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Ò³ëüêè â Êèºâ³
Õë³áíó êîìïåíñàö³þ â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè âèïëà÷óâàòèìóòü ç ïî÷àòêó ñåðïíÿ

Ó÷îðà ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî â Êè¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê çàÿâèëà, ùî íà ïî-
÷àòêó ñåðïíÿ ìàëîçàáåçïå÷åí³ êèÿíè âæå îòðèìàþòü àäðåñ-
í³ äîïëàòè ó çâ’ÿçêó ç ïîäîðîæ÷àííÿì õë³áà.

“Ö³íè ï³äâèùèëèñÿ ç 18 ëèïíÿ. Òîìó çà äí³ öüîãî ì³ñÿöÿ
êîìïåíñàö³þ âèïëàòÿòü ó ïåðøèõ ÷èñëàõ ñåðïíÿ. Â³äïîâ³ä-
íî ¿¿ íàäàâàòèìóòü ³ çà êîæåí íàñòóïíèé ì³ñÿöü äî ê³íöÿ ðî-
êó”,— çàçíà÷èëà Àëëà Øëàïàê. Íàãàäàºìî, ðîçì³ð äîïîìî-
ãè, âñòàíîâëåíèé ñïåö³àëüíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè, ÿêà âè-
â÷àëà õë³áíå ïèòàííÿ, ñòàíîâèòèìå 15 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü íà
ëþäèíó. Äëÿ öüîãî äî áþäæåòó ñòîëèö³ íà ñåñ³¿ âíåñëè çì³-
íè, çã³äíî ç ÿêèìè âèä³ëèëè 37 ìëí ãðí äëÿ 405 òèñÿ÷ ìà-
ëîçàõèùåíèõ êèÿí.

Àëëà Øëàïàê äîäàëà, ùî ö³ êîøòè îòðèìàþòü íåïðàöþ-
þ÷³ ïåíñ³îíåðè, ïåíñ³ÿ ÿêèõ íå ïåðåâèùóº äâîõ ç ïîëîâè-
íîþ ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â (1200 ãðèâåíü), áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿,

îäèíîê³ ìàòåð³ òà ãðîìàäÿíè, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà ³íâàë³äàìè
àáî ëþäüìè, ñòàðøèìè çà 80 ðîê³â. Êèÿíè îòðèìóâàòèìóòü
ãðîø³ ïîøòîþ ÷è íà áàíê³âñüê³ êàðòêè — çàëåæíî â³ä òîãî,
ÿêèì ñïîñîáîì âîíè îòðèìóâàëè äîñ³ ïåíñ³¿ ÷è ³íø³ ñîö³-
àëüí³ âèïëàòè.

“Ó ïð³îðèòåòàõ êè¿âñüêî¿ âëàäè — çàáåçïå÷åííÿ âèñîêèõ
ñòàíäàðò³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Êè¿â — ºäèíå ì³ñòî, ÿêå ï³-
øëî íà âèïëàòè àäðåñíèõ äîòàö³é ìàëîçàõèùåíèì. Ó æîä-
íîìó ³íøîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òàì ö³-
íè íà ñîö³àëüí³ ñîðòè õë³áà ï³äâèùèëèñÿ ï³âòîðà-äâà ðîêè
òîìó, ³ á³ëüøå í³æ ó ñòîëèö³, äîòàö³é äëÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íå ïåðåäáà÷åíî”.

Êð³ì òîãî, ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ðîçãëÿäàòèìå ìîæ-
ëèâ³ñòü íàäàííÿ òàêî¿ äîïîìîãè é ³íøèì êèÿíàì, ÿê³ òàêîæ
â³ä÷óëè íà ñâî¿õ ñ³ìåéíèõ áþäæåòàõ ïîäîðîæ÷àííÿ íàéãî-
ëîâí³øîãî ïðîäóêòó.

Продовження теми на 2-й стор.

1
2
9

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Липневе підвищення цін на хліб иївсь а
влада омпенс є малозахищеним меш-
анцям столиці вже перших числах
серпня. За словами спів олови фра ції
Бло Леоніда Черновець о о в Київраді
Алли Шлапа , надалі допомо по 15
ривень на місяць ияни отрим ватим ть
до інця ро , з ідно із внесеними до
бюджет змінами. Та і дотації запрова-
дили тіль и в Києві, незважаючи на те,
що в інших ре іонах хліб подорожчав
півтора-два ро и том .
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ДД ОО ВВ ІІ ДД КК АА
““ ХХ РР ЕЕ ЩЩ АА ТТ ИИ КК АА ””

Õðîí³êà
õë³áíî¿
êðèçè 
â ñòîëèö³:

За інчення теми.
Почато на 1-й стор.

Травень 2008 ро — сто-
личні хлібозаводи заявляють,
що міст за рож є хлібна риза,
дефіцит прод т № 1 та бан-
р тство ал зі. Пе арі звертаю-
ться до КМДА з проханням втр -
титися розв’язання хлібної
ризи.

2 липня представни и шес-
ти столичних хлібозаводів пі е-
т вали Кабмін з вимо ами під-
вищити рентабельність вироб-
ництва хліба та розв’язати ри-
з в Києві.

3 липня б ло створено спіль-
н робоч р п з вивчення пи-
тання подорожчання хліба та
проблем хлібопе арсь ій а-
л зі Києва. До с лад робочої
р пи війшли представни и Ки-
ївсь ої місь ої державної адмі-
ністрації, деп тати Київради, а
та ож ерівни и підприємств-
хлібовиробни ів. Під час пер-
шо о засідання робочої р пи
б ло вирішено, що ціни на хліб
столиці се ж та и потрібно

пере лян ти, щоб не знищити
хлібопе арсь і підприємства.

7 липня ціни на хліб та і не
підвищили на 50%, в сит ацію
втр тилася місь а влада, я а
вирішила до ладно вивчити ста-
новище хлібно о рин столиці.

8 липня на засіданні робочої
р пи б ло вирішено пере ля-
н ти ціни на хліб та виробити
механізм адресної допомо и
малозабезпеченим иянам. Мер
Леонід Черновець ий заявив,
що недоп стить бан р тства
хлібозаводів та перебоїв із пос-
тачанням прод т № 1 иянам.

10 липня під час ромад-
сь их сл хань КМДА приблиз-
но 80 відсот ів опитаних иян
висловилися за дот вання з
місь о о бюджет оштів мало-
забезпеченим иянам ви ляді
омпенсацій за подорожчання
хліба.

15 липня столичні пе арі
приз пиняють відвантаження
своєї прод ції для ре іонів, а
ерівни и хлібозаводів на оло-
ш ють, що запасів борошна в
засі ах вистачить лише на тиж-
день.

17 липня деп тати Київсь ої
місь ої ради підтримали прое т
рішення робочої р пи про
зростання рівня рентабельності
хлібозаводів і ре оменд вали
КМДА підвищити ціни на “соці-
альні” сорти хліба та виділити
ошти з місь о о бюджет в
розмірі 37 млн рн для омпен-
сації малозахищеним иянам.

22 липня олова постійної
омісії Київради з питань охо-
рони здоров’я і соціально о за-
хист Алла Шлапа заявила, що
адресн дотацію зв’яз зі змі-
ною цін на хліб о ремим ате-
оріям иян виплатять не лише
за др е півріччя, а й за ті дні
липня, від оли цей прод т по-
дорожчав.

Ñòîð³÷í³ äåðåâà 
çàõèñòèëè çàêîíîì
Â³ñ³ì ³ç ñòîëè÷íèõ çåëåíèõ ñòàðîæèë³â Êè¿âðàäà âèçíàëà 
ïàì’ÿòêàìè ïðèðîäè

Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïðèé-
íÿëè ð³øåííÿ íàäàòè â³ñüìîì äåðåâàì ñòàòóñ
ïàì’ÿòêè ïðèðîäè. Äî öüîãî ñïèñêó óâ³éøëè
êè¿âñüê³ äåðåâà-ñòàðîæèëè ³ç ùîíàéìåíøå
ñòîð³÷íîþ ³ñòîð³ºþ. Ñåðåä íèõ Ñèðåöüêèé
äóá, ÿêèé óæå 300 — 350 ðîê³â ðîñòå íà âó-
ëèö³ ×åðêàñüê³é, 11. Òàêîæ ïðèðîäîîõîðîí-
íèìè îá’ºêòàìè ñòîëèö³ ñòàëè äâà ÿñåíè, â³ê
ÿêèõ â÷åí³ âèì³ðþþòü íå ìåíøå í³æ ó 100 ðî-
ê³â, ³ òàêèé æå ê³íñüêèé êàøòàí. Ö³ äåðåâà
çàðàõîâóþòü äî ãðóïè ñîô³éñüêèõ äîâãîæèòå-
ë³â, àäæå ðîñòóòü âîíè íà òåðèòîð³¿ Íàö³î-
íàëüíîãî çàïîâ³äíèêà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”. Ïå-
ðåë³ê äîïîâíèëè ùå òðè á³ë³ âåðáè: Âåëåòåíü
çàïëàâè, Ãíèëåíüêà ³ Êîçàöüêà. Ïåðø³ äâ³
ðîñòóòü â óðî÷èù³ Âåðáíÿêè ³ ùå îäíà â óðî-
÷èù³ Ãîðîäèùå â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. “Âå-
òåðàíîì” âèçíàíî ³ 100 — 150-ð³÷íèé ÿñåí,
ùî ðîñòå íà Ëàáîðàòîðíîìó ïðîâóëêó, 18. Éî-
ãî íàçâàëè Â³êîâèì ôîðòå÷íèì ÿñåíîì.

Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà ñòîëèö³ äîðó÷èëè çàáåçïå-
÷èòè íàëåæíèé äîãëÿä òà îõîðîíó öèõ çåëå-
íèõ âåëåò³â. “Öå îçíà÷àº, ùî â³äòåïåð ö³ äå-
ðåâà ñòàëè îõîðîíÿòèñÿ çàêîíîì ³ íàçèâàòè-
ñÿ ïðèðîäîîõîðîííèìè îá’ºêòàìè. Äî öüîãî
ñïèñêó âíîñÿòü äåðåâà ö³ííèõ ïîð³ä, ÿêèì
âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â. ¯õíº êîëî ùîðîêó
ðîçøèðþºòüñÿ ³ äîïîâíþºòüñÿ. Íàä öèì ïðà-
öþþòü ôàõ³âö³. Êîæíó òàêó ïàì’ÿòêó ïðèðî-
äè îáíîñÿòü íåâèñîêèì ïàðêàíîì ³ ïðèêð³ï-
ëþþòü â³äïîâ³äíó òàáëè÷êó”,— ðîçïîâ³â ãî-
ëîâà Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Òðîêîç. Â³í òà-
êîæ äîäàâ, ùî íà äîãëÿä çà äåðåâàìè âèä³ëÿ-
òèìóòü êîøòè ³ ïðîâîäèòèìóòü òåíäåðè. Ó ïå-
ðåë³êó ïðèðîäíèõ ïàì’ÿòîê ñòîëèö³ íàë³÷óº-
òüñÿ 50 äåðåâ, îñîáëèâèé ñòàòóñ ÿêèõ Êè¿â-
ðàäà çàòâåðäèëà îñòàíí³ì ÷àñîì.

Київсь і захисни и
столітніх дерев

Ïåðåë³ê äåðåâ ïîäàâàëè äî çàõèñòó Êè¿â-
ñüêèé åêîëîãî-êóëüòóðíèé öåíòð òà ñòóäåíò-
ñüêà äðóæèíà îõîðîíè ïðèðîäè ì³ñòà Êèºâà
“Çåëåíå ìàéáóòíº”. Ñàìå âîíè âæå áàãàòî ðî-
ê³â ñòåæàòü çà æèòòÿì ³ ðîñòîì â³êîâ³÷íèõ
ñòîëè÷íèõ äåðåâ, ë³êóþòü ³ âñ³ëÿêî çàõèùà-
þòü ¿õ. Ö³ îðãàí³çàö³¿ ïîñò³éíî ãîòóþòü ñïèñ-
êè çåëåíèõ ñòàðîæèë³â ³ ïðîñÿòü çàòâåðäèòè
¿õ ÿê ïàì’ÿòêè ïðèðîäè. Ñï³âïðàöþþòü ³ ç
íàóêîâöÿìè, ÿê³ äàþòü â³äïîâ³äí³ îá´ðóíòó-
âàííÿ.

“Ìè ïîñò³éíî âçàºìîä³ºìî ç³ çãàäàíîþ ñòó-
äåíòñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ³ öüîãî ðàçó ñåðåä äå-
ðåâ-ïðåòåíäåíò³â áóëè ñàìå â³ñ³ì. Ìè ïîâèí-
í³ îõîðîíÿòè ¿õ, áî âîíè ñòàð³ é óðàæåí³. À

ìàëî õòî íà öå çâàæàº, áî, ÿê êàæóòü, íåìà
ëþäèíè — íåìà ïðîáëåìè. Òàê ³ ç äåðåâàìè —
÷àñòî ¿õ ëåãøå ïðîñòî ñïèëÿòè”,— ðîçïîâ³â
ãîëîâà Êè¿âñüêîãî åêîëîãî-êóëüòóðíîãî öåí-
òðó Âîëîäèìèð Áîðåéêî.

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî öåíòð ïîñò³éíî ë³-
êóº çåëåíèõ “âåòåðàí³â” òà çàîõî÷óº äî öüîãî
ñïîíñîð³â ³ âñ³õ íåáàéäóæèõ. Ïðîáëåìîþ º òå,
ùî ó âåëèêèõ äåðåâàõ óòâîðþþòüñÿ øèðîê³
äóïëà, êóäè ñêèäàþòü ñì³òòÿ, ï³äïàëþþòü.

Çà äâà ðîêè ðîáîòè Êè¿âñüêèé åêîëîãî-
êóëüòóðíèé öåíòð äîì³ãñÿ, ùîá 30 äåðåâàì
íàäàëè ñòàòóñ ïàì’ÿòêè ïðèðîäè. Âîëîäèìèð
Áîðåéêî íàâ³â ïðèêëàäè ñâ³òîâîãî äîñâ³äó â
ãàëóç³ çàõèñòó äîâê³ëëÿ. Òàê, ó Êèøèíåâ³ äå-
ðåâ-còàðîæèë³â ï³ä îï³êîþ ïåðåáóâàº 70, ó
Ïîëüù³ — 15 òèñÿ÷, ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ — 22
òèñÿ÷³, à ïî âñ³é Óêðà¿í³ — ò³ëüêè 3 òèñÿ÷³.
Ïàí Áîðåéêî ðîçïîâ³â òàêîæ ïðî ò³ äåðåâà, ÿê³
î÷³êóþòü íàäàííÿ ïî÷åñíîãî ñòàòóñó. Öå ø³ñòü
äåðåâ, ùî ðîñòóòü íà òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêîãî çîî-
ïàðêó, çîêðåìà 200-ð³÷íà ÷åðåøíÿ òà Ïåðóí³â
äóá. Éîãî ââàæàþòü îñòàíí³ì äåðåâîì ³ç ñâÿ-
ùåííîãî äóáîâîãî ãàþ íà Øóëÿâö³.

Ó äðóæèí³ îõîðîíè ïðèðîäè “Çåëåíå ìàé-
áóòíº” ðîçïîâ³ëè, ùî âæå äàâíî ñï³âïðàöþ-
þòü ³ç Åêîëîãî-êóëüòóðíèì öåíòðîì, øóêà-
þòü äåðåâà òà ãîòóþòü íàóêîâ³ îá´ðóíòóâàí-
íÿ äëÿ âèçíàííÿ ¿õ ïàì’ÿòêàìè ïðèðîäè. “Ç
íàøèõ çàÿâîê ó öüîìó ñïèñêó ï’ÿòü òðîºùèí-
ñüêèõ äåðåâ. Íà æàëü, áàãàòî õòî ç ì³ñöåâèõ
ìåøêàíö³â íåøàíîáëèâî ñòàâèòüñÿ äî öèõ
ðîñëèí: ðîçïàëþþòü ï³ä íèìè áàãàòòÿ, ñì³-
òÿòü. Àëå â³äòåïåð âîíè îõîðîíÿòèìóòüñÿ çà-

êîíîì, ¿õ îáíåñóòü ïàðêàíîì”,— çàçíà÷èëà
çàñòóïíèê ãîëîâè “Çåëåíîãî ìàéáóòíüîãî”
Íàòàëÿ Øåâ÷åíêî.

Історія столичних
старожилів

Òðè òðîºùèíñüê³ âåðáè, ùî â Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³, ðîñòóòü ùå ç XVIII ñòîð³÷÷ÿ. Âî-
íè áà÷èëè ³ñòîð³þ ùå ç ÷àñ³â ðåçèäåíö³¿ êè-
¿âñüêèõ êíÿç³â, ùî áóëà òîä³ íà ö³é òåðèòî-
ð³¿. Íà òîìó ì³ñö³ ïëàíóâàëè ðîáèòè ì³ñòå÷-
êî íà ÷åñòü ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè, àëå éîãî òàê ³ íå çâåëè. Â³äòåïåð
ñòàð³ âåðáè îõîðîíÿòèìå çàêîí.

Äóá, ùî ðîñòå íà âóëèö³ ×åðêàñüê³é, 11, —
îäèí ç íàéñòàð³øèõ ñòîëè÷íèõ “ìåøêàíö³â”.
Éîãî â³ê ïðèðîäîçíàâö³ âèì³ðþþòü ìàéæå ó
ï’ÿòü ñòîë³òü. Â³í ïàì’ÿòàº óêðà¿íñüêèõ ãåòü-
ìàí³â. Íàéñòàð³øèì êè¿âñüêèì äóáîì ââàæà-
þòü Äóá Êë³ñòåðà, ÿêîìó äî 700 ðîê³â.

Ñòàðîæèëè Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà
“Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà” — äâà ÿñåíè òà êàøòàí —
áà÷èëè ùå ðîñ³éñüêèõ öàð³â. Äèâîì äîñ³ âö³-
ë³ëè. Òàìòåøí³ ÿñåíè — íàéñòàð³ø³ ó Êèºâ³.
Îäíàê, çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷êè ñåêòîðó ëàí-
äøàôòíî-ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà çàïîâ³äíè-
êà Íàòàë³¿ Êàï³íóñ, æîäíîãî äîêóìåíòàëüíî-
ãî ï³äòâåðäæåííÿ ³ñòîð³¿ öèõ äåðåâ íå çíàé-
øëè. Çà äåðåâàìè äîãëÿäàþòü: íà îäíîìó ÿñå-
í³ âñòàíîâèëè íàâ³òü ñïåö³àëüíó íîâ³òíþ ñèñ-
òåìó êàíàò³â, ùîá ã³ëêè, ðîçãîéäóþ÷èñü íå
çàâäàëè øêîäè ñòîâáóðó

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На останній сесії Київради б ло
хвалено рішення надати стат с
пам'ят и природи вісьмом деревам.
Заяви щодо цьо о подавали Київ-
сь ий е оло о- льт рний центр та
др жина охорони природи міста
Києва "Зелене майб тнє". Саме во-
ни постійно с ладають на ово об-
ґр нтовані спис и та их зелених
старожилів задля їхньої охорони.
До перелі війшли ясени та аш-
тани із заповідни а "Софія Київ-
сь а", три верби з рочища Верб-
ня и, столітній ясен, що росте на
Лабораторном пров л , і Сирець-
ий д б на в лиці Чер ась ій. Спис-
и дерев, отрі ще очі ють надан-
ня стат с пам'ят и природи, при-
родоохоронні ор анізації та ож же
с лали.

У Києві росте півсотні дерев — свід ів історичних подій, я і потреб ють не менш шанобливо о ставлення,
ніж пам'ят и архіте т ри
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про прийняття — передачу

зовнішньобудинкових інженерних мереж,
споруд та обладнання

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 663 
від 15 травня 2008 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 "Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж" та враховуючи звернення
Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації ( лист від 09.01.2008 № 04�01):

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàòè
ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ àêö³îíåðí³é

åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ "Êè¿âåíåðãî"
çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³, ñïî-
ðóäè òà îáëàäíàííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà çàêð³-
ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà
êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿â-
ì³ñüêñâ³òëî" çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåð-
í³ ìåðåæ³, ñïîðóäè òà îáëàäíàííÿ çã³äíî
ç äîäàòêîì 2.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷è-
òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿò-
òÿ — ïåðåäà÷ó çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäà-
ìè.

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

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

Голова Л.Черновець ий

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.05.2008 № 663

ПЕРЕЛІК
інженерних мереж, споруд та обладнаня, що приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передаються у володіння та користування АК "Київенерго"

№
№ п/п

Адреса та назва мережі Довжина
по .м

Мар а та переріз
абелю

Діаметр тр б Рі поб дови Балансова вартість, рн

ЦО первинна залиш ова

1. Тепломережа на дільниці від ТК 440/1 (існ.)
до ІТП жило о б дин на в л.Градинсь ій,20

45 2д 100/200 2005 108 313 108 313

2. Трансформаторна підстанція 6486
в л. Градинсь а,20
- б дівля
- трансформатори 2x630 ВА
- обладнання

2005
2005
2005

244 011
63 175
101 814

244 011
63 175
101 814

3. Кабельні лінії 10 В ТП 5405-ТП 6486 аб.1 112 ААБ2л 3x120 2005 7 982 7 982

4. Кабельні лінії 10 В ТП 5405-ТП 6486 аб.2 97 ААБ2л 3x120 2005 6913 6913

5. Кабельні лінії 10 В 6448 (М1)-ТП 6486 аб.1 127 ААБ2л 3x120 2005 9 052 9 052

6. Кабельні лінії 10 В 5518 (М1)-ТП 6486 аб.2 120 ААБ2л 3x120 2005 8 553 8 553

7. Кабельні лінії 0,4 В ТП 6486-ВРП-1 аб.1
жило о б дин на в л. Градинсь ій,20

58 АВВГ 4x150 2005 10 788 10 788

8. Кабельні лінії 0,4 В ТП 6486-ВРП-1 аб.2
жило о б дин на в л. Градинсь ій,20

66 АВВГ 4x150 2005 12 277 12 277

9. Кабельні лінії 0,4 В ТП 6486-ВРП-2 аб.1
жило о б дин на в л. Градинсь ій,20

60 АВВГ 4x150 2005 11 160 11 160

10. Кабельні лінії 0,4 В ТП 6486-ВРП-2 аб.2
жило о б дин на в л. Градинсь ій,20

68 АВВГ 4x150 2005 12 648 12 648

11. Кабельні лінії 0,4 В ТП 6486-ВРП-3.1 аб.1
жило о б дин на в л. Градинсь ій,20

56 АВВГ 4x150 2005 10416 10416

12. Кабельні лінії 0,4 В ТП 6486-ВРП-3.1 аб.2
жило о б дин на в л. Градинсь ій,20

63 АВВГ 4x150 2005 11 718 11 718

13. Кабельні лінії 0,4 В ТП 6486-ВРП-4.1 ІТП аб.1
жило о б дин на в л. Градинсь ій,20

25 АВВГ 4x120 2005 3 853 3 853

14. Кабельні лінії 0,4 В ТП 6486-ВРП-4.1 ІТП аб.2
жило о б дин на в л. Градинсь ій,20

32 АВВГ 4x120 2005 4 932 4 932

Тепломережі
Кабельні мережі,ТП-6486
Всьо о

45
884

108 313
519 292
627 605

108 313
519 292
627 605

Заст пни олови — ерівни апарат Б.Стичинсь ий

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.05.2008 № 663

ПЕРЕЛІК

інженерних мереж, споруд та обладнання, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та закріплюються на праві господарського відання за КП "Київміськсвітло"

Адреса та мар а мереж
зовнішньо о освітлення

Довжина, по .м Мар а опор зовнішньо о
освітлення, шт.

Колодязі, шт.
Канали, м

Мар а та іль ість
ліхтарів, шт

Рі
поб дови

Балансова вартість, рн

первинна залиш ова

в л. Градинсь а,20
АВВГ 4x25
АВВГ 4x16
АВВГ 3x10

480
230
120

ВК-8,5 = 8шт 15 шт ЖКУ-70
"Геліос"=8 шт

2006 101 380 101380

Всьо о 830 101 380 101 380

Заст пни олови — ерівни апарат Б.Стичинсь ий

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни

“Про обрання на посад та звільнення з
посади професійно о с дді Верховною
Радою У раїни” повідомляємо про під о-
тов матеріалів щодо обрання
ФЕДОРОВОЇ ГАЛИНИ ГРИГОРІВНИ
безстро ово с ддею Київсь о о апе-
ляційно о адміністративно о с д .

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Медін Валенсію Хосе
Ман еля, я ий проживає за адресою: м. Київ, пр-т Червонозоряний, 196, в. 35, в
я ості відповідача в с дове засідання по справі за позовом Медіна Валенсія О.Г.
до Медіна Валенсія Х.М. про розірвання шлюб , що відб деться 31.07.2008 ро
об 11.00, в приміщенні с д за адресою: 03127, м. Київ, в л. Пол ови 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 .

А ціонерне товариство за рито о тип
“Кристал”

повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,
що відб д ться 12 вересня 2008 р. за адресою:

м. Київ, просп. Перемо и, 89-А, приміщ. 225, 2-й поверх.
Почато зборів о 9.00, почато реєстрації о 8.00.

Порядо денний:
1. Затвердження осподарсь их до оворів ( од, онтра тів), що ладаються в Товаристві.
2. Внесення змін до Стат т Товариства.

Кожен а ціонер-юридична особа направляє одно о представни а, я ий повинен мати
при собі дор чення підприємства, а та ож до мент, що посвідч є особ представни а.

У випад неможливості а ціонера взяти часть зборах пропон ємо оформити
дор чення на здійснення своїх прав на за альних зборах на ім’я представни а іншо о
засновни а або третьої особи, я ий арантовано б де прис тній на зборах.

Тел. для довідо : (044) 451-02-28, фа с (044) 451-02-30.
Правління Товариства

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів Черниш Катерин
Гри орівн , я а проживає за адресою: м. Київ, в л.Щерба ова, 2 та ЗАТ “Кредит Європа
бан ”, я ий знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Перемо и, 80/57 в с дове засідання
на 25.07.2008 ро об 11.00 за позовом Мєш ової М.І. про визнання недійсним
до овор півлі-продаж вартири, до овор іпоте и та редитно о до овор , я е
відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л. Потєхіна, 14-А в абінеті № 2.

Яв а відповідача є обов’яз овою!
С ддя Антонова Н.В.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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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 1872
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Оле сандр ЄФРЕМОВ, на-
родний деп тат:
— Більше споживаю чорний хліб
р бо о помол . Я ба ато ро ів
працював бернатором, тож знаю
с ть сит ації, я а с лалася сьо о-
дні з подорожчанням хліба: за
останніми даними, оприлюднени-
ми ерівни ом державно о резер-
в , на елеваторах збері ається 7—
8 млн тонн торішньо о зерна. Я -
що є зерно, то що нам заважає
продати йо о товаровиробни і не
підвищ вати ціни на хліб? Вважаю,
потрібно б ло б зробити та звані
соціальні сорти хліба для людей з
низь ими приб т ами, щоб вони
не витрачали зайвих рошей на та-

важлив с ладов , я харч ван-
ня. І можна вип с ати прод цію
найвищої я ості, за вищими ціна-

ми відповідно. За алом потрібно
модерніз вати виробництво.

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— Чесно аж чи, люблю звичай-

ний хліб — раїнсь ий житній і
пшеничний. Я в баб сі дитинстві
часто їв пшеничний. Не д же люб-
лю франц зь випіч . Тістечо не
їм. Зважаючи на те, що їм мало,
подорожчання хліба на моєм бю-
джеті не д же позначиться. Але
роз мію, що для ба атьох лю-
дей — це значний дар по бюдже-
т , том це недобре.

Олена АЛІМОВА, ліпмей ер,
а триса:
— Я люблю бородянсь ий — він

чорний, смачний, і в ньом є тмін,
я ий теж д же люблю!

Íàéá³ëüøå ëþáëþ
õë³á

Êèÿíè íàéá³ëüøå
ëþáëÿòü ÷îðíèé õë³á
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

0

5

10

15

20

25

30
1 2

3
4 5

6

Найбільше люблю хліб

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³ä-

íèé, 3-6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+26°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +32; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+27...+32°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +26...+31°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +19...+21°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5-9
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +28...+30, âíî÷³ +17...+19

хрещатик

Передплатні ціни (з серпня)

на місяць — 5 рн. 29 оп.
на 2 місяця — 10 рн. 78 оп.
на 3 місяця — 15 рн. 52 оп.
на 4 місяця — 20 рн. 56 оп.
на 5 місяців — 25 рн. 30 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 19 рн. 92 оп.
на 2 місяця — 40 рн. 04 оп.
на 3 місяця — 59 рн. 41 оп.
на 4 місяця — 79 рн. 08 оп.
на 5 місяців — 98 рн. 45 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

2209461308
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1. ×îðíèé — 30 %
2. Á³ëèé — 29 %
3. Íà ÿêèé çàðîáëþ, òàêèé ¿ì — 12 %
4. Ñåëÿíñüêèé — 11 %
5. Ç íàñ³ííÿì òà ãîð³õàìè — 11 %
6. Õë³á íå ñïîæèâàþ — 7 %
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.


