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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïîäàðóâàâ ä³òÿì “Ñîíå÷êî”
Ñòîëè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè â³äñâÿòêóâàëè Äåíü çíàíü

Ш ола№ 107 стала
імназією
Ï³ñëÿ ìàéæå ï’ÿòèð³÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿

ó÷îðà â³ä÷èíèëà ñâî¿ äâåð³ ñïåö³àë³çîâàíà

ñåðåäíÿ øêîëà ¹ 107, ðîçòàøîâàíà â Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ââåäåíñüê³é,
35. Â³äòåïåð òóò ñòàëî çíà÷íî ïðîñòîð³øå,
ïîá³ëüøàëî êëàñíèõ ê³ìíàò, ç’ÿâèëîñÿ äâà
ñïîðòçàëè, õîðåîãðàô³÷íèé òà òðåíàæåðíèé

çàëè, á³áë³îòå÷íèé ò³ ìåäè÷íèé áëîêè. Äî
700 çá³ëüøèëàñÿ é ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, àäæå ÷àñ-
òèíà ç íèõ ïåðåéøëè ñþäè ç ïåðåâàíòàæå-
íèõ ñóñ³äí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Íà ñâÿòî ïåðøîãî äçâîíèêà äî ó÷í³â çà-
â³òàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Â³í ïðèâ³òàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ ³ç
Äíåì çíàíü ³ ïîäàðóâàâ øêîë³ îáëàäíàííÿ
äëÿ õ³ì³÷íîãî êàá³íåòó òà ìóëüòèìåä³éíèé
êîìïëåêñ. Îêð³ì òîãî, â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ç
ïåðøîãî âåðåñíÿ íèí³øíüîãî ðîêó øêîëà
¹ 107 íàáóëà ñòàòóñó ã³ìíàç³¿. “Õî÷à ñüîãî-
äí³ ÿ â³äïðàâèâ “ïåðøèé ðàç ó ïåðøèé êëàñ”
ñâîþ ñòàðøó îíóêó, âñå æ òàêè ïî¿õàâ íà ñâÿ-
òî íå äî íå¿, à äî âàñ,— çâåðíóâñÿ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé äî ó÷í³â òà â÷èòåë³â.— Àäæå
ÿê ìåð ñòîëèö³ ìóøó íàñàìïåðåä ï³êëóâà-
òèñÿ ïðî êèÿí, à âæå ïîò³ì ïðî ñâî¿õ áëèçü-
êèõ òà ð³äíèõ”.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ ÷àñòèíè ïàíîâ³ ×åðíî-
âåöüêîìó ïðîâåëè ì³í³-åêñêóðñ³þ îíîâëå-
íèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì. Â³í ïîáóâàâ ó
ñïîðòçàë³, ¿äàëüí³, ìåäè÷íîìó êàá³íåò³. Ðå-
êîíñòðóêö³ÿ øêîëè îá³éøëàñÿ ì³ñòó â 62
ìëí ãðí. Ó êëàñ³ äëÿ “ïåðøà÷ê³â” ìåð ïî-
ö³êàâèâñÿ, ÷è çðó÷íî áóäå øêîëÿðàì ñèä³òè
çà íîâèìè ïàðòàìè òà ÷è ìàþòü âîíè â³ä-
ïîâ³äí³ ñåðòèô³êàòè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. Ó á³áë³îòåö³ äèðåêòîð ã³ìíàç³¿
¹ 107 Îëåêñàíäð Êóäðåéêî ðîçïîâ³â ìåðî-
â³, ùî â ðàéîí³ çàïðîâàäæåíî íîâó ñèñòåìó
ðîáîòè. “Íàïðèêëàä, ÿêùî ó íàñ íåìàº ïî-
òð³áíî¿ êíèæêè, ¿¿ ìîæíà çàìîâèòè ÷åðåç
êîìï’þòåðíó ìåðåæó â ³íø³é øêîë³”,— ïî-
ÿñíèâ â³í. Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ ìåðà ö³êàâèâ íå
ò³ëüêè ñòàí êëàñ³â, à ³ çàðïëàòíÿ øê³ëüíèõ
êóõàð³â òà ìåäñåñòåð.

За інчення на 2-й стор.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора для столичних ш олярів прол нав перший дзвони . Чи не най-
очі ванішим він став для чнів відре онстр йованих навчальних за-
ладів — чотирьох ш іл та чотирьох дитсад ів. Два з них рочисто
від рив місь ий олова Леонід Черновець ий — імназію № 107 на
Подолі та дитсадо № 222 на Троєщині. Та ож місті почали ф н -
ціон вати ще 35 дош ільних навчальних за ладів, розрахованих на
220 малю ів ожен. Завдя и втр чанню столичної влади їх вдалося
поверн ти від бізнесменів-орендарів справжнім осподарям.
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Ï³ñîê ç-ï³ä Ï³âäåííîãî ìîñòó
íå âèäîáóâàòèìóòü

ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” çóïèíèëà âèäîáóòîê
ï³ñêó ç àêâàòîð³¿ Äí³ïðà â³ä çàë³çíè÷íî-àâ-
òîäîðîæíüîãî ìîñòó äî Ï³âäåííîãî. Ð³øåí-
íÿ óõâàëèëè ÷åðåç ìîæëèâå çìåíøåííÿ äîí-
íèõ íàíîñ³â á³ëÿ ìîñòîâèõ îïîð. Ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî äîðó÷èâ ïðîâåñòè âñ³ ïîòð³áí³ äîñë³äæåí-
íÿ. Íàãàäàºìî, ùî ç âåðåñíÿ 2005 ðîêó çã³ä-
íî ç äîçâîëîì Äí³ïðîâñüêîãî óïðàâë³ííÿ
âîäíèõ ðåñóðñ³â ïîñò³éíèé âèäîáóòîê ï³ñêó
â àêâàòîð³¿ Ï³âäåííîãî ìîñòó òàêîæ âåäå ÂÀÒ
“Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é ³ìåí³ 
Ñ. Êîâàëüñüêî¿”. Íåùîäàâíî ó íèõ äåìîíòó-
âàëè ê³ëüêà íåçàêîííèõ çåìñíàðÿä³â.

Òèì ÷àñîì ñòàí Ï³âäåííîãî ìîñòîâîãî ïå-
ðåõîäó íàðàç³ òðèâîãè ó ôàõ³âö³â íå âèêëè-
êàº. Ùîì³ñÿ÷íèé ìîí³òîðèíã ïðîâîäèòü ÊÏ
“Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò”

Àâòî³íñïåêòîðè 
ðîçïèñóâàòèìóòüñÿ 
ó ùîäåííèêàõ

²íñïåêòîðè ñòîëè÷íî¿ ÄÀ² ðîáèòèìóòü
øêîëÿðàì çàïèñè ó ùîäåííèêàõ çà ïîðóøåí-
íÿ ïðàâèë âóëè÷íîãî ðóõó. Òàêó íîðìó ïî-
ãîäèëè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íà-
óêè ÊÌÄÀ. Çîêðåìà íàïèñ áóäå òàêèì: “Øà-
íîâí³ áàòüêè! Âàøà äèòèíà ïîðóøèëà ïðà-
âèëà äîðîæíüîãî ðóõó. Çâåðí³òü óâàãó”. Òà-
êîæ ó ðàìêàõ çàãàëüíîäåðæàâíîãî ðåéäó
“Óâàãà! Ä³òè íà äîðîç³!” ñï³âðîá³òíèêè ÄÀ²
ðàçîì ³ç ó÷èòåëÿìè ïðîâåäóòü “ªäèí³ óðîêè
äîðîæíüî¿ ãðàìîòè”. Òèì, õòî âèêîíóâàòè-
ìå ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó, âðó÷àòèìóòü
ñïåö³àëüí³ çíà÷êè

Æèòëîâ³ âèñîòêè 
çàõèñòÿòü â³ä ïîæåæ

Ó âñ³õ âèñîêîïîâåðõ³âêàõ ì³ñòà ïåðåâ³ðÿòü
ñèñòåìó ïðîòèïîæåæíîãî çàõèñòó. Ñïåö³àëü-
íó ïðîãðàìó “Áåçïå÷íå æèòëî” ðîçðîáèëè çà
äîðó÷åííÿì ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. ¯¿
ìåòà — çàïîá³ãòè çàãîðÿííÿì òà ÷èñëåííèì
íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì, ÿê³ ìîæóòü çàâäà-
òè øêîäè çäîðîâ’þ ëþäåé òà ïðèçâîäÿòü äî
çíèùåííÿ àáî ïîøêîäæåííÿ ìàéíà. Òðóäíî-
ù³ ï³ä ÷àñ åâàêóàö³¿ ìåøêàíö³â íàéá³ëüøå
âèíèêàþòü ñàìå ó áàãàòîïîâåðõ³âêàõ. Íàñòóï-
íîãî ðîêó òàì ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè ñó÷àñ-
í³ òåõí³÷í³ çàñîáè çâ’ÿçêó, íîâ³ ñèñòåìè îïî-
â³ùåííÿ ëþäåé ïðî ïîæåæó. Çîêðåìà, ó 425
ñåêö³ÿõ æèòëîâèõ áóäèíê³â â³äðåìîíòóþòü
àáî çàì³íÿòü ïîæåæí³ ñõîäè, ðåêîíñòðóþþòü
ñèñòåìó äèìîâ³äâåäåííÿ. Íà ðåàë³çàö³þ ïðî-
ãðàìè ïåðåäáà÷èëè 24,7 ìëí ãðí

Ó í³ìåöüêî-óêðà¿íñüê³é 
øêîë³ äîçâîëÿòü 
îáèðàòè àòåñòàò

Â÷îðà ó ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ ïåðøà í³ìåöü-
êî-óêðà¿íñüêà ì³æêóëüòóðíà øêîëà. Òàì íà-
â÷àòèìóòüñÿ ÿê ä³òè ç í³ìåöüêèõ ñ³ìåé, ùî
ìåøêàþòü â Óêðà¿í³, òàê ³ óêðà¿íñüê³ ãðîìà-
äÿíè, ÿê³ çìàëêó â÷àòü í³ìåöüêó ìîâó. Óðî-
êè â³äáóâàòèìóòüñÿ çà í³ìåöüêîþ ìåòîäè-
êîþ, à íàâ÷àòèìóòü ä³òåé ïåäàãîãè îáîõ êðà-
¿í. Ó ïëàíàõ — ðîçáóäóâàòè çàêëàä ó ïîâíî-
ö³ííó ã³ìíàç³þ, äå ìîæíà áóäå îòðèìàòè ÿê
í³ìåöüêèé, òàê ³ óêðà¿íñüêèé àòåñòàòè çð³ëî-
ñò³. Âîíè áóäóòü ä³éñíèìè äëÿ âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â îáîõ êðà¿í. Øêîëà îð³ºí-
òóâàòèìåòüñÿ íà íàâ÷àëüíèé ïëàí ôåäåðàëü-
íî¿ çåìë³ Áàäåí-Âþðòåìáåð´. Àêöåíò çðîá-
ëÿòü íà ïðàêòè÷í³øó îð³ºíòàö³þ çíàíü, ñà-
ìîñò³éí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó íàâ÷àíí³

Ï³äãîòîâêó äî çèìè 
îáãîâîðÿòü ó Ñâÿòîøèí³

Ñüîãîäí³ íà êîëåã³þ çáåðóòüñÿ ÷èíîâíè-
êè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Âîíè ïëàíó-
þòü îáãîâîðèòè ï³äãîòîâêó æèòëîâîãî òà ñî-
ö³àëüíîãî ôîíä³â äî îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó, ïðîãðàìó ðîçâèòêó ôóòáîëó ó ðàéîí³ òà
íàäàííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ðåã³îíàì.
Çàñ³äàòèìóòü êåðìàíè÷³ ðàéîíó ó ïðèì³ùåí-
í³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàäè íà ïðîñïåêò³ Ïåðå-
ìîãè, 97. Íàãàäàºìî, ùî âæå òðàäèö³éíî ñà-
ìå öåé ðàéîí ïîñ³äàº ïåðø³ ì³ñöÿ çà ê³ëü-
ê³ñòþ ñêàðã ìåøêàíö³â íà ì³ñöåâèõ ÷èíîâ-
íèê³â

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïîäàðóâàâ ä³òÿì “Ñîíå÷êî”
Ñòîëè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè â³äñâÿòêóâàëè Äåíü çíàíü

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Сонеч о” прийме 140
малень их деснянців

Ïåðøîãî âåðåñíÿ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñòî-
ëèö³ óðî÷èñòî â³äêðèëè ÷îòèðè äîøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäè, òà íàéá³ëüøå,
ïåâíî, ïîùàñòèëî äåñíÿíñüê³é ìàëå÷³. Ñà-
ìå äî íèõ çàâ³òàâ ó÷îðà íà íîâîñ³ëëÿ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ðàçîì
³ç ñèìâîë³÷íèì êëþ÷åì ä³òëàõè îòðèìà-
ëè â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè â ïîäàðóíîê ÷ó-
äî-ï³÷, ÿêà âèï³êàòèìå ¿ì ñìà÷íå ïå÷èâî,
ïèð³æêè. Õòîñü ³ç ïðèñóòí³õ çàóâàæèâ, ùî
òàêîãî îáëàäíàííÿ íåìàº íàâ³òü ó ìîä-
íèõ ñòîëè÷íèõ ðåñòîðàíàõ.

×è íå íàéá³ëüøå òîãî äíÿ õâèëþâàëà-
ñÿ ìîëîäåíüêà çàâ³äóâà÷êà íîâîãî äèò-
ñàäêà “Ñîíå÷êî” Íàòàëÿ Øêëÿð. Òåïåð
âîíà îï³êóâàòèìåòüñÿ 140 ìàëåíüêèìè
äåñíÿíöÿìè, ÿê³ ìåøêàþòü ïåðåâàæíî â
íîâîìó ì³êðîðàéîí³ íà âóëèö³ Ìèëîñëàâ-
ñüê³é. À “ãîñïîäàðñòâî” ¿é ä³ñòàëîñÿ
ïðèñòîéíå — ñó÷àñí³ äèòÿ÷³ ê³ìíàòè,
ñïàëüí³, ìóçè÷íèé òà àêòîâèé çàëè, îá-
ëàäíàí³ àóä³î- òà â³äåîòåõí³êîþ. “Ó äèò-
ñàäêó ïðàöþâàòèìå â³ñ³ì ãðóï,— ðîçïî-
â³ëà ïàí³ Øêëÿð.— Çàêëàä ðîçðàõîâàíî
íà äâ³ ÿñåëüí³, äâ³ ìîëîäø³, äâ³ ñåðåäí³
òà äâ³ ï³äãîòîâ÷³. Òàêîæ òóò º ìåäè÷íèé
êàá³íåò ³ ïðîñòîðèé õàð÷îáëîê. À íà ïîä-
â³ð’¿ äëÿ ìàëþê³â çìîíòîâàíî ñó÷àñí³ ³ã-
ðîâ³ ìàéäàí÷èêè”.

Ìàéÿ Ëàçàðåíêî ïðèâåëà öüîãî äíÿ äî
“Ñîíå÷êà” ï’ÿòèð³÷íó Â³òó òà äâîð³÷íî-
ãî Âåí³àì³íà. “Ìè íåùîäàâíî îòðèìàëè
êâàðòèðó â ñóñ³äíüîìó áóäèíêó,— ïîõâà-
ëèëàñÿ âîíà.— Íàäçâè÷àéíî ðàäà, ùî òà-
êèé ðîçê³øíèé äèòñàäîê ìàºìî ïðÿìî íà
ïîäâ³ð’¿ áóäèíêó, òîæ íå äîâåäåòüñÿ ç
ä³òüìè íàâ³òü âóëèöþ ïåðåòèíàòè.

Äîøê³ëüíèé çàêëàä ¹ 222 íà âóëèö³
Ìèëîñëàâñüê³é, 12á âäàëîñÿ çâåñòè ìåíø
í³æ çà ð³ê çàâäÿêè çëàãîäæåíèì ä³ÿì áó-

ä³âåëüíèê³â. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” Â’ÿ÷åñëàâ Íåïîï,
ðîáîòè òðèâàëè ç æîâòíÿ 2007 ðîêó, àëå
ôàõ³âö³ âñòèãëè çäàòè îá’ºêò â÷àñíî ³, ÿê
ìîâèòüñÿ, ï³ä êëþ÷. Ó ïðèì³ùåííÿõ
çìîíòîâàíî ñó÷àñíó âåíòèëÿö³éíó òà ïðî-
òèïîæåæíó ñèñòåìè. Çâåëè “Ñîíå÷êî”
êîøòîì ì³ñòà, âèòðàòèâøè íà áóä³âíèö-
òâî òà îáëàäíàííÿ 21 ìëí ãðí.

Çà ñëîâàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â³í ðàäèé, ùî
ñòîëèöÿ ë³äèðóº â Óêðà¿í³ çà ñïîðóäæåí-
íÿì äèòñàäê³â ³ øê³ë. “Íà â³äì³íó â³ä ïî-
ïåðåäíüî¿ âëàäè, êîòðà çäàâàëà äîøê³ëü-
í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè â îðåíäó, ìè ¿õ ïî-
âåðòàºìî â êîðèñòóâàííÿ ìàëå÷³,— çàçíà-
÷èâ ìåð.— Àäæå ä³òåé ó ì³ñò³ ùîðîêó ñòàº
á³ëüøå, ³ ¿ì ïîòð³áí³ äèòñàäêè”. Â³í äî-

äàâ, ùî íèí³øíüîãî ðîêó âäàëîñÿ ïîâåð-
íóòè â³ä êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð ïëîù³, ùî
äîð³âíþþòü 35 íîâèì äèòñàäêàì, ðîçðà-
õîâàíèì íà 220 ìàëþê³â êîæåí. Òîæ ôàê-
òè÷íî ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ âäàëîñÿ â³äêðè-
òè íå 4, à 39 äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëà-
ä³â”. Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
ùå áàãàòî äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, íà æàëü,
íèí³ ïåðåáóâàþòü ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ Êàá-
ì³íó, ð³çíèõ ì³í³ñòåðñòâ ³ ñòðóêòóð ³ íå
ïðàöþþòü çà ïðèçíà÷åííÿì. “Âðàõîâó-
þ÷è, ùî â ñòîëèö³ ùîðîêó çðîñòàº ê³ëü-
ê³ñòü íîâîíàðîäæåíèõ ³ ìàëå÷³ ùå áðàêóº
äèòñàäê³â, ìè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çâåð-
íåìîñÿ ç ëèñòîì äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
àáè â³í äîïîì³ã âèð³øèòè öå ñêëàäíå ïè-
òàííÿ”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Місь ий олова Леонід Черновець ий завітав на новосілля до дитячо о сад а “Сонеч о”,
що радо відчинив свої двері для малень их иян

Ïåðåâ³çíèêè çíîâó 
ï³äíÿëè ö³íè
Êèÿíè âèáèðàþòü íîâèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò

Ç 1 âåðåñíÿ ö³íè ïðî¿çäó íà ìàðøðóò-
êàõ ó Êèºâ³ çðîñëè ç 2 äî 2, 5 ãðèâåíü.
Íàãàäàºìî, ùî ïîïåðåäíº ïîäîðîæ÷àííÿ
â³äáóëîñÿ ó ÷åðâí³. À âæå äî ê³íöÿ ðîêó
ïðî¿õàòè ó ìàðøðóòö³ ïðèâàòíèê³â ìîæ-
íà áóäå íå ìåíø í³æ çà 3, à òî é çà 5 ãðè-
âåíü. Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Àñîö³àö³¿ ïå-
ðåâ³çíèê³â-ðîáîòîäàâö³â “Ñòîëèöÿ” Âà-
ëåð³é Ëèïåöüêèé çàïåâíÿº, ùî òàêå ï³ä-
âèùåííÿ ö³í º àáñîëþòíî íîðìàëüíèì.
“Ç òàðèôàìè, ùî º íèí³, íåìàº çìîãè
ñïëà÷óâàòè çà îðåíäó, êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè, ïàëüíå òà ï³äâèùóâàòè çàðïëàòó âîä³-
ÿì”,— ñòâåðäæóº â³í. Ìîâëÿâ, ó çáèòîê
ñîá³ ïðàöþâàòè í³õòî íå çàõî÷å.

Ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ïðî¿çä êè-

ÿíè ïî÷àëè ìàñîâî òåëåôîíóâàòè äî ì³ñü-
êîãî Ñall-öåíòðó. Ëþäè ñêàðæàòüñÿ, ùî
òàðèô íå â³äïîâ³äàº ÿêîñò³. Çàô³êñîâàíî
áàãàòî âèïàäê³â õàìñüêîãî ïîâîäæåííÿ
âîä³¿â ³ç ïàñàæèðàìè, â³äìîâà ï³ëüãîâè-
êàì. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
“Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì Call-
öåíòð-051” Àëüá³íè Çàðóäíî¿, íàð³êàëè
êèÿíè ³ íà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ òà
ð³çêå ãàëüìóâàííÿ, ëþäè ó ñàëîí³ ïàäàëè
³ òðàâìóâàëèñÿ.

Íå ó çàõâàò³ â³ä êóëüòóðè ìàðøðóòíè-
ê³â íà äîðîãàõ ³ äà³øíèêè. Ñòàðøèé ³í-
ñïåêòîð êè¿âñüêîãî ÄÀ² Îëåêñàíäð Êî-
âàëåâñüêèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, äå
íàéá³ëüøå ïîðóøóþòü âîä³¿. “Ï³ä ÷àñ ðåé-

ä³â ÷àñòî âèÿâëÿºìî íåðîáî÷³ àâàð³éí³ âè-
õîäè. Òðàïëÿºòüñÿ é “ëèñà ãóìà” íà êî-
ëåñàõ, ïðîñòðî÷åí³ âîãíåãàñíèêè òà àï-
òå÷êè”,— çàçíà÷èâ â³í. Íåð³äêî áóâàþòü
âèïàäêè, êîëè âîä³¿ âñòàíîâëþþòü äîäàò-
êîâ³ ñèä³ííÿ, ùîá âçÿòè á³ëüøå ëþäåé.
“Îñîáëèâî öå ïîøèðåíî íà ì³æì³ñüêèõ
ìàðøðóòàõ, ÿê³ ïðèâîçÿòü ïàñàæèð³â ³ç
îáëàñò³ äî Êèºâà”,— óòî÷íþº ïàí Êîâà-
ëåâñüêèé.

Òèì ÷àñîì ì³ñüêà âëàäà çàòâåðäèëà
íîâ³, æîðñòê³ø³ íîðìè äëÿ âîä³¿â ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. ̄ ì çàáîðîíÿòü ¿ñ-
òè òà ïèòè çà êåðìîì. Ï³ä ÷àñ ðóõó íå
äîçâîëÿòü ðîçìîâëÿòè ïî ìîá³ëüíîìó òå-
ëåôîíó ³ ïðèéìàòè îïëàòó ïðî¿çäó â³ä
ïàñàæèð³â. Ó ñàëîí³ îáîâ’ÿçêîâî áóäå
êîíäóêòîð. Ïåðåâàãè ó êîíêóðñ³ ñåðåä
ïåðåâ³çíèê³â íàäàâàòèìóòü òèì, õòî ìàº
àâòîáóñè íå ìåíøå 21 ì³ñöÿ, à ìàøèíà
ñëóæèëà íå á³ëüøå 5 ðîê³â. Çà òðàíñ-
ïîðòîì âñòàíîâëÿòü êîíòðîëü çà äîïî-
ìîãîþ ñóïóòíèêîâîãî çâ’ÿçêó. Âîäíî÷àñ
ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” óæå îãîëîñèëî òåí-
äåð íà çàêóï³âëþ 30 íîâèõ àâòîáóñ³â äî
ê³íöÿ ðîêó. Âîíè ìàòèìóòü 12 ìåòð³â
çàâäîâæêè, áóäóòü ì³ñòêèìè òà êîì-
ôîðòí³øèìè. Íà ï³äïðèºìñòâ³ “Õðåùà-
òèêó” ïîâ³äîìèëè, ùî ïðîãðàìó çàêó-
ï³âë³ çðó÷íîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó äëÿ êèÿí ïðîäîâæóâàòèìóòü. Âîäíî-
÷àñ ï³äí³ìàòè òàðèôè íà ïðî¿çä ïîêè
ùî íå ïëàíóþòü

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора приватні перевізни и знов підвищили ціни на проїзд мар-
шр т ах. Замість ще незвичних 2 рн, пасажирів тепер вима ають
2,5 рн. Здорожчання перевізни и мотив ють "небажанням працю-
вати собі збито ". Меш анці столиці масово с аржаться до місь-
о о Сall-центр не лише на завищені тарифи, а й льт р обсл -
ов вання на приватних маршр тах. Кияни, невдоволені та им об-
сл ов ванням, починають "пересідати" на ом нальний транспорт.
Тим часом "Київпастранс" продовж є зап с ати на маршр ти авто-
б си надвели ої міст ості. На підприємстві та ож повідомили, що
підвищ вати ціни за проїзд найближчим часом не план ють.
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Êîñòü ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ïðîáëåì
óïðàâë³ííÿ ³ìåí³ Ãîðøåí³íà,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó ñåðïí³ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò óïðàâë³ííÿ
³ì. Ãîðøåí³íà ïðîâ³â ÷åðãîâå òðàäèö³éíå äî-
ñë³äæåííÿ ñåðåä ä³òåé â³êîì â³ä 10 äî 16 ðî-
ê³â. Âèÿâèëè, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèìè ðîêà-
ìè, çà öåé ÷àñ áàãàòî ùî çì³íèëîñÿ â óÿâ³ ä³-
òåé. Âîíè ñòàëè ïðàãìàòè÷í³øèìè.

ßêùî òîð³ê ä³òè âèñëîâëþâàëè ðîìàíòè÷í³
ïîãëÿäè íà ìàéáóòíº, çîêðåìà êàçàëè, ùî Óêðà-
¿íà áóäå âåëèêîþ, ñèëüíîþ, çàìîæíîþ ³ ò. ä.,
òî íèí³ âîíè êàæóòü ïðî Óêðà¿íó ÿê ïðî äåð-
æàâó, ÿêà áóäå êîëèñü âïëèâîâîþ, àëå äî öüî-
ãî âîíà ìàº çðîáèòè ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü êðîê³â.

Íà äóìêó ä³òåé, ùîá Óêðà¿íà ñòàëà âïëèâî-
âîþ, òðåáà ïðàöþâàòè ç åë³òîþ. Äåÿê³ ä³òè íà-
ïèñàëè, ùî òðåáà ïîÿñíèòè äåïóòàòàì, ÿê ïðà-
âèëüíî ïåðåòâîðþâàòè ñëîâà íà ñïðàâè, à ïî-
ë³òèêàì — ÿê íå îáìàíþâàòè íàðîä, à íàòî-
ì³ñòü âò³ëþâàòè ïîòðåáè íàðîäó â æèòòÿ.

Äóæå ÷àñòî ä³òè ñåðåä íàéïåðøèõ çàõîä³â, ÿê³
ñë³ä âæèòè, çãàäóþòü ïðî íàäçâè÷àéíî ðàäè-
êàëüí³ ðå÷³. Äåêîòð³ ç íèõ, íàïðèêëàä, çãàäó-
âàëè, ùî òðåáà çíèùèòè âñ³õ áîìæ³â, íàðêî-
ìàí³â ³ ïîë³òèê³â.

Íàéö³êàâ³øå, ùî ïîãëÿäè ä³òåé â öüîìó â³-
ö³, ç îäíîãî áîêó, º ïðîäóêòîì ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ¿õí³õ áàòüê³â, âèêëàäà÷³â øêî-
ëè, â ÿê³é âîíè íàâ÷àþòüñÿ, ç ³íøîãî áîêó —
âîíè º ïðîäóêòîì ñàìå òîãî ï³äë³òêîâîãî ³
þíàöüêîãî ñîö³óìó, â ÿêîìó âîíè ñï³ëêóþòü-
ñÿ. Îäíîë³òêè ìàþòü á³ëüøèé âïëèâ íà ôîð-
ìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó é ïñèõîëîã³¿ äèòèíè, í³æ
¿õí³ áàòüêè.

Áàòüêè öèõ ä³òåé — ïåðåâàæíî ìîëîä³ ëþ-
äè, ÿê³ ñôîðìóâàëèñÿ âæå çà ÷àñ³â íåçàëåæíî-
ñò³ Óêðà¿íè. Âîíè íå çíàëè Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó. Óêðà¿íà äëÿ íèõ ó æèòò³ º ö³íí³ñòþ. Òî-
ìó Óêðà¿íó ä³òè áà÷àòü, ÿê ùîñü òàêå, ùî ³ñ-
íóâàòèìå çàâòðà, ÷åðåç ñòî ðîê³â ³ äàë³, ÿê ùîñü
íåïîðóøíå.

42,9 % îïèòàíèõ ä³òåé ñêàçàëè, ùî ïîòð³á-
íî íàëàãîäæóâàòè íàñàìïåðåä ò³ñí³ ³ äðóæí³
â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ. ² öå ïîïðè òå, ùî îïèòó-
âàííÿ ïðîâîäèëè ó ÷àñ çàãîñòðåííÿ óêðà¿í-
ñüêî-ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèí íà òë³ êàâêàçüêîãî
êîíôë³êòó. Ä³òè ââàæàþòü, ùî ö³ çàãîñòðåííÿ
º ñèòóàòèâíèìè, à Ðîñ³ÿ ³ íàäàë³ áóäå âàæëè-
âèì ïàðòíåðîì Óêðà¿íè. Íàâ³òü êîæåí ÷åòâåð-
òèé øêîëÿð ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ââàæàº, ùî
Ðîñ³ÿ — íàø ñòðàòåã³÷íèé ïàðòíåð. 59,6 % ä³-
òåé ç³ Ñõîäó Óêðà¿íè òàêîæ ââàæàþòü, ùî ç Ðî-
ñ³ºþ ïîòð³áíî äðóæèòè ïð³îðèòåòíî. Òàêî¿ æ
äóìêè ìàéæå 50% ä³òåé öåíòðó ³ ï³âäíÿ.

Ä³òè ñòàâëÿòü íà ïåðøå ì³ñöå ùîäî ñâîãî
ìàéáóòíüîãî êàð’ºðó. Ðîäèíà â ¿õí³é óÿâ³ ïî-
ñ³äàº òðåòº — ÷åðòâåðòå ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ ïð³î-
ðèòåò³â. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü — äâ³ òðåòèíè,
ââàæàþòü, ùî ìàòèìóòü äâîº ä³òåé. Òîáòî, íå
ñë³ä î÷³êóâàòè íà ïîë³ïøåííÿ äåìîãðàô³÷íî¿
ñèòóàö³¿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Çàãàëîì ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ä³òè —
îïòèì³ñòè. Âîíè áà÷àòü íåçàëåæíó Óêðà¿íó
ñèëüíîþ ³ áàãàòîþ é ãîòîâ³ äîêëàäàòè çóñèë-
ëÿ äëÿ öüîãî. Çâ³ñíî, ÷àñòèíó ä³òåé æèòòÿ ç ÷à-
ñîì, ÿê êàæóòü, ïîëàìàº, àëå ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü çáåðåæå ñâ³é îïòèì³çì ³ íàäàë³.

Ãàäàþ, çà äåñÿòü ðîê³â ñóñï³ëüíà àóðà Óêðà-
¿íè ö³ëêîì çì³íèòüñÿ. Âîíà áóäå áëèçüêîþ äî
³äåàë³â öèõ ä³òåé. Öå áóäå âæå êðà¿íà íå Þùåí-
êà, Òèìîøåíêî ÷è ßíóêîâè÷à, ÿê³ º ïðîäóê-
òîì ï³çíüîðàäÿíñüêîãî ñîö³óìó, çîêðåìà éîãî
ïåð³îäó ïåðâ³ñíîãî íàêîïè÷åííÿ êàï³òàëó, à
êðà¿íîþ öèõ ä³òåé ³ ¿õí³õ áàòüê³â. Õàðàêòåðíî,
ùî äëÿ íèõ íå ïðèòàìàííèé ãðîìàäñüêèé ñåð-
âåë³çì. Ó íèõ íåìàº ÿêîãîñü ÷èíîïîøàíóâàí-
íÿ, ÿêèõîñü ³äîë³â. Âîíè â³ëüí³ é ðîçêóò³ø³. 
² öå âñåëÿº îïòèì³çì
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Äçåðêàëî
ìàéáóòíüîãî

Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè
íå ìîæíà
Ñüîãîäí³ äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïîâåðòàþòüñÿ 
ç ïàðëàìåíòñüêèõ êàí³êóë
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на своє перше засідан-
ня після тривалих парламент-
сь их ані л збереться Верхов-
на Рада У раїни. У спадо від
попередньої сесії деп татам діс-
талося чимало нерозв'язаних
проблем, я і може за острити
дис сія нав оло оцін и подій
на Кав азі та наближення пре-
зидентсь их виборів. "Хреща-
ти " спроб вав дослідити, що
саме відб ватиметься вищом
за онодавчом ор ані держави
та чи варто очі вати плідної
роботи від більшості та опози-
ції.

Крап поставить с д
Äèñêóñ³ÿ, ÿêà ä³ñòàëàñÿ Âåðõîâí³é Ðà-

ä³ ó ñïàäîê â³ä ïîïåðåäíüî¿ ñåñ³¿, ùîäî
³ñíóâàííÿ ÷è íå ³ñíóâàííÿ á³ëüøîñò³,
âî÷åâèäü, é íàäàë³ âèçíà÷àòèìå ðîáîòó
íàðîäíèõ îáðàíö³â. Ïðîòå íàâðÿä ÷è
äîâãî. ª ñïîä³âàííÿ, ùî âæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì ó öüîìó ïèòàíí³ áóäå ïî-
ñòàâëåíî êðàïêó. “Ìè î÷³êóºìî âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ³ âïåâíåí³, ùî
âîíî ñïðèÿòèìå ðîçâ’ÿçàííþ ò³º¿ äèñ-
êóñ³¿, ÿêà òî÷èòüñÿ âæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â ç
ïðèâîäó ëåã³òèìíîñò³ âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè”,— íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” äåïóòàò
â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Þð³é Ì³ðîøíè÷åí-
êî. Ðåã³îíàëè ïåðåêîíàí³, ùî ð³øåííÿ
ñóäó áóäå îäíîçíà÷íèì — êîàë³ö³ÿ ïðè-
ïèíèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ, àäæå íàðàç³ äî
íå¿ âõîäèòü ìåíøå ïîëîâèíè äåïóòàò³â
ïàðëàìåíòó. Òàêå ð³øåííÿ ñóää³â íàâ-
ðÿä ÷è ñòàíå â³äêðèòòÿì äëÿ ñóñï³ëü-
ñòâà, àäæå ñïðîìîæí³ñòü “á³ëüøîñò³”
óõâàëþâàòè ð³øåííÿ âæå äàâíî ï³ä âå-
ëèêèì ïèòàííÿì. “Åôåêòèâíî¿ ðîáîòè
êîàë³ö³¿ íå áóëî ç âåñíè. À çà âåëèêèì
ðàõóíêîì — ³ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ
á³ëüøîñò³”, — âèçíàâ “Õðåùàòèêó” ³ äå-
ïóòàò â³ä ÍÓ — ÍÑ Þð³é Êîñòåíêî.

Ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ñóäó
ïàðëàìåíò ìàº ñôîðìóâàòè íîâó êîàë³-
ö³þ. Íàðàç³ äëÿ áóäü-ÿêîãî ¿¿ éìîâ³ðíî-
ãî âàð³àíòó ïîêè ùî íå âèñòà÷àº ãîëî-
ñ³â. Ïðîòå íåáåçïåêà ðîçïóñêó ö³ëêîì
ìîæå ïîðîäèòè äîñèòü äèâí³ îá’ºäíàí-
íÿ. “Íåîäíîðàçîâ³ ñï³ëüí³ ä³¿ áþò³âö³â
³ ðåã³îíàë³â äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ïðèïó-
ùåííÿ, ùî ñîþç ÁÞÒ ³ ÏÐ — çîâñ³ì íå
óòîï³÷íèé”,— íàãîëîñèâ ó÷îðà ãëàâà
Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîð Áàëî-
ãà. Ïîÿâè òàêî¿ êîàë³ö³¿ òàì í³áèòî íå
áîÿòüñÿ, àëå ïîïåðåäæàþòü — “ÿêùî æ
á³ëüø³ñòü ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íå óòâîðÿòü,
òî ºäèíî ìîæëèâèì âèõîäîì ñòàíóòü
äîñòðîêîâ³ âèáîðè”.

Неч жа війна
Îêð³ì òðàäèö³éíî¿ êîàë³ö³éíî¿ òåìè,

ö³º¿ îñåí³ äåïóòàòè ìàòèìóòü ùå îäèí
ïðèâ³ä ïåðåòâîðèòè ðîáîòó íà ïåðìà-
íåíòíó êðèçó. Öå — ñòàâëåííÿ äî êîí-
ôë³êòó ì³æ Ãðóç³ºþ òà Ðîñ³ºþ. ßêùî ïî-
çèö³ÿ îïîçèö³¿ º á³ëüø-ìåíø ºäèíîþ,
òî ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â óñåðåäèí³ á³ëü-
øîñò³ îá³öÿº ïåðåðîñòè ó ñåðéîçíå ïðî-
òèñòîÿííÿ. ×àñòèíà ôðàêö³¿ ÍÓ — ÍÑ
â³äêðèòî çâèíóâà÷óº ïðåì’ºðà ó çàãðà-
âàíí³ ç Ðîñ³ºþ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ï³ä-
òðèìêè íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ. Ðó-
ïîðîì ö³º¿ ïîçèö³¿ íàðàç³ âèñòóïàº Ñåê-
ðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà, ÿêèé ìàº äîñòàò-
í³é âïëèâ, àáè ïîâí³ñòþ çàáëîêóâàòè ðî-
áîòó á³ëüøîñò³. “Îñê³ëüêè ë³äåð ÁÞÒ
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ñâîºþ àìîðôíîþ, çà-
êîíñï³ðîâàíîþ ïîçèö³ºþ ùîäî ãðóçèí-
ñüêîãî êîíôë³êòó ôàêòè÷íî ãðàº íà ðó-
êó Ðîñ³¿, òàêèé êðåí ó á³ê Ìîñêâè çîâ-
ñ³ì íå âëàøòîâóº ïàòð³îòè÷íî íàëàøòî-
âàíèõ äåïóòàò³â ³ç áëîêó ÍÓ — ÍÑ. Öå
ìîæå óòâîðèòè íîâó òð³ùèíó íà êîðïó-
ñ³ êîàë³ö³¿”,— â³äêðèòî çàÿâèâ ó÷îðà ãëà-
âà Ñåêðåòàð³àòó ãëàâè äåðæàâè Â³êòîð
Áàëîãà.

Ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ â ïîë³òèêóì³,
íå äîäàº îïòèì³çìó àí³ ïåðåñ³÷íèì óêðà-
¿íöÿì, àí³ åêñïåðòàì. “Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ñå-
ñ³¿ ìè ïîáà÷èìî íèçêó ñåðéîçíèõ ïîë³òè÷-
íèõ ñêàíäàë³â. À ñêàíäàëèòè º ç ïðèâîäó
÷îãî — öå ³ âçàºìí³ äîêîðè â äåðæàâí³é
çðàä³, çâèíóâà÷åííÿ â çðàä³ íàö³îíàëüíèõ
³íòåðåñ³â, ³ä³îñèíêðàç³ÿ ç ïðèâîäó “ï’ÿòî¿
êîëîíè” ³ øïèãóí³â. Àëå âðåøò³-ðåøò
óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè çìóøåí³ áóäóòü øóêà-
òè ôîðìóëó, ÿêà äîçâîëèòü îðãàí³çóâàòè
äîñòðîêîâ³ âèáîðè. Ïðè÷îìó, ÿ ïåðåêîíà-
íèé, ïîâòîðèòè 2007 ð³ê íå âäàñòüñÿ —
éìîâ³ðí³øå, äîñòðîêîâ³ âèáîðè ñòîñóâàòè-
ìóòüñÿ ³ ïàðëàìåíòó, ³ ïðåçèäåíòà, áî ö³ äâ³
³íñòèòóö³¿ âòðàòèëè ñâîþ ñîö³àëüíó ëåã³-
òèìí³ñòü, âòðàòèëè äîâ³ðó ³ ñòàëè äæåðå-
ëîì ïîñò³éíèõ êîíôë³êò³â. ß äóìàþ, ùî ð³-
øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ âèáî-
ð³â óõâàëþâàòèìóòü âñåðåäèí³ îñåí³, à âè-
áîð÷à êàìïàí³ÿ ðîçïî÷íåòüñÿ â ê³íö³ 2008
ðîêó, àáî íà ïî÷àòêó 2009 ðîêó”,— ñïðîã-
íîçóâàâ ó÷îðà æóðíàë³ñòàì ïîë³òîëîã Àí-
äð³é ªðìîëàºâ. Íàñê³ëüêè âäàëèì áóäå öåé
ïðîãíîç, çàëåæàòèìå â³ä çäàòíîñò³ ïîë³òè-
ê³â çíàõîäèòè ñï³ëüíó ìîâó òà âì³ííÿ éòè
íà êîìïðîì³ñè â ³ì’ÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè

Деп тати Верховної Ради пош ах елі сир єдності

Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Партія ре іонів:
—Сьо одні, напевно, не може ніхто с азати, я і сценарії от ють
раїнсь і провладні політичні сили — оманди Президента і

прем’єра раїнсь ом парламент . Єдине, на чом наполя атиме
Партія ре іонів,— щоб робота б ла онстр тивною, щоб хвалювали
виважені рішення, щоб дії раїнсь их політи ів не збільш вали ст -
пінь напр и й рівень небезпе для раїнсь их ромадян.

Леонід ГРАЧ, КПУ:
— Очі ю лише на барда . Те, що потрібно робити, наразі —

фантасти а. Треба, щоб відб лося національне протверезіння
олі архічної с ладової парламент , аби зас дити а ресію Гр зії,
відмовитися від вст п до НАТО і започат вати процес імпіч-
мент Президента. Щодо розп с парламент , то в цій раїні
можливо все. Вона вся вже розп щена. Країн поставлено в
мови, за я их опиратися неможливо.

Степан КУРПІЛЬ, БЮТ:
— На жаль, нічо о хорошо о від почат роботи парламент

я не очі ю. Для порят н оаліції потрібно, щоб сі цьо о пра -
н ли, але цьо о немає. Є три можливі варіанти. Перший варі-
ант: оаліцію я имось дивом збереж ть, можливо, поповнять
я оюсь фра цією. Др ий варіант: оаліцію визнають недієздат-
ною або через КС, або на пра тиці через неможливість хва-
лювати рішення. Третій варіант: форм вання нової більшості. Я
по ано являю, я з цьо о с лад парламент можна сформ -
вати нов більшість. НУ+БЛ+ПР — малоймовірно. БЮТ+ПР —
не передбачається. Пропрезидентсь а НУНС+ПР та ож немож-
ливо, бо лідери ре іоналів на протилежних до Президента по-
зиціях із питань Гр зії. Четвертий варіант: достро ові вибори,
я і по с ті нічо о не змінять. Том я не бач альтернативи по-
роз мінню між Ющен ом і Тимошен о, хоча це, можливо,
наївно.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Ñòåïàí ÃÀÂÐÈØ: “Ðåôîðìóâàííÿ 
Êîíñòèòóö³¿ — öå íàéîïòèìàëüí³øèé
øëÿõ âèõîäó ç ïîë³òè÷íî¿ êðèçè”
Ïåðøèé çàñòóïíèê ñåêðåòàðÿ Ðàäè íàöáåçïåêè ³ îáîðîíè 
íàçèâàº ÐÍÁÎ “óðÿäîì ïðè Ïðåçèäåíò³”
Перший заст пни се ре-
таря РНБО розповів "Хре-
щати " про призначення
та основні ф н ції раїн-
сь о о Раднацбез . Осно-
вою національної безпе и
У раїни Степан Гавриш
бачить страте ічний он-
сенс с політичних еліт, а
відправною точ ою розб -
дови раїнсь ої демо ра-
тії — онстит ційн ре-
форм , я а посилить пре-
зидентсь ий центр. Пан
Гавриш пере онаний: чим
ефе тивніше працювати-
м ть різні іл и державної
влади, тим меншою б де
їхня "опі а" з бо РНБО.

— Ó ïðîìîâ³ Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè íà â³äçíàêó Äíÿ Íåçàëåæíî-
ñò³ ïðîçâó÷àâ çàêëèê äî âñ³õ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë íàêëàñòè ìîðàòîð³é
íà ïîë³òè÷í³ ÷âàðè. Íà Âàøó äóì-
êó, ÷è ïî÷óþòü éîãî ïîë³òèêè íà
ñòàðò³ ïàðëàìåíòñüêîãî ñåçîíó?

— Ïðåçèäåíò ÿê ë³äåð íàö³¿ â
óìîâàõ äîñèòü ìàñøòàáíî¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ êðèçè, ùî âèíèêëà ó
÷îðíîìîðñüêî-êàñï³éñüêîìó ðå-
ã³îí³, íàìàãàºòüñÿ êîíñîë³äóâà-
òè ïîë³òè÷íó åë³òó. Àëå éîãî, íà
ïðåâåëèêèé æàëü, íå ÷óþòü ³ íå
ïî÷óþòü íàäàë³, îñê³ëüêè ïîë³-
òè÷í³ ãðóïè òà ¿õí³ ë³äåðè çàö³-
êàâëåí³ íèí³ â òîìó, ùîá ä³ÿòè
ìàêñèìàëüíî êîí’þíêòóðíî,
øóêàþ÷è ä³àëîãó ³ç âèáîðöåì
ïåðåäóñ³ì íà Ñõîä³ íàøî¿ äåð-
æàâè, äå ïåðåâàæàþòü ïðîðîñ³é-
ñüê³ íàñòðî¿. Áàãàòî ïîë³òè÷íèõ
ë³äåð³â óõâàëþþòü íàðàç³ ñâî¿
ð³øåííÿ, îãëÿäàþ÷èñü íà òå, ÿê
âîíè ä³ÿòèìóòü ï³ä ÷àñ ïðåçè-

äåíòñüêèõ ïåðåãîí³â. Äóìàþ, ùî
öå ñåðéîçíà ñòðàòåã³÷íà ïîìèë-
êà òèõ, õòî ñüîãîäí³ òàêèì ÷è-
íîì ïðîäîâæóº ï³äòðèìóâàòè
ðîçêîë Óêðà¿íè. Íà ñëîâàõ âî-
íè çàçâè÷àé ÷óäîâî ãîâîðÿòü
ïðî íàö³îíàëüíèé ³íòåðåñ, íà-
ö³îíàëüíó ³äåþ, íàö³îíàëüíó
áåçïåêó, à â ðåàëüíîñò³ äåçîð³-
ºíòóþòü ñóñï³ëüñòâî.

— Ùî ìîãëî á ñòàòè ÷èííèêîì
êîíñîë³äàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ åë³òè?

— Ñâ³òîâà ïîë³òè÷íà ïðàêòè-
êà äàº ðåöåïòè ïîðîçóì³ííÿ: ìè
ìîæåìî çãàäàòè ²ñïàí³þ ï³ñëÿ
Ôðàíêî, êîëè îá’ºäíàëèñÿ àáñî-
ëþòíî âñ³ âîðîãóþ÷³ òàáîðè —
â³ä ôàøèñò³â äî êîìóí³ñò³â —
ñàìå ï³ä ãàñëàìè íàö³îíàëüíî¿
³äå¿ â³äðîäæåííÿ ²ñïàí³¿. Ïîò³ì
òàêå áóëî ó Ôðàíö³¿, êîëè ç ê³í-
öÿ 40-õ ðîê³â íàì³òèëàñü òåí-
äåíö³ÿ äî âèíèêíåííÿ òðüîõ
Ôðàíö³é íà ì³ñö³ îäí³º¿, ³ òîä³
ïîë³òèêè çàïðîñèëè ó âëàäó äå
Ãîëëÿ, ÿêèé çóì³â îá’ºäíàòè íà-
ö³þ. ß á ïîñòàâèâ çàïèòàííÿ ïî-
³íøîìó: ÿêîþ áóëà á â³äïîâ³äü
ïîë³òèê³â Ôðàíö³¿, ²ñïàí³¿, ²òà-

ë³¿, ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í
íà âèíèêíåííÿ ïàðëàìåíòñüêî-
óðÿäîâî¿ êðèçè, òàêî¿, ÿê ó íàñ?
Êîëè ç³ ñêëàäó á³ëüøîñò³ âè-
éøëè îêðåì³ äåïóòàòè, àëå òà
ñàìà êîàë³ö³ÿ ïðîäîâæóâàëà á
çàÿâëÿòè, ùî âîíà òâåðäî ñòî¿òü
íà íîãàõ, ³ í³÷îãî íå ñòàëîñÿ.
Öå — ïèòàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êóëü-
òóðè òà åòèêè, õî÷à, çâ³ñíî,
ïðîáëåìà ³ñíóº ³ â ÿêîñò³ ñàìèõ
êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü, ùî
ðåãëàìåíòóþòü êîìïåòåíö³þ
ð³çíèõ ã³ëîê âëàäè.

— Íèí³ ïðàâîâèé ñòàòóñ ïàð-
ëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿ — ïðåäìåò
ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè. ßêîãî ð³øåííÿ Âè î÷³-
êóºòå â³ä ÊÑ: þðèäè÷íîãî ÷è ïî-
ë³òè÷íîãî?

— Ïåðåä Êîíñòèòóö³éíèì Ñó-
äîì ñòî¿òü íå ëèøå ïðàâîâå, à é
ïîë³òè÷íå çàâäàííÿ, îñê³ëüêè â³í
ÿê âèùèé îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿
þðèñäèêö³¿ º íå ñóòî þðèäè÷-
íèì, à é ïîë³òè÷íèì ³íñòèòóòîì.
Íà ì³é ïîãëÿä, éîãî ïåðøî÷åð-
ãîâå çàâäàííÿ — ïàì’ÿòàòè ïðî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ êðîêè.
Íàðàç³ ãîëîâíèì ïîë³òè÷íèì
çàâäàííÿì, ÿêå ìàº ñòàâèòè Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä, ³ òàêå ñàìå çàâ-
äàííÿ ïîñòàâèâ Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè,— öå êîíñîë³äóâàòè óêðà¿í-
ñüêó âëàäó òà ñóñï³ëüñòâî íàâêî-
ëî ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ïîë³òè÷-
íîãî ðîçâèòêó. ßêùî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä çóì³º çàïðîïîíóâà-
òè óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâó òà-
êèé àíòèêðèçîâèé ðåöåïò, òî ìè
íàðåøò³ çìîæåìî ïîê³í÷èòè ³ç
ïàðëàìåíòñüêî-óðÿäîâîþ êðè-
çîþ, ÿêà íà äàíèé ÷àñ, õî÷åìî
ìè òîãî ÷è í³, ³ñíóº.

— Ïàðëàìåíòñüêî-óðÿäîâà
êðèçà íå ïðèçâåäå äî çàì³íè
ôóíêö³é Âåðõîâíî¿ Ðàäè äâîìà
³íøèìè “ðàäàìè”: Íàö³îíàëüíîþ
êîíñòèòóö³éíîþ ðàäîþ òà ÐÍÁÎ?

— Íàö³îíàëüíà êîíñòèòóö³é-
íà ðàäà º äîðàä÷èì îðãàíîì
Ïðåçèäåíòà, ñòâîðåíèì âèíÿò-
êîâî ÿê ãðîìàäñüêèé ³íñòèòóò.
Â³í äàº ìîæëèâ³ñòü Ïðåçèäåíòî-
â³ âåñòè ä³àëîã ³ç óêðà¿íñüêîþ
ãðîìàäñüê³ñòþ òà îòðèìóâàòè â³ä
íå¿ ïðîïîçèö³¿ äëÿ ðåôîðìóâàí-
íÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ùîäî
ÐÍÁÎ, òî öå îïåðàòèâíèé îðãàí
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³, ÿêèé êîîð-
äèíóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè — ïåðåäóñ³ì
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Öå îðãàí
âëàäè, ÿêèé º ñâîºð³äíèì “óðÿ-
äîì ïðè Ïðåçèäåíòîâ³” ³ ÿêèé
âèêîíóº ôóíêö³þ íå ïðîñòî
“ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü” ùî-
äî ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó äåðæà-
âè. Â³í îïåðàòèâíî ðåàãóº íà
ð³çí³ ïîä³¿ íèí³øíüîãî ïîë³òè÷-
íîãî æèòòÿ. Çà äîðó÷åííÿì Ïðå-
çèäåíòà, ÐÍÁÎ ãîòóº ïðîïîçè-
ö³¿, ÿê³ îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêî-
íàííÿ íà óñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íè âñ³ìà ïîñàäîâèìè îñîáàìè
é îðãàíàìè âëàäè. Ãîëîâíå, ùî
Ðàäà íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà
îáîðîíè — öå êîëåêòèâíèé îð-
ãàí, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèòü ³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, ³ ãîëîâà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ³ ïðåä-
ñòàâíèêè ñèëîâèõ ñòðóêòóð.
ÐÍÁÎ êîëåã³àëüíî óõâàëþº ð³-
øåííÿ, ÿê³ ââîäÿòü ó ä³þ óêàçè
Ïðåçèäåíòà. Òàêèì ÷èíîì,
ÐÍÁÎ âîëîä³º íèçêîþ ñïåöè-
ô³÷íèõ îçíàê, ³ öå íå äîçâîëÿº
îòîòîæíþâàòè ¿¿ ðîáîòó ç ³íøè-

ìè äîïîì³æíèìè ñòðóêòóðàìè
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, çîê-
ðåìà ³ ç ÍÊÐ. Ö³ äâ³ “ðàäè” íå
ìîæíà ñòàâèòè â îäèí ðÿä, õî-
÷à, áåçóìîâíî, â óìîâàõ êðèçè
ïàðëàìåíòàðèçìó âîíè ñòàëè
ìàéäàí÷èêàìè ïîë³òè÷íîãî ä³à-
ëîãó ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïîë³-
òè÷íèõ ñèë.

— ×è çàðàäÿòü â³ò÷èçíÿí³é êðè-
ç³ ïàðëàìåíòàðèçìó çì³íè äî Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ³í³ö³éîâàí³
Ïðåçèäåíòîì?

— Ðåôîðìóâàííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ — öå íàéîïòèìàëüí³øèé
øëÿõ âèõîäó ç ïîë³òè÷íî¿ êðè-
çè. ²äåÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Êîíñòè-
òóö³¿ ïîëÿãàº â îäíîìó: Óêðà¿í³
ïîòð³áåí ºäèíèé öåíòð. Öå íå
ìàº æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî
äèñêóñ³¿ ïðî ïðåçèäåíòñüêó àáî
ïàðëàìåíòñüêó äåìîêðàò³þ, îñ-
ê³ëüêè òàêèé ºäèíèé öåíòð òåî-
ðåòè÷íî ìîæå áóòè ³ â ïàðëà-
ìåíò³. Îäíàê ìè áà÷èìî, ùî
óêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà ñèñòåìà
íàðàç³ íå ãîòîâà äî ïàðëàìåíò-
ñüêîãî òèïó ïðàâë³ííÿ. Â óêðà-
¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³ íèí³ íåìàº
æîäíî¿ ³äåîëîã³¿ — íàòîì³ñòü ïà-
íóº “äîãîâ³ðíèé ëîá³çì” ³ ïîë³-
òè÷íà êîí’þíêòóðà. Öåíòðîì
âëàäè ì³ã áè áóòè é óðÿä, ÿêáè
Óêðà¿íà ïðèéøëà äî òàêîãî ñî-

á³ “êàíöëåðñüêîãî” òèïó óïðàâ-
ë³ííÿ äåðæàâîþ, àëå äî öüîãî
íå ãîòîâà ïåðåäóñ³ì ïàðò³éíà
ñèñòåìà Óêðà¿íè. Ìè íå ìàºìî
ñüîãîäí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàí-
íÿ: ÷è çäàòíà ïåðåâàæíà ÷àñòè-
íà ïàðëàìåíòàð³¿â Óêðà¿íè, ìà-
þ÷è ðåéòèíã çàêîíîäàâ÷îãî îð-
ãàíó ïðèáëèçíî 4 â³äñîòêè, çàâ-
òðà çì³íèòè öþ ñèòóàö³þ ³ ïðî-
âîäèòè ïîë³òè÷íèé êóðñ ó äåð-
æàâ³, çäîáóâøè äîâ³ðó ïîíàä 70
â³äñîòê³â ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Çà
òàêèõ óìîâ ìîâà ìîæå éòè ëè-
øå ïðî ºäèíèé ïîë³òè÷íèé
öåíòð, ÿêèé ãóðòóºòüñÿ íàâêîëî
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Ñàìå Ïðå-
çèäåíò ìàº îòðèìàòè â³äïîâ³ä-
íèé ìàíäàò äîâ³ðè ç áîêó âè-
áîðö³â, ³ ñàìå â³í ìàº ôîðìóâà-
òè ñòðàòåã³÷íó ë³í³þ ïîâåä³íêè
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.

— ×è çáåðåæåòüñÿ â Óêðà¿í³
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîíñòèòóö³éíî¿
ðåôîðìè òàêèé ³íñòèòóò ÿê
ÐÍÁÎ?

— Ó âèïàäêó, ÿêùî ìè çáåðå-
æåìî ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçè-
äåíòñüêó ôîðìó ïðàâë³ííÿ ³ ÿê-
ùî â Óêðà¿í³ áóäå íå “öåðåìî-
í³àëüíî-ïðîòîêîëüíèé”, à ä³º-
âèé Ïðåçèäåíò, ÐÍÁÎ íåìèíó-
÷å çáåðåæåòüñÿ. Ñâîãî ÷àñó, êî-
ëè ìè êîíñòðóþâàëè Ðàäíàöáåç,

òî âèõîäèëè ç òîãî, ùî íàé-
åôåêòèâí³øèì º àíàëîã³÷íèé
³íñòèòóò ó ÑØÀ. Ôàêòè÷íî, ìè
òîä³ “âçÿëè êàëüêó” ñàìå ç íüî-
ãî, çíàþ÷è, ùî ñàìå öåé ³íñòè-
òóò ìàº çàáåçïå÷óâàòè ïîë³òèêó
Ïðåçèäåíòà ó ñôåð³ íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè òà îáîðîíè. Â ³íø³
ñôåðè ÐÍÁÎ íå âòðó÷àºòüñÿ.
Çâè÷àéíî, ìåí³ ìîæóòü äîð³ê-
íóòè, ùî ÐÍÁÎ íèí³ çàãëÿäàº,
ôàêòè÷íî, â óñ³ “ù³ëèíè” óêðà-
¿íñüêî¿ ïîë³òèêè, îñê³ëüêè ââà-
æàº ¿õ ÷èííèêàìè íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè. Îäíàê öå âèïðàâäàíî â
óìîâàõ “ïåðåõ³äíî¿” óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè çà ïåðìàíåíòíî ³ñíó-
þ÷î¿ ³ ïðîãíîçîâàíî¿ íà ìàéáóò-
íº ïîë³òè÷íî¿ êðèçè òà ïîë³òè-
çàö³¿ âñ³õ ñôåð óêðà¿íñüêîãî
æèòòÿ. Çâåðí³òü óâàãó, ùî ç ïî-
÷àòêó öüîãî ðîêó ìè äàëè óðÿ-
äîâ³ ïîíàä 350 ð³çíîìàí³òíèõ
äîðó÷åíü ó ñôåð³ íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè é îáîðîíè. Ìîæå âè-
íèêíóòè âðàæåííÿ ùîäî íàä-
ì³ðíî¿ “îï³êè” óðÿäó ç áîêó
ÐÍÁÎ. Àëå âñ³ ö³ äîðó÷åííÿ áó-
ëè ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùî ñàìå ö³
ñåãìåíòè óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè
óðÿä íå ïëàíóâàâ ó ÿêîñò³ âëàñ-
íèõ ïîçèö³é äî ðîáîòè. Ñïðàâ-
ä³, íàðàç³ â óðÿä³ º ïðîáëåìè ³ç
âèêîíàííÿì äîðó÷åíü ÐÍÁÎ —
âèêîíàíî âñüîãî 16 â³äñîòê³â.
Àëå öå íå âàäà ðîáîòè Ðàäíàö-
áåçó, à øâèäøå ãîâîðèòü ïðî
äèñòàíö³éîâàí³ñòü ïîë³òèêè óðÿ-
äó â³ä ïîë³òèêè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, ÿêèé î÷îëþº ÐÍÁÎ

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”

“Íàðàç³ ãîëîâíèì ïîë³òè÷íèì çàâäàííÿì, ÿêå ìàº
ñòàâèòè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, — öå êîíñîë³äóâà-
òè óêðà¿íñüêó âëàäó òà ñóñï³ëüñòâî íàâêîëî
ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ïîë³òè÷íîãî ðîçâèòêó”.

“Â óêðà¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³ íèí³ íåìàº æîäíî¿
³äåîëîã³¿ — íàòîì³ñòü ïàíóº “äîãîâ³ðíèé ëîá³çì”
³ ïîë³òè÷íà êîí’þíêòóðà”

“Ó âèïàäêó, ÿêùî ìè çáåðåæåìî ïàðëàìåíòñüêî-
ïðåçèäåíòñüêó ôîðìó ïðàâë³ííÿ ³ ÿêùî â Óêðà¿í³
áóäå íå “öåðåìîí³àëüíî-ïðîòîêîëüíèé”, à ä³ºâèé
ïðåçèäåíò, ÐÍÁÎ íåìèíó÷å çáåðåæåòüñÿ”
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Íàéêðàù³ ó÷í³âñüê³ ë³äåðè 
â³äïðàâèëèñÿ äî “Àðòåêó”
Çà àêòèâí³ñòü ¿õ çâ³ëüíèëè â³ä 10 äí³â øêîëè
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора опівдні центральний во -
зал наповнився аласливими й
енер ійними лідерами чнівсь о-
о самовряд вання з сієї столи-
ці. Ш олярі 8—11 ласів із сіх
за альноосвітніх навчальних за-
ладів вир шали на навчально-
оздоровч про рам до "Арте ".
На платформі вони ор аніз вали
рочистий мітин з на оди від’їз-
д з піснями та привітаннями.
Побажати щасливої доро и ш о-
лярам прийшов заст пни на-
чальни а столично о ГУ освіти і
на и Василь Герасимен о. Від-
б д ть лідери таборі одн змі-
н — 10 днів.

Ë³äåðè ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ñòîëèö³ â³äïðàâëÿëèñÿ ó÷îðà ç Öåíòðàëü-
íîãî âîêçàëó äî “Àðòåêó”. Çáèðàòèñÿ íà
ïëàòôîðì³ ïî÷àëè ùå çà ï³âòîðè ãîäèíè
äî â³äïðàâëåííÿ ïîòÿãó Êè¿â — Ñ³ìôå-
ðîïîëü. Àðòåê³âö³ ìàéîð³ëè ð³çíîêîëüî-
ðîâèìè ôóòáîëêàìè òà õóñòèíêàìè.

Çðåøòîþ ìîëîäü óëàøòóâàëà ö³ëèé êîí-
öåðò. Ï³äë³òêè ç³áðàëèñÿ òà çàñï³âàëè òà-
á³ðí³ ï³ñí³ ³ ã³ìí “Àðòåêó”. Ãàëàñ ëóíàâ

ïî âñüîìó âîêçàëó. Ä³éñòâî ïðèâàáèëî
÷èìàëî ïåðåõîæèõ.

Öüîãî ðàçó íà 8 ì³æíàðîäíèé çá³ð â³ä-

ïðàâèâñÿ 341 ïðåäñòàâíèê ó÷í³âñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ç 8 —11 êëàñ³â êîæíîãî
ðàéîíó ñòîëèö³. Ðîçð³çíèòè, õòî ç ÿêîãî,
íåòÿæêî áóëî çà êîëüîðàìè ôóòáîëîê.
×åðâîí³ — ó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó,
ïîìàðàí÷åâ³ — ó Äí³ïðîâñüêîãî, çåëå-
í³ — ó Ãîëîñ³¿âñüêîãî. Â³äïî÷èâàòè-
ìóòü ä³òè çà ùîð³÷íîþ ì³ñüêîþ íàâ÷àëü-
íî-îçäîðîâ÷îþ ïðîãðàìîþ “Ë³äåð-2008”.
Ïðîáóäóòü øêîëÿð³ â “Àðòåêó” îäíó çì³-
íó — 10 äí³â. Äîäîìó ïîâåðíóòüñÿ 12 âå-
ðåñíÿ.

“ß âæå ê³ëüêà ðàç³â òàì áóëà, öå äèâî-
âèæíå ì³ñöå. Õî÷ó çíîâó ³ çíîâó. Òàêà
ãàðíà ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ³ç ñâî-
¿ìè êîëåãàìè ç ³íøèõ êðà¿í”,— çàõîïëå-
íî ðîçïîâ³ëà ãîëîâà ó÷í³âñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ²ÿ
Øàëîãàé. Ï³äòðèìàòè ä³òåé ïðèéøëè ³
áàòüêè.

Ó òàáîð³ íà ñòàðøîêëàñíèê³â ÷åêàþòü
òðåí³íãè, ìàéñòåð-êëàñè, ïðîô³ëüíå íà-
â÷àííÿ ë³äåð³â çà íàïðÿìêàìè ðîáîòè,
âå÷îðè ï³ñí³, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, ³ãðè,
ö³êàâ³ òóðèñòè÷í³ ïîäîðîæ³, çíàéîìñòâà
³ç çàðóá³æíèìè êîëåãàìè òà åêñêóðñ³¿.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ñòîëè÷íîãî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Âàñèëü
Ãåðàñèìåíêî ïîáàæàâ øêîëÿðàì “äîáðî¿
äîðîãè” òà ïîäÿêóâàâ çà àêòèâí³ñòü ó ãðî-
ìàäñüêîìó æèòò³
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Най ращі чні столичних ш іл не прихов вали своєї радості від отриманих п тіво до Арте

Ñåðã³é ÁÅÐÅÇÅÍÊÎ: “Îáîâ’ÿçêîâèìè âèìîãàìè
áóëè ï’ÿòèðàçîâå õàð÷óâàííÿ 
³ ïóò³âêà íå ìåíø í³æ íà 18 äí³â”
Â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â, äå ³ ÿê â³äïî÷èëè 
íà ë³òí³õ âàêàö³ÿõ êè¿âñüê³ ñòóäåíòè òà øêîëÿð³

— Ñê³ëüêè âäàëîñÿ îçäîðîâèòè
ñòîëè÷íèõ ä³òåé íèí³øíüîãî ë³òà?

— Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ äëÿ îçäîðîâ-
ëåííÿ ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó ìè
ìàºìî ïðîãðàìó ç òðüîõ íàïðÿì-
ê³â — äëÿ ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó,
ñ³ìåéíà: êîëè ä³òè äî øåñòè ðî-
ê³â îçäîðîâëþþòüñÿ ðàçîì ³ç îä-
íèì ³ç áàòüê³â (ä³º ëèøå ó Êèºâ³),
òà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà ïëàíîì íà-
øå óïðàâë³ííÿ ïîâèííî áóëî
îçäîðîâèòè ïðèáëèçíî 5,5—6
òèñ. îñ³á. Íà ñüîãîäí³ ìàºìî ðå-
çóëüòàò — á³ëüøå 1100 â³äïî÷è-
ëèõ áàòüê³â ³ç ä³òüìè äî øåñòè
ðîê³â. Êð³ì òîãî, ïîíàä 3100 ñòó-
äåíò³â ³ ìàéæå 2500 òèñÿ÷ ä³òåé
äî ø³ñòíàäöÿòè ðîê³â. Îäíàê
ïðîãðàìà íå çàê³í÷åíà, îñòàíí³
çì³íè ùå â³äïî÷èâàþòü. Ê³íöåâ³
ðåçóëüòàòè ìàòèìåìî 18 âåðåñíÿ.

— Äå â³äïî÷èâàþòü ä³òè?
— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñ³ìåéíå

îçäîðîâëåííÿ, òî âîíî â³äáóâà-
ëîñÿ íà ñïîðòèâí³é áàç³ “Çàêàð-
ïàòòÿ” ó Áåðåãîâîìó. Òàì çíàõî-
äÿòüñÿ òåðìàëüí³ äæåðåëà. Ó Çà-
ïîð³çüê³é îáëàñò³ â³äïðàâëÿþòü-
ñÿ äî “Ë³ñîâî¿ ï³ñí³”, º ïóò³âêè
äî ïàíñ³îíàòó “Çåí³ò” ó Ñóäàêó
òà “Ðóòè” ó Çàòîö³ ï³ä Îäåñîþ.

— ×îìó ñàìå ö³ îçäîðîâ÷³ òàáî-
ðè?

— Âîíè âèãðàëè òåíäåðè. Ìè
ï³äïèñóâàëè äîãîâîðè â³äïîâ³äíî
äî óìîâ. Îáîâ’ÿçêîâîþ âèìîãîþ
áóëî ï’ÿòèðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà
íå ìåíøå 18 äí³â îçäîðîâëåííÿ.
Îäíàê ïîòð³áíèìè áóëè íå ëè-
øå ïåðâèíí³ ÿê³ñí³ óìîâè òà ñà-

í³òàðí³ íîðìè, à é äîçâ³ëüíà
ïðîãðàìà. Íà æàëü, â³äïîâ³äíî
äî çàêîíó 70 â³äñîòê³â âèìîã ìàº
ñòàíîâèòè ö³íà. Òîä³ ÿê âàðò³ñòü
â³äïî÷èíêó â “Ãóðçóô³”, á³ëÿ Àð-
òåêó ³ Àëóøòè, ñòàíîâèëà íå
ìåíøå 250 ãðí, íàøà ìàêñè-
ìàëüíà êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü
ñÿãàëà ëèøå 150 ãðí. Â³äïîâ³äíî
ìè øóêàëè îïòèìàëüíå ïîºäíàí-
íÿ êë³ìàòó, ðîçâàæàëüíî¿ ïðî-

ãðàìè ³ çàáåçïå÷åííÿ ã³äíèì
ïðîæèâàííÿì. Íå ìîæíà ñêàçà-
òè, ùî íàäàâàëè êîìóñü ïåðåâà-
ãó. Â³äïî÷èâàëè çì³íè é ó Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³ â ï³äë³òêîâîìó öåí-
òð³ “Çì³íà” ³ â ñåëèù³ Ìàëèé
ìàÿê ó Êðèìó, ³ íà Õåðñîíùèí³
â Ñêàäîâñüêó, äå º âëàñíèé àê-
âàïàðê, ³ ó Âîðîõò³ íà áàç³ “Çà-
ðîñëÿê”. Îçäîðîâëþâàëè ó âñ³é
Óêðà¿í³.

— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, âè ïå-
ðåâ³ðÿëè áàçè ï³ä ÷àñ çà¿çä³â. ×è
âèêîíàëè âîíè óìîâè òåíäåð³â, ÷è
ç óñ³ìà áàçàìè ïðîäîâæóâàòèìå
ñï³âïðàöþ íàñòóïíîãî ðîêó?

— Ç á³ëüø³ñòþ òàê. Äåñü óïîðà-
ëèñÿ ã³ðøå, äåñü êðàùå. Íà 90 â³ä-
ñîòê³â çàäîâîëåí³ âñ³, äóæå õîðîøå
õàð÷óâàííÿ, ìîðå. Ï³âäåííèé áåðåã
Êðèìó ìàº íåéìîâ³ðí³ ñóáòðîï³÷-
í³ êë³ìàòè÷í³ óìîâè. Êð³ì ïðèðî-
äè, ìîæå ïîõâàëèòèñÿ é ³íøèìè
ö³êàâèíêàìè. Ïðèì³ðîì, íà áàç³
“Áåðåã” ó êðèìñüêîìó ñåë³ Ìàëèé
ìàÿê æèâóòü ïàâè÷³. Ä³òè ïðîñòî
ìîæóòü ãóëÿòè ïîðÿä ³ç ïòàõàìè.

— Ñê³ëüêè ïåðåäáà÷åíî íà îçäî-
ðîâëåííÿ êèÿí ó ì³ñüêîìó áþäæåò³?

— Ó ïîð³âíÿíí³ ç 2007 ðîêîì
êîøò³â âèä³ëåíî íà 1 ìëí 300 òèñ.
ãðí á³ëüøå. Îäíàê òðåáà âðàõîâó-
âàòè ôàêò çðîñòàííÿ âàðòîñò³
òðàíñïîðòíèõ âèòðàò, ïîäîðîæ÷àí-
íÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Çàãàëîì
öüîãî ðîêó ìè âèòðàòèìî ïðèáëèç-
íî 8 ìëí ãðí. Ìèíóëîãî, äëÿ ïî-
ð³âíÿííÿ, öèôðà ñòàíîâèëà 6,5 ìëí
ãðí. ßêùî âçÿòè ó â³äñîòêàõ, òî
êîøò³â âèä³ëèëè íà 12—13 â³äñîò-
ê³â á³ëüøå, àëå æ âàðò³ñòü ïóò³âîê
çá³ëüøèëàñÿ íà 30 â³äñîòê³â. Íà
æàëü, ÷åðåç òàê³ êîëèâàííÿ ìè íå
ìîæåìî çíà÷íî çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü â³äïî÷èâàþ÷èõ. ßêùî ïîæå-
íåìîñÿ çà ê³ëüê³ñòþ — âòðàòèìî ó
ÿêîñò³. Åôåêòó â³ä òàêîãî îçäîðîâ-
ëåííÿ íå áóäå. Îäíàê öüîãî ðîêó
ç óñ³õ êàòåãîð³é â³äïî÷èëî êèÿí
á³ëüøå, àí³æ ìèíóëîãî. Ìè âðàõî-
âóºìî, ùî îçäîðîâëåííÿ — öå òå,
íà ÷îìó íå ìîæíà åêîíîìèòè. Òóò
óáåðåãòè 200—300 òèñ. äëÿ áþäæå-

òó îçíà÷àº ïîñòàâèòè ï³ä çàãðîçó
òîé ÷è ³íøèé âèä â³äïî÷èíêó äëÿ
áþäæåòíèê³â.

— À ñê³ëüêè êîøòóâàëè ïóò³âêè
ëþäÿì?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñåðåäíþ
ö³íó, òî 30 â³äñîòê³â â³ä âàðòîñò³.
Íàïðèêëàä, òèæíåâ³ ïóò³âêè ó
“Ãóðçóô³” êîøòóâàëè ïî 1200 ãðí.
Ñòóäåíòè ñïëà÷óâàëè ïî 15 â³äñîò-
ê³â — ïðèáëèçíî 200 ãðí. Äóìàþ,
ùî óí³êàëüí³øî¿ ïðîïîçèö³¿ ùå
òðåáà ïîøóêàòè.

— Çà ÿêèì ïðèíöèïîì â³äáèðàëè
ëþäåé äëÿ îçäîðîâëåííÿ?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñòóäåíò³â,
ìè íå â³äìîâëÿëè í³êîìó, îäíàê,
çâ³ñíî, âðàõîâóâàëè êàòåãîð³¿. Ñè-
ðîòè íå ïëàòèëè í³÷îãî, ä³òè ç ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ ³ áàãàòîä³òíèõ ðî-
äèí äî 10 â³äñîòê³â âàðòîñò³. Çâ³ñ-
íî, íàñàìïåðåä ï³ëüãîâèìè ïó-
ò³âêàìè çàáåçïå÷óâàëè òàêîæ ïî-
ñòðàæäàëèõ â³ä àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, ä³-
òåé â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çàãè-
íóëè. Áàãàòî â³äïî÷èëî é àêòèâ³ñ-
ò³â òà ïåðåìîæö³â ð³çíîìàí³òíèõ
êîíêóðñ³â.

— ßê³ ïëàíè íà íàñòóïíèé ð³ê?
— Âðàõîâóâàòèìåìî òåíäåíö³¿ ³

çðîñòàííÿ âàðòîñò³ îçäîðîâëåííÿ,
áóäåìî ïðîïîíóâàòè çá³ëüøåííÿ
êîøò³â íà îçäîðîâëåííÿ. Íàìàãà-
òèìåìîñÿ ï³äâèùóâàòè ÿê³ñòü ³
îáèðàòè ùå êðàù³ áàçè. Ðîáîòó
ïðîâîäèìî ïîñò³éíî. Òîìó íàéãî-
ëîâí³øå — àáè íå ï³äâåëà ïîãîäà,
à ì³ñòî ç óñ³ì âïîðàºòüñÿ.

Розмовляла Натал а МАКОГОН,
“Хрещати ”
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Çìîâà ïðîòè ïîêóïöÿ æèòëà
Êðóãëèé ñò³ë ÊÌÕ “Êîëè áóä³âåëüíèé ðèíîê ñÿãíå äíà?”

Îëåêñ³é ÊÎÒÅÍÊÎ, âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð
ãðóïè êîìïàí³é “Ïëàíåòà Îáîëîíü”:

— Òåìà íåðóõîìîñò³ íèí³ äóæå àêòóàëü-
íà, áî º, íà æàëü, ïðåäìåòîì ñïåêóëÿö³¿.
² ñüîãîäí³ öå ÿêðàç ìè áà÷èìî â íàø³é
êðà¿í³. Çàÿâè ïðî çâåäåííÿ ñîö³àëüíîãî
æèòëà òà çíèæåííÿ ö³í óäâ³÷³, ùîá ïðîñ-
òî â³äñòðîêóâàòè òîé ïîïèò, ùî º ñüîãî-
äí³, é íàáðàòè ïîë³òè÷í³ áàëè. Îäíàê ðè-
íîê óæå æèâå çà ñâî¿ìè çàêîíàìè, ³ îñòàí-
í³õ äâà ðîêè ä³þòü îäíàêîâ³ ïðè÷èíè ³ â
á³ê çðîñòàííÿ ö³í, ³ â á³ê ¿õíüîãî ïàä³ííÿ.
×îìó æ âîíè ïîâèíí³ çíèçèòèñÿ? Íà ñüî-
ãîäí³ æèòëî äóæå äîðîãå, é íåáàãàòî õòî
ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ æèòè ó ñòîëèö³. Õî-
÷à öå íîðìàëüíà ïðàêòèêà äëÿ ºâðîïåé-
ñüêèõ äåðæàâ. Òàì òåæ íå êîæåí ìîæå ñî-
á³ äîçâîëèòè æèòè ó ñòîëèö³. Ç ³íøîãî áî-
êó, öå îáìåæåííÿ ïîïèòó ³ âàëþòíîãî êðå-
äèòóâàííÿ òà â³äñóòí³ñòü ãðîøåé ó íàñåëåí-
íÿ. ² òóò äîäàºòüñÿ ñèëüíèé ï³àð áóä³âåëü-
íèõ êîìïàí³é. Ñàìå âîíè îñòàíí³õ ÷îòè-
ðè ðîêè ìîðî÷àòü ãîëîâè ñòîð³í ó äîãîâî-
ðàõ êóï³âë³-ïðîäàæó ³ çìóøóþòü ¿õ â³äñòðî-
êîâóâàòè ïðèäáàííÿ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî
òå, ÷îìó ö³íè âñå æ òàêè ï³äâèùóþòüñÿ,
òî ïåðåäóñ³ì ïîòð³áíî âêàçàòè íà áåçàëü-
òåðíàòèâí³ñòü ãðîøîâèõ âêëàä³â. Êîëè çà-
ïèòàòè â ëþäåé, êóäè âîíè âêëàëè á ãðî-
ø³, òî âîíè ñêàæóòü, ùî çàîùàäæóâàòè ¿õ
ó âàëþò³ ñüîãîäí³ íåáåçïå÷íî, à ä³¿ óðÿäó
öå ï³äòâåðäæóþòü. Òîìó íåðóõîì³ñòü äëÿ
áàãàòüîõ º íàä³éíèì çàñîáîì çáåðåæåííÿ
ãðîøåé, ÿê³ äî òîãî æ ìîæóòü äàòè ïðè-
áóòîê. À ç ³íøîãî áîêó, îáìåæåíà ïðîïî-
çèö³ÿ, ïîñò³éíå ïåðåò³êàííÿ íàñåëåííÿ òà
áàãàòî ÷îãî ³íøîãî âïëèâàþòü íà ðèíêî-
âå ï³äâèùåííÿ ö³í. Ñêîð³øå çà âñå, áà-
ëàíñ ì³æ öèìè äâîìà ãðóïàìè ïðè÷èí
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî îñòàíí³õ äâà ðîêè
ðèíîê ñòî¿òü ïðàêòè÷íî íà ì³ñö³. ×åðåç öå
âèð³âíþþòüñÿ ìîæëèâ³ñòü òîãî, õòî êóïóº,
³ áàæàííÿ òîãî, õòî ïðîäàº. Ñüîãîäí³ ìè
àíàë³çóºìî ïîâåä³íêó ïðîäàâö³â íà âòî-
ðèííîìó ðèíêó ³ áà÷èìî, ùî í³õòî ç íèõ
íå ïîñï³øàº çíèæóâàòè ö³íè. À ëþäÿì,
êîòð³ ðîçñåëÿþòüñÿ, îäíàêîâî, çà ñê³ëüêè
ïðîäàäóòü ¿õíþ êâàðòèðó, áî âîíè îäíàê
êóïëÿþòü ³íøó.

×è º ðåàëüí³ ïðè÷èíè äëÿ êðàõó áóä³-
âåëüíîãî ðèíêó? Íåìàº. ª ðåàëüí³ ïðè÷è-
íè äëÿ êðàõó êîìïàí³é, ÿê³ íå çìîæóòü ïå-
ðåîð³ºíòóâàòèñÿ çà äâà ðîêè íà ñó÷àñíèé
ìåíåäæìåíò, ³ òèõ, ùî ìàþòü ïîìèëêè ó
ô³íàíñîâèõ ðàõóíêàõ. Öå ïðèçâåäå äî ïî-
äîðîæ÷àííÿ íåðóõîìîñò³ äëÿ êèÿí, àëå ó
äîâãîòðèâàë³é ïåðñïåêòèâ³. Îñê³ëüêè ñüî-
ãîäí³ îáñÿãè áóä³âíèöòâà æèòëà îáìåæå-
í³, òî ç ÷àñîì, êîëè ëþäåé ñòàíå á³ëüøå,
âèíèêíå ï³äâèùåíèé ïîïèò. ² íàêîïè÷åí-
íÿ êèÿíàìè ãðîøåé òàêîæ ñòâîðèòü ïî-

ïèò. ²ïîòåêà òåæ íå çìîæå áóòè ïîñò³éíî
ó ñòàí³ ï³äâèùåíèõ ñòàâîê. Çðîçóì³ëî, ùî
îáìåæåííÿ íà ïåðâèííîìó ðèíêó ñïðè÷è-
íèòü çðîñòàííÿ ö³í, àëå éîãî âæå íå ìî-
æå áóòè, ÿê òðè ðîêè òîìó. Íèí³ ðèíîê
ñòàâ öèâ³ë³çîâàíèì ³ ñõîæèì íà ºâðîïåé-
ñüêèé. ×åðåç çðîñòàííÿ ö³íè äàº çìîãó çáà-
ëàíñóâàòèñÿ ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿.

Ñüîãîäí³ º ìåõàí³çìè, ÿê³ ïðàöþþòü íà
çíèæåííÿ ö³íè. ² êîëè çàïèòàòè, êîìó öå
ìîæå áóòè âèã³äíî, òî çíàõîäèø ëèøå îä-
íîãî — öå ïîêóïåöü. Óñ³ ³íø³ ëàíêè çàö³-
êàâëåí³ ó ïîäîðîæ÷àíí³ æèòëà. Íèìè ìî-
æóòü áóòè ³ ïðîäàâö³, ³ çàáóäîâíèê, ³ ÷è-
íîâíèê. À â ðåçóëüòàò³ — çàìêíåíå êîëî.
Ïîêóïöÿ ìàº çàõèùàòè óðÿä, ÿêèé ïîêëè-
êàíèé óðåãóëþâàòè íîðìàëüíèé ñòàí ðèí-
êó. Àäæå öüîãî áàëàíñó ïîòð³áíî äîñÿãà-
òè ââåäåííÿì á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ æèòëà, à
íå éîãî îáìåæåííÿì. Ãîëîâíèé çàìîâ-
íèê — óðÿä, ùî çàìàëî ðîáèòü äëÿ òîãî,
ùîá ðèíîê áóâ ïðîçîðèì. Òðåáà áàçóâàòè-
ñÿ íà äîâãîòðèâàë³é ïðîãðàì³ é íå íàáè-
ðàòè ïîë³òè÷íèõ áàë³â. Ïîêè ïîë³òèêè
á’þòüñÿ ì³æ ñîáîþ, ñòðàæäàþòü ñïîæèâà-
÷³.

Ï³ñëÿ ïðèéíÿòîãî ó ñåðåäó ð³øåííÿ óðÿ-
äó ìàðíî î÷³êóâàòè çíèæåííÿ ö³í. Öüîãî
ìîæíà áóäå î÷³êóâàòè ÷åðåç çàíèçüêèé ïî-
ïèò, êîëè ÿêèìñü çàáóäîâíèêàì òðåáà áó-
äå ñêîðèãóâàòè ö³íè. Áî ÿêùî æèòëî êó-
ïóâàòèìóòü çà ñüîãîäí³øí³ìè ö³íàìè, à ìè
áà÷èìî, ùî âæå ïîêóïö³ ãîòîâ³ äî òîãî, òî
íåðóõîì³ñòü íå ïîäåøåâøàº. Àäæå äåðæà-
âà ö³í íå ðåãóëþº, ³ ÿêùî ñüîãîäí³ ìè çðî-
áèëè â³äðàõóâàííÿ, òî ïðèìíîæèëè êî-
ìóñü ïðèáóòîê.

Ìîæëèâ³ñòü ëþôòó íà ðèíêîâ³é ö³í³ íå
ïåðåâèùóº 10 â³äñîòê³â, îäíàê êîìó â³í
âèã³äíèé? Äåÿêèì çàáóäîâíèêàì, ÿê³ íå
ìîæóòü ðîç³áðàòèñÿ ó ô³íàíñîâèõ ïèòàí-
íÿõ, çíèæåííÿ ö³íè íå äîïîìîæå. À äëÿ
òèõ, ó êîãî âñå äîáðå, íàâ³ùî ¿¿ çìåíøó-
âàòè?

Þë³ÿ ÂÀÑÈËÅÍÊÎ, êåð³âíèê ñëóæáè ó
çâ’ÿçêàõ ç ãðîìàäñüê³ñòþ “Ïðåòåð Äåâåëîï-
ìåíò”:

— Ñòîñîâíî êðàõó ³ òîãî, ÷è º ðåàëüí³
ïðè÷èíè äëÿ íüîãî, òî ÿ á íå âæèâàëà ñëî-
âà “êðàõ”, áî ï³äñòàâ íåìàº. ²ñíóþòü äå-
ÿê³ íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿, ÿêèõ ìè íå ìîæå-
ìî íå áà÷èòè, àäæå öå âæå ñòàëîñÿ. Àëå öå
ïîâ’ÿçàíî ³ç ñèòóàö³ºþ íà ðèíêàõ ÑØÀ ³
ªâðîïè. ² ðèíîê Óêðà¿íè âîíà íå îìèíó-
ëà. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîã³ðøåííÿ ðèí-
êîâîãî ñòàíó º òå, ùî ïðèïèíèëè âèäàâà-
òè êðåäèòè çàáóäîâíèêàì ³ ïîêóïöÿì. Òî-
ìó ò³ êîìïàí³¿, êîòð³ íå ìàþòü ñâî¿õ îá³-
ãîâèõ êîøò³â, ïîñòàâëåí³ ïåðåä ôàêòîì âè-

æèâàííÿ. Â öüîìó ïëàí³ êðèçà º. ² òóò ìî-
æå ñòàòèñÿ ìîíîïîë³ÿ ðèíêó. Â³äïîâ³äíî,
öå òîðêíåòüñÿ ö³í ³ âñ³õ ³íøèõ ìîìåíò³â.
Àëå âèñîêèé ïîïèò, ùî ñüîãîäí³ º íà ðèí-
êó, íå ïðèçâåäå äî éîãî ïåðâèííîãî êðà-
õó. Ïî-ïåðøå, ïîñò³éíî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü
æèòåë³â Êèºâà, ³ òîìó ïîïèò, ÿêèé ëèøà-
òèìåòüñÿ íå çàäîâîëåíèì ùå ðîê³â ñ³ì,
äèêòóâàòèìå ïðèòàìàíí³ ðèíêó óìîâè.
Êð³ì òîãî, êîøòè äî áþäæåòó âïëèâàòè-
ìóòü íà ðèíîê íåãàòèâíî. ² öå ïåðåêëàäà-
òèìóòü íà ïëå÷³ ïîêóïö³â. Òàê³ òåíäåíö³¿
áóäóòü. À ùî ñòîñóºòüñÿ ìîíîïîë³¿, òî âî-
íà áóäå ìîæëèâîþ, ÿêùî íå â³äíîâèòüñÿ
âèäà÷à êðåäèò³â. ² öå âïëèíå íà ö³íó. ¯¿
âñòàíîâëÿòü âèã³äíîþ îñíîâíèì ãðàâöÿì
ðèíêó, òîä³ âïëèíóòè íà ñèòóàö³þ áóäå íå-
ìîæëèâî. Ùå îäíà ïðè÷èíà — öå ïîäî-
ðîæ÷àííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Öåé ðè-
íîê òàêîæ íå â êðàùèõ óìîâàõ. Äåêîòð³ çà-
áóäîâíèêè íå â çìîç³ êóïóâàòè áóäìàòåð³-
àë³â. À ¿õíÿ âàðò³ñòü âõîäèòü äî ö³íè êâàð-
òèðè. ßêùî íå áóäå ìîæëèâîñò³ êóïóâàòè
â³ò÷èçíÿí³ ìàòåð³àëè, òî öå òàêîæ âïëèíå
íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ³ âëàñíå æèòëà.
Ùå ï³äâèùèòè ö³íó ìîæå äåô³öèò çåìåëü.
Ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ äóæå ìàëî â³ëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ æèòëà. ª íåïîïóëÿðí³ ðàéîíè. Êî-
ðóìïîâàí³ñòü, ïðî ÿêó íå ìîæíà íå çãàäà-
òè. Âñå öå ³ñíóº. Îñòàíí³ì ÷àñîì òàêà òåí-
äåíö³ÿ éäå íà ñïàä ³, ñïîä³âàºìîñÿ, âîíà
íå âïëèâàòèìå íà ö³íó òà ðèíîê. ßê ìîæ-
íà öüîìó çàâàäèòè? Ò³ëüêè â³äíîâëåííÿì
ìåõàí³çìó ô³íàíñóâàííÿ çàáóäîâíèê³â,
àäæå ÿêùî íàñòàíå ìîíîïîë³ÿ, òî âîíà
âïëèíå íà ö³íó. ² êîëè áóäóòü ðîñòè â³ä-
ðàõóâàííÿ ó áþäæåò â³ä çàáóäîâíèê³â, òà-
êîæ çðîñòàòèìå ö³íà. ßêùî ö³ íàðàõóâàí-
íÿ çìåíøàòüñÿ, ö³íà êîðèãóâàòèìåòüñÿ.
Àëå çìåíøóâàòèñÿ âîíà îäíîçíà÷íî íå áó-
äå, îñê³ëüêè äîðîæ÷àþòü åíåðãîðåñóðñè ³
ìàòåð³àëè.

Òóò òîðêàëèñÿ ïèòàííÿ ïðî áàíêè. Öÿ
òåíäåíö³ÿ äîñèòü ïîçèòèâíà äëÿ ñüîãîäí³-
øíüîãî ðèíêó íåðóõîìîñò³, àäæå äàº çìî-

ãó ïåðåâ³ðÿòè éîãî íà ì³öí³ñòü. Ìè íå ç³-
òêíåìîñÿ ³ç ñèòóàö³ºþ, ÿê ó Êàçàõñòàí³.
Îñòàíí³õ äâà ðîêè âêàçóþòü íà òå, ùî ðè-
íîê ñïðàâä³ ì³öíèé. ²íñòðóìåíòîì ïåðå-
â³ðêè º ³ïîòåêîçàëåæí³ñòü. Ìè áà÷èìî, ùî
â³äáóâàºòüñÿ áàãàòî êîíñóëüòàö³é ³ç çàõ³ä-
íèìè ñïåö³àë³ñòàìè ùîäî ñòàíó áàíê³â-
ñüêî¿ ñèñòåìè, ¿¿ ðèçèê³â, àäæå áàãàòî áàí-
ê³â êóïëåí³ çàðóá³æíèìè êîìïàí³ÿìè, ñòàº
ïðîñò³øå ïðîâîäèòè ñâîþ ïîë³òèêó. Íàø
ðèíîê ïåðåâ³ðÿþòü íà ì³öí³ñòü, ³ öå äîá-
ðå. Öå äàñòü çìîãó îö³íèòè ðèçèêè ³ ïî-
äèâèòèñÿ íà ÿê³ñòü. ² ó íàñ ñèòóàö³ÿ ñòà-
á³ëüíà. Ñüîãîäí³ ìîæíà ñêàçàòè, ùî ê³ëü-
ê³ñòü óãîä ñêîðîòèëàñÿ, é öå ñâ³ä÷èòü ïðî
ñòàá³ëüí³ñòü ïîçèö³é ô³íàíñîâîãî ðèíêó.

Áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿ — öå îðãàí³çàö³¿. ²
ÿêùî äåðæàâà ïðèéìå ð³øåííÿ ïðî â³ä-
íîâëåííÿ ¿õíüîãî áóä³âíèöòâà, òî ñë³ä áó-
äå ïåðåãëÿíóòè ó÷àñòü ¿õ ³, ìîæëèâî, ÷àñ-
òèíó íåðóõîìîñò³ ïåðåäàòè íà ñîö³àëüí³
ïîòðåáè. À òàêèì êîìïàí³ÿì, ùî íå ìî-
æóòü âèð³øèòè ñâî¿ ïèòàííÿ, ïðîâåñòè
ïðîöåäóðó ñàíàö³¿ ³ îíîâëåííÿ, ùîá ¿ì
âëèòèñÿ ó õîëäèíãè. Àäæå òå, ùî âîíè ñüî-
ãîäí³ ìàþòü, öå ïðîáëåìà íå óðÿäó ³ íå
ñïîæèâà÷à, à ïðîîáëåìà êåðóâàííÿ áóä³â-
íèöòâîì ³ ï³äõîäó äî öüîãî.

Ìèõàéëî ÃÎËÈÖß, çàñòóïíèê ãîëîâè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(ÊÌÄÀ), íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.

— Òåìà êðóãëîãî ñòîëó “Êîëè áóä³âåëü-
íèé ðèíîê ñÿãíå äíà?” Â³äïîâ³äü — í³-
êîëè. Çàâæäè áóäå ïîòðåáà â îäÿç³, ó ïðî-
äóêòàõ õàð÷óâàííÿ, ó ë³êóâàíí³ òà â æèò-
ë³, òîìó áóä³âåëüíèé ðèíîê í³êîëè íå ñÿã-
íå äíà.

Íàéá³ëüø³ îáñÿãè áóä³âíèöòâà æèòëà â
Óêðà¿í³ áóëè ó 1987 ðîö³, òîä³ ââåëè â åêñ-
ïëóàòàö³þ 21 ì³ëüéîí êâàäðàòíèõ ìåòð³â.
À íàéíèæ÷³ îáñÿãè ìàëè 1996 ðîêó, êîëè
çäàëè 416 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëî-
âî¿ ïëîù³. Ç 1996-ãî ïîêàçíèêè áóä³âíèö-
òâà ïî Êèºâó çðîñòàþòü. Òîð³ê â Óêðà¿í³
ïîáóäîâàíî 10 ì³ëüéîí³â êâàäðàòíèõ ìåò-
ð³â æèòëà, â ñòîëèö³ — 1 ì³ëüéîí 400 òè-
ñÿ÷.

Àëå íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿ íà áóä³âåëüíî-
ìó ðèíêó º. Ïî-ïåðøå, ð³çíèöÿ ì³æ êóð-
ñîì äîëàðà ³ ãðèâí³, àäæå âñ³ îïåðàö³¿
çä³éñíþþòü ó ãðèâí³, à çàîùàäæóþòü ëþ-
äè â äîëàðàõ. Ïîïèò íå çìåíøèâñÿ ³ ê³ëü-
ê³ñòü îõî÷èõ ïðèäáàòè êâàðòèðó òàêîæ.
Ïî-äðóãå, áàíêè ïðàêòè÷íî ïðèïèíèëè
êðåäèòóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-³íâåñòîð³â.
Òðåòÿ ïðè÷èíà — ë³òî. Ùîðîêó ö³º¿ ïîðè
àêòèâí³ñòü íà ðèíêó ïàäàº, à ç âåðåñíÿ ï³ä-
âèùóºòüñÿ. ª ïðè÷èíè, ÿê³ âïëèâàþòü íå
òàê ñóòòºâî — öå ñîá³âàðò³ñòü, ÿêà ï³äâè-
ùóºòüñÿ.

À ùî ñüîãîäí³ âïëèâàº íà ñîá³âàðò³ñòü
æèòëà? Çàðîá³òíà ïëàòà. Î÷åâèäíî, ùî í³-
õòî íèí³ íå çáèðàºòüñÿ çìåíøóâàòè çàðî-
á³òíó ïëàòó. Íà ñîá³âàðò³ñòü âïëèâàº âàð-
ò³ñòü ìåòàëó, öåìåíòó, ³íøèõ áóä³âåëüíèõ
ìàòåð³àë³â, íàâàíòàæåííÿ íà ñîö³àëüíó
ñôåðó, â³äðàõóâàííÿ. Íà ñîá³âàðòîñò³ ïî-
çíà÷àþòüñÿ ³ òåõí³÷í³ óìîâè. Í³ äëÿ êîãî
íå ñåêðåò, ùî ñüîãîäí³ âîíè àáñîëþòíî íå
â³äïîâ³äàþòü ðåàë³ÿì. Ùî òàêå òåõí³÷í³
óìîâè çà çàêîíîì? Òåõí³÷í³ óìîâè — öå
òî÷êè ï³äêëþ÷åííÿ. À â áàãàòüîõ êîìïà-
í³ÿõ êàæóòü, ùî âîäó ìîæíà áóäå áðàòè â
Äí³ïð³ ÷è â Äåñí³, åëåêòðîåíåðã³þ äåñü íà
ÿê³éñü ï³äñòàíö³¿.

Àëå ó ìîíîïîëüíèõ êîìïàí³é òåæ º ñâî¿
ïðîáëåìè, ³ âîíè ãîâîðÿòü ïðî ö³ ïðîáëå-
ìè. Çâ³âøè áóäèíîê ÷è â³ñ³ì éîãî ïîâåðõ³â,
ïîòð³áíî ïëàòèòè ãðîø³ ïðîåêòàíòàì, êîíñ-
òðóêòîðàì òîãî áóäèíêó, ÿêîãî ùå íåìàº.

Ùîäî õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüê-
áóä”, íà ìîþ äóìêó, òðåáà äóæå óâàæíî ïî-
ðàõóâàòè, ùî âîíà äàº íèí³ Êèºâó, à ùî
âîíà ìîæå íàäàòè, ÿêùî ¿¿ ïðîäàäóòü. ²
ï³äõîäèòè äî âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ äó-
æå îáåðåæíî.

Êè¿âñüêà âëàäà ñüîãîäí³ ðîáèòü óñå ìîæ-
ëèâå äëÿ ï³äòðèìàííÿ áóä³âåëüíîãî á³çíå-
ñó. Íà ñåñ³¿ áóëî ïðîãîëîñîâàíî çíà÷íó
ê³ëüê³ñòü ä³ëÿíîê. ² âñå, ùî â íàøèõ ñè-
ëàõ, ìè ðîáèìî, àáè êèÿíè íå â³ä÷óâàëè
áóäü-ÿêèõ íåçðó÷íîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç
æèòëîì

Óñ³ ³íø³ ëàíêè çàö³êàâëåí³ ó ïîäîðîæ÷àíí³ æèòëà. Íèìè ìî-
æóòü áóòè ³ ïðîäàâö³, ³ çàáóäîâíèê, ³ ÷èíîâíèê. À â ðåçóëüòà-
ò³ — çàìêíåíå êîëî

Òðåáà áàçóâàòèñÿ íà äîâãî-
òðèâàë³é ïðîãðàì³ é íå íàáè-
ðàòè ïîë³òè÷íèõ áàë³â. Ïîêè
ïîë³òèêè á’þòüñÿ ì³æ ñîáîþ,
ñòðàæäàþòü ñïîæèâà÷³
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Ìîíîïîë³ÿ áóäå ìîæëèâîþ,
ÿêùî íå â³äíîâèòüñÿ âèäà÷à
êðåäèò³â. ² öå âïëèíå íà ö³íó.
¯¿ âñòàíîâëÿòü âèã³äíîþ îñ-
íîâíèì ãðàâöÿì ðèíêó, òîä³
âïëèíóòè íà ñèòóàö³þ áóäå
íåìîæëèâî
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про встановлення лімітів споживання 
теплової, електричної енергії, природного 
газу, водопостачання та водовідведення 

на 2008 рік для бюджетних установ міського
та районного підпорядкування

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 943 від 14 липня 2008 року

На виконання пункту 55 рішення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2008 рік”:

1. Âñòàíîâèòè ë³ì³òè ñïîæèâàííÿ òåïëî-
âî¿, åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðèðîäíîãî ãàçó,
âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ íà 2008
ð³ê äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ ì³ñüêîãî òà
ðàéîííîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ çã³äíî ç äîäàò-
êàìè 1—17.

2. Êåð³âíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü,
óïðàâë³íü òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿), ãîëîâàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, êåð³âíèêàì
áþäæåòíèõ óñòàíîâ ì³ñüêîãî òà ðàéîííî-
ãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ çàáåçïå÷èòè äîòðè-
ìàííÿ âñòàíîâëåíèõ ë³ì³ò³â ñïîæèâàííÿ
òåïëîâî¿, åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðèðîäíî-
ãî ãàçó, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåí-
íÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãî-
ë³â ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про реєстрацію змін до Статуту 
релігійної громади Церкви Адвентистів 

Сьомого Дня Реформаційного Руху 
в Оболонському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської ради № 963 від 16 липня 2008 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву пресвітера релігійної громади Церкви Адвентистів Сьомого Дня Реформаційного Руху в Оболонсько�
му районі м. Києва від 01.03.2008 та протокол загальних членських зборів зазначеної релігійної громади
від 01.03.2008 № 3:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³-
ã³éíî¿ ãðîìàäè Öåðêâè Àäâåíòèñò³â Ñüî-
ìîãî Äíÿ Ðåôîðìàö³éíîãî Ðóõó â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ “Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòà-
òóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Öåðêâè Àäâåíòèñ-
ò³â Ñüîìîãî Äíÿ Ðåôîðìàö³éíîãî Ðóõó ó
Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” â³ä
24.12.1997 ¹ 2093 ç³ çì³íàìè, çàðåºñòðî-
âàíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ “Ïðî ðåºñòðà-

ö³þ çì³í äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
Öåðêâè Àäâåíòèñò³â Ñüîìîãî Äíÿ Ðåôîð-
ìàö³éíîãî Ðóõó ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà” â³ä 15.12.2006 ¹ 1771, ùî äî-
äàþòüñÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

1. Çä³éñíèòè â 2008—2010 ðîêàõ ðîç-
ðîáêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³þ âóëèö³ Äìèòð³â-
ñüêî¿.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ
“Êè¿âàâòîäîð” çàìîâíèêîì íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòî-
äîð”:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ ç
ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.2. Çàâäàííÿ íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïîãîäèòè â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). 

Â ñêëàä³ ðîçðîáêè ïðîåêòó âèêîíàííÿ
ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³ Äìèòð³â-
ñüêî¿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ïåðåä-
áà÷èòè ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâ³ îá’ºêòè.

3.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íó äîêóìåíòàö³þ.

3.4. Îòðèìàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îäåðæàòè â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3.6. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³í-
í³ Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³-
çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêî-
íàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ÷àñòêîâèì îá-
ìåæåííÿì ðóõó íà ä³ëÿíêàõ âèêîíàííÿ
ðîá³ò.

3.7. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâè-

ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³-
øåííÿì âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè â³ä
04.02.80 ¹ 125 “Ïðî ïîðÿäîê âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ ì³ñ-
òà”.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿):

4.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
ðåêîíñòðóêö³þ âóëèö³ Äìèòð³âñüêî¿
çä³éñíèòè â ìåæàõ òà â³äïîâ³äíî äî ïî-
êàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê.

4.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³
ïðîïîçèö³¿ ùîäî âðàõóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ âóëèö³ Äìèòð³âñüêî¿ äî ïðî-
åêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà íà-
ñòóïí³ ðîêè.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ³íæåíåðíèì
ñëóæáàì ì. Êèºâà â âñòàíîâëåíèé òåð-
ì³í âèäàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå
çàâäàííÿ òà òåõí³÷í³ óìîâè íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ âóëèö³ Äìèòð³âñüêî¿.

6. Ðåêîíñòðóêö³þ âóëèö³ Äìèòð³âñüêî¿
âèêîíàòè îäíî÷àñíî ç ðîáîòàìè ³ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíèõ ë³í³é â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
09.01.2008 ¹ 17.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ЗМІНИ
до Статуту релігійної громади Церкви Адвентистів Сьомого Дня 

Реформаційного Руху в Оболонському районі м. Києва, 
зареєстрованого розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації “Про реєстрацію Статуту релігійної громади Церкви 
Адвентистів Сьомого Дня Реформаційного Руху у Ленінградському

районі м. Києва” від 24.12.1997 № 2093, зі змінами, зареєстрованими
розпорядженням Київської міської державної адміністрації 

“Про реєстрацію змін до Статуту релігійної громади Церкви 
Адвентистів Сьомого Дня Реформаційного Руху у Ленінградському

районі м. Києва” від 15.12.2006 № 1771

1. Ó ïóíêò³ 8.4. ðîçä³ëó 8 Ñòàòóòó ñëîâà:
“Ï³ñëÿ ðîçðàõóíê³â ç êðåäèòîðàìè, ìàéíî,
êîøòè òà ³íø³ ö³ííîñò³ Ãðîìàäè ïåðåäàþ-
òüñÿ Öåðêâ³ ÀÑÄ ÐÐ â Óêðà¿í³” çàì³íèòè
ñëîâàìè: “Ï³ñëÿ ðîçðàõóíê³â ç êðåäèòîðà-

ìè, ìàéíî, êîøòè òà ³íø³ ö³ííîñò³ Ãðî-
ìàäè ïåðåäàþòüñÿ íåïðèáóòêîâ³é ðåë³ã³é-
í³é îðãàí³çàö³¿ Öåðêâè Àäâåíòèñò³â Ñüî-
ìîãî Äíÿ Ðåôîðìàö³éíîãî Ðóõó â Óêðà¿í³
àáî ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè.”

Про внесення доповнень до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від

28.11.2006 № 1691
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 964 від 16 липня 2008 року

У зв’язку з уточненням проектних рішень щодо забезпечення тимчасового електропостачання на час бу�
дівництва камери № 12 Другої нитки головного міського каналізаційного колектора за адресою: вул. Фрун�
зе, 71 у Подільському районі:

Âíåñòè äîïîâíåííÿ äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 28.11.2006 ¹ 1691 “Ïðî äîçâ³ë íà áó-
ä³âíèöòâî Äðóãî¿ íèòêè ãîëîâíîãî ì³ñü-
êîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó, Øåâ÷åíê³âñüêîìó
òà Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíàõ” (ç³ çì³íàìè,
âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
03.07.2007 ¹ 822), à ñàìå:

1. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ äîïîâíèòè
àáçàöîì äðóãèì òàêîãî çì³ñòó:

“Ïðè áóä³âíèöòâ³ êàìåðè ¹ 12 çà àäðå-
ñîþ: âóë. Ôðóíçå, 71 ðîáîòè ç ïðîêëàäàí-
íÿ åëåêòðîêàáåëÿ äëÿ òèì÷àñîâîãî åëåê-
òðîïîñòà÷àííÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó ïå-
ðåêëþ÷åíü êàìåðè ¹ 12 âèêîíàòè áåç çàé-
íÿòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóë. Ôðóíçå”.

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

Голова Л. Черновець ий

Про реконструкцію вулиці Дмитрівської
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 966 від 16 липня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
дорожній рух” та з метою приведення до належного технічного стану дорожнього покриття проїзної части�
ни та тротуарів вулиці Дмитрівської:
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Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію змін до Статуту помісної 
церкви (релігійної громади) євангельських
християн в Дніпровському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 968 від 16 липня 2008 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву пресвіте�
ра помісної церкви (релігійної громади) євангельських християн в Дніпровському районі м. Києва від 14.05.2008 та
протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 13.05.2008 № 4:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ïîì³ñ-
íî¿ öåðêâè (ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè) ºâàíãåëü-
ñüêèõ õðèñòèÿí â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ð³øåííÿì âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 18.03.1992 ¹ 267
“Ïðî ðåºñòðàö³þ ñòàòóòó ïîì³ñíî¿ öåðêâè
(ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè) ºâàíãåëüñüêèõ õðèñ-
òèÿí â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”,
âèêëàäåí³ ó íîâ³é ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó, ùî äî-
äàºòüñÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.03.2008 ¹ 318 “Ïðî
âèêîíàííÿ êîìïëåêñíèõ çàãàëüíîì³ñüêèõ
çàõîä³â “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ” ó 2008
ðîö³” òà âèêëàñòè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äî-
äàºòüñÿ.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про надання дозволу на тимчасове зайняття
тротуару та часткове закриття проїзної 

частини на вул. Льва Толстого, 57 
у Голосіївському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 969 від 16 липня 2008 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, розпоря�
дження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автома�
гістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, враховуючи розпорядження Київської міської держав�
ної адміністрації від 10.12.2007 року № 1609 “Про надання товариству з обмеженою відповідальністю “ЄВ�
РОЖИТЛОГРУП” дозволу на проектування та будівництво торговельно�офісного центру з підземним та над�
земним паркінгами на вул. Льва Толстого, 57 у Голосіївському районі”, державний акт на право власності
на земельну ділянку серії KB № 137585, договори оренди земельних ділянок: від 09.10.2007 № 79�6�00542
та № 79�6�00541 та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ЄВРОЖИТЛОГРУП”
(далі — ТОВ “ЄВРОЖИТЛОГРУП”) від 16.05.2008 року № 16/1�05:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ”
çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íîþ äîêóìåíòàö³ºþ òèì÷àñîâå ç 01.10.2008
äî 30.12.2010 çàéíÿòòÿ òðîòóàðó íà âñþ
øèðèíó òà îáìåæåííÿ ðóõó íà âóë. Ëüâà
Òîëñòîãî, çàëèøèâøè ïðî¿çíó ÷àñòèíó øè-
ðèíîþ 15 ì, äëÿ îðãàí³çàö³¿ áóä³âåëüíîãî
ìàéäàí÷èêà òà âëàøòóâàííÿ ï³øîõ³äíî¿ ãà-
ëåðå¿ øèðèíîþ 1,5 ì íà âóë. Ëüâà Òîëñòî-
ãî, 57 íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì
òà íàäçåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë. Ëüâà
Òîëñòîãî, 57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ç ìå-
òîþ áåçïå÷íîãî ïðîõîäó ï³øîõîä³â, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ” ó âñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü.

2.3. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äî-
ðîæí³ çíàêè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòà-
ð³ òà çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øî-
õîä³â ³ ïðî¿çä òðàíñïîðòó â ì³ñöÿõ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

2.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðà-
âèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ

ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³-
øåííÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80
¹ 125, çàáåçïå÷èâøè òðèçì³ííèé ðåæèì
ðîáîòè.

2.5. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³í-
í³ Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ
ðîá³ò.

2.6. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè
ìîùåííÿ íà âñþ øèðèíó, à ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè — íà ïîâíó øèðèíó â ìåæàõ ðîçðèò-
òÿ çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî òà ïåðåäàòè çà àê-
òîì ÊÏ ØÅÓ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó, â³ä-
íîâèòè áëàãîóñòð³é çåëåíî¿ çîíè òà ïåðå-
äàòè çà àêòîì ÊÏ ÓÇÍ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà
ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒ-
ËÎÃÐÓÏ” Çäð³ëüêî Ìèêîëó Â³êòîðîâè÷à.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про вирішення нештатних ситуацій 
в житловому фонді міста Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 971 від 17 липня 2008 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.03.08
№ 318 “Про виконання комплексних загальноміських заходів “Твій дім, твоє подвір’я” у 2008 році” та з
метою вирішення надзвичайних ситуацій в житловому фонді м. Києва:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê
ïî êîäó ôóíêö³îíàëüíî¿ êëàñèô³êàö³¿
100302 “Êîìá³íàòè êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ðàéîíí³ âèðîáíè÷³ îá’ºäíàííÿ òà
³íø³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çà-

ö³¿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà”,
ïðîô³íàíñóâàòè:

1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Æèòëî-
âèê” íà äîòàö³þ æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó
ãîñïîäàðñòâó íà çàãàëüíó ñóìó 340,8 òèñ.
ãðí.

1.2. ×àñòêîâó çàêóï³âëþ óðí äëÿ çáîðó
ñì³òòÿ â ñóì³ 1238,7 òèñ. ãðí.

2. Âíåñòè çì³íè â äîäàòîê äî ðîçïîðÿ-

Про затвердження переліку об’єктів 
капітального ремонту Головного управління 

у справах сім’ї та молоді на 2008 рік
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 973 від 18 липня 2008 року

Відповідно до пункту 32 рішення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2008 рік” та на виконання положень комплексної програми “Молодь міста Києва на 2006—2008 ро�
ки”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 09.03.2006 № 135/3226:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó íà ñóìó áþäæåòíèõ ïðèçíà-
÷åíü íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò â ñêëàä³ êà-
ï³òàëüíèõ âèäàòê³â íà 2008 ð³ê ïî Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëî-
ä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè â 2008 ðîö³ ô³íàí-
ñóâàííÿ ðîá³ò ³ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íà
îá’ºêòàõ, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ àñèãíóâàíü.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про поновлення дозволу акціонерному 
товариству холдинговій компанії 

“Київміськбуд” на будівництво жилого 
будинку на вул. Козацькій, 112B114 

у Голосіївському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 975 від 18 липня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 24 Закону України “Про пла�
нування і забудову територій”, враховуючи рішення Київської міської ради від 25.09.2003 № 44/918 “Про
передачу акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськбуд” земельної ділянки для будівництва
житлового будинку на вул. Козацькій, 112�114 у Голосіївському районі м. Києва”, право користування якою
посвідчено договором оренди, зареєстрованим 24. 06.2005 за № 79�6�00321, та зважаючи на звернення
акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 07.06.2007 № 2220/0/2�07:

1. Ïîíîâèòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” äî-
çâ³ë íà áóä³âíèöòâî æèëîãî áóäèíêó íà
âóë. Êîçàöüê³é, 112-114 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³, íàäàíèé çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.09.2003 ¹ 44/918
“Ïðî ïåðåäà÷ó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âîãî áóäèíêó íà âóë. Êîçàöüê³é, 112-114 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”:

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

2.2. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.02.03 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”
(³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè).

2.3. Îäåðæàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ ï³äï. 2.1 — 2.2 äîçâ³ë íà âèêî-
íàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.4. 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.

2.5. Áóä³âíèöòâî, çàâåðøèòè ó òåðì³íè,
âèçíà÷åí³ ïðîåêòîì îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèö-
òâà.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження переліку об’єктів 
капітального ремонту на 2008 рік

Розпорядження Київської міської адміністрації № 978 від 18 липня 2008 року

На виконання п. 32 рішення Київської міської ради від 17.01.2008 року № 3/4475 “Про бюджет міста
Києва на 2008 рік”, Програми “Освіта столиці. 2006—2010 pp.”, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 19.12.2006 року № 289/346:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â äëÿ âèêî-
íàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â 2008 ðîö³,
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çä³éñíèòè â 2008 ðîö³ ô³íàíñóâàí-
íÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îá’ºêò³â, çàòâåð-
äæåíèõ â äîäàòêó äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ â
ì³ñüêîìó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà çàçíà÷åí³
ö³ë³.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-

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

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

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.
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Про погодження тарифів на послуги 
з централізованого водопостачання

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 954 від 15 липня 2008 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідве�
дення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959, та враховуючи знач�
не підвищення витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водо�
постачання та водовідведення за тарифами, які не відповідають економічно обґрунтованим витратам:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ Äåðæàâíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà çàâîä “Àðñåíàë” (äîäàþ-
òüñÿ).

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-

ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. 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

Погоджено розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
№ 954 від 15 липня 2008 року

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання Державного
підприємства завод “Арсенал”

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№ п/п Споживачі Тариф, рн і оп. за 1 б. м води

Водопостачання холодної води
з артезіансь ої свердловини

Водопостачання холодної води,
що поставляється ВАТ "АК

"Київводо анал"

Без ПДВ З ПДВ Без ПДВ З ПДВ

1. Б ю д ж е т н і
станови

4,10 4,92 7,58 9,10

2. Інші споживачі 4,10 4,92 7,58 9,10

Про реконструкцію об’єктів теплопостачання
комунальної власності територіальної 

громади м. Києва, які передані у володіння та
користування АЕК “Київенерго” і розташовані

у Дарницькому районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 955 від 15 липня 2008 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, розпоряджень Київської міської державної ад�
міністрації від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спо�
рудах міста” та від 05.03.2008 № 270 “Про Програму соціально�економічного та культурного розвитку 
м. Києва на 2008 рік”, а також з метою забезпечення стабільного функціонування теплових розподільчих
мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негатив�
них екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промис�
ловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення м. Києва
тепловою енергією:

1. Âèçíà÷èòè Àêö³îíåðíó åíåðãîïîñòà-
÷àëüíó êîìïàí³þ “Êè¿âåíåðãî” çàìîâíè-
êîì ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â òåïëîïîñòà-
÷àííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ ó âî-
ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÀÅÊ “Êè¿âåíå-
ðãî” ³ ðîçòàøîâàí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³, çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

2. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó
îðãàí³çàö³þ íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷å-
íèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âè-
çíà÷èòè íà òåíäåðí³é îñíîâ³ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3. Ï³äðÿäíèì îðãàí³çàö³ÿì-ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó, âèçíà÷åíèì â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

3.1. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî
ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ç ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì òðîòó-
àð³â, ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà âèäàëåííÿì ãà-
çîí³â, ³ç òèì÷àñîâèì çàêðèòòÿì ðóõó
òðàíñïîðòó, êð³ì íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêî-
ãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ
òà àâòîìîá³ë³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, à òàêîæ äîòðèìóþ÷èñü âèìîã Ïðàâèë
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ
òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ
â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì âè-
êîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125, òà òåðì³í³â,
çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó 2, ³ çàáåçïå÷èâøè
òðèçì³ííèé ðåæèì ðîáîòè.

3.2 Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæà-
òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âè-
êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â ³íñïåêö³¿ äåð-
æàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-
òðîëþ ó ì. Êèºâ³ òà, îðäåð íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò à Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.3. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ,
ñèãíàëüí³ ë³õòàð³ â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò òà çàáåçïå÷èòè ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî-
¿çä àâòîòðàíñïîðòó.

3.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â òà ãàçîíó çà òèïîì ³ñ-
íóþ÷îãî, à ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè — àñôàëüòî-
áåòîíîì íà ïîâíó øèðèíó â ìåæàõ ðîçðèò-
òÿ ³ çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó çà àêòàìè êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî ðåìîíòó òà óò-
ðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä
íà íèõ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó òà êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ
íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè ó òðèäåííèé òåðì³í âèäà÷ó îðäåð³â
íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà
éîãî â³äíîâëåííÿ â çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì
â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò.

5. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áó-
ä³âíèöòâà íîâèõ òåïëîâèõ ìåðåæ çàáåçïå-
÷èòè ïåðåâåäåííÿ âñ³õ ñïîæèâà÷³â, òåïëî-

ïîñòà÷àííÿ ÿêèõ çä³éñíþâàëè òåïëîâ³ ìå-
ðåæ³, ùî ï³äëÿãàëè äåìîíòàæó, íà òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ â³ä íîâîçáóäîâàíèõ ìåðåæ.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà íîâèõ òåïëîâèõ
ìåðåæ, öå ìàéíî çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà ç íàñòóïíîþ ïåðåäà÷åþ ó âî-
ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÀÅÊ “Êè¿âåíå-
ðãî”.

7. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñïè-
ñàííÿ äåìîíòîâàíîãî ìàéíà òà çàðàõóâàí-
íÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íîâîçáóäîâàíèõ
òåïëîâèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ô³íàí-
ñóâàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â
òåïëîïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ÿê³ ïå-

ðåäàí³ ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÀÅÊ
“Êè¿âåíåðãî” ³ ðîçòàøîâàí³ ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, çä³éñíèòè â ìåæàõ çà-
ãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðî-
ãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê ïî
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà íà-
ñòóïí³ ðîêè.

9. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ô³ë³àëó “Æèòëîòåïëîåíåðãî “Êè-
¿âåíåðãî” Øåâ÷åíêà Ì. ².

10. 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.

11. 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) 

№ 955 від 15 липня 2008 року

Перелік
об’єктів теплопостачання комунальної власності 

територіальної громади м. Києва, 
які передані у володіння та користування 

АЕК “Київенерго” і розташовані 
у Дарницькому районі 

та підлягають реконструкції

1. Ðåêîíñòðóêö³ÿ òåïëîâî¿ ìåðåæ³ â³ä ÐÊ “Áîðòíè÷³” ç âïðîâàäæåííÿì ïîïåðåäíüî
³çîëüîâàíèõ òðóá.

2. Ðåêîíñòðóêö³ÿ ìåðåæ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ â³ä òåïëîâîãî ïóíêòó “Ëåí³íà, 23”
(ê/ê “Ãåîô³çèê³â”, 10) äî æèëèõ áóäèíê³â 27, 29 íà âóë. Ëåí³íà.

Заст пни олови- ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Додаток 2 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

№ 955 від 15 липня 2008 року

Терміни
виконання робіт з реконструкції об’єктів 
теплопостачання комунальної власності 

територіальної громади м. Києва, 
які передані у володіння 

та користування АЕК “Київенерго” 
і розташовані у Дарницькому районі

№п п Наймен вання робіт Почато робіт За інчення робіт

Ре онстр ція теплової мережі від РК "Бортничі" з впровадженням попередньо ізольованих тр б

1. Земляні роботи 16.07.2008 30.07.2008

2. Монтаж тр бопроводів,
зворотна засип а

07.08.2008 08.09.2008

3. П с теплоносія 01.10.2008

4. Бла о стрій території 18.09.2008 13.10.2008

Ре онстр ція мереж арячо о водопостачання від теплово о п н т "Леніна, 23" ( / "Геофізи ів", 10)
до жилих б дин ів 27, 29 на в л. Леніна

1. Земляні роботи 16.07.2008 30.07.2008

2. Монтаж тр бопроводів,
зворотна засип а

07.08.2008 8.09.2008

3. Подача арячо о
водопостачання

01.09.2008

4. Бла о стрій території 18.09.2008 13.10.2008

Заст пни олови- ерівни апарат
Б. Стичинсь ий
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Про дозвіл на виконання робіт із докладання
телефонної каналізації на вул. Автозаводській

у Оболонському районі
Розпорядження Київської міської ради № 957 від 15 липня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
дорожній рух”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 “Про ви�
конання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, з метою забезпечення вико�
нання робіт з прокладання волоконно — оптичного кабелю зв’язку на вул. Автозаводській в Оболонському
районі та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “СТЕД” № 02/87 від 28.03.2007:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÒÅÄ” çã³äíî ç ðîçðîá-
ëåíîþ ³ çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåí-
òàö³ºþ âèêîíàòè ðîáîòè ç äîêëàäàííÿ òå-
ëåôîííî¿ êàíàë³çàö³¿ íà âóë. Àâòîçàâîä-
ñüê³é â³ä òåëåôîííîãî êîëîäÿçÿ ¹ 225 äî
òåëåôîííîãî êîëîäÿçÿ ¹ 226 ( ïåðåõ³ä âó-
ëèö³ ) çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ðîáîòè âèêîíàòè ç 22.00 ï’ÿòíèö³ äî
05.30 íåä³ë³ â³äêðèòèì ñïîñîáîì ç òèì÷à-
ñîâèì ÷àñòêîâèì îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñ-
ïîðòó, çàëèøèâøè ïðî¿çä øèðèíîþ 6 ì.
Äàòó âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” äîäàòêîâî.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÑÒÅÄ”:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â íà ïåð³-
îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò êåðóâàòèñü
Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ

ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè
ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.02.80 ¹ 125 òà Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîþ
òåðèòîð³¿ ó ì. Êèºâ³ âñòàíîâëåíèìè ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.09.2002
¹ 47/207.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ íà âñþ
øèðèíó çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî, à òðîòóàð³â —
ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðå-
äàòè ¿õ çà àêòîì êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³í-
íÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëü-
íèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Îáîëîíñüêî-
ãî ðàéîíó”.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ÒÎÂ “ÑÒÅÄ” Êðîòîâà Ãåîðã³ÿ
Ìèêîëàéîâè÷à.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про реконструкцію об’єктів теплопостачання
комунальної власності територіальної 

громади м. Києва, які передані у володіння та
користування АЕК “Київенерго” і розташовані

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської ради № 958 від 15 липня 2008 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, розпоряджень Київської міської державної ад�
міністрації від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спо�
рудах міста” та від 05.03.2008 № 270 “Про Програму соціально�економічного та культурного розвитку 
м. Києва на 2008 рік”, а також з метою забезпечення стабільного функціонування теплових розподільчих
мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негатив�
них екологічних ти техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промис�
ловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення централь�
ної частини м. Києва тепловою енергією:

1. Âèçíà÷èòè Àêö³îíåðíó åíåðãîïîñòà-
÷àëüíó êîìïàí³þ “Êè¿âåíåðãî” çàìîâíè-
êîì ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â òåïëîïîñòà÷àí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ ó âîëîä³í-
íÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ³
ðîçòàøîâàí³ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³,
çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

2. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” ãåíåðàëüí³ ï³äðÿäí³ îð-
ãàí³çàö³¿ íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ
â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèçíà÷è-
òè íà òåíäåðí³é îñíîâ³ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó òà óêëàñòè ç íèìè â³äïîâ³äí³ äî-
ãîâîðè.

3. Ï³äðÿäíèì îðãàí³çàö³ÿì-ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó, âèçíà÷åíèì â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

3.1. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî
ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ç ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì òðîòó-
àð³â, ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ³ç òèì÷àñîâèì çà-
êðèòòÿì ðóõó òðàíñïîðòó, êð³ì íàçåìíîãî
ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ òà àâòîìîá³ë³â ñïåö³àëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ äîòðèìóþ÷èñü âè-
ìîã Ïðàâèë âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ
ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125, òà
òåðì³í³â, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó 2, ³ çàáåç-
ïå÷èâøè òðèçì³ííèé ðåæèì ðîáîòè.

3.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà

âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â ³íñïåêö³¿
äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî
êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³ òà îðäåð íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.3. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ,
ñèãíàëüí³ ë³õòàð³ â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò òà çàáåçïå÷èòè ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî-
¿çä àâòîòðàíñïîðòó.

3.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî, à
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè — àñôàëüòîáåòîíîì íà
ïîâíó øèðèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ ³ çàáåç-
ïå÷èòè ïåðåäà÷ó çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè ó òðèäåííèé òåðì³í âèäà÷ó îðäåð³â
íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà
éîãî â³äíîâëåííÿ â çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì
â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò.

5. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí¿é êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áó-
ä³âíèöòâà íîâèõ òåïëîâèõ ìåðåæ çàáåçïå-
÷èòè ïåðåâåäåííÿ âñ³õ ñïîæèâà÷³â, òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ÿêèõ çä³éñíþâàëè òåïëîâ³ ìå-
ðåæ³, ùî ï³äëÿãàëè äåìîíòàæó, íà òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ â³ä íîâîçáóäîâàíèõ ìåðåæ.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà íîâèõ òåïëîâèõ ìå-
ðåæ, öå ìàéíî çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì. Êèºâà ç íàñòóïíîþ ïåðåäà÷åþ ó âîëî-
ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”.

7. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñïè-
ñàííÿ äåìîíòîâàíîãî ìàéíà òà çàðàõóâàí-
íÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íîâîçáóäîâàíèõ
òåïëîâèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ. âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿. àäì³í³ñòðàö³¿) ô³íàíñó-
âàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðå-
äàí³ ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÀÅÊ
“Êè¿âåíåðãî” ³ ðîçòàøîâàí³ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çä³éñíèòè â ìåæàõ çà-
ãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðî-

ãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê ïî
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà íàñòóï-
í³ ðîêè.

9. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ô³ë³àëó “Æèòëîòåïëîåíåðãî “Êè-
¿âåíåðãî” Øåâ÷åíêà Ì. ². òà äèðåêòîðà ô³-
ë³àëó “Òåïëîâ³ ðîçïîä³ëü÷³ ìåðåæ³ “Êè¿âå-
íåðãî” Ãîëóáºâà À. Ã.

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

11. 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) 

№ 958 від 15 липня 2008 року

Перелік
об’єктів теплопостачання комунальної власності 

територіальної громади м. Києва, 
які передані у володіння та користування 

АЕК “Київенерго” і розташовані у Шевченківському районі 
та підлягають реконструкції

1. Ðåêîíñòðóêö³ÿ òåïëîâîãî ïóíêòó íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 5 (ïåðåêëàäàííÿ òåïëîâèõ
ìåðåæ ÖÎ ³ç âèêîðèñòàííÿì ïîïåðåäíüî ³çîëüîâàíèõ òðóá).

2. Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÒÏ ÐÊ “Ñèðåöü-2” íà âóë. Áàêèíñüê³é, 22 íà ä³ëÿíö³ â³ä ÒÊ 307,
308, 309 äî æèëèõ áóäèíê³â ¹ 37-À, 37-Á, 37-Â, â³ä ÒÊ 205, 206, 207, 208, 209 äî æè-
ëèõ áóäèíê³â íà âóë. Îëåíè Òåë³ãè ¹ 39, 41, 43, 51, 53, 57 íà âóë. Ïåòðîïàâë³âñüê³é,
47-À, 51 òà ðåêîíñòðóêö³ÿ öåíòðàëüíîãî òåïëîâîãî ïóíêòó.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Додаток 2 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

№ 958 від 15 липня 2008 року

Терміни виконання робіт з реконструкції 
об’єктів теплопостачання 

комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, 

які передані у володіння та користування 
АЕК “Київенерго” 

і розташовані у Шевченківському районі

№ пп Наймен вання робіт Почато робіт За інчення робіт

Ре онстр ція теплово о п н т на в л. Мельни ова, 5 (пере ладання теплових мереж ЦО із ви ористанням
попередньо ізольованих тр б)

1. Земляні роботи 16.07.2008 30.07.2008

2. Монтаж тр бопроводів,
зворотна засип а

07.08.2008 08.09.2008

3. П с теплоносія 01.10.2008

4. Бла о стрій території 25.08.2008 13.10.2008

Ре онстр ція ТП РК "Сирець-2" на в л. Ба инсь ій , 22 на ділянці від ТК 307, 308, 309 до жилих б дин ів
№ 37-А, 37-Б, 37-В, від ТК 205, 206, 207, 208, 209 до жилих б дин ів на в л. Олени Телі и № 39, 41, 43,
51, 53, 57 на в л. Петропавлівсь ій, 47-А, 51 та ре онстр ція центрально о теплово о п н т

1. Земляні роботи 16.07.2008 30.07.2008

2. Монтаж тр бопроводів,
зворотна засип а

07.08.2008 08.09.2008

3. П с теплоносія 01.10.2008

4. Бла о стрій території 18.09.2008 13.10.2008

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь 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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Ï³êàññî, Ìîä³ëüÿí³ 
òà Øàãàë äëÿ âñ³õ
“Âåëèêèé àíòèêâàðíèé ñàëîí — 2008” â Óêðà¿íñüêîìó äîì³
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

З 5 до 15 вересня в сто-
личном У раїнсь ом до-
мі триватиме масштабна
вистав а анти варіат .
Для її часни ів, власне
самих оле ціонерів — це
своєрідний фестиваль, а
для нас із вами — ч дова
на ода пере онатися, що
анти варний рино в
У раїні та и існ є.

Óæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ïîö³-
íîâóâà÷³â ìèñòåöòâà òóò, â Óêðà-
¿íñüêîìó äîì³, çáèðàþòü ïðîåêòè
“Àðò-Êè¿â” ³ “Âåëèêèé ñêóëüï-
òóðíèé ñàëîí”. Âèñòàâëÿþòüñÿ,
â³äïîâ³äíî, òâîðè æèâîïèñó ³
ñêóëüïòóðè. Àëå “Âåëèêèé àíòèê-
âàðíèé ñàëîí” â³äáóäåòüñÿ âïåð-
øå. Îðãàí³çàòîðè çàõîäó, äèðåê-
òîð Óêðà¿íñüêîãî äîìó Íàòàë³ÿ
Çàáîëîòíà òà æóðíàë “ÀÐÒ-
Ukraine”, íå ñóìí³âàþòüñÿ, ùî
ïîä³ÿ ñòàíå ïîì³òíèì ³ âàæëèâèì
ÿâèùåì ó ìèñòåöüêîìó æèòò³ íå
ëèøå Êèºâà, àëå é óñ³º¿ Óêðà¿íè.
Åêñïîíóâàòèìóòü òâîðè æèâîïè-
ñó é ñêóëüïòóðè ºâðîïåéñüêèõ ³
â³ò÷èçíÿíèõ ìèòö³â, ïðàâîñëàâí³
óêðà¿íñüê³ òà ðîñ³éñüê³ ³êîíè
XVI—XVIII ñòîð³÷, ðîáîòè ³ç
âëàñíîñò³ ìàéæå 40 àíòèêâàðíèõ
ãàëåðåé Óêðà¿íè, ñàëîí³â, ìàãà-
çèí³â, à òàêîæ òâîðè ç ïðèâàòíèõ
êîëåêö³é.

Íàéá³ëüøèé àæ³îòàæ íàâêîëî
ñåáå, øâèäøå çà âñå, âèêëè÷å åêñ-
ïîçèö³ÿ “Åêîëü äå Ïàð³” Ïàðèçü-
êî¿ øêîëè æèâîïèñó ³ ñêóëüïòó-
ðè ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñòî-
ð³÷÷ÿ, ðîáîòè âèäàòíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ õóäîæíèê³â Ïàáëî Ï³êàñ-

ñî, Àìàäåî Ìîä³ëüÿí³, Ìàðêà
Øàãàëà, Êîíñòàíòèíà Áðàíêóç³,
Æàêà Ë³ïøèöà. Çíà÷íó ÷àñòèíó
ö³º¿ åêñïîçèö³¿ ñòàíîâëÿòü ðîáî-
òè õóäîæíèê³â-åì³ãðàíò³â, ùî ïî-
ñò³éíî ìåøêàëè àáî æ ÷àñ â³ä ÷à-
ñó ïåðåáóâàëè â Ïàðèæ³ â òîé ÷àñ.
Ì³æ ³íøèì, ñåðåä íèõ º é ïîëîò-
íà Ìèêîëè Ãëóùåíêà, îäíîãî ç
íàéâ³äîì³øèõ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â
ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó. Åêñïîíóâà-
òèìóòü òâîðè é ³íøèõ âèõ³äö³â ³ç
Óêðà¿íè — çîêðåìà Îëåêñàíäðà
Àðõèïåíêà, Îëåêñè Ãðèùåíêà,
²ëë³ Ïàâ³ëÿ.

Á³ëüøó ÷àñòèíó åêñïîçèö³¿ íà-

äàº ³ç âëàñíîãî ç³áðàííÿ äåïóòàò
³ êîëåêö³îíåð Îëåêñàíäð Ôåëüä-
ìàí (ïðèáëèçíî 30 ðîá³ò), à òàêîæ
îë³ãàðõ ²ãîð Âîðîíîâ, ÿêèé ïîãî-
äèâñÿ ïðåäñòàâèòè ³ç ïðèâàòíî¿
êîëåêö³¿ íàéâ³äîì³ø³ øåäåâðè Ï³-
êàññî, Ìîä³ëüÿí³, Áðàíêóç³, Ë³ï-
øèöà.

Âèñòàâèòè ê³ëüêà òâîð³â îá³öÿâ
³ Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî, êîò-
ðèé, ÿê â³äîìî, îêð³ì ³íøîãî, êî-
ëåêö³îíóº é íàðîäíó äåðåâ’ÿíó
ñêóëüïòóðó.

Òàêîæ ïðåäñòàâëÿòü òâîðè ç³
ñâî¿õ êîëåêö³é Þð³é Öâåíãðîø,
Ñåðã³é Òàðóòà, Îëåêñàíäð Ïðî-

ãí³ìàê, Ëåîí³ä Êîìñüêèé, Ïåòðî
Ãîí÷àð, Îëåã Ï³í÷óê, Ïàâëî Ãó-
ä³ìîâ.

Â³äáèðàëà òâîðè äëÿ åêñïîçè-
ö³¿ åêñïåðòíà ðàäà, äî ñêëàäó ÿêî¿
âõîäÿòü ñïåö³àë³ñòè ïðîâ³äíèõ

ìóçå¿â, íàóêîâèõ ³ ðåñòàâðàö³é-
íèõ öåíòð³â.

Âèñòàâêà ïðàöþâàòèìå ùîäíÿ ç
11 äî 20 ãîäèíè. Âõ³ä äëÿ ï³ëüãî-
âèõ êàòåãîð³é — 10 ãðèâåíü, äëÿ
ðåøòè â³äâ³äóâà÷³â — 50 ãðèâåíü

Ïîáà÷èòè ïðèâèä³â 
Pink Floyd
Ëåãåíäàðíà ðîê-îïåðà The Wall ïðîëóíàº ó âèêîíàíí³ òðèá’þò-ïðîåêòó 
The Australian Pink Floyd Show

Íå òàê äàâíî â Êèºâ³ âèñòóïàëè “íå-
ñïðàâæí³” ACDC. Òåïåð íàì ïðåäñòàâëÿòü
“ñóðîãàò” êëàñèê³â ïñèõîäåë³÷íîãî ðîêó Pink
Floyd. Öå ÷èìîñü ñõîæå íà áàéêó ïðî äåñÿòü
ð³çíèõ ñêëàä³â ïîïóëÿðíî¿ ó Ðàäÿíñüêîìó
Ñîþç³ ãðóïè “Ëàñêîâûé ìàé”. Ïðîòå â öüî-
ìó âèïàäêó í³ÿêîãî îáìàíó. Â³äîìî, ùî ó
ñâ³ò³ ³ñíóº ëèøå îäèí ãóðò íà ³ì’ÿ Pink Floyd.
²íø³ ÷îòèðè — íüþ-éîðêñüêèé The Pink
Floyd Experience, êàë³ôîðí³éñüêà The Ma-

chine, áðèòàíñüêà Off The Wall òà aâñòðàë³é-
ñüêà The Australian Pink Floyd Show (àáî
Aussie Floyd) — öå òðèá’þò-ïðîåêòè, êîæåí
ç ÿêèõ ìàº ë³öåíç³þ íà âèêîíàííÿ ïåâíèõ
êîìïîçèö³é ãðóïè Pink Floyd.

Ãóðò Pink Floyd ââàæàþòü îäí³ºþ ç íàé-
óñï³øí³øèõ ðîê-êîìàíä ê³íöÿ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ. Ò³ëüêè ó ÑØÀ ñâîãî ÷àñó áóëî ïðî-
äàíî ïîíàä 70 ìëí ¿õí³õ àëüáîì³â, à ó ñâ³-
ò³ — á³ëüøå ÿê 200 ìëí. Ïëàò³âêè ó 1960-ò³

é 1970-ò³ ïåðåäàâàëè ç ðóê ó ðóêè ÿê ö³ííèé
ñêàðá. Ïñèõîäåë³÷íèé àíäå´ðàóíä òà àðò-ðîê
Ëîíäîíà ø³ñòäåñÿòèõ ³ ñ³ìäåñÿòèõ âò³ëèâñÿ
ñàìå ó ìóçèö³ é òåêñòàõ Pink Floyd. Çà òðè-
äöÿòü ðîê³â ³ñíóâàííÿ ìóçèêàíòè âèïóñòè-
ëè 14 ñòóä³éíèõ àëüáîì³â. Âîñòàííº êîìàí-
äà âèñòóïàëà ó 2005 ðîö³ íà ñâ³òîâîìó øîó
Live 8, ïðèñâÿ÷åíîìó áîðîòüá³ ç³ ÑÍ²Äîì.
Êîëåêòèâ çíàìåíèòèé ïåðåäóñ³ì ñâî¿ìè ô³-
ëîñîôñüêèìè òåêñòàìè, àêóñòè÷íèìè åêñ-
ïåðèìåíòàìè, îðèã³íàëüíèì îôîðìëåííÿì
àëüáîì³â òà ãðàíä³îçíèìè øîó.

Çâ³ñíî, The Australian Pink Floyd Show íå
ñòàâèëè ñîá³ çà ìåòó çàì³íèòè Pink Floyd.
Áî íå áóëî é í³êîëè íå áóäå ³íøèõ Ñ³äà
Áàððåòà, Ð³÷àðäà Ðàéòà, Í³êà Ìåéñîíà, Äå-
â³äà Ã³ëìîðà òà Ðîäæåðà Óîòåðñà — ó÷àñ-
íèê³â êóëüòîâî¿ êîìàíäè. Âîíè ïðîñòî òàê
ëþáëÿòü ¿õíþ ìóçèêó, ùî ïðîñòî íå ìîæóòü
íå ãðàòè ¿¿. Íå äèâíî, ùî Aussie Floyd (ÿê
÷àñòî íàçèâàþòü àâñòðàë³éñüêèõ ìóçèêàí-
ò³â) ââàæàþòü íàéêðàùèì òðèá’þò-ïðîåê-
òîì ëåãåíäàðíî¿ ãðóïè. Äî ñëîâà, ïðî³ñíó-
âàâøè ëèøå â³ñ³ì ðîê³â, âîíè ìàëè ÷åñòü

âèñòóïèòè íà 50-ð³÷÷³ ã³òàðèñòà òà âîêàë³ñ-
òà Pink Floyd Äåâ³äà Ã³ëìîðà ó 1996 ðîö³.

Ïîáà÷èòè â Óêðà¿í³ øîó The wall äîòå-
ïåð ìîæíà áóëî õ³áà ùî íà DVD. Äî ñëî-
âà, äèñêè ³ç êîíöåðòîì The Australian Pink
Floyd Show, çàïèñàí³ â ëèïí³ 2004 ðîêó â
Liverpool’s Kings Dock Arena, âèéøëè ëè-
øå íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó. Ñþäè óâ³é-
øëè òàê³ õ³òè, ÿê Dark Side Of The Moon,
Shine On You Crazy Diamond, Welcome To
The Machine, ³, çâ³ñíî æ, íàéïîïóëÿðí³øà
êîìïîçèö³ÿ ³ç ôëîéä³âñüêî¿ “Ñò³íè” An-
other Brick pt. 2.

Ñëàâíîçâ³ñíèì The Wall ñòàâ ùå é òîìó,
ùî ó 1981-ìó çà àëüáîìîì-ðîê-îïåðîþ ðå-
æèñåð Àëàí Ïàðêåð çíÿâ ô³ëüì “Ñò³íà”.
Éäåòüñÿ ïðî õëîïöÿ íà ³ì’ÿ Ï³íê, ÿêèé ³ç
äèòèíñòâà áóäóº íàâêîëî ñåáå ñò³íó, ùî íà-
ïðèê³íö³ ðóéíóºòüñÿ, â³äêðèâàþ÷è ïîãëÿäó
íàâêîëèøí³é ñâ³ò.

Òðåòüîãî âåðåñíÿ ó Ïàëàö³ ñïîðòó òàê ñà-
ìî ìàº âïàñòè “Ñò³íà” òà â³äêðèòè ïðèõèëü-
íèêàì ïñèõîäåë³÷íîãî ðîêó âåëèêå øîó
Aussie Floyd

Коле ціонер Оле сандр Фельдман надасть для вистав и шедеври Мойсея
Кіслін а "Портрет жін и"...

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Побачити вист п ле ендарно о рт Pink Floyd навряд чи ом сь же
вдасться, том що про возз'єднання оле тив давно не йдеться.
Утім, ро -опер The Wall, за я ою навіть б ло знято фільм, Києві
можна б де побачити і поч ти вже завтра. Триб'ют-прое т The Aus-
tralian Pink Floyd Show, я ий дістав права на ви онання онцертної
про рами, представить омпозиції ле ендарної психоделічної ро -
оманди 1970-х. "Стіна" (та пере ладається назва шо ) між творчіс-
тю р пи та иївсь ими лядачами впаде столичном
Палаці спорт .

...і Мар а Ша ала "Єврей, що молиться"
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“Äèíàìî” âïðèòóë 
íàáëèçèëîñÿ äî ë³äåðà
“Øàõòàð” ïðîäîâæóº âòðà÷àòè î÷êè

Ï³ñëÿ 6 òóð³â äîíåöüêèé “Ìå-
òàëóðã” ó òóðí³ðí³é òàáëèö³ âèïå-
ðåäæàâ “Äèíàìî” íà ï’ÿòü ïóíê-
ò³â. Òîæ, ó ðàç³ ïîçèòèâíîãî ðå-
çóëüòàòó ó öüîìó ïîºäèíêó, êè-
ÿíè äî ì³í³ìóìó ñêîðî÷óâàëè â³ä-
ñòàâàííÿ â³ä ë³äåðà ÷åìï³îíàòó.
Ðàõóíîê ó ìàò÷³ â³äêðèëè íà 17
õâèëèí³, êîëè íàïàäíèê êèÿí ²ñ-
ìàåëü Áàíãóðà âì³ëî ñêîðèñòàâ-
ñÿ àâàíòþðíèìè ä³ÿìè îáîðîí-
ö³â ãîñòåé ³ ñïîê³éíî “ðîçñòð³-
ëÿâ” ãîëê³ïåðà “ìåòàëóðã³â” Âëà-
ä³ì³ðà Ä³øëºíêîâ³÷à. Ó ïåðøîìó
òàéì³ ï³äîï³÷í³ Þð³ÿ Ñüîì³íà
ñòâîðèëè ùå ê³ëüêà íåáåçïå÷íèõ
ìîìåíò³â, óò³ì, ï³äâåëà ðåàë³çà-
ö³ÿ. Â³ä “Ìåòàëóðãà” ó ïåðø³é ñî-

ðîêàï’ÿòèõâèëèíö³ âáîë³âàëüíè-
êè î÷³êóâàëè çíà÷íî á³ëüøå, ïðî-
òå äîíáàñ³âö³ òàê ³ íå ñòâîðèëè
áîäàé ÷îãîñü ö³êàâîãî.

Ó äðóãîìó òàéì³ “Ìåòàëóðã”
“îæèâ” ³ ìàâ ê³ëüêà íåïîãàíèõ
ìîæëèâîñòåé çàñìóòèòè äèíàì³â-
ñüêîãî ãîëê³ïåðà Ñòàí³ñëàâà Áî-
ãóøà. Âò³ì, ìîëîäèé Ñòàí³ñëàâ,
ÿêèé, ñõîæå, ïîòèõåíüêó âèò³ñ-
íÿº ç “îñíîâè” Îëåêñàíäðà Øîâ-
êîâñüêîãî, â³äñòîÿâ íà “íóëü”.
Ìàëè ìîìåíòè äëÿ çá³ëüøåííÿ
ðàõóíêó é äèíàì³âö³. Âò³ì, çàáè-
òèõ ì’ÿ÷³â ãëÿäà÷³ á³ëüøå íå ïî-
áà÷èëè.

Êóëüì³íàö³ÿ çóñòð³÷³ íàñòàëà
íà 85-é õâèëèí³, êîëè ôóòáîë³ñ-

òè, ïåðåêâàë³ô³êóâàâøèñü ó áîê-
ñåð³â, âëàøòóâàëè ñïðàâæí³ñ³íü-
êó á³éêó. Íà ïîëå ïîâèñêàêóâà-
ëè íàâ³òü çàïàñí³ òà òðåíåðè îáîõ
êîìàíä. Ùîá âãàìóâàòè ïðè-
ñòðàñòü ôóòáîëüíèõ çàá³ÿê, àð-
á³òð ïîºäèíêó Âîëîäèìèð Ñ³ðåí-
êî ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì ðîç-
ùåäðèâñÿ íà ÷åðâîí³ êàðòêè.
Òàê, ó êèÿí âèëó÷èëè Ïàïå Ä³à-
êàòå, ó ãîñòåé Â’ÿ÷åñëàâà ×å÷å-
ðó, Ð³êàðäî Ôåðíàíäåøà òà ãî-
ëîâíîãî òðåíåðà êîìàíäè Í³êî-
ëàÿ Êîñòîâà. Çà ë³÷åí³ õâèëèíè,
ùî çàëèøàëèñÿ, ãîñò³ ñïðîáóâà-
ëè ïðîâåñòè ê³ëüêà àòàê, óò³ì äî
ãîñòðèõ óäàð³â ñïðàâà òàê ³ íå
ä³éøëà. Òîæ ó ï³äñóìêó 1: 0 çà
êèÿíàìè, ÿê³ òåïåð íà 2 î÷êà â³ä-
ñòàþòü â³ä “Ìåòàëóðãà”.

Òèì ÷àñîì, ³ç òàáîðó “Äèíàìî”
íàä³éøëà ÷åðãîâà òðàíñôåðíà íî-
âèíà. Íàïåðåäîäí³ çàêðèòòÿ ë³ò-
íüîãî òðàíñôåðíîãî “â³êíà”
ñêëàä êîìàíäè ï³äñèëèâ ãðóçèí-
ñüêèé çàõèñíèê ìîñêîâñüêîãî
“Ëîêîìîòèâà” Ìàëõàç Àñàò³àí³,
ÿêèé äî ê³íöÿ 2008 âèñòóïàòèìå
ó Êèºâ³ íà ïðàâàõ îðåíäè. Çàçíà-
÷èìî, ùî ñâîãî ÷àñó ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Þð³ÿ Ñüîì³íà Àñàò³àí³
âèñòóïàâ ó “Ëîêîìîòèâ³”.

Ñâÿòêóâàâ ïåðåìîãó â çâ³òíîìó
òóð³ é ³íøèé ñòîëè÷íèé êëóá —
“Àðñåíàë”. Ó ñòîëèö³ Ãàëè÷èíè
ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà Çàâàðîâà,
çàâäÿêè âëó÷íîìó óäàðó Äåíèñà
Îë³éíèêà, áóëè ñèëüí³øèìè çà
äåáþòàíòà ë³ãè ÔÊ “Ëüâ³â”.

Ïðîäîâæóº âòðà÷àòè î÷êè ìè-
íóëîð³÷íèé ÷åìï³îí — äîíåöü-
êèé “Øàõòàð”. Ó 7 òóð³ ã³ðíèêè
âäîìà ðîçïèñàëè áîéîâó í³÷èþ ç
çàïîð³çüêèì “Ìåòàëóðãîì” — 2:2,
é, íàðàç³, ïîñ³äàþòü ëèøå 11 ì³ñ-
öå. Ï³ñëÿ ãðè ãîëîâíèé òðåíåð
êîìàíäè Ì³ð÷à Ëó÷åñêó íàâ³òü
çàÿâèâ, ùî íå âèêëþ÷àº éîãî â³ä-
ñòàâêè. Âò³ì, áàãàòî ùî ó öüîìó
ïèòàíí³ çàëåæàòèìå â³ä òîãî, ÿê
“Øàõòàð” äåáþòóº ó Ë³ç³ ÷åìï³î-
í³â.

Ï³ñëÿ ìàò÷³â 7 òóðó â ÓÏË íà-
ñòàëà äâîòèæíåâà ïàóçà, ùî ïî-

â’ÿçàíà ç ïîºäèíêàìè íàö³îíàëü-
íî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ó â³äá³ðêîâî-
ìó òóðí³ð³ ÷åìï³îíàòó ñâ³òó —
2010. Òàêèì ÷èíîì íàñòóïíèé 
8-é òóð â³äáóäåòüñÿ 20 âåðåñíÿ.
Ñåðåä ³íøèõ ìàò÷³â íàéá³ëüøèé
³íòåðåñ âèêëèêàþòü òàê³ çóñòð³÷³:
“×îðíîìîðåöü” — “Äèíàìî”,
“Àðñåíàë” — “Øàõòàð”, “Êàðïà-
òè” —”Ìåòàë³ñò” òà “Âîðñêëà” —
“Äí³ïðî”

Óêðà¿íñüêèõ îë³ìï³éö³â-ìåäàë³ñò³â
õî÷óòü “êèíóòè” íà ãðîø³

Ïðåäñòàâíèêè ãîñïîäàð³â Ë³ò-
í³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, Êèòàþ, â
ñóì³ çàâîþâàëè íà çìàãàííÿõ 100
íàãîðîä, ç ÿêèõ 51 íàéâèùîãî ́ à-
òóíêó. Ñïîðòñìåíè, ÿê³ ï³äíÿëè-
ñÿ íà âèùèé ùàáåëü ï’ºäåñòàëó

ïîøàíè ïîïîâíèëè ñâ³é áàíê³â-
ñüêèé ðàõóíîê íà 1 000 000 äîëà-
ð³â. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ç ö³º¿ ñó-
ìè âîíè, çà ïîïåðåäíüîþ äîìî-
âëåí³ñòþ, íå çàïëàòÿòü æîäíîãî
öåíòà ïîäàòê³â.

Â Óêðà¿í³ ñòàëàñÿ çîâñ³ì ³íøà
ñèòóàö³ÿ. ßê âèÿâèëîñÿ, ç ïðå-
ì³àëüíèõ, ÿê³ íàø³ ñïîðòñìåíè
çàðîáèëè çà âäàë³ âèñòóïè ó Ïå-
ê³í³, äåðæàâà çáèðàºòüñÿ çàáðà-
òè 15 â³äñîòê³â ïîäàòê³â. Öå

ìîæíà ïîð³âíÿòè ç òèì, ÿê çà-
áèðàþòü ãðîøåíÿòà ó íàñ, ïðîñ-
òèõ ñìåðòíèõ ïðàö³âíèê³â ð³ç-
íèõ ãàëóçåé, â òîìó ÷èñë³ é æóð-
íàë³ñòèêè.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà Àô³í ßíà
Êëî÷êîâà, â 2004 ðîö³ ïîäàòê³â ³ç
ñïîðòñìåí³â, ÿê³ çàâîþâàëè ìå-
äàë³ íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, íå
áðàëè. Ùî ñòàëîñÿ öüîãî ðàçó, â³-
äîìî ëèøå êåð³âíèöòâó íàøî¿ áà-
ãàòîñòðàæäàëüíî¿ äåðæàâè íà ÷î-
ë³ ç Ïðåçèäåíòîì ³ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðîì.

“À ÷èì ñïîðòñìåíè â³äð³çíÿþ-
òüñÿ â³ä ïðîñòèõ òðóä³âíèê³â? Çà-
ðîáèâ ãðîø³ — ìàºø çàïëàòèòè
çã³äíî ç çàêîíîì ïîäàòêè”,— ñêà-
çàëà, ÿê â³äð³çàëà, äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó îë³ìï³éñüêîãî ñïîð-
òó Í³íà Óìàíåöü, äî ÿêî¿ ç çàïè-

òàííÿì ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðè-
çåð³â Îë³ìï³àäè â Ïåê³í³ çâåðòàâ-
ñÿ, çäàºòüñÿ, âæå íå îäèí äåñÿ-
òîê æóðíàë³ñò³â.

Ñèòóàö³ÿ äîñèòü äèâíà, òèì ïà-
÷å, ùî ïåðåä Îë³ìï³éñüêèìè ³ã-
ðàìè, çà ñëîâàìè îäíîãî ç ÷èíîâ-
íèê³â ³ç Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ÿêèé ïðî-
ñèâ íå íàçèâàòè éîãî ïð³çâèùà,
ðîçìîâà ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðå-
ì³é ìåäàë³ñò³â íå éøëà. Ó çâ’ÿç-
êó ç öèì íàïðîøóºòüñÿ îäíà ö³-
êàâà äóìêà: â ïëàíàõ, ÿê³ ñòàâè-
ëî âèùå êåð³âíèöòâî â³ò÷èçíÿíî-
ãî ñïîðòó, çíà÷èëèñü ï’ÿòíàäöÿòü
ìåäàëåé, ç ÿêèõ òðè çîëîò³. Íàø³
æ àòëåòè çàâäàííÿ ïåðåâèêîíàëè
âäâ³÷³, òîáòî ³ ïðåì³àëüíèõ ¿ì òðå-
áà çàïëàòèòè âäâ³÷³ á³ëüøå. Ïåðå-
á³ã ìî¿õ äóìîê, äóìàþ, ÷èòà÷³
çðîçóì³ëè...

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Лише більше тижня мин ло після за риття Літніх Олімпійсь их і ор, я і з вели им
спіхом відб лися в столиці Китаю Пе іні. На ній раїнсь і спортсмени завоювали 27
медалей: 7 — золотих, 5 — срібних та 15 — бронзових, посівши висо е 11 місце в
неофіційном залі . Звісно, за свою титанічн працю наші олімпійці мають отримати
ціл ом засл жен вина ород . Ще 2 серпня, більш ніж за місяць до старт оловних
зма ань чотириріччя, Кабінет Міністрів на чолі з прем'єром Юлією Тимошен о збіль-
шив преміальні для наших спортсменів. За завойован золот медаль вина ород
збільшено з 500 тисяч ривень до 700 тисяч, за срібн — з 350 до 500 тисяч, нареш-
ті, за бронзов — з 250 до 350 тисяч. Але насправді все виявилося не та просто, я
б ло на папері, я ий підписала вельмишановна Юлія Володимирівна...

Â’ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Центральний матч 7 т р У раїнсь ої прем'єр-лі и
(УПЛ), в я ом столичне "Динамо" з мінімальним ра-
х н ом 1:0 перемо ло донець ий "Метал р ", виправ-
дав сподівання вболівальни ів. На полі стадіон "Дина-
мо" ім. Валерія Лобановсь о о б ло все: ці ава бороть-
ба, обд мані омбінації, небезпечні моменти. А за ін-
чився матч вза алі феєрично — рандіозною бій ою,
оманди зійшлися, я -то мовиться, стін а на стін . У
підс м після трихвилинно о "махач " оманди не до-
рах валися іль ох бійців. Зо рема, арбітр поєдин
Володимир Сірен о вил чив із поля иянина Папе Діа-
ате, донеччан В'ячеслава Чечера, Рі ардо Фернанде-
ша й навіть наставни а остей Ні олая Костова.

Öåíòðàëüíèé ìàò÷ 7-ãî òóðó 
Óêðà¿íñüêî¿ ïðåì’ºð-ë³ãè

“Динамо” — “Метал р ” Д 1:0
Гол: 1:0 Бан ра (17)
“Динамо”: Бо ш, Бетао, Діа ате, Михали , Ель Кадд рі, Юсс ф, В -
оєвіч, Алієв (Несмачний, 78), Нін ович (Єрьомен о, 90), Бан ра, Мі-
левсь ий.
“Метал р ” Д: Дишлен овіч, Боавент ра, Білозор, Чечер, Сержіо

(Данілов, 74), Даниловсь ий (Тимчен о, 64), Ма рідіс, Дімітров, Фернан-
деш, Шищен о (Волови , 82), Кін слі.
Попередження: Нін ович, Ель Кадд рі, Михали , Алієв, В оєвич, Мі-

левсь ий — Кін слі, Шищен о.
Вил чення: Діа ате —Фернандеш, Чечер, Костов ( оловний тренер).

ФК “Львів” — “Арсенал” 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — Олійни (30)

ФК “Хар ів” — “Карпати” 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 — Батіста (65), 1:1 — Ф рта (84)

“Шахтар” — “Метал р ” 3 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 Фернандіньо (35 пен.), 2:0 Селезньов (45), 2:1 Челядинсь ий

(73), 2:2 Алозіє (80)
“Іллічівець” — “Ворс ла” 1:3 (0:1)

Гол: 0:1 — Сач о (33), 1:1 — Воробей (63), 1:2 — Мар ос і (69), 1:3 —
Дж річіч (76)

“Таврія” — “Чорноморець” 1:3 (0:0)
Гол: 0:1 — Косирін (54), 0:2 — Косирін (59), 0:3 — Вітті (68), 1:3 —

Гоменю (85)

Ç ¿õí³õ ïðåì³àëüíèõ Êàáì³í çáèðàºòüñÿ çäåðòè 15 â³äñîòê³â ïîäàòê³â

Юрій СЬОМІН, оловний тре-
нер “Динамо”:
— “Ми д же завдоволені тим,

я провели серпневі матчі. Бо
нам б ло непросто — все-та и
рали через три дні на четвер-
тий. Але я вдячний равцям, я і
витримали це навантаження й
вели напр . Після перемо и
над “Метал р ом” вони роз’-
їд ться по своїх збірних. У ве-
ресні нас розпочнеться новий
ци л, перед омандою стояти-
м ть нові завдання. Грою, я
продемонстр вали з “Метал р-
ом” я задоволений. Проте без
нюансів не обійшлося — маю на
вазі вил чення. Але це життєва
сит ація”.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Óñ³ ðåçóëüòàòè òóðó

Ôóòáîë. Ïðåì’ºð-ë³ãà Óêðà¿íè 2008/09
N І В Н П М О

1 Метал р Д 7 6 0 1 11 3 18

2 Динамо 7 5 1 1 13 5 16

3 Ворс ла 7 4 2 1 10 5 14

4 Металіст 6 3 3 0 10 4 12

5 Чорноморець 7 3 1 3 10 7 10

6 Зоря 7 2 3 2 7 7 9

7 Дніпро 6 2 3 1 4 4 9

8 Кривбас 7 2 3 2 7 8 9

9 Метал р З 7 2 3 2 5 6 9

10 Арсенал 7 2 3 2 6 8 9

11 Шахтар 7 1 4 2 8 8 7

12 Карпати 7 1 4 2 4 7 7

13 ФК Львів 7 1 2 4 3 6 5

14 ФК Хар ів 7 0 5 2 4 8 5

15 Таврія 7 1 1 5 6 13 4

16 Іллічівець 7 1 0 6 4 13 3
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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

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2008 РІК СТОР. 27

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

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Управління справах жіно інвалідів, ветеранів війни
та праці ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) висловлює либо е співч ття
рідним, близь им та др зям з привод тяж ої втрати -
смерті олови Київсь ої місь ої ор анізації інвалідів
війни та Збройних сил, пол овни а відставці

УДОВЕНКА Володимира Івановича.

Головне правління льт ри і мистецтв ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

висловлює либо е співч ття рідним і близь им та особисто
чолові Валерію Оле сійович і син Валерію з привод з

привод тяж ої втрати -передчасної смерті
НОНІК Ніни Іванівни, начальни а правління льт ри

Шевчен івсь ої районної в м.Києві державної адміністрації.

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 2 âåðåñíÿ
Сьо одні ви можете зробити вибір між злом та добром. Цей процес відб ватиметься на трьох

рівнях: д мо , слів, вчин ів. Вони мають б ти під жорст им онтролем. Озирніться назад — ро и
мин ло о, правильна оцін а сит ацій матим ть позитивний вплив на прийняття важливих рішень.
Об оворюйте лише а т альні теми, засміч вати простір базі анням, лихословити, сваритися про-
типо азано. Кожне промовлене слово нині є носієм ма ічно о вплив на підсвідомість і зап с ає
одов про рам ...

ОВНИ, не воюйте, ви иньте по-лицарсь и білий прапор і здайтеся в “полон” обранцям. В інтимних обіймах
ваш а ресивний д х переплавиться на любов та лас і зміцнить розхитаний союз. ТЕЛЬЦІ, ваше місце на
тр довій арені. Працюйте з творчим ент зіазмом, одна не перевтомлюйтеся, ос іль и сил може забра н ти.
БЛИЗНЯТА, мер антильні інтереси — альмо любовно о злет . Кохайте від щиро о серця, не розрахов ючи
на миттєв е вівалентн віддач бла овірно о. Перетерпіть — потім се матимете. РАКИ, вашом хара те-
рі зазв чать деспотичні нот и, завдаючи р йнації партнерсь им стос н ам. Одна не заб вайте, що цьо оріч
зи співпраці — святая святих, і пор ш вати їхню армонію означає розширювати безодню під власними но-
ами. ЛЕВИ, для тих, хто с м є, занепав д хом, ви я д шевний цілитель і життєдайний стр мінь. Сяйніть ора-
торсь им мистецтвом, завдя и ер диції, поч ттю мор розвієте т й надихнете зневірених собі на вели-
і справи. ДІВИ, помста — це страва, я подають холодною. Доче айтеся і засл жено провчіть нахабних ривд-
ни ів, по азавши, я треба чесно жити й не чинити підлості. ТЕРЕЗИ, не за р зайте в мет шні. Біопотенціал
вас заш алює, тож спрям йте йо о в р сло творчості, романтичних розва . І подбайте про модний арде-

роб. СКОРПІОНИ, ви боєць невидимо о фронт , де точиться боротьба, інтри и. Вас мож ть расиво ош а-
ти, підштовхн ти до змови, зради. Аби не потрапити в халеп , б дьте на сторожі, озброївшися омпромата-
ми та се ретною інформацією. СТРІЛЬЦІ, хочете зміцнити др жні зв’яз и? Тоді не жалійте д шевних поч т-
тів. Щедро потр сіть аманцем, профінанс йте розва и з товаришами. Не збіднієте, зате з одом вам се по-
вернеться сторицею. КОЗОРОГИ, на професійній ниві вам слід заре оменд вати себе з най ращо о бо ,
аби не підмочити необачною поведін ою свою реп тацію. Не потрапляйте на очі шеф , тоді ни нете інциден-
тів. ВОЛОЛІЇ, правда з ваших в ст наздожене брех нів. Щиро висловлюйте все, що на ипіло на д ші, одна
плюсів від то о еройства б де більше, ніж мін сів. РИБИ, б д йте стос н и з оточенням на бартерних заса-
дах. “Бер — даю” має рівноваж ватися, тоді ніхто не залишиться ображеним

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Голосіївсь�ий� районний� с�д�

м.�Києва ви�ли�ає�в�я�ості�відпові-

дача:�Ж�равльов��Олен��Геннадіївн�,

я�а� проживає� за� адресою:�м.� Київ,

в�л.�В.�Житомирсь�а,� 34,� �в.� 13� по

цивільній�справі�за�позовом�КМФ�АКБ

СР�“У�рсоцбан�”�про�стя)нення�с�ми.

С�довий�роз)ляд�справи�призначе-

но�на�5�вересня�2008�ро���на�11.00,

за�адресою:�м.�Київ�в�л.�П.�Потєхіна,

14-а,��аб.�19.

Просимо� забезпечити� ваш�� яв��

або�вашо)о�представни�а,�або�напра-

вити�на�адрес��с�д��свої�письмові�по-

яснення�по�с�ті�позовних�вимо).

В�разі�неяв�и�роз)ляд�справи�б�де

проведено���Ваш��відс�тність.

С�ддя�Нєсвєтова�Н.М.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Ки-

єва ви�ли�ає�Звонні�ова�І)оря�В'ячесла-

вовича�я��позивача,�представни�а�“ТОВ

“Бест-Олвіс”�я��відповідача�та�представ-

ни�а� ТОВ� “Ер)он”� я�� 3-ї� особи� по� ци-

вільній�справі�№�2-23/2008�ро���за�по-

зовом�Звонні�ова�І)оря�В’ячеславовича

до�ТОВ�“Бест-Олвіс”�Бенца�Ві�тора�Ми-

роновича,�3-тя�особа:�ТОВ�“Ер)он”�про

визнання�дійсними�змін�до�до)овор��та

за�позовом�Бенца�Ві�тора�Мироновича

до�ТОВ�“Бест-Олвіс”�про�розірвання�до-

)овор�� �� с�дове� засідання� 12� вересня

2008�ро���о�14.00.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а,�2-Є,��аб.,18.

Наслід�и� неяв�и� в� с�дове� засідання

особи,�я�а�бере��часть���справі,�перед-

бачені�ст.�ст.�169,�170�ЦПК�У�раїни.�

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� я�� відповідачів�Спільне� У�раїнсь�о-

Амери�ансь�е�підприємство���формі�товарис-

тва�з�обмеженою�відповідальністю�“Арт-Чі�а-

)о-Е�спрес”,� ТОВ� “Металомонтаж”,�Приватн�

а�ціонерн���омпанію�“Утіліс�о�Трейдін)�Лмімі-

тед”� та� третю� особ�� ТОВ� “КВІК”� за� позовом

Г�бен�о�Володимира�Володимировича�про�за-

борон��здійснювати�переш�оди���володінні�та

�орист�ванні�нер�хомим�майном�та�визнання

до)овор���правління�майном�від�11.02.2008�р.

та� до)овор�� оренди� нер�хомо)о� майна� від

11.02.2008�ро���недійсними�по�цивільній�спра-

ві�№�2-2318/08�за�в�с�дове�засідання�на�08�ве-

ресня�2008�ро���на�10.00.�Адреса�с�д�:�м.�Ки-

їв,�в�л.Тимошен�а,�2-є,��аб.�19.�В�разі�неяв�и,

справ��б�де�роз)лян�то���відс�тності�нез'явив-

шихся�осіб.

С�ддя�Н.В.�Поліщ��

Шарапаню��Оле�сандр�Єв�енійович

(Голова�правління�ЗАТ�“НВП

“Медінжсервіс”�до�момент��лі�відації

товариства)�повідомляє,�що�б�ло

втрачено�печат���За�рито)о

а�ціонерно)о�товариства�“На��ово�-

виробниче�підприємство�“Медінжсервіс”

(�од�за�ЄДРПОУ�01338362),���зв'яз���з

чим�повідомляє�про�недійсність

втраченої�печат�и.

О�олошення

Територіальне

�правління�державної

с�дової�адміністрації

в�місті�Києві

о)олош�є� про� проведення� �он-

��рс�� на� заміщення� ва�антних

посад�)оловних�спеціалістів�Те-

риторіально)о� �правління� дер-

жавної�с�дової�адміністрації�(нап-

рям�и�роботи:�матеріально-)ос-

подарсь�е�забезпечення,�робота

зі�с�ладом,�б�х)алтерсь�ий�облі�

та�а�дит,�інформаційні�техноло)ії,

юридичне�забезпечення).

Додат�ова� інформація щодо

вимо)� до� �андидатів,� основних

ф�н�ціональних�обов'яз�ів,�роз-

мір��та��мов�оплати�праці�нада-

ється� за� номером� телефон��—

279-01-27.

До��менти�приймаються про-

тя)ом� 30� �алендарних� днів� від

дня� оп�блі��вання� о)олошення

про�проведення��он��рс�.

� Посвідчення�особи,�я�а�постраж-

дала� внаслідо�� чорнобильсь�ої�

�атастрофи,� �ате)орія� 1, серія� А,

№ 118404�та�в�лад���№�095325�на

ім’я�Г�ль�о�Оле�сандра�Михайло-

вича�вважати�недійсними.

Управління��апітально�о�б�дівництва

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”
повідомляє�про�наміри�щодо�“Про�лад�и��аналізаційно)о��оле�тора�по�в�л.

Стецен�а�з�метою�лі�відації�КНС�“Нив�и”�з)ідно�з�“Про)рамою�соціально-

е�ономічно)о�та���льт�рно)о�розвит���міста�Києва�на�2008�рі�”,�затвердженою

розпорядженням�КМДА�від�25.07.2008�р.�№1040�.�

Звернення�та�пропозиції�надсилати�за�адресою:�
м.�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10.�

Заява�про�наміри

1. Інвестор� (Замовни�): Управління� �апітально)о� б�дівництва� ВАТ� “АК� “Київ
водо�анал”.�Поштова�адреса:�01015,�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10.

2. Місце� розташ�вання� майданчи�ів� (трас)� б�дівництва� (варіанти): Київ,

Святошинсь�ий,�Шевчен�івсь�ий�та�Подільсь�ий�райони,�від�в�л.Т�полева,�19

до�в�л.Щ�сева.

3. Хара�теристи�а� діяльності� об'є�та: �аналізаційний� �оле�тор.� Довжина

�аналізаційно)о��оле�тора�-�3200�п.м.

4. Соціально-е�ономічна�необхідність�планової�діяльності: �ом�нальне�б�дівництво.

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

- водних: �ом�нальні�мережі.

6. Транспортне� забезпечення� (при� б�дівництві� та� е�спл�атації): б�дівельна
ор)анізація.

7. Можливі� впливи� планової� діяльності� (при� б�дівництві� та� е�спл�атації)� на
нав�олишнє�середовище:

- повітряне: в�межах�норм.

8. Обся,�ви�онання�ОВНС: з)ідно�з�прое�том.

Управління��апітально�о�б�дівництва

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”
повідомляє�про�наміри�щодо�“Б�дівництва��аналізаційно)о��оле�тора�по

б�л�Л.У�раїн�и”�з)ідно�з�“Про)рамою�соціально-е�ономічно)о�та���льт�рно)о

розвит���міста�Києва�на�2008�рі�”,�затвердженою�розпорядженням�КМДА

від�25.07.2008�р.,�№1040�.

Звернення�та�пропозиції�надсилати�за�адресою:
м.�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10

Заява�про�наміри

1. Інвестор� (Замовни�): Управління� �апітально)о� б�дівництва� ВАТ� “АК� “Київ

водо�анал”.�Поштова�адреса:�01015,�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10.

2. Місце�розташ�вання�майданчи�ів�(трас)�б�дівництва�(варіанти): Київ,�Печерсь�ий

р-н,�б�л.�Л.У�раїн�и,�від�в�л.К�т�зова�до�в�л.Еспланадної.

3. Хара�теристи�а� діяльності� об'є�та:� �аналізаційний� �оле�тор.� Технічні� та

техноло,ічні�дані: �аналізаційний��оле�тор�Д�=1500�мм;�L=1680�п.м.

4. Соціально-е�ономічна�необхідність�планової�діяльності: �ом�нальне�б�дівництво.

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

- водних: �ом�нальні�мережі.

6. Транспортне� забезпечення� (при� б�дівництві� та� е�спл�атації): б�дівельна

ор)анізація.

7. Можливі� впливи� планової� діяльності� (при� б�дівництві� та� е�спл�атації)� на

нав�олишнє�середовище:

- повітряне: в�межах�норм.

8. Обся,�ви�онання�ОВНС: з)ідно�з�прое�том.

Управління��апітально�о�б�дівництва

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”
повідомляє�про�наміри�щодо�“Ре�онстр��ції�напірних��оле�торів�№№1,�2�КНС�

“М.�Борща)івсь�а�№�1”�(2�нит�и)�з)ідно�з�“Про)рамою�соціально-е�ономічно)о�

та���льт�рно)о�розвит���міста�Києва�на�2008�рі�”,�затвердженою�

розпорядженням�КМДА�від�25.07.2008�№�1040.�

Звернення�та�пропозиції�надсилати�за�адресою: м.�Київ,�
в�л.�Старонаводниць�а,�10�

Заява�про�наміри

1. Інвестор� (Замовни�): Управління� �апітально)о� б�дівництва� ВАТ� “АК� “Київ
водо�анал”.�Поштова�адреса:�01015,�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10.

2. Місце� розташ�вання� майданчи�ів� (трас)� б�дівництва� (варіанти): Київ,

Святошинсь�ий�р-н,�від�КНС�“М.�Борща)івсь�а�№�1”�до�перехрестя�Кільцевої

доро)и�з�в�л.�Жмеринсь�ою.

3. Хара�теристи�а� діяльності� об'є�та: �аналізаційний� �оле�тор.� Технічні� та

техноло)ічні�дані:���аналізаційний��оле�тор�Д=500�мм;�L=660�п.м.

4. Соціально-е�ономічна�необхідність�планової�діяльності: �ом�нальне�б�дівництво.

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

- водних: �ом�нальні�мережі.

6. Транспортне� забезпечення� (при� б�дівництві� та� е�спл�атації): б�дівельна
ор)анізація.

7. Можливі� впливи� планової� діяльності� (при� б�дівництві� та� е�спл�атації)� на
нав�олишнє�середовище:

- повітряне: в�межах�норм.

8. Обся,�ви�онання�ОВНС: з)ідно�з�прое�том.

О�олошення�

щодо�намірів�про�отримання�дозвол�

на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�

в�атмосферне�повітря
Бортниць�а�станція�аерації�Департамент��е�спл�атації��аналізаційно)о

)осподарства�ВАТ�“АК”�Київводо�анал”,�що�знаходиться�в�Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�за�адресою:�в�л.�Коле�торна,�1�повідомляє�про�наміри

щодо�отримання�дозвол��на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне

повітря.

Предметом� виробничої� діяльності� станції� є� очищення� місь�их

�аналізаційних�стічних�вод���відповідно�до�вимо)�дозвол��на�спеціальне

водо�орист�вання.

У� виробничих� процесах,� з)ідно� техноло)ічно)о� ре)ламент�,� задіяне

обладнання,�я�е�є�джерелами��творення�забр�днюючих�речовин.

На� станції� 185� джерел� ви�идів,� з� них� три� обладнано� )азоочисними

�станов�ами�(на�деревообробних�та�металообробних�верстатах).

Всьо)о�с�идається�33�наймен�вання�забр�днюючих�речовин:�ванадію

п'ятио�ис,�заліза�о�сид,�мар)анець�та�йо)о�спол��и,�натрію�)ідроо�ис,

хром�шестивалентний,�азот��діо�сид,��ислота�азотна,�аміа�,�азот��о�сид,

водень�хлористий�,��ислота�сірчана,��ремнію�діо�сид�аморфний,�сажа,

ан)ідрид�сірчистий,�сір�оводень,�в�)лецю�о�сид,�фториди�()азоподібні

спол��и),�фториди�(по)ано�розчинні�неор)анічні),�метан,��силол,�тол�ол,

спирт� б�тиловий,� спирт� метиловий,� фенол,� формальде)ід,

метилмер�аптан�()аз),�бензин�(нафтовий,�малосірчистий),��айт-спірит,

в�)леводні� )раничні�С
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,� поліа�риламід� аніонний�АК-618,� титан�

діо�сид,�пил�деревини,�пил�абразивно-металевий.

Пот�жність�ви�идів�по�підприємств��становить —�260,13�т/рі�.

Аналіз�даних�інвентаризації�джерел�ви�идів�свідчить�про�те,�що�фа�тичні

ви�иди�забр�днюючих�речовин�менші,�ніж�нормативні�)ранично�доп�стимі

ви�иди.

Бортниць�а�станція�аерації�має�розроблений�план�заходів�на�період

несприятливих�метео�мов�(НМУ).

На�станції�орендарів�немає.

За�важення� та� пропозиції�щодо� намірів� Бортниць�ої� станції� аерації

просимо�надсилати�в�місячний�термін�до�Дарниць�ої�районної�в�м.�Києві

державної�адміністрації�за�адресою:�в�л.Кошиця,�11;�тел.�565-07-99�—

відділ�е�оло)ії.

Управління��апітально�о�б�дівництва

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”
повідомляє�про�наміри�щодо�“Ре�онстр��ції�напірно)о��аналізаційно)о��оле�тора�№�1

від�КНС�“М.�Борща)івсь�а�№�2”�з)ідно�з�“Про)рамою�соціально-е�ономічно)о�та

��льт�рно)о�розвит���міста�Києва�на�2008�рі�”,�затвердженою�

розпорядженням�КМДА�від�25.07.2008�№�1040.

Звернення�та�пропозиції�надсилати�за�адресою:

м.Київ,�в�л..�Старонаводниць�а,�10

Заява�про�наміри

1. Інвестор�(Замовни�): Управління��апітально)о�б�дівництва�ВАТ�“АК�“Київ�водо�анал”.

Поштова�адреса:�01015,�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10.

2. Місце�розташ�вання�майданчи�ів�(трас)�б�дівництва�(варіанти): Київ,�Святошинсь�ий

р-н,�від�КНС�“М.Борща)івсь�а�№2”�до�залізнично)о�мост�.

3. Хара�теристи�а�діяльності�об'є�та: �аналізаційний��оле�тор.�Технічні�та�техноло)ічні

дані:��аналізаційний��оле�тор�Д=900�мм;�L=3780�п.м.

4. Соціально-е�ономічна�необхідність�планової�діяльності: �ом�нальне�б�дівництво.

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

- водних: �ом�нальні�мережі.

6. Транспортне�забезпечення�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації): б�дівельна�ор)анізація.

7. Можливі�впливи�планової�діяльності�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації)�на�нав�олишнє

середовище:

-���повітряне: в�межах�норм.

8. Обся,�ви�онання�ОВНС: з)ідно�з�прое�том.

Управління��апітально�о�б�дівництва

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”
повідомляє�про�наміри�щодо�“Пере�ладання�водопровідної�мережі�по�в�л.Північно-

Сирець�ій�від�в�л.Білиць�ої�до�в�л.�Маршала�Греч�а,�20”��з)ідно�з�“Про)рамою

соціально-е�ономічно)о�та���льт�рно)о�розвит���міста�Києва�на�2008�рі�”,

затвердженою�розпорядженням�КМДА�від�25.07.2008�р.,�№�1040.

Звернення�та�пропозиції�надсилати�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10

Заява�про�наміри

1. Інвестор�(Замовни�): Управління��апітально)о�б�дівництва�ВАТ�“АК�“Київ�водо�анал”.

Поштова�адреса:�01015,�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10.

2. Місце� розташ�вання�майданчи�ів� (трас)� б�дівництва� (варіанти): Київ,�Подільсь�ий�

р-н,�по�в�л.Північно-Сирець�а�від�в�л.Білиць�ої�до�в�л.Маршала�Греч�а.

3. Хара�теристи�а�діяльності�об'є�та: водопровід.�Технічні�та�техноло)ічні�дані:�водопровід

Д=400�мм;�L=1180�п.м.

4. Соціально-е�ономічна�необхідність�планової�діяльності: �ом�нальне�б�дівництво.

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

- водних: �ом�нальні�мережі.

6. Транспортне�забезпечення�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації): б�дівельна�ор)анізація.

7. Можливі�впливи�планової�діяльності�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації)�на�нав�олишнє

середовище:

- повітряне: в�межах�норм.

8. Обся,�ви�онання�ОВНС: з)ідно�з�прое�том.

Управління��апітально�о�б�дівництва

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”
повідомляє�про�наміри�щодо�“Б�дівництва��аналізаційно)о��оле�тора�по

в�л.�Протасів�Яр�від�в�л.�Солом’янсь�ої�до�в�л.Грінчен�а”�з)ідно�з�“Про)рамою

соціально-е�ономічно)о�та���льт�рно)о

розвит���міста�Києва�на�2008�рі�”,�затвердженою�розпорядженням�КМДА

від�25.07.2008�р.,�№�1040.

Звернення�та�пропозиції�надсилати�за�адресою:

м.�Київ,�в�л..�Старонаводниць�а,�10

Заява�про�наміри

1. Інвестор�(Замовни�): Управління��апітально)о�б�дівництва�ВАТ�“АК�“Київ�водо�анал”.
Поштова�адреса:�01015,�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10.

2. Місце�розташ�вання�майданчи�ів�(трас)�б�дівництва�(варіанти): Київ,�Солом'янсь�ий
р-н,�в�л.Протасів�Яр�від�в�л.�Соломянсь�ої�до�в�л.Грінчен�а.

3. Хара�теристи�а� діяльності� б'є�та: �аналізаційний� �оле�тор.� Технічні� та� техноло)ічні
дані:��аналізаційний��оле�тор�Д=600,�800�мм;�L=1400�п.м.

4. Соціально-е�ономічна�необхідність�планової�діяльності: �ом�нальне�б�дівництво.

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

- водних:��ом�нальні�мережі.

6. Транспортне�забезпечення�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації): б�дівельна�ор)анізація.

7. Можливі�впливи�планової�діяльності�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації)�на�нав�олишнє
середовище:

- повітряне: в�межах�норм.

8. Обся,�ви�онання�ОВНС: з)ідно�з�прое�том.
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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.
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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 2291
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Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ, ди-
зайнер:
— Я що мати на вазі чбовий

за лад, то мене треба б ло за-
питати про це ро ів 20 том . То-
ді я, маб ть, поїхав би до Лондо-
на, потім до То іо... А вза алі я
вже давно ви ладаю малюно та
омпозицію для дітей моїх др -
зів...

Олена РОМІНА, засл жена
артист а У раїни:
— Винят ово в У раїні. Мені

подобається наща система осві-

ти, я а останнім часом трохи за-
непала через недостатнє фінан-
с вання. Ви ладання вед ть на
д же висо ом рівні, особливо ті
ви ладачі, я і дотрим ються ста-
рої традиції, я аж ть — “старо-
о за арт вання”.

Антон МАСЛИК, с льптор:
— Не знаю навіть! Ці аво Па-

рижі повчитися. Франц зь а х -
дожня ш ола б ла олись хоро-
шою. Не знаю, я нині, але ці а-
во подивитися, я них навча-
ють. Ще ласна ш ола Пітері!

ß õîò³â áè îòðèìàòè
îñâ³òó:

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Д маю, найважливіше дитин навчити самостій-

ності, тобто незалежності від обставин, щоб за б дь-
я их мов вона мо ла знайти вихід, а не ш ати допо-
мо и інших. Це вміння допоможе підняти дитин її
власних очах. До своїх хлопців ставлюся я до малень-
их м жчин!

Сер ій ФОМЕНКО (ФОМА), лідер рт “Манд-
ри”:
— С ладно відповісти... Вза алі, важливо, щоб дити-

на навчалася теперішніх мовах! Чом ? Запитання роз-
ширене. Це від дитини залежить. Щодо виховання, ди-
тина, на мою д м , сама вихов ється я особистість.
Коли дорослі форм ють її, це не дає можливості про-

явитися її індивід альності. А певні речі, зо рема мо-
ральні, потрібно форм вати лише підліт овом віці.

Володимир ТУЖИК, деп тат Голосіївсь ої район-
ної ради:
— Я знаю по собі й з власної пра ти и, оли вчився
ш олі, найважливіше — щоб подобалася ш ола, по-

добалося ходити на ро и. Ще ба ато залежить від
чителів. Форм вання родині має важливе значення —
сім’ї має б ти стабільність і не повинно б ти сваро

чи п’яно .

Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— Самостійно мислити і вміти хвалювати рішення.

Сьо одні дитині потрібно я омо а більше знати!

×îãî íàéâàæëèâ³øå íàâ÷èòè äèòèíó?

Êèÿíè áàæàþòü
â÷èòèñÿ â Êèºâ³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Â Êèºâ³ — 68 %
2. Ó Íüþ-Éîðêó — 16 %
3. Â Ëîíäîí³ — 12 %
4. Â Òîê³î — 3 %
5. Â Êèøèíüîâ³ — 1 %
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Я б хотів отримати освіту:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â, ó öåíòðàëü-

íèõ îáëàñòÿõ íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+26°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ; íà óçáåðåæ-

æ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +25...+26°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +22...+24°Ñ, âíî÷³ +10...+13°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +22...+25°Ñ, âíî÷³ +11...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+25°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Перший політ до знань
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