ íà çàêîíîäàâöÿ ìîäè, ïà-
í³ Ä³àíà â³äïîâ³ëà, ùî öå ö³ëêîì
ìîæëèâî, àäæå òåðèòîð³¿ ùå íå-
çíàí³ é íåâ³äîìî, êóäè ãåîãðàô³÷-
íî ïîïðÿìóþòü òðåíäñåòòåðè.
“Íàðîäæåííÿ ìîäè ñêëàäàºòüñÿ
ç ëîã³÷íî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ïîä³é
ïëþñ òðîõè ³íòó¿ö³¿”,— ñêàçàëà
âîíà.

Íàñòóïíèé äîïîâ³äà÷ — ìàð-
êåòîëîã Íàòàë³ Ïàëäà÷÷³ — íà-
â÷àº ìîäíèöü ó ïàðèçüêîìó â³ä-
ä³ëåíí³ ²íñòèòóòó Ìàðàíãîí³. Íà
ñåì³íàð³ ó Êèºâ³ ïàí³ ïîä³ëèëàñÿ
äîñâ³äîì, ÿê ïðàâèëüíî òà óñï³ø-
íî ïðîäàâàòè äîðîã³ ìàðêè îäÿ-
ãó, ïî÷èíàþ÷è â³ä â³äêðèòòÿ ìà-

ãàçèíó òà çàê³í÷óþ÷è ñòðàòåã³ÿìè
ïðîäàæ³â. Ôðàíöóçüêà ëåä³ çàóâà-
æèëà, ùî ïîì³òèëà ïîçèòèâíó äè-
íàì³êó â çðîñòàíí³ ê³ëüêîñò³ ñâ³-
òîâèõ áðåíä³â, ïðåäñòàâëåíèõ ó
Êèºâ³.

Ïðèºìíèì ë³ðè÷íèì â³äñòóïîì
â³ä çîâñ³ì íå ñóõî¿ íàóêè ìîäè
ñòàëà âèñòàâêà ðîá³ò ³òàë³éöÿ Àí-
äðåàñà äå Â³òò³ñà, êîòðèé ó ñâî¿
29 óæå âñòèã ïîïðàöþâàòè ç Pra-
da, Gucci, Calvin Klein òà Pucci,
áóäèíêàìè ìîäè, êîòðèõ âèð³ç-
íÿº ïðèñòðàñòü äî ïðèíò³â — ìà-
ëþíê³â íà òêàíèí³. Äî ñòâîðåí-
íÿ øåäåâð³â, êîòð³ ïîò³ì âèêî-
ðèñòîâóþòü ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ
òêàíèíè òà ïîøèòòÿ îäÿãó äëÿ
íàéâ³äîì³øèõ ïîêàç³â, õëîïöÿ
íàäèõàº ê³íåìàòîãðàô, çîêðåìà
ñòàð³ ê³íîàô³ø³, ñêàæ³ìî, “Ñí³äà-
íîê ó Ò³ôôàí³”. Ö³êàâî, ùî ïàí
äå Â³òò³ñ ñòâîðþº ñâî¿ ïðèíòè íå
ëèøå äëÿ îäÿãó, à é äëÿ ìåáë³â,
âèðîá³â ç äåðåâà òà ñêëà.

Ñåðåä ó÷åíèöü ôåøí-ñåì³íàðó
“Õðåùàòèê” ïîì³òèâ äèçàéíåð³â
Êñåí³þ Ìàð÷åíêî, ÿêà çäîáóâà-
ëà îñâ³òó â áðèòàíñüêîìó “Ñåíò
Ìàðò³íç” — îñíîâíîãî êîíêóðåí-
òà ²íñòèòóòó Ìàðàíãîí³, à òàêîæ
Ëþäìèëó Êèñëåíêî òà Ãîëäó Âè-
íîãðàäñüêó. Áóëà íà ñåì³íàð³ é
Îëåíà Ëèòâèí, ÿêà íåùîäàâíî
â³äêðèëà ìóëüòèáðåíäîâèé áóòèê
Villa Gross

Ó áóòèêè Spazio òà Escada Sport çàâåçëè âåñíÿíî-ë³òí³ êîëåêö³¿

Ìîäíèöÿì ï³äãîòóâàëè 
ñâ³æèé àðñåíàë
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

До ново о сезон під о-
т валися столичні модні
рамниці, зібравши лі-
єнтів на презентації влас-
них поповнень одя .
М льтибрендовий б ти
Spazio влашт вав Crаsh
Test Fashion party, про-
демонстр вавши с міш
брендів стилі ранж, а
ма азин Escada Sport за-
просив про лятися іс-
пансь ими містеч ами
Кардоби, Севільї та Бар-
селони.

Ìèíóëîãî òèæíÿ íà ñóä ìîä-
íî¿ ïóáë³êè ñâ³é êðàì ïðåäñòà-
âèëè äâà êè¿âñüêèõ áóòèêè. Ñòè-
ë³ñòèêó àêòóàëüíîãî ãðàíæó îá-
ðàâ äëÿ ôåøí-âå÷³ðêè â ðåñòî-
ðàí³ “Äåêàäàíñ” Crash Test
Fashion party ìóëüòèáðåíäîâèé
ìàãàçèí Spazio. Íà ³ìïðîâ³çîâà-
íîìó ïîä³óì³ ðîçáèëè ìåðñå-
äåñ — éîãî ïîëîâèíà é áóëà àí-
òóðàæåì äëÿ ïîêàçó ìîäåëåé ó
ì³êñîâàíîìó îäÿãó ð³çíèõ áðåí-
ä³â. Âåñíÿíî-ë³òíüîãî ñåçîíó
ìàãàçèí Spazio âèñòð³ëèâ ôå-
ºðâåðêîì ïîïóëÿðíèõ òîðãîâèõ
ìàðîê: æ³íî÷èõ (Limi Feu, Kris
Van Assche), ÷îëîâ³÷èõ (Ryckel
Homme, Undercover, RQ Lon-
don) êîëåêö³é òà ³íøèõ ë³í³é
(Twenty&twelve by S. Miller,
High, Sonya by Sonya Rykiel,
äæèíñîâà K Karl Lagerfeld). Àê-
òóàëüíèìè çàëèøàþòüñÿ ÷îðíèé
êîë³ð òà ÷îëîâ³÷³ ñèëóåòè æ³íî-
÷èõ ìîäåëåé. ×îëîâ³êàì ïðîïî-

íóþòü ð³çíîìàí³òí³ ïðèíòè:
÷îðíî-á³ë³, ó âèãëÿä³ ñîíÿøíè-
ê³â ÷è ð³çíîêîëüîðîâ³ êâàäðàòè,
øîðòè äî êîë³íà ðàçîì ³ç ôóò-
áîëêàìè òà êóðòêàìè. Æ³íîê
ïîðàäóº ðîçìà¿òòÿ ñóêîíü:
äæèíñîâ³ íà áëèñêàâö³ ñïåðåäó,
ÿñêðàâ³ êîðîòê³ (ðîæåâ³, ñàëàòî-
â³), ç âîëàíàìè òà ïðÿì³, ÿê³ äî-
ïîâíþþòü êîðîòê³ øê³ðÿí³ êóð-
òî÷êè. Ìîäà íà ïðèíòè òîðêíó-
ëàñÿ é òèïîâîãî ë³òíüîãî âáðàí-
íÿ — êóïàëüíèê³â.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â ïî-
êàçó àðò-äèðåêòîðà Spazio Òêà-
÷åíêî Îêñàíè òà êðåàòèâíîãî
ìåíåäæåðà Ãðèãîð³ÿ Äîáðîâîëü-
ñüêîãî, òåíäåíö³ÿ ãðàíæó â ìî-
ä³ íèí³ íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíà.
Äåô³ëå ïåðåòâîðèëè íà øîó,
ïðîäóìàâøè âñå — â³ä ìóçèêè ³
ïîä³óìó äî çà÷³ñîê ³ ìàê³ÿæó. À
âò³ì, ïîêàçè â³ä Spazio çàâæäè
ö³êàâ³: äî òîãî âëàøòîâóâàëè âå-
÷³ðêè â ñàäîìàçîõ³ñòñüêîìó ñòè-
ë³ àáî æ ôóòóðèñòè÷í³. “Íàñ íà-
äèõíóëè ñåëåáðåò³ñ — Áð³òí³
Ñï³ðñ, Êåéò Ìîññ, Ïåð³ñ Õ³ë-
òîí ç ¿õíüîþ ïðèñòðàñòþ äî
íîí-êîíôîðì³ñòñüêîãî ñïîñîáó
æèòòÿ”,— ïîÿñíèëè îðãàí³çàòî-
ðè. Çàö³êàâèëèñÿ ïîêàçàìè é
â³ò÷èçíÿí³ äèçàéíåðè Â³êòîð Çà-
âàäñüêèé òà Ñâ³òëàíà Áåâçà, à
ìîäåëü Ñí³æàíà Îíîïêî âèÿâè-
ëàñÿ ïàëêîþ øàíóâàëüíèöåþ
áóòèêà, äå áóâàº ÷è íå ùîòèæ-
íÿ.

Ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ âåñíÿíî-
ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ Escada Sport
äæåðåëîì íàòõíåííÿ ñòàëà ÿñ-
êðàâà ³ ñîíÿ÷íà ²ñïàí³ÿ. Òîìó é
âå÷³ðêó íà ÷åñòü ïðåçåíòàö³¿
îäÿãó “Áðàâî, ²ñïàí³º!” îðãàí³-
çóâàëè â ³ñïàíñüêîìó ñòèë³. Ï³ä
àêîìïàíåìåíò æèâî¿ ã³òàðè ìî-
äåë³ ñïóñêàëèñÿ ñõîäàìè ìàãà-

çèíó Escada Sport, äåìîíñòðó-
þ÷è âáðàííÿ êë³ºíòàì áóòèêà.

Êîëåêö³þ âåñíà-ë³òî 2008 Es-
cada Sport óìîâíî ìîæíà ðîç-
ïîä³ëèòè íà òðè ÷àñòèíè. Ïîºä-
íàííÿ òåïëèõ ë³òí³õ êîëüîð³â,
ï³äêðåñëåíèõ îðàíæåâèìè
âêðàïëåííÿìè, íàâ³ÿíå ïåéçà-
æàìè Êàðäîáè. Â³ëüíèé êð³é,
ì³êñ åòí³êè òà êëàñèêè, çâóæåí-
íÿ êîíòóðó äîíèçó âèçíà÷àþòü
òîíàëüí³ñòü îäÿãó. Àêöåíòîì
ãðóïè ñòàâ êâ³òêîâèé ìàëþíîê,
ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèé ô³ðìîþ
Ratti â ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³ Êîìî
òà íàíåñåíèé íà óëüòðàòîíêèé
øîâê. Ñïåêîòíîãî äíÿ çíàäîá-
ëÿòüñÿ òðèêîòàæí³ ñóêí³ ç ñóì³-
ø³ øîâêó òà ëüîíó, áðþêè ç
îá’ºìíèì ñèëóåòîì òà øîðòè? Ó
òåì³ Ñåâ³ëüÿ òîðãîâà ìàðêà Es-
cada Sport çàïðîïîíóâàëà ìîäå-
ë³ â ñòèë³ ñàôàð³ 1970-õ, çîêðå-
ìà ïëåòåí³ ñóêí³, à ïàñòåëüí³
æîâòî-çåëåí³ òîíè ïîºäíóþòüñÿ
ç õàê³, ñ³ðèì òà á³ëèì.

Ó öåíòð³ áàðñåëîíñüêî¿ òå-
ìè — ³ñïàíñüêèé îáðàç ñïîêóñè,
êîìá³íàö³ÿ ð³çíèõ òêàíèí ³ ôàê-
òóð: òîíêèõ ³ í³æíèõ — ç ãðóáè-
ìè òà øîðñòêèìè. Íàñè÷åíà êî-
ëüîðîâà ãàìà (ñëèâîâèé, ñ³ðèé,
îðàíæåâèé, òåìíî-ñèí³é). Äëÿ
êîëåêö³¿ âèêîðèñòàëè â³çåðóíêè
çíàíîãî óðîäæåíöÿ ²ñïàí³¿ — àð-
õ³òåêòîðà Ãàóä³. Ìàëþíêè íà
øîâêîâîìó êðåï³ íàãàäóþòü
ï³ð’ÿ ïàâè÷à. Ãîëîâíîþ ìîäåë-
ëþ òåìè ñòàëà îá’ºìíà êðåïäå-
øèíîâà áëóçà â ñòèë³ Êàðìåí,
ùî ïîºäíóºòüñÿ ç òåìíèì äåí³-
ìîì — äæèíñàìè òà êàïð³. Ì³æ
ïîêàçàìè ìîäåëåé ãîñòåé ðîçâà-
æàëè òàíöþâàëüíîþ ïðîãðà-
ìîþ — ïàñàäîáëåì ³ ðóìáîþ, à
òàêîæ ïðèãîùàëè ôðàíöóçüêè-
ìè òà ³ñïàíñüêèìè âèíàìè

Ви онавчий дире тор Інстит т Маран оні Бернардо Паолі відзначив висо ий
рівень під отов и иївсь их сл хачів семінар
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Повся денн і зр чн жіноч оле цію запрон вав лієнтам ма азин Escada
Sport
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и�меш�анців�м.�Києва

З�ідно� з� рішенням� Київради� від

11.10.2005 р.� №� 227/3688� ВАТ

“КАМЕТ”� відведена� земельна� ділян�а

за�альною�площею�2,2��а�по�пр.�Пере-

мо�и,� 65�  � Святошинсь�ом � р-ні� м.

Києва� під� ре�онстр �цію� з� новим

б дівництвом� існ ючо�о� майново�о

�омпле�с �під�офісно-�отельний�центр

з�підземним�пар�ін�ом.

Всі�ф н�ції�замовни�а�ви�он ються�ВАТ

“КАМЕТ”.

Прое�тна� станова�ТОВ�“Ковальсь�а

прое�т”.

Прое�том�передбачається�про�ладання

інженерних�мереж,� дорі�,� повний� бла�о-

 стрій� приле�лої� ділян�и,� облашт вання

трот арних�доріжо�,��омпле�сне�озеленен-

ня�території.

Дотримання�діючих�норм�прое�т вання

на�б дівництво��арантовано.

Свої�запитання,�пропозиції�та�за важен-

ня�бажаючі�мож ть�направляти�за�телефо-

ном�400-05-55.

ЗАЯВА�ПРО�НАМІРИ

1. Інвестор�(замовни�)�Ком�нальна	
орпорація	“Київавтодор”.

Поштова� і� еле�тронна� адреса:� 01014,� м.� Київ,� в л.� Командарма� Каменєва;

avtodor@kievavtodor.net.ua.

2. Місце� розташ вання� майданчи�ів� (трас)� б дівництва� (варіанти).� Б�дівництво	 в�л.

Здолб�нівсь
ої	 на	 ділянці	 від	 Хар
івсь
о�о	шосе	 до	 в�л.	 Тепловозної	 та	 на	 ділянці	 від

залізничних	
олій	до	Дніпровсь
ої	набережної	та	ре
онстр�
ція	в�л.	Здолб�нівсь
ої	на	ділянці

від	в�л.	Тепловозної	до	залізничних	
олій.

3. Хара�теристи�а�діяльності�(об’є�та).�Б дівництво�та�ре�онстр �ція�в л.�Здолб нівсь�ої.

(орієнтовно�за�об’є�тами-анало�ами,�належність�до�об’є�тів,�що�становлять�підвищен �е�оло�ічн �небезпе� ,

наявність�транс�ордонно�о�вплив )�

Технічні�і�техноло�ічні�дані�—�термін�е�спл атації�доро�и�30�р.�і�більше.

(види�та�обся�и�прод �ції,�що�виробляється,�термін�е�спл атації)

4. Соціально-е�ономічна� необхідність� планованої� діяльності�—�забезпечення	 транспортними

посл��ами	населення	м.	Києва	з�ідно	з	вимо�ами	ДБН	360-92.

5.�Потреба�в�рес рсах�при�б дівництві�і�е�спл атації:

земельних�—�довжина	доро�и	с
ладає	4,8	
м

(площа�земель,�що�вил чаються�в�тимчасове�і�постійне��орист вання,�вид�ви�ористання)

сировинних�—�відс�тня

(види,�обся�и,�місце�розроб�и�і�видоб т� ,�джерела�одержання)

енер�етичних�(паливо,�еле�троенер�ія,�тепло)�—�відс�тня

(види,�обся�и,�джерела)

водних�—�водопостачання	питної	я
ості	від	мережі	з�ідно	з	ТУ

(обся�и,�необхідна�я�ість,�джерела�водозабезпечення)

тр дових�—�б дівництво�з�ідно�з�штатним�роз�ладом.

6. Транспортне�забезпечення�(при�б дівництві�й�е�спл атації)�—�з�ідно	з	
ошторисом	б�дробіт.

7. Е�оло�ічні�та�інші�обмеження�планованої�діяльності�за�варіантами�—�незначне	забр�днення

атмосферно�о	повітря	та	поверхневих	вод

8. Необхідна�е�оло�о-інженерна�під�отов�а�і�захист�території�за�варіантами�—�відс�тній

9. Можливі� впливи� планованої� діяльності� (при� б дівництві� й� е�спл атації)� на� нав�олишнє

середовище:

�лімат�і�мі�ро�лімат�—�відс�тній

повітряне�—�в	межах	норм

водне�—�в	межах	норм

�р нт�—�в	межах	норм

рослинний�і�тваринний�світ,�заповідні�об’є�ти�—�
омпенсований

нав�олишнє�соціальне�середовище�(населення)�—�позитивний

нав�олишнє�техно�енне�середовище�—�відс�тній.

10. Відходи�виробництва�і�можливість�їх�повторно�о�ви�ористання,� тилізації,�знеш�одження�або

безпечно�о�захоронення�—�б�дівельні	відходи	вивозяться	з�ідно	о
ремих	до�оворів

11.�Обся��ви�онання�ОВНС�—�з�ідно	з	вимо�ами	ДБН	А.2.2-1-2003.

12.�Участь��ромадсь�ості�—�01014,	м.	Київ,	в�л.	Командарма	Каменєва,6,	час	ознайомлення	—

2008 р.

(адреса,�телефон�і�час�ознайомлення�з�матеріалами�прое�т �і�ОВНС,�подачі�пропозицій)

Гороскоп киянина на 23 квітня
Цьо�о�дня�переймайтеся�висо�им,�світлим,�чистим.�Заб�дьте�про�земне,�віддайте

перева���д�ховним�інтересам,�займайтеся�тим,�що�найбільше�до�вподоби,�чиніть�по

совісті,� випромінюйте� радість,�щастя,� любов� до� життя.� Зміна� обстанов�и� добре

вплине�на�ваш�настрій,�сприятиме��спіх�,�зарядить�енер�ією�бла�одаті.�Нині�ба�атьом

на�тлі�містично�о�збі���обставин�поталанить�відч�ти�зв’язо��із�Всевишнім,�йо�о�т�рбот�

та�підтрим��.

ОВНИ,�проведіть�день� �філософсь�их�розд мах.�Я�що�ви�запл талися�в�пош �ах�ідеал �і

пра�нете�з’яс вати,�що�вам�наразі�потрібно�для�повно�о�щастя,�то�саме�час�розставити��рап�и

над�“і”�та�визначитися�з�моральними�пріоритетами.�

ТЕЛЬЦІ,� обставини� працюватим ть� на� ваш � �ористь,� я�що� діятимете� таємно,� не

роз�олош ючи�намірів.�Тихіше�їдеш�—�далі�б деш.

БЛИЗНЯТА,�б дьте�та�товними�й�поблажливими,�толерантно�ставтеся�до�ч жої�д м�и,�не

вис вайте�ні�ом �претензій.�К льт ра�поведін�и�нині�є�запор �ою��армонійних�партнерсь�их

стос н�ів,�в�основі�я�их�лежать�д ховні�інтереси.

РАКИ,� я�� дося�ти� зла�оди� в� �оле�тиві?�Питання� стане�р ба.� І� воно� вирішиться,� я�що�не

прис�іп ватиметесь�із��рити�ою�та�за важеннями�до��оле�.�Дивіться�на�речі��лобально�і�не

виш � йте�під�мі�рос�опом�їхніх�недолі�ів.�

ЛЕВИ,� ваше� самолюбство� заб яє� весняним�цвітом,� адже� б дете� любимими,�жаданими,

поп лярними.

ДІВАМ пощастить� визначити�життєві� орієнтири� і� триматися�фарватера,� адже� дійсність

повернеться�до�вас�осяйним�бо�ом.

ТЕРЕЗИ фонтан ватим ть�м дрістю.�Здатність�сприймати�та� свідомлювати�філософію�б ття

 �вас�блис� ча,�тож� сі,�хто�потрапить�в�орбіт �ваших�дій,�стан ть�роз мнішими,�почерпн ть

знань�та�досвід .

СКОРПІОНИ б д ть�повністю�задоволені�життям�в�моральном �і�матеріальном �плані.�Радійте

і�не�заб дьте�поділитися�ба�атими�наб т�ами�з�оточенням.�Більше�віддасте�—�більше�отримаєте.

СТРІЛЬЦІ,�ви�сам�собі�пан,�сл �а,��осподар,�лише�дотрим йте�бездо�анної�манери�поведін�и.�

КОЗОРОГИ,�ваші�молитви�Творець�поч є.�Просіть�і�отримаєте�за�засл �ами�та�по�вірі�своїй.

ВОДОЛІЇ,�влашт йте�приятельсь� �вечір� ,� самітнюватися�нині�протипо�азано.�Лише�в��олі

людей,�близь�их�за�д хом,�пройнятих�спільними�інтересами,�вам�б де�весело�серцем�і�д шею.�

РИБИ,�зійти�на�Олімп�професійно�о�престиж �вам�б де�ле��о�—�пишайтеся,�але�в�мір ,��ідно

тримаючи� пальм � першості.� Адже� оточення� ревниво� ставиться� до� вашої� слави.�Особливо

бла�овірні,�їм�та��хочеться�взяти�вас�під��абл ���

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

Інформація

Фонд��приватизації�

�ом�нально�о�майна�

Печерсь�о�о�район��м.�Києва�

Про�о�олошення��он� рс �з�відбор �с б’є�тів�оціночної�діяльності,

я�і�б д ть�зал чені�для�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,�що

належать� до� �ом нальної� власності� територіальної� �ромади

Печерсь�о�о�район �м.�Києва�з�метою�приватизації�шляхом�ви� п 

орендарями�нежилих�приміщень�за�адресами:

1. в л.�П.�Мирно�о,�3,�літ.�“А”�площею�89,3��в.�м,�підвал;

2. в л.�Ш.�Р ставелі,�36,�літ.�“А”�площею�32,4��в.�м,�І�поверх;

3. в л.�Кі�відзе,�2/34,�літ.�“А”�площею�200,3��в.�м,�підвал;

4. в л.�Кі�відзе,�18,�літ.�“А”�площею�107,0��в.�м,�цо�оль;

5. в л.�Лейпцизь�а,�2/37,�літ.�“А”�площею�84,9��в.�м,�підвал;

6. пров л.�Арсенальний,�5,�літ.�“А”�площею�60,6��в.�м,�підвал;

7. в л.�Кі�відзе,�5,�літ.�“А”�площею�77,5��в.�м,�підвал;

8. в л.�Німансь�а,�4,�літ.�“А”�площею�26,9��в.�м,�цо�оль;

9. б льв.�Др жби�народів,�32-а,�літ.�“А”�площею�63,8��в.�м,�підвал;

10. б льв.�Др жби�народів,�26/1,�літ.�“А”�площею�86,6��в.�м,�цо�оль;

11. в л.�Підвисоць�о�о,�6,�літ.�“А”�площею�35,5��в.�м,�І�поверх;

12. в л.�Щорса,�17,�літ.�“А”�площею�22,5��в.�м,�підвал;

13. Печерсь�ий� звіз,�19,�літ.�“А”�площею�194,2��в.�м,�підвал,�І�поверх;

14. в л.�І.�К дрі,�20-б,�літ.�“А”�площею�98,2��в.�м,�підвал;

15. в л.�Лютерансь�а,�21,�літ.�“А”�площею�76,8��в.�м,�підвал;

16. в л.�К.�Біло� р,�10/15,�літ.�“А”�площею�82,1��в.�м,�підвал;

17. б льв.�Др жби�народів,�20,�літ.�“А”�площею�156,1��в.�м,�підвал.

Кон� рсний� відбір� с б’є�тів� оціночної� діяльності� б де

здійснюватися� відповідно� до�Положення� про� �он� рсний� відбір

с б’є�тів� оціночної� діяльності,� затверджено�о� на�азом� Фонд 

державно�о�майна�У�раїни�25.11.2003 р.�№2100�і�зареєстровано�о

 �Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003 р.�за�№1194/8515.

До�  часті� в� �он� рсі�мож ть�б ти�доп щені� с б’є�ти�оціночної

діяльності,� я�і� діють� на� підставі� сертифі�атів� с б’є�тів� оціночної

діяльності,�виданих�відповідно�до�За�он �У�раїни�“Про�оцін� �майна,

майнових�прав�та�професійн �оціночн �діяльність�в�У�раїні”.

Учасни�ам� �он� рс � потрібно� подати� до�Фонд � приватизації

�ом нально�о� майна� Печерсь�о�о� район � м.� Києва� �он� рсн 

до� ментацію,�я�а�с�ладається�з��он� рсної�пропозиції�та�підтвердних

до� ментів.

До�підтвердних�до��ментів�належать:�

� заява�на� часть� ��он� рсі�за�встановленою�формою;

� �опія� становчо�о�до� мента�претендента;

� �опії� �валіфі�аційних� до� ментів� оцінювачів,� я�і� працюють�  

штатном �с�ладі�та�я�их�б де�зал чено�до�проведення�оцін�и

та�підписання�звіт �про�оцін� �майна�;

� письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� б де� додат�ово� зал чено

претендентом� до� проведення� робіт� з� оцін�и� майна� та

підписання�звіт �про�оцін� �майна,�завірені�їхніми�особистими

підписами;

� �опія� сертифі�ата� с б’є�та� оціночної� діяльності,� видано�о

претендент �Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

� інформація�про�претендента�(до� мент,�я�ий�містить�відомості

про� претендента�щодо� йо�о� досвід � роботи,� �валіфі�ації� та

особисто�о�досвід �роботи�оцінювачів,� я�і� працюють�  �йо�о

штатном �с�ладі�та�додат�ово�зал чаються�ним,�з�незалежної

оцін�и�майна,� �том �числі�подібно�о�майна�тощо).

Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається���запечата-

ном���онверті�і�має�містити:

� пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт;

� �аль� ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт;

� термін �ви�онання�робіт.

На	
онверті	необхідно	зробити	відміт
�:	“На��он� рс�з�відбор 

с б’є�тів�оціночної�діяльності”.�

Пропозиції� щодо�  мов� термін � ви�онання� робіт� необхідно

зазначити�в�єдиній�одиниці�вимір —��алендарних�днях.

Фонд� приватизації� �ом нально�о�майна�Печерсь�о�о� район 

м. Києва�б де�роз�лядати�лише�та�і�пропозиції� часни�ів��он� рс ,

в�я�их�термін�ви�онання�робіт�—�не�більше�7��алендарних�днів.

Кон
�рсн�	до
�ментацію	слід	подавати	до�Фонд �приватизації

�ом нально�о�майна�Печерсь�о�о�район �м.�Києва�(в л.�С ворова,

15,��імн.�400)�до�18.00�12.05.2008 р.

Кон� рс�відб деться� �Фонді�приватизації��ом нально�о�майна

Печерсь�о�о�район �м.�Києва�16.05.2008 р.�об�11.00.

Телефон�для�довідо��280-57-90.

Начальни��Т.�Б�тни�

Інстит�т�політичних�і�етнонаціональних�досліджень

ім. І.Ф.�К�раса�НАН�У�раїни
о�олош�є��он��рс�на�передач��в�оренд��наст�пно�о�нер�хомо�о�майна

НАН У�раїни:�приміщення�в�цо�ольном��поверсі�адміністративної�б�дівлі,�м.�Київ,

в�л. К�т�зова,�8,�165��в.�м�для�розміщення�офіс��та�с�лад�,�стартова�ціна�57,00��рн.

Умови:

- зобов’язання�орендаря� �ласти�до�овір�за�типовим�зраз�ом;

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

- страх вання� орендовано�о� приміщення� на� весь� термін� дії� до�овор � оренди� на� �ористь

орендодавця;

- �омпенсація�переможцем��он� рс �витрат�на�здійснення�незалежної�оцін�и�орендовано�о

приміщення�та�п блі�ацію�о�олошення�про��он� рс;

- зобов’язання�про� сплат � авансових�платежів� за� 1-2�місяці� оренди.�Кон� рс�проводиться

14 травня�2008�ро� �о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,�в л.�К т зова,�8,��аб.�217.

Довід�и�за�телефоном�8-044-286-76-73.�Кінцевий�термін�подання�пропозицій�для� часті�в

�он� рсі�—�10.00,�14.05.2008�р.

Рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.12.2004�р.�№�903/2313�ЗАТ�“Київсь�а

виробнича� �омпанія� “РАПІД”� відведена� земельна� ділян�а� для� б дівництва,

е�спл атації�та�обсл �ов вання�бази�відпочин� �по�в л.�Деснянсь�ій� �Деснянсь�ом 

районі�м.�Києва.
Відповідно� до� по�одженої� в�  становленом � поряд� � прое�тної� до� ментації� план ється

б дівництво�бази�відпочин� ,� �с�ладі�я�ої�запрое�товано:�27�ж/бло�ів�(7 — однорівневих,�19 —

дворівневі),� адміністративний� �орп с� та� спортивно-оздоровчий� �орп с.�Спор ди� на� �олонах,

еле�троопалення,� водопостачання� з� свердловин,� дві� автостоян�и,� озеленення� та� бла�о стрій

території.

Детально� ознайомитись� з� прое�том�бази� відпочин� � та� запропон вати� свої� за важення� і

пропозиції� ви�можете� за� адресою:�м.� Київ,� пров.�Михайлівсь�ий,� 8� з� 10.00� до� 18.00� або� за

телефоном�501-79-50.

Відповідно�до�п н�т �2�статті�2�За�о-

н � У�раїни� від� 18� березня� 2004� ро� 

№ 1625-IV� “Про� порядо�� обрання� на

посад � та� звільнення� з� посади� про-

фесійно�о� с дді� Верховною� Радою

У�раїни”�Київсь�ий�апеляційний��оспо-

дарсь�ий� с�д� У�раїни� повідомляє�про

під�отов� �матеріалів�щодо�обрання��анди-

дата�на�посад �с дді�Київсь�о�о�апеляційно-

�о� �осподарсь�о�о� с д � безстро�ово

Баранця�Оле�сандра�Ми�олайовича.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�Ковб �Володимира�Станіславови-

ча� в� я�ості� відповідача� по� цивільній� справі

№ 2-2626/08�р.�за�позовом�Ковби� Інни�Ярос-

лавівни�до�Ковби�Володимира�Станіславовича

про� розірвання� шлюб �  � с дове� засідання

16 травня�2008�ро� �о�9.00.

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

�аб.�18,�с ддя�Шевчен�о�Л.В.�Наслід�и�неяв�и� 

с дове�засідання�особи,�я�а�бере� часть� �справі,

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

С ддя�Л.В.�Шевчен�о.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє��ромадянина�Безбородо�о�С.В.,�що

 хвалою�Святошинсь�о�о� районно�о� с д �м.

Києва� від� 21.04.2008� ро� � с�асовано�  хвал 

про� забезпечення� позов � від� 9�жовтня� 2006

ро� ,�я�ою�б ло�на�ладено�арешт�на��вартир 

по�цивільній� справі� за�позовом�Безбородо�о

Сер�ія� Васильовича� до� Шоста�� Андрія

Валентиновича,�3-я�особа:�Лисю��Надія�Я�івна,

5-та� Київсь�а� державна� нотаріальна� �онтора

про�визнання�до�овор �дар вання�недійсним.

С ддя�Троян�Н.М.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�в�с дове�засідання�на�12�травня�2008

ро� �о�10.30�в�я�ості�відповідача�Забредовсь�о-

�о�Бо�дана�Степановича�по�цивільній�справі�за

позовом�Польової�Марії�Юріївни�про�позбав-

лення�бать�івсь�их�прав.

В� разі� неяв�и� справа� б де� роз�лян та� на

підставі�наявних�до� ментів.

С дове�засідання�відб деться�в�приміщенні

Оболонсь�о�о�районно�о�с д �м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в л.�Тимошен�а,�б.�2-Є,��аб.

19�під��олов ванням�с дді�Тищ ��М.Ф.

С ддя�Тищ ��М.Ф.

Замовни�

Генеральний�дире�тор��ом�нальної

�орпорації�“Київавтодор”

Г.Я.Глінсь�ий

Генпрое�т�вальни�

Дире�тор�інстит�т��“Київдормістпрое�т”

ВАТ “Київпрое�т”

В.В.Воробйов

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

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
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Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— М зи а. Я навіть працюю під м зи ! Люблю щось

ці аве, е ле тичне, зо рема й творчість “О еан Ель-
зи”. І досі в пам’яті враження від вист п р пи з сим-
фонічним ор естром палаці “У раїна”! Та , я вітали
тоді р п , з стрічали, маб ть, лише П ачов ! Люблю
спе та лі, особливо в Національном театрі опери та
балет . Ще з дитинства запам’яталося “Лебедине озе-
ро”, а най любленіша опера наразі — “Травіата”. М -
зи а Верді просто божественна! Запалюють і додають
сили і з стрічі з др зями, поїзд и за місто. Однією із
яс равих подій стала спонтанна поїзд а в Софіїв , де
наша весела омпанія відпочила просто фантастично!

DJ LIGHT, діджей:
— Мене запалює те, що моя творчість потрібна лю-

дям! Хочеться й надалі займатися своєю справою, ш -
ати нові ідеї і втілювати їх форм фізично о зв !
Мені подобається позитивна м зи а найрізноманітні-
ших жанрів, том числі ласи а. Вона повинна не б -
ти а ресивною на зразо “Рамштайн ”, а підносити на-
стрій. При цьом вели роль зв чанні віді рає ч-
ність: дома, ресторанах, під час відпочин м зи а

має зв чати не олосно, аби людина насолодж валася
мелодією.

Оле сандр ЛУЦЬКИЙ, деп тат Київради:
— Сім’я, я а дає імп льс натхнення для праці! Це і

домашня атмосфера, й спіл вання з родиною. У нас
дві донь и, одній 18 з половиною, а др ій 11 ро ів.
Весь вільний час ми проводимо разом: ходимо те-
атри, в ості, на дач ... Ш ода тіль и, що вільно о ча-
с не та ба ато!

Владислав ЛУК’ЯНОВ, народний деп тат:
— Мене запалює той момент, оли бачиш наслід и

роботи і схвалення людей, чия д м а тобі важлива.
Сьо одні, с ажімо, я б в Житомирсь ій облраді і ч в
слова подя и та підтрим и за те, що боремося проти
ор пції та інших неза онних дій. Особливо а т альна
на сьо одні проблема землі. Яс равим при ладом то-
м є село Лазір и на Полтавщині, в я ом рейдери за-
хоплювали землю, а місцева влада й про рат ра май-
же не реа вали. Відч ття, що ти можеш допома ати,
пост пово ви орінювати ор пцію, зала одж вати он-
флі ти дає сили для подальшої роботи.

Ùî Âàñ çàïàëþº?

Êåð³âíèêè ñòîëèö³ 
ï³ä îäí³ºþ 
îáêëàäèíêîþ
²âàí Ñàë³é ïðåçåíòóº ñâîº 
³ñòîðèêî-ïóáë³öèñòè÷íå âèäàííÿ 
“Îáëè÷÷ÿ ñòîëèö³ â äîëÿõ ¿¿ êåð³âíèê³â”

Þë³ÿ ÁÎÍÄÀÐ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні ромадсь ий і
державний діяч, що на
почат 1990-х ро ів
обіймав посад олови
Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації, Іван Са-
лій презент є своє істо-
ри о-п бліцистичне ви-
дання "Обличчя столиці в
долях її ерівни ів". У
нижці йдеться про етапи
становлення і розвит
иївсь о о місь о о само-
вряд вання.

Ó êíèæö³ ²âàíà Ñàë³ÿ “Îáëè÷-
÷ÿ ñòîëèö³ â äîëÿõ ¿¿ êåð³âíèê³â”
îñîáëèâî¿ óâàãè íàäàíî æèòòþ
óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ ³ ä³ÿëüíîñò³
¿¿ êåð³âíèê³â ñåðåäèíè ÕÕ — ïî-
÷àòêó ÕÕI ñòîë³òòÿ.

Öå âæå äðóãå ¿¿ âèäàííÿ. ßê
ïîâ³äîìèâ ñàì àâòîð, îïèñóâàòè
³ñòîð³þ êåð³âíèöòâà ì³ñòà, ïî÷è-
íàþ÷è ç 1968 ðîêó, ÿê öå áóëî â
ïåðø³é êíèç³, íå çîâñ³ì ëîã³÷íî.
Òîìó â äðóã³é âåðñ³¿ îõîïëåíî
øèðøèé ³ñòîðè÷íèé ïåð³îä.

ßê êàæå ñàì ïàí Ñàë³é, äëÿ

îá’ºêòèâíîñò³ éîìó äîâîäèëîñÿ
âèêîðèñòîâóâàòè çîâñ³ì ð³çí³
ï³äõîäè, ùîá çíàéòè ïîòð³áíó
³íôîðìàö³þ. Öå ³ âëàñíèé àðõ³â,
³ ³íòåðâ’þ ç êåð³âíèêàìè ñòîëè-
ö³, ³ ¿õí³ ñïîãàäè, äóìêè ïðî ñå-
áå òà îäíå îäíîãî, îö³íêè ñó÷àñ-
íèê³â, äðóêîâàí³ ìàòåð³àëè, â³-
äîìîñò³ ç äåðæàâíèõ àðõ³â³â.
Êíèæêà ì³ñòèòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ôîòîìàòåð³àë³â. Ñàì àâòîð áóâ
áåçïîñåðåäí³ì ó÷àñíèêîì ïîä³é,
ÿê³ âæå ñòàëè ÷àñòî÷êîþ ³ñòîð³¿
Êèºâà, Óêðà¿íè é óñüîãî ñâ³òó. Çà
ìåòó â³í ñòàâèòü âèñâ³òëåííÿ òèõ
óïðàâë³íñüêèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ åêî-
íîì³÷íèõ ð³øåíü, ÿê³ ñòàëè äî-
ëåíîñíèìè äëÿ ñòîëèö³ äåðæà-
âè.

Âèêëàä ìàòåð³àëó ä³ëèòüñÿ íà
ê³ëüêà åòàï³â: â³éòè, êè¿âñüê³
ì³ñüê³ ãîëîâè äî ðåâîëþö³¿, ì³ñü-
êà âëàäà â äîâîºííèé ïåð³îä, â
ãîäèíè îêóïàö³¿, çà ÷àñ³â ñîö³-
àë³ñòè÷íî¿ Óêðà¿íè ³ íîâ³òíÿ ³ñ-
òîð³ÿ, ï³ñëÿ çäîáóòòÿ íåçàëåæíî-
ñò³.

Êíèæêà çàê³í÷óºòüñÿ ñëîâàìè:
“Âëàäà — òî òèì÷àñîâå â³äðÿ-
äæåííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ äîëåíîñ-
íèõ ð³øåíü. Â³÷íå ëèøå æèòòÿ â
óñ³õ éîãî ïðîÿâàõ, ³ îäèí ³ç
íèõ — öå äîë³ êåð³âíèê³â ÿê â³ä-
äçåðêàëåííÿ äîáè òà ÷àñó”

Âîãíåáîðåöü âîëåþ äîë³
Ñòàðøèé âîä³é 32-¿ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè Ìèêîëà
Ìàòþøêî ïèøàºòüñÿ ñâîºþ ïðîôåñ³ºþ

Òåïåð Ìèêîëà Ìàòþøêî, ÿêèé
ïðè¿õàâ äî ñòîëèö³ ³ç ×åðí³ã³âùè-
íè, ìîæå âïåâíåíî íàçèâàòè ñå-
áå êèÿíèíîì. Ïðî òå, ùî ñòîëè-
öÿ ñòàíå äëÿ íüîãî ð³äíèì ì³ñ-
òîì, â³í ó 1991 ðîö³ íàâ³òü íå óÿâ-
ëÿâ. Àëå äîëÿ ðîçïîðÿäèëàñÿ ïî-
³íøîìó. Ìèêîëà Ìàòþøêî, ÿêèé
íà òîé ÷àñ çâ³ëüíèâñÿ ç ëàâ
Çáðîéíèõ ñèë, îäðàçó çíàéøîâ
ðîáîòó â ïîæåæí³é ÷àñòèí³ íà Ïå-
÷åðñüêó. Òàì ïðàöþº é äîíèí³.

ßê ç³çíàâñÿ ïàí Ìàòþøêî, ôàõ
â³í îáðàâ âèïàäêîâî. Ñïî÷àòêó
ñïîäîáàâñÿ çîâí³øí³é àíòóðàæ —
âåëèê³ ãàðí³ ìàøèíè ÿñêðàâî-
÷åðâîíîãî êîëüîðó. Âæå çãîäîì
ïðèéøëî ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³
ö³º¿ â³äâàæíî¿ ïðîôåñ³¿. “ß ïðà-
öþþ ñåðåä ñèëüíèõ, óïåâíåíèõ òà
ñì³ëèâèõ ëþäåé, ÿê³ ùîäíÿ ðè-
çèêóþòü ñâî¿ì æèòòÿì çàðàäè ³í-
øèõ,— ðîçïîâ³â ïàí Ìàòþøêî.
Íàéá³ëüøå éîìó çàïàì’ÿòàëîñÿ,

ÿê ãàñèëè âîãîíü íà çàïðàâö³, ùî
íà âóëèö³ Êëåìàíñüê³é. Õî÷à ïðà-
öþâàâ âîä³ºì óæå 4 ðîêè, ïîæå-
æ³ òàêîãî ìàñøòàáó ùå íå áà÷èâ:
ïîëóì’ÿ ìåòîäè÷íî çíèùóâàëî
âñå íàâêîëî. Äÿêóâàòè, îá³éøëî-
ñÿ áåç æåðòâ.

Íèí³ áåç ñâîº¿ 32-¿ ïîæåæíî¿
÷àñòèíè â³í íå óÿâëÿº æèòòÿ. Ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ — â÷àñíî çàðàäè-
òè á³ä³, äîïîìîãòè ëþäÿì. Íà
ñâî¿é ìàøèí³ â³í ìàº øâèäêî —
ïîïðè ïîñò³éí³ çàòîðè ó öåíòð³
ì³ñòà — äîñòàâèòè ðÿòóâàëüíèê³â
íà ì³ñöå ïîä³¿, ïîäàòè âîäó äëÿ
ãàñ³ííÿ ïîæåæ³. Äëÿ öüîãî ³íîä³
ïîòð³áí³ ë³÷åí³ ñåêóíäè: âîãîíü
í³êîëè é í³ íà êîãî íå ÷åêàº. Òå-
ïåð ïðàöþâàòè âîãíåáîðö³ çìî-
æóòü ùå øâèäøå. Íåùîäàâíî ¿õ-
íÿ ÷àñòèíà îòðèìàëà â³ä ì³ñüêî¿
âëàäè îäíó ³ç íàéêðàùèõ ïîæåæ-
íèõ ìàøèí — “Âàëäàé”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+10...+12°Ñ, âíî÷³ +5...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +15; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +12...+14°Ñ; ó âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà
ãîðàõ Êðèìó âäåíü +6...+8°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³
+6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+10°Ñ,
âíî÷³ +6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора мрія старшо о водія 32-ї підпоряд ованої дер-
жавної пожежної частини Ми оли Матюш а про власне
житло зб лася. Йо о родина отримала дво імнатн
вартир в Дарниць ом районі. Ордер на оселю во не-
борцеві вр чив перший заст пни олови Київсь ої
місь держадміністрації Денис Басс.

Ми ола Матюш о завжди отовий виїхати на допомо
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