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Êè¿â ï³äãîòóâàâñÿ 
äî ñâÿòà çíàíü
Ñòîëè÷í³ øêîëè ñüîãîäí³ ïðèéìàþòü 228 òèñÿ÷ ó÷í³â

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні перший дзвони прол нає 528 и-
ївсь их ш олах для понад 200 тисяч дітей.
Проблемні питання, пов'язані з санітарно- і і-
єнічними вимо ами, енер озабезпеченням та
ремонтами, вирішено в переважній іль ості
столичних навчальних за ладів. В новом на-
вчальном році на освітянсь і потреби иян
передбачено 2,5 млрд рн, я і спрямовано
на оплат праці, ре онстр цію і доб дов
за ладів та матеріально-технічне забезпечен-
ня ш іл.

Ñüîãîäí³ çà ïàðòè 528 çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ñòîëèö³ ñÿäóòü 228 òèñÿ÷ ó÷í³â. Óïåðøå ïåðåñòóï-
ëÿòü ïîð³ã øêîëè 23 òèñÿ÷³ ïåðøîêëàñíèê³â, ùî ìàéæå
íà 1,5 òèñÿ÷³ á³ëüøå, í³æ ó ïîïåðåäíüîìó 2008—2009 íà-
â÷àëüíîìó ðîö³. Íàãàäàºìî, ùî êîæíà äèòèíà îòðèìàº â³ä

ì³ñüêî¿ âëàäè ïîäàðóíêè: ùîäåííèê êè¿âñüêîãî ïåðøî-
êëàñíèêà; êíèæêó “Ìè — êèÿíè” ç â³ðøàìè é îïîâ³äàí-
íÿìè ïðî âèäàòíèõ êèÿí òà âèçíà÷íèìè ì³ñöÿìè ñòîëè-
ö³; àëüáîì äëÿ ìàëþâàííÿ òà ðîáî÷³ çîøèòè.

Çà ñëîâàìè îñâ³òÿí, êè¿âñüê³ øêîëè äî íîâîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó ãîòîâ³. “Óñ³ ñòîëè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ðîç-
ïî÷íóòü ðîáîòó 1 âåðåñíÿ 2009 ðîêó, íåçâàæàþ÷è íà ïåâ-
í³ íåäîë³êè â ï³äãîòîâö³. Âñ³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ áóäå âè-
ð³øåíî äî ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ”, — çàïåâíèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Òàê, çà ³íôîðìàö³ºþ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Â³ðè Ãîðþ-
íîâî¿, íèí³ âèêîíàíî ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè îñâ³òí³õ çàêëà-
ä³â äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó (íà ñóìó 12,4 ìëí ãðí) ³
äî ôóíêö³îíóâàííÿ ¿õ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä (íà ñóìó
1,5 ìëí ãðí). Öüîãîð³÷ áþäæåò ãàëóç³ îñâ³òè ñòàíîâèòèìå
2,5 ìëðä ãðí, ùî íà 300 ìëí ãðí á³ëüøå çà áþäæåò ïîïå-
ðåäíüîãî ðîêó. Çîêðåìà ïåðåäáà÷åíî ïðîãðàìó çàáåçïå-
÷åííÿ øê³ë òåõí³÷íèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ íà 300 òèñ. ãðí.

Íà ñüîãîäí³ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïðàöþþòü 58 549 îñ³á,
ç íèõ 31 718 ïåäàãîã³â. ßê çàïåâíÿº Â³ðà Ãîðþíîâà, íàðàç³
íåìàº çàáîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòîëè÷íèì

ïðàö³âíèêàì îñâ³òè. Êè¿â — ºäèíå ì³ñòî â Óêðà¿í³, ÿêå ³ öüî-
ãî ðîêó ïðîäîâæóº âèïëà÷óâàòè ñòèìóëþâàëüí³ íàäáàâêè äî
çàðïëàòè îñâ³òÿíàì — 50 % ïîñàäîâîãî îêëàäó êåð³âíèêàì
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà 20 % — óñ³ì ïðàö³âíèêàì ãàëóç³.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Êè-
ºâà Îëåêñàíäðà Ïîíîìàðåíêà, ñòîëè÷í³ çàêëàäè ï³äãîòîâà-
í³ äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó íàéêðàùå. Äî 1 âåðåñíÿ ïðîâåäåíî
êàï³òàëüí³ ðåìîíòè äàõ³â, ôàñàä³â, õàð÷îáëîê³â, êëàñ³â, ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, çàì³íåíî â³êíà. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
òðüîõ ðîê³â ââåäåíî â ä³þ 17 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñåðåä
ÿêèõ çàãàëüíîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä “Ëîãîñ”, íîâèé
êîðïóñ øêîëè ¹ 279, ïî÷àòêîâà øêîëà ¹ 248, à òàêîæ ïî-
áóäîâàíî íàâ÷àëüíèé êîðïóñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ãð³í÷åíêà. Â 2009—2010 ðîêàõ
ïðîäîâæàòüñÿ áóä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ êè¿âñüêèõ øê³ë,
çîêðåìà ó Äí³ïðîâñüêîìó òà Ïå÷åðñüêîìó ðàéîíàõ.

Öüîãîð³÷ ó÷í³â î÷³êóþòü ê³ëüêà íîâîââåäåíü. Äî 1 æîâò-
íÿ øêîëÿð³ ïîâèíí³ ïðîéòè îáîâ’ÿçêîâèé ìåäè÷íèé îã-
ëÿä ó ðàéîííèõ ïîë³êë³í³êàõ. Êð³ì òîãî, ÷åðåç áðàê êîø-
ò³â ó áþäæåò³ äåðæàâí³ ñëóæáè á³ëüøå íå îõîðîíÿòèìóòü
øê³ë. Âèð³øèòè öå ïèòàííÿ ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ îá³öÿ-
þòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Äåïóòàòè ïîâåðòàþòüñÿ 
äî ðîáîòè

10 âåðåñíÿ î 10:00 â³äáóäåòüñÿ ïåðøå ïëå-
íàðíå çàñ³äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VI ñêëè-
êàííÿ. Òðàäèö³éíî íàðîäí³ îáðàíö³ çáåðóòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Õðåùàòèê, 36 â çàë³
äëÿ çàñ³äàíü íà 4-ìó ïîâåðñ³

Ôóí³êóëåð çàêðèâàþòü 
íà ðåìîíò

Ì³ñÿöü òðèâàòèìå ïëàíîâèé ðåìîíò ôóí³-
êóëåðà. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó ï³äéîìíèêó çà-
ì³íÿòü êîëåñà, ðîëèêè, ³íø³ äð³áí³ äåòàë³, à
òàêîæ ïåðåâ³ðÿòü ñèñòåìó åíåðãîïîñòà÷àííÿ.
ßê ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" äèðåêòîð êè¿â-
ñüêîãî ôóí³êóëåðà Ìèêîëà Îêîëüíè÷èé, íà
ðåìîíòí³ ðîáîòè ïåðåäáà÷åíî ïîíàä 300 òèñ.
ãðí. Ùîäî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó êàíàòíî¿
çàë³çíèö³, ùî ìàëè çàâåðøèòè â íàñòóïíîìó
ðîö³, òî â³í â³äêëàäàºòüñÿ ÷åðåç êðèçó. Îíîâ-
ëåííÿ ïåðåäáà÷àëî çàì³íó ñòàðèõ âàãîí³â íà
ñó÷àñí³ ïðîçîð³

Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà ç’ºäíàº
Òðîºùèíó ç Ïåòð³âêîþ

Çàâòðà â ì³ñò³ çàïóñòÿòü ì³ñüêó åëåêòðè÷-
êó, ÿêà êóðñóâàòèìå â³ä ñòàíö³¿ "Òðîºùèíà"
äî ñòàíö³¿ "Êè¿â-Ïåòð³âêà". Â³äïîâ³äíå ð³-
øåííÿ óõâàëèëè íà ðîáî÷³é íàðàä³ â ÊÌÄÀ.
Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ áóëî çàòâåðäæåíî íîâèé
ï³äõ³ä äî ôîðìóâàííÿ òàðèôó íà ïðî¿çä ì³ñü-
êîþ åëåêòðè÷êîþ.

Â³äòåïåð ïàñàæèðè, ÿê³ êóïóâàòèìóòü êâè-
òîê íà ì³ñüêó åëåêòðè÷êó ç ï³äâîçîì äî ñòàí-
ö³¿ êîìóíàëüíèì àâòîáóñîì, ìàòèìóòü çìî-
ãó ïðèäáàòè ºäèíèé êâèòîê íà åëåêòðè÷êó òà
àâòîáóñ çà ö³íîþ 2 ãðèâí³. Îêðåìèé êâèòîê
ò³ëüêè íà ì³ñüêó åëåêòðè÷êó áóäå êîøòóâà-
òè 1,70 ãðèâí³

Êðîê ó äîðîñëå æèòòÿ
Ó êè¿âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ â³äñâÿòêóâàëè Äåíü ïåðøîêóðñíèêà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Учора в Національном
технічном ніверситеті
"Київсь ий політехніч-
ний інстит т" відзначи-
ли День першо рсни-
а. Цьо оріч навчаль-
ний за лад прийняв
майже чотири з поло-
виною тисячі новобран-
ців. Вітали їх зі святом
представни и держави
та перший заст пни
олови КМДА Денис
Басс. За місяць в ні-
верситеті з'явиться
представництво місь -
держадміністрації. Тож
ст денти иївсь ої полі-
техні и змож ть пройти
пра ти , а та ож по-
працювати в мерії. Там
пере онані, що зал -
чення молоді до сто-
личної влади стане
значним важелем
здійсненні запланова-
них реформ.

Âñòóï äî âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó — ïåðøèé êðîê
ó äîðîñëå æèòòÿ. Ò³, êîãî ùå,
çäàºòüñÿ, â÷îðà ìàìà áóäèëà
äî øêîëè, ñüîãîäí³ ñàìîòóæ-
êè ñïðàâëÿþòüñÿ ÿê ³ç áóäåí-
íèìè ñïðàâàìè, òàê ³ ç æèò-
òºâèìè ïðîáëåìàìè. Àäæå
â³äíèí³ âîíè — ñòóäåíòè. Ó÷î-
ðà ¿õ â³òàëè ó ñò³íàõ ÍÒÓÓ
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³í-
ñòèòóò". Òóò Äåíü ïåðøîêóðñ-
íèêà çàâæäè â³äçíà÷àþòü óðî-
÷èñòî ³ ç ðîçìàõîì. Íà ñâÿòî
çàâ³òàâ ³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. "Öå
óí³êàëüíå ì³ñöå. Àäæå òóò

ìîæíà çàçèðíóòè â î÷³ ìàé-
áóòíüîãî íàøî¿ êðà¿íè. Äâà-
íàäöÿòü ðîê³â òîìó ÿ òåæ áóâ
ïåðøîêóðñíèêîì ³ òàê ñàìî
ïåðåæèâàâ çà ñâîþ ïîäàëüøó
êàð'ºðó,— ïîä³ëèâñÿ ñïîãàäà-
ìè ïàí Áàññ.— Ïàì'ÿòàéòå,
ùî ñüîãîäí³ é âè çðîáèëè ïåð-
øèé êðîê ó ñâî¿é êàð'ºð³. Ó
á³ëüøîñò³ ç âàñ ñêëàäåòüñÿ ÿñ-
êðàâå æèòòÿ â ò³é ïðîôåñ³¿,
ÿêó îáðàëè. Àäæå çà 111 ðîê³â
³ñíóâàííÿ öåé çàêëàä âèïóñ-
òèâ áàãàòî ïîêîë³íü ïîë³òè÷-
íî¿ òà íàóêîâî¿ åë³òè. ² ñàìå
âàì ïðîäîâæóâàòè öåé øëÿõ".

Óæå çà ì³ñÿöü ñòóäåíòè óí³-
âåðñèòåòó çìîæóòü çàïèñàòèñÿ
íà ïðàêòèêó äî ìåð³¿. Â êè¿â-
ñüê³é ïîë³òåõí³ö³ ç'ÿâèòüñÿ

ïðåäñòàâíèöòâî ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿. Îêð³ì òîãî, þíàêè
³ ä³â÷àòà ìàòèìóòü øàíñ ïî-
ïðàöþâàòè â ìåð³¿. Ñïî÷àòêó
¿õ áðàòèìóòü íà íåïîâíèé ðî-
áî÷èé äåíü, à ïîò³ì — ³ íà ïîâ-
íèé, àëå ò³ëüêè ç ï'ÿòîãî êóð-
ñó. "Òàêó ³í³ö³àòèâó ðàäî ï³ä-
òðèìóº ³ ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ìè ââàæàºìî, ùî
÷èì á³ëüøå ìîëîä³ ïðèéäå òå-
ïåð äî ì³ñüêî¿ âëàäè íà ð³çíèõ
ð³âíÿõ, òèì øâèäøå ìè çìîæå-
ìî çä³éñíèòè òó ïðîãðàìó ðå-
ôîðì, ÿêó çàïëàíóâàëè",— íà-
ãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñï³âïðàöþâàòèìóòü íå ëèøå ç
åêîíîì³÷íèì ôàêóëüòåòîì, à é
ç òåõí³÷íèìè. "Íàì ïîòð³áíà

çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ³íæåíåð³â, áî
â íàøèõ êîìïàí³ÿõ, ÿê³ çàé-
ìàþòüñÿ êîìóíàëüíèì ãîñïî-
äàðñòâîì ì³ñòà, ïîñò³éíî â³ä-
÷óâàþòü ïîòðåáó â öèõ ôàõ³â-
öÿõ",— çàçíà÷èâ Äåíèñ Áàññ.

Ðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Ìèõàéëî Çãóðîâñüêèé ðîçïî-
â³â, ùî íèí³øíüîãî ðîêó ðî-
äèíà êè¿âñüêèõ ïîë³òåõí³ê³â
ïîïîâíèëàñü íà 4,5 òèñÿ÷³ ñòó-
äåíò³â. "Ïðèºìíî, ùî ïîñòó-
ïîâî çðîñòàº êîíêóðñ ³ ê³ëü-
ê³ñòü îõî÷èõ çäîáóòè ³íæåíåð-
íó îñâ³òó, àëå âñå æ òàêè âè-
ñîêèì çàëèøàºòüñÿ ïîïèò íà
ãóìàí³òàðí³ ñïåö³àëüíîñò³,
òåõí³÷íèé ïåðåêëàä, ñîö³îëî-
ã³þ, ïðàâî",— çàçíà÷èâ ïàí
Çãóðîâñüêèé

Ñüîãîäí³ â óñ³õ ñòîëè÷íèõ øêîëàõ ïðî-
ëóíàº ïåðøèé äçâîíèê, òà, ÿê ç'ÿñóâàëî-
ñÿ, ùå ó ï'ÿòíèöþ 17 çàãàëüíîîñâ³òí³õ çà-
êëàä³â çàëèøàëèñÿ áåç åëåêòðîåíåðã³¿,
çîêðåìà ó Äåñíÿíñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó òà Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîíàõ. Áåç ãàðÿ-
÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ íèí³ é ê³ëüêà øê³ë
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. Ïðî öå íà ðîç-
øèðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ïîâ³-
äîìèëà â.î. íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Â³ðà Ãîðþíîâà. Çà
¿¿ ñëîâàìè, ïðàö³âíèêè "Êè¿âåíåðãî" â³-
ä³ìêíóëè âîäî- ³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÷åðåç
çàáîðãîâàí³ñòü. "Íå âñ³ ðàéîíè â÷àñíî
ðîçðàõóâàëèñÿ ç ïîñòà÷àëüíèêàìè,— çà-
çíà÷èëà ïàí³ Ãîðþíîâà.— Ñóìà íåâèïëàò

äëÿ òèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ ô³íàí-
ñóþòü ç ðàéîííèõ áþäæåò³â, íàðàç³ ñòà-
íîâèòü 3 ì³ëüéîíè ãðèâåíü çà åëåêòðî-
åíåðã³þ òà ìàéæå 30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü —
çà òåïëî".

Â ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" çàïåâíèëè, ùî äî
ïåðøîãî âåðåñíÿ óñ³ øêîëè áóäóòü ç åëåê-
òðîåíåðã³ºþ. Ùîäî òåïëîïîñòà÷àííÿ, òî
çàáîðãîâàí³ñòü ç êîæíèì äíåì ëèøå çðîñ-
òàº. Ó ðàç³ ðîçðàõóíêó íàâ÷àëüíèì çàêëà-
äàì íàäàâàòèìóòü ïîñëóãó â ïîâíîìó îá-
ñÿç³.

"×è ìîæå "Êè¿âåíåðãî" ç òàêîãî áîëþ-
÷îãî ïèòàííÿ, ÿê øêîëè, øàíòàæóâàòè
ì³ñòî ³ ðàéîíè? — çàïèòàâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-

÷åíêî.— Äëÿ ìåíå ö³ ðå÷³ íåñóì³ñí³. Êå-
ð³âíèêè, ÿê³ äîïóñêàþòü òàê³ ð³øåííÿ,
íå ìîæóòü îá³éìàòè ñâî¿õ ïîñàä". Çà ñëî-
âàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, áóäå ï³äãîòîâëå-
íî çâåðíåííÿ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè ç ïðîõàííÿì ðîçãëÿíóòè íà íà-
ãëÿäîâ³é ðàä³ ðîáîòó êåð³âíèêà "Êè¿âå-
íåðãî" Åäóàðäà Ñîêîëîâñüêîãî. "Íàñàì-
ïåðåä ùîäî éîãî ä³é ç â³äêëþ÷åííÿ â³ä
åíåðãîïîñòà÷àííÿ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ
îá'ºêò³â, çîêðåìà ë³êàðåíü ³ øê³ë,— çà-
ÿâèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.— Íåïðèïóñ-
òèìî, êîëè ìîíîïîë³ñò âèð³øóº ùî ñà-
ìå â³í ìàº â³äêëþ÷àòè. Íàâ³òü ó ðàç³ çà-
áîðãîâàíîñò³". Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìà-
þòü ðîçãëÿíóòè ïåðñîíàëüíå ïèòàííÿ
Åäóàðäà Ñîêîëîâñüêîãî. Âîäíî÷àñ ïàí
Ãîëóá÷åíêî ïðèïóñòèâ, ùî êåð³âíèê
"Êè¿âåíåðãî" ìîæå ïîíåñòè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, ÿêà ïåðåäáà÷àº íàâ³òü çâ³ëüíåííÿ
ç ïîñàäè.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî âñ³
øêîëè ïåðøîãî âåðåñíÿ, áåç ñóìí³âó, áó-
äóòü ç åëåêòðîåíåðã³ºþ, ãàðÿ÷èì âîäîïîñ-
òà÷àííÿì, ïðàöþâàòèìóòü ôîíòàí÷èêè
ïèòíî¿ âîäè, à âñå ñì³òòÿ áóäå âèâåçåíî.
Îêð³ì òîãî, áóäå âèð³øåíî ïèòàííÿ ùî-
äî ô³íàíñóâàííÿ îõîðîíè íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â. Êåð³âíèöòâî ì³ñòà â³çüìå ï³ä îñî-
áëèâèé êîíòðîëü óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íå-
äîë³ê³â

Незабаром ст денти ніверситет змож ть записатися на пра ти до мерії

Øêîëè â òåìðÿâ³
Êåð³âíèöòâî “Êè¿âåíåðãî” ìîæå âòðàòèòè ñâî¿ ïîñàäè 
÷åðåç ñàìîâ³ëüíå â³äêëþ÷åííÿ ó ñåðïí³ ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні сі столичні ш оли мають розпочати новий навчальний рі
з арячим водопостачанням і еле троенер ією. Про це під час п'ят-
ничної оле ії заявив перший заст пни олови КМДА Анатолій Го-
л бчен о. З'яс валося, що напередодні свята першо о дзвони а
через забор ованість "Київенер о" відім н ло від еле три и 17 за-
альноосвітніх за ладів. Столична влада має намір зверн тися до
на лядової ради енер етичної омпанії з проханням роз лян ти пер-
сональне питання ерівни а "Київенер о" Ед арда Со оловсь о о,
я ий доп стив від лючення від постачання лі арень та ш іл.

Ïðèâ³òàííÿ 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 

ç Äíåì çíàíü

Äîðîã³ øêîëÿð³, ïåäàãîãè, áàòüêè!
Â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì — Äíåì çíàíü! Ñàìå ç

íüîãî ðîçïî÷èíàºòüñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê, à â³í
çàâæäè îçíà÷àº â³äêðèòòÿ íîâî¿, îñÿéíî¿ é ÷àñ-
òî íåëåãêî¿ äîðîãè äî çíàíü ³ íîâèõ çâåðøåíü.
Îñîáëèâèì ³, áåçïåðå÷íî, âèçíà÷àëüíèì ó æèò-
ò³ â³í ñòàíå äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â, ÿê³ ñòóïëÿòü
íà íåçâ³äàíèé øëÿõ. Íå ìåíø âàæëèâèì â³í
áóäå é äëÿ îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â, êîòðèì äî-
âåäåòüñÿ îáèðàòè ïðîôåñ³éíó ñòåçþ. Áàæàþ
âàì óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, àäæå ñüîãîäí³ ÷àñ íà-
ñò³éíî âèìàãàº: íå õî÷åø â³äñòàòè â³ä æèòòÿ
— çäîáóâàé ÿêîìîãà á³ëüøå çíàíü!

Íàéùèð³ø³ ñëîâà ïîäÿêè â÷èòåëÿì, ÿê³
ùåäðî ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ìè çíàííÿìè, ïëåêàþòü
ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â íàøî¿ äåðæàâè. Àäæå ñà-
ìå ïåäàãîãè ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ þíèõ
îñîáèñòîñòåé, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü íàøå ìàé-
áóòíº, çàâòðàøí³é äåíü Êèºâà é óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè.

Ùèðî â³òàþ âñ³õ ³ç Äíåì çíàíü, ñïðàâæí³ì
âñåíàðîäíèì ñâÿòîì ìóäðîñò³, äîáðà ³ ëþäÿ-
íîñò³. Íåõàé öåé íàâ÷àëüíèé ð³ê â³äêðèº ïå-
ðåä øêîëÿðàìè íîâ³ ãîðèçîíòè ï³çíàííÿ ñå-
áå ³ ñâ³òó, â÷èòåë³â íàäèõíå óñï³õàìè âèõîâàí-
ö³â, áàòüê³â — ãîðä³ñòþ çà ñâî¿õ ä³òåé.

Ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó!

Щиро ваш
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про встановлення та погодження тарифів 

на комунальні послуги з централізованого постачання
холодної води і водовідведення холодної 

та гарячої води для населення
Розпорядження № 980 від 31 серпня 2009 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 842�р “Про призупи�
нення дії деяких розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації з питань встановлення (по�
годження) тарифів на житлово�комунальні послуги в м. Києві” та з урахуванням ухвали Окружного адмініс�
тративного суду м. Києва від 12.08.2009 “Про забезпечення адміністративного позову” по справі № 2а�
9705/09/2670 за позовом Кабінету Міністрів України до виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) і з метою недопущення зупинки підприємств які виробляють та надають
житлово�комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, ви�
значених висновком Державної інспекції з контролю за цінами від 17.10.2008 № 1, відповідно до законів
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ”, “Про питну воду та питне водопостачання”, Порядку формування тарифів на по�
слуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Мініс�
трів України від 12.07.2006 № 959, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання хо�
лодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005
№ 630, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведен�
ня в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального гос�
подарства України від 27.06.2008 № 190, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони Укра�
їни від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилення фінансово�бюджетної дисципліни та мі�
німізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України”, введеного Указом Президен�
та України від 24 жовтня 2008 року № 965, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити ВАТ “АК “Київводоканал” тарифи на комуналь�
ні послуги з централізованого постачання холодної води, в то�
му числі холодної води, що використовується для вироблен�
ня/створення комунальних послуг з централізованого поста�
чання гарячої води та водовідведення холодної і гарячої води,
для здійснення розрахунків виробника послуг ВАТ “АК “Київ�
водоканал” з виконавцями послуг усіх форм власності, на сер�
пень та вересень 2009 року (додаються).

2. Погодити тарифи на комунальні послуги з централізо�
ваного постачання холодної води і водовідведення холодної
та гарячої води для проведення розрахунків виробника послуг
ВАТ “АК “Київводоканал” з виконавцями цих послуг усіх форм
власності (при відсутності відповідних будинкових засобів об�
ліку), на серпень та вересень 2009 року (додаються).

3. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізо�
ваного постачання холодної води і водовідведення холодної
та гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми
власності для здійснення розрахунків з населенням, і погоди�
ти на цьому ж рівні тарифи на зазначені послуги виконавцям
усіх інших форм власності, на серпень та вересень 2009 ро�
ку (додаються).

4. Взяти до відома, що тарифи на комунальні послуги з цен�
тралізованого постачання холодної води і водовідведення хо�
лодної та гарячої води, встановлені та погоджені пунктами
1—3 цього розпорядження, є збитковими і відшкодовують ви�
трати з їх виробництва та надання в середньому лише на 72
відсотки.

5. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), Головному управлінню комунального
господарства виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Головному управлін�
ню з питань цінової політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) постій�
но проводити методично�роз’яснювальну роботу з виробни�
ками, виконавцями та споживачами комунальних послуг сто�
совно проведення розрахунків за комунальні послуги з цен�
тралізованого постачання холодної води та водовідведення
холодної та гарячої води.

6. Взяти до уваги, що:
погоджені для ВАТ “АК “Київводоканал”, як виробника, та�

рифи на комунальні послуги з централізованого постачання
холодної води, в тому числі холодної води, що використовує�
ться для вироблення/створення комунальної послуги з цен�
тралізованого постачання гарячої води, застосовуються при
розрахунках за спожиті послуги з житлово�експлуатаційними
організаціями (далі ЖЕО), житлово�будівельними кооперати�
вами (далі ЖБК), об’єднаннями співвласників багатоквартир�
них будинків (далі ОСББ), іншими балансоутримувачами жи�
лих будинків, уповноваженими ними особами або управите�
лями житлових будинків усіх форм власності, з фізичними
особами — власниками будинків садибного типу, з балансо�
утримувачами теплових пунктів та іншими юридичними осо�
бами відповідно до укладених з ними договорів;

погоджені для ВАТ “АК “Київводоканал”, як виробника, та�
рифи на комунальні послуги з централізованого водовідведен�

ня холодної та гарячої води застосовуються при розрахунках
за спожиті послуги з ЖЕО, ЖБК, ОСББ та іншими балансоут�
римувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами
або управителями житлових будинків усіх форм власності, з
фізичними особами — власниками будинків садибного типу
та іншими юридичними особами відповідно до укладених з ни�
ми договорів.

7. Балансоутримувачам теплових пунктів, в тому числі АК
“Київенерго”, в частині теплових пунктів, що знаходяться на її
балансі:

завершити протягом вересня укладання з ВАТ “АК “Київ�
водоканал” договорів на придбання холодної води, що вико�
ристовується для вироблення/створення послуги з централі�
зованого постачання гарячої води;

починаючи з 01.10.2009 забезпечити щомісячне підпи�
сання актів звіряння з ВАТ “АК “Київводоканал” фактичних
обсягів холодної води, використаної на власні потреби та
відповідних обсягів водовідведення, та холодної води, що
використовується для вироблення/створення комунальної
послуги з централізованого постачання гарячої води, згід�
но показань засобів обліку або за нормативом, врахованим
у тарифах на 1 особу (при відсутності засобів обліку гаря�
чої води).

8. ВАТ “АК “Київводоканал”, до 15.09.2009, повідомити ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію) щодо завершення обладнання всіх цен�
тральних та індивідуальних теплових пунктів засобами обліку
холодної води, які обліковують холодну воду, що використо�
вується на вироблення/створення комунальної послуги з цен�
тралізованого постачання гарячої води та про заходи щодо за�
міни будинкових засобів обліку холодної води, які вийшли з
експлуатації.

9. Житловим організаціям усіх форм власності забезпе�
чити:

щомісячне (до укладання договорів на придбання холод�
ної води між балансоутримувачами центральних та індивіду�
альних теплових пунктів і ВАТ “АК “Київводоканал”) в зоні
теплових пунктів, що не належать житловим організаціям, під�
писання актів звіряння з ВАТ “АК “Київводоканал” та тепло�
постачальними підприємствами фактичних обсягів холодної
води, що використовується для вироблення/створення ко�
мунальної послуги з централізованого постачання гарячої во�
ди, згідно з показаннями засобів обліку або за нормативом,
що врахований в тарифі на 1 особу (у випадку відсутності
будинкових засобів обліку гарячої води), а також прийнятої
до оплати кількості теплової енергії на виробництво цієї по�
слуги;

надання ВАТ “АК “Київводоканал” повної інформації сто�
совно орендарів та власників нежитлових приміщень у жит�
лових будинках та у окремо стоячих нежитлових будівлях і
власників та квартиронаймачів квартир, які використовують їх
не за призначенням, що підключені до внутрішньобудинкових
мереж холодного та гарячого водопостачання і водовідведен�
ня, з метою застосування до обсягів спожитих ними послуг
тарифів відповідної групи споживачів.

10. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район�

ним у місті Києві державним адміністраціям) вжити невідклад�
них заходів до погашення ЖЕО, ЖБК, ОСББ, іншими житло�
во� експлуатаційними організаціями боргів за послуги з цен�
тралізованого постачання холодної води і водовідведення хо�
лодної та гарячої води, які надані населенню, та недопущен�
ня їх накопичення.

11. Виконавцям послуг з централізованого постачання хо�
лодної води та водовідведення холодної та гарячої води про�
водити розрахунки з населенням відповідно до показань бу�
динкових та квартирних засобів обліку, а у разі їх відсутності —
за нормативом, тобто тарифом на 1 особу, як передбачено
Правилами надання послуг з централізованого опалення, пос�
тачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвер�
дженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005
№ 630.

12. Головному управлінню комунального господарства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) спільно з Головним управлінням житло�
вого господарства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), з метою приведен�
ня норм споживання холодної та гарячої води до їх фактично�
го споживання, в термін до 01.10.2009, виконати роботи що�
до замовлення спеціалізованим науково�дослідним організа�
ціям розробки нормативів споживання населенням послуг з
централізованого постачання холодної та гарячої води і водо�
відведення.

13. Взяти до уваги, що в разі встановлення засобів обліку
холодної води на відгалуженні до водопідігрівача в індивіду�
альному тепловому пункті жилого будинку, мешканцям нара�
ховуються усі обсяги гарячої води за його показаннями.

14. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район�
ним у місті Києві державним адміністраціям), Головному управ�
лінню житлового господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) про�
тягом вересня 2009 року укладання договорів виконавців ко�
мунальних послуг із споживачами на їх надання.

15. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районним у м. Києві державним ад�
міністраціям:

забезпечити безумовне виконання розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1838
“Про соціальний захист населення міста Києва в умовах за�
провадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на жит�
лово�комунальні послуги” із змінами і доповненнями;

організувати роботу по найшвидшому нарахуванню субси�
дій громадянам, які звернулись з цього питання та провести
перерахунки призначених субсидій.

16. Головному управлінню соціального захисту населення

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районним у м. Києві державним ад�
міністраціям забезпечити безумовне виконання розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 25.06.2009 № 712 “Про надан�
ня щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим ка�
тегоріям соціально незахищених верств населення м. Києва
в зв’язку з поетапним приведенням тарифів на комунальні по�
слуги до економічно обгрунтованих витрат” (із змінами і до�
повненнями).

17. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та просити постійну комісію Київської
міської ради з питань бюджету та соціально�економічно роз�
витку та постійну комісію Київської міської ради з питань охо�
рони здоров’я та соціального захисту внести пропозиції ви�
конавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) щодо забезпечення гарантованого рівня
соціального обслуговування населення у зв’язку із поетапним
приведенням тарифів на житлово�комунальні послуги до еко�
номічно обґрунтованого рівня.

18. Організаціям та установам, які проводять нарахування
платежів населенню за житлово�комунальні послуги, нараху�
вання субсидій та компенсацій для відшкодування витрат на
оплату житлово�комунальних послуг, провести нарахування
плати за житлово�комунальні послуги та відповідних пільг.

19. Комунальному підприємству “Головний інформаційно�
обчислювальний центр” відповідно до укладених угод з орга�
нізаціями та установами, які проводять нарахування платежів
населенню за житлово�комунальні послуги, проводити друку�
вання рахунків на їх оплату та розщеплення платежів населен�
ня за комунальні послуги на рахунки виробників та виконав�
ців цих послуг.

20. Взяти до відома, що рішенням Київської міської ради
від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік” передбачені бюджетні призначення на дотацію житлово�
комунальному господарству для відшкодування різниці в та�
рифах на житлово�комунальні послуги.

21. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

22. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 31 серпня 2009

№ 980

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води для виконавців цих послуг для здійснення
розрахунків з населенням

№ п/п Найменування Одиниця
виміру

Тариф, грн за
одиницю виміру за

місяць (з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим
постачанням гарячої води  з ваннами, обладнаними душами,
в тому числі: 

вода 
водовідведення

1 особа 

�//�
�//�

15,78 

8,88 
6,90

2. Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим
постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками,
мийками та душами, в тому числі: 

вода 
водовідведення   

1 особа  

�//�
�//�

10,04 

5,65 
4,39

3. Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим
постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними
душами, в тому числі: 

вода 
водовідведення   

11,77 

6,64 
5,13
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4. Холодна вода та водовідведення в будинках: � без централізованого
постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн,  з
газопостачанням, в тому числі: 

вода 
водовідведення 
� з ваннами і газовими колонками, в тому числі: 
вода 
водовідведення  
� з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що

працюють на твердому паливі, в тому числі: 
вода
водовідведення 

� з водопроводом і каналізацією (без ванн), в тому числі: 
вода 
водовідведення 
� водозабірні вуличні колонки

1 особа 
�//� 
�//� 
�//� 
�//� 
�//� 

�//�
�//� 
�//� 
�//� 
�//�
�//� 
�//�   

10,33 
5,83 
4,50 

16,36 
9,23 
7,13 

12,91 
7,29 
5,62 
8,18 
4,62 
3,56
2,43

5. Холодна вода і водовідведення в гуртожитках, в тому числі: 
вода 
водовідведення

1 особа       
�//� 
�//�

5,17 
2,92 
2,25

6. Холодна вода при наявності квартирного або будинкового засобу обліку
холодної води

1куб.м 1,62

7. Водовідведення холодної води при наявності квартирного або будинкового
засобу обліку холодної води

1куб.м 1,25

8. Водовідведення гарячої води при наявності квартирного або будинкового
засобу обліку гарячої води

1куб.м 1,25

9. Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням
гарячої води з ваннами, обладнаними душами

1 особа 4,38

10. Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням
гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами

1 особа 2,94

11. Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням
гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами 

1 особа 3,50

12. Водовідведення гарячої води в гуртожитках 1 особа 1,50

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках з членами твор�

чих спілок для приміщень майстерень�студій, у випадку укла�
дення ними прямих договорів з виконавцями послуг.

2. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відпо�
відних будинкових та квартирних засобів обліку.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з
централізованим постачанням гарячої води з ваннами, облад�
наними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з
централізованим постачанням гарячої води, обладнаних уми�
вальниками, мийками та душами, враховано вартість 3,5 куб.
м води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з
централізованим постачанням гарячої води із сидячими ванна�
ми, обладнаними душами, враховано вартість 4,1 куб. м води
та стоків.

6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без
централізованого постачання гарячої води з водопроводом та
каналізацією без ванн, з газопостачанням враховано вартість
3,6куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без
централізованого постачання гарячої води з водопроводом та
каналізацією з ваннами і газовими колонками враховано вар�
тість 5,7куб. м води та стоків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без
централізованого постачання гарячої води з водопроводом, ка�
налізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на
твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м води та стоків.

9. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без
централізованого постачання гарячої води з водопроводом і ка�
налізацією (без ванн), враховано вартість 2,85 куб. м води та
стоків.

10. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних ко�
лонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

11. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гуртожит�
ках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з
централізованим постачанням гарячої води з ваннами, облад�
наними душами, враховані враховано вартість 3,5 куб. м сто�
ків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з
централізованим постачанням гарячої води, обладнаних уми�
вальниками, мийками та душами, враховано вартість 
2,35 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з
централізованим постачанням гарячої води із сидячими ванна�
ми, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м стоків.

15. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожитках
враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

16. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість стіч�
них вод приймається рівною загальній кількості спожитої холод�
ної та гарячої води.

17. В тарифах на комунальні послуги з централізованого
постачання холодної води та водовідведення холодної та гаря�
чої води виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з
населенням враховані витрати виконавців послуг в розмірі 5,5
відсотка, в тому числі:

4 відсотки — за нарахування, збір та облік платежів;
1 відсоток — підприємствам, організаціям та установам за

прийом та перерахування платежів;
0,5 відсотка — КП “Головний інформаційно�обчислювальний

центр”.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Примітки:
1. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�

повідних будинкових та квартирних засобів обліку.
2. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках

з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, об�
ладнаними душами, враховано вартість 5,5куб. м води та
стоків.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних
умивальниками, мийками та душами, враховано вартість
3,5куб. м води та стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
з централізованим постачанням гарячої води із сидячими
ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 4,1 куб.
м води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом та каналізацією без ванн, з газопостачанням врахо�
вано вартість 3,6 куб. м води та стоків.

6.В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом та каналізацією з ваннами і газовими колонками вра�
ховано вартість 5,7 куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що пра�
цюють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м во�
ди та стоків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках
без централізованого постачання гарячої води з водопро�
водом і каналізацією (без ванн), враховано вартість 
2,85 куб. м води та стоків.

9. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних ко�
лонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

10. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гурто�
житках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

11. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках
з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, об�
ладнаними душами, враховані враховано вартість 3,5куб. м
стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках
з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних
умивальниками, мийками та душами, враховано вартість
2,35 куб. м стоків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках
з централізованим постачанням гарячої води із сидячими
ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 
2,8 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожит�
ках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

15. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість
стічних вод приймається рівною загальній кількості спожи�
тої холодної та гарячої води.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 31 серпня 2009 № 980

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води для проведення розрахунків ВАТ “АК
“Київводоканал” з виконавцями цих послуг

5. Холодна вода і водовідведення в гуртожитках, в тому числі: 
вода 
водовідведення

1 особа      
�//� 
�//�

4,89 
2,75 
2,14

6. Холодна вода при наявності квартирного  засобу обліку
холодної води

1куб.м 1,53

7. Водовідведення холодної води при наявності квартирного
засобу обліку холодної води

1куб.м 1,19

8. Водовідведення гарячої води при наявності квартирного
засобу обліку гарячої води

1куб.м 1,19

9. Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим
постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами

1 особа 4,16

10. Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим
постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками,
мийками та душами

1 особа 2,79

11. Водовідведення гарячої води в будинках з
централізованим постачанням гарячої води із сидячими
ваннами, обладнаними душами 

1 особа 3,33

12. Водовідведення гарячої води в гуртожитках 1 особа 1,43

№
п/п

Найменування Одиниця
виміру

Тариф, грн за
одиницю виміру за

місяць (з ПДВ)
1. Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим

постачанням гарячої води  з ваннами, обладнаними душами, в тому
числі: 

вода 
водовідведення

1 особа 
�//� 
�//�

14,94 
8,42 
6,52

2. Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим
постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та
душами, в тому числі: 

вода 
водовідведення  

1 особа 
�//� 
�//�

9,52 
5,36 
4,16

3. Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим
постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними
душами, в тому числі: 

вода 
водовідведення   

11,15 
6,27
4,88

4. Холодна вода та водовідведення в будинках: 
� без централізованого постачання гарячої води з водопроводом

та каналізацією без ванн,  з газопостачанням, в тому числі: 
вода 
водовідведення 
� з ваннами і газовими колонками, в тому числі: 
вода 
водовідведення
� з водопроводом, каналізацією та ваннами з  водонагрівачами,

що працюють на твердому паливі, в тому числі: 
вода 
водовідведення 
� з водопроводом і каналізацією (без ванн), в тому числі: 
вода 
водовідведення 
� водозабірні вуличні колонки

1 особа 
�//� 
�//� 
�//� 
�//� 
�//� 
�//� 

�//� 
�//�
�//�
�//� 
�//�   
�//�  

9,79  
5,51 
4,28 

15,50 
8,72  
6,78 

12,24 

6,89 
5,35 
7,75 
4,36 
3,39 
2,29

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
— з житлово�експлуатаційними організаціями, житлово�

будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами
жилих будинків, уповноваженими ними особами або упра�
вителями жилих будинків усіх форм власності, з фізичними
особами — власниками будинків садибного типу та приват�
них будинків, з балансоутримувачами теплових пунктів та
іншими юридичними особами відповідно до укладених з ни�

ми договорів, в тому числі на власні потреби;
— з релігійними організаціями, в частині жилих примі�

щень, де проживають монахи та монахині;
— з членами творчих спілок для приміщень майстерень�

студій, у випадку укладення ними прямих договорів з ВАТ
“АК “Київводоканал”;

— із споживачами Київської області, що відносяться до
цієї групи.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Споживачі Холодна вода Водовідведення

Тариф грн  за 1куб.м води Тариф грн за 1куб.м стоків

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1. Балансоутримувачі  жилих будинків,

уповноважені ними особи та управителі
жилих будинків 1,27 1,53 0,99 1,19

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

Розпорядження № 978 від 31 серпня 2009 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 842�р “Про призу�
пинення дії деяких розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації з питань встановлення
(погодження) тарифів на житлово�комунальні послуги в м. Києві” та з урахуванням ухвали Окружного ад�
міністративного суду м. Києва від 12.08.2009 “Про забезпечення адміністративного позову” по справі № 2а�
9705/09/2670 за позовом Кабінету Міністрів України до виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), і з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та на�
дають житлово�комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих ви�
трат, відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — міс�
то�герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької ді�
яльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових те�
риторій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку форму�
вання тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору
про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, наказу Державного комі�
тету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 “Про затвердження Ме�
тодичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудин�
кових 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 персо�
налу, зайнятих утриманням житлового фонду” та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київськоїааааааміськоїааааааадержавної адміністрації)

від 31 серпня 2009 № 980

Тарифи
на послуги з централізованого постачання холодної води, в тому числі холодної води,

що використовується для вироблення/створення 
комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води

та водовідведення холодної і гарячої води, для здійснення розрахунків виробника 
послуг ВАТ “АК “Київводоканал” з виконавцями послуг
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1. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і спо�

руд та прибудинкових територій, які надаються житлово�екс�
плуатаційними організаціями комунальної форми власності
(далі — ЖЕО) по кожному будинку окремо, на серпень та ве�
ресень 2009 року (додаються).

2. ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жи�
лих будинків комунальної форми власності проводити розра�
хунки за послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій з громадянами, що проживають на другому
поверсі в будинках, перша зупинка ліфту в яких розташована
між першим та другим поверхами, за розмірами, встановле�
ними для перших поверхів.

3. ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жи�
лих будинків комунальної форми власності, укласти до
01.10.2009 договори про надання послуг з утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій з квартиронаймача�
ми та власниками жилих приміщень відповідно до Типового до�
говору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20.05.2009 № 529.

3.1. Контроль за виконанням пункту 4 цього розпоряджен�
ня покласти на виконавчі органи районних у місті Києві рад
(районні у місті Києві державні адміністрації) та Головне управ�
ління житлового господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район�
ним у місті Києві державним адміністраціям) забезпечити укла�
дання договорів між ЖЕО, уповноваженим ними особами або
управителями жилих будинків комунальної форми власності
та орендарями (власниками) нежилих приміщень, власника�
ми та квартиронаймачами квартир, які використовують їх не
за призначенням на відшкодування витрат з утримання будин�
ку та прибудинкової території за тарифами, розрахованими
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 № 529 та наказу Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі
суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і
прибудинкових територій”, але не нижчими, ніж передбачено
цим розпорядженням.

5. Заборонити ЖЕО, уповноваженим ними особам або упра�
вителям жилих будинків комунальної форми власності здій�
снювати переукладення угод з виконавцями робіт та послуг,
вартість яких відшкодовується за рахунок тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (в
разі збільшення цін та тарифів на ці послуги), без відповідно�
го погодження з Головним управлінням з питань цінової полі�
тики виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

6. ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жи�
лих будинків комунальної форми власності, враховуючи збіль�
шення надходження коштів, провести необхідні роботи з по�
ліпшення якості послуг з утримання будинків і споруд та при�
будинкових територій.

6.1. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному
обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від норма�
тивних ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям
жилих будинків комунальної форми власності необхідно здійс�
нити перерахунок розміру плати за послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій.

6.2. Контроль за виконанням пунктів 6 та 6.1. цього розпо�
рядження покласти на виконавчі органи районних у місті Ки�
єві рад (районні у місті Києві державні адміністрації), Головне
управління житлового господарства виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

6.3. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) спільно з районними у м. Києві держав�
ними адміністраціями до 01.10.2009 підготувати та подати на
затвердження розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
запровадження системи персоніфікації надходжень та витрат
по кожному будинку окремо.

7. ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жи�
лих будинків комунальної форми власності укласти угоди з під�
приємствами, організаціями та установами, які забезпечува�
тимуть прийняття та здійснення переадресації коштів платни�
ків житлово�комунальних послуг на транзитний рахунок Кому�
нального підприємства “Головний інформаційно�обчислюваль�
ний центр” з оплатою зазначених послуг в розмірі не більше
1 відсотка від прийнятих платежів.

8. Встановити розмір відшкодувань витрат на виконання

робіт, пов’язаних з розщепленням платежів населення за по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери�
торій для Комунального підприємства “Головний інформацій�
но�обчислювальний центр” до 0,5 відсотка від сум, отриманих
на транзитний рахунок, відповідно до укладених договорів.

9. Виконавцям послуг з вивезення та знешкодження твер�
дих побутових відходів, експлуатації та обслуговування ліфтів
та диспетчерських систем, обслуговування димовентиляційних
каналів, з метою прискорення надходження коштів на рахун�
ки підприємств, шляхом розщеплення платежів населення з та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій, надати Комунальному підприємству “Голов�
ний інформаційно�обчислювальний центр” інформацію про до�
говірні стосунки з ЖЕО, уповноваженими ними особами або
управителями жилих будинків комунальної форми власності
та укласти відповідні договори.

10. При перерахунку тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій подати до Голов�
ного управління з питань цінової політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) відповідні розрахунки тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій та результати гро�
мадських слухань, оформлених письмово в установленому за�
конодавством порядку для встановлення тарифів по цим бу�
динкам.

11. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районним у м. Києві державним ад�
міністраціям:

забезпечити безумовне виконання розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1838 “Про со�
ціальний захист населення міста Києва в умовах запроваджен�
ня економічно обґрунтованих цін та тарифів на житлово�кому�
нальні послуги” із змінами і доповненнями;

організувати роботу по найшвидшому нарахуванню субси�
дій громадянам, які звернулись з цього питання та провести
перерахунки раніше призначених субсидій;

12. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та просити постійну комісію Київської
міської ради з питань бюджету та соціально�економічно роз�
витку та постійну комісію Київської міської ради з питань охо�
рони здоров’я та соціального захисту внести пропозиції вико�
навчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) щодо забезпечення гарантованого рівня
соціального обслуговування населення у зв’язку із поетапним
приведенням тарифів на житлово�комунальні послуги до еко�
номічно обґрунтованого рівня.

13. Організаціям та установам, які проводять нарахування
платежів населенню за житлово�комунальні послуги, нараху�
вання субсидій та компенсацій для відшкодування витрат на
оплату житлово�комунальних послуг, провести нарахування
плати за житлово�комунальні послуги та відповідних пільг.

14. Зобов’язати ЖЕО, уповноваженими ними осіб або упра�
вителів жилих будинків комунальної форми власності та вико�
навців послуг своєчасно передавати до Комунального підпри�
ємства “Головний інформаційно�обчислювальний центр” ін�
формацію про зміни в договірних стосунках.

15. Комунальному підприємству “Головний інформаційно�
обчислювальний центр”, відповідно до укладених угод з орга�
нізаціями та установами, які проводять нарахування платежів
населенню за житлово�комунальні послуги, проводити друку�
вання рахунків на їх оплату та розщеплення платежів населен�
ня за комунальні послуги на рахунки виробників та виконавців
цих послуг.

16. Взяти до відома, що рішенням Київської міської ради
від 06.03.2009 № 124/1179 передбачені бюджетні призначен�
ня на дотацію житлово�комунальному господарству для відшко�
дування різниці в тарифах на житлово�комунальні послуги.

17. За достовірність даних, наданих до розрахунків тари�
фів, персональну відповідальність несуть керівники ЖЕО, упов�
новажені ними особи або управителі жилих будинків комуналь�
ної форми власності.

18. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

19. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

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

Розпорядження № 979 від 31 серпня 2009 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 842�р “Про призупинен�
ня дії деяких розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації з питань встановлення (погоджен�
ня) тарифів на житлово�комунальні послуги в м. Києві” та з урахуванням ухвали Окружного адміністративного
суду м. Києва від 12.08.2009 “Про забезпечення адміністративного позову” по справі № 2а�9705/09/2670 за
позовом Кабінету Міністрів України до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), і з метою недопущення зупинки підприємств які виробляють та надають житлово�комунальні по�
слуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, відповідно до законів України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про житлово�комуналь�
ні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спо�
житі комунальні послуги та утримання прибудинкових територій”, постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибу�
динкових територій”, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
05.09.2001 № 176 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяль�
ності в утриманні будинків і прибудинкових територій”, наказу Державного комітету України по житлово�кому�
нальному господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для
робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду” та в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, які надаються житло�
во�будівельними кооперативами (далі — ЖБК), об’єднання�
ми співвласників багатоквартирних будинків (далі — ОСББ),
іншими балансоутримувачами жилих будинків, що не від�
носяться до комунальної форми власності, уповноважени�
ми ними особами або управителями жилих будинків по кож�
ному будинку окремо, на серпень та вересень 2009 року
(додаються).

2. ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жилих бу�
динків, що не відносяться до комунальної форми власності,
уповноваженим ними особам або управителям жилих будин�
ків, що надають послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій по будинкам, які не включені до
цього розпорядження застосовувати тарифи на ці послуги,
які встановленні розпорядженням Київської міської держав�
ної адміністрації від 19.05.2000 № 748 “Про встановлення
розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та при�
будинкових територій в м. Києві” із змінами і доповнення�
ми, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 30.05.2007 № 641 “Про впорядкування розмірів та�
рифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових
територій та внесення змін до розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 19.05.2000 № 748”;

2.1. ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жилих бу�
динків, що не відносяться до комунальної форми власності,
уповноваженим ними особам або управителям жилих будин�
ків, що надають послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій по будинкам, які передбачені пунк�
тами 1, цього розпорядження, тарифи, передбачені пунк�
том 2 не застосовувати.

2.2. ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жилих бу�
динків, що не відносяться до комунальної форми власності,
уповноваженим ними особам або управителям жилих будин�
ків, що надають послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій по будинкам, які не включені до
цього розпорядження подати до Головного управління з пи�
тань цінової політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) відповідні
розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій та результати громадських
слухань, оформлених письмово в установленому законо�
давством порядку для встановлення тарифів по цим будин�
кам.

3. ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жилих бу�
динків, що не відносяться до комунальної форми власності,
уповноваженим ними особам або управителям жилих будин�
ків проводити розрахунки за послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій з громадянами, що
проживають на другому поверсі в будинках, перша зупин�
ка ліфту в яких розташована між першим та другим повер�
хами, за розмірами, встановленими для перших поверхів.

4. ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жилих бу�
динків, що не відносяться до комунальної форми власності,
уповноваженим ними особам або управителям жилих будин�
ків укласти до 01.10.2009 договори про надання послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з
квартиронаймачами та власниками жилих приміщень відпо�
відно до Типового договору затвердженого постановою Ка�
бінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529.

4.1. Контроль за виконанням пункту 4 цього розпоря�
дження покласти на виконавчі органи районних у місті Ки�
єві рад (районні у місті Києві державні адміністрації) та Го�
ловне управління житлового господарства виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

5. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район�
ним у місті Києві державним адміністраціям) забезпечити
укладання договорів між ЖБК, ОСББ та іншими балансоут�
римувачами жилих будинків, що не відносяться до кому�
нальної форми власності, уповноваженими ними особами
або управителями жилих будинків та орендарями (власни�
ками) нежилих приміщень, власниками та квартиронайма�
чами квартир, які використовують їх не за призначенням на
відшкодування витрат з утримання будинку та прибудинко�
вої території за тарифами, розрахованими відповідно до по�
станови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 та
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та жит�
лової політики України від 05.09.2001 № 176 “Про затвер�
дження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів під�
приємницької діяльності в утриманні будинків і прибудин�
кових територій”, але не нижчими, ніж передбачено цим
розпорядженням.

6. Заборонити ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримува�
чам жилих будинків, що не відносяться до комунальної фор�
ми власності, уповноваженим ними особам або управите�
лям жилих будинків, здійснювати переукладення угод з ви�
конавцями робіт та послуг, вартість яких відшкодовується
за рахунок тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій (в разі збільшення цін та
тарифів на ці послуги), без відповідного погодження з Го�
ловним управлінням з питань цінової політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

7. ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жилих бу�
динків, що не відносяться до комунальної форми власності,
уповноваженим ними особам або управителям жилих будин�
ків, враховуючи збільшення надходження коштів, провести
необхідні роботи з поліпшення якості послуг з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій.

7.1. У разі ненадання послуг або надання їх не в повно�
му обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від
нормативних ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жи�

лих будинків, що не відносяться до комунальної форми влас�
ності, уповноваженим ними особам або управителям жилих
будинків необхідно здійснити перерахунок розміру плати за
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій.

7.2. Контроль за виконанням пунктів 7 та 7.1. цього
розпорядження покласти на виконавчі органи районних
у місті Києві рад (районні у місті Києві державні адмініс�
трації), Головне управління житлового господарства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та Головне управління кон�
тролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

8. ЖБК, ОСББ та іншим балансоутримувачам жилих бу�
динків, що не відносяться до комунальної форми власності,
уповноваженим ними особам або управителям жилих будин�
ків укласти угоди з підприємствами, організаціями та уста�
новами, які забезпечуватимуть прийняття та здійснення пе�
реадресації коштів платників житлово�комунальних послуг
на транзитний рахунок Комунального підприємства “Голов�
ний інформаційно�обчислювальний центр” з оплатою за�
значених послуг в розмірі не більше 1 відсотка від прийня�
тих платежів.

9. Встановити розмір відшкодувань витрат на виконання
робіт, пов’язаних з розщепленням платежів населення за по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій для Комунального підприємства “Головний інфор�
маційно�обчислювальний центр” до 0,5 відсотка від сум, от�
риманих на транзитний рахунок, відповідно до укладених до�
говорів.

10. Виконавцям послуг з вивезення та знешкодження
твердих побутових відходів, експлуатації та обслуговування
ліфтів та диспетчерських систем, обслуговування димовен�
тиляційних каналів, з метою прискорення надходження кош�
тів на рахунки підприємств шляхом розщеплення платежів
населення з тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій, надати Комунальному під�
приємству “Головний інформаційно�обчислювальний центр”
інформацію про договірні стосунки з ЖБК, ОСББ та іншими
балансоутримувачами жилих будинків, що не відносяться
до комунальної форми власності, уповноваженими ними
особами або управителями жилих будинків та укласти від�
повідні договори.

11. При перерахунку тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій подати до Го�
ловного управління з питань цінової політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) відповідні розрахунки тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та
результати громадських слухань, оформлених письмово в
установленому законодавством порядку для встановлення
тарифів по цим будинкам.

12. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям:

забезпечити безумовне виконання розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1838
“Про соціальний захист населення міста Києва в умовах за�
провадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на
житлово�комунальні послуги” із змінами і доповненнями;

організувати роботу по найшвидшому нарахуванню суб�
сидій громадянам, які звернулись з цього питання та про�
вести перерахунки раніше призначених субсидій;

13. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Головному фінансовому управ�
лінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та просити постійну комі�
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�
економічно розвитку та постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань охорони здоров’я та соціального захисту внес�
ти пропозиції виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) щодо забезпечен�
ня гарантованого рівня соціального обслуговування населен�
ня у зв’язку із поетапним приведенням тарифів на житло�
во�комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

14. Організаціям та установам, які проводять нарахуван�
ня платежів населенню за житлово�комунальні послуги, на�
рахування субсидій та компенсацій для відшкодування ви�
трат на оплату житлово�комунальних послуг, провести на�
рахування плати за житлово�комунальні послуги та відпо�
відних пільг.

15. Зобов’язати ЖБК, ОСББ та інших балансоутримува�
чів жилих будинків, що не відносяться до комунальної фор�
ми власності, уповноважених ними осіб або управителів жи�
лих будинків та виконавців послуг своєчасно передавати до
Комунального підприємства “Головний інформаційно�об�
числювальний центр” інформацію про зміни в договірних
стосунках.

16. Комунальному підприємству “Головний інформацій�
но�обчислювальний центр”, відповідно до укладених угод з
організаціями та установами, які проводять нарахування
платежів населенню за житлово�комунальні послуги, прово�
дити друкування рахунків на їх оплату та розщеплення пла�
тежів населення за комунальні послуги на рахунки вироб�
ників та виконавців цих послуг.

17. Взяти до відома, що рішенням Київської міської ради
від 06.03.2009 № 124/1179 передбачені бюджетні призначен�
ня на дотацію житлово�комунальному господарству для відшко�
дування різниці в тарифах на житлово�комунальні послуги.

18. За достовірність даних, наданих до розрахунків та�
рифів, персональну відповідальність несуть керівники житло�
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У випуску газети «Хрещатик» № 198 (631) від 28.07.09 помилково було надруковано рішення Київської міської ради 
№ 657/657 від 27.11.08 «Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м.Києві». На вказане рішен�
ня Київради прокуратурою міста Києва 20.02.09 принесено протест. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про прокура�
туру», внесений протест зупинив дію вказаного рішення.

Про затвердження тарифів на теплову енергію, 
встановлення та погодження тарифів на комунальні 
послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води для населення
Розпорядження № 981 від 31 серпня 2009 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 842�р “Про призу�
пинення дії деяких розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації з питань встановлення
(погодження) тарифів на житлово�комунальні послуги в м. Києві” та з урахуванням ухвали Окружного ад�
міністративного суду м. Києва від 12.08.2009 “Про забезпечення адміністративного позову” по справі № 2а�
9705/09/2670 за позовом Кабінету Міністрів України до виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), і з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та на�
дають житлово�комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих ви�
трат, визначених висновками Державної інспекції з контролю за цінами в м. Києві, відповідно до законів
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про тепло�
постачання”, “Про житлово�комунальні послуги”, Правил надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з центра�
лізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Ка�
бінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Порядку формування тарифів на виробництво, транспор�
тування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, на виконання рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилення фі�
нансово�бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку
України”, введеного Указом Президента України від 24 жовтня 2008 року № 965, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

№
п/п

Наймен вання Одиниця
вимір

Тариф, рн за
одиницю вимір за
місяць (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності б дин ово о та
вартирних засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення, для проведення розрах н ів
з населенням

1 Г ал 184,41

2. Централізоване опалення для населення (при відс тності
б дин ових та вартирних засобів облі теплової енер ії)

1 в. м
опалюваної

площі в місяць

2,26*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон для
нарах вань піль та с бсидій при проведенні розрах н ів з
населенням за по азаннями б дин ово о та вартирних
засобів облі теплової енер ії

1 в. м
опалюваної

площі в місяць

4,52

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в
місяць

14,10

5. Гаряча вода для населення при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 11,75

6. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води з ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в
місяць

41,14

7. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами

на 1 особ в
місяць

27,61

8. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в
місяць

32,89

Назва підприємства Тариф за 1 Г ал ( рн)

без ПДВ з ПДВ

АК "Київенер о" 126,85
125,47*

152,22
150,56*

ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" 126,85
125,47*

152,22
150,56*

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 31 серпня 2009 № 981

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з населенням

* Розрахунки за опалення проводяться щомісячно про�
тягом року.

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
� з релігійними організаціями, в частині жилих примі�

щень, де проживають монахи та монахині;
� з членами творчих спілок для приміщень майстерень�

студій, у випадку укладення прямих договорів з виконавця�
ми послуг.

2. Опалювана площа квартири — площа всіх житлових та
підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, ту�
алету, ванної кімнати, перегородок, коридорів, комірчини то�
що) в межах внутрішньої поверхні стін і перегородок квар�
тири без урахування площі неопалювальних лоджій і балко�
нів.

3. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності від�
повідних квартирних та будинкових засобів обліку.

4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душа�
ми, враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігрівається.

5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мий�

ками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що
підігрівається.

6. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим
постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладна�
ними душами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що піді�
грівається.

7. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках вра�
ховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрівається.

8. В тарифах на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг
враховані витрати виконавців послуг за нарахування, збір та
облік платежів, підприємств, організацій та установ — за
прийом та перерахування платежів та витрати КП “Голов�
ний інформаційно�обчислювальний центр”, що визначені на
підставі укладених договорів.

8.1. У випадку реалізації виконавцями комунальних по�
слуг іншим виконавцям розрахунки проводяться за тарифа�
ми, зменшеними на витрати, що передбачені у п.8, тобто
за тарифами для виробника послуг.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

* Тариф на теплову енергію застосовується, якщо будинковий засіб обліку теплової енергії належить балансоутримува�
чу жилого будинку або відсутній.

Примітки:
1. Тарифи на теплову енергію застосовуються і при розрахунках з балансоутримувачами теплових пунктів, житлово�екс�

плуатаційними організаціями, житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будин�
ків, іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, за теплову енергію, яка використана ними на влас�
ні потреби.

2. Для розрахунку за теплову енергію із майстернями членів творчих спілок, у випадку укладення ними прямих догово�
рів з АК”Київенерго” та ЗАТ”ЕК”ДАРтеплоцентраль”, застосовується тариф, встановлений для житлово�експлуатаційних ор�
ганізацій.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий1. Затвердити тарифи на теплову енергію, що вироб�
ляється АК “Київенерго” та ЗАТ “ЕК ”ДАРтеплоцентраль”
для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в то�
му числі житлово�експлуатаційним організаціям, житлово�
будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників ба�
гатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жи�
лих будинків усіх форм власності, для вироблення/ство�
рення комунальних послуг з централізованого опалення і
постачання гарячої води населенню, за виключенням теп�
лової енергії, що відпускається ЗАТ ”ЕК ”ДАРтеплоцен�
траль” через теплові пункти, які знаходяться на балансі
АК”Київенерго”, на серпень та вересень 2009 року (до�
даються).

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 1 цього
розпорядження, враховують вартість теплової енергії, вироб�
леної на ТЕЦ, витрати на виробництво теплової енергії на
котельнях, вартість транспортування до теплових пунктів, а
в інших випадках — до межі балансової належності та ви�
трати на постачання юридичним особам.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централі�
зованого опалення і постачання гарячої води виконавцям
цих послуг комунальної форми власності для здійснення
розрахунків з населенням та погодити на цьому рівні тари�
фи на зазначені послуги виконавцям цих послуг інших форм
власності на серпень та вересень 2009 року (додаються).

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 2 цього
розпорядження, враховують вартість холодної води, яка за�
куповується для виробництва послуг з централізованого
постачання гарячої води усіма балансоутримувачами тепло�
вих пунктів, в тому числі АК”Київенерго” (в частині тепло�
вих пунктів, що знаходяться на її балансі та в зоні теплопос�
тачання АК”Київенерго”) і ЗАТ”ЕК”ДАРтеплоцентраль” — на
теплових пунктах, що знаходяться на балансі АК”Київенерго”
в зоні теплопостачання ЗАТ”ЕК”ДАРтеплоцентраль”.

3. Взяти до відома, що тарифи на теплову енергію та ко�
мунальні послуги з централізованого опалення і постачан�
ня гарячої води, затверджені та встановлені пунктами 1 та
2 цього розпорядження, є збитковими і відшкодовують ви�
трати з їх виробництва та надання в середньому лише на
81 відсоток.

4. Виконавцям послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води проводити розрахунки зі спожива�
чами відповідно до Правил надання послуг з централізова�
ного опалення, постачання холодної та гарячої води і водо�
відведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.2005 № 630.

У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між
виконавцем та виробником регулюються окремим догово�
ром за істотними умовами, як передбачено ст.26 Закону
України “Про житлово�комунальні послуги”.

5. У разі невиконання АК”Київенерго” взятих на себе зо�
бов’язань щодо виконання функцій виробника комунальних
послуг з централізованого опалення та постачання гарячої
води, відповідно до договору на виробництво комунальних
послуг з постачання гарячої води та централізованого опа�
лення від 14.08.2007 з 15.09.2009, Головному управлінню
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) та Головному управлінню палива, енергетики та енер�
гозбереження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) розпочати про�
цедуру вилучення та передачі іншому підприємству майна
територіальної громади м. Києва, що знаходиться у воло�
дінні та користуванні АК”Київенерго”.

6. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район�
ним у місті Києві державним адміністраціям) забезпечити
постійний контроль за прийняттям в експлуатацію квартир
(після їх реконструкції та ремонту, з поліпшеним благоуст�
роєм і встановленням не передбаченого попереднім проек�
том обладнання (басейнів, саун, гідромасажу тощо) тільки
при наявності засобів обліку холодної та гарячої води та по�
годженням проектів з теплопостачальними підприємствами,

ВАТ “АК “Київводоканал”, балансоутримувачами теплових
пунктів та балансоутримувачами жилих будинків.

7. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві адміністраціям), Головному управлінню жит�
лового господарства виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) протягом ве�
ресня 2009 року завершити укладання договорів виконав�
ців комунальних послуг із споживачами на їх надання.

8. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям:

забезпечити безумовне виконання розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1838
“Про соціальний захист населення міста Києва в умовах за�
провадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на
житлово�комунальні послуги” (із змінами і доповненнями);

організувати роботу по найшвидшому нарахуванню суб�
сидій громадянам, які звернулись з цього питання, та про�
вести перерахунки призначених субсидій.

9. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям забезпечити безумовне виконання роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 25.06.2009 № 712
“Про надання щомісячної адресної безготівкової допомоги
окремим категоріям соціально незахищених верств насе�
лення м. Києва в зв’язку з поетапним приведення тарифів
на комунальні послуги до економічно обгрунтованих витрат”
(із змінами і доповненнями).

10. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному фінансовому
управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та просити постій�
ну комісію Київської міської ради з питань бюджету та со�
ціально�економічно розвитку та постійну комісію Київської
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального за�
хисту внести пропозиції виконавчому органу Київської місь�
кої ради (Київській міській державній адміністрації) щодо за�
безпечення гарантованого рівня соціального обслуговуван�
ня населення у зв’язку із поетапним приведенням тарифів
на житлово�комунальні послуги до економічно обґрунтова�
ного рівня.

11. Організаціям та установам, які проводять нарахуван�
ня платежів населенню за житлово�комунальні послуги, на�
рахування субсидій та компенсацій для відшкодування ви�
трат на оплату житлово�комунальних послуг, провести на�
рахування плати за житлово�комунальні послуги та відпо�
відних пільг.

12. Комунальному підприємству “Головний інформацій�
но�обчислювальний центр” відповідно до укладених угод з
організаціями та установами, які проводять нарахування
платежів населенню за житлово�комунальні послуги, прово�
дити друкування рахунків на їх оплату та розщеплення пла�
тежів населення за комунальні послуги на рахунки вироб�
ників та виконавців цих послуг.

13. Взяти до відома, що рішенням Київської міської ра�
ди від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік” передбачені бюджетні призначення на дотацію
житлово�комунальному господарству для відшкодування різ�
ниці в тарифах на житлово�комунальні послуги.

14. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 31 серпня 2009 № 981

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” 

та ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль”для відпуску балансоутримувачам теплових 
пунктів, в тому числі житлово4експлуатаційним організаціям, 

житлово4будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих 

будинків усіх форм власності, для вироблення/створення 
комунальних послуг з централізованого опалення і постачання 

гарячої води населенню

во�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників бага�
токвартирних будинків та інші балансоутримувачі жилих бу�
динків, уповноважені ними особи або управителі жилих будин�
ків.

19. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

20. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Додатки до розпоряджень №№ 978, 979 від 31 серпня 2009 року будуть надруковані 
у найближчих номерах газети “Хрещатик”.
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ùîðîêó, ãîòóþ÷èñü äî 1 âåðåñ-
íÿ, áàòüêè êóïóþòü øê³ëüíó ôîð-
ìó äëÿ ñâî¿õ ä³òåé, ï³äðó÷íèêè, çî-
øèòè. Äëÿ òîãî, ùîá ³ âèõîâàíö³
äèòÿ÷îãî áóäèíêó “Ãí³çäå÷êî” â
²âàíê³âñüêîìó ðàéîí³ Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³ çìîãëè ï³äãîòóâàòèñÿ äî
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, óêðà¿í-
ñüêèé “ÁÒÀ-Áàíê” ïåðåðàõóâàâ ô³-
íàíñîâó äîïîìîãó íà ðàõóíîê óñ-
òàíîâè.

Â³ò÷èçíÿí³ áàíê³ðè — äàâí³ äðó-

ç³ äèòÿ÷îãî áóäèíêó. Âîñåíè ìèíó-
ëîãî ðîêó áàíê ðåêîíñòðóþâàâ ´à-
íîê á³ëÿ âõîäó â áóä³âëþ. Òåïåð
ñõîäèíêè çàõèùåí³ â³ä ïîïàäàííÿ
êðàïåëü ³ç äàõó ³ íå ïîêðèâàþòüñÿ
ëüîäÿíîþ ê³ðêîþ âçèìêó. Òàêîæ
áàíêîì áóëî ñïëà÷åíî çà ïåðåîá-
ëàäíàííÿ ì³êðîàâòîáóñà, íà ÿêîìó
ä³òè âè¿æäæàþòü íà âèõ³äí³ äî Êè-
ºâà, à ó ðàç³ åêñòðåíî¿ ïîòðåáè,
øâèäêî ä³ñòàþòüñÿ äî ë³êàðí³.

Äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò “ÁÒÀ-
Áàíê” êóïèâ ³ ïåðåäàâ ä³òÿì íî-
âîð³÷íó ÿëèíêó, ñîëîäê³ ïîäàðóí-
êè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè, ðîçâèâàþ÷³ ³ã-

ðè òà êíèæêè. Ñï³âðîá³òíèêè
áàíêó îðãàí³çóâàëè äëÿ ä³òåé ñâÿ-
òî Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ñõîäèëè ç
íèìè íà äèòÿ÷³ ñïåêòàêë³ äî òå-
àòð³â, äî Íàö³îíàëüíîãî öèðêó.

Ïðèºìíî, ùî ñêëàäíà åêîíî-
ì³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ íå ïåðå-
øêîäèëà “ÁÒÀ-Áàíêó” ïðîäîâ-
æèòè ï³êëóâàòèñÿ ïðî ä³òåé, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî òåïëà.
Öüîãî ë³òà áàíê ïåðåðàõóâàâ ô³-
íàíñîâó äîïîìîãó äëÿ ðåìîíòó
êîòåëüíî¿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó, à òà-
êîæ íà ë³òíº îçäîðîâëåííÿ ä³òåé
ïåðåä íîâèì íàâ÷àëüíèì ðîêîì

Äèòÿ÷å ùàñòÿ óçàêîíÿòü
“Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé” íå çàëèøèëî áàéäóæèìè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю перший за-
ст пни олови КМДА Де-
нис Басс разом із народ-
ним деп татом У раїни
Ганною Герман відвідали
Центр допомо и дітям
“Місто щасливих дітей”.
Саме діяльність цьо о
центр ля ла в основ за-
онопрое т , що сприяти-
ме створенню та их за-
ладів не лише в столиці,
а й по всій У раїні.

Ãîñò³ ïðèâåçëè ìàëå÷³ ÷èìàëî
ð³çíèõ ïîäàðóíê³â ³ íå ïðèõîâó-
âàëè ñâîãî çàäîâîëåííÿ â³ä ïîáà-
÷åíîãî. Ä³òè ïîêàçàëè ¿ì ì³í³-âè-
ñòàâó çà âëàñíèì ñöåíàð³ºì —
îñó÷àñíåíó âåðñ³þ êàçêè “×åðâî-
íà Øàïî÷êà”, äå í³õòî í³êîãî íå
ç’¿äàº, à âñ³ ñï³ëüíî éäóòü äèâè-
òèñÿ ó ô³íàë³ õ³òîâó ïåðåäà÷ó ïî
òåëåáà÷åííþ. Ç ïîâåä³íêè âèõî-
âàíö³â çàêëàäó áóëî ïîì³òíî, ùî
Äåíèñ Áàññ — ÷àñòèé ã³ñòü ó
“Ì³ñò³ ùàñëèâèõ ä³òåé”, áî ïðàê-
òè÷íî âñ³ “ì³ñöåâ³” éîãî çíàþòü.
Íàðîäíèé äåïóòàò Ãàííà Ãåðìàí
çðàä³ëà çóñòð³÷³ íå ìåíøå çà ìà-
ëå÷ó ³ íàâ³òü, íå âàãàþ÷èñü, îäÿã-
ëà íà ñåáå ô³ðìîâó ìàéêó çàêëà-
äó, “ùîá ïî÷óâàòèñÿ ìåøêàíêîþ
òàêîãî ìàëåíüêîãî ì³ñòà ùàñòÿ”.

“Òàêèé áóäèíîê ìîæå áóòè
äîáðèì ïðèêëàäîì ñòâîðåííÿ çà-
ãàëüíîóêðà¿íñüêîãî ìåöåíàòñüêî-
ãî ðóõó äëÿ çàõèñòó ä³òåé, îñê³ëü-

êè â³ä òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ â
äåðæàâ³, íàéá³ëüøå ñòðàæäàþòü
ä³òè. ß áåðó íà ñåáå ì³ñ³þ çàðå-
ºñòðóâàòè òàêèé çàêîíîïðîåêò,
ÿêèé íå ïåðåøêîäæàòèìå, à äî-
ïîìàãàòèìå ìåöåíàòàì. ß äóìàþ,
ïàðëàìåíò ïîâèíåí ï³äòðèìàòè
òàêèé çàêîíîïðîåêò. ß äóæå ðà-
äà, ùî ñþäè ïðè¿õàëà, ³ ïðè-
¿æäæàòèìó ñþäè ÷àñò³øå. ² õîò³-
ëà á, ùîá Êè¿â ñòàâ ï³îíåðîì ó
çàðîäæåíí³ ìåöåíàòñüêîãî ðóõó
äëÿ çàõèñòó ä³òåé”,— ïîä³ëèëàñÿ
âðàæåííÿìè Ãàííà Ãåðìàí.

Ó öüîìó çàêëàä³ ä³òè ïåðåáóâà-
þòü òèì÷àñîâî, äîêè òðèâàº ¿õíÿ
ðåàá³ë³òàö³ÿ ï³ñëÿ æèòòºâèõ ïî-
íåâ³ðÿíü, ÿê³, çâ³ñíî, ó êîæíî¿
äèòèíè áóëè ñâî¿. Ïî ñóò³, öå
ñâîºð³äíèé ñàíàòîð³é, â ÿêîìó
âîíè â³äïî÷èâàþòü ï³ñëÿ “âóëè-
ö³”, à ïîò³ì ¿õ àáî çàáèðàþòü îï³-
êóíè, êîòð³ ïðàãíóòü âçÿòè íà âè-
õîâàííÿ äèòèíó, àáî âîíè ïî-
òðàïëÿþòü äî â³äïîâ³äíîãî äèòÿ-
÷îãî çàêëàäó çã³äíî ç ð³øåííÿì
îðãàí³â âëàäè.

“Íàðàç³ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³â-
í³ íå âèçíà÷åíî ÷³òêîãî ñòàòóñó
òàêîãî äèòÿ÷îãî çàêëàäó, ùî óñ-
êëàäíþº ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòèñÿ
áëàãîä³éíèì îðãàí³çàö³ÿì òàêîãî
ïðîô³ëþ”,— ïîÿñíèâ æóðíàë³ñ-
òàì çàêîíîòâîð÷ó ïðîáëåìó ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Íà éîãî ïåðåêîíàí-
íÿ, âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó ãðî-
ìàäñüêîñò³, îñîáëèâî íàðîäíèõ
äåïóòàò³â íà òàêèé ÿñêðàâèé ïðè-
êëàä óñï³øíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
íåäåðæàâíîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó
ÿê “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”, ùî
áóëî ñòâîðåíî çà ñïðèÿííÿ ìåðà

Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà
ìåöåíàòñüê³ êîøòè. Ïîêè ùî òà-
êèé öåíòð îäèí ó ñòîëèö³, òà íå-
çàáàðîì çàïëàíîâàíî â³äêðèòè ùå
îäèí íà 50 ä³òåé.

“Íàñïðàâä³, º ÷èìàëî îõî÷èõ
çàéìàòèñÿ áëàãîä³éí³ñòþ, ïðîòå
äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè
´ðóíòîâíó çàêîíîäàâ÷ó áàçó, ó
ÿê³é áóäå ïðîïèñàíî âñ³ ïðîöå-
äóðí³ ìîìåíòè ñòâîðåííÿ òàêèõ
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â, êîíòðîëü çà ¿õ-
íüîþ ðîáîòîþ, ô³íàíñîâîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ, à ãîëîâíå — çà ïðîöå-
ñîì âèõîâàííÿ. Ó ñòîëèö³ áàãàòî
áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé, à òàê³ öåí-
òðè ìîæóòü çíà÷íî ïîë³ïøèòè
ñèòóàö³þ ³ äàòè áàãàòüîì “ïóò³âêó
â æèòòÿ”,— çàóâàæèâ Äåíèñ Áàññ.

Íàãàäàºìî, ùî ñüîãîäí³ â äè-
òÿ÷îìó öåíòð³ “Ì³ñòî ùàñëèâèõ
ä³òåé” âèõîâóºòüñÿ 20 ä³òåé. Öåé
óí³êàëüíèé äèòÿ÷èé öåíòð â³ä-
êðèòî ó ñ³÷í³ 2008 ðîêó çà êîø-
òè Áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ì³ñ-
òî ùàñëèâèõ ä³òåé”. Öåíòð ñòâî-
ðåíî çà ïðèíöèïîì âåëèêîãî çà-
òèøíîãî áóäèíêó: ¿äàëüíÿ ç êà-
ì³íîì, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ñïîðòçàë,
íàâ÷àëüíèé êàá³íåò, ê³ìíàòè
ïñèõîëîãà òà ë³êàðÿ. Ó çàêëàä³
æèâóòü ïîêèíóò³ òà ïîçáàâëåí³
áàòüê³âñüêî¿ îï³êè ä³òè. Îñíîâ-
íèìè çàâäàííÿìè öåíòðó º íà-
äàííÿ êîìïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, îðãà-
í³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé ç óðàõó-
âàííÿì ¿õí³õ ìîæëèâîñòåé, ðîç-
âèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé òà ïî-
øóê ¿ì ðîäèíè. Ó öåíòð³ ïðàöþº
30 ñï³âðîá³òíèê³â, ñåðåä íèõ —
âèõîâàòåë³, ïñèõîëîãè, ñîö³àëüí³
ïåäàãîãè òà ë³êàð

Перший заст пни олови КМДА Денис Басс частий ість “Місті щасливих дітей”
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Óêðà¿íñüêèé “ÁÒÀ-Áàíê” äîïîìàãàº ä³òÿì, 
ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêî¿ îï³êè

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.

на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.

на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.

на 12 місяців —73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 24 рн. 76 оп.

на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.

на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.

на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
О олош є он рс на заміщення ва антної посади заст пни а начальни а

Головно о правління зв’яз , інформатизації та захист інформації
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації).

Основні обов’яз и:
- здійснення ерівництва діяльністю Головно о правління поряд деле ованих йом

начальни ом Головно о правління повноважень;
- забезпечення своєчасно о і я існо о ви онання рішень Київради, розпоряджень

Київсь ої місь ої державної адміністрації, дор чень Київсь о о місь о о олови,
перспе тивних і поточних планів діяльності Головно о правління;

- часть розробленні прое тів ор анізаційних, розпорядчих і нормативних до ментів
Київсь ої місь ої державної адміністрації з питань зв’яз , інформатизації та захист
інформації.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним

рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менше 3 ро ів або

стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах е ономі и не менше
4 ро ів, або стаж роботи на посаді оловно о спеціаліста не менше 7 ро ів;

- післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління;
- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність;
- вільне володіння раїнсь ою мовою.

Конта тний телефон: 254-16-91.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і на ород
апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом
30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті, за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати ,
36, аб. 1109-а.

Я що ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад, можна
надіслати інформацію з власними даними за встановленою формою розміщеною на
офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої влади wvvw.kmv.gov.ua на еле тронн адрес
kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа своє прізвище.

До ва и а ціонерів
П блічно о а ціонерно о товариства “ПРАЙМ-БАНК”

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПАТ “ПРАЙМ-БАНК” повідомляє, що позачер ові За альні збори відб д ться

6 жовтня 2009 ро о 13.00 за адресою: м. Київ, в л. Михайлівсь а, 6-А, поверх 4,
абінет № 410. Реєстрація а ціонерів проводиться 06 жовтня 2009 ро з 12.00
по 12.45 за місцем проведення зборів.

До часті За альних зборах доп с аються а ціонери, що є перелі власни ів
цінних паперів, с ладеном реєстратором станом на 06 жовтня 2009 ро .
А ціонерам необхідно при собі мати до мент, що посвідч є особ , представни ам
а ціонерів — до мент, що посвідч є особ та довіреність, оформлен з ідно
чинно о за онодавства.

Порядо денний:
1. Про обрання лічильної омісії, олови та се ретаря За альних зборів а ціонерів

ПАТ “ПРАЙМ-БАНК” та затвердження ре ламент роботи За альних зборів
а ціонерів.

2. Збільшення стат тно о апітал ПАТ “ПРАЙМ-БАНК”.

ПАТ “ПРАЙМ-БАНК” план є збільшити розмір стат тно о апітал шляхом
від рито о (п блічно о) розміщення за рах но збільшення іль ості а цій існ ючої
номінальної вартості з метою поповнення обі ових оштів. Заплановано додат ово
вип стити та розмістити прості іменні а ції іль ості 2 470 000 000 (два мільярди
чотириста сімдесят мільйонів) шт номінальною вартістю 0,01 рн (одна опій а)
ожна, за альною номінальною вартістю 24 700 000,00 ривень (двадцять чотири
мільйони сімсот тисяч ривень 00 оп). Мінімальний запланований розмір
збільшення стат тно о апітал 24 700 000,00 ривень (двадцять чотири мільйони
сімсот тисяч ривень 00 оп).

Ознайомитися з до ментами, пов’язаними з поряд ом денним зборів, можливо
за місцезнаходженням ПАТ “ПРАЙМ-БАНК”: м. Київ, в л. Михайлівсь а, 6-А, абінет
№ 410, з 9.00 до 18.00.

Телефони для довідо (044) 490-86-60.
Посадова особа ПАТ “ПРАЙМ-БАНК”, відповідальна за порядо ознайомлення

а ціонерів з до ментами — Голова правління Нищий С.В.
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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:  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, 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  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 1600
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День наповнений непередбач -
ваними подіями. Нічо о не пла-
н йте, а пливіть за течією і б дь-
те отові до модернізацій.
ОВНИ. Спрям йте енер ію в р сло

ори інальних справ. А тивіз йте оле -
тивн діяльність, беріть часть спор-
тивних заходах, походах, омандних і -
рах. Роз віт бізнес пропорційно зале-
жить від дипломатично омистецтва, вті-
лення новітніх про ресивних техноло ій.
Е сперимент йте, проводьте на ові до-
слідження. Нестандарний підхід — за-
пор а вашо о спіх . Не нехт йте по-
вся денними обов’яз ами та пі л йте-
ся про здоров’я.
ТЕЛЬЦІ. Доб вання та витрачання

рошей — ваша рідна стихія. Можна
вдало придбати еле трообладнання, за-
соби зв’яз , поб тов техні . Нові ді-
лові онта ти, свіжі джерела інформації
сприятим ть спішном пош робо-
ти, де можна реаліз вати творчі неор-
динарні зад ми. Одна не спо шайте-
ся на приб т и, що зваблюють медяни-
ом, там вам б де н дно й неці аво пра-
цювати.
БЛИЗНЯТА. Для вас ціл ом природ-

но і орисно діяти зла оді з др зями
або з їхньої подачі чи за їхньої підтрим-
и. Задоволення подар є а тивне жит-
тя (заняття спортом, подорожі, ділові
пере овори, оперативний обмін інфор-

мацією). Дивно відб деться знайомство
з новою сферою діяльності, особливо
я що ви одраз розпочнете з пра тич-
них занять. Спіл вання з членами сім’ї
б де доброзичливим— єшанс пороз -
мітися в поб тових питаннях, не пов’яза-
них із дов отривалими планами і зо-
бов’язаннями.
РАКИ. У ролі літератора, х дожни а,

м зи анта, педа о а, на овця ви б де-
те неперевершеними. Продемонстр -
єте ні альні природні здібності і зійде-
те на олімп поп лярності. Можливий
вдалий поворот подій та их сферах я
вели і апіталов ладення, часть не-
звичайних прое тах, новаторсь их до-
слідженнях, релі ійній діяльності. Не б -
с йте на місці, надихайтеся перспе ти-
вами, що від риваються, і впевнено р -
хайтеся вперед.
ЛЕВИ. Переб вають ч довій бойо-

вій формі, що сприятеме спіх на п б-
лічній арені. Цін йте ромадсь д м ,
з пова ою ставтеся до ч жо о автори-
тет , пере онань партнерів. Запропо-
н єте сприяння і підтрим своїм с про-
тивни ам — ваша ідність від цьо о ли-
ше ви рає. Навіть я що справите вра-
ження білої ворони в оле тиві і д же ви-
ділятиметеся на за альном фоні, то
обов’яз ово знайдіть спосіб продемон-
стр вати свою лояльність і потрібність
іншим людям.

ДІВИ. Ч довий час для др жньо о
спіл вання вільній невим шеній фор-
мі. Відб дов йте мости розхитаних сто-
с н ів із родичами, оле ами на робо-
ті, др зями, товаришами по бізнес . Є
ч дова можливість приділити ва лю-
дям, я і близь і вам по д х , чи дістати
та і самі зна и лояльності від них. Я -
що зазнаєте тр днощів професійній
реалізації і вам б де незатишно в рам-
ах офіційно о спіл вання, цей день
може стати справжньою відд шиною
для ваших поч ттів і вселити вір в май-
б тні трі мфи.
ТЕРЕЗИ. Присвятіть себемистецтв ,

а цент ючи ва на незвичайних, аван-
ардних темах. Знайти спонсорів, ста-
ти знаменитістю б де ле о. Матимете
шанс ви ористати свою поп лярність і
сл жбовий стан таємних цілях, нада-
ти проте цію, підтрим ом -неб дь.
Можлива а тивізація ділових онта тів із
іноземцями, робота з розповсюдження
знань, ор анізація ре ламних а цій.
Дальня подорож, що старт є цьо о дня,
обіцяє енер ійне спіл вання з пред-
ставни ами інших льт р, наб ття др -
зів і по ровителів.
СКОРПІОНИ. Для енер ійних до-

машніх переб дов, нововведень, пів-
лі доро их предметів інтер’єр , орис-
них поб тових інстр ментів — золотий
час. Я що вини н ть тр днощі, то чле-

ни вашої родини не залишать вас на
самоті. Можна запросити остей та ор-
аніз вати др жню вечір в рідній до-
мівці. Здоб ття знань, розширення р -
озор відб ватиметься в доброзичли-
вій атмосфері, а в ба атьох с прово-
дж ватиметься фліртом, любовним за-
хопленням.
СТРІЛЬЦІ.Щедрість, привітність,ши-

рота д ші та др желюбність, виявлені
вами, здатні миттєво переманити на свій
бі он рента. Я що ж примирення є
неможливим і навіть не роз лядається
стороною я реальне, то ви ористайте
тимчасове перемир’я з метою зробити
щось спільно. Цей день є плідним для
п блічних вист пів, спішно о зміцнен-
ня онта тів із ерівництвом, але за мо-
ви, я що виявите дипломатичність.
КОЗОРОГИ. Налашт йтеся ба ато і

прод тивно попрацювати, не заци лю-
ючись на дрібницях, тоді рошей заро-
бите достатньо, щоб придбати омріяні
по п и. Ублажайте апетити стримано,
аби не пор шити баланс “приб т и-ви-
трати”. Можливі непередбач вані ро-
шові надходження — напри лад, з не-
звично о, е спериментально о джере-
ла. За певної обережності та дотриман-
ні за онності обіцяють спіх валютні та
бан івсь і операції. У цей час можете
несподівано знайти нових др зів, спів-
робітни ів, однод мців.

ВОДОЛІЇ.С ромність нині вам не то-
вариш! Б дьте поперед , самоствер-
дж йтеся, презент йте себе! Втім, не
ни нете і двозначних моментів. Напри-
лад, ваша поп лярність, чарівність, та-
лант мож ть стати предметом прихова-
ної заздрості з бо партнера (с перни-
а).Щоб не створювати онфлі тних си-
т ацій і не позб тися яс раво о ідно о
спільни а, запропон йте своєм візаві
не с перництво, а співпрацю — бажа-
но в я ій-неб дь творчій ал зі. Любов-
ні і подр жні зв’яз и в цей час значно
зміцняться завдя и енер ійним спіль-
ним діям.
РИБИ. Від надмірно о захоплення

я ою-неб дь діяльністю чи підвищеної
непомірної а тивності може постражда-
ти здоров’я. Не беріть се на себе, а
спроможіться дещо деле вати іншим.
Розділіть із др зями і обов’яз и, і радо-
щі. Робота неформально о, творчо о ха-
ра тер принесе значно більше задо-
волення. Для тих, хто працює вдома,
а тивніше орист йтеся можливостями
Інтернет , тримайте р на п льсі со-
ціальних подій. Я що важ о впоратися
з поб товими завданнями, спроб йте
підійти до них по-новаторсь и, під лю-
чивши винахідливість, раціоналізм

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 1 âåðåñíÿ

Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ 
“ÒÎÏ 10”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Òå, ùî ìàéáóòíº “Àðñåíàëó”
òóìàííå, ñòàëî çðîçóì³ëî ùå
ê³ëüêà ðîê³â òîìó, êîëè â áóä³â-
ëþ âèð³øèëè “íå ïóñêàòè” Â³ê-
òîðà Ï³í÷óêà, ÿêèé ïåðøèì ïî-
áà÷èâ â “Àðñåíàë³” ìàéäàí÷èê
äëÿ ìàñøòàáíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿
ìèñòåöòâà. Â³äòîä³ ìèíóëî ÷èìà-
ëî ÷àñó, àëå êîíöåïö³ÿ ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó öüîãî îá’ºêòà íå
ñòàëà ÿñí³øîþ. Íà îñâîºííÿ âå-
ëè÷åçíèõ ïëîù ó ñåðö³ Êèºâà ïî-
òð³áí³ ÷èìàë³ êîøòè, ÿê³ áóëî âè-
ð³øåíî âèä³ëÿòè ç äåðæñêàðáíè-
ö³. Îñòàíí³õ ê³ëüêà ðîê³â â “Àð-
ñåíàë³” òðèâàëè ðåìîíòí³ ðîáî-
òè, à íàïåðåäîäí³ Äíÿ Íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò, ÿê ³
îá³öÿâ, â³äêðèâ ó áàãàòîñòðàæ-
äàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ ïåðøó âè-
ñòàâêó, ùî ä³ñòàëà ïîõìóðî-çëî-
â³ñíó íàçâó De Profundis, òîáòî
“Ç ãëèáèí”.

ßê ³ î÷³êóâàëîñÿ, ïðèì³ùåííÿ
“Àðñåíàëó” áóëî â ì³ðó ïîí³âå÷å-
íå “ºâðîðåìîíòîì”: çîêðåìà,
êðàñèâà öåãëÿíà êëàäêà íà ñò³íàõ
â³äòåïåð çàøèòà â “áëàãîðîäíèé”
á³ëèé êîë³ð. Ïðîòå îñòàòî÷íî ç³-
ïñóâàòè ïðèì³ùåííÿ âñå æ òàêè,
íà ùàñòÿ, çàáðàêëî ãðîøåé, ÿê,
âëàñíå, ³ çàê³í÷èòè ºâðîðåìîíò ó
ã³ãàíòñüê³é áóä³âë³. À âò³ì, óæå
ïåðøà âèñòàâêà îãîëèëà ³íøó, êó-
äè ñåðéîçí³øó ïðîáëåìó.

ßêîþ áóäå êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó
â³äðåìîíòîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ?

×èì éîãî, âëàñíå, ìàþòü íàì³ð
çàïîâíþâàòè ÷èíîâíèêè, ÿê³ ñòà-
âèëè ïåðåä ñîáîþ òàêå àìá³òíå
çàâäàííÿ ÿê ðåñòàâðàö³ÿ “Àðñå-
íàëó”? Àäæå öå òèñÿ÷³ ìåòð³â åêñ-
ïîçèö³éíîãî ïðîñòîðó. Ïîêè ùî
ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî òàêî¿
êîíöåïö³¿ âçàãàë³ íåìàº. Íèí³
“Àðñåíàëîì” êåðóþòü ëþäè, ÿê³
äàëåê³ â³ä êóëüòóðíîãî ìåíå-
äæìåíòó, à âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ äåô³-
öèòó “êðåàòèâó” çíàéøëè øëÿ-
õîì çàëó÷åííÿ äî êóðóâàííÿ ïåð-
øîãî ïðîåêòó Íàòàë³¿ Çàáîëîò-
íî¿ — äèðåêòîðà Óêðà¿íñüêîãî
äîìó.

Âèñòàâêà De Profundis, êóðàòî-
ðîì ÿêî¿ âèñòóïèëà ïàí³ Çàáîëî-
òíà,— ëîã³÷íå ïðîäîâæåííÿ òîãî
ï³äõîäó äî ìèñòåöòâà, ùî éîãî
îñòàíí³ìè ðîêàìè óñï³øíî âïðî-
âàäæóþòü â Óêðà¿íñüêîìó äîì³.
Íàâ³òü ÷àñòèíà åêñïîíàò³â âè-
ñòàâêè — öå íåíà÷å ò³ æ òàêè ñå-
ðåäíüîâ³÷í³ êàì’ÿí³ “áàáè”, ÿêèõ
ìè áà÷èëè ï³ä ÷àñ íåùîäàâíüîãî
òðàâíåâîãî ñàëîíó íà ªâðîïåé-
ñüê³é ïëîù³. Íå ìîæíà çàïåðå-
÷óâàòè, ùî á³ëüø³ñòü ïðåäñòàâëå-
íèõ îá’ºêò³â ñïðàâä³ º äóæå ö³í-
íèìè, ³ ïîêàçóâàòè ¿õ ïîòð³áíî,
ïðîòå åêñïîçèö³ÿ âèéøëà ö³êà-
âîþ øâèäøå íå çàâäÿêè êóðàòî-
ðàì ³ îðãàí³çàòîðàì ïðîåêòó, à
âñóïåðå÷ ¿ì. Òå, ÿê íà âèñòàâö³
ðîçì³ùåí³ åêñïîíàòè, çìóøóº çà-
ñóìí³âàòèñÿ, ùî êóðàòîðè êîëèñü
áóâàëè õî÷ íà îäí³é âåëèê³é çà-
õ³äí³é âèñòàâö³: îêð³ì êîïèöü ñ³-
íà íà âõîä³, ðåøòà åêñïîçèö³¿
ïðåäñòàâëåíà â êðàùèõ òðàäèö³-

ÿõ ðàäÿíñüêî¿ åïîõè — ïîõìóðî ³
íå çàõîïëèâî. Ñóìíî ³ â³ä òîãî,
ùî äî ìàñøòàáíî¿ ³ àìá³òíî¿ âè-
ñòàâêè íå âèäàíî ïîâíîö³ííîãî
êàòàëîãó, íåìàº í³ÿêîãî ïåðåêîí-
ëèâîãî ìèñòåöòâîçíàâ÷îãî ñóïðî-
âîäó, îêð³ì ñòèñëî¿ áðîøóðè ç
íåâèðàçíîþ  ïåðåäìîâîþ Íàòà-
ë³¿ Çàáîëîòíî¿ ³ êîðîòêèì îïè-
ñîì ñêëàäîâèõ ïðîåêòó.

Âèñòàâêó ïîä³ëåíî íà ê³ëüêà
îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ: “Òðèï³ëü-
ñüêà ñêóëüïòóðà”, “Ñòàðîäàâíÿ
ñêóëüïòóðà”, “Íàðîäíà äåðåâ’ÿíà
ñêóëüïòóðà”, “Áàðî÷íà ñêóëüïòó-
ðà”, “Îëåêñàíäð Àðõèïåíêî: êëà-
ñè÷íèé àâàí´àðä”, “Ñó÷àñíà äå-
ðåâ’ÿíà ñêóëüïòóðà”. Ñåðåä íàé-
ö³êàâ³øèõ åêñïîíàò³â âèñòàâêè —
ïðàäàâí³ îá’ºêòè: ñïîâíåí³ åêñ-
ïðåñ³¿ êàì’ÿí³ ñòåëè, à òàêîæ áà-
ðî÷íà ñêóëüïòóðà çàõ³äíî-óêðà-
¿íñüêîãî ìàéñòðà ²îàííà Ï³íçå-
ëÿ, â ÿê³é º òàêå ïåðåä÷óòòÿ àâàí-
´àðäó ç éîãî äåêîíñòðóêö³ºþ
ôîðìè, òàêà ñèëà òàëàíòó, ùî õî-
÷åòüñÿ ïðîáà÷èòè îðãàí³çàòîðàì
âèñòàâêè âñ³ îãð³õè êîíöåïö³¿.
Ïðîòå ðîçòàøîâàí³ ïîáëèçó ìå-
ä³à³íñòàëÿö³¿ “Âíóòð³øí³ çåìë³”,
“ßäðî” ³ “×àøà Miserere”, çàäó-
ìàí³ ÿê ³í’ºêö³ÿ “ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà” â òðàäèö³éíó òêàíèíó âè-
ñòàâêè, ä³þòü âèòâåðåæóþ÷å.
Îñîáëèâî ïðèãîëîìøóº ôðàçà-
ìåñåäæ â îïèñ³ îäíîãî ç ïðîåê-
ò³â: “×àøà Miserere, ÷àøà ïîêà-
ÿííÿ — öå òå, ÷èì ïîâèíåí ñòà-
òè “Àðñåíàë” ÿê ñèìâîë³÷íà ïî-
ñóäèíà óêðà¿íñüêî¿ äóõîâíîñò³”.
Ñïðàâä³, íàéá³ëüøå “Àðñåíàë”

ñüîãîäí³ íàãàäóº ñàìå “ïîñóäè-
íó”, êðàñèâó ³ ì³ñòêó ºìí³ñòü, ÿêó
íàøà âëàäà ïîêè ùî íå çíàº ÷èì
íàïîâíèòè òà é íàâðÿä ÷è ä³ç-
íàºòüñÿ, ÿêùî íå ñòâîðèòü åôåê-
òèâíî¿ äèíàì³÷íî¿ êîìàíäè ïðî-
ôåñ³îíàë³â ³ íå âèÿâèòü ïîë³òè÷-

íî¿ ³, ãîëîâíå, åñòåòè÷íî¿ âîë³ äî
çàâåðøåííÿ ïðîåêòó ³ ñòâîðåííÿ
â Óêðà¿í³ ñïðàâæíüîãî êóëüòóð-
íîãî êîìïëåêñó. ²íàêøå äîâå-
äåòüñÿ êàÿòèñÿ — çà íåñìàê, òÿ-
ãó äî ê³ò÷ó ³ áðàê ãðàìîòíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ïîë³òèêè

Ñèìâîë³÷íà ïîñóäèíà
óêðà¿íñüêî¿ äóõîâíîñò³
Êàïðåìîíò “Ìèñòåöüêîãî Àðñåíàëó” ñòàâ îäíèì 
ç íàéàìá³òí³øèõ ïðîåêò³â íèí³øíüî¿ âëàäè, ùî ðîç÷àðîâóþòü

Перша вистав а, що від рилася приміщенні “Арсенал ”, дістала назв
De Profundis, тобто “З либин”
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