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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 

ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè
Шановні ияни
та ості столиці!

Прийміть мої щирі вітання з на-
оди 18-ої річниці Дня Незалежно-
сті У раїни!

Зійшовши на шлях демо ратії та
ромадянсь ої свободи, У раїна
обрала долю незалежної цивілізо-
ваної держави, а раїнці здоб ли
можливість вільно обирати власн
долю та визначати хід своєї влас-
ної історії.

В цьом величном для нас святі
втілилися мрії ба атьох по олінь
раїнців, їхнє пра нення б ти
осподарями власном домі та
вільно жити своїй с веренній
державі. Я впевнений, що для
раїнсь ої нації День Незалежно-

сті У раїни — най любленіше та
най оловніше свято з сіх.

Київ — це серце У раїни, олис-
а її історії та льт ри. Я і нале-
жить столиці, наше місто ідно ви-
он є роль національно о лідера.

Доро і мої ияни, пам’ятайте те,
що в основі невпинно о пост п
У раїни до процвітання та подаль-
шої розб дови — ваша працелюб-
ність, цілеспрямованість, наполе -
ливість і вели е бажання зробити
життя ращим. Низь ий вам лін
за т щир та відчайд шн любов
до своєї Бать івщини, я ви не-
одноразово доводили не словом,
а ділом.

У цей свят овий день зич ва-
шим родинам зла оди та добро-
б т , а сім нам — міцно о здо-
ров’я та твердості пере онань і
незламної віри в щаслив долю
У раїни та її столиці — міста- е-
роя Києва! З Днем Незалежності
У раїни Вас!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий
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Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2009 № 902

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про погодження тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій та

внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 30.06.2009 № 760
Розпорядження № 902 від 14.08.2009

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій",
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про на�
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", наказу Державного комітету бу�
дівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 "Про затвердження Методич�
них рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових
територій", наказу Державного комітету України по житлово�комунальному господарству від 04.08.97 № 59
"Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу,
зайнятих утриманням житлового фонду", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760 "Про погодження тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій" з метою упорядкування нормативно�правових ак�
тів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запрова�
дження тарифів на житлово�комунальні послуги в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово"
будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами

жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо, що до"
даються.

2. Внести такі зміни до Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово"бу"
дівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків,
уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760 "Про погодження тарифів на послуги з утриман"
ня будинків і споруд та прибудинкових територій:

рядки

замінити рядками

вилучити рядок

3. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт"
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра"
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

1 1 1 НУБіП У раїни в л.Родимцева Генерала 1-а 1,42 1,19

64 6 5 ЖБК "Юпітер" просп.Оболонсь ий 18-б 3,36 2,64

1 1 1 НУБіП У раїни в л.Родимцева Генерала 1-а 1,87 1,19

64 6 5 ЖБК "Юпітер" просп.Оболонсь ий 18-в 2,20 1,75

23 8 3 ЖБК "Молодіжний" в л.Б дівельни ів 9 1,60 1,60

Тарифи 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово%будівельних кооперативів, об'єднань співвласників

багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків

За альна
поряд ова
н мерація по
міст Києв

Поряд ова
н мерація
по район
міста Києва

Номер
район

Назва житлово-б дівельно о ооператив , об'єднання
співвласни ів ба ато вартирних б дин ів та інших
балансо трим вачів жилих б дин ів, повноважених ними
осіб або правителів жилих б дин ів

Назва в лиці (б львар , пров л ,
проспе т , площі, звоз та ін.)

Номер
б дин

Тариф, рн. за 1 в.м
за альної площі
вартири за місяць
(з ПДВ)

Тариф, рн. за 1 в.м
за альної площі вартири
першо о поверх за
місяць (з ПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8
Голосіївсь ий район

1 1 1 ТОВ "Е спл атаційна омпанія" в л.Соро аріччя Жовтня 27 2,71 2,37

Дарниць ий район

2 1 2 ДП "Київсь ий ремонтно-механічний завод" пров.Полісь ий 11 1,82 1,82

3 2 2 ЖБК "Ло омотив-11" в л.Олійни а Степана 15 2,34 2,02

4 3 2 ЖБК "Ло омотив-11" в л.Олійни а Степана 17 2,33 2,03

5 4 2 ЖБК "Ло омотив-11" в л.Олійни а Степана 19 2,31 2,01

6 5 2 ЖБК "Ромаш а-4" в л.Ахматової Анни 39-а 2,44 2,01

7 6 2 ОСББ "Співдр жність" просп.Гри орен а Петра 38 1,50 1,20

Деснянсь ий район

8 1 3 ЖБК "А адемічний-9" в л.За ревсь о о Ми оли 23-а 2,40 2,02

9 2 3 ЖБК "А адемічний-9" в л.Драйзера Теодора 3 2,36 1,99

10 3 3 ЖБК "А адемічний-9" в л.Драйзера Теодора 1/25 2,37 2,00

11 4 3 ЖБК "Арсеналець-28" просп.Мая овсь о о Володимира 54/9 3,38 2,85

12 5 3 ЖБК "О тава-5" в л.Милославсь а 37 2,17 1,81

13 6 3 ЖБК "Промб дівельни -7" просп.Мая овсь о о Володимира 25 1,70 1,22

14 7 3 ЖБК "Промб дівельни -7" просп.Мая овсь о о Володимира 21 1,68 1,19

15 8 3 ЖБК "С дноб дівни -16" в л.Каштанова 14-б 3,30 2,85

16 9 3 ЖБК "С дноб дівни -16" в л.Каштанова 10 3,24 2,82

Дніпровсь ий район

17 1 4 ЖБК "Механізатор" в л.Б чми Амвросія 1 1,90 1,90

18 2 4 ЖБК "Молодіжний" в л.Б дівельни ів 9 1,60 1,60

19 3 4 ЖБК "Монтажні " в л.Б чми Амвросія 5/1 2,02 2,02

20 4 4 ЖБК "Б ревісни -1" в л.Ш мсь о о Юрія 8-а 2,03 1,59

21 5 4 ЖБК "Дарничанин" в л.Миропільсь а 17 2,32 2,32

22 6 4 ЖБК "Домоб дівельни -2" просп.Тичини Павла 1 2,19 1,83

23 7 4 ЖБК "Домоб дівни -3" в л.Рас ової Марії 8-а 1,58 1,23

24 8 4 ЖБК "Київ-1" в л.Флоренції 10-а 2,10 1,90

25 9 4 ЖБК "Схід-5" в л.Челябінсь а 17 2,24 1,95

26 10 4 ЖБК "Темп-9" в л.Жмачен а Генерала 18 2,51 1,69

27 11 4 ОСББ "Університет" Р санівсь а Набережна 22 1,58 1,22

Оболонсь ий район

28 1 5 ЖБК "Азбоцементни " просп.Героїв Сталін рада 11-б 1,80 1,60

29 2 5 ЖБК "Алмазний" в л.Виш ородсь а 38-а 2,31 1,98

30 3 5 ЖБК "Зв'яз івець" просп.Героїв Сталін рада 15-б 1,82 1,64
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Вартість витрат на повірку, обслуговування і ремонт одного квартирного засобу обліку холодної або гарячої води 
на 1 кв.м загальної площі квартир на місяць без ПДВ (грн)

Заст пни олови — ерівни апарат Б.Стичинсь ий

У вартирах, обладнаних одним лічильни ом 0,03

У вартирах, обладнаних двома лічильни ами 0,06

У вартирах, обладнаних чотирма лічильни ами 0,12

1 2 3 4 5 6 7 8

31 4 5 ЖБК "Зір а" в л.Виш ородсь а 46-в 1,72 1,72

32 5 5 ЖБК "Київ-3" просп.Оболонсь ий 28-в 2,48 2,02

33 6 5 ЖБК "Сат рн-3" просп.Оболонсь ий 36 2,27 1,62

34 7 5 ЖБК "Темп-16" просп.Оболонсь ий 38 1,76 1,37

35 8 5 ЖБК "Шов ови -2" просп.Героїв Сталін рада 7-б 2,14 1,78

36 9 5 ТОВ "Е спл атаційна омпанія" Оболонсь а Набережна 3 2,84 2,22

37 10 5 ТОВ "Е спл атаційна омпанія" в л.Автозаводсь а 99/4 2,98 2,39

38 11 5 ТОВ "Е спл атаційна омпанія" просп.Героїв Сталін рада 6-б 2,84 2,22

Подільсь ий район

39 1 7 ЖБК "Авіатор-7" просп.Свободи 26-а 2,21 1,85

40 2 7 ЖБК "Авіатор-3" просп.Гон адзе Геор ія 26 2,16 1,63

41 3 7 ЖБК "Автомат-4" пров.Квітневий 1-а 1,91 1,59

42 4 7 ЖБК "Автомат-4" пров.Квітневий 1-в 1,89 1,57

43 5 7 ЖБК "А адемічний-10" в л.Ужвій Наталії 10 2,04 1,72

44 6 7 ЖБК "Верстат-10" просп.Гон адзе Геор ія 32-ж 2,32 1,85

45 7 7 ЖБК "Верстат-6" просп."Правди" 98 1,99 1,63

46 8 7 ЖБК "Вино радар-2" просп.Гон адзе Геор ія 10 2,05 1,57

47 9 7 ЖБК "Вино радар-5" просп.Свободи 24 2,37 1,84

48 10 7 ЖБК "Вино радар-6" просп.Свободи 24-а 2,27 1,76

49 11 7 ЖБК "Вино радар-7" просп."Правди" 76 2,34 1,95

50 12 7 ЖБК "Вино радар-8" просп."Правди" 74 2,31 1,98

51 13 7 ЖБК "Вол а-3" просп.Свободи 34 2,08 1,78

52 14 7 ЖБК "Мая -5" просп.Гон адзе Геор ія 20-з 2,30 1,83

53 15 7 ЖБК "Ремонтни -1" просп.Свободи 24-б (під.3-4) 2,28 1,82

Святошинсь ий район

54 1 8 ЖБК "Аеліта" в л.Т полева А адемі а 5 1,92 1,92

55 2 8 ЖБК "Вол а" б льв.Кольцова 5-в 1,85 1,85

54 3 8 ЖБК "Вол а" в л.Зодчих 18-Г 1,86 1,86

55 4 8 ЖБК "Метал р " б льв.Вернадсь о о 81 1,59 1,24

56 5 8 ЖБК "Мечта -2" в л.Т л зи 14 3,81 3,44

57 6 8 ЖБК "Ювілейний" в л.Корольова А адемі а 3 1,58 1,58

58 7 8 ЖБК "Ювілейний-2" в л.Корольова А адемі а 5 1,62 1,62

59 8 8 ЖБК "Алмаз" в л.Т л зи 26 2,74 2,38

60 9 8 ЖБК "Алмаз" в л.Т л зи 24 2,74 2,38

61 10 8 КС "Перемо а" в л.Б даріна 1 1,53 1,53

Солом'янсь ий район

62 1 9 ЖБК "Імп льс" в л.Героїв Севастополя 9 2,57 2,22

63 2 9 ОК "КІБІ-2" в л.Єревансь а 10-а 2,10 1,76

64 3 9 ОК "КІБІ-2" в л.Єревансь а 8-а 2,10 1,76

Шевчен івсь ий район

65 1 10 ЖБК "Автомобіліст" в л.Телі и Олени 1-а 1,99 1,99

66 2 10 ЖБК "Верстат" в л.Блюхера Василя 12-б 1,97 1,97

67 3 10 ЖБК "Ветеранів війни" в л.Білор сь а 15-б 1,81 1,81

68 4 10 ЖБК "Вимпел" в л.Шамрила Тимоіфя 21 2,55 2,18

69 5 10 ЖБК "Е ран" в л.Довжен а Оле сандра 8 3,79 3,79

70 6 10 ЖБК "Е ран-2" в л.Довжен а Оле сандра 12 3,69 3,69

71 7 10 ЖБК "Е ран-3" в л.Довжен а Оле сандра 4-а 3,60 2,88

72 8 10 ЖБК "Ж рналіст" пров.Михайлівсь ий 7 2,85 2,85

73 9 10 ЖБК "Залізничний-9" в л.Щ сєва 36 2,38 2,06

74 10 10 ЖБК "Л ч" в л.Салютна 27-а 1,27 1,27

75 11 10 ЖБК "Першотравневий" в л.Го олівсь а 29 2,04 2,04

76 12 10 ЖБК "Родина" в л.Де тярівсь а 10 3,41 2,82

77 13 10 ЖБК "Спарта " в л.Білор сь а 8 1,72 1,72

78 14 10 ЖБК "Третій Радянсь ий" в л.Са са ансь о о 88 2,51 1,97

79 15 10 ЖБК "Третій Радянсь ий" в л.Са са ансь о о 90 2,51 1,97

80 16 10 ЖБК "Третій Радянсь ий" в л.Са са ансь о о 92/94 2,51 1,97

81 17 10 ЖБК "Червона Зір а" в л.Політехнічна 5 1,77 1,42

82 18 10 ЖБК "Юність" в л.Ярмоли Ві тора 28/32 2,00 1,65

83 19 10 ЖБК "Юрист" в л.Вели а Житомирсь а 14 3,39 3,01

84 20 10 ЖБК №1 в л.Васлевсь ої Ванди 15 2,26 2,26

85 21 10 ОСББ "Гончара 37-а" в л.Гончара Олеся 37-а 4,84 4,84
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Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ÷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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1561
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×óæèõ ä³òåé íå áóâàº
Óêðà¿íñüêèé “ÁÒÀ-áàíê” äîïîì³ã öåíòðó 
ÎÕÌÀÒÄÈÒ
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó öüîìó ðîö³ ó çâ’ÿçêó ç êðè-
çîþ áàãàòî â³ò÷èçíÿíèõ ë³êóâàëü-
íèõ óñòàíîâ îïèíèëèñÿ â ñêëàä-
íîìó ñòàíîâèù³. Íàéãîñòð³øå
â³ä÷óâàºòüñÿ íåñòà÷à êîøò³â íà
çàêóï³âëþ äîðîãîãî óñòàòêóâàííÿ.
Òðàäèö³éíî öÿ ñòàòòÿ âèòðàò ô³-
íàíñóâàëàñÿ çà ðàõóíîê ñïîíñî-
ð³â. Ïðîòå íèí³ áàãàòî êîìïàí³é
âèìóøåí³ ñêîðî÷óâàòè ñóìè, ùî
âèä³ëÿþòüñÿ íà äîáðîä³éí³ñòü.
Òèì ö³íí³øèì º âíåñîê òèõ, õòî,
ïîïðè êðèçó, ïðîäîâæóº äîïîìà-
ãàòè áëèæí³ì.

Äîïîìîãòè â³ää³ëåííþ ðåàí³ìà-
ö³¿ íîâîíàðîäæåíèõ äèòÿ÷îãî
öåíòðó ÎÕÌÀÒÄÈÒ âèð³øèâ
óêðà¿íñüêèé “ÁÒÀ-áàíê”. Ïðàâ-
ë³ííÿ áàíêó óõâàëèëî ð³øåííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ô³-
íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà çàêóï³âëþ
óñòàòêóâàííÿ äëÿ àïàðàòà øòó÷íî¿

âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â, à òàêîæ çàñî-
á³â íà ðåìîíò áîêñ³â.

ßê ðîçïîâ³ëè âèäàííþ â 
ÎÕÌÀÒÄÈÒ³, ðåìîíò âæå ðîç-
ïî÷àâñÿ — çàðàç ì³íÿþòü åëåê-
òðîïðîâîäêó â áîêñàõ, ïðîâîäÿòü
ìàëÿðí³ ³ êàõåëüí³ ðîáîòè. Îäðà-
çó ï³ñëÿ ðåìîíòó â ë³êàðíþ ç
Ìîñêâè äîñòàâëÿòü ìåäè÷íå îá-
ëàäíàííÿ. Éîãî ö³íí³ñòü ó òîìó,
ùî óñòàòêóâàííÿ º íàéñó÷àñí³-
øèì, à öå îçíà÷àº, ùî äàñòü çìî-
ãó çàñòîñîâóâàòè íàéñó÷àñí³ø³
ìåòîäèêè ë³êóâàííÿ. Àäæå ï³ñëÿ
íàðîäæåííÿ ñëàáêî¿ äèòèíè ðà-
õóíîê ³äå íà ñåêóíäè. Íîâå óñòàò-
êóâàííÿ äàñòü çìîãó ñòâîðèòè äëÿ
õâîðî¿ äèòèíè áàçó, íà ÿê³é çãî-
äîì éîãî áóäå ïðîñò³øå âèë³êó-
âàòè ³ ïðèâåñòè äî íîðìàëüíîãî
æèòòÿ. Äî ñëîâà, çà äàíèìè ñòà-
òèñòèêè, êîæåí äåñÿòèé íîâîíà-
ðîäæåíèé ïîòðåáóº ðåàí³ìàö³é-
íî¿ äîïîìîãè ³ ïîäàëüøî¿ ³íòåí-
ñèâíî¿ òåðàï³¿.

Î÷³êóºìî, ùî âñ³ ðîáîòè ó â³ä-
ä³ëåíí³ çàê³í÷àòü äî ê³íöÿ âåðåñ-
íÿ, ³ ñàìå òîä³ âîíî ïðèéìå ïåð-
øèõ ïàö³ºíò³â. Îäíî÷àñíî â³ää³-
ëåííÿ çìîæå ïðèéíÿòè íà ë³êó-
âàííÿ 15 ä³òåé ó ñåìè áîêñàõ, à
çà ð³ê äáàéëèâ³ ðóêè äèòÿ÷èõ ë³-
êàð³â âèë³êóþòü á³ëüø í³æ 300 íå-
ìîâëÿò.

“×èì çäîðîâ³øèì º ñóñï³ëü-
ñòâî, òèì óñï³øí³øèì á³çíåñ”,—
êîìåíòóþòü ñâ³é â÷èíîê ó
“ÁÒÀ-áàíêó”. Òàì çàïåâíÿþòü,
ùî äîïîìîãà íîâîíàðîäæåíèì
íå ïåðøèé ³ íå îñòàíí³é äîáðî-
ä³éíèé ïðîåêò áàíêó, ñïðÿìîâà-
íèé íà ï³äòðèìêó ï³äðîñòàþ÷î-
ãî ïîêîë³ííÿ. Íàïðèêëàä,
“ÁÒÀ-áàíê” óæå íå ïåðøèé ð³ê
º ïîñò³éíèì ïàðòíåðîì îäíîãî
ç äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ó Êè¿âñüê³é
îáëàñò³. ² äî íîâîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó âñ³ éîãî âèõîâàíö³ îò-
ðèìàëè ïîäàðóíêè â³ä óêðà¿í-
ñüêèõ áàíê³ð³â

Ïðèâ³òàííÿ
ì³í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè Ìèêîëè Îí³ùóêà
ç íàãîäè Äíÿ Íåçàëåæíîñò³

Øàíîâí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!
Ïðèéì³òü ìî¿ íàéêðàù³ â³òàííÿ ç ïðèâîäó íàö³îíàëüíîãî ñâÿòà — Äíÿ

Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè!
Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè 24 ñåðïíÿ 1991 ðîêó ñòàâ çíà-

êîâîþ ïîä³ºþ ³ â³äïðàâíîþ òî÷êîþ, ç ÿêîþ ïîâ’ÿçàíà íîâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ íà-
øî¿ êðà¿íè, ¿¿ ñó÷àñíå ³ ìàéáóòíº.

Ñüîãîäí³ ìîæíà âïåâíåíî ñòâåðäæóâàòè, ùî Óêðà¿íà â³äáóëàñÿ ÿê äåð-
æàâà. Âîíà ìàº âëàñòèâó ñó÷àñíèì äåìîêðàòè÷íèì êðà¿íàì ªÑ ³íñòèòó-
ö³éíó ñèñòåìó ïîáóäîâè äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, êîì-
ïëåêñíó ñèñòåìó ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ïîñ³äàº ÷³ëüíå ì³ñöå ó ñâ³òîâî-
ìó ñï³âòîâàðèñòâ³.

ß âïåâíåíèé, ùî Óêðà¿íà ñïðîìîæíà ñòàòè êðà¿íîþ, â ÿê³é äåðæàâà ñëó-
ãóº ëþäèí³. Êðà¿íîþ, äå ñîö³àëüí³ ïðàâà íàä³éíî çàõèùåí³, à åêîíîì³÷í³ ñâîáîäè äàþòü çìîãó ãðîìàäÿ-
íàì ÷åñíî ïðàöþâàòè ³ îòðèìóâàòè ã³äíó âèíàãîðîäó çà ñâîþ ïðàöþ.

Áàæàþ ìèðó, ùàñòÿ òà ïðîöâ³òàííÿ Âàì ³ Âàøèì ðîäèíàì!
Ç³ ñâÿòîì!

З пова ою,
міністр юстиції Ми ола ОНІЩУК

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Ñåðåäíüîâ³÷íå âèäîâèùå
Ï³ä Êèºâîì â³äáóäåòüñÿ II Ì³æíàðîäíèé 
ôåñòèâàëü êóëüòóðè òà ³ñòîð³¿ “Ïàðê Êè¿âñüêà Ðóñü”
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Çäàâàëîñÿ á, ïðîåêò ùîéíî ðîç-
ïî÷àòî, àëå, íà äóìêó Âîëîäèìè-
ðà ßí÷åíêà — ïðåçèäåíòà “Ñëî-
â’ÿíñüêîãî ôîíäó”, “ì³ñòî ïî÷è-
íàºòüñÿ íå òîä³, êîëè âèíèêàþòü
ïåðø³ áóä³âë³, à òîä³, êîëè â íüî-
ìó çàðîäæóºòüñÿ æèòòÿ”. Îò ³ áó-
ëî âèð³øåíî “âäèõíóòè æèòòÿ” ó
êîïà÷³âñüêó çåìëþ. Öå âæå íå
ïåðøà ñïðîáà. Òîð³ê “Ñëîâ’ÿí-
ñüêèé ôîíä” ïðîâ³â òàì ïåðøèé
ôåñòèâàëü “Ïàðê Êè¿âñüêà Ðóñü”.
Âèéøëî íåïîãàíî. Ê³ëüêà òèñÿ÷
ãîñòåé, áî¿ ñëîâ’ÿíñüêèõ ³ âàðÿçü-
êèõ äðóæèííèê³â ³ç êëóá³â ³ñòî-
ðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ Óêðà¿íè é
Á³ëîðóñ³, äåìîíñòðàö³ÿ ÿçè÷íèöü-
êèõ îáðÿä³â, ÿðìàðêè, ³ãðèùà òà
áàãàòî ³íøîãî... “Àëå òî áóëà òàê,
ðåïåòèö³ÿ...— ç íàïóñêíîþ
ñêðîìí³ñòþ ðîçïîâ³äàº ßí÷åí-
êî.— Öüîãî ðîêó ³ á³éö³â áóäå
á³ëüøå, ³ ñòðàâè ïîëüîâî¿ êóõí³
ñìà÷í³øèìè”.

Ó ïîäðîáèö³ ôåñòèâàëüíîãî

ñöåíàð³þ ïðåçèäåíò “Ñëîâ’ÿí-
ñüêîãî ôîíäó” íå âäàâàâñÿ, àëå
ïðî ãîëîâíå ðîçïîâ³â. Äî ôåñòè-
âàëþ àâòîðè ãîòóþòü ïîñòàíîâêó
óí³êàëüíîãî âèäîâèùà, ïîä³¿ ÿêî-
ãî ñÿãàþòü ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, ÿêå íà-
çâàëè “Áèëèíè ñòàðîäàâíüîãî
Êèºâà”. Àâòîðè îáðàëè ê³ëüêà ³ñ-
òîðè÷íèõ ë³òîïèñíèõ ïîä³é ³ âè-
ð³øèëè â³äòâîðèòè ¿õ òàê, ùîá
ãîñò³ ôåñòèâàëþ çìîãëè ïîáà÷è-
òè, ÿê, íàïðèêëàä, êíÿçü Âîëî-
äèìèð Õðåñòèòåëü çáèðàâ ñâîþ
äðóæèíó íà á³é ³ç ßðîïîëêîì àáî
ÿê ñèí Âîëîäèìèðà, êíÿçü Ìñòè-
ñëàâ Õîðîáðèé, âèéøîâ íà áèò-
âó ç êàñîçüêèì êíÿçåì Ðåäåäåºì.

Ôåñòèâàëü òðèâàòèìå äâà äí³ —
22 ³ 23 ñåðïíÿ. Êð³ì ö³êàâèíîê,
áèëèí, òàì ïåðåäáà÷åíî ìàñó ³í-
øèõ âèäîâèù ³ ðîçâàã. ² äåííèõ,
³ í³÷íèõ. Ó òîìó ÷èñë³ é òå, äî ÷î-
ãî Âîëîäèìèð ßí÷åíêî ñòàâèòü-
ñÿ ç îñîáëèâîþ òóðáîòîþ: âïåð-
øå çóñòð³òè ñâ³òàíîê íà â³äòâîðå-
íèõ âàëàõ Äèòèíöÿ ñòàðîäàâíüî-
ãî Êèºâà. Ïåðøà çà îñòàíí³ 769
ðîê³â çóñòð³÷.

“Íåõàé äåõòî ç ãîñòåé ëèøå
“äîòÿãíå” äî ñâ³òàíêó, àëå ò³, õòî
“äîòÿãíå”, áóäóòü ïåðøèìè, õòî
ðîìàíòè÷íî çóñòð³íå ñâ³òàíîê íà
êè¿âñüêîìó îáîðîííîìó âàëó.
Ïåðøèìè ç òîãî ôàòàëüíîãî äíÿ
1240 ðîêó, êîëè Êè¿â áóëî ïðàê-
òè÷íî çíèùåíî ìîíãîëàìè. Îä-
íàê Êè¿â çíèùèòè íåìîæëèâî.
Â³í âèæèâ, ³ íèí³ º òàêèì, ÿêèì
â³í º. À ìè éîãî ïîêàæåìî òà-
êèì, ÿêèì â³í áóâ”,— çàçíà÷èâ
ïðåçèäåíò “Ñëîâ’ÿíñüêîãî ôîí-
äó”.

Íà ôåñòèâàëüíîìó ïîë³ ì³ñòî
ðîçðîñòàºòüñÿ, âæå ïåðèìåòð îáî-
ðîííèõ âàë³â íàñèïàíî. Òàêó îáî-
â’ÿçêîâó ÷àñòèíó ñåðåäíüîâ³÷íî-
ãî ì³ñòà ÿê “ïåðåäãðàääÿ” âæå ïî-
ì³òíî. Ñïîñòåðåæëèâ³ âåæ³, äå-
ðåâ’ÿí³ îãîðîæ³, íàìåòè, òðèáó-
íè, ïðèêðàøåí³ ñåðåäíüîâ³÷íèìè
ïðàïîðàìè. Òàì íàâ³òü º ôðàí-
öóçüêèé êîðîë³âñüêèé. Ó ö³ëîìó
ñêð³çü — õàîñ, à Âîëîäèìèð ßí-
÷åíêî, ïðèõîâóþ÷è óñì³øêó, ñêà-
çàâ: “Ïðè¿çä³òü íà ôåñòèâàëü — ³
âñå çðîçóì³ºòå”

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

Інстит т проблем моделювання в енер етиці
ім. Г.Є. П хова НАН У раїни

здає в оренд на он рсних засадах
наст пні приміщення:

В таблиці в азано стартов вартість приміщення до почат он рс ,
без врах вання ом нальних та інших платежів.
Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаних онвертах з

печат ою часни а он рс та з написом “на он рс” до 12.00
17 вересня 2009 р. за адресою: м. Київ-164, в л. Ген. На мова,15, імната
№ 303.
Кон рс відб деться 18 вересня 2009 р. о 10.00 в приміщенні а тово о

зал за адресою: м. Київ-164, в л. Ген. На мова, 15.
Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних для
он рс до ментів можна отримати з 9.00 до 12.00 за адресою: м. Київ-
164, в л. Ген. На мова, 15, за телефоном (044) 424-91-62.

За рите а ціонерне товариство
“Телерадіо омпанія “Інтервідео-Київ”

повідомляє про с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 7 жовтня
2009 ро о 17.00 за адресою: 01054, У раїна. м. Київ, п л. Дмитріївсь а, 30.

Порядо денний:

1. Звіт про рез льтати діяльності Товариства за 1 півріччя 2009 ро .
2. План фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства на 2010 рі .
3. Щодо персонально о с лад На лядової ради ЗАТ “Телерадіо омпанія

“Інтервідео-Київ”.
4. Щодо персонально о о лад Ревізійної омісії ЗАТ “Телерадіо омпанія

“Інтернідео-Київ”.
5. Щодо персонально о с лад ви онавчо о ор ан ЗАТ “Телерадіо омпанія

“Інтервідео-Київ”.
6. Щодо персонально о с лад Ред ційної Ради ЗАТ “Телерадіо омпанія

“Інтервідео-Київ”.
Реєстрація а ціонерів б де проводитися з день проведення За альних зборів

а ціонерів з 10.30 до 16.50.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:

• до мент, що посвідч е особ ;
• для представни ів а ціонерів - дор чення на право часті зборах, оформлене

відповідності до чинно о за онодавства.

За довід ами та ознайомленням з матеріалами стосовно питань поряд д
енно о звертатися за адресою: 01054. У раїна. м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30,
тел. 490-67-65.

ОГОЛОШЕННЯ
Територіальне правління державної с дової адміністрації в місті Києві о олош є про
проведення он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ планово-фінансової діяльності, б х алтерсь о о облі і
звітності (основні вимо и: вища е ономічна освіта, нави и роботи на ПК);

- оловно о спеціаліста відділ ор анізаційної та правової роботи, незалежності та безпе и
с ддів, діловодства та с дової статисти и (основні вимо и: вища юридична освіта, досвід
роботи);

- оловно о спеціаліста се тор матеріально-технічно о, осподарсь о о та соціально о
забезпечення с дів та с ддів (основні вимо и: вища технічна освіта, досвід роботи в сфері
під отов и б дівельно ошторисної до ментації).

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів, розмір та мов оплати
праці надається за номером телефон — 279-01-27.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання о олошення
про проведення он рс .

13.08.2009 ро

Начальни відділ адрової роботи,
ор анізаційно о забезпечення діяльності
валіфі аційних омісій та ор анів Дмитро Кравець
с ддівсь о о самовряд вання

Відділ державної ви онавчої сл жби Святошинсь о о районно о правління
юстиції У раїни, в м. Києві, повідомляє Гірявен а Василя Івановича, я ий меш ає
по в л. Котельни ова, 29/18, ім. 264 м. Києві про прим сове виселення, я е
відб деться 01 вересня 2009 р. об 11.00, за місцем проживання.

За рите-а ціонерне товариство “Страхова омпанія “Велес”
повідомляє про втрат , не залежно від ньо о обставин, Свідоцтва про
реєстрацію платни а подат на додан вартість № 100060853, дата
видачі 23 серпня 2007 ро .

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 329274 на

ім’я Васильєва Іллі Віталійовича вважати недійсним.

№
з/п Назва майна Адреса

За альн
а площа
в. м.

Можлива мета
ви ористання
приміщень

Стартова
вартість
рн/ в. м/
місяць

1
Кімната № 112
адміністративно о орп с

м. Київ, в л.
Ген.
На мова, 15

37,0 Тор івля 99,21

2
Кімната № 113
адміністративно о орп с

м. Київ, в л.
Ген.
На мова, 15

16,0 Офіс 82,68

3
Кімната № 114
адміністративно о орп с

м. Київ, в л.
Ген.
На мова, 15

15,2
Стоматоло ічний

абінет
110,24

4
Кімнати № 117, 117А,
118, 119, 122, 123
адміністративно о орп с

м. Київ, в л.
Ген.
На мова, 15

228,2 Виробництво 82,68

5

Кімнати № 121, 124, 125,
126, 127, 138-141, 129,
132-135, 125А, 126А
адміністративно о орп с

м. Київ, в л.
Ген.
На мова, 15

395,0
Офіс/виробництво/с ла

д
82,68

6

Кімнати № 214А, 217,
217А, 220, 221, 224, 225,
226, 226А, 227, 228
адміністративно о орп с

м. Київ, в л.
Ген.
На мова, 15

350,2 Офіс/виробництво 101,73

7
Приміщення цивільної
оборони інженерно -
лабораторно о орп с

м. Київ, в л.
Ген.
На мова, 15

250,3 Виробництво 75,15

8
Частина приміщення
с ладсь о о бло

м. Київ, в л.
Ген.
На мова, 15

155,5 С лад 30,84


