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МАНДРІВКА ДО ІНШОГО СВІТУ
За доб проживання на бать івщині
раїнсь о о шампансь о о бер ть 50 євро

Õë³áà é ÷èñòîòè
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçâ’ÿçàëè êðèçó ïåêàð³â ³ çìóñèëè âëàñíèê³â ê³îñê³â ïðèáèðàòè

Хліб без солі
Ó÷îðà â³äáóëîñÿ îñòàííº ïå-

ðåä â³äïóñòêîþ çàñ³äàííÿ Êè¿â-
ðàäè. Âîíî ñòàëî âèð³øàëüíèì
ó “õë³áíîìó ïèòàíí³”. Â³ä ñàìî-
ãî ðàíêó â õîë³ ïåðåä ñåñ³éíîþ
çàëîþ ïåêàð³ âëàøòóâàëè
ñïðàâæí³é ÿðìàðîê. Íà ñòîëàõ
ðîçêëàëè ð³çí³ ñîðòè õë³áà, êî-

ðîâà¿â, çäîáè, áàòîí³â. Ä³â÷àòà,
âáðàí³ â óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ êîñ-
òþìè, ÷åðãóâàëè á³ëÿ ñâ³æîñïå-
÷åíèõ âèðîá³â òà ïðèãîùàëè íè-
ìè äåïóòàò³â. Òàê ñòîëè÷í³ ïå-
êàðí³ íàìàãàëèñÿ ïðèâåðíóòè
óâàãó äî êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿ ó ñâî-
¿é ãàëóç³ òà íàëàøòóâàòè íà
êîíñòðóêòèâíå ¿¿ ðîçâ'ÿçàííÿ.

“Àâñòð³éñüêèé, ãîëëàíäñüêèé,

õë³á “Ïóðïóð” — ö³ ñîðòè ìà-
þòü óñå á³ëüøèé ïîïèò ó êèÿí.
Âîíè ï³äâèùåíî¿ õàð÷îâî¿ ö³í-
íîñò³. Ìè õî÷åìî ïîêàçàòè, ùî
çàáåçïå÷óºìî êèÿí øèðîêèì
àñîðòèìåíòîì, àëå íàø ô³íàí-
ñîâèé ñòàí ïîòðåáóº ïåðåãëÿíó-
òè ö³íè íà ìàñîâ³ ñîðòè ïðîäóê-
òó. ßêùî óõâàëÿòü â³äïîâ³äíå ð³-
øåííÿ, çìîæåìî çíà÷íî ðîçøè-

ðèòè àñîðòèìåíò òà ùå á³ëüøå
ïîêðàùèòè ÿê³ñòü âèðîá³â”,—
ïîÿñíþâàâ ãåíäèðåêòîð ÂÀÒ
“Êè¿âõë³á” Ïåòðî Ïàðõîìåíêî.

Ãåíäèðåêòîð ÂÀÒ “Õë³á Êè-
ºâà” ²ãîð Ìàçóðèêà ïîðÿä âêîò-
ðå íàãàäóâàâ ïðî òðóäíîù³ ñòî-
ëè÷íèõ ïåêàð³â: áîðãè, çáèòêî-
â³ñòü âèðîáíèöòâà, ñêëàäí³ óìî-
âè ïðàö³ òà ïëèíí³ñòü êàäð³â.

Ïîñï³øàþ÷è äî ñåñ³éíî¿ çàëè,
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé íå âòðèìàâñÿ ³ ïðèãîñòèâñÿ
øìàòî÷êîì áóõàíöÿ ç “ÿðìàð-
êó”.

“Õë³á ó Êèºâ³ áóäå. ² áóäå íàé-
ñìà÷í³øèé, ñâ³æèé, â÷àñíî. Õî-
ò³â áè òàêîæ çàïåâíèòè æèòåë³â
ñòîëèö³, ÿê³ íàëåæàòü äî ñîö³-
àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñå-
ëåííÿ — à òàêèõ ìàéæå 500 òè-
ñÿ÷, ùî âîíè íå â³ä÷óþòü íà
ñâîºìó äîìàøíüîìó áþäæåò³

ï³äâèùåííÿ ö³íè”,— çàÿâèâ ï³ä
÷àñ ñâîãî áðèô³íãó ïàí Äîâãèé.
Â³í íàãàäàâ ïðî çàïðîâàäæåííÿ
òàê çâàíî¿ õë³áíî¿ íàäáàâêè äëÿ
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ. ßê ³ î÷³êóâà-
ëîñÿ, îñíîâíó ðîáîòó â ñåñ³éí³é
çàë³ äåïóòàòè ïî÷àëè ñàìå ç ö³º¿
ïðîáëåìè. Ïåðøèì á³ëÿ òðèáó-
íè äîïîâ³äàâ ²ãîð Ìàçóðèêà. Äà-
ë³ âèñòóïàëè ÷ëåíè ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè, â³äáóëîñÿ çàãàëüíå îáãîâî-
ðåííÿ. Äåïóòàò â³ä ôðàêö³¿ Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â Ñåðã³é Áàðàíîâ-Ìî-
õîðò âí³ñ ïðîïîçèö³þ ðåãóëÿðíî
ïåðåâ³ðÿòè ñòàí ìîäåðí³çàö³¿ îá-
ëàäíàííÿ íà êîìá³íàòàõ. “Òîä³
ìîæíà áóäå êðàùå âèðàõîâóâà-
òè âèòðàòè ³ ïîñòóïîâî çìåíøó-
âàòè êîìïåíñàö³¿ ï³äïðèºì-
ñòâàì, ùîá çãîäîì çîâñ³ì â³äìî-
âèòèñÿ â³ä íèõ”,— àðãóìåíòóâàâ
â³í.

За інчення на 2-й стор.
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Се ретар Київради Олесь Дов ий запевнив, що відтепер я ість столично о хліба лише зростатиме
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Київрада нарешті поставила рап в “хлібній ризі” столиці. На чорашньом засі-
данні більшістю деп тати підтримали пропозиції робочої р пи омпенс вати пе а-
рям збит и та про олос вали за їхні ре омендації підвищити ціни на хліб. Малоза-
безпеченим иянам виділять 37 млн рн адресної допомо и на півлю прод т но-
мер один. Роз лядали й питання неза онних заб дов. Позитивно о рішення доче а-
лися меш анці Березня івсь ої, а прое ти по Л ’янівсь ій, 77 та пров л Костя
Гордієн а, 6 перенесли на доопрацювання. Насам інець столичні обранці підтрима-
ли прое т нової схеми розташ вання та правил роботи МАФів столиці.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ó Êèºâ³ ãîòóþòüñÿ äî VI Ì³æíàðîäíîãî
àâ³àêîñì³÷íîãî ñàëîíó “Àâ³àñâ³ò-XXI”. Ðî-
áîòè ïðîâîäÿòü çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà çã³äíî ç
ðîçïîðÿäæåííÿì Êàáì³íó. Ñàì ñàëîí
òðèâàòèìå ç 25 ïî 29 âåðåñíÿ. Ãîëîâí³ çà-
õîäè â³äáóäóòüñÿ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºì-
ñòâ³ “ÀÍÒÊ ³ìåí³ Î. Àíòîíîâà”, íà àåðî-
äðîì³ “Êè¿â-Àíòîíîâ” ó ì³ñò³ Ãîñòîìåë³
òà â Íàö³îíàëüíîìó àâ³àö³éíîìó óí³âåðñè-
òåò³. Óæå òðàäèö³éíî êèÿíè çìîæóòü ïî-
äèâèòèñÿ ÿê çîâí³, òàê ³ çñåðåäèíè íà íî-
â³ òà íàéïîïóëÿðí³ø³ ìîäåë³ â³ò÷èçíÿíèõ
ë³òàê³â, ãåë³êîïòåð³â. Åêñïîíàòè îá³öÿþòü
ïðèâåçòè ³ çàðóá³æí³ êîìïàí³¿. Íà àåðî-
äðîì³ “Êè¿â-Àíòîíîâ” äåìîíñòðóâàòèìóòü
àâ³àòåõí³êó ó ðóñ³. 

Ùîá óñ³ îõî÷³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çìîãëè
ïîìèëóâàòèñÿ ïîëüîòàìè, äî àåðîäðîìó îð-
ãàí³çóþòü ñïåö³àëüíèé àâòîáóñíèé ìàðø-
ðóò

Õðåùåííÿ Ðóñ³ 
âøàíóþòü 
õðåñíîþ õîäîþ

Ó ñóáîòó, 19 ëèïíÿ, íà Ñîô³éñüê³é ïëî-
ù³ â³äáóäåòüñÿ çàâåðøàëüíà óðî÷èñòà Áî-
æåñòâåííà ë³òóðã³ÿ ç íàãîäè 1020-ð³÷÷ÿ õðå-
ùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³-Óêðà¿íè. Ï³ñëÿ òîãî
äî ïàì’ÿòíèêà ñâÿòîãî ð³âíîàïîñòîëüíîãî
êíÿçÿ Âîëîäèìèðà âëàøòóþòü õðåñíó õîäó.
Ó÷àñíèêè óðî÷èñòîñòåé îòðèìàþòü “Ïðà-
âîñëàâíèé ìîëèòîâíèê” òà þâ³ëåéíó ìå-
äàëü ó ïîäàðóíîê â³ä îðãàí³çàòîð³â ñâÿòà.
Ä³éñòâîì çàâåðøàòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ 900-ð³÷-
÷ÿ Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî
ìîíàñòèðÿ òà ð³÷íèö³ õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³, ÿê³ òðèâàëè ç 11 ëèïíÿ. Ïðîòÿãîì
òèæíÿ ó Âîëîäèìèðñüêîìó ñîáîð³ òà Ñâÿ-
òî-Ìèõàéë³âñüêîìó ìîíàñòèð³ ïðîâîäèëè
âñåí³÷í³ òà áîãîñëóæ³ííÿ ïåðåä ìîùàìè
ñâÿòèõ. 

Óðî÷èñòîñò³ â³äáóâàëèñÿ ó ðàìêàõ âèêî-
íàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà “Ïðî â³äçíà÷åí-
íÿ 900-ð³÷÷ÿ çàñíóâàííÿ Ìèõàéë³âñüêîãî
Çîëîòîâåðõîãî ìîíàñòèðÿ”

Âèä³ëèëè äîäàòêîâèõ 
63,5 ìëí ãðí 
íà ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò

Íà ïðèäáàííÿ íîâèõ òðîëåéáóñ³â, òðàì-
âà¿â òà âàãîí³â ìåòðî ó äðóãîìó ï³âð³÷÷³ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó çàòðàòÿòü äîäàòêîâèõ
63,5 ìëí ãðí. Òàêó öèôðó çàêëàäåíî ó çì³-
íåí³é ïðîãðàì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó.

Çàãàëîì öüîãîð³÷ ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò ïîïîâíèòüñÿ íà 500 îäèíèöü ðóõîìî-
ãî ñêëàäó. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, äåïóòàòè
Êè¿âðàäè ï³äòðèìàëè çá³ëüøåííÿ ô³íàíñó-
âàííÿ âàæëèâèõ äëÿ êèÿí îá’ºêò³â. Â³í äî-
äàâ, ùî íà áóä³âíèöòâî ë³í³¿ ìåòðî äî æèò-
ëîâîãî ìàñèâó Òåðåìêè äîäàòêîâ³ êîøòè
âèä³ëÿòü çà ðàõóíîê äåðæàâíî¿ ñóáâåíö³¿.
Íà äîáóäîâó ñòàíö³é “Äåì³¿âñüêî¿”, “Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿” òà “Âàñèëüê³âñüêî¿” “ï³äêè-
íóòü” 134,7 ìëí ãðí. Â³äòàê, ïîâíèé öüî-
ãîð³÷íèé êîøòîðèñ ðîá³ò íà öèõ ñòàíö³ÿõ
ñÿãíóâ 309,4 ìëí ãðí

Ãîëîñ³¿âñüêà ïîäàòêîâà 
ïåðåâèêîíàëà ïëàí

Çà ï³äñóìêàìè ïåðøî¿ ïîëîâèíè öüîãî
ðîêó, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Êèºâà ìîá³ë³çóâàëà äî
Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïîíàä 850
ìëí ãðí, ùî ñòàíîâèëî 110,9 â³äñîòêà ïëà-
íó. Äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó íàä³éøëî 523
ìëí ãðí, òîáòî òåæ á³ëüøå â³ä çàïëàíîâà-
íîãî àæ íà 16,8 â³äñîòêà. 107 ìëí ãðí ³í-
ñïåêö³ÿ ñïðÿìóâàëà äî ðàéîííîãî áþäæå-
òó. Âèñîê³ ïîêàçíèêè çóìîâëåí³ òèì, ùî
ôàõ³âö³ ³íñïåêö³¿ âñ³ëÿêî íàìàãàþòüñÿ ï³ä-
âèùèòè ïîäàòêîâó êóëüòóðó íàñåëåííÿ.
Äîáðîâ³ëüíà ñïëàòà ïîäàòê³â ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ñÿãàº 97,4 â³äñîòêà çàãàëü-
íèõ íàäõîäæåíü. Çàãàëîì íà îáë³êó â ÄÏ²
ðàéîíó ïåðåáóâàþòü 26 018 þðèäè÷íèõ òà
13 317 ô³çè÷íèõ îñ³á

Õë³áà é ÷èñòîòè

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåäñòàâíèöÿ Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëàïàê íàãàäà-
ëà ïðî îáîâ’ÿçêîâ³ êîìïåíñàö³¿. “¯õ îòðè-
ìóâàòèìóòü ó ðîçì³ð³ 15 ãðí íà ì³ñÿöü íà-
ñàìïåðåä íåïðàöþþ÷³ ïåíñ³îíåðè, ìàëîçà-
áåçïå÷åí³ ñ³ì’¿, îñîáè, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà ³í-
âàë³äàìè, òà îäèíîê³ ìàòåð³. Äëÿ ³íøèõ êà-
òåãîð³é íàñåëåííÿ ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü
îäåðæàòè òàêó äîïîìîãó çà çãîäîþ ñïåö³-
àëüíî¿ ãðóïè, ñòâîðåíî¿ ó ÊÌÄÀ”,— çà-
çíà÷èëà ïàí³ Øëàïàê. Ïåðøó ÷àñòèíó êîì-
ïåíñàö³¿ íàäàäóòü 1 ñåðïíÿ — çà äí³ ëèï-
íÿ â³ä äíÿ ïîäîðîæ÷àííÿ ³ çà ñåðïåíü. Íà-
äàë³ ¿¿ âèïëà÷óâàòèìóòü ùîì³ñÿöÿ äî ê³í-
öÿ 2008 ðîêó.

Ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ð³øåííÿ (ç íèì ìîæ-
íà îçíàéîìèòèñÿ íà ñòîð. 5 “Õðåùàòèêà”)
ï³äòðèìàâ 71 íàðîäíèé îáðàíåöü. Ó ïîâ-
íîìó ñêëàä³ íå ãîëîñóâàëà ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ³
÷àñòèíà Áëîêó Êëè÷êà. Íåçâàæàþ÷è íà òå,
ùî ¿õí³ ïðåäñòàâíèêè âõîäèëè äî ðîáî÷î¿
ãðóïè, ç îñòàòî÷íèì âàð³àíòîì ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðîáëåìè âîíè òðàäèö³éíî íå ïîãîäè-
ëèñÿ.

Íàñòóïíèì âàæëèâèì ð³øåííÿì ñòàëî
âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ³ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñòîëèö³. ßê
óæå çàçíà÷àëîñÿ, íà àäðåñíó äîïîìîãó òà
êîìïåíñàö³þ âèðîáíèêàì õë³áà âèä³ëèëè
ïî 37 ìëí ãðí. Êð³ì òîãî, â ïðîãðàì³ çì³-
íèëè ï³äõ³ä äî ïàéîâèõ â³äðàõóâàíü çàáó-

äîâíèê³â. “Ò³, õòî çâîäèòü ïåíòõàóçè àáî
êîòåäæ³ äëÿ ì³ëüéîíåð³â, â³äòåïåð ñïëà÷ó-
âàòèìóòü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó á³ëüøå. Âîä-
íî÷àñ äëÿ êîìïàí³é, ùî ñïîðóäæóþòü ñî-
ö³àëüíå æèòëî, ïàéîâà ó÷àñòü áóäå íåçíà÷-
íîþ”,— ïîÿñíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.

Äî ïðîãðàìè âêëþ÷èëè é êîøòè íà ðîç-
âèòîê âàæëèâèõ äëÿ ñòîëèö³ îá’ºêò³â. Çîê-
ðåìà, 50 ìëí ãðí — íà ñòâîðåííÿ öåíòðó
ÏÅÒ-òåõíîëîã³é äëÿ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ
îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá, 28 ìëí ãðí — íà äå-
ìîíòàæ êîìïëåêñó “Òðî¿öüêèé” á³ëÿ ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé”, 29 ìëí ãðí — íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ äàìá ìóëîâèõ ïîë³â Áîðòíèöüêî¿
ñòàíö³¿ àåðàö³¿ òà ùå 10,3 ìëí ãðí — äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³êè íà Ïî-
çíÿêàõ.

Заб довниць і пристрасті
й МАФи за оні

Íå îìèíóëè íà ñåñ³¿ é ïèòàííÿ íåçàêîí-
íèõ çàáóäîâ. Äåïóòàò â³ä Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî Ñåðã³é Áåðåçåíêî ê³ëüêà ðà-
ç³â íàïîëÿãàâ íà âíåñåíí³ äî ïîðÿäêó äåí-
íîãî ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ áóä³âíèöòâà
íà âóëèö³ Áåðåçíÿê³âñüê³é. “ß ðîçóì³þ, ùî
öå ñóïåðå÷èòü íîâîìó ðåãëàìåíòó. Ç ãîëî-
ñó ïèòàííÿ ìîæå âíåñòè ò³ëüêè ãîëîâó-
þ÷èé. Àëå öå ïèòàííÿ óæå ïðîéøëî êîì³-
ñ³¿, à ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ ç íåçàêîííèõ çà-
áóäîâ — ùå çà ìèíóëîãî ñêëèêàííÿ”,— íå

â³äñòóïàâ â³í. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ,
Îëåñü Äîâãèé ï³ä ñõâàëüí³ îïëåñêè çàëè
âí³ñ ïðîåêò äî ïîðÿäêó äåííîãî ³ îäðàçó æ
ïîñòàâèâ íà ãîëîñóâàííÿ. Ð³øåííÿ ï³äòðè-
ìàëè 108 äåïóòàò³â. Çà ñòâîðåííÿ æ â³äïî-
â³äíî¿ êîì³ñ³¿ ³ â öüîìó ñêëèêàíí³ ïðîãî-
ëîñóâàëè îêðåìî.

Îäíàê òàê³ æ ïðîåêòè ð³øåíü ïî Ëóê’ÿ-
í³âñüê³é, 77 òà Êîñòÿ Ãîðä³ºíêà, 6 äîâåëî-
ñÿ ïåðåíåñòè. Ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ âîíè íå
ïðîéøëè. Õî÷à ïèòàííÿ çíÿëè ç ðîçãëÿäó
ç ãàðàíò³ºþ, ùî äî íàñòóïíî¿ ñåñ³¿ çàáóäîâ-
íèêè íà öèõ ä³ëÿíêàõ íå õàçÿéíóâàòèìóòü.

Íàñàìê³íåöü Îëåñü Äîâãèé çàïðîïîíó-
âàâ ï³äòðèìàòè ùå îäíå ð³øåííÿ, ÿêå ìàº
“ïîñòàâèòè êðàïêó â õàîòè÷í³é çàáóäîâ³
ê³îñêàìè Êèºâà”. Çà éîãî ñëîâàìè, äàâíî
íàçð³ëà ïîòðåáà âèçíà÷èòè ºäèíèé ïåðåë³ê
òà ïëàí ðîçòàøóâàííÿ óñ³õ ÌÀÔ³â ó ñòî-
ëèö³. “Ñë³ä ðåãëàìåíòóâàòè, ÿê³ ïðîäóêòè
â íèõ ìîæíà ïðîäàâàòè. Íàïðèêëàä, ó ªâ-
ðîï³ öå õë³áî-ìîëî÷í³ âèðîáè, êâ³òè òà ñâ³-
æà ïðåñà. À ïðî ïðîäàæ öèãàðîê, àëêîãî-
ëþ ÷è âñòàíîâëåííÿ ó ÌÀÔàõ ãðàëüíèõ àâ-
òîìàò³â á³ëÿ äèòñàäê³â ÷è øê³ë íå ìîæå áó-
òè é ìîâè”,— ïåðåêîíóâàâ ïàí Äîâãèé.
Êð³ì òîãî, ð³øåííÿì âëàñíèê³â ê³îñê³â çî-
áîâ’ÿçóþòü ñòåæèòè çà ÷èñòîòîþ òåðèòîð³¿
íàâêîëî íèõ. Òîæ äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ³í³-
ö³àòèâó. Ï³ñëÿ ÷îãî ïîðÿäîê äåííèé áóëî
âè÷åðïàíî. Îëåñü Äîâãèé ïîáàæàâ êîëå-
ãàì ãàðíîãî â³äïî÷èíêó òà çàêðèâ ñåñ³þ àæ
äî 28 ñåðïíÿ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора в місь ій дитячій лі арні
№ 2 презент вали подар но
иївсь о о Кл б левів — новий
дихальний апарат. До прилад
же під'єднали хлопчи а, я ом
лише 13 діб. Шансів вижити
ньо о побільшало. Щорічно до
цієї дитячої лі арні столиці по-
трапляє 150 немовлят. Біль-
шість із них не мож ть дихати
самостійно. Для ефе тивно о лі-
вання бра є обладнання. Два

мільйони ривень для за півлі
в рай потрібних приладів виді-
лила місь а влада.

Óæå ïîíàä òèæäåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 ïðèõîäèòü äåñÿòèð³÷íèé
õëîï÷èê ³ ïëà÷å á³ëÿ â³êíà. Çà ñêëîì ó
ïðèì³ùåíí³ ðåàí³ìàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ
ëåæèòü éîãî áðàòèê, ÿêîìó ñüîãîäí³ âè-
ïîâíèëîñÿ 13 ä³á. Ó ìàëåíüêîãî ïàö³ºí-

òà ùå íåìàº ³ìåí³, çàòå øàíñ³â âèæèòè é
áóòè çäîðîâèì çíà÷íî ïîá³ëüøàëî. Ê³ëü-
êà äí³â òîìó êè¿âñüêèé Êëóá ëåâ³â ñï³ëü-
íî ç Ôîíäîì äîïîìîãè ³ ðîçâèòêó ä³òÿì
×îðíîáèëÿ ïîäàðóâàëè ë³êàðí³ àïàðàò
äëÿ øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü Infant
Flow SiPAP. Ó÷îðà ïðèëàä ïðåçåíòóâàëè.

Äîñ³ õâîðèì íîâîíàðîäæåíèì äëÿ ï³ä-
òðèìàííÿ äèõàííÿ ââîäèëè òðóáêè ÷åðåç
í³ñ ó òðàõåþ òà çàêà÷óâàëè ó ùå íåçð³ë³
ëåãåí³ ïåâí³ äîçè êèñíþ, òðàâìóþ÷è í³æ-
íó øê³ðó ìàëþêà. Íîâèé æå àïàðàò, çà
ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à ðåàí³ìàö³éíîãî â³ää³-
ëåííÿ Îëåãà Êîðí³é÷óêà, ïðàöþº áåç òà-
êîãî ãðóáîãî âòðó÷àííÿ. Ñïåö³àëüíà êîí-
öåíòðàö³ÿ êèñíþ, ÿêà ðåãóëþºòüñÿ êîì-
ï’þòåðîì, íàäõîäèòü ÷åðåç ðîò. Äî îá-
ëè÷÷ÿ ìàëþêà í³÷îãî êð³ïèòè íå ïîòð³á-
íî. Àïàðàò ùîñåêóíäè ô³êñóº ïàðàìåòðè
îðãàí³çìó ³ ïîäàº ïîòð³áíèé îá’ºì, ùîá
äîïîìàãàòè äèòèí³ ñàìîñò³éíî äèõàòè.

Çàãàëîì äî äðóãî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ùî-
ð³÷íî ïîòðàïëÿº ìàéæå ï³âòîðè ñîòí³
íîâîíàðîäæåíèõ ç ïîëîãîâèõ áóäèíê³â
ñòîëèö³. Ãîëîâíèé ë³êàð Îëüãà Äçþáà
êàæå, ùî 60—75 â³äñîòê³â ³ç íèõ ìàþòü
ïîòðåáó ó øòó÷íîìó ï³äòðèìóâàíí³ äè-
õàííÿ. “Âè íå óÿâëÿºòå, ÿêèé öåé ïîäà-

ðóíîê ö³ííèé äëÿ íàñ. Áåç îáëàäíàííÿ
ìè áåçñèë³,— ðîç÷óëåíî ïîâ³äîìëÿº ãî-
ëîâíà ë³êàðêà.— ßêáè òàê³ àïàðàòè äà-
âàëè, ñêàæ³ìî, çà ñïîðòèâí³ ïåðåìîãè,
òî ÿ ãîòîâà ïðîá³ãòè ìàðàôîíñüêó äèñ-
òàíö³þ ïî âñüîìó ðàéîíó, ò³ëüêè ùîá
ìè ìàëè, ÷èì ðÿòóâàòè ä³òëàõ³â”.

Àïàðàò äëÿ ï³äòðèìàííÿ äèõàííÿ ïðè-
äáàëà äëÿ ë³êàðí³ çà 93,2 òèñ. ãðí áëàãî-
ä³éíà îðãàí³çàö³ÿ Êëóá ëåâ³â. “Ìè äóæå
ðàä³, ùî íàø³ êîøòè äîïîìîæóòü ðÿòó-
âàòè æèòòÿ!” — ñêðîìíî êîìåíòóº ïðå-
çèäåíò êëóáó Ïîë Íàéëàíä.

Íà ñüîãîäí³ ðåàí³ìàö³éíèé â³ää³ë äè-
òÿ÷î¿ ë³êàðí³ ¹ 2 ðîçðàõîâàíèé íà ø³ñòü
ë³æå÷îê. Ðîçì³ñòèòè ó â³ää³ëåíí³ ïðèìóä-
ðèëèñÿ äåâ’ÿòåðî õâîðèõ. Ùå âîñüìåðî
ìàëÿò ÷åêàþòü ó ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ.
Â³ää³ëåííÿ ïëàíóþòü ðîçøèðèòè, ùîá
ìîæíà áóëî ïðèéìàòè õî÷à á 12 íåìîâ-
ëÿò, îäíàê áðàêóº àïàðàòóðè.

Ñâîãî ÷àñó ñïåö³àëüí³ ïðèëàäè çàêëà-
äó ïîäàðóâàëè Ïàïà Ðèìñüêèé ²îàí Ïàâ-
ëî II òà êîëèøí³é ïîñîë ÑØÀ â Óêðà-
¿í³ Åäâàðä Ãåðáñòþ. Ñâîºþ ÷åðãîþ
ÊÌÄÀ âèä³ëèëà äëÿ ë³êàðí³ 2 ìëí ãðí.
Çà ö³ êîøòè ïðîâåëè ðåìîíò òà ïðèêó-
ïèëè äåùî ç îáëàäíàííÿ

Äðóãå äèõàííÿ äëÿ íåìîâëÿò
Ðåàí³ìàö³¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ïîäàðóâàëè íàäñó÷àñíå îáëàäíàííÿ

Ìåøêàíöÿì ñòîëèö³ 
ïîêàæóòü ë³òàêè

За с ас вання с андальної неза онної заб дови на в лиці Березня івсь ій, що Дніпровсь ом районі, деп тат Бло Віталія Клич а Наталія Нова
олос вала обома р ами
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Ìîñêîâñüê³ ÷èíîâíèêè ñÿäóòü 
çà êåðìî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,
à ëîíäîíñüê³ ðóòìàñòåðè â³ä³éäóòü 
â ³ñòîð³þ
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ, 
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

"Хрещати " пропон є чи-
тачам зазирн ти життя
меш анців інших міст.
Для цьо о ми під от вали
добір міжнародних но-
вин та подій зі світових
столиць.

У Мос ві чиновни ів
посадять за ермо

Ó òðåò³é äåêàä³ ëèïíÿ çà êåð-
ìî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
Ìîñêâè ñÿäóòü íà÷àëüíèêè àâòî-
ïàðê³â ðîñ³éñüêî¿ ñòîëèö³. Òàêèì
÷èíîì "Ìîñì³ñüêòðàíñ" ðîçïî÷-
íå àêö³þ "Êåð³âíèê çà êåðìîì".
¯¿ ìåòà — äîâåñòè ìåøêàíöÿì
ìåãàïîë³ñà, ùî êåð³âíèêè àâòî-
ïàðê³â íå ïðîñòî ÷èíîâíèêè. À
íàâïàêè, âîíè çíàþòü ïðî ðîáî-
òó ï³äëåãëèõ íå ç ÷óòîê ³ òàê ñà-
ìî, ÿê ³ âîä³¿, ïðîõîäÿòü êóðñè
ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿. Íà ìàðøðóòè âèé-
äóòü íà÷àëüíèêè âñ³õ 54 ô³ë³àë³â
"Ìîñì³ñüêòðàíñó". Êîæåí ç íèõ
êåðóâàòèìå àâòîáóñîì ïî ãîäèí³
íà äåíü. Íà êîæí³é çóïèíö³ ïà-
ñàæèð³â ³íôîðìóâàòèìóòü ïðî òå,
õòî êîíêðåòíî ¿õ âåçå. Êð³ì òî-
ãî, íà áîðòàõ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó Ìîñêâè ç'ÿâèòüñÿ âå-
ëèêà òàáëè÷êà "Çà êåðìîì êåð³â-
íèê".

Мерія Рим
заборонила їсти
та спати поблиз
пам'ятни ів

Ìóí³öèïàë³òåò Ðèìó óõâàëèâ
çàêîí, ÿêèé çàáîðîíÿº ó ì³ñò³ ¿ñ-
òè, ðîçïèâàòè àëêîãîëüí³ íàïî¿,
êðè÷àòè òà ñïàòè ïîáëèçó ³ñòî-
ðè÷íèõ ïàì'ÿòíèê³â. Íà ïîðóø-
íèê³â î÷³êóº øòðàô ó ðîçì³ð³ 50
ºâðî. Âëàäà ³òàë³éñüêî¿ ñòîëèö³
ìîòèâóâàëà ñâîº ð³øåííÿ ïîáî-
þâàííÿìè çà çáåðåæåííÿ ïàì'ÿò-
íèê³â, à òàêîæ ïðîâåäåííÿì êàì-
ïàí³¿ ç ï³äòðèìêè ÷èñòîòè â Ðè-
ì³. Äî ñëîâà, çãàäàí³ ïðàâèëà ùî-
äî ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó âæå
ê³ëüêà ðîê³â ä³þòü ó òàêèõ ³òàë³é-
ñüêèõ ì³ñòàõ, ÿê Ôëîðåíö³ÿ òà Âå-
íåö³ÿ.

Символом Парижа
стан ть сталеві
ороб и
Ôðàíöóçüêèé àðõ³òåêòîð Æàí

Íóâåëü âèãðàâ êîíêóðñ íà ïðàâî
áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõ³âêè —
êîíêóðåíòà Åéôåëåâî¿ âåæ³. Íî-
âó âåæó çâåäóþòü ó íàéá³ëüøîìó
â ªâðîï³ ä³ëîâîìó êâàðòàë³, ùî
ðîçòàøîâàíèé íà çàõ³äí³é îêîëè-
ö³ Ïàðèæà. Âîíà ìàòèìå âèñîòó
300 ìåòð³â ³ ëèøå òðîõè íå äîòÿã-
íå çà ðîçì³ðàìè äî Åéôåëåâî¿. Ó
ïðÿìîêóòíîìó ïðèì³ùåíí³,
âêðèòîìó ìàòîâîþ, êîòðà íå ³ð-
æàâ³º, ñòàëëþ, îáëàøòóþòü îô³-
ñè, êâàðòèðè, ãîòåë³, ìàãàçèíè òà
ðåñòîðàíè. Áóä³âëÿ áóäå ñõîæà íà
âåëè÷åçí³ íàêëàäåí³ îäíà íà îä-
íó êîðîáêè ç â³äêðèòèìè òåðàñà-
ìè â ³òàë³éñüêîìó ñòèë³.

У шотландсь ій
столиці піднімають
національн
самосвідомість

Ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ â Åäèí-
áóðç³ â³äêðèëàñÿ ãàëåðåÿ ç ïîñò³é-
íîþ åêñïîçèö³ºþ: "Øîòëàíä³ÿ —
êðà¿íà, ÿêà çì³íþºòüñÿ". Åêñïî-
çèö³ÿ òåìàòè÷íî ïîä³ëåíà íà ê³ëü-
êà ÷àñòèí, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ð³ç-
í³ ñòîðîíè ³ñòîð³¿ òà æèòòÿ Øîò-
ëàíä³¿: â³éñüêîâèé ïåð³îä, ïðî-
ìèñëîâ³ñòü, ñîö³àëüí³ çì³íè, ³ì-
ì³ãðàö³ÿ, äîñÿãíåííÿ øîòëàíäö³â
ó ñïîðò³, êóëüòóð³, ìåäèöèí³ òà
íàóö³. Íà âèñòàâö³ ìîæíà áåç-
ïëàòíî ä³ñòàòè ³íôîðìàö³þ ïðî
öþ ã³ðñüêó êðà¿íó, ¿¿ ìèíóëå, ãåî-
ãðàô³þ ³ ãåí³àëüí³ âèíàõîäè,
çðîáëåí³ øîòëàíäöÿìè. Íàïðè-
êëàä, ìàëî êîìó â ñâ³ò³ â³äîìî,
ùî ñàìå â Øîòëàíä³¿ áóëî âèíàé-
äåíî ïåí³öèë³í òà òåëåáà÷åííÿ.
Îñîáëèâå ì³ñöå â åêñïîçèö³¿ â³ä-
âåäåíî äîáóâàííþ íàôòè â Ï³â-
í³÷íîìó ìîð³, ùî ïðèíîñèòü ðå-
ã³îíó ÷èìàë³ ãðîø³. Â³äâ³äóâà÷àì
ãàëåðå¿ òàêîæ äåìîíñòðóþòü ñïå-
ö³àëüíî çíÿòèé ô³ëüì "Îäíà íà-
ö³ÿ, ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ãîëîñ³â". Ó
íüîìó ñàì³ ìåøêàíö³ êðà¿íè, êîò-
ðà âõîäèòü äî ñêëàäó Âåëèêî¿
Áðèòàí³¿, ðîçïîâ³äàþòü, ùî îçíà-
÷àº äëÿ íèõ áóòè øîòëàíäöåì,
æèòè òà ïðàöþâàòè â Øîòëàíä³¿.
Â³äêðèòòÿ ãàëåðå¿ ïîêëèêàíå
ñïðèÿòè çðîñòàííþ ñàìîñâ³äîìî-
ñò³ øîòëàíäö³â ÿê íàö³¿. Àäæå
âëàäà ³ íàñåëåííÿ ö³º¿ ïðîâ³íö³¿
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ îñòàíí³ì ÷àñîì
àêòèâíî âèñëîâëþþòüñÿ çà â³ä-
íîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ äåðæàâè.

Лондон поліпш є
е оло ію технічними
новин ами

Ìåð³ÿ Ëîíäîíà îãîëîñèëà
êîíêóðñ íà ñòâîðåííÿ äèçàéíó
íîâîãî àâòîáóñà — ñèìâîëó ì³ñ-
òà. Íåçâè÷àéíå çìàãàííÿ çóìîâ-
ëåíåíå çàâåðøåííÿì ñòðîêó ðå-
ãóëÿðíî¿ åêñïëóàòàö³¿ ëåãåíäàð-
íîãî äâîïîâåðõîâîãî àâòîáóñà
ìàðêè "Ðóòìàñòåð". Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì äâîïîâåðõ³âêè âèêîðèñòîâó-
âàëè ò³ëüêè íà ³ñòîðè÷íèõ òà
åêñêóðñ³éíèõ ìàðøðóòàõ. Âðåø-
ò³-ðåøò òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåí-
íÿ ñòîëèö³ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ ³ âè-
ñîê³ åêîëîã³÷í³ âèìîãè îñòàòî÷-
íî çàâåðøèëè åðó ðóòìàñòåð³â.
Àâòîáóñ íîâîãî çðàçêà îáîâ'ÿç-
êîâî ìàòèìå â³äêðèòó ïëàòôîð-
ìó äëÿ øâèäêî¿ ïîñàäêè òà âè-
ñàäêè, à òàêîæ áóäå åêîëîã³÷íî
÷èñòèì òà ïðèäàòíèì äëÿ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ ³íâàë³ä³â. Ï³äñóìêè
êîíêóðñó ï³ä³á’þòü ó æîâòí³ 2008
ðîêó.

À òèì ÷àñîì ó Ëîíäîí³ â³ä÷è-
íèâ äâåð³ ïåðøèé ó ñâ³ò³ åêîëî-
ã³÷íèé í³÷íèé êëóá "Áîã Ñîíöÿ".
Â³í îñíàùåíèé â³òðÿíèìè òóðá³-
íàìè òà åíåðãîñèñòåìîþ, ùî ïðà-
öþº íà ñîíÿ÷í³é åíåðã³¿. "Íàä-
ëèøêàìè" åëåêòðèêè êëóá ìàº
íàì³ð ä³ëèòèñÿ ç ì³ñöåâèìè æè-
òåëÿìè. Íàéö³êàâ³øå òå, ùî
òàíöïîë êëóáó îñíàùåíî ñïåö³-
àëüíèìè ïðèñòðîÿìè, çàâäÿêè
ÿêèì òàíö³ òàêîæ ñòàþòü çàñîáîì
âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Òà-
êèì ÷èíîì ìîæå âèðîáëÿòèñÿ äî

60 â³äñîòê³â åëåêòðèêè äëÿ ïî-
òðåá êëóáó.

Головна в лиця
Варшави від рилася
після ремонт

Ó Âàðøàâ³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå
â³äêðèòòÿ Êðàê³âñüêîãî Ïå-
ðåäì³ñòÿ — îäí³º¿ ç ãîëîâíèõ âó-
ëèöü ïîëüñüêî¿ ñòîëèö³. Çà äâà
ðîêè ðåìîíòó âóëèöÿ äóæå çì³íè-
ëàñÿ, ñòàâøè îäí³ºþ ç íàéêðàñè-
â³øèõ ó Ïîëüù³ òà íàâ³òü ó âñ³é
ªâðîï³, ââàæàþòü ì³ñöåâ³ àðõ³-
òåêòîðè. Ðîçøèðèëè òðîòóàðè,
âóëèöþ âèìîñòèëè ãðàí³òîì
òðüîõ âèä³â: æîâòóâàòèì êèòàé-
ñüêèì, ÷åðâîíèì øâåäñüêèì òà
ñ³ðèì, ïðèâåçåíèì ç ïîëüñüêîãî
ì³ñòà Ñòøåãîìà. Êð³ì òîãî, íà
Êðàê³âñüêîìó Ïåðåäì³ñò³ âñòàíî-
âèëè ëàâè òà ïîñàäèëè 74 äåðå-
âà. Íàâïðîòè êîæíî¿ âèçíà÷íî¿
ïàì'ÿòêè ðîçì³ñòèëè ðåïðîäóêö³þ
ñòàðîâèííî¿ êàðòèíè. Êîëèñü öÿ
âóëèöÿ áóëà ïåðøèì åòàïîì òàê
çâàíîãî Êîðîë³âñüêîãî òðàêòó.
Âîíà ïðîñòóâàëà â³ä Êîðîë³âñüêî-
ãî ïàëàöó â íàïðÿìêó ïàðêó "Ëà-
çåíêè". ¯¿ äîâæèíà ñòàíîâèòü ê³-
ëîìåòð.

Франц зь а столиця
дала при лад
передмістям щодо
запровадження
велосипедно о
транспорт

Íà öüîìó òèæí³ ìèíóâ ð³ê, êî-
ëè ó ôðàíöóçüê³é ñòîëèö³ â³äêðè-

ëàñÿ ìåðåæà àâòîìàòè÷íîãî ïðî-
êàòó âåëîñèïåä³â. ßê ñâ³ä÷èòü
ñòàòèñòèêà, çà öåé ÷àñ âåëîñè-
ïåäè áðàëè íàïðîêàò ïîíàä 27
ì³ëüéîí³â ðàç³â. Ðåêîðäíó ê³ëü-
ê³ñòü ïåðåì³ùåíü íà âåëîñèïå-
äàõ — 140 òèñÿ÷ ðàç³â ïðîòÿãîì
äîáè — çàô³êñîâàíî 21 ÷åðâíÿ,
êîëè â ì³ñò³ â³äáóâàëîñÿ Ñâÿòî
ìóçèêè. Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³
ìîäè òà êðàñè ä³º 1200 àâòîìà-
òè÷íèõ ñòàíö³é, íà ÿêèõ ìîæíà
âçÿòè âåëîñèïåä, ñêîðèñòàâøèñü
ïðèäáàíîþ íàïåðåä êàðòêîþ.
Ïîâåðíóòè éîãî äîçâîëÿºòüñÿ íà
áóäü-ÿêó çðó÷íó ñòàíö³þ. Ñòîÿí-
êè çóñòð³÷àþòüñÿ ïðèáëèçíî ÷å-
ðåç êîæí³ 300 ìåòð³â. Íèí³
ôðàíöóçüêîþ ñòîëèöåþ ¿çäÿòü
ìàéæå 20 òèñÿ÷ âåëîñèïåä³â. Áà-
ãàòî õòî ç ìåøêàíö³â òà ãîñòåé
Ïàðèæà òåïåð âèêîðèñòîâóº ¿õ
ÿê ãîëîâíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á.
Íàéáëèæ÷èìè ì³ñÿöÿìè ìåðåæó
ïðîêàòó ðîçøèðÿòü äî ïå-
ðåäì³ñòü.

Най ращі аеропорти
світ розташовані
в Азії

Íàéêðàùèì àåðîïîðòîì ñâ³òó,
çà ï³äñóìêàìè ùîð³÷íîãî îïè-
òóâàííÿ áðèòàíñüêî¿ äîñë³ä-
íèöüêî¿ êîìïàí³¿ Skytrax, óêîò-
ðå âèçíàíî Ãîíêîíã. Öå âæå éî-
ãî ñüîìà ïåðåìîãà çà îñòàíí³ 10
ðîê³â. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³â àåðî-
ïîðò Ñ³íãàïóðà, òðåòº — Ñåóë.
Àåðîïîðò ñòîëèö³ Ðåñïóáë³êè
Êîðåÿ ïåðåì³ã ó íîì³íàö³ÿõ
"Ïðîõîäæåííÿ êîíòðîëþ áåçïå-
êè", "×èñòîòà â òåðì³íàë³" òà
"×èñòîòà â òóàëåòàõ", Ãîíêîí-

ãó — ó êàòåãîð³¿ "Íàéêðàùèé
òðàíçèòíèé àåðîïîðò", Ñ³íãàïó-
ðà — "Êðàù³ êàôå òà ðåñòîðà-
íè", "Êðàù³ ìàãàçèíè" ³ "Ðîçâà-
ãè â àåðîïîðòó".

Ðåã³îíàëüíèìè ïåðåìîæöÿìè
êîíêóðñó ñòàëè Êåéïòàóí ó Àô-
ðèö³, Ìþíõåí â ªâðîï³, Áð³ñáåí
ó Òèõîîêåàíñüêîìó ðåã³îí³, Òåëü-
Àâ³â íà Áëèçüêîìó Ñõîä³, Ñàí-
Ôðàíöèñêî â Ï³âí³÷í³é Àìåðè-
ö³, Ìåõ³êî â Öåíòðàëüí³é Àìå-
ðèö³, Áóåíîñ-Àéðåñ ó Ï³âäåíí³é
Àìåðèö³. ßê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ
â àåðîïîðòàõ ñâ³òó îö³íþâàëè çà
39 êðèòåð³ÿìè øëÿõîì îïèòóâàí-
íÿ ìàéæå 8 ì³ëüéîí³â ïàñàæèð³â
ïðîòÿãîì ðîêó. Çàãàëîì çãàäàíî
ïîíàä 190 òåðì³íàë³â.

У Пе іні
на час Олімпіади
заборонили страви
із соба

Âëàäà Ïåê³íà çîáîâ'ÿçàëà âëàñ-
íèê³â ðåñòîðàí³â íà ÷àñ Îë³ìï³é-
ñüêèõ òà Ïàðàë³ìï³éñüê³õ ³ãîð âè-
ëó÷èòè ç ìåíþ ñòðàâè ç ì'ÿñà ñî-
áàê. Ñòîëè÷í³ ÷èíîâíèêè ñòóð-
áîâàí³ òèì, ùî òàê³ ñòðàâè ìî-
æóòü îáðàçèòè çàõ³äíèõ ãîñòåé.
Òîìó ðåñòîðàíè, ÿê³ â³äâ³äóâàòè-
ìóòü ³íîçåìí³ òóðèñòè, ïîâèíí³
ïîâàæàòè çâè÷à¿ ³íøèõ êðà¿í òà
ìóñÿòü ïðèïèíèòè ãîòóâàòè ñî-
áà÷àòèíó. Íàãàäàºìî, ùî ñîáà-
÷èì ì'ÿñîì õàð÷óºòüñÿ âåëèêà êî-
ðåéñüêà ãðîìàäà, ÿêà ìåøêàº â
ñòîëèö³ Êèòàþ. ßê â³äîìî, ï³ä
÷àñ Îë³ìï³àäè â Ñåóë³ 1988 ðîêó
êîðåéö³ òàêîæ âðàõóâàëè êðèòè-
êó ç áîêó Çàõîäó ³ çàáîðîíèëè ïî-
äàâàòè òàê³ ñòðàâè

Лондон ш ає замін автоб сном символ
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Ãàëèíà ²âàí³âíà ÊÎÆÌßÊ,
1936 ðîêó íàðîäæåííÿ, ì³ñòî Êè¿â

— Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ó íàø³é ñ³ì’¿
íå âåëè ðîçìîâ ïðî Ãîëîäîìîð. ²íêîëè
áàòüêè, êîëè ìè âåðåäóâàëè ³ ÷îãîñü íå
õîò³ëè ¿ñòè, ãîâîðèëè: “Âè ùå ãîëîäó íå
çíàºòå, ùîá øâèäåíüêî òàð³ëêè ñòàëè ïóñ-
òèìè”.

Äåñü ó 70-õ ðîêàõ ÿ ïðèéøëà äî áàòüê³â
³ çàñòàëà â ãîñòÿõ áàòüêîâîãî ìîëîäøîãî
áðàòà, ÿêèé ðîçïîâ³äàâ ïðî òå, ùî â 1932—
1933 ðîêàõ â³í âèõîâóâàâñÿ â äèòÿ÷îìó áó-
äèíêó. Íà ìîº çàïèòàííÿ, ÷îìó â³í ïðè
æèâèõ áàòüêàõ ïåðåáóâàâ ó äèòÿ÷îìó áó-
äèíêó â³äïîâ³â, ùî â 1932—1933 ðîêàõ â
êðà¿í³ áóâ ñòðàøíèé (ÿ ï³äêðåñëèëà öå ñëî-
âî, áî âîíî ïðîçâó÷àëî â ðîçïîâ³ä³) ãîëîä.
Áàòüêè çàëèøàëè âäîìà ìîëîäøèõ ä³òåé
ïðè ñ³ì’¿, à ñòàðøèõ â³ääàâàëè äî äèòÿ÷èõ
áóäèíê³â, äå ¿õ ãîäóâàëè ³ âîíè ìàëè çìî-
ãó âèæèòè, íå ïîìåðòè ç ãîëîäó. Ï³ñëÿ
öüîãî ìî¿ áàòüêè ïî÷àëè ðîçïîâ³äàòè ïðî
“ñòðàøíèé ãîëîä”, íàçèâàþ÷è éîãî ãîëî-
äîâêîþ. Âîíè ãîâîðèëè ïðî òå, ùî íà ïðè-
âîêçàëüíó ïëîùó ïðèâîäèëè, ïðèâîçèëè
ä³òåé ³ çàëèøàëè ¿õ, ìàþ÷è íàä³þ, ùî çà-
áåðóòü äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó.

À ìàìà ðîçïîâ³ëà æàõëèâó ³ñòîð³þ ïðî
òå, ÿê íà ðîç³ âóëèöü Ôðàíêà (òîä³ âîíà
íàçèâàëàñÿ Íåñòåð³âñüêà) ³ Ëåí³íà, äå çíà-
õîäèëàñÿ òîä³ àïòåêà, íà ñõîäèíêàõ ëåæà-
ëà ìåðòâà æ³íêà, à ìàëå äèòèí÷à øóêàëî
ãðóäü, ðó÷åíÿòàìè íàìàãàëîñÿ ðîçñòåáíó-
òè ´óäçèêè.

Ôåäîñ³ÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ,
ñåëî Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà

— Ñòðàøíà òðàãåä³ÿ òðàïèëàñÿ íà Ìè-
ãàøêîâîìó êóòêó ñ. Òðîºùèíà. Äâ³ ä³â÷èí-
êè, ïóõíó÷è â³ä ãîëîäó, âèðèëè ó ñóñ³äà
ê³ëüêà êóù³â êàðòîïë³, ÿêó â³í íåäàâíî ïî-
ñàäèâ. Íå âñòèãëè íàâ³òü ç’¿ñòè, ÿê ñóñ³ä
ïðèá³ã, ñõîïèâ ¿õ ³ çàìêíóâ ó ñâîºìó ïî-
ãðåá³.

Ðÿòóâàòè íå áóëî êîìó, áî áàòüêè âìåð-
ëè â³ä ãîëîäó çèìîþ, ³ âîíè çàëèøèëèñÿ
ñèðîòàìè. Òðè äí³ â³í ìîðèâ ä³òåé ãîëî-
äîì. Ùå é âîäó ëèâ ÷åðåç òðóáó íà íèõ.
Òðè äí³ ñóñ³äè ÷óëè ¿õ ïëà÷ ³ áëàãàííÿ. À
ïîò³ì ä³òè çàìîâêëè íàçàâæäè.

À ùå îäíîãî õëîïöÿ, òåæ ñèðîòó, çà òå,
ùî âèðèâ êóáàõ êàðòîïë³, ïîñàäèëè â “õî-
ëîäíó” (ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ ñ³ëüðàäè). Ïîò³ì
ñ³ëüñüê³ àêòèâ³ñòè âíî÷³ âèâåëè éîãî íà
Ãîðáè (óðî÷èùå íà õóòîð³), âèêîïàëè ÿìó
³ æèâèì çàêîïàëè. Õëîïåöü ïðîñèâñÿ, ïëà-
êàâ, íàìàãàâñÿ âèë³çòè, àëå éîãî áèëè é
øòîâõàëè íàçàä ó ÿìó, ïîêè â³í çíåñèë³â
³ ïîìåð.

ßê æèëè ö³ ëþäè âñå æèòòÿ? ×è íå ñíè-
ëèñÿ ¿ì îò³ äèòÿ÷³ ðóêè, ùî ïðîñòÿãàâ ³ç
ÿìè ãîëîäíèé íàï³âæèâèé õëîï÷èê? Îòàê
áóäóâàëè êîìóí³çì.

À òåïåð âîíè ùå é íå õî÷óòü âèçíàòè Ãî-
ëîäîìîð íà Óêðà¿í³! Êàæóòü, òðåáà ìîëè-
òèñÿ çà âîðîã³â. Òà õàé âîíè âèùåçíóòü óñ³
ç³ ñâî¿ìè ñ³ì’ÿìè ðàçîì. À ïîìåðëèì,
ñòðàæäàëüöÿì — öàðñòâî íåáåñíå ³ â³÷íèé
ñïîê³é.

Ëþáîâ Ôåäîð³âíà ÒÎÂÙÀÊ,
1922 ðîêó íàðîäæåííÿ,
ì³ñòî Êè¿â

— Íà ïî÷àòêó 1930-õ ðîê³â æèëè ó Êè-
ºâ³ íà âóë. Íîâîçàáàðñüê³é, 91, ó âëàñíî-
ìó ñòàðîìó áóäèíêó. Ìàìà áóëà äîìîãîñ-
ïîäàðêîþ, íÿíü÷èëà ìàëèõ ä³òåé, äîãëÿäà-
ëà êîðîâó. Áàòüêî áóâ þâåë³ðîì ó ìàéñòåð-
í³, áóâ ìàéñòðîì íà âñ³ ðóêè.

Ó 1932 ð. íàñòàâ ãîëîä. Õë³áà âäîìà íå
áóëî âçàãàë³. Ðÿòóâàëèñÿ ëèøå òèì, ùî áó-
ëî ìîëîêî. Äîáðå ïàì’ÿòàþ, ÿê ìè ç áðà-
òèêîì ëàçèëè ïî õîëîäí³é ïå÷³ ³ ïåðåðè-
âàëè âñ³ êîâäðè ³ ðÿäíà. Ìàìà ãðèìíóëà

íà íàñ, ùîá íå ðîáèëè ãàðìèäåðó, à ìè äó-
ìàëè çíàéòè â ðå÷àõ íà ïå÷³ õî÷ êðèõòè ñó-
õàðèêà ÷è çåðíèíó. ¯ëè ëóøïàéêè ç êàð-
òîïë³.

Ó Êèºâ³ áóëî áàãàòî á³æåíö³â, õîäèëè
ïðîñèëè õë³áà, òàêîæ â òîé ÷àñ áóëî áàãà-
òî âîøåé.

Ïàì’ÿòàþ, ùî ó íàñ íà ãîðîä³ çäîõ ÷ó-
æèé ê³íü, òî òóò æå íà íüîãî íàêèíóëèñÿ
ïóõë³ ãîëîäí³ ëþäè, ð³çàëè øìàòêàìè ³ ðîç-
òÿãóâàëè ïî õàòàõ.

Íàâåñí³ 1933 ð. â êîìåðö³éíèõ ìàãàçè-
íàõ ïî÷àëè ïðîäàâàòè çà âåëèêîþ ö³íîþ
õë³á. Ëþäè ïî÷èíàëè çàéìàòè ÷åðãó çà õë³-
áîì ùå çâå÷îðà, ï³äì³íÿëè îäèí îäíîãî,
ùîá äîñòîÿòèñü ³ êóïèòè îäíó õë³áèíó.
ßêîñü ìàìà ïðîñòîÿëà â ÷åðç³ âñþ í³÷, à
íà äåíü âñå æ òàêè êóïèëà õë³áèíó, ïðèé-
øëè ìè ç áðàòîì, òà ³äó÷è ç ìàìîþ äîäî-
ìó ïî äîðîç³ ïîòðîõó ùèïàëè òà ¿ëè õë³á,
äîêè ïðèéøëè äîäîìó — òî é õë³áèíó
ç’¿ëè. Ùîá âðÿòóâàòè ñ³ì’þ â³ä ãîëîäó,
áàòüêî ï³øîâ íà ðîáîòó ó “Òîðãñ³í”. Áàòü-
êî ïðèéìàâ çîëîòî ó ñêóïêó. Íà ðîáîò³ éî-
ìó äàâàëè ïðîäóêòîâèé ïàéîê, ùî é äî-
ïîìàãàëî ðîäèí³ âèæèòè. Ïàéîê áóâ íå-
çíà÷íèé, àëå áóëà ùå é êîðîâà, ç ìîëî-
êîì, òîìó é âèæèëè.

Ïîò³ì áàòüêî ïåðåéøîâ ó ìàéñòåðíþ
“Ãðàâþð÷àñ”, ùî áóëà íà Õðåùàòèêó, ðå-
ìîíòóâàâ ãîäèííèêè, âèãîòîâëÿâ ôóòëÿðè
äëÿ ãîäèííèê³â. Â ö³é ìàéñòåðí³ ï³äðîá-
ëÿëà ³ ìàìà.

Ó 1938 ðîö³ 30 áåðåçíÿ çààðåøòóâàëè
áàòüêà. Âíî÷³, êîëè ìè ñïàëè, ïðè¿õàëè
ÍÊÂÑ, çàáðàëè áàòüêà. Íàñ îãîëîñèëè âî-
ðîãàìè íàðîäó. Ìàìó íàñòóïíîãî äíÿ âè-
êëèêàëè â ì³ë³ö³þ, çàáðàëè ïàñïîðò ³ íà-
êàçàëè ä³òåé (ìåíå ç áðàòîì) â³ääàòè â äè-
òÿ÷èé áóäèíîê, à ñàì³é âèñåëÿòèñü çà 50
êì â³ä Êèºâà. Ìàìà ïî¿õàëà ó ×åðí³ã³â-
ñüêó îáëàñòü â ì. Îñòåð, ïåðåõîâóâàëàñÿ
äâà òèæí³, à ìè áóëè ñàì³, âàðèëè ñóï íà
ïðèìóñ³ ç ÷îãî ìîãëè, ãëÿä³ëè õàòó é ÷å-
êàëè íà ìàìó. Êîëè ìàìà ïîâåðíóëàñÿ,
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïåðåõîâóâàëàñÿ â õàò³, à ÿê
õòîñü ïðèõîäèâ, ìè â³äêðèâàëè ëÿäó â ïî-
ãð³á ³ ìàìà òàì ïåðåõîâóâàëàñü. Á³äóâàëè
ñòðàøåííî.

Áàòüêà âèäàâ ñåñòðèí ÷îëîâ³ê, ÿêîãî çà-
àðåøòóâàëè ðàí³øå. Ñë³ä÷èé äÿäüêîâ³ ñêà-
çàâ: “Âèäàé 50 ÷îëîâ³ê, à 51 — õîòü ñâîþ
æ³íêó”. Ñïî÷àòêó äÿäüêî íå âèäàâàâ, à îä-
íîãî ðàçó (öå âæå ðîçêàçóâàâ ÷îëîâ³ê, ÿêèé
ñèä³â ç äÿäüêîì â îäí³é êàìåð³ ³ âèéøîâ
ç òþðìè æèâèì) ïîâåðíóâñÿ â êàìåðó çà-
ïëàêàíèì. À íåâäîâç³ áàòüêà çààðåøòóâà-
ëè. Ìàìà õîäèëà äî áàòüêà â òþðìó, ÿêà
áóëà íà Ïå÷åðñüêó. Íîñèëà ïåðåäà÷ó. ×åð-
ãà äî â³êíà â òþðìó áóëà ê³ëîìåòðîâà. Ìà-
ìà âèñòîÿëà ÷åðãó, íàãëÿäà÷ ïîäèâèâñü ó
ñïèñîê ³ àæ âæàõíóâñÿ. Íàãëÿäà÷ ñêàçàâ,
ùî áàòüêî çàñóäæåíèé íà 10 ðîê³â áåç ïðà-
âà ïåðåïèñêè, ïåðåäà÷ó íå âçÿâ.

Áàòüêà íà òîé ÷àñ âæå íå áóëî â æè-
âèõ — 29 êâ³òíÿ 1938 ðîêó éîãî ðîçñòð³-

ëÿëè ó Áèê³âí³. Ïðî öå ìè âçíàëè ëèøå
ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñòàë³íà, êîëè íàì ïðèéøëà
äîâ³äêà ïðî ðåàá³ë³òàö³þ.

Áàòüêà ñóäèëà “òð³éêà ÍÊÂÑ”, ïðèãîâîð
âèêîíàëè äóæå øâèäêî.

Ìàìà çíàéøëà àäâîêàòà, ÿêèé ïîðàäèâ
íàïèñàòè ëèñòà íà ³ì’ÿ Õðóùîâà, ÿêèé
î÷îëþâàâ Óêðà¿íó â 1937—38 pp., ïðî òå,
ùî ìè ç áðàòîì ä³òè, ï³îíåðè 5 ³ 7 êëàñó,
ïðîñèìî íàøó ìàìó çàëèøèòè ç íàìè. Àëå
íåâäîâç³ ³ àäâîêàòà çààðåøòóâàëè é ðåïðå-
ñóâàëè.

Â³ä Õðóùîâà ïðèéøëà â³äïîâ³äü: “Æ³í-
êó çàëèøèòè ç ä³òüìè. Ïîíîâèòè â ïðàâàõ.
Âèäàòè íîâèé ïàñïîðò”. Ìàìà îòðèìàëà
ïàñïîðò, à íåâäîâç³ ïðèõîäèòü ì³ë³ö³îíåð
³ ïðèíîñèòü ïàñïîðò, ùî çàáðàëè, êîëè çà-
àðåøòóâàëè áàòüêà. ² ñòðàøåííî çäèâóâàâ-
ñÿ, ùî ìàìà âæå ìàº ïàñïîðò.

Íàì ïîâ³äîìèëè ç ÍÊÂÑ, ùî áàòüêî ïî-
ìåð â³ä ñåïñèñó 7 áåðåçíÿ 1942 ðîêó â ì³ñ-
öÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³, õî÷à áàòüêà íå áó-
ëî âæå ìàéæå 4 ðîêè, äå ñàìå ïîìåð — íå
âêàçóâàëè.

Ó ê³íö³ 1980-õ ðîê³â ÿ íàïèñàëà ëèñòà â
ÊÃÁ. Íåâäîâç³ ìåí³ ïåðåäçâîíèëè ³ ñêàçà-
ëè, ùî áàòüêà ðîçñòð³ëÿëè â³äðàçó ï³ñëÿ
àðåøòó, àëå áóëè òàê³ ÷àñè, ùî íå ìîæíà
áóëî ãîâîðèòè ïðàâäó. À â æîâòí³ 1992 ð.
ç Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ïî
ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðèñëàëè
ëèñòà ³ç “Ìèñëèâñüêèì êâèòêîì” ìîãî
áàòüêà, ùî çáåð³ãñÿ â ìàòåð³àëàõ éîãî ñïðà-
âè. Öå âñå, ùî çàëèøèëîñÿ â³ä áàòüêà, à
éîãî âæå íå ïîâåðíåø. Àëå ïàì’ÿòü ïðî
áàòüêà çàâæäè áóäå æèâà.

Ìèêîëà ²âàíîâè÷ ßÍÅÍÊÎ,
1917 ðîêó íàðîäæåííÿ,
ì³ñòî Êè¿â

— Ó 1932—1933 ðîêàõ áóâ ãîëîäîìîð,
òîä³ ÿ áóâ øêîëÿðåì. Ìåí³ áóëî 15 ðîê³â.
ß õîäèâ â øêîëó ¹ 89, â 7 êëàñ. Íà Þâ-
áàç³ (áàçàð³) ÿ òîðãóâàâ ñèãàðåòàìè. Êóï-
ëÿâ çà 25 êîï. ïà÷êó, ïðîäàâàâ ïî îäí³é
ïàïåðîñ³ ïî 2 êîï³éêè ³ ìàâ 50 êîï³éîê.
Òîä³ ÿ æèâ íà âóëèö³ Æèëÿíñüê³é, çàðàç
âîíà Ñàêñàãàíñüêîãî. ß áà÷èâ, ÿê íà âó-
ëèöÿõ ³ íà äîðîãàõ ëåæàëè òðóïè ëþäåé.
¯õ ï³äí³ìàëè ³ êèäàëè íà ìàøèíó. Õòî áóâ
æèâèé, ïðîñèëè ¿ñòè. Íà ïðîõàííÿ ð³äíî-
ãî áðàòà ìàòåð³ Ïðîõîðà Êóð³ííîãî ÿ ïî-
¿õàâ ó ñåëî Ïðîõîð³âêó Ãåëüíåç³âñüêîãî
ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Òàì æèëà éî-
ãî äðóæèíà ç äâîìà ìàëèìè ä³òüìè. Áðàò
Ïðîõ³ð òîä³ áóâ ó Á³ëîðóñ³¿ ³ â³ç äîäîìó
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ÿê³ â³í çàðîáèâ íà
ðîáîò³. Ìè ¿õàëè ç íèì ïî¿çäîì äî Çîëî-
òîíîø³. Ïðè¿õàëè ó 12 ãîäèí äíÿ, àëå
äÿäüêî Ïðîõ³ð ³òè äîäîìó áîÿâñÿ, áî éî-
ãî ìîæóòü ïîãðàáóâàòü äîðîãîþ. Ìè äî-
æäàëèñü âå÷îðà ³ ïî÷àëè ³òè. Óæå ïåðåé-
øëè 5 ñ³ë, íî í³êîãî íå çóñòð³ëè ³ç ëþäåé,
í³ êîò³â, í³ ñîáàê íå áóëî âèäíî. Â³êíà áó-
ëè çàáèò³, íå áóëî í³äå ñâ³òëà ó â³êíàõ. Áó-
ëî äóæå òÿæêî ³ áîÿçíî, ÿê íà êëàäîâèù³.
Êîëè ìè ïðèéøëè ó ñâîº ñåëî, äÿäüêî
äîâãî ñòóêàâ ó ñâîþ õàòó, í³õòî íå â³äïî-
â³äàâ. Äÿäüêî ïî÷àâ ïëàêàòè ³ ïðîñèòè ¿¿
â³ä÷èíèòü äâåð³, êîëè âîíà âï³çíàëà éîãî,
â³ä÷èíèëà äâåð³. Ìè çàéøëè ³ ïîáà÷èëè
äóæå õóäåíüêèõ ä³òîê, âîíè áóëè ñõîæ³ íà
ãîëîâàñòèê³â (ñòðàøí³, ãîëîâè âåëèê³).
Æ³íêà ïîïåðåäèëà äÿäüêà, ùîá íå ïîêà-
çóâàëèñÿ, áî ïðèéäóòü, âá’þòü ìåíå,
ç’¿äÿòü ìåíå ³ ä³òåé. Ó õàò³ áóëî òåìíî,
ñâ³òëî íå çàïàëþâàëè. Äÿäüêî ïðîñèâ ¿ñ-
òè. Òðåáà ¿ñòè òðîõè, ùîá çðàçó íå âìåð-
ëè. Ó ñóñ³äà ïîðó÷ ä³òåé ç’¿ëè. Ä³òè ¿ëè ä³-
òåé. Íà ñåë³ áóâ ïîâíèé ãîëîäîìîð. Âå-
÷îðîì ïî¿õàëè â Êè¿â, äÿäüêî ïî¿õàâ íà çà-
ðîá³òêè â Á³ëîðóñ³þ. ×åðåç ï³âòîðà ì³ñÿ-
öÿ, êîëè â³í ïðè¿õàâ ó Êè¿â ³ç õàð÷àìè, ïî-
¿õàâ ó ñåëî Ïðîõîð³âêó. ×åðåç 2—3 äí³
ïðè¿õàâ â³í ³ç ñåëà ³ êàæå, ùî æ³íêà ³ äâîº
ä³òåé ïîìåðëè â³ä ãîëîäó. Â³í áóâ ó äóæå
òÿæêîìó ìîðàëüíîìó ñòàí³, ³ íå çíàâ, ùî
éîãî äàë³ ðîáèòè. Êîëè â³í ïî¿õàâ, á³ëü-
øå éîãî í³õòî íå áà÷èâ. Íå â³äîìî, äå ä³â-
ñÿ ì³é äÿäüêî Ïðîõ³ð Êóð³ííèé

Õðîí³êè Ãîëîäîìîðó
Ñïîãàäè ìåøêàíö³â Êèºâà òà ïåðåäì³ñòÿ ïðî ñòðàøí³ ÷àñè 
ãåíîöèäó 1932—1933 ðîê³â

У серці ожно о раїнця не з асне во онь співч ття до тих, хто пережив олодні часи 30-х
мин ло о століття
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(3337) â³ä 11 ëèïíÿ 2008 ðîêó

Çàïèñè ïîäàþòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про ситуацію в хлібобулочній галузі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 15/15 від 17 липня 2008 року

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 та статті 28 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, статті 9 Закону України “Про ціни та ціноутворення”, статті 191 Господарського кодексу
України, пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повно�
важень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” та
враховуючи листи�звернення відкритого акціонерного товариства “Київхліб” від 11.06.08 № 03�05/193 та
№ 03�05/194, відкритого акціонерного товариства “Київмлин” від 12.06.08 № 1�500 та № 1�501, з метою
забезпечення безперебійного постачання хліба в м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. ²íôîðìàö³þ ðîáî÷î¿ ãðóïè äëÿ âè-
â÷åííÿ ñèòóàö³¿ â õë³áîáóëî÷í³é ãàëóç³ ì.
Êèºâà âçÿòè äî â³äîìà.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè íåãàéíó ðåàë³çàö³þ
âèñíîâê³â òà ðåêîìåíäàö³é, íàïðàöüîâà-
íèõ ðîáî÷îþ ãðóïîþ.

3. Çîáîâ’ÿçàòè õë³áîâèðîáíèê³â ñòîëèö³
(ÂÀÒ “Õë³á Êèºâà”, ÂÀÒ “Êè¿âõë³á” òà
ÂÀÒ “Êè¿âìëèí”) ó òðèäåííèé òåðì³í ï³ä-
ïèñàòè ç âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ) ìåìîðàíäóì ïðî çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåðåá³éíîãî ïîñòà÷àííÿ õë³áà ìåøêàí-
öÿì ñòîëèö³.

4. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíèì çàñîáàì ìà-

ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ³í-
ôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà ùîäî
öüîãî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè, à òàêîæ ùîäî
ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè äëÿ
âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ â õë³áîáóëî÷í³é ãàëóç³ ì.
Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà.
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã ³ íà
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порядок денний пленарного засідання 
II сесії Київради VI скликання 10.06.08

Рішення Київської міської ради № 1/1 від 10 червня 2008 року

Враховуючи подання Київського міського голови Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ ²² ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VI ñêëèêàííÿ
10.06.08 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî óòâîðåííÿ ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ II ñå-
ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ.

2. Ïðî îáðàííÿ çàñòóïíèêà Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Ïðî óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³ä-
ãîòîâêè Ðåãëàìåíòó ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ.

4. Ïðî óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³ä-

ãîòîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî ôîðìóâàííÿ ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI
ñêëèêàííÿ.

5. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” ùîäî íå-
îáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî ãà-
çîïîñòà÷àííÿ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ï³äâè-
ùåííÿì ö³íè íà ãàç òà âèð³øåííÿì ³íøèõ
íåâ³äêëàäíèõ ïèòàíü”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про утворення лічильної комісії II сесії 
Київради VI скликання

Рішення Київської міської ради № 2/2 від 10 червня 2008 року

Керуючись статтями 46, 50, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою за�
безпечення роботи II сесії Київради VI скликання — встановлення результатів голосувань, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè ë³÷èëüíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ñêëàä³ ñåìè îñ³á — ãîëîâè
ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ òà øåñòè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.

2. Îáðàòè äî ñêëàäó ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ äå-
ïóòàò³â: 

×óáà À. Â. — ãîëîâà êîì³ñ³¿,
Äìèòðóêà Þ. Ï.,

Êàðïóíöîâà Â. Â.,
Ïîíîìàðåíêà Â. Ì.,
Êàçàêîâà Ä. Þ.,
Áàðàíîâà-Ìîõîðòà ÑÌ.,
Ãàâðèëåíêà Á. Á.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про обрання Довгого О. С. заступником 
міського голови — секретарем Київської 

міської ради
Рішення Київської міської ради № 3/3 від 10 червня 2008 року

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 26, пункту 4 частини третьої статті 42, частини першої стат�
ті 50, частини першої статті 56, частини третьої статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, частини третьої статті 14 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та на підста�
ві результатів таємного голосування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Îáðàòè, çà ïðîïîçèö³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðåì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Äîâãîãî Îëåñÿ Ñòàí³ñëàâîâè÷à.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порядок денний пленарного засідання 
ІІ сесії Київради VI скликання 01.07.08

Рішення Київської міської ради № 5/5 від 1 липня 2008 року

Враховуючи подання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VI ñêëèêàííÿ
01.07.08 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïè-
ò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè.

2. Ïðî ïðèñâîºííÿ ðàíãó ïîñàäîâî¿ îñî-

áè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ×åðíîâåöü-
êîìó Ë. Ì.

3. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ðåãëàìåíòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ.

4. Ïðî ïåðåë³ê òà ñêëàä ïîñò³éíèõ êîì³-
ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 6/6 від 1 липня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
01.07.08, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿ-
çàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðà-
ä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò,
³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïî-
âèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1 до рішення Київради від 01.07.2008 № 6/6

Депутатські запити до Київського міського голови, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 01.07.08

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Гріню Ві тор Ростиславович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо роз ляд с ар и меш анців б дин
№7 пров. І. Мар`янен а на діяльність ТОВ
"Захід-Інвест р п"

2. Дейне а Володимир Петрович —
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо с ас вання рішення Київради
№152/3616 від 06.10.05 "Про передач ТОВ
"ФІРМА ДОРІС" земельної ділян и для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
житлово о омпле с з вб дованими
нежилими приміщеннями та пар ін ом на
в л. Л `янівсь ій, 77 Шевчен івсь ом
районі"

3. Дейне а Володимир Петрович —
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про с ас вання рішення Київради щодо
б дівництва житлово о б дин на в л.
Печенізь ій, 11 Шевчен івсь ом районі

4. Дейне а Володимир Петрович —
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо поновлення чинності рішення
Київради від 25.09.03 №59/933 "Про
створення державно о істори о-
архіте т рно о заповідни а "Стародавній
Київ"

5. Клич о Віталій Володимирович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо виділення земельної ділян и інвалід
першої р пи Дер ач Іван Гри орович



66 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  18 липня 2008

6. Клич о Віталій Володимирович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а"

Про технічний стан дамби Київсь о о
водосховища

7. Ковален о Анатолій Андрійович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а"

Про звернення меш анців щодо
заборони б дівництва на б льварі
Др жби народів, 8а Печерсь ом
районі

8. Меліхова Тетяна Іванівна — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо відповіді на деп татсь ий
запит №29/279/259-332 від 13.03.08,
о олошений на пленарном засіданні
Київради 13.03.08

9. Меліхова Тетяна Іванівна — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо збереження від заб дови
охоронної зони Національно о
ботанічно о сад ім. Гриш а

10. На м о Ві тор Ми олайович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо неза онної заб дови
земельної ділян и на в л.
Березня івсь ій, 12 Дніпровсь ом
районі

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Додаток 2 до рішення Київради від 01.07.2008 № 6/6

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), внесені депутатами 

Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 01.07.08

1
.

На м о Ві тор Ми олайович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про рор Дніпровсь о о район м. Києва
Мельнич О.В.
Щодо неза онної заб дови земельної ділян и на в л.

Березня івсь ій, 12 Дніпровсь ом районі

2
.

На м о Ві тор Ми олайович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Щодо неза онної заб дови земельної ділян и на в л.

Березня івсь ій, 12 Дніпровсь ом районі

3
.

Шлапа Алла Василівна —
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Щодо роз ляд с ар и меш анців б дин ів №1 та№3

на в л. Терем івсь ій на діяльність ТОВ "У раїнсь а
б дівельно-інвестиційна р па"

Про перелік та склад постійних 
комісій Київради

Рішення Київської міської ради № 9/9 від 1 липня 2008 року

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та на підставі пропозицій депутатських фракцій щодо формування постійних комісій Київської
міської ради VI скликання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê òà ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè VI ñêëèêàí-
íÿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 9/9 від 1 липня 2008 року

Перелік та склад постійних комісій 
Київської міської ради VI скликання
Постійна комісія з питань бюджету 

та соціально=економічного розвитку

1 ßðîøåíêî Ð. Â. — ãîëîâà
2 Áðåçâ³í À. ². — ïåðøèé çàñòóïíèê
3 Íîâàê ². Â. — çàñòóïíèê
4 Áàðàíîâ-Ìîõîðò Ñ. Ì. — çàñòóïíèê
5 Øëàïàê Â. Ë. — ñåêðåòàð
6 Ìåëüíèê C. M.
7 Ñóïðóíåíêî Â. ².
8 Ô³ëàòîâ ß. Î.

9 Ëóê’ÿíþê Ì. Â.
10 Ñëàâíàÿ Î. Â.
11 Ñëîáîäÿí Ð. Á.
12 Êîìàðíèöüêèé Ä. Ñ.
13 Á³÷óê Þ. Â.
14 Ïàðöõàëàäçå Ë. Ð.
15 ×åðíîâåöüêèé Ñ. Ë.

Постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування 
та архітектури

1 ªâëàõ Î. Þ.— ãîëîâà
2 Øåâ÷åíêî À. À. — ïåðøèé çàñòóïíèê
3 Ùåðáèíñüêà ß. Â. — çàñòóïíèê
4 ²ùåíêî Â. Î. — çàñòóïíèê
5 Êðèì÷àê C. O. — ñåêðåòàð
6 Ìåë³õîâà Ò. ².
7 Áåðåçåíêî Ñ. ².
8 Ãîëèöÿ Ì. Ì.
9 Çàºöü À. Ã.
10 Ë³ùåíêî Î. Â.

11 Áàëåíêî ². Ì.
12 Çàñåíêî Î. Þ.
13 Êîñòðæåâñüêèé Ä. Á.
14 Ãàâðèëåíêî Á. Á.
15 Øïàê ². Â.
16 Îìåëüÿíåíêî Î. À.
17 Ñàìîõ³í Î. Þ.
18 Äðîáîò Â. Ã.
19 ²øóí³íîâ Þ. Ã.

1 Äåéíåãà Â. Ï.— ãîëîâà
2 ²âàíîâ Ï. Ô. — ïåðøèé çàñòóïíèê
3 Àíòîíîâà Î. Þ. — çàñòóïíèê
4 Ìîñêàëü Ä. Ä.—çàñòóïíèê
5 Ëàâðåíåíêî Â. ². — ñåêðåòàð
6 Ëàâðîâ ². Ñ.

7 Òåñëåíêî Ï. Ï.
8 Øòåéíàñ Ð. Á.
9 Ñëåïêàíü Ñ. Ï.
10 ×óá À. Â.
11 Ïàëàìàð÷óê Ì. Ï.

Постійна комісія з питань 
житлово=комунального 

господарства та паливно=енергетичного комплексу

1 Áîíäàð Þ. ². — ãîëîâà
2 Áîðèñåíêî Ñ. ². — çàñòóïíèê
3 Ñ³äîðîâ À. Â. — çàñòóïíèê
4 Øåâ÷óê ª. ª. — ñåêðåòàð

5 ßðöåâ Â. Ì.
6 Áóëãàêîâ Þ. Ê.
7 Êëþñ Î. Â.

Постійна комісія з питань промисловості, 
інноваційної 

та регуляторної політики

1 Øîâêóí ². Â. — ãîëîâà
2 Êîç³ñ Î. Ì. — çàñòóïíèê
3 ßêîâ÷óê Ì. Þ. — çàñòóïíèê
4 Íåçíàë Î. Ã. — ñåêðåòàð

5 Ïëà÷êîâ ². Â.
6 Ëàíîâèé Â. Ò.
7 Êîçèð Ñ. Â.

Постійна комісія з питань торгівлі, 
підприємництва, громадського 

харчування та послуг

1 Ñåí÷óê Â. Â. — ãîëîâà
2 Îâðàìåíêî Î. Â. — çàñòóïíèê
3 Äðàï³é Î. Ô.  çàñòóïíèê
4 Ãåðåãà Ã. Ô. — ñåêðåòàð

5 Òèùåíêî Â. ².
6 Íîâàê Í. Â.
7 Ïàøêî Ï. Â.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я 
та соціального захисту

1 Øëàïàê À. Â. — ãîëîâà
2 Ïàáàò Î. Â. — çàñòóïíèê
3 Êîáºëºâ Â. ². — çàñòóïíèê
4 Ñåìåíþê A. M. — ñåêðåòàð

5 Áåðåãîâèé Þ. Ì.
6 Ëåá³äü Ï. Ä.
7 Êàïëåíêî À. Ñ.

Постійна комісія з питань екологічної політики

1 Ãàâðèëåíêî Î. Á. — ãîëîâà
2 Ïåòüêóí Î. Ä. — çàñòóïíèê
3 Êàçàêîâ Ä. Þ. — çàñòóïíèê
4 Êóð³ííèé Þ. Þ. — ñåêðåòàð
5 Ñàâðàñîâ Ì. Â.

6 Çàºöü Î. Ã.
7 Äðîáîò Á. Â.
8 Ìèðãîðîäñüêèé À. Ñ.
9 Êîñòþê Ñ. Ì.

Постійна комісія з питань транспорту та зв’язку

1 Îë³éíèê Ä. Ì. — ãîëîâà
2 Ëîéôåíôåëüä Î. ß. — çàñòóïíèê
3 Êîíîíåíêî ². Â. — çàñòóïíèê
4 Ëàìáóöüêèé Ì. Ì. — ñåêðåòàð

5 Ìîøåíñüêèé Â. Ç.
6 Ç³í÷åíêî Î. Î.
7 Ñåìèíîãà Â. ².
8 Äåì³íñüêèé Ï. Â.

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв’язків 

та інформаційної політики

1 Êà÷êàí Î. Â. — ãîëîâà
2 Äìèòðóê Þ. Ï. — çàñòóïíèê
3 Ìåëüíè÷óê Ë. Þ. — çàñòóïíèê
4 Í³êóëüøèí Ä. Î. — ñåêðåòàð

5 Ìåäâåäºâ Î. Î.
6 Êëè÷êî Â. Â.
7 Ñåðã³é÷óê Â. Î.

Постійна комісія з питань правопорядку, 
регламенту та депутатської етики

1 Ïàâëèê Â. À. — ãîëîâà
2 Ìåëüíèê Ì. ². — çàñòóïíèê
3 Ãðå÷ê³âñüêèé Ï. Ì. — çàñòóïíèê

4 Êóðèëè÷ Ì. ß. — ñåêðåòàð
5 Êàðïóíöîâ Â. Â.
6 Ðåçí³êîâ Î. Þ.

Постійна комісія з питань культури та туризму

1 Áðèãèíåöü Î. Ì. — ãîëîâà
2 Ðåçí³êîâè÷ Ì. ². — çàñòóïíèê
3 Òîëóáèöüêèé Î. Ï. — çàñòóïíèê

4 Æóðàâñüêèé B. C. — ñåêðåòàð
5 Êîâàëåíêî À. À.

Постійна комісія з питань сім’ї, молоді та спорту

1 Íàóìêî Â. Ì. — ãîëîâà
2 Êóðîâñüêèé Î. ². — çàñòóïíèê
3 ²îíîâà Ì. Ì. — çàñòóïíèê

4 Ãð³íþê Â. Ð. — ñåêðåòàð
5 Àíäð³ºâñüêèé Ä. É.
6 Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Постійна комісія з питань освіти та науки

1 Ïîíîìàðåíêî Â. Ì. — ãîëîâà
2 Íàóìåíêî Â. Ì. — çàñòóïíèê
3 Ìèðîíîâà Ç. Ì. — çàñòóïíèê

4 Õîñò³êîºâ À. Ã. — ñåêðåòàð
5 Çàêðåâñüêà Ë. Î.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Постійна комісія з питань власності
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про транспортне обслуговування учасників
щорічних зборів Ради керуючих Європейсько=

го банку реконструкції та розвитку
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 656 від 14 травня 2008 року

Відповідно до статті 6 Закону України “Про дорожній рух”, протоколу засідання Міжвідомчої ради з ко�
ординації діяльності з підготовки та проведення щорічних зборів Ради керуючих Європейського банку ре�
конструкції та розвитку (далі — щорічних зборів Ради) від 27.02.2008 (№ 11828/2/1�08) та з метою належ�
ного транспортного обслуговування учасників зборів Ради і організації дорожнього руху:

1. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, ñèëàìè Óïðàâë³ííÿ
ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³:

1.1. Ç 17 ïî 20 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç 06.00
ãîä. äî 20.00 ãîä. çàáåçïå÷èòè ïåðåêðèòòÿ ðó-
õó òðàíñïîðòó íà âóë. ²íñòèòóòñüê³é íà ä³ëÿí-
ö³ â³ä âóë. Õðåùàòèê äî âóë. Îëüãèíñüêî¿.

1.2. 17 òðàâíÿ 2008 ðîêó çàáåçïå÷èòè ïå-
ðåêðèòòÿ ðóõó òðàíñïîðòó íà âóë. Ëèñåí-
êà â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë.
ßðîñëàâ³â Âàë.

1.3. Ïîãîäèòè áåçêîøòîâíî ñõåìè ðóõó
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â³ä ì³ñöü ïðîæèâàí-
íÿ äî ì³ñöü ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, ðîçðîá-
ëåí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), òà ñõåìè ðîçì³ùåííÿ çóïèíîê òà
ñòîÿíîê òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ çàáåç-
ïå÷óâàòèìóòü ïåðåâåçåííÿ ó÷àñíèê³â ùî-
ð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè, á³ëÿ ì³ñöü çóñòð³÷³,
ïðîæèâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, ðîç-
ðîáëåí³ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè-
¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” (äàë³ — ÊÏ “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ”).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” (äàë³ ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”):

2.1. Çàáåçïå÷èòè òðàíñïîðòíå îáñëóãîâó-
âàííÿ ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè â³ä
ì³ñöü ïðîæèâàííÿ äî ì³ñöü ïðîâåäåííÿ
çàõîä³â ç 17 ïî 20 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç 07.00
ãîä. äî 19.00 ãîä. ç â³äïîâ³äíîþ åê³ï³ðîâ-
êîþ ðóõîìîãî ñêëàäó.

2.2. Çàáåçïå÷èòè äèñïåò÷åðèçàö³þ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ çä³éñíþâàòèìóòü ïå-
ðåâåçåííÿ ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðà-
äè, ç 15 òðàâíÿ ïî 21 òðàâíÿ 2008 ðîêó,
äëÿ ÷îãî ñòâîðèòè ë³í³éí³ äèñïåò÷åðñüê³
ïóíêòè â ì³ñöÿõ çóñòð³÷³, ïðîæèâàííÿ òà
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, à òàêîæ öåíòðàëüíèé
äèñïåò÷åðñüêèé ïóíêò.

2.3. Çàìîâèòè äî 14.05.2008 êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” (äà-
ë³ — ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”) âèãîòîâëåííÿ
â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â òà ³íôîðìà-
ö³éíèõ òàáëè÷îê äëÿ çóïèíêè àâòîáóñ³â,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïåðåâåçåííÿ ó÷àñíèê³â
ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè.

3. ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”:
3.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ñõåìè ñòî-

ÿíêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ çàáåçïå÷ó-
âàòèìóòü ïåðåâåçåííÿ ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ
çáîð³â Ðàäè, á³ëÿ ì³ñöü çóñòð³÷³, ïðîæèâàí-
íÿ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â (â³äïîâ³äíî äî
ñòðàòåã³¿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè).

3.2. Çàìîâèòè äî 14.05.2008 ÊÏ “Êè¿â-
äîðñåðâ³ñ” âèãîòîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äî-
ðîæí³õ çíàê³â òà ³íôîðìàö³éíèõ òàáëè÷îê
äëÿ ñòîÿíêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ çà-
áåçïå÷óþòü ïåðåâåçåííÿ ó÷àñíèê³â ùîð³÷-
íèõ çáîð³â Ðàäè.

4. ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” çà çàìîâëåííÿì
ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” ³ ÊÏ “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ, íà òåðì³í ïðîâåäåííÿ ùî-
ð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè, äîðîæí³õ çíàê³â òà ³í-
ôîðìàö³éíèõ òàáëè÷îê, ïåðåäáà÷åíèõ ï³ä-
ïóíêòîì 2.3. ïóíêòó 2 òà ï³äïóíêòîì 3.2.
ïóíêòó 3, á³ëÿ ì³ñöü ïðîæèâàííÿ ó÷àñíè-
ê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè òà ì³ñöü ïðîâå-
äåííÿ çàõîä³â.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðîâåñòè ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ïå-
ðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2, 3, 4 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ êîø-
ò³â.

6. Ïðèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíèìè:
6.1. Ç çàáåçïå÷åííÿ òðàíñïîðòíîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â
Ðàäè â³ä ì³ñöü ïðîæèâàííÿ äî ì³ñöü ïðî-
âåäåííÿ çàõîä³â òà äèñïåò÷åðèçàö³¿ ïåðå-
âåçåíü ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè —
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Êè¿âïàñòðàíñ” Ëàìáóöüêîãî
Ìèêîëó Ìèõàéëîâè÷à.

6.2. Ç êîîðäèíàö³¿ òðàíñïîðòíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðà-
äè — çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Íîâîõàöüêî-
ãî ²âàíà Îëåêñàíäðîâè÷à.

6.3. Ç ðîçì³ùåííÿ äèñïåò÷åðèçàö³¿ â àä-
ì³í³ñòðàòèâíîìó áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ìîðîçà Ìèêîëó
²âàíîâè÷à.

6.4. Ç çàáåçïå÷åííÿ ïðèéîìó ó÷àñíèê³â
ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè â àäì³í³ñòðàòèâíî-
ìó áóäèíêó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà îðãàí³çàö³¿ ñòîÿíêè òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â á³ëÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-
äèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ì³æíà-
ðîäíèõ çâ’ÿçê³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ãîëîòó Òàðàñà Àíà-
òîë³éîâè÷à.

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Голова Л. Черновець ий

Про організаційне забезпечення 
проведення офіційного прийому учасників 
щорічних зборів Ради керуючих ЄБРР біля 

арки Дружби народів 18 травня 2008р. 
у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 657 від 14 травня 2008 року

Відповідно до п. 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, на виконання
Плану заходів щодо організації підготовки та проведення щорічних зборів Ради керуючих Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), затвердженого Першим віце�прем’єр�міністром України О. Тур�
чиновим 18.03.2008р., та з метою організації офіційного прийому учасників щорічних зборів Ради керу�
ючих ЄБРР біля арки Дружби народів у м. Києві:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà çàáåçïå÷åííÿ çàõîäó, ô³íàíñîâ³ âèòðà-
òè íà ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ 18 òðàâ-
íÿ 2008 ðîêó ï³ä àðêîþ Äðóæáè íàðîä³â
ó ì. Êèºâ³ îô³ö³éíîãî ïðèéîìó ó÷àñíè-
ê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè êåðóþ÷èõ ªâ-
ðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîç-
âèòêó â³ä ³ìåí³ Óðÿäó Óêðà¿íè âçÿëà íà
ñåáå ÒÎÂ “²í³ò³à” â³äïîâ³äíî äî ëèñòà-
çâåðíåííÿ â³ä 11.04.08ð. ¹ 206.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèäàòè
îðäåð íà òèì÷àñîâå âñòàíîâëåííÿ êîíñ-
òðóêö³é òà îáëàäíàííÿ ï³ä àðêîþ Äðóæ-
áè íàðîä³â 16-19 òðàâíÿ 2008 ðîêó çã³ä-
íî ç çàÿâêîþ îðãàí³çàòîð³â çàõîäó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü
ðåêëàìè, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é, Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðà-
äè êåðóþ÷èõ ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó íà 30-òè ëàéò-
ïîñòåðàõ íà âóë. Õðåùàòèê.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàáåçïå÷èòè 18 òðàâíÿ 2008ð. ÷åðãó-
âàííÿ êàðåò øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ îô³ö³éíîãî ïðè-
éîìó ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè êå-
ðóþ÷èõ ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó ï³ä àðêîþ Äðóæáè
íàðîä³â.

5. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè áëàãî-
óñòð³é ïàðêîâî¿ çîíè á³ëÿ àðêè Äðóæáè
íàðîä³â 16-19 òðàâíÿ 2008 ðîêó.

6. ÂÀÒ “Ô³ðìà Êè¿âñïåöòðàíñ”, ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ” çàáåçïå÷èòè çà çàÿâêîþ
îðãàí³çàòîð³â çàõîäó âñòàíîâëåííÿ á³î-

òóàëåò³â, äîäàòêîâèõ êîíòåéíåð³â òà óðí
ó ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ çàõîäó ï³ä àðêîþ
Äðóæáè íàðîä³â 18 òðàâíÿ 2008 ðîêó.

7. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ÄÀ²
ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³:

7.1. çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêî-
ãî ïîðÿäêó ï³ä àðêîþ Äðóæáè íàðîä³â
16-19 òðàâíÿ 2008 ðîêó;

7.2. ïåðåêðèòè ðóõ òðàíñïîðòó 18 òðàâ-
íÿ 2008 ðîêó ç 19.00 äî 24.00 ïî âóë.
Ïóøê³íñüê³é äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåí-
íÿ ïðèéîìó íà ÷åñòü êåðóþ÷èõ òà ¿õí³õ
äðóæèí/÷îëîâ³ê³â â³ä ³ìåí³ ïðåçèäåíòà
ªÁÐÐ â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

7.3. 18 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç 18.00 äî 24.00
äîçâîëèòè ðóõ àâòîìîá³ë³â VIP-ïåðñîí
ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè êåðó-
þ÷èõ ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òà ðîçâèòêó ïî ïðàâ³é ñìóç³ âóë. Õðå-
ùàòèê (â³ä âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ äî âóë. 
Á. Õìåëüíèöüêîãî) äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ï³ä’¿çäó VIP-ïåðñîí äî áóäèíêó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç
ïîäàëüøèì ïàðêóâàííÿì òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â íà âóë. Ïóøê³íñüê³é.

8. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè 18 òðàâ-
íÿ 2008ð. ÷åðãóâàííÿ àâòîìîá³ë³â ïîæåæ-
íî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ îô³ö³éíîãî ïðèéîìó
ó÷àñíèê³â ùîð³÷íèõ çáîð³â Ðàäè êåðó-
þ÷èõ ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òà ðîçâèòêó ï³ä àðêîþ Äðóæáè íàðî-
ä³â.

9. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè — íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñî-
âîãî óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàäàëêó Â. Ì.

Голова Л. Черновець ий

Про створення державної 
приймальної комісії з прийняття 

в експлуатацію закінченого будівництвом 
об’єкта — станція “Червоний хутір” 

з оборотними тупиками ІІ=го пускового ком=
плексу дільниці Сирецько= 

Печерської лінії метрополітену в м. Києві 
від станції “Харківська” до Харківської площі 

з електродепо “Харківське”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 695 від 20 травня 2008 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.04 № 1243 “Про Порядок прийняття в екс�
плуатацію закінчених будівництвом об’єктів” та з метою прийняття в експлуатацію закінченого будівниц�
твом об’єкта — станція “Червоний хутір” з оборотними тупиками ІІ�го пускового комплексу дільниці Си�
рецько — Печерської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Харківська” до Харківської площі з елек�
тродепо “Харківське”:

1. Ñòâîðèòè äåðæàâíó ïðèéìàëüíó êî-
ì³ñ³þ ç ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í-
÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà — ñòàíö³ÿ
“×åðâîíèé õóò³ð” ç îáîðîòíèìè òóïèêà-
ìè ²²-ãî ïóñêîâîãî êîìïëåêñó ä³ëüíèö³
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó
â ì. Êèºâ³ â³ä ñòàíö³¿ “Õàðê³âñüêà” äî
Õàðê³âñüêî¿ ïëîù³ ç åëåêòðîäåïî “Õàðê³â-
ñüêå” òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

2. Äåðæàâí³é ïðèéìàëüí³é êîì³ñ³¿ ó 15-
äåííèé òåðì³í ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) àêò ïðî ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ
îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ï. 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

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

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

Голова Л. Черновець ий
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Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 695

від 20 травня 2008 року

СКЛАД
державної приймальної комісії з прийняття 

в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта — “Станція 
“Червоний хутір” з оборотними тупиками 

ІІ=го пускового комплексу дільниці Сирецько — Печерської 
лінії метрополітену м. Києві від станції “Харківська” 

до Харківської площі з електродепо “Харківське”

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Басс Д.Я. перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації,
олова омісії

Шпильовий І.Ф. начальни Головно о правління транспорт

К нах В.А. начальни відділ оординації роботи прое тних і б дівельних
ор анізацій

К зьмен о А.М. заст пни олови Дарниць ої районної м. Києві державної
адміністрації

Переходь о Г.Д. начальни правління праці та соціально о захист населення
Дарниць о о район м. Києва

Вердиш Р.Г. начальни сл жби за он забезпечення державно о департамент
пожежної безпе и МНС У раїни

Сма іна Л.В. заст пни начальни а відділ е спертизи державно о правління
охорони нав олишньо о природно о середовища в м.Києві

У раїнець М.Я. заст пни начальни а інспе ції державно о архіте т рно-
б дівельно о онтролю

Сер ієн о С.Г. оловний державний ірничо-технічний інспе тор державної ірничо-
технічної інспе ції ірничодоб вній промисловості та на ляд за
охороною надр територіально о правління Держ ірпромна ляд по
Київсь ій області та в м. Києві

Марієвсь ий В.І. оловний державний санітарний лі ар Південно-Західної залізниці

Сер ієн о А.П. перший заст пни начальни а департамент ДАІ МВС У раїни -
начальни правління

Мірошни ов П.В. начальни ом нально о підприємства "Київсь ий метрополітен"

С ш о І.А. заст пни начальни а ом нально о підприємства "Київсь ий
метрополітен"

Кошма Ю.Б. в.о. дире тора стр т рно о підрозділ "Дире ція б дівництва
метрополітен " КП "Київсь ий метрополітен"

Петрен о В.І. енеральний дире тор ВАТ "Київметроб д"

Печени О.М. начальни територіально о правління Державної інспе ції з
енер озбереження по Київсь ій області та м. Києв

Сидоров М.О. державний інспе тор Держенер она ляд в м.Києві

Яні ін В.В. дире тор ДП "ПІ У рметрот нельпрое т"

Ярославцев О.С. заст пни начальни а- оловний інженер Головно о правління
містоб д вання, архіте т ри та дизайн місь о о середовища

Мозолевич O.Л. олова об`єднано о профспіл ово о омітет ом нально о
підприємства "Київсь ий метрополітен"

Про затвердження проекту дільниці 
Подільсько=Вигурівської лінії метрополітену 

в м. Києві від станції “Глибочицька” 
до станції “Райдужна” з відгалуженням 

в бік житлового масиву 
Вигурівщина=Троєщина

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 696 від 20 травня 2008 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Комплексної схеми
транспорту міста Києва на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.06.2005
№ 433/3009:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò ä³ëüíèö³ Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó â ì. Êè-
ºâ³ â³ä ñòàíö³¿ “Ãëèáî÷èöüêà” äî ñòàíö³¿ “Ðàéäóæíà” ç â³äãàëóæåííÿì â á³ê æèòëîâîãî
ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà, ðåêîìåíäîâàíèé äî çàòâåðäæåííÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ äåð-
æàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè
(ñëóæáà “Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà”)” (ïîçèòèâíèé âèñíîâîê êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿ åêñ-
ïåðòèçè â³ä 05 ãðóäíÿ 2007 ð.) ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðè-
çèêó (ç ÏÄÂ) òà ïîêðèòòÿ ³íôëÿö³éíèõ
ïðîöåñ³â (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäå-
íèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³
áóä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áó-
ä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòîâóþ÷èõ äî-
êóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðå-
â³ðêè ñïåö³àë³çîâàíîþ äåðæàâíîþ îðãàí³-
çàö³ºþ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿í-
ñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (ñëóæáà
“Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà”)”.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” òà êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî” ïåðåäáà÷èòè â ñêëàä³ ðîáî÷î¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ äîäàòêîâ³ ïëîù³ ç îñíîâíèìè îãî-
ðîäæóâàëüíèìè êîíñòðóêö³ÿìè äëÿ ðîçì³-

ùåííÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ îá’ºê-
ò³â, ÿê³ ïîãîäèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

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

Голова Л. Черновець ий

По азни и Од. вимір Кіль ість

Б дівельна довжина дво олійном обчисленні м 10,90

Е спл атаційна довжина м 7,03

Кіль ість станцій в т.ч. пересадочних станцій станція
станція

6
2

Кіль ість ва онів поїзді шт. 6

Е спл атаційна швид ість м/ од. 40

Проп с на спроможність дільниці пар поїздів 40

Провізна спроможність дільниці тис. пас./ од. 40,8

Розрах н овий пасажирообмін станцій тис. пас/доб 300,5

Кіль ість робочих місць на дільниці од. 570

Тривалість б дівництва міс. 62

Кошторисна вартість
б дівництва цінах 2007 р. (з
рах ванням ПДВ, оштів на
по риття витрат, пов`язаних з
інфляційними процесами та
ризи ом), в т.ч.:

- БМР (без ПДВ)
- ошти на по риття ризи

(з ПДВ)
- ошти на по риття

інфляційних процесів (з ПДВ)

тис. рн.
тис. рн.
тис. рн.

тис. рн.

5506909,946
2464616,735
238710,497

785604,816

В том числі:

Власне лінія

Кошторисна вартість
б дівництва цінах 2007р. (з
врах ванням ПДВ, оштів на
по риття витрат, пов`язаних з
інфляційними процесами та
ризи ом), в т.ч.:
- БМР (без ПДВ)
- ошти на по риття ризи

(з ПДВ)
- ошти на по риття інфля-

ційних процесів (з ПДВ)

тис. рн.

тис. рн.

тис. рн.

тис. рн.

5280074,821

2379823,163

234666,662

772343,448

Пере лад а інженерних мереж: (від ритий спосіб)

Кошторисна вартість
б дівництва (з ПДВ) в т.ч.:
- БМР (без ПДВ)
- ошти на по риття ризи

(з ПДВ)
- ошти на по риття інфля-

ційних процесів (з ПДВ)

тис. рн.
тис. рн.
тис. рн.

тис. рн.

59975,593
39269,419
1484,830

6425,172

Пере лад а інженерних мереж (за ритий спосіб)

Кошторисна вартість
б дівництва (з ПДВ) в т.ч.:
- БМР (без ПДВ)
- ошти на по риття ризи

(з ПДВ)
- ошти на по риття

інфляційних процесів (з ПДВ)

тис. рн.

тис. рн.
тис. рн.

тис. рн.

68998,552

45524,153
2559,005

6836,196

Придбання житла для працівни ів КП "Київсь ий метрополітен"

Кошторисна вартість
(з ПДВ)

тис. рн. 70000,000

П с онала одж вальні роботи

Кошторисна вартість
(з ПДВ)

тис. рн. 27860,980

Про підготовку міських пляжів 
та зон відпочинку біля води до оздоровчого

сезону 2008 р. та заходи щодо попередження
нещасних випадків на водних об’єктах

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 697 від 20 травня 2008 року

Відповідно до пункту 7 статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Розпоряджен�
ня Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001 “Про невідкладні заходи щодо запобігання за�
гибелі людей на водних об’єктах”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та з метою забез�
печення відпочинку киян на міських пляжах і в зонах відпочинку на водних об’єктах:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê çîí â³äïî÷èíêó á³-
ëÿ âîäè, ì³ñüêèõ öåíòðàë³çîâàíèõ ïëÿæ³â
òà ïåðñïåêòèâíèõ çîí â³äïî÷èíêó, íà ÿêèõ
çà óìîâ âèêîíàííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â ³ç
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ äîçâîëåíî
â³äïî÷èíîê ç êóïàííÿì â îçäîðîâ÷îìó ñå-
çîí³ 2008 ðîêó, ùî äîäàºòüñÿ.

1.1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é çàëó÷èòè ³íâåñòîð³â øëÿõîì
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â äëÿ çä³éñíåííÿ çà-
õîä³â ³ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ ì³ñü-
êèõ öåíòðàë³çîâàíèõ ïëÿæ³â òà çîí â³äïî-

÷èíêó á³ëÿ âîäè â ì. Êèºâ³ ³ íàäàííÿ ïî-
ñëóã â³äïî÷èâàþ÷èì: âñòàíîâëåííÿ øåç-
ëîíã³â, ëåæàê³â, óñòàòêóâàííÿ ñïîðòèâíèõ,
äèòÿ÷èõ òà ðîçâàæàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â,
óñòàòêóâàííÿ äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè òà ³í.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî îõî-
ðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ âíóòð³ø-
í³õ âîäîéì â ì. Êèºâ³ “Ïëåñî” (äàë³ —
ÊÏ “Ïëåñî”):

2.1. Ïðîäîâæèòè ðîáîòè ïðîòÿãîì ðîêó
³ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ ì³ñüêèõ
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öåíòðàë³çîâàíèõ ïëÿæ³â òà çîí â³äïî÷èí-
êó á³ëÿ âîäè â ì. Êèºâ³;

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðîáîòó ðÿòóâàëüíî-âî-
äîëàçíî¿ ñëóæáè ³ç ïîïåðåäæåííÿ íåùàñ-
íèõ âèïàäê³â íà âîä³ äëÿ íàäàííÿ äîïî-
ìîãè ïîòåðï³ëèì â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî-
÷èíêó íà âîä³;

2.3. Çàáåçïå÷èòè ïëàíîâå îáñòåæåííÿ ³
î÷èñòêó ï³äâîäíèõ ÷àñòèí ïëÿæ³â ñèëàìè
ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíî¿ ñëóæáè;

2.4. Çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ ìåäè÷íèìè
ïðàö³âíèêàìè ïåðøî¿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè íà ì³ñüêèõ ïëÿæàõ òà çîíàõ
â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè ïðè íåùàñíèõ âè-
ïàäêàõ òà ãîñòðèõ çàõâîðþâàííÿõ;

2.5. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ ì. Êèºâà òà ãîñòåé ñòîëèö³ ïðî ì³ñöÿ
ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè òà ïðàâè-
ëà ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó;

2.6. Çàáåçïå÷èòè ëàáîðàòîðíèé êîíòðîëü
çà ÿê³ñòþ âîäè ïîâåðõíåâèõ âîäîéì, ãðóí-
òó, ï³ñêó, ïèòíî¿ âîäè íà çîíàõ â³äïî÷èí-
êó ³ ïëÿæàõ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ñèëàìè Ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè íà ïëÿæàõ òà çîíàõ â³äïî÷èíêó á³ëÿ âî-
äè â ì. Êèºâ³ â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ
â³äïîâ³äíî äî ïëàíó âçàºìîä³¿ ÊÏ “Ïëå-
ñî” òà Ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè.

4. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì, ÊÏ “Ïëåñî” â çîíàõ â³äïî-
÷èíêó íàñåëåííÿ á³ëÿ âîäè òà íà ì³ñüêèõ
ïëÿæàõ:

4.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ êîìïëåêñó
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ çàõîä³â (äåðàòèçàö³é-
íèõ, äåç³íôåêö³éíèõ, ïðîòèìàëÿð³éíèõ,
ïðîòèêë³ùîâèõ, áîðîòüáè ç êàðàíòèííèìè
ðîñëèíàìè òîùî);

4.2. Âñòàíîâèòè ïîïåðåäæóâàëüí³ çíàêè
òà ùèòè á³ëÿ âîäíèõ îá’ºêò³â, ÿê³ íå ðå-
êîìåíäîâàí³ äëÿ êóïàííÿ íàñåëåííÿ, çã³ä-
íî ç äîäàòêîì 1;

4.3. Ïîãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ïëàíè áëàãî-

óñòðîþ òåðèòîð³é ïëÿæ³â òà çîí â³äïî÷èí-
êó á³ëÿ âîäè, ÿê³ áóäóòü íà êîíêóðñíèõ çà-
ñàäàõ çàïðîïîíîâàí³ ³íâåñòîðàì äëÿ ïðî-
âåäåííÿ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà íàäàííÿ
ïîñëóã íàñåëåííþ.

5. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàíåï³äåìñòàíö³¿
çä³éñíþâàòè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé
íàãëÿä çà ñòàíîì ì³ñüêèõ ïëÿæ³â òà çîí
â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè â ì. Êèºâ³.

6. ²íñïåêö³¿ ñóäíîïëàâíîãî òà òðàíñïîðò-
íîãî íàãëÿäó ì. Êèºâà ñï³ëüíî ç ÊÏ “Ïëå-
ñî” íà ë³òí³é ïåð³îä âèçíà÷èòè çîíè, çà-
áîðîíåí³ äëÿ ñóäíîïëàâñòâà ìàëîì³ðíèõ
ñóäåí, â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íà
âîä³ â àêâàòîð³¿ ð. Äí³ïðî.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÊÏ
“Ïëåñî” ïîñò³éíî ïðîâîäèòè ðîç’ÿñíþ-
âàëüíó ðîáîòó ñåðåä íàñåëåííÿ, â ò. ÷. äè-
òÿ÷èõ òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ³ç çàëó÷åí-
íÿì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïî-
ïåðåäæåííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âîä³.

8. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ ïîñèëèòè çàõîäè ³ç çàáåçïå÷åííÿ ãðî-
ìàäñüêîãî ïîðÿäêó â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³ä-
ïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ.

9. Óïðàâë³ííþ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ îðãàí³çóâàòè ðî-
áîòó ïàòðóë³â ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïðî¿ç-
äó òà ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â â ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóãàõ âîäíèõ îá’ºêò³â.

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

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Голова Л. Черновець ий

Затверджено
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 20.05.2008 № 697

ПЕРЕЛІК
зон відпочинку біля води і міських централізованих пляжів, 

на яких дозволено відпочинок в оздоровчому сезоні 2008 року, 
та перспективних зон відпочинку, на яких за умов виконання комплексу

заходів із благоустрою та облаштування дозволено відпочинок 
з купанням в оздоровчому сезоні 2008 року

Çîíè â³äïî÷èíêó

№
п/п

Район Назва зони
відпочин

Розташ вання

1. Голосіївсь ий Голосіївсь а Голосіївсь ий пар ім. Рильсь о о

2. Терем івсь а масив Терем и - II

3. Ж ів острів Столичне шосе

4. Корч ватсь а зато а Галерна

5. Дідоровсь а в л. Затєвахіна, Золотонісь а

6. Дарниць ий озеро Сонячне в л. Рев ць о о

7. пар Партизансь ої
Слави

Червоний х тір

8. Деснянсь ий пар Др жби
народів

острів Тр ханів

9. Троєщинсь а зато а р.Десен а

10. Дніпровсь ий Р санів а Р санівсь ий анал

11. Весел а в л. Ми ільсь о-Слобідсь а

12. Тельбін озеро Тельбін

13. озеро Лісове озеро Лісове, ДВРЗ

14. пар Перемо и П і в н і ч н о - Д а р н и ц ь и й
меліоративний анал

15. Березня и Дніпровсь а набережна

16. Довбич а острів Тр ханів

17. Ми ільсь а Слобід а масив Лівобережний

18. Райд а в л. Райд жна

19. Р санівсь а оса Р санівсь а набережна

20. Гідропар острів Передмістна слобід а

21. острів Долобець ий острів Долобець ий

22. острів Тр ханів острів Тр ханів

23. Оболонсь ий зато а Верблюд зато а Верблюд

24. озеро Центральне проспе т Героїв Сталін рада

25. П ща-Водиця ставо № 8, 5-8 лінії

26. зато а Натал а в л. Прирічна

27. зато а Собаче ирло в л. Прирічна

28. озеро Вербне в л. Приозерна

29. озеро Редьчине в л. Бо атирсь а

30. Печерсь ий Наводниць ий пар ландшафтний пар Печерсь ий

31. Подільсь ий Синьоозерна проспе т Правди

32. Х тір Шевчен а Х тір Шевчен а

33. Святошинсь ий ставо на р.Нив а Ставо №14 на р. Нив а

34. озеро Віра в л. Зодчих

35. Солом`янсь ий Совсь а бал а в л. Кадетсь ий Гай

36. пар Відрадний в л. Героїв Севастополя

37. Шевчен івсь ий пар Нив и ПКіВ Нив и

№ п/п Район Назва пляж Розташ вання

1. Деснянсь ий Чорторий р. Дніпро, ПКіВ Др жби народів

2. Дарниць ий Сонячний озеро Сонячне

3. Оболонсь ий П ща-Водиця ставо на р. Горен а

4. Вербний озеро Вербне

5. Дніпровсь ий Молодіжний острів Долобець ий

6. Дитячий острів Передмістна слобід а

7. Золотий острів Передмістна слобід а

8. Райд а озеро Райд а

9. Тельбін озеро Тельбін

10. Передмістна сло-
бід а

острів Передмістна слобід а

11. Венеція острів Долобець ий

12. Центральний острів Тр ханів

1. Голосіївсь ий Дніпровсь а рив`єра острів Ж ів

2. Галерний зато а Галерна

3. Деснянсь ий Трощина зато а р. Десен а

4. Десен а р. Десен а

5. Дарниць ий Осо ор и Осо ор и

6. Оболонсь ий Верхній зато а Собаче ирло, в л. Прирічна

7. Редьчине озеро Редьчине, в л. Бо атирсь а

8. Натал а зато а Натал а, в л. Прирічна

9. Дніпровсь ий Р санівсь а оса Р санівсь а набережна

10. Весел а Ми ільсь а Слобід а

11. Лісовий озеро Лісове (ДВРЗ)

12. Горбачиха рочище Горбачиха

13. Довбич а острів Тр ханів

14. Святошинсь ий Святошино ставо № 14 на р. Нив а

Ïëÿæ³

Ïåðñïåêòèâí³ çîíè â³äïî÷èíêó, íà ÿêèõ, çà óìîâ âèêîíàííÿ 
êîìïëåêñó çàõîä³â ³ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ, äîçâîëåíî 

â³äïî÷èíîê ç êóïàííÿì â îçäîðîâ÷îìó ñåçîí³ 2008 ðîêó

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Додаток 1
до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.05.2008 № 697

ПЕРЕЛІК
водних об’єктів, які не рекомендовані для купання населення

№ Район Водойма Причина

1. Голосіївсь ий став и Дідоровсь і Не поряд овані

2. став и Голосіївсь і в пар
ім.Рильсь о о

Не пристосовані

3. став и Мишоловсь і Не поряд овані

4. став и житлово о масив Терем и-2 Не пристосовані

5. Дарниць ий: озеро Нижній Тельбін Не поряд оване

6. озеро Вирлиця Не пристосоване

7. зато а Ком ніст Не пристосована

8. зато а Бер овщина Не пристосована

9. водойми на просп. Бажана 3 шт. Не пристосовані

10. озеро Пономарівсь е Не поряд оване

11. озеро Небріж Не поряд оване
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12. озеро Тя ле Не поряд оване

13. озеро Мартишев Не поряд оване

14. озеро Заплавне Не поряд оване

15.

16.

Деснянсь ий озеро Діамантове Не поряд оване

від ритий анал-водовідвід вздовж
в л. За ревсь о о (5 водойм)

Не пристосовано

17. озеро Бобровня Не поряд оване

18. озеро Гнил ша Не поряд оване

19. озеро Кр ле Не поряд оване

20. Дніпровсь ий озеро Беріз а (Гідропар ) Не поряд оване

21. Р санівсь ий анал Не пристосовано

22. Оболонсь ий система шт чних озер Опечень Не пристосовані

23. зато а Верблюд Не пристосована

24. озеро Центральне Не пристосоване

25. Святошинсь ий озеро Віра на в л. Зодчих Не пристосоване

26.

27.
28.

29.
30.

ставо № 15 на р. Нив а на в л.
М. Уша ова

Не поряд ований

водойма на в л. Б л а ова Не пристосована

ставо смт Коцюбинсь е Не поряд ований

ставо на в л. Прил жній Не пристосований

ставо на річці Нив а на в л.
Тр блаїні

Не пристосований

31. Солом’янсь ий став и на р. Нив а селища Ж ляни
3 шт.

Не поряд овані

32. став и Совсь і 3 шт. Не поряд овані

33. став и з балці Проня 3 шт. Не поряд овані

34. ставо пар Відрадний Не пристосований

35. Печерсь ий озеро Вид биць е Не пристосоване

36. озеро Либідсь е Не пристосоване

37. Подільсь ий озеро К ренівсь е Не пристосоване

38. озеро Сирець е Не пристосоване

39. озеро Д б и Не пристосоване

40. озеро Гол бе Не пристосоване

41. озеро Петровсь е Не пристосоване

42. Шевчен івсь ий став и в пар Нив и (6 шт.) Не пристосовані

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про внесення змін до розпоряджень 
Київської міської державної адміністрації 

від 10.08.2006 № 1184, 
від 10.08.2006 № 1185

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 699 від 20 травня 2008 року

Відповідно до Програми соціально�економічного та культурного розвитку м. Києва на 2008 рік, затвер�
дженої рішенням Київської міської ради від 17.01.2008 № 2/4474, з метою своєчасного введення в екс�
плуатацію об’єктів водопостачання:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
10.08.2006 ¹ 1184 “Ïðî äîçâ³ë íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ âîäîïðîâ³ä-
íî¿ ñòàíö³¿ ¹ 1 Äåñíÿíñüêî¿ âîäîïðîâ³ä-
íî¿ ñòàíö³¿ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³”, à ñà-
ìå:

1.1. Â ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè
“31.12.2007” çàì³íèòè öèôðàìè
“31.12.2009”.

2. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
10.08.2006 ¹ 1185 “Ïðî äîçâ³ë íà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ õëîðíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Äåñíÿíñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿
ñòàíö³¿ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå:

2.1. Â ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè
“31.12.2007” çàì³íèòè öèôðàìè
“31.12.2009”.

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

Голова Л. Черновець ий

Про проектування 
та спорудження 

другого пересадочного вузла 
між станціями “Золоті ворота” 

та “Театральна” 
Київського метрополітену

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 661 від 15 травня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Програми соціально�економіч�
ного та культурного розвитку м. Києва на 2008 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від
17.01.2008 № 2/4474, та з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів і забезпечення
належного рівня підготовки проведення в Україні чемпіонату з футболу “Євро�2012”:

1. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà
ñïîðóäæåííÿ äðóãîãî ïåðåñàäî÷íîãî âóç-
ëà ì³æ ñòàíö³ÿìè “Çîëîò³ âîðîòà” òà “Òå-
àòðàëüíà” Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ
òà áóä³âíèöòâà çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí”.

3. ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”:
3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà

ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì.

3.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ íà ñïîðóäæåííÿ äðóãîãî ïåðå-
ñàäî÷íîãî âóçëà ì³æ ñòàíö³ÿìè “Çîëîò³ âî-
ðîòà” òà “Òåàòðàëüíà” Êè¿âñüêîãî ìåòðî-
ïîë³òåíó.

Â ñêëàä³ ïðîåêòó ïåðåäáà÷èòè âëàøòó-
âàííÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ îá’ºêò³â
òà ïîãîäèòè éîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.3. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòó-
âàííÿ çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà.

3.4. Îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè äëÿ ðîçòàøóâàííÿ âåíòèëÿö³éíèõ
ñòîâáóð³â.

3.5. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.6. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
áëàãîóñòð³é çã³äíî ç ïîãîäæåíîþ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíîþ äîêóìåí-
òàö³ºþ òà ïåðåäàòè çà àêòîì â³äïîâ³äíèì
ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä”.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

4.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ñïî-
ðóäæåííÿ äðóãîãî ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà ì³æ
ñòàíö³ÿìè “Çîëîò³ âîðîòà” òà “Òåàòðàëü-
íà” Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó çä³éñíèòè â
ìåæàõ òà â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê.

4.2. Ïîäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà
ñïîðóäæåííÿ äðóãîãî ïåðåñàäî÷íîãî âóç-
ëà ì³æ ñòàíö³ÿìè “Çîëîò³ âîðîòà” òà “Òå-
àòðàëüíà” äî ïðîåêò³â Ïðîãðàì ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê òà íàñòóïí³ ðî-
êè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про матеріальну допомогу 
породіллям

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 662 від 15 травня 2008 року

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та за результатами відві�
дування Київським міським головою Черновецьким Л. М. Київського міського пологового будинку № 7 та
спілкування з породіллями 08.03.08:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 12
òèñ. ãðí. äëÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-
ìîãè ïîðîä³ëëÿì.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè âèäàòêè, çàçíà÷å-
í³ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà
íà 2008 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-

ëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ñïèñîê ïîðîä³ëü, ÿê³ íàðîäèëè ä³òåé â
äåíü â³äâ³äóâàííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïîëî-
ãîâîãî áóäèíêó ¹ 7 Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãî-
ëîâîþ ×åðíîâåöüêèì Ë. Ì.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âè-
ïëàòó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

5. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

Про проектування і реконструкцію 
пересадочного вузла між станціями 

метрополітену “Майдан Незалежності” 
та “Хрещатик” з встановленням 

двох травілаторів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 664 від 15 травня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Програми соціально�економіч�
ного та культурного розвитку м. Києва на 2008 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від
17.01.2008 № 2/4474, та з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів і забезпечення
належного рівня підготовки проведення в Україні чемпіонату з футболу “Євро�2012”:

1. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ïðîåêòóâàííÿ ³ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà ì³æ ñòàí-
ö³ÿìè ìåòðîïîë³òåíó “Ìàéäàí Íåçàëåæ-
íîñò³” òà “Õðåùàòèê” ç âñòàíîâëåííÿì
äâîõ òðàâ³ëàòîð³â.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ
³ ðåêîíñòðóêö³¿ çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí”.

3. ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”:
3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà

ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,
çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

3.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ ïåðåñàäî÷-
íîãî âóçëà ì³æ ñòàíö³ÿìè ìåòðîïîë³òåíó
“Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³” òà “Õðåùàòèê”.

3.3. Îäåðæàòè â ²íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì.
Êèºâ³ äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ðî-
á³ò.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

4.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ îá’ºêòà
“Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà ì³æ
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ñòàíö³ÿìè “Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³” òà
“Õðåùàòèê” ç âñòàíîâëåííÿì äâîõ òðàâ³-
ëàòîð³â” çä³éñíèòè â³äïîâ³äíî äî òà â ìå-
æàõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê.

4.2. Ïîäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîåêòó Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-

ãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê òà íà-
ñòóïí³ ðîêè.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿç-
ê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про виділення коштів 
на закупівлю 

одноразових підгузків (памперсів)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 665 від 15 травня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання міської комплекс�
ної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005
№ 603/3064, у межах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування, та з метою забезпечен�
ня засобами гігієнічного догляду інвалідів та людей похилого віку, прикутих до ліжка:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
êîøòè ó ñóì³ 500,0 òèñ. ãðí äëÿ çàêóï³âë³
îäíîðàçîâèõ ï³äãóçê³â (ïàìïåðñ³â) äëÿ ³í-
âàë³ä³â òà ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, ïðèêóòèõ
äî ë³æêà, ÿê³ ìåøêàþòü â ì³ñò³ Êèºâ³ òà
ïîòðåáóþòü çàñîá³â ã³ã³ºí³÷íîãî äîãëÿäó.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ êîø-
òè, çàçíà÷åí³ â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â
áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê íà âèêîíàí-
íÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáî-
òà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó:

3.1. Íà òåíäåðí³é îñíîâ³ çàáåçïå÷èòè

ïðèäáàííÿ îäíîðàçîâèõ ï³äãóçê³â (ïàì-
ïåðñ³â) äëÿ ³íâàë³ä³â òà ëþäåé ïîõèëîãî â³-
êó, ïðèêóòèõ äî ë³æêà, ÿê³ ìåøêàþòü â
ì³ñò³ Êèºâ³ òà ïîòðåáóþòü çàñîá³â ã³ã³ºí³÷-
íîãî äîãëÿäó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó ïðèäáàíèõ
îäíîðàçîâèõ ï³äãóçê³â (ïàìïåðñ³â) Òåðè-
òîð³àëüíîìó öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â ì. Êèºâà äëÿ ïîäàëü-
øî¿ âèäà÷³ ³íâàë³äàì òà ëþäÿì ïîõèëîãî
â³êó, ïðèêóòèì äî ë³æêà, ÿê³ ìåøêàþòü â
ì³ñò³ Êèºâ³, çã³äíî ç³ ñïèñêàìè, íàäàíè-
ìè ðàéîííèìè òåðèòîð³àëüíèìè öåíòðà-
ìè ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíå-
ð³â òà îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìà-
äÿí.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про капітальний ремонт шляхопроводів № 1,
№ 2 та № 3 через лінію швидкісного трамваю

транспортної розв’язки на перетині проспекту
50=річчя Жовтня та вулиці Гната Юри 

у Святошинському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 540 від 16 квітня 2008 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Пpo до�
рожній рух” та з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів, створення належних умов
організації руху автомобільного транспорту, поновлення надійності і довговічності конструкцій шляхопро�
водів № 1, № 2 та № 3 через лінію швидкісного трамваю транспортної розв’язки, яка розташована на пе�
ретині проспекту 50�річчя Жовтня та вулиці Гната Юри:

1. Çä³éñíèòè ó 2008 ðîö³ ðîçðîáêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, à â 2009 ðî-
ö³ âèêîíàòè ðîáîòè ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
øëÿõîïðîâîä³â ¹ 1, ¹ 2 òà ¹ 3 ÷åðåç ë³-
í³þ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ òðàíñïîðòíî¿
ðîçâ’ÿçêè íà ïåðåòèí³ ïðîñïåêòó 50-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ òà âóëèö³ Ã. Þðè ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ (äàë³ — êàï³òàëüíèé ðåìîíò øëÿ-
õîïðîâîä³â ¹ 1, ¹ 2 òà ¹ 3).

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ
“Êè¿âàâòîäîð” çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”:
3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ ç

ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ òà ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó øëÿõîïðîâî-
ä³â ¹ 1, ¹ 2 òà ¹ 3 â³äïîâ³äíî äî âèìîã
çàêîíîäàâñòâà.

3.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó øëÿõîïðîâîä³â ¹ 1, ¹ 2
òà ¹ 3 ó â³äïîâ³äíîñò³ ç çàòâåðäæåíîþ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà òåðì³íè, ùî âèçíà-
÷åí³ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

3.5. Îäåðæàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.6. Ðîáîòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, âèêîíóâàòè ç ÷àñòêîâèì
îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà ä³ëÿíö³
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç çàéíÿòòÿì ³ñíóþ÷î¿ ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè îäíîãî íàïðÿìêó ðóõó.

4. Ãåíåðàëüí³é ïðîåêòí³é îðãàí³çàö³¿ ó
ñêëàä³ ïðîåêòó ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç
óïðàâë³ííÿì Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³í-
ñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ ñõå-
ìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òðàíñïîðòó
íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó øëÿõîïðîâîä³â ¹ 1, ¹ 2 òà ¹ 3.

5. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâòî-
ìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â
ì³ñò³ Êèºâ³ íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ðîá³ò,
çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, ïîñèëèòè íàãëÿä çà äîðîæí³ì ðóõîì íà
òðàíñïîðòí³é ðîçâ’ÿçö³ íà ïåðåòèí³ ïðîñ-
ïåêòó 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ òà âóëèö³ Ãíàòà
Þðè ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç ðîç-
ðîáêè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî êàï³òàëü-
íîìó ðåìîíòó øëÿõîïðîâîä³â ¹ 1, ¹ 2 òà
¹ 3 â ìåæàõ áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, çà-
òâåðäæåíèõ â ì³ñüêîìó áþäæåò³ ì. Êèºâà
íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêò³â âóëè÷íî-
øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ íà 2008 ð³ê;

6.2. Ïðè ðîçðîáëåíí³ áþäæåòíèõ çàïè-
ò³â íà 2009 ð³ê, âêëþ÷èòè äî íèõ ïîòðåáó
ó âèäàòêàõ íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò øëÿ-
õîïðîâîä³â ¹ 1, ¹ 2 òà ¹ 3.

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

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

Голова 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

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Ìàíäð³âêà äî ³íøîãî ñâ³òó
Çà äîáó ïðîæèâàííÿ íà áàòüê³âùèí³ óêðà¿íñüêîãî øàìïàíñüêîãî áåðóòü 50 ºâðî

Ïëàíóþ÷è ïî¿çäêó â öåé äèâî-
âèæíèé êóòî÷îê Êðèìó, íå äàé-
òå ïðîãíîçó ïîãîäè çáèòè âàñ ³ç
ïàíòåëèêó. ßêùî íà ³íø³é òåðè-
òîð³¿ ï³âîñòðîâà, îñîáëèâî á³ëÿ
Ñ³ìôåðîïîëÿ, éòèìå äîù ³ òåì-
ïåðàòóðà â³äãàíÿòèìå áóäü-ÿêó
äóìêó ïðî â³äïî÷èíîê íà ìîð³,
íå ïåðåéìàéòåñÿ — â Ñóäàêó îä-
íàê áóäå òåïëî é ñîíÿ÷íî.

Ó çàêðèòîìó ç ï³âíî÷³ ãîðàìè
ì³ñò³ ñâ³é äèâîâèæíèé êë³ìàò.
Äîùîâ³ õìàðè çð³äêà ïåðåêî÷î-
âóþòü ÷åðåç ã³ðñüêèé õðåáåò, òî-
ìó òóò áàãàòî ÷àñó ñóõî é òåïëî.
Á³ëÿ Ñóäàêà ðîñòå áåçë³÷ ð³äê³ñ-
íèõ ðîñëèí, çîêðåìà ñîñíà Ñòàí-
êåâè÷à, ÿêî¿ íåìàº á³ëüøå í³äå ³
êîòðà º ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì
ì³ñòà, ³ äåðåâîïîä³áíèé ÿëîâåöü.
Ìàéæå âñÿ íàâêîëèøíÿ òåðèòî-
ð³ÿ — öå âåëèêà çàïîâ³äíà çîíà,
ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì.

Ñóäàê ìàº áàãàòþùó äàâíþ ³ñ-
òîð³þ. Òóòåøí³ì íàñåëåííÿì áó-
ëè ³òàë³éö³ òà ãðåêè, à ñàìå ì³ñ-
òî áóëî âàæëèâèì òðàíçèòíèì
ïóíêòîì çíàìåíèòîãî Øîâêîâî-
ãî øëÿõó. Ó VI ñòîë³òò³ òóò ïîáó-

äóâàëè ôîðòåöþ, âîíà çáåðåãëà-
ñÿ äî íàøèõ äí³â ³ º óí³êàëüíîþ
ì³ñöåâîþ âèçíà÷íîþ ïàì'ÿòêîþ.
Ñóäàê çàâîéîâóâàëè é ìîíãîëè, é
ãåíóåçö³, é òóðêè. ² êîëè ó 
XVIII ñòîë³òò³ Êðèì ñòàâ ÷àñòè-
íîþ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ï³ñëÿ
åì³ãðàö³¿ êðèìñüêèõ òàòàð, íàñå-
ëåííÿ òóò áóëî ëèøå 33 ëþäèíè.
Àëå âæå ó XIX ñòîë³òò³ â Ñóäàêó
â³äêðèëè øêîëó âèíîðîáñòâà,
ðîçâèâàëàñÿ âèííà ïðîìèñëî-
â³ñòü, òîæ ì³ñòî (òîä³ ùå ñåëèùå)
ïî÷àëî çíîâó ïðîöâ³òàòè.

Íèí³ Ñóäàê — ðîçâèíåíå êó-
ðîðòíå ì³ñòî, äå ùîðîêó â³äïî÷è-
âàþòü äî 200 òèñÿ÷ îñ³á, òîä³ ÿê
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ íàë³÷óºòüñÿ
áëèçüêî 15 òèñÿ÷. Ïðè¿õàâøè â³ä-
ïî÷èòè â öå ÷óäîâå ì³ñòî, ºäèíå
ó Êðèìó, äå ìîæíà çàãîðÿòè íà
êâàðöåâîìó ï³ñêó, àáñîëþòíî íå-
ðîçóìíî áóäå îá³éòè óâàãîþ äó-
æå ö³êàâå ì³ñöå, ðîçòàøîâàíå ëè-
øå çà 7 ê³ëîìåòð³â äî çàõîäó,—
ñåëèùå Íîâèé Ñâ³ò.

Öå óí³êàëüíèé íàñåëåíèé
ïóíêò ³ç ñàìîáóòí³ì êîëîðèòîì,
ÿêèì ìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ äóæå

ìàëî ì³ñöü. Ñàìå òóò ìîæíà ïî-
áà÷èòè ÷óäåñà áóä³âíèöòâà äîð³ã ³
áóäèíê³â. Äîðîãè ñïîðóäæóþòü,
îáõîäÿ÷è ñòàðîäàâí³ ðåë³êòîâ³
ñîñíè, ÿê³ íå ìîæíà ðóáàòè â
æîäíîìó ðàç³. Äåðåâà ö³ òàêîæ
ñòðèìóþòü çâåäåííÿ áóäèíê³â ³
êîòåäæ³â äëÿ â³äïî÷èâàëüíèê³â —
ñåëèùó ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî
ðîñòè â øèðèíó, òîìó âîíî òÿã-
íåòüñÿ âãîðó. Ö³ë³ âóëèö³ ç áóäèí-
ê³â ³ ãîòåë³â íàäáóäîâàíî íàä çâè-
÷àéíèìè áåòîííèìè ãàðàæíèìè
áîêñàìè. Òàêèé äâî-òðè-ïîâåðõî-
âèé "ãàðàæ" — íàéïîøèðåí³øå
æèòëî äëÿ òóðèñò³â. Ïðè÷îìó âàð-
ò³ñòü öüîãî äèâà ³íæåíåðíî¿ äóì-
êè ìîæå ñÿãàòè 100 òèñÿ÷ ºâðî ³
á³ëüøå, à äîáà ïðîæèâàííÿ êîø-
òóº áëèçüêî 50 ºâðî, ÿê ó ºâðîïåé-
ñüêîìó ãîòåë³ ñåðåäíüîãî êëàñó.

Ïðîòå øàðì Íîâîãî Ñâ³òó çà-
òüìàðþº ³ äîðîæíå÷ó, ³ ïîáóòîâ³
íåçðó÷íîñò³. Ïðèðîäà òóò äèâî-
âèæíà. Íàâ³òü ïðîãóëþ÷èñü çâè-
âèñòèìè âóëèöÿìè, ïî÷óâàºøñÿ ÿê
ó ë³ñ³. Àëå ÿêùî õî÷åòüñÿ îòðèìàòè
âðàæåííÿ íà âñå æèòòÿ — äî âà-
øèõ ïîñëóã Ãîë³öèíñüêà ñòåæêà.

Êíÿçÿ Ãîë³öèíà, áàòüêà ðîñ³é-
ñüêîãî âèíîðîáñòâà, øàíóþòü ó
Íîâîìó Ñâ³ò³, ÿê Äþêà äå Ð³øå-
ëüº â Îäåñ³. Ñàìå â³í ïîáóäóâàâ çà-
âîä øàìïàíñüêèõ âèí, ùî ôóíê-
ö³îíóº òóò ³ íèí³. Ñâîãî ÷àñó â ìàº-
òêó êíÿçÿ áóâàâ ³ìïåðàòîð Ìèêî-
ëà ²², êîòðîãî âðàæàëè ÿê òóòåø-
í³ êðàºâèäè, òàê ³ ñìàê ì³ñöåâèõ
âèí. ²ì'ÿì Ãîë³öèíà íàçâàíî íàé-
äîâøèé ³ íàéö³êàâ³øèé ïðîãóëÿí-
êîâèé ìàðøðóò ó öüîìó ðàéîí³.

Îòæå, Ãîë³öèíñüêà ñòåæêà. Ïî-
÷èíàºòüñÿ âîíà íà îêîëèö³ Íîâî-
ãî Ñâ³òó é ñïî÷àòêó ìàº âèãëÿä
äîð³æêè â áîòàí³÷íîìó ñàäó. Äà-
ë³ âèõîäèòü íà ñõèë ãîðè, äåñü 15
ìåòð³â íàä ð³âíåì ìîðÿ. Çâ³äñè

â³äêðèâàºòüñÿ ÷óäîâà ïàíîðàìà
íà âñå ñåëèùå ³ áóõòó, â ÿê³é âî-
íî ðîçòàøîâàíå,— Çåëåíó. Ñòåæ-
êà îãèíàº íåâåëèêèé ìèñ, äå âå-
÷îðàìè çáèðàþòüñÿ ðèáàëêè, à â
ìîð³ ¿ì êîìïàí³þ ÷àñòåíüêî
ñêëàäàþòü äåëüô³íè.

Îá³éøîâøè ìèñ, óæå ìîæíà ïî-
áà÷èòè äèâî ïðèðîäè — Ãîë³öèí-
ñüêèé ãðîò, ÿêèé çàââèøêè ñÿãàº
30 ìåòð³â, ëþáèòåë³ ãîñòðèõ â³ä-
÷óòò³â òóò ìîæóòü ïîë³òàòè íà òàð-
çàíö³. Ó ãðîò³ çà êíÿçÿ Ãîë³öèíà
áóëî îáëàäíàíî í³ø³ äëÿ çáåð³ãàí-
íÿ âèíà, âèðóáàí³ ïðÿìî â ñò³íàõ.
Êð³ì òîãî, òàì ïðåêðàñíà àêóñòè-
êà — âèñòóïàâ ñàì Øàëÿï³í.

²ç ãðîòà ñòåæèíà ïðîñòÿãàºòü-
ñÿ äàë³ âãîðó ³ ïðèâîäèòü â äðó-
ãó áóõòó Íîâîãî Ñâ³òó — Áëàêèò-
íó. Ïî áîêàõ ìîæíà ïîáà÷èòè êà-
ïåðñè, à ÿêùî ïîñòàðàòèñÿ, òî ³
çíàéòè êâ³òó÷³ êàêòóñè. Â Áëàêèò-
í³é áóõò³ º íåâåëèêèé ïëÿæ, äå
ìîæíà ïåðåïî÷èòè â äîðîç³ é ï³ð-
íóòè â ìîð³. Âîäà ñïðàâä³ áëà-
êèòíà ³ ïðîçîðà. ×åðãîâèé âèãèí
ñòåæêè â³äêðèâàº âèä íà ùå îä-
íó íåéìîâ³ðíî âèçíà÷íó ïàì’ÿò-
êó — ìèñ Êàï÷èê. Âèïíóòèé ó
ìîð³ íà ñîòí³ ìåòð³â õèìåðíèì
ê³ãòåì, â³í óâ³í÷àíèé ñêåëåþ çàâ-
âèøêè 65 ìåòð³â. Êîëè ï³äí³ìåø-
ñÿ íà íå¿ (ùî íåïðîñòî é íåáåç-
ïå÷íî), ïåðåæèâàºø íåâèìîâíå
â³ä÷óòòÿ: âãîð³ — áåçêðàº íåáî,
äîâêîëà — áåçêðàº ìîðå, ³ ëèøå
òîíêà ñìóæêà çåìë³ ç'ºäíóº ñêå-
ëþ òà ³íøó ÷àñòèíó ï³âîñòðîâà.
Ï³ä ìèñîì º íàñêð³çíèé ãðîò —
ùå îäíå äèâî ïðèðîäè, ùîïðàâ-
äà, íèí³ çàêðèòå äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.
Îêðåìîþ ñòåæèíîþ ìîæíà ñïóñ-
òèòèñÿ, ï³ä³éòè äî ´ðàòîê ³ â³ä÷ó-
òè "ï³äçåìíèé ïðîòÿã".

Ï³ñëÿ ïîõîäó íà ìèñ ìîæíà ïî-
áëóêàòè ÿë³âöåâèì ãàºì (òóò æå

òðàïëÿþòüñÿ ³ äåðåâà ô³ñòàøîê),
à ïîò³ì ïðîéòè ñòåæêîþ ë³âîðó÷
íà Öàðñüêèé ïëÿæ. Â³í ðîçòàøî-
âàíèé çà ìèñîì, â òðåò³é áóõò³
Íîâîãî Ñâ³òó — Ñèí³é àáî Ðîç-
á³éíèöüê³é. Íàçâàíî ïëÿæ òàê òî-
ìó, ùî ñþäè ï³äïëèâàâ íà âëàñ-
í³é ÿõò³ ³ìïåðàòîð Ìèêîëà II ï³ä
÷àñ ñâîãî â³çèòó.

Ïîçàñìàãàâøè, ìîæíà ïîâåð-
íóòèñÿ ò³ºþ ñàìîþ äîðîãîþ àáî
êîðîòøîþ — ÷åðåç óùåëèíó, ùî
âèõîäèòü ïðÿìî â Íîâèé Ñâ³ò.
Óñÿ ïðîãóëÿíêà çàéìàº áëèçüêî
äâ³ ç ïîëîâèíîþ ãîäèíè ³ êîøòó-
âàòèìå 15 ãðèâåíü. Ó öèõ ìàëüîâ-
íè÷èõ ì³ñöÿõ çí³ìàëè òàê³ ô³ëü-
ìè, ÿê "Ï³ðàòè XX ñòîë³òòÿ", "Îñ-
òð³â Ñêàðá³â", "Òðè ïëþñ äâà".

Ëþáèòåë³ "ïîëàçèòè" ìîæóòü
ï³ñëÿ ïëÿæó ïîâåðíóòè ë³âîðó÷ ³
çâèâèñòèìè ñòåæêàìè âèéòè íà
ãîðó Êàðàóë-îáà (êàðàóëüíà âåð-
øèíà), ç ÿêî¿ â³äêðèâàºòüñÿ êðàº-
âèä íà âñ³ òðè íîâîñâ³òñüê³ áóõ-
òè, à ç ³íøîãî áîêó — íà ñåëèùå
Âåñåëå. Íà ðàä³ñòü àëüï³í³ñòàì òó-
òåøí³ ãîðè áàãàò³ íà ìàðøðóòè. ²
Êàðàóë-îáà (342 ì), ³ íàéâèùà â
öüîìó ðàéîí³ ãîðà Ñîê³ë (474 ì),
³ Êîáà-êàÿ, â ÿê³é ðîçòàøîâàíèé
Ãîë³öèíñüêèé ãðîò, ìàþòü ñò³íêè,
ïîëàçèòè ïî ÿêèõ ùîðîêó ïðè-
¿æäæàþòü äåñÿòêè åêñòðåìàë³â.
Äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü ïîêîðÿòè íå
âåðøèíè, à ãëèáèíè, â Ñóäàêó
ïðàöþº äàéâ³íã-öåíòð. Äëÿ îõî-
÷èõ çàëèøàòèñÿ íà ð³âí³ ìîðÿ â³ä-
êðèòî àêâàïàðê, ùî ââàæàºòüñÿ
íàéêðàùèì ó Êðèìó. À ÷èñëåí-
í³ åêñêóðñ³éí³ áþðî çàïðîïîíó-
þòü ñòàíäàðòí³ ïðîãðàìè — ïî-
¿çäêè â ïå÷åðí³ ì³ñòà, ïðîãóëÿí-
êè ê³íí³ òà íà êàòåðàõ. Àëå íàñàì-
ïåðåä ó Ñóäàêó ïîòð³áíî íàìè-
ëóâàòèñÿ ì³ñöåâèìè âèçíà÷íèìè
ïàì'ÿòêàìè

У невелич ій б хті римсь о о Ново о Світ — Бла итній — залежно від пори дня вода змінюється від либо о о морсь о о ольор до небесно о, а в орах можна з стріти я відом сосн Стан евича,
та і віт чі а т си

Âîëîäèìèð ØÅÑÒÀÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Незважаючи на дедалі більш привабливість недоро их
п тіво , зо рема й та званих арячих, на літній відпо-
чино до раїн близь о о зар біжжя, столичні меш ан-
ці не заб вають і про рідний раїнсь ий Крим. Їхати
ближче, а точ ів, я і привертають ва не лише
морсь ими пляжами та ч довими пейзажами, а й ці-
лою е с рсійною про рамою, не менше. Приміром,
ба атові овом С да варто поб вати в місцевій фор-
теці та дотор н тися до ні альних сосен, а в Новом
Світі, що неподалі ,— подолати Голіцинсь стеж ,
потрапити ґрот і вдихн ти аромати незаб тньо о
ялівця.
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ОВНИ
Доля пошле вам приємні сюрпри-

зи, пов’язані з влашт ванням особис-
то о життя. Випле ані мрії реаліз ю-
ться, подар вавши щастя і вселять на
майб тнє впевненість. Грошима не
смітіть, це вада, що може призвести
до злиднів. Роз мно осподарюйте,
живіть за рафі ом, дотрим ючись
здорово о способ життя, правильно
розплан вавши дозвілля та відпочи-
но . ДІВИ віді раватим ть оловн
роль вашом житті.

ТЕЛЬЦІ
Роз рийте серце наз стріч новим

вітрам, вони принес ть радість зна-
йомств, піднім ть на хвилю милосер-
дя й ніжності до оханих, з я ими
останнім часом та незатишно через
ваш песимізм та прис іпливість. З до-
мочадцями можливі непороз міння,
том ви он йте всі в азів и рідних.
Б дьте при ладом с млінно о т рбо-
тливо о сім’янина. Тримайтеся ЛЕ-
ВІВ.

БЛИЗНЮКИ
У ріплюйте професійний імідж, за-

робляйте роші, йте залізо, до и
аряче, бо за ладається матеріальна
база на рі . Я що надійд ть несподі-
вані ділові пропозиції, візьміть їх на
озброєння. Тр діться наполе ливо,
ви он ючи завдання ерівництва в
чіт і терміни і я існо. Не розрахов й-
те на миттєв вина ород , вона надій-
де пізніше. Майте на вазі, саме ро-
бочом офісі на вас че ає спіх і від-
б ваються події доленосно о значен-
ня. Др жіть з РАКАМИ.

РАКИ
Нама аючись поставити життя на

пра тичні рей и, створюєте зайві
тр днощі, адже в робочом оле ти-
ві є висо од ховні оле и, отові до-
помо ти вам без орисливо. Цін йте і
орист йтеся з вдячністю їхньою до-
помо ою! Сфера бізнес перетво-
риться на арячий епіцентр, де ваш
підприємниць ий талант роз вітне на
повн сил , а редити та ч жі інвес-
тиції посприяють спішном втіленню
зад мів. ТЕЛЬЦІВ стережіться, а
БЛИЗНЯТ та Дів шан йте.

ЛЕВИ
Попорпайтеся в архівах пам’яті та

при адайте: хто вам і що забор -
вав?.. В лючіть одов про рам з на-
азом “поверн ти” і відп стіть д м
в простір. Б дьте впевнені — стане-
ться диво! До шефа ставтеся з пова-
ою, аде ватно реа йте на за важен-
ня та рити (вона сл шна), бо на-
личете нів на свою амбіційн оло-
в . Претензії — то шлях до війни, в
я ій ви зазнаєте фіас о. Опанов йте
мистецтво армонійної співпраці з
омпаньйонами, тоді он ренти не
здолають вас.

ДІВИ
Жорст а самодисципліна — це

добре. Та все ж нині слід роз ріпос-
титися і пірн ти вир юч стихію с -
спільно о життя. Вона блис че “від-
шліф є” вас, зробить ніжними, ч йни-
ми, інт їтивними. Ні о о не с діть, по-
блажливо ставтеся до ч жих вад. Не
зловживайте вимо ливістю до осіб,
залежних від вас, демонстр йте влас-
ним при ладом, я потрібно віддано
сл жити. Апелюйте до РАКІВ, з ними
с лад ться армонійні стос н и.

ТЕРЕЗИ
Таємних недр ів по и що не ви-

реслити з б ття. Пристосов йтеся,
баланс йте, натис аючи на посадові
важелі. Саме час ріпити завойова-
ні ар’єрні позиції, щоб триматися

на них в майб тньом . Любов і твор-
чість червоною нит ою має проходи-
ти через ваше б рхливе існ вання,
я що спроможні за охати в себе, зна-
чить все ч дово! Лише не дозволяй-
те собою маніп лювати, то наш о-
дить бла опол ччю. Впливом на ЛЕ-
ВІВ можна спішно с ористатися.

СКОРПІОНИ
Дайте “відмаш ” романтизм ,

при оломште оханих хвилею при-
страсті, і вони розтан ть, я лід під а-
рячими променями сонця! Ви детона-
тор відносин! На роботі наеле три-
зована обстанов а, том не встря-
вайте с переч и з шефом, дайте
йом по ерм вати, нехай задоволь-
нить посадове честолюбство.

СТРІЛЬЦІ
Ви привабливі і се с альні, ма ні-

том притя єте протилежн стать. Хо-
чете б ти оханими і жаданими?..
Жодних проблем! З радістю чар йте
тих, хто любий серцю! Не зловживай-
те розва ами, бо це вдарить по здо-
ров’ю, наш одить ар’єрі. Професій-
на сфера — місце тяж их випроб -
вань, де потрібно б ти в рай ор ані-
зованими, добросовісно і на висо о-
м професійном рівні ви он вати до-
р чене, іна ше не аразди посиплять-
ся на ваш бідолашн олов .

КОЗОРОГИ
Повчати інших, рити вати — со-

бі ш одити. Колод власном оці

побачите, я що підберете люч до д -
шевних тайни ів людей. Я що перей-
матиметеся їхніми проблемами і с-
відомите: читати мораль — не ваше
призначення. Не аразди на теренах
охання сприймайте, я ро для при-
бор ання Е о. Нині ви залежні від об-
ранців, я і с пі на поч ття. Пере-
страждайте, ті сердечні торт ри
ріплять вас.

ВОДОЛІЇ
Я що с оопер єтеся з омпаньйо-

нами, я им властивий раціоналізм, —
ваш бізнес піде в ор . Б дьте старан-
ними, йдіть наз стріч їхнім побажан-
ням, тоді і ваші матеріальні інтереси
не постраждають. Не розпалюйте во-
рожнеч з оханими через е оїстичні
пристрасті. Ви дві половин и одно о
ціло о, і це ядро, що зцементоване
взаємною любов’ю, ніхто не розіб’є!

РИБИ
Ваше волелюбне серце перепов-

нене міріадами трепетних відч ттів,
ом їх подар вати?.. С дженим, і не
с мнівайтеся! Навіть я що вони дес-
потичні і холодні! Але це тимчасово,
по и що то о вима ає доля. Пробле-
ми зі здоров’ям потрібно не айно
с н ти. Менше подорож йте, а біль-
ше зосередж йтеся на люблених
справах, я і дар ють д шевн втіх ,
психоло ічно розслабляють.

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 18 ïî 24 ëèïíÿ)
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.
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___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

20 липня 1891 ро в
Києві почала ф н ціон -
вати он а — новий вид
ромадсь о о транспор-
т . Іноді на ній вивіш -
вали червоний прапор.
Том що

а б в свят овий день
б ва он йшов в депо
в ва он б в переповнений
поперед б в затяжний
підйом і до двох оней б -
д ть підпря ати ще пар

Цер ва Різдва Христово о
на Подолі за зад мом ар-
хіте тора Андрія Мелен-
сь о о б ла без порти а з
чотирма олонами. Що
спон ало йо о доб дов в
1827 році?

а порада наставни а Мелен-
сь о о Джа омо Кварен і
б побажання бернатора Ми-
хайла Милорадовича
в переплан вання Подол піс-
ля пожежі 1811 ро
анони архіте т рно о стилю
ласицизм

1 2

1. У XV столітті торжище в Києві розташов валося на с -
часній Контра товій площі. Місь і міри (еталони) ва и, дов-
жини (лі оть) і об’єм ( варта, відро) збері али в

в цер ві Успіння Бо ородиці Пиро ощі
У пізньосередньовічний період Поділ — знач щий ремісничо-тор овель-

ний посад — став віді равати в житті Києва ще ва оміш роль. Сюди пе-
реміщ ється центр місь о о життя. Т т меш ає більша частина населен-
ня міста, розташовані ор ани місцево о самовряд вання, рат ша. По-
р ч — зр чна иївсь а авань. У то очасних до ментах Поділ називали
то “нижний ород”, то “новый ород”, то Києвоподолом. Київсь е торжи-
ще вир вало на Подолі — с часній Контра товій площі. Т т б ли числен-
ні пець і с лади, ен езь а, вірменсь а та інші тор ові олонії. Для про-
даж о ремих товарів відвели спеціальні ряди: хлібні, рибні, ончарні та
інші. Цер ва Успіння Бо ородиці Пиро ощі стояла на торжищі. Вона б ла
місь им собором, де збері али місь і міри (еталони) ва и, довжини (лі-
оть) і об’єм ( варта, відро). Та ож там б в місь ий архів. (Г. Ю. Ива ин.
Киев в ХІІІ-XV ве ах.— К.: На ова д м а, 1982.— С. 52, 69).
До Києва привозили х тро, залізні й дерев’яні вироби, сідла, збр ю,

т анини, ш ір , зброю та інші товари, а вивозили оней, овець, сіль, по-
таш, смол , а та ож східний рам.

Із 37 прое тів, я і надійшли на Всеросійсь ий он рс и-
ївсь ої місь ої бібліоте и (1908 — 1909), для б дівництва
б ло обрано прое т архіте тора Збі нєва Клава, наданий під
девізом

“Вопросительный зна в р е”
Рішення про засн вання в Києві місь ої п блічної бібліоте и хвалено

1866- о. Але перші соро п’ять ро ів існ вання ця збірня не мала влас-
но о приміщення. У 1902 році Д ма відвела місце для неї в районі пар
“Шато де Флер”.
Архіте тор Ед ард Брадтман розробив ошторис майб тньої спор ди,

що становив 150 тисяч р блів. У бюджеті Д ми та их рошей не б ло, то-
м питання вирішили за допомо ою вип с облі ацій пози и. У вересні
1908 ро нарешті затвердили місце для б дівництва. Там оловний ор-
п с бібліоте и розташований і донині.
О олошення про проведення Всеросійсь о о он рс на най ращий

прое т бібліоте и не залишило байд жими ба атьох архіте торів. Бачити
свій витвір центрі Києві мріяло ба ато зодчих. Протя ом семи тижнів до
Києва надійшло тридцять сім прое тів із Мос ви, Петерб р а, Одеси, Ри-
и... Не залишились осторонь і ияни. Перш премію ж рі прис дило ар-
хіте тор Ми олі Шехонін за прое т, наданий під девізом Motto primav-
era. Але він виявився настіль и доро овартісним, що для б дівництва ви-
брали творіння Збі нєва Клава — “Вопросительный зна в р е”. 20 черв-
ня 1909 ро відб лися рочистості з на оди почат б дівництва. І вже
в березні 1911 ро бібліоте а з приміщення Д ми стала перебиратися
в новоб дов .
(Але сандр Анисимов. Вначале было Слово... //Весни недвижимо-

сти.— 2008.— № 10.— С.34-37)
Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Ор анізатор:

реда ція азети

«Хрещати »

Генеральний спонсор:

Бло Леоніда Черно-

вець о о Солом’ян-

сь ій райраді

м. Києва

Запрош ємо читачів позма атися в знанні історії Ки-
єва. Кон рс триватиме протя ом вітня-жовтня 2008
ро . Щоп’ятниці п блі ватим ться два запитання і по
чотири відповіді на ожне – лише одна б де правиль-
ною, за неї нарахов ватиметься бал. Тридцять часни-
ів, я і набер ть найбільше балів, б д ть запрошені на
очний т р он рс . Абсолютний переможець отримає
с перприз – цифровий фотоапарат, ще десять часни-
ів отримають цінні подар н и.

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

Відповіді на запитання 13го туру
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Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

У серед в столичном
л бі ПідWall дав онцерт
са софоніст Сер ій Лєтов,
старший брат лідера ль-
тово о ро - рт "Граждан-
с ая оборона" Є ора Лєто-
ва, що помер 44-річним
лютом цьо о ро . С дячи
з сьо о, старший Лєтов,
за хара тером, темпера-
ментом та світо лядом —
абсолютна протилежність
молодшом . Я і сама йо-
о м зи а.

Íà â³äì³íó â³ä ªãîðà Ëºòîâà, ÷è¿
ï³ñí³ ñï³âàëî íå îäíå ïîêîë³ííÿ
áóíòàðñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ìîëîä³,
Ñåðã³é Ëºòîâ, ñõîæå íà òå, í³êîëè
íå àäðåñóâàâ ñâîþ òâîð÷³ñòü ìàñî-
â³é àóäèòîð³¿. Â³í òèì ÷àñîì óïåð-
òî óäîñêîíàëþâàâ ìàéñòåðí³ñòü
ãðè íà ð³çíèõ äóõîâèõ: ñàêñîôîí
(ñîïðàíî, òåíîð, áàðèòîí), áàñ-

êëàðíåò, ôëåéòà, êóðàé, â òîìó
÷èñë³ é ³íø³ åòí³÷í³ äåðåâ’ÿí³ äó-
õîâ³; ãðàâ òàêîæ íà ìóçè÷íèõ ³íñò-
ðóìåíòàõ âëàñíîãî âèðîáíèöòâà.

Ñâ³é øëÿõ äî àâàíãàðäíî¿ ìóçè-
êè â³í ðîçïî÷àâ ç³ ñï³ëüíî¿ ðîáî-
òè ç Ñåðã³ºì Êóðüîõ³íèì, êëàâ³ø-
íèêîì ãóðòó "Àêâàð³óì", ç ÿêèì
ïðàöþâàâ â äóåò³ "Ïîï-Ìåõàí³êà".
Ïîò³ì îðãàí³çóâàâ âëàñíèé ïðî-
åêò, ç³áðàâøè äóõîâèé àíñàìáëü
Òð³"Î", ç ÿêèì âèñòóïàâ íà ðàäÿí-
ñüêèõ ³ ñâ³òîâèõ äæàçîâèõ ôåñòè-
âàëÿõ. Ç òîãî ÷àñó ìóçèêàíò âèñòó-
ïàº àáî çàïèñóºòüñÿ ³ç ðîê-ãóðòà-
ìè "Àêâàð³óì", "Àë³ñà", "ÄÄÒ". Çà
ó÷àñò³ Ëºòîâà çàïèñàíî ìàéæå â³-
ñ³ìäåñÿò ïëàò³âîê ³ äèñê³â. Â³í òà-
êîæ áåðå ó÷àñòü ÿê ìóçèêàíò ó âè-
ñòàâàõ ìîñêîâñüêèõ òåàòð³â, çîê-
ðåìà ç 1996-ãî â³í àêîìïàíóº ó âè-
ñòàâ³ Òåàòðó íà Òàãàíö³ "Ìîñêâà-
Ïåòóøêè" çà Âåíåäèêòîì ªðîôº-
ºâèì, çàïèñóº ìóçèêó äëÿ ô³ëüì³â
³ íàâ³òü çí³ìàºòüñÿ â ê³íî.

Íà êè¿âñüêîìó âå÷îð³ ïîêàçàëè
óðèâêè ³ç îçâó÷åíèõ Ëºòîâèì ô³ëü-
ì³â áðàò³â Àëåéíèêîâèõ "Æîðñòî-
êà õâîðîáà ÷îëîâ³ê³â" òà "Ìàéñòåð

³ Ìàðãàðèòà. Äîâ³ëüíèé ïåðåêëàä
ç ³ñïàíñüêî¿" ðåæèñåðà Þð³ÿ Çìî-
ðîâè÷à, êîòðèé, ì³æ ³íøèì, áóâ

³í³ö³àòîðîì çóñòð³÷³ Ëºòîâà ç êè-
ÿíàìè. Îêð³ì ïåðåãëÿäó â³äåî òà
âèêîíàííÿ ñàêñîôîí³ñòîì ê³ëüêîõ

äæàçîâèõ ³ìïðîâ³çàö³é, ãëÿäà÷³ òà-
êîæ ìîãëè â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç
ìóçèêàíòîì, ñòàâèòè ð³çí³ çàïè-
òàííÿ. Ëºòîâ îõî÷å ðîçïîâ³äàâ ïðî
ñâî¿õ äðóç³â ³ êîëåã, ç ÿêèìè ñï³â-
ïðàöþâàâ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðî-
ê³â. Íàòîì³ñòü çàïèòàíü ïðî áðà-
òà óíèêàâ, àäæå á³ëü óòðàòè ÿòðèòü
ñåðöå. Çàòå ïîîá³öÿâ íàïèñàòè ïðî
íüîãî êíèæêó, äå ìàº íàì³ð îïè-
ñàòè æèòòÿ ë³äåðà "ÃÎ" ³ ðîçêàçà-
òè ïðî éîãî äîâîë³ íå ïðîñòèé õà-
ðàêòåð.

Çäàºòüñÿ, ó Ñåðã³ÿ Ëºòîâà çîâ-
ñ³ì ³íøà âäà÷à, àí³æ áóëà ó éîãî
áðàòà: çà ìóäð³ñòü ³ ðîçñóäëèâ³ñòü,
âì³ííÿ ñòâîðþâàòè ãàðìîí³þ ³ç
ñîáîþ òà îòî÷óþ÷èìè — äðóç³
äàâíî íàçèâàþòü éîãî ðîñ³éñüêèì
Äàëàé-Ëàìîþ ³ "êàíäèäàòîì â
Áóääè" (äî ñëîâà, òàê íàçèâàòè-
ìåòüñÿ íîâà êíèæêà Ëºòîâà, çá³ð-
êà åñå¿â ïðî ðîñ³éñüêó êîíòðêóëü-
òóðó, à òàêîæ òóò áóäå âì³ùåíî
"àëüòåðíàòèâíó á³îãðàô³þ" àâòî-
ðà, íàïèñàíó éîãî äðóçÿìè). Íå
äèâíî, ùî é ó éîãî ìóçèö³ â³ä÷ó-
âàºòüñÿ ïåâíà îäóõîòâîðåí³ñòü,
ñïîê³é

Äàëàé-Ëàìà ðîñ³éñüêî¿ ìóçèêè
Ó Êèºâ³ âèñòóïèâ Ñåðã³é Ëºòîâ

За розс дливість, вміння дося ати армонії із собою та оточ ючими, др зі
наре ли Сер ія Лєтова російсь им Далай-Ламою
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Святошинсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає Менши ова Оле а Борисови-
ча в с дове засідання на 31.07.2008 ро на
14.30 справі за позовом Бозанарч А.І.
до Менши ова О.Б., 3-тя особа: ВГІРФО
Святошинсь о о РУГУ МВС У раїни в
м. Києві про с нення переш од в орист -
ванні житловим приміщенням, я е відб -
деться в приміщенні с д за адресою:
03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-А, під о-
лов ванням с дді Оздоби М.О.

С ддя М.О. Оздоба.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ”

“ІНТЕРТРАНСПОЛІС”
( од ЄДРПОУ: 31451838; місцезнаходження: м. Київ, в л. Володимирсь а, 69)

Правління ЗАТ АСК “ІнтерТрансПоліс” повідомляє про проведення
позачер ових За альних зборів а ціонерів ЗАТ АСК “ІнтерТрансПоліс”, я і
відб д ться 5 вересня 2008 ро о 12.00, за адресою: м. Київ, в л. Гри орія
С овороди 21/16.

Реєстрація а ціонерів здійснюватиметься починаючи з 10.00 до 12.00.
Для часті за альних зборах а ціонерам потрібно мати при собі паспорт, а

представни ам а ціонерів — належним чином оформлен довіреність і до мент, що
посвідч є особ .

Порядо денний:
1. Внесення змін до Стат т ЗАТ АСК “ІнтерТрансПоліс”.
2. Від ли ання та обрання членів Правління ЗАТ АСК “ІнтерТрансПоліс”.
3. Від ли ання та обрання членів Спостережної (на лядової) ради ЗАТ АСК “ІнтерТрансПоліс”.
4. Внесення змін до Положення “Про За альні збори а ціонерів ЗАТ АСК “ІнтерТрансПоліс””.
5. Внесення змін до Положення “Про Спостережн (на лядов ) рад ЗАТ АСК “ІнтерТрансПоліс””.
6. Внесення змін до Положення “Про Ревізійн омісію ЗАТ АСК “ІнтерТрансПоліс””.

З до ментами щодо поряд денно о можна ознайомитись в робочі дні з 9.00. до 18.00 за
адресою: м. Київ, в л. Гри орія С овороди, 21/16.

Пропозиції а ціонерів щодо поряд денно о приймаються не пізніше, я 5 серпня 2008 ро
за адресою: м. Київ, в л. Гри орія С оворода, 21/16.

Телефон для довідо +38 (044) 428-79-28.

За рите а ціонерне товариство “А ціонерна
страхова омпанія “ІНГО У раїна”,

що знаходиться за адресою:
У раїна, 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 33,

тел. 490-27-44,

повідомляє про проведення позачер ових За альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 3 вересня 2008 ро

об 11.00, за адресою: У раїна, 01054, Київ,
в л. Воровсь о о, 33.

Реєстрація а ціонерів проводитиметься
3 вересня 2008 ро з 10.30 до 11.00.

Для реєстрації при собі мати до мент, по посвідч є особ ,
а для представни а — до мент, що та ож посвідч є

йо о повноваження.

Питання, що виносяться на порядо денний річних
За альних зборів а ціонерів:

1. Про затвердження поряд розподіл нерозподілено о приб т ЗАТ “АСК “ІНГО
У раїна” за рез льтатами роботи 2007 році.

2. Про збільшення розмір Стат тно о апітал ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна” за рах но
реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості а цій.

3. Про вип с а цій шляхом збільшення номінальної вартості а цій та обмін а цій
старої номінальної вартості на а ції нової номінальної вартості.

4. Про затвердження змін до Стат т ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна”, пов’язаних зі
збільшенням Стат тно о апітал шляхом збільшення номінальної вартості а цій,
а та ож приведення відповідність до вимо За он У раїни “Про осподарсь і
товариства”. Затвердження нової реда ції Стат т Товариства.

5. Про визначення повноваженої особи ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна”, я ій надаються
повноваження щодо здійснення персонально о повідомлення а ціонерів про
прийняті За альними зборами а ціонерів ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна” рішення та
проведення дій щодо вип с а цій шляхом збільшення номінальної вартості
а цій та обмін а цій старої номінальної вартості на а ції нової номінальної
вартості.

6. Вибори членів до с лад На лядової ради ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна”.
7. Вибори членів до с лад Ревізійної омісії ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна”.

Мотивом збільшення Стат тно о апітал Товариства є подальше зміцнення
фінансово о стан Товариства.

Збільшення розмір Стат тно о апітал Товариства здійснюється за рах но
реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості а цій.

Мінімальний розмір збільшення Стат тно о апітал Товариства с ладає 15638890
(п’ятнадцять мільйонів шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот дев’яносто) ривень
60 (шістдесят) опійо .

У зв’яз з цим пропон ється внести наст пні зміни до Стат т Товариства:
“Стаття 11. Стат тний апітал Товариства становить 130876425 (сто тридцять

мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч чотириста двадцять п’ять) ривень 10
(десять) опійо , розділений на 136943 (сто тридцять шість тисяч дев’ятсот соро
три) шт и простих іменних а цій номінальною вартістю 955 (дев’ятсот п’ятдесят
п’ять) ривень 70 (сімдесят) опійо ожна.”

Додат ово о вип с а цій не здійснюється. Кіль ість а цій, що розміщені
Товариством на момент проведення За альних зборів не змінюється та с ладає
136943 (сто тридцять шість тисяч дев’ятсот соро три) шт и.

Збільш ється номінальна вартість а цій на 114 (сто чотирнадцять) ривень 20
(двадцять) опійо ; нова номінальна вартість с ладає 955 (дев’ятсот п’ятдесят
п’ять) ривень 70 (сімдесят) опійо .

А ції нової номінальної вартості розподіляються між а ціонерами Товариства, що
є а ціонерами на дат прийняття рішення про збільшення розмір Стат тно о
апітал Товариства за рах но реінвестиції дивідендів шляхом збільшення
номінальної вартості а цій, відповідно до іль ості належних їм а цій. Усі а ціонери
Товариства мають рівне переважне право на обмін а цій старої номінальної вартості,
що їм належать, на а ції нової номінальної вартості відповідно до іль ості належних
їм а цій.

Підпис а на а ції, що розміщ ються, не проводиться.
Збит и власни ам а цій зв’яз зі змінами Стат тно о апітал не заподіюються.

Правління ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна”

Втрачене свідоцтво про право власності на житло №664 від

02.09.93 р., видане на ім’я Шеховця Сер ія Володимировича

ор аном приватизації Шевчен івсь ої РДА — вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни я ості відповідача Політова Наталія Ми олаївна

01133, м. Київ, б л. Л. У раїн и, 20/22, в. 157.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання в я ості відповідача,
цивільній справі № 2-1645/08 за позовом А ціонерно о омерційно о інноваційно о бан

“У рСиббан ” до Політової Наталії Ми олаївни про стя нення забор ованості за редитним
до овором, я е відб деться 4 серпня 2008 ро о 10.00 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-А , аб. 21, під олов ванням с дді Козлова Р.Ю.

Ви зобов’язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз’яснюємо, що разі неяв и з с дове засідання без поважних причин або неповідомлення

с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на підставі наявних даних.
С ддя Козлов Р.Ю.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання, я е призначене на
19.08.2008 р. о 11.40 (м. Київ, в л. П. Ш това, 1, аб. № 4) відповідачів:

Ремізова Дмитра Оле сандровича, що меш ає: м. Київ, в л. Василен а, 17-а, в. 35, Ш ляєва
Бориса Борисовича, що меш ає: м. Київ, в л. Шов овична, 48, в. 15, ЗАТ КБ “ПриватБан ”, я е
знаходиться: м. Дніпропетровсь , в л. Набережно Перемо и, 50,

ЗАТ СК “САТІС”, я е знаходиться: м. Київ, пр. Лабораторний, 1, та третю особ : ВДВС
Солом’янсь о о РУЮ в м. Києві, що знаходиться в м. Києві по пр. Повітрофлотсь ий, 40-А.

цивільній справі за позовом АКІБ “У рСиббан ” про ви лючення заставлено о майна з а т
опис та арешт майна.

В разі неяв и, справа б де сл хатись Ваш відс тність за наявними в справі матеріалами.
С ддя Ю. Мя оход.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Корж Є. В., м. Київ,

пров. Вол о-Донсь ий, 2-А, в. 18.

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає вас с дове засідання в я ості
відповідача по цивільній справі №2-583-1/08
за позовом Зотова В. О. до Корж Є. В. про
захист прав споживачів, відш од вання збит ів
моральної ш оди та розірвання до овор —
я е призначено на 1 серпня 2008 ро о 10.00
і відб деться за адресою: м. Київ, в л.
М. Гайцана, 4, аб. 211, с ддя Литвинова І.В.

Ви зобов’язані повідомити с д про причини
неяв и.

Роз’яснюємо, що разі неяв и в с дове
засідання без поважних причин або непові-
домлення с д про причини неяв и, справ
б де роз лян то ваш відс тність на підставі
наявних даних.

С ддя Литвинова І.В.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК відповідача
до с д в поряд

ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни
Чертова Дмитра Юрійовича

м. Київ, 04074, в л. Бережансь а, 7, в. 2
м. Київ, 03039, в л. Волзь а, 9, в. 2

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає вас
с дове засідання я відповідача справі за по-
зовом Поремсь о о Оле сандра Павловича до
Чертова Дмитра Юрійовича, третя особа: при-
ватний нотарі с Київсь о о нотаріально о о р -
Марчен о Олена Іванівна про визнання до о-

вор про правління майном недійсним, я
від ладено до 30 липня 2008 ро до 9.30. Роз-
ляд справи відб деться за адресою: м. Київ,
в л. Володимирсь а, 15, с ддя Олійни А.С.

Ви зобов’язані повідомити про причини
неяв и.

С ддя Олійни А.С.

Голосіївсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає С али Оль
Федорівн в я ості відповідача з с -
дове засідання по цивільній справі
за позовом КП “Спецжитлофонд” до
С али и О.Ф. про стя нення забор-
ованості, що відб деться в при-
міщенні с д за адресою: 03127,
м. Київ, в л. Пол овни а Потєхіна,
14-а, аб. 1 — 01.08.2008 р. о 12.00.
В разі вашої неяв и на в азане с -

дове засідання с д роз лядатиме
справ без вашої часті.
С ддя Іванен о Ю.Г.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
повідомляє про ви ли відповідача Борисен о
Ярослава Ми олайовича в с дове засідання на
1 серпня 2008 р. на 9.00, призначене в
приміщенні Святошинсь о о районно о с д м.
Києва за адресою: м. Київ, Жилянсь а, 142, по
цивільній справі за позовом Зосім Надії
Павлівни, Зосім Михайла Валерійовича до Бо-
рисен о Ярослава Ми олайовича, Свято-
шинсь о о РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві про
с нення переш од в орист ванні власністю
та зняття з реєстраційно о облі . В разі йо о
неяв и в с дове засідання сл хання справи б -
де роз лядатись відс тність відповідача.
Зобов’язати позивачів надати с д примірни
азети “Хрещати ” з вищезазначеним о оло-
шенням. Ухвала ос арженню не підля ає.

С ддя Морозов М.О.

Оболонсь ий районний с д міста Києва
ви ли ає в я ості відповідача Глаз нова Оле -
сандра Ві торовича (останнє відоме місце зна-
ходження: м. Київ, в л. Прирічна, 17, в. 500)
в с дове засідання призначене на 31.07.2008
ро на 12.00 в зв’яз з роз лядом цивільної
справи за позовом Глаз нова Єв енія Ві торо-
вича, Глаз нова Ві тора Ві торовича до Глаз -
нова Оле сандра Ві торовича про визнання
особи та ою, що втратила право орист ван-
ня житловим приміщенням.

В разі неяв и в с дове засідання, справа
б де роз лян та відс тність відповідача на
підставі зібраних по справі до азів.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є,
аб. 21, с ддя Яцен о Н.О.
С ддя Н.О. Яцен о.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Хайніса Урса Крістіана,
ТОВ “МОНТГОЛФІЄР АГ” я відповідачів по
цивільній справі № 2- 2344 за позовом Ти-
мошен о І.Г. до Хайніса Урса Крістіана, ТОВ
“МОНТГОЛФІЄР АГ” про поновлення на ро-
боті та витреб вання тр дової ниж и на
31 липня 2008 р. на 10.00. При собі не-
обхідно мати паспорт або дор чення.

Ви маєте право подати до с д до ази.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а,

2-є, аб. 27, с ддя Бо дан О.О.
Наслід и неяв и в с дове засідання осо-

би, я а бере часть справі, передбачені
ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни та ст. 185-3
КпАП У раїни.

С ддя О.О. Бо дан.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає Шат рно о Дмитра
Валентиновича в с дове засідання на
14.08.2008 ро на 10.30 справі за по-
зовомШат рної О.П. до Шат рно о Д.В.
про розірвання шлюб , я е відб деться
в приміщенні с д за адресою: 03148,
м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-А, під оло-
в ванням с дді Оздоби М.О.

С ддя М.О. Оздоба.

Голосіївсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає Бондарен о Юрія Михайлови-
ча, я ий проживає за адресою: Київсь а
обл., с. Горен а, в л. Раменсь а, 8 або
Київсь а обл., с. Горен а, в л. Раменсь а,
44, в я ості відповідача в с дове засідан-
ня по справі за позовом Репеть о О.О., до
Бондарен о Ю.М., Гребеню А.М., про
відш од вання ш оди, що відб деться
05.08.2008 ро о 14.50 в приміщенні с -
д за адресою: 03127, м. Київ, в л. Пол-
овни а Потєхіна, б д. 14-а, аб. №25.
В разі йо о неяв и на в азан дат , с д

роз лядатиме справ без йо о часті.
С ддя А. Нова .

Святошинсь ий районний с д м. Києва
повідомляє про ви ли відповідача “Під-
приємства “Валді-У раїна”, відповідача-лі віда-
тора І натчен о Юрія Васильовича в с дове
засідання на 28 липня 2008 р. на 16.00, при-
значене в приміщенні Святошинсь о о район-
но о с д м. Києва за адресою: м. Київ, Жи-
лянсь а, 142, по цивільній справі за позовом
Мороз Дмитра Анатолійовича до Товариства з
обмеженою відповідальністю “Подар н и”,
Підприємства “Валді-У раїна”, лі відатора
І натчен о Юрія Васильовича про захист честі,
ідності і ділової реп тації. В разі їх неяв и в
с дове засідання сл хання справи б де відб -
ватись їх відс тність

Ухвала ос арженню не підля ає.
С ддя Морозов М.О.
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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.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1852
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Вадим ГЛАДЧУК, олова Все-
раїнсь о о об’єднання “Мо-

лодь — надія У раїни”:
— Я б зробив м зей, де б роз-

повідали про діяльність мерів Ки-
єва різних епох. Що робили
Омельчен о, Черновець ий та ін-
ші. Про діяльність влади Києва з
прив’яз ою до осіб, я і ер вали
столицею, я им б в то очасний рі-
вень життя...

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ,
ре тор Київсь о о національно-
о ніверситет льт ри і мис-
тецтв:
— Д маю, що в Києві всьо о до-

статньо. Краще зверн ти ва на
розвито ре іонів. Часто там є, на
що подивитися і ди сходити.
Д м а про створення м зею мені
теж ріє д ш . По аз ватимемо т -
ристам!

Катерина ВИНОГРАДОВА,
а триса:
— У Києві м зеїв не вистачає

вза алі! Не вистачає і підтрим и
м зеїв. У нас досить ба ата історія,
і б ло б бажання щось від рити, а
привід знайдеться. Мова йде про
фінанс вання, аби б ла державна
і приватна підтрим а— я випад-

із Ві тором Пінч ом. Я нечасто
відвід ю м зеї, але від сіх, в я их
б ла, враження вели і!

Анастасія КАСИЛОВА, теле-
вед ча:
—Я б зробила м зей ероти и, я
Парижі — вели ий, з іль ома по-

верхами, я ий знаходиться недале-
о від М лен Р ж. У ньом е спон -
ють роботи, починаючи від зобра-
жень стародавніх часів, за інч ючи
еротичним іно 30-х ро ів ХХ ст. і
нашим часом.

Ó Êèºâ³ íå âèñòà÷àº
ìóçåþ...

Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор, народний
артист У раїни:
— Я б провів фінансов операцію з вели ими ріш-

ми. Можна б ло б про ласти нафтопровід з Арабсь их
Еміратів в У раїн , щось би й мені напливало, я і ін-
шим олі архам!

Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, народний деп тат:
— Я навіть не замислювався над цим! Операції по-

трібні за призначенням, сьо одні немає та ої потреби.
Я вза алі не люблю операцій, о рім операції “Ба раті-
он”. Я не меди , я а роном і юрист за освітою. Росли-
ні операцію зробив би без проблем! Колись займався
вино радом, селе цією артоплі, щепив плодові дере-
ва. Та а робота б ла!

Оль а НАВРОЦЬКА, стиліст:
—Що я мо ла б здійснити, та це оре цію одя ,

змінити образ людини. Маю на вазі перед сім вн т-
рішні зміни — психоло ічне втр чання. А відта , люди-
на змінює і стиль за допомо ою ново о одя .

Ми ола ЧУРИЛОВ, президент центр “Социс”:
— У нас, в соціоло ії і мар етин , операцій немає,

є дослідження, е сперименти. Між дослідженнями та
операціями є вели а різниця. У нас ро правор ч, ро
лівор ч — і вже отовий до відхилення. Все потрібно
ви он вати за анонами. А під час операції захотів,
с ажімо, швець там ант додати, там — рюшеч и... Ми
операції не можемо проводити, а на нас — та . Я це
роблять політи и, п ючи соціоло ів.

×è çìîãëè á âè ïðîâåñòè 
îïåðàö³þ?

Êèÿíàì íå âèñòà÷àº
â ì³ñò³ ìóçåþ 
âèøèâàíîê

1. Ìóçåþ âèøèâàíîê — 26 %
2. Ìóçåþ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà — 24 %
3. Ìóçåþ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó — 22 %
4. Ìóçåþ ñàëà — 17 %
5. Ìóçåþ ñàíòåõí³êè — 10 %

Þë³ÿ Êàðë³íà 
ñòóäåíòêîþ îïåðóâàëà
ïîðàíåíèõ ö³ëîäîáîâî
Çà ñóìë³ííó ðîáîòó â ìåäèöèí³ ¿é ïðèñâî¿ëè
çâàííÿ Ãåðîÿ Êèºâà

Íèí³ 85-ð³÷íà Þë³ÿ Êàðë³íà —
ãîëîâà Ðàäè æ³íîê ó Ðàä³ âåòåðà-
í³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó. Ó êë³-
í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 10 òîãî æ ðàéî-
íó ðàçîì ³ç êîëåãàìè âîíà äîãëÿ-
äàº õâîðèõ. Ðîáîòà ó øïèòàëÿõ
äëÿ æ³íêè íå íîâèíà, ¿é ïðèñâÿ-
òèëà ïîíàä ï³âñòîð³÷÷ÿ æèòòÿ.

Ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè ïàí³ Êàðë³-
íó çàñòàëà â³éíà. Âîíà áðàëà

ó÷àñòü â îáîðîí³ Êèºâà. Îñê³ëü-
êè â÷èëàñÿ íà õ³ðóðãà, òî íàïðà-
âèëè ó ìåäñàíáàò. Ïåðñîíàëó òàì
íå âèñòà÷àëî. “Ó ìåíå äâà ðîêè
ôðîíòîâèõ ðîá³ò. Åï³çîä³â áóëî
äóæå áàãàòî. Ó ìåäñàíáàò³ ìè
îïåðóâàëè ëþäåé â óìîâàõ åâà-
êóàö³¿”,— ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ ²âà-
í³âíà. Äîäàº, ùî äîâîäèëîñÿ
ïðàöþâàòè ö³ëîäîáîâî ³ ï³ä ÷àñ

áîìáàðäóâàííÿ, îáñòð³ë³â òà â³ä-
ñòóïó, àäæå õâîð³ íå ÷åêàþòü. Íå
çàâæäè çíàõîäèëè áóäèíîê, ùîá
çðîáèòè òàì òåðì³íîâó îïåðàö³þ,
òîæ îïåðóâàëè ó íàìåòàõ íàâ³òü
ó ëþò³ ìîðîçè.

Ï³ñëÿ â³éíè æ³íêà ïðàöþâàëà
ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³. Íå ç³çíàº-
òüñÿ, â ÿê³é, ïîÿñíþþ÷è â³éñüêî-
âîþ òàºìíèöåþ. Òîä³ æ âëàøòó-
âàëà ñâîº îñîáèñòå æèòòÿ. Ìàé-
áóòíüîãî ÷îëîâ³êà çíàëà çìàëå÷-
êó. Ðàçîì âèõîâàëè äâîõ äîíüîê.
Íèí³ ïàí³ Êàðë³íà óæå ìàº ñâî-
¿õ äîðîñëèõ îíóê³â òà ïðàâíóê³â.

Êîëè æ³íêà âèéøëà íà ïåíñ³þ,
ïîâí³ñòþ ïðèñâÿòèëà ñâ³é ÷àñ ðî-
áîò³ ç âåòåðàíàìè. Äâà ðîêè òî-
ìó Þë³¿ Êàðë³í³é ïðèñâî¿ëè
çâàííÿ Ãåðîÿ Êèºâà çà àêòèâíó
ïðàöþ ó ìåäèöèí³ é Ðàä³ âåòåðà-
í³â. Íà äåíü íàðîäæåííÿ ¿¿ â³òà-
ëè óñ³ ðàéîíí³ ðàäè. Ì³ñüêà ðà-
äà ïîäàðóâàëà æ³íö³ íà ïàì’ÿòü
ïëåä
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У Києві не вистачає:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+26°Ñ, âíî÷³
+17...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +26...+28°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +20...+24°Ñ, âíî÷³
+14...+16°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +27...+29°Ñ, âíî÷³
+22...+24°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð ï³â-
í³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+26°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

У 85 ро ів идати робот олишній війсь овий хір р Юлія Карліна не збирається і разом із оле ами ходить до лядати
хворих лі арню № 10 Голосіївсь о о район

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Юлії Карліній же 85 ро ів. Одна на свій ві вона не
зважає та продовж є працювати. Очолює Рад жіно
Раді ветеранів Голосіївсь о о район . Наразі ор анізо-
в є перевір и та их рад, щоб вересні обрати з них
най ращ . За фахом пані Калініна воєнний хір р . Під
час війни медсанбаті невід ладні операції постражда-
лим робила цілодобово. Опер вати доводилося навіть
зим в наметі під час бомбард вання та обстрілів. За
а тивн робот в медицині і Раді ветеранів жін а має
звання Героя Києва.


