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Ïåðøîêëàñíå ñâÿòî
Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè Äåíü çíàíü òà ïî÷àòîê íàâ÷àëüíîãî ðîêó

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Учора в сіх столичних ш олах прол нав пер-
ший дзвіно . Уперше за ш ільні парти сіли
двадцять три тисячі дітлахів. Учнів імназії
"Конс л" № 86 із Днем знань та почат ом
навчально о ро вітав перший заст пни о-
лови КМДА Анатолій Гол бчен о. За йо о
словами, до навчання иївсь их ш олах
під от валися добре. Зарплатню освітянам
виплачено, ремонти зроблено, та найважли-
віше — першо о вересня всі ш оли б ли з
еле троенер ією і світлом.

Øê³ëüí³ ïîäâ³ð'ÿ ó÷îðà çàïîâíèëè ïðè÷åïóðåí³ ä³òëà-
õè ç áóêåòàìè. Ë³òí³ êàí³êóëè ïîçàäó, òîæ òåïåð çíîâó óðî-
êè, äîìàøí³ çàâäàííÿ, âåñåë³ îäíîêëàñíèêè. Ïåðøèé äçâ³-
íîê ó÷îðà ïðîëóíàâ ó 528 êè¿âñüêèõ øêîëàõ. Çà ïàðòè ñ³-
ëè ìàéæå äâ³ñò³ òðèäöÿòü òèñÿ÷ ó÷í³â. Òà, áåçóìîâíî, íàé-

á³ëüøå õâèëþâàëèñÿ öüîãî äíÿ ïåðøà÷êè. Àäæå çà øê³ëü-
íèìè äâåðèìà äëÿ íèõ ðîçïî÷èíàºòüñÿ àáñîëþòíî íîâèé
ïåð³îä ó ¿õíüîìó æèòò³, ñïîâíåíèé ïåðåæèâàíü, îñîáèñ-
òèõ ïåðåìîã ³ äîñÿãíåíü. Öüîãîð³÷ ñòîëè÷í³ øêîëè ïðèé-
íÿëè äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ ïåðøîêëàñíèê³â.

Ï³ä äèòÿ÷èé ãîì³í òà âåñåëó ìóçèêó â³äáóâàëîñÿ ñâÿòî
ïåðøîãî äçâîíèêà â ã³ìíàç³¿ "Êîíñóë" ¹ 86. Ïåðøà÷êè
âåñåëèëè ãîñòåé ïîò³øíèìè â³ðøèêàìè, à ò³, äëÿ êîãî
öåé ïåðøèé äçâ³íîê áóâ îñòàíí³ì ó ¿õíüîìó æèòò³, âðàçèëè
ïðèñóòí³õ ùèðèìè ñëîâàìè âäÿ÷íîñò³ òà ñåðéîçíèìè ïðî-
ìîâàìè. Íå îá³éøëîñÿ íà ñâÿò³ áåç òàíö³â ³ ï³ñåíü. Îêð³ì
òîãî, â÷îðà äëÿ ó÷í³â â³ä÷èíèëèñÿ äâåð³ îíîâëåíèõ êëà-
ñ³â. ßê ³ ó âñ³õ ñòîëè÷íèõ øêîëàõ, òóò äî íàâ÷àëüíîãî ðî-
êó ãîòóâàëèñÿ ðåòåëüíî. Ïðîâåëè ðåìîíòè ó êàá³íåòàõ ³
êîðèäîðàõ, ï³äãîòóâàëè õàð÷îáëîê ³ ñïîðòçàëó. "Ìè íà-
ìàãàºìîñÿ ðîáèòè âñå ìîæëèâå, àáè ä³òÿì òóò áóëî êîì-
ôîðòíî, àäæå øêîëà äëÿ íèõ — äðóãèé ä³ì, à îäíîêëàñ-
íèêè — äðóãà ñ³ì'ÿ",— ñêàçàëà äèðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó Òåòÿíà Ìåëüíèê.

Íà ñâÿòî ïåðøîãî äçâ³íêà äî ã³ìíàç³¿ "Êîíñóë" çàâ³òàâ ³
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.
"Øê³ëüí³ ðîêè — íàéÿñêðàâ³ø³ òà îñîáëèâ³. Àäæå ñàìå òóò

çàêëàäàºòüñÿ ïåðøèé øëÿõ ó âåëèêå æèòòÿ, ôîðìóºòüñÿ õà-
ðàêòåð, çàðîäæóþòüñÿ ìð³¿. Ó øêîë³ ôîðìóþòüñÿ îñîáèñ-
òîñò³, òàì òè ñòàºø òèì, êèì áóäåø ó ìàéáóòíüîìó",— çà-
çíà÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Îêðåìî â³í çâåðíóâñÿ äî ïåðøî-
êëàñíèê³â, íàãîëîñèâøè, ùî ñàìå âîíè — âåëèêà íàä³ÿ íà
ñâ³òëå ìàéáóòíº, ÿêå âèáîðþâàëè çà ðîêè íåçàëåæíîñò³.

"Äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ìè ï³äãîòóâàëèñÿ äîáðå,—
ðîçïîâ³â ïàí Ãîëóá÷åíêî,— âñ³ì îñâ³òÿíàì âèïëà÷åíî
çàðïëàòó, â øêîëàõ ïðîâåäåíî ðåìîíòè". Âñ³ ñòîëè÷í³ äâà-
íàäöÿòèð³÷êè ðîçïî÷àëè íàâ÷àííÿ ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ òà
åëåêòðîåíåðã³ºþ. "Óñå çðîáëåíî òàê, ùîá ä³òè ç ðàä³ñòþ
ïðèõîäèëè äî øêîëè, à â÷èòåëÿì áóëî ëåãøå ïðàöþâàòè
³ íå äóìàòè ïðî æèòòºâ³ ïîòðåáè, ÿê³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷è-
òè äåðæàâà àáî ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè",— çàçíà÷èâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî. Â³í çàïåâíèâ, ùî øêîëè áóäóòü ï³ä ïîñò³éíèì
êîíòðîëåì ó ì³ñüêî¿ âëàäè, òîìó ïðîáëåì íàäàë³, çîêðå-
ìà ³ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä, íå áóäå.

Òåïëî ³ ñâ³òëî — öå, çâ³ñíî, âàæëèâî ³ ïîòð³áíî, àëå
ä³òëàõàì ïîäàâàé ïîäàðóíêè. Â ìåð³¿ ïîäóìàëè ³ ïðî öå.
Âñ³ ïåðøîêëàñíèêè îòðèìàëè íàáîðè â³ä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Äî íüîãî óâ³éøëè ùîäåííèê, êíèæêà
"Ìè — êèÿíè", àëüáîì äëÿ ìàëþâàííÿ òà çîøèòè
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Ш ільні подвір'я чора заповнили причеп рені дітлахи з б етами
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Íà òîðãîâåëüíèõ òî÷êàõ, ðîçòàøîâàíèõ
íà òåðèòîð³¿ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³-
òåí”, äîçâîëèëè ïðîäàâàòè ò³ëüêè ïðåñó,
êíèæêè, êàðòêè ïîïîâíåííÿ ðàõóíêó, áà-
òàðåéêè, ñóâåí³ðè òà êàíöåëÿðñüêå ïðèëàä-
äÿ. Ïðî öå éäåòüñÿ â ñîðòèìåíòíîìó ïåðå-
ë³êó, çàòâåðäæåíîìó ÊÌÄÀ. Ïðîäàæ ³íøèõ
òîâàð³â ìàº óçãîäæóâàòèñÿ ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì òîðã³âë³ òà ïîáóòó. “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” ìàº âïîðÿäêóâàòè òàðèôè
òà óêëàäàòè óãîäè ç òîðã³âöÿìè íà òåðì³í
äî 1 ì³ñÿöÿ ç ïðàâîì ïðîäîâæåííÿ. Ç òè-
ìè, õòî ïðîäàº áåç äîçâîë³â, ïîñèëÿòü áî-
ðîòüáó, çîêðåìà çà ï³äòðèìêè ñòîëè÷íîãî
óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ. Çàõîäè ìàþòü ïîë³ïøè-
òè áåçïåêó ïàñàæèð³â

Ó Êèºâ³ ç’ÿâëÿòüñÿ 
ñîö³àëüí³ ïðî¿çí³ êâèòêè

Ì³ñüêà âëàäà çàïðîâàäæóº ñîö³àëüí³ ïðî-
¿çí³ êâèòêè äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íàñåëåí-
íÿ, ÿê³ ä³ÿòèìóòü ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
ò³. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàëè ó
ÊÌÄÀ. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, íîâ³ ïðî¿çí³
ââîäÿòü ó çâ’ÿçêó ç³ ñòâîðåííÿì àâòîìàòè-
çîâàíî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðî¿çäó ³ îáë³êó ïà-
ñàæèð³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³. Âèãîòîâëåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðî¿çíèõ ³
³íôîðìóâàííÿ ïàñàæèð³â ïðî ¿õ âïðîâà-
äæåííÿ äîðó÷åíî ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”.

Êð³ì òîãî, ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” ñï³ëüíî
ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ ÊÌÄÀ ïîâèíí³ çàáåçïå-
÷èòè áåçïëàòíó âèäà÷ó ñîö³àëüíèõ ïðî¿çíèõ
êâèòê³â ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí. ßê
â³äîìî, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êèÿí, ÿê³ êîðèñ-
òóþòüñÿ ï³ëüãàìè íà ïðî¿çä ó ìóí³öèïàëü-
íîìó òðàíñïîðò³ ì³ñòà, ñÿãàº 700 òèñÿ÷
îñ³á

Ëåí³íà â³ääàëè ì³ñòó
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè óõâàëèâ ð³-

øåííÿ, ÿêèì âèêëþ÷èâ ïàì’ÿòíèê Âîëîäè-
ìèðó Ëåí³íó, ùî á³ëÿ Áåññàðàáñüêî¿ ïëî-
ù³, ç³ ñïèñêó ïàì’ÿòíèê³â íàö³îíàëüíîãî
çíà÷åííÿ. Â³äòåïåð ïîäàëüøà äîëÿ îá’ºêòà
çàëåæàòèìå ò³ëüêè â³ä ì³ñöåâî¿ âëàäè. Ë³-
äåð êîìóí³ñò³â Ïåòðî Ñèìîíåíêî íàçâàâ
óðÿäîâö³â, ÿê³ “ïîíèçèëè ðàíã” ïàì’ÿòíè-
êà, íåâ³ãëàñàìè. Çà éîãî ñëîâàìè, ÿêáè íå
ãåí³é âîæäÿ ïðîëåòàð³àòó, íèí³øí³ ïîë³òè-
êè íå çìîãëè á ïîñ³ñòè âëàäíèé îë³ìï, áåç-
ïëàòíî çäîáóâøè ÿê³ñíó ðàäÿíñüêó îñâ³òó.
Ïàí Ñèìîíåíêî çâåðíóâñÿ äî êèÿí ³ç çà-
êëèêîì çàõèñòèòè ñòîëèöþ â³ä “âàðâàð³â”,
ÿê³ é äî Øåâ÷åíêà â³çüìóòüñÿ, çà òå, ùî â³í
ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ. Íàãàäàºìî, ðàí³øå
ÊÌÄÀ äîçâîëèëà ÊÏÓ ëàãîäèòè çí³âå÷å-
íèé âàíäàëàìè ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó çà âëàñ-
íèé êîøò ïàðò³¿

Êðàùèõ êèÿí â³äçíà÷èëè
Ãðóïó êåð³âíèê³â ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ

³ îðãàí³çàö³é, íà÷àëüíèê³â ãîëîâíèõ óïðàâ-
ë³íü Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³äçíà÷å-
íî âèñîêèìè óðÿäîâèìè íàãîðîäàìè, ïðè-
ñâîºíî ïî÷åñí³ çâàííÿ. Ïðî öå ó ï’ÿòíè-
öþ ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿
ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðèñâîºíî
çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè ç âðó÷åííÿì îðäåíà
äåðæàâè ïðåçèäåíòó ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”
Ïåòðó Øèëþêó, îðäåíîì êíÿãèí³ Îëüãè I
ñòóïåíÿ íàãîðîäæåíî íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà-
¿íè â Êèºâ³ Íàä³þ Âåðíèãîðó, îðäåíîì “Çà
çàñëóãè” II ñòóïåíÿ — íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òè-
êè Âàñèëÿ ßñòðóáèíñüêîãî. Îêð³ì öüîãî,
ïðèñâîºíî çâàííÿ “Çàñëóæåíèé åêîíîì³ñò
Óêðà¿íè” äèðåêòîðó ÊÍÄ² “Íàóêîâî-äî-
ñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ì³ñòà” Îêñàí³ Ãàëåíêî, “Çàñëóæå-
íèé ïðàö³âíèê ñôåðè ïîñëóã Óêðà¿íè” —
ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàë” ßðî-
ñëàâó Ô³ëàòîâó, “Çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà-
¿íè” — íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â Êèºâ³, ãåíåðàë-ëåéòåíàí-
òó Â³òàë³þ ßðåì³. Ïîäÿêó ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà Óêðà¿íè ä³ñòàâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè àïàðàòó ÊÌÄÀ Ñåð-
ã³é Øåñòîïàëîâ

Ò³, ùî ïåðøèìè 
ïðèõîäÿòü íà äîïîìîãó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ом нальній ава-
рійно-рят вальній сл ж-
бі "Київсь а сл жба по-
рят н " виповнилося
п'ять ро ів. За цей час
фахівці понад 7,5 тися-
чі разів оперативно ви-
їздили для надання до-
помо и потерпілим.
Бійці підрозділ врят -
вали життя майже 600
меш анцям столиці.
Найчастіше доводилося
брати часть асінні
пожежі, знеш одженні
боєприпасів часів вій-
ни, лі відації аварій на
хімічних підприємствах,
ева ації людей з-під
лам ів б дівель та ав-
тіво . У планах столич-
них рят вальни ів ство-
рення лівобережно о
за он , що дасть змо
значно оперативніше
надавати допомо
людям.

Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â á³éö³
Êè¿âñüêî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó
ïîíàä 7,5 òèñÿ÷³ ðàç³â âè¿çäè-
ëè íà âèêëèêè. Äîïîìàãàòè
ëþäÿì, êîòð³ ïîòðàïèëè â á³-
äó, äîâîäèëîñÿ ÷è íå ùîäíÿ.
Çäåá³ëüøîãî âèçâîëÿëè ïîòåð-
ï³ëèõ ç-ï³ä ïîøêîäæåíèõ â
àâàð³¿ àâò³âîê, çíåøêîäæóâà-
ëè áîºïðèïàñè ÷àñ³â â³éíè,
çáèðàëè òà î÷èùóâàëè â³ä íå-
áåçïå÷íèõ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â
âîäîéìè ³ òåðèòîð³¿. À ùå ãà-
ñèëè ïîæåæ³ é íàäàâàëè äî-
ïîìîãó ìåøêàíöÿì ³íøèõ ðå-

ã³îí³â ï³ä ÷àñ ïîâåí³. ßê ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” êîìàíäèð
àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè
Ðîìàí Òêà÷óê, ç ÷àñó ³ñíóâàí-
íÿ ï³äðîçä³ëó âäàëîñÿ íàäàòè
äîïîìîãó ìàéæå 600 êèÿíàì
(ò³ëüêè íèí³øíüîãî ðîêó âðÿ-
òóâàëè ïîíàä 100 ìåøêàíö³â
ñòîëèö³. — “Õðåùàòèê”). “Íè-
í³ â Êè¿âñüê³é ñëóæá³ ïîðÿ-
òóíêó ïðàöþº 84 ôàõ³âö³,—
ðîçïîâ³â ïàí Òêà÷óê. — Ìè
ñïîâíà çàáåçïå÷åí³ îáëàäíàí-
íÿì, ÿêå íàì êîí÷å ïîòð³áíå
â ðîáîò³. Ìàºìî ïîòóæí³ ã³ä-
ðàâë³÷í³ íîæèö³ äëÿ ð³çàííÿ
ìåòàëó, ñó÷àñí³ êîñòþìè ï³ä-
âèùåíîãî õ³ì³÷íîãî çàõèñòó,
âîäîëàçíó ôîðìó, ïåðåñóâí³
ëàáîðàòîð³¿”. Çà ñëîâàìè Ðî-
ìàíà Òêà÷óêà, ñëóæáó ïîâí³-
ñòþ ô³íàíñóº ì³ñòî. Ò³ëüêè

íèí³øíüîãî ðîêó íà ïîòðåáè
ñòîëè÷íèõ ðÿòóâàëüíèê³â ïå-
ðåäáà÷åíî ïîíàä 5 ìëí ãðí.
“Ìè ò³ñíî âçàºìîä³ºìî ç ï³ä-
ðîçä³ëàìè Ì³í³ñòåðñòâà ç íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó Êèºâ³,
— ðîçïîâ³â ïàí Òêà÷óê.— Êè-
ÿíè çâåðòàþòüñÿ äî íàñ ïî
äîïîìîãó ÷åðåç îïåðàòèâíî-
ãî ÷åðãîâîãî òà ì³ñüêèé ñàll-
öåíòð, ùî ïðàöþº çà òåëåôî-
íîì 15-51”.

Ïîïðè þâ³ëåéíó äàòó ÷àñòè-
íà ðÿòóâàëüíèê³â ïåðåáóâàëà
íà âè¿çä³. ²íø³ æ ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ñâî¿ âì³ííÿ æóðíà-
ë³ñòàì. Äî ñëîâà, ÷è íå íàé-
á³ëüøå âèêëèê³â ô³êñóþòü ñà-
ìå ó ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³ äí³.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ Â³òà-

ë³é Ïøåíè÷íèé ïðèâ³òàâ ðÿ-
òóâàëüíèê³â ç³ ñâÿòîì. À òèì ³ç
íèõ, õòî â³äçíà÷èâñÿ ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿç-
ê³â, âðó÷èâ ïîäÿêè òà ïîäà-
ðóíêè. Äî ñëîâà, ïðàö³âíèêè
Êè¿âñüêî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó
äîñë³äèëè ïîíàä 3 òèñ. êâ. ì
òåðèòîð³é, âèÿâèëè ³ çíåøêî-
äèëè á³ëüø ÿê 1,5 òèñÿ÷³ ñíà-
ðÿä³â òà ì³í, ùî çàëèøèëèñÿ
ç ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Ó÷îðà â³äçíàêè îòðèìàëè ðÿ-
òóâàëüíèêè Âîëîäèìèð Äðî-
á³ò, ²ãîð ²âàùåíêî, Âîëîäèìèð
Àëåêñàíäðîâ. Â³òàë³é Ïøå-
íè÷íèé çàçíà÷èâ, ùî â ñëóæ-
á³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ë³âîáå-
ðåæíèé çàã³í, ºäèíó ñèñòåìó
ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñè-
òóàö³¿ â Êèºâ³, ïðèäáàòè íàé-
íîâ³òí³øå îáëàäíàííÿ

На озброєнні фахівців Київсь ої сл жби порят н найс часніше обладнання

Ó ìåòðîïîë³òåí³ 
îáìåæàòü òîðã³âëþ

Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â ôàõ³âö³ Êè¿âñüêî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó
ïîâåðíóëè æèòòÿ ìàéæå 600 ìåøêàíöÿì ñòîëèö³

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Навчальний рі лише розпочався, а в иївсь их
ш олах же ш атим ть, де і що треба поремон-
т вати в наст пном . Учора бюджетна омісія Ки-
ївради схвалила прое т “Про заходи по ращення
мов навчання ш олярів Києва”. Пот рб валися і
про літніх людей. Невдовзі юристи владнають
останні нюанси роботи ом нально о підприєм-
ства “Кращий дім”, я е дасть змо оплач вати
проживання старень их пансіонатах.

Ïðàêòè÷íî ºäèíèì ïðîåêòîì ð³øåííÿ, ÿêå â÷îðà ï³äòðè-
ìàëà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè, ñòàâ ïðîåêò “Ïðî çàõîäè
ïîêðàùåííÿ óìîâ íàâ÷àííÿ øêîëÿð³â ì³ñòà Êèºâà”. ßê ïî-
ÿñíèâ äåïóòàò Äåíèñ Êîìàðíèöüêèé, ñóòü äîêóìåíòà ïðîñòà
³ ïîëÿãàº ó çä³éñíåíí³ ³íâåíòàðèçàö³¿ â óñ³õ øêîëàõ. “Ïîòð³á-
íî ç’ÿñóâàòè, â ÿêîìó ñòàí³ ïðèì³ùåííÿ, îáëàäíàííÿ, âèâ÷è-
òè, äå ÷îãî áðàêóº, ùî ïîòð³áíî ï³äïðàâèòè, ³ íàñòóïíîãî ðî-
êó çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè âæå âèä³ëÿòè êîøòè, àáè âèñòà-
÷èëî ³ íà ðåìîíòè, ³ íà âñå ³íøå”, — ñêàçàâ ïàí Êîìàðíèöü-
êèé. ²íâåíòàðèçàö³þ ó øêîëàõ õî÷óòü ïðîâåñòè äî ãðóäíÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó.

Ðåøòó ïèòàíü ïåðåíåñëè äî îòðèìàííÿ þðèäè÷íèõ ðîç’ÿñ-
íåíü. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ïðîåêòó ð³øåííÿ “Ïðî ïîêðàùåííÿ
ô³íàíñîâîãî ñòàíó ÊÏ “Êðàùèé ä³ì”. ßê â³äîìî, ï³äïðèºì-
ñòâî ñòâîðåíî äëÿ äîãëÿäó çà ë³òí³ìè ëþäüìè. Êîæåí îõî-
÷èé ïåíñ³îíåð ìîæå óêëàñòè äîãîâ³ð ïðî ñâîº äîâ³÷íå óòðè-
ìàííÿ ³ ïîñåëèòèñÿ â ïàíñ³îíàò³, â³ääàâøè âëàñíå æèòëî
ì³ñüê³é ãðîìàä³. Ïðè÷îìó ïðîäàâàòè êâàðòèðó í³õòî íå ìàº
ïðàâà, äîêè ¿¿ âëàñíèê æèâèé. Ïðîãðàìîþ çàö³êàâèëîñÿ áà-
ãàòî ë³òí³õ êèÿí. Ïðîòå âîíà ïîêè ùî íå ä³º ñïîâíà. Ì³ñÿöü
ïðîæèâàííÿ ó ïàíñ³îíàò³ êîøòóº ì³í³ìóì 3 òèñ. ãðí. Ö³ êîø-
òè ìàëè á íàäõîäèòè â³ä îðåíäè êâàðòèð, ç ÿêèõ ïåðå¿äóòü
ñòàðåíüê³. Àëå íàðàç³ íå ç’ÿñîâàíî òàêîãî ìîìåíòó: ï³ñëÿ ï³ä-
ïèñàííÿ äîãîâîðó êâàðòèðè ìîæíà ââàæàòè êîìóíàëüíîþ
âëàñí³ñòþ ÷è í³. ßêùî òàê, òî ÊÏ “Êðàùèé ä³ì” ìóñèâ áè
â³äðàõîâóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà 50 % êîøò³â îðåíäíî¿ ïëà-
òè. Ñüîãîäí³ âèíàéì îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè êîøòóº 
2—2,5 òèñ. ãðí, òîæ ïîëîâèíè ö³º¿ ñóìè íå âèñòà÷èòü äëÿ ïðî-
æèâàííÿ ó ïàíñ³îíàò³. Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ äàëà â³äïîâ³äíå äî-
ðó÷åííÿ þðèñòàì. ßêùî æèòëî ë³òí³õ êèÿí, ÿê³ çàõî÷óòü âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³, ìîæíà áóäå ââàæàòè êîìóíàëüíèì, òî
ÊÏ “Êðàùèé ä³ì” òèì÷àñîâî äî ê³íöÿ ðîêó çâ³ëüíÿòü â³ä
ñïëàòè 50 %, ³ òîä³ îõî÷èõ ïîòðàïèòè äî ïàíñ³îíàòó áóäå íà
ùî óòðèìóâàòè. “Ñüîãîäí³ º ëþäè, ùî ãîòîâ³ ï³äïèñàòè äî-
ãîâ³ð ïðî óòðèìàííÿ, àëå ìè õî÷åìî áóòè ïåâí³, ùî çìîæå-
ìî âèêîíóâàòè ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ”, — ïîÿñíèëà êóðàòîð ïðî-
åêòó ²ðèíà Òàðíàâñüêà

Ä³òÿì — øêîëè, 
ïåíñ³îíåðàì — ïàíñ³îíàòè
Äåïóòàòè îáãîâîðèëè óòðèìàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
³ ë³òí³õ êèÿí
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Äîñòóïíèõ 
êðåäèò³â 
äî ê³íöÿ 
2009 ðîêó 
íå âàðòî ÷åêàòè!
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Коли можна очі вати
повернення дост пних
редитів?

— Íîâèíà ïðî
òå, ùî êðåäèòó-
âàííÿ áàíêàìè ÿê
ñïîæèâ÷îãî, òàê ³
ðåàëüíîãî ñåêòîð³â
åêîíîì³êè íå ïî-
íîâèëîñÿ (÷è õî÷à
á äîñÿãëî ð³âíÿ
2006—2007 ðîê³â),
ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî êðèçîâ³ ÿâèùà
â áàíê³âñüêîìó
ñåêòîð³, íà æàëü, ëèøå íàðîùóþòüñÿ. Óêðà-
¿íà ïîòðàïëÿº â òàê çâàíó ïàñòêó ë³êâ³äíîñò³,
êîëè â áàíêàõ í³áèòî º ë³êâ³äí³ñòü ç îãëÿäó
íà òå, ùî îñíîâí³ êðèçîâ³ ÿâèùà çàê³í÷èëè-
ñÿ ùå òîð³ê. Òîä³ âçàãàë³ áóëî íåâ³äîìî, â
ÿê³é êðà¿í³ ïðàöþþòü áàíêè òà ùî ç íèìè
â³äáóâàºòüñÿ. Íàðàç³ æ ñòàëè çðîçóì³ëèìè õî-
÷à á ïàðàìåòðè ñïàäó åêîíîì³êè. Çâ³ñíî, óðÿä
ãîòîâèé ðåêàï³òàë³çóâàòè íèçêó ô³íóñòàíîâ.
Îäíàê âîíè íå ïîñï³øàþòü êðåäèòóâàòè åêî-
íîì³êó òà íàñåëåííÿ. Ó ïðèíöèï³ âèíà â öüî-
ìó íàñåëåííÿ íå íàñò³ëüêè âåëèêà. Àäæå áàí-
êè ó âèçíà÷åíí³ ðèçèê³â âðàõîâóþòü íèçêó
÷èííèê³â. Ïåðåäóñ³ì, öå ð³âåíü ³íôëÿö³¿. ßê-
ùî â³í äîâîë³ âèñîêèé, íàïðèêëàä, 20 %, òî
â³äïîâ³äíî é ïðîöåíòí³ ñòàâêè áóäóòü âèùè-
ìè çà 20 %. Òîìó ùî ³íôëÿö³éíà ñêëàäîâà
çàâæäè º ó ðàç³ êðåäèòóâàííÿ ó ãðèâíÿõ.
Ñâîºþ ÷åðãîþ ï³ä 20 % ð³÷íèõ ìàëî õòî õî-
÷å áðàòè êðåäèòè. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ
³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â, àäæå êóïóâàòè òàêó êâàð-
òèðó çà íèí³øí³õ â³äñîòê³â º ïðîñòî ñàìî-
ãóáñòâîì. À ï³ñëÿ òîãî, êîëè ð³çíîìàí³òíè-
ìè ìåõàí³çìàìè áóëî îáìåæåíî êðåäèòóâàí-
íÿ ó âàëþò³, ïðî íèçüê³ ñòàâêè, ùî áóëè ðà-
í³øå (ï³ä 8—10 % ð³÷íèõ ó âàëþò³), ìîæíà
çîâñ³ì çàáóòè. À ïîçèêè ï³ä 20 % íåäîñòóï-
í³ äëÿ á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí. Ïðèì³ðîì, ï³ä òà-
ê³ âåëèê³ ïîêóïêè, ÿê àâòî, ÷è ³ïîòåêà. Ùî
ñòîñóºòüñÿ ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ, òî é
ðàí³øå ñòàâêè ñòàíîâèëè 60—100 % ð³÷íèõ ó
íàö³îíàëüí³é âàëþò³. Òîæ ìîæíà ñêàçàòè, ùî
öåé ñåãìåíò ðèíêó ïîòåðïàº íàéìåíøå. Ñïî-
æèâ÷³ êðåäèòè ùå ìîæíà ñüîãîäí³ âèäàâàòè
íàñåëåííþ. Îäíàê ïèòàííÿ â ³íøîìó: õòî ¿õ
íèí³ áðàòèìå? Àäæå êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü
óêðà¿íö³â ð³çêî çìåíøèëàñÿ ðàçîì ç áàæàí-
íÿì âçÿòè ïîçèêó. Îäíàê, ïîïðè ñóìíó ñòà-
òèñòèêó ïàä³ííÿ ÂÂÏ, ìàéæå ï³ä 20 % ó ïåð-
øîìó ï³âð³÷÷³ íèí³øíüîãî ðîêó, â Óêðà¿í³
æèòòÿ íå çóïèíèëîñÿ. Òîáòî óêðà¿íö³ â³äìî-
âèëèñÿ â³ä òîãî, ùî ìîæíà ââàæàòè ïðåäìå-
òàìè ðîçêîø³ — àâòîìîá³ë³, êóï³âëÿ íîâîãî
æèòëà, äîðîãà ïîáóòîâà òåõí³êà. Äëÿ ñïîæè-
âà÷³â ïð³îðèòåòíèìè çàëèøèëèñÿ ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, îäÿã òà åëåìåíòàðí³ ðå÷³ ùîäåí-
íîãî ïîáóòîâîãî âæèòêó. Òîìó íàðàç³ ìîæíà
ãîâîðèòè ïðî çì³íó ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ.
Äèâóâàòèñÿ ³ ëÿêàòèñÿ íå òðåáà, áî æ óêðà-
¿íö³ ôàêòè÷íî îñòàíí³õ ÷îòèðè—ï’ÿòü ðîê³â
æèëè íå íà âëàñí³ êîøòè, à íà ò³ ãðîø³, ÿê³
àêòèâíî êðåäèòóâàëè â áàíê³âñüê³é ñèñòåì³.
Ùî â³äáóâàëîñÿ çà ðàõóíîê äåøåâî¿ ë³êâ³ä-
íîñò³, ùî ïðèõîäèëà ³ç Çàõîäó: äîëàðè êóïó-
âàëè ï³ä 3—5 % ð³÷íèõ íà äåøåâèõ ³íîçåì-
íèõ ðèíêàõ ³ ïðîäàâàëè â Óêðà¿í³ âæå ïî
10—15 %. Ó öüîìó é ïîëÿãàâ óâåñü á³çíåñ â³ò-
÷èçíÿíèõ ô³íàíñèñò³â. Òîìó íàðàç³ ìè îãîâ-
òóºìîñÿ â³ä òîãî, ùî ñïðè÷èíèëî òàêèé íå-
îáà÷íèé ï³äõ³ä äî ðèíêîâèõ òåíäåíö³é ó áàí-
ê³âñüêîìó ñåêòîð³. Êð³ì òîãî, îäíà ç ïðè÷èí
áðàêó êðåäèòóâàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî äëÿ
áàíê³â íàðàç³ º íàéá³ëüø ãàðàíòîâàíèì äæå-
ðåëîì ïðèáóòê³â âàëþòí³ êîëèâàííÿ, íà íèõ
ìîæíà çàðîáèòè çíà÷í³ êîøòè ç ì³í³ìàëüíè-
ìè ðèçèêàìè
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Íàòàë³ÿ ØÒÀËÒÎÂÍÀ: “Äëÿ áàíê³â
ñïîæèâ÷å êðåäèòóâàííÿ 
íå º ïð³îðèòåòíèì”
Ô³íàíñîâèé àíàë³òèê ïðî äèíàì³êó êðåäèòíîãî ðèíêó
Я сьо одні розвивається сит -
ація на редитном та депозит-
ном рин ах, а та ож, я а дина-
мі а очі ється надалі, "Хреща-
ти " розповіла аналіти та е-
рівни одно о з ділових порталів
раїни.

— ßêà ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó êðåäèòóâàííÿ
íèí³?

— Çà ðåçóëüòàòàìè äâîõ êâàðòàë³â 2009
ðîêó ìîæíà êîíñòàòóâàòè ôàêò, ùî áàí-
êè ðîçìîðîçèëè ñâîþ ïîë³òèêó ùîäî àâ-
òîêðåäèò³â. Íèí³ íà ðèíêó º 10 áàíê³â,
ÿê³ âèäàþòü êðåäèòè íà àâòîìîá³ë³. Îä-
íà ç îñíîâíèõ òåíäåíö³é — çíà÷íå çðîñ-
òàííÿ ñòàâîê çà ãðèâíåâèìè êðåäèòàìè,
ç 25 â³äñîòê³â äî ìàéæå 40. À â äîëàðàõ
òà ºâðî âîíè çàëèøàþòüñÿ ñòàá³ëüíèìè —
18 â³äñîòê³â òà 17 â³äñîòê³â â³äïîâ³äíî.

— ßêîãî “äíà” ìîæå ñÿãíóòè êðåäèòíèé
ðèíîê?

— Êðåäèòóâàííÿ ðèíêó ïåðâèííîãî
æèòëà ïðàêòè÷íî çóïèíèëîñÿ. Êðåäèòí³
ïðîãðàìè, ÿê³ º, ðîçðàõîâàí³ ëèøå íà âòî-
ðèííèé ðèíîê æèòëà. Çâàæàþ÷è íà öå, íå
âàðòî ðîçðàõîâóâàòè íà “ïîòåïë³ííÿ”
ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ øåñòè ì³ñÿö³â.

— ßêà ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó ñïîæèâ÷îãî
êðåäèòóâàííÿ?

— Ñïîæèâ÷å êðåäèòóâàííÿ â çâè÷íîìó
äëÿ íàñ ôîðìàò³ “çàìîðîçèëîñÿ”. Àëå íè-
í³ íàáóëè ïîøèðåííÿ ïîñëóãè ëîìáàðä³â:
äîñòàòíüî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ãî-

òîâ³ ñïëà÷óâàòè ùîì³ñÿöÿ 20 â³äñîòê³â çà
“êîðîòê³” ãðîø³. Ùîäî ïëàí³â áàíê³â íà
2009 ð³ê, òî äëÿ íèõ ñïîæèâ÷å êðåäèòó-
âàííÿ íå º ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì, â
îñíîâíîìó áàíêè íàëàøòîâàí³ íà òå, ùîá
ðîçâèíóòè ñâîº ðîçðàõóíêîâî-êàñîâå îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà çáåðåãòè êë³ºíò³â, ÿê³ â
íèõ óæå º.

— ßêó ðîëü ìàº âèêîíóâàòè Íàöáàíê çà-
ðàç?

— Ó ïåðøó ÷åðãó, éäåòüñÿ ïðî ðîç-
â’ÿçàííÿ ïîòî÷íèõ ïðîáëåì, à íå â³äíîâ-
ëåííÿ êðåäèòíèõ ë³í³é.

— Êîëè, ç îãëÿäó íà öå, ìîæëèâî ìàñî-
âå â³äíîâëåííÿ àâòîêðåäèòóâàííÿ?

— Ñõåìà â³äíîâëåííÿ, øâèäøå çà âñå,
ïðàöþâàòèìå â ôîðìàò³ àêòèâíî¿ ñï³â-
ïðàö³ áàíê³â òà àâòîâèðîáíèê³â, àäæå
îñòàíí³ì âèã³äíî ñòèìóëþâàòè ïðîäàæ
àâòîìîá³ë³â, à íå òðèìàòè ¿õ â ñåáå íà
ñêëàäàõ. Çà îñòàíí³ ê³ëüêà ì³ñÿö³â ê³ëü-
ê³ñòü ïðîãðàì àâòîêðåäèòóâàííÿ çá³ëüøè-
ëàñÿ ìàéæå âäâ³÷³.

— Ùî íàðàç³ â³äáóâàºòüñÿ íà ³ïîòå÷íî-
ìó ðèíêó?

— Çà ï³âðîêó ê³ëüê³ñòü áàíê³â, ÿê³ âè-
äàþòü ³ïîòå÷í³ êðåäèòè, ñêîðîòèëàñÿ ç 9
äî 5 áàíê³â. Êð³ì òîãî, çá³ëüøèëàñÿ ñó-
ìà îäíîðàçîâî¿ êîì³ñ³¿, ³ç 1,5 â³äñîòêà äî
2 â³äñîòê³â. Ñüîãîäí³ º ëèøå 10 ïðîãðàì,
çà ÿêèìè âè ìîæåòå îäåðæàòè êðåäèò íà
êóï³âëþ æèòëà.

— Ç îãëÿäó íà öå, ÿêîþ íàðàç³ º ïîë³òè-
êà áàíê³â ùîäî äåïîçèò³â?

— Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äåïîçèòíèõ ïðî-
ãðàì çìåíøèëàñÿ, â òîé ñàìèé ÷àñ ñòàâ-
êè çà äåïîçèòàìè ïî÷àëè çìåíøóâàòèñÿ.
Ë³äåðîì äåïîçèòíèõ ïðîãðàì º ãðèâíÿ, à
äîëàðîâèõ ïðîãðàì ìåíøå

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

Áàíêè ïåðåñòàëè âèäàâàòè
ãðîø³ ëþäÿì
Âîíè çìóøóþòü êèÿí çàáóòè ïðî êðåäèòè

Ïîïðè î÷³êóâàííÿ ó÷àñíèê³â áàíê³â-
ñüêîãî ñåêòîðó ³ àíàë³òèê³â ðèíêó ñèòó-
àö³ÿ ç êðåäèòàìè íå ïîë³ïøóºòüñÿ. Òîæ
ïðîãíîçè ùîäî ïîæâàâëåííÿ êðåäèòíîãî
ðèíêó âæå ç 1 âåðåñíÿ íå ñïðàâäèëèñÿ.

Ïðè÷îìó êðåäèòóâàííÿ íå “ðîçìîðî-
çèëîñÿ” ÿê äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á (ç îãëÿäó
íà çðîñòàííÿ ïðîáëåìíî¿ çàáîðãîâàíîñò³
íàñåëåííÿ ïåðåä áàíêàìè öå áóëî á ëî-
ã³÷íî. — “Õðåùàòèê”), òàê ³ äëÿ þðèäè÷-
íèõ îñ³á. Òîìó æèâ³ êîøòè â ðåàëüíèé
ñåêòîð åêîíîì³êè ïðàêòè÷íî íå íàäõî-
äÿòü. À êðåäèòè íàðàç³ º äëÿ á³çíåñó âêðàé
äîðîã³ — íå íèæ÷å í³æ 30 % ð³÷íèõ ó
ãðèâíÿõ. Îäíàê îòðèìàòè é ö³ ãðîø³ äëÿ
á³ëüøîñò³ ï³äïðèºìñòâ ìàéæå íåìîæëè-
âî. Ðîçðàõîâàí³ òàê³ ïðîãðàìè ëèøå íà
âåëèêèé á³çíåñ, ÿêèé ìîæå çàñòàâèòè çåì-
ëþ àáî ìàéíî.

Êðåäèòè äëÿ íàñåëåííÿ òàêîæ ñòàþòü
ïðîñòî íåäîñÿæíèìè. Òàê, ÿêùî ì³ñÿöü
òîìó ³ïîòåêó ïðîïîíóâàëè íàñåëåííþ 7
áàíê³â, òî âæå ñòàíîì íà 1.09.2009 êóïè-
òè êâàðòèðó ÷è áóäèíîê ó êðåäèò ìîæíà
ëèøå çà ³ïîòå÷íèìè ïðîãðàìàìè âæå 5
áàíê³â: “ÏðèâàòÁàíêó”, “Ôîëüêñáàíêó”,
Universal Bank, “Êðåäèò ªâðîïà Áàíêó”
òà “ÁÌ Áàíêó”.

Ðàçîì ç³ çìåíøåííÿì ê³ëüêîñò³ áàíê³â
òà ³ïîòå÷íèõ ïðîãðàì ñòàâêè çà êðåäèòà-
ìè çàëèøàþòüñÿ çàõìàðíèìè — â ñåðåä-
íüîìó 23,96 % ð³÷íèõ ó ãðèâíÿõ.

Íå ïîë³ïøóºòüñÿ ñèòóàö³ÿ â ñåãìåíò³
àâòîêðåäèòóâàííÿ. Áàíê³â, ùî ïðîäàþòü
àâò³âêè â êðåäèò, ÿê, âëàñíå, ³ ïðîãðàì
ñòàº äåäàë³ ìåíøå. Ñòàíîì íà 1.09.2009
ïîçèêó íà àâòî äàâàëè 10 áàíê³â: “Ïðè-
âàòÁàíê”, “²íäåêñ-Áàíê”, “ÊðåäèòÂåñò
Áàíê”, “Êè¿âñüêà Ðóñü”, “Ôîëüêñáàíê”,
“Àñòðà Áàíê”, “Áàíê ÂÒÁ”, “ªâðîêàï³-
òàë”, “ÓêðÑèááàíê” òà “Êðåäèò ªâðîïà
Áàíê”. Ñåðåäí³ ðèíêîâ³ ñòàâêè — 20,49 %
ð³÷íèõ. Ñåðåäí³é òåðì³í êðåäèòóâàííÿ —
3 ðîêè.

Ê³ëüê³ñòü æå áàíê³â, ÿê³ âèäàþòü ïîçè-
êó ñïîæèâà÷àì, çìåíøóºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ.
Ñòàíîì íà 1.09.2009 ëèøå 7 áàíê³â âèäà-
þòü òàê³ êðåäèòè: “Êè¿âñüêà Ðóñü”, “²í-
äåêñ-Áàíê”, “Êðåäèò ªâðîïà Áàíê”,
“ÎÒÏ Áàíê”, “Äåëüòà Áàíê”, “ÓêðÑèá-
áàíê” òà “ÏðèâàòÁàíê”. Ñòàâêè êîëè-
âàþòüñÿ â³ä 0 äî 88,43 %.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÊÁ “Åêñïîáàíê” Ïàâ-
ëî Ãóçèð, ñèòóàö³ÿ íà êðåäèòíîìó ðèíêó
âêðàé ñêëàäíà. “Íà ñüîãîäí³ ìîæíà ç

óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè ïðàêòè÷íî ïðî ïðè-
ïèíåííÿ ³ïîòå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè ç îãëÿäó íà ïðè÷èíè ãëî-
áàëüíîãî õàðàêòåðó. Âåêòîðîì ïðèïèíåí-
íÿ êðåäèòóâàííÿ ñòàëà ñâ³òîâà ô³íàíñî-
âà êðèçà, çóìîâëåíà ³ïîòå÷íîþ êðèçîþ ó
ÑØÀ”,— ñêàçàâ â³í. Òîìó ðîçðàõîâóâà-
òè íà øâèäêå îçäîðîâëåííÿ öüîãî ñåã-
ìåíòó ðèíêó íå âàðòî.

Ïîãîäèâñÿ ç öèì ³ íàðîäíèé äåïóòàò
Âàñèëü Ãîðáàëü, ÿêèé ââàæàº, ùî êðåäè-
òè íà êóï³âëþ ³ïîòåêè íå áóäóòü äîñòóï-
íèìè ê³ëüêà ðîê³â. “Ïî-ïåðøå, ñèòóàö³þ
íà êðåäèòíîìó ðèíêó óñêëàäíþº çíèæåí-
íÿ äåïîçèòíèõ ñòàâîê, à òàêîæ òåðì³í³â
ðîçì³ùåííÿ öèõ êîøò³â ó áàíêàõ. Öå çíà÷-
íî ïîäîâæóº ïàñèâè áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè.
Ïî-äðóãå, äèíàì³êà êðåäèòíîãî ðèíêó
ïîâíîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä âèð³øåííÿ
ñèòóàö³¿ ç ïðîáëåìíèìè áàíêàìè, çîêðå-
ìà “Íàäðà” ³ “Óêðïðîìáàíê”,— çàóâàæèâ
“Õðåùàòèêó” Âàñèëü Ãîðáàëü. Òîìó ïðî
äîñòóïíå êðåäèòóâàííÿ ñïîæèâà÷àì ïîêè
ùî ñë³ä çàáóòè. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîðáà-
ëÿ, íåäîñòóïíèìè çàëèøàþòüñÿ ³ êðåäè-
òè äëÿ á³çíåñó. Äëÿ áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ öå
ôàêòè÷íî îçíà÷àº “çàìîðîæåííÿ” áóä³â-
íèöòâà íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. Òàêà ñà-
ìà ñèòóàö³ÿ ³ â ³íøèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³-
êè — êîëèñü äîñòóïí³ êðåäèòè äëÿ á³çíå-
ñó ñòàëè íåäîñÿæíèìè äëÿ ï³äïðèºìö³â.
Òîìó, á³ëüø³ñòü åêîíîì³ñò³â, ÿêèõ îïèòàâ
“Õðåùàòèê”, âèñëîâèëè âïåâíåí³ñòü, ùî
áåç ïîíîâëåííÿ êðåäèòóâàííÿ ðåàëüíîãî
ñåêòîðó åêîíîì³êè, ñèòóàö³ÿ â åêîíîì³ö³
áóäå õèòêîþ. Öå ìîæå íå âèïðàâäàòè
ïðîãíîç³â ùîäî ìîæëèâîãî çðîñòàííÿ
åêîíîì³êè Óêðà¿íè 2010 ðîêó, ïðî ùî ðà-
í³øå ïîâ³äîìëÿëè ÌÂÔ òà óêðà¿íñüê³ ÷è-
íîâíèêè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Незважаючи на оптимістичні про нози представни ів бан івсь о о
се тор та фінансистів про поновлення редитно о рин раїни
вже цієї осені, бан івсь і редити залишаються не лише недост п-
ними — їх стає дедалі менше. Причом "замороженими" виявилися
не тіль и редити для фізичних осіб (іпоте а, авто редит вання та
споживче редит вання), а й редити для бізнес . Це своєю чер-
ою стрим є пожвавлення е ономі и, вважають е сперти.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 20.02.09 № 07/1�79вих�09 на рішення 

Київської міської ради від 27.11.08 № 657/657 
“Про розміщення малих архітектурних форм 

та тимчасових споруд у місті Києві” 
Рішення Київської міської ради № 135/1191 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 20.02.09 № 07/1�79вих�09 на рішення Ки�
ївської міської ради від 27.11.08 № 657/657 “Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових
споруд у місті Києві”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 20.02.09 № 07/1�79вих�09 на рішення Київської місь�
кої ради від 27.11.08 № 657/657 “Про розміщення малих ар�
хітектурних форм та тимчасових споруд у місті Києві”.

2. Скасувати рішення Київської міської ради від 27.11.08
№ 657/657 “Про розміщення малих архітектурних форм та
тимчасових споруд у місті Києві”.

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокуратура міста Києва в установленому поряд�
ку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 625/1681 від 18 червня 2009 року

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про внесення змін до деяких законів Укра�
їни щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості”, з метою захисту ін�
тересів хворих на цукровий діабет (дітей, інвалідів з дитинства, студентів, вагітних з діабетом та людей з
тяжкими ускладненнями діабету) та забезпечення їх інсуліновими препаратами Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Президента України, Верховної Ради України та Кабіне�
ту Міністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 18.06.2009 № 625/1681

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку стурбованість ситуацією, яка склалась в галузі охорони здоров’я.
Прагнучи максимально захистити інтереси киян, хворих на діабет, депутати міської ради наполягають на необхідності

вжиття термінових дій по забезпеченню найуразливіших категорій громадян, хворих на цукровий діабет (дітей, інвалідів з
дитинства, студентів, вагітних з діабетом та людей з тяжкими ускладненнями діабету), інсуліновими препаратами, що збе�
рігають і рятують життя.

18 грудня 2008 року набрав чинності Закон України № 694�УІ від 18.12.08 “Про внесення змін до деяких законів Укра�
їни щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості”, але введення в дію цього закону пря�
мо порушує конституційні права на життя та ефективне лікування хворих на цукровий діабет, які за медичними показника�
ми отримують препарати інсуліну іноземного виробництва. Ліки, як і діабет, не мають національності, і позбавлення хво�
рих життєво необхідних препаратів негайно спричинить катастрофічні медичні та соціальні наслідки.

Враховуючи вищевикладене, просимо внести зміни до пункту 2 розділу II Закону України № 694�УІ від 18.12.08 “Про
внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості”,
а саме: пункт 2 розділу II викласти у такій редакції: “З метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансо�
во�економічної кризи тимчасово, до 1 січня 2011 року, встановити, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти
здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім ліків та виробів ме�
дичного призначення”.

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

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України

Рішення Київської міської ради № 624/1680 від 18 червня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети�
лового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Президента України, Верховної Ради України та Кабіне�
ту Міністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 18.06.2009 № 624/1680

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Депутати Київської міської ради глибоко занепокоєні тим, що не припиняється тривожна тенденція щодо стрімкого змен�
шення віку дитячого алкоголізму та тютюнокуріння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна займає пер�
ше місце в світі по вживанню алкоголю серед дітей та молоді: 40% дітей у віці від 14 до 18 років вже залучені до систем�
ного вживання алкоголю.

Ця статистика не може не вражати. Саме тому депутати Київської міської ради пропонують вжити дій щодо максималь�
ного убезпечення наших дітей від стрімкого поширення дитячого алкоголізму та тютюнокуріння. Ми вважаємо, що для за�
хисту здоров’я молодих людей від згубного впливу пива необхідно внести зміни до Закону України “Про державне регулю�
вання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, в яких пе�
редбачити класифікацію пива та слабоалкогольних напоїв як алкогольних напоїв.

Пивний алкоголізм — це не вигадка, а сувора реальність. За спостереженнями лікарів, через порушення обміну речовин
сп’яніння від пива дуже важке, супроводжується змінами в різних органах і системах. З усіх видів алкоголізму пивний ви�
никає найлегше, а позбутися його найважче. За твердженням європейських вчених, саме часте вживання пива стає пуско�
вим механізмом для розвитку в людини алкогольної залежності.

Виходячи з викладеного, пропонуємо внести зміни до статті 1 Закону України “Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”. Зокрема додати такі визна�
чення понять “пиво” та “слабоалкогольні напої”.

Пиво — алкогольний напій, який одержується в результаті спиртового бродіння (низового чи верхового) розчину (сус�
ла), приготовленого з зернової сировини (ячмінного, пшеничного або іншого солоду); хмелю та води, в який можуть бути
додані цукор, ароматизатори, барвники, діоксид вуглецю та інші речовини, з вмістом спирту етилового не менше 0,5 від�
сотків об’ємних одиниць та який відноситься до товарної групи Гармонізованої системи опису та кодування товарів під ко�
дом 22 03, а також будь�який напій, що виготовлений шляхом змішування пива з безалкогольними напоями, що відносить�
ся до товарної групи Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодом 22 06, з вмістом спирту етилового не
менше 0,5 відсотків об’ємних одиниць.

Слабоалкогольні напої — алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 1,25 до 8,5 відсотків об’ємних одиниць та екс�
трактивними речовинами не більше, ніж 14,0 г/100 смі, виготовлені на основі водно�спиртової суміші з використанням ін�
гредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

Вважаємо, що на пиво та на слабоалкогольні напої повинні поширюватися всі обмеження, які діють для інших алкоголь�
них напоїв. Зокрема серйозні обмеження реклами пива, заборона на продаж неповнолітнім і на розпивання в громадських
місцях. Депутати Київської міської ради глибоко переконані, що тільки спільне відстоювання інтересів молодого покоління
дасть можливість українській владі продемонструвати свою щиру турботу про наше майбутнє — наших дітей. Адже сповне�
ні радості та щастя дитячі очі — це найдорожча та, можливо, єдина позитивна оцінка нашої з Вами діяльності.

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

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України

Рішення Київської міської ради № 635/1691 від 18 червня 2009 року

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України
на 2009 рік”, з метою фінансування добудови Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену від стан�
ції “Либідська” до станції “Виставковий центр” (перша черга — дільниця від станції “Либідська” до стан�
ції “Васильківська”) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Кабінету Міністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради від 18.06.2009 № 635/1691

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку стурбованість станом будівництва Куренівсько�Червоноармійської
лінії метрополітену.

Будівництво було розпочате у 2004 році. Ця дільниця від станції “Либідська” до станції “Васильківська” має довжину 3,7
км. На сьогоднішній день будівництво цієї дільниці має високий ступінь готовності — 95%. Залишилось незавершеним бу�
дівництво окремих об’єктів у відкритих котлованах у безпосередній близькості до житлових будинків й громадських спо�
руд.

Відкриті котловани в безпосередній близькості до житлових будинків можуть стати причиною розвитку деформацій їх
несучих конструкцій. Особливе занепокоєння викликає стан комунікацій водопостачання, водовідведення, газопостачання,
які проходять біля недобудованих підземних споруд та відкритих котлованів. Існує загроза руйнування вказаних комуніка�
цій, що може призвести до непередбачених наслідків. У грудні минулого року внаслідок прориву магістрального водопро�
воду по вул. Деміївській було підтоплено відкритий котлован недобудованої станції “Голосіївська”. Того разу конструкції ви�
тримали. У січні 2006 року через пошкоджений напірний водопровід було зруйновано огороджувальні конструкції котлова�
ну станції “Деміївська” біля школи № 85 з викидом ґрунту в котлован. Вказані ситуації обійшлись без людських жертв, але
вони свідчать про реальну загрозу виникнення техногенних аварій.

Слід зазначити, що з жовтня 2008 року технологічно необхідне фінансування будівництва цієї ділянки як з бюджету м.
Києва, так і з Державного бюджету України не здійснювалось. Заборгованість замовника за виконані роботи перед метро�
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будівцями становить близько 180 млн. грн. Зазначені борги вичерпали обігові кошти ВАТ “Київметробуд”, яке було виму�
шене брати кредити в банку “Хрещатик” для підтримки будівництва в безпечному стані. За вказаними кредитами в цьому
році лише відсотків було сплачено більше 6 млн. грн.

Відповідно до пункту 15 статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (835�17) та постанови
Кабінету Міністрів України № 271 від 11 лютого 2009 року “Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів
Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для виконання функцій столиці відповідно до Закону України
“Про столицю України — місто�герой Київ”, включаючи будівництво метрополітену” серед інших заходів передбачено фі�

нансування будівництва Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Либідська” до станції “Виставковий
центр” (перша черга — дільниця від станції “Либідська” до станції “Васильківська”) в розмірі 200 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, просимо забезпечити виділення передбачених у Державному бюджеті України коштів на
будівництво метро в м. Києві у другому кварталі 2009 року для запобігання виникненню техногенних аварій в столиці Укра�
їни (особливо напередодні проведення чемпіонату “Євро�2012”).

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про скасування розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23.01.2009 № 74
Розпорядження № 847 від 22 липня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 36 Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зважаючи на протест Проку�
ратури міста Києва від 22.06.2009 № 07\1�302вих�09, лист представництва Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві від 16.03.09 № 151/0/14�09 та на виконан�
ня функцій органу місцевого самоврядування:

1. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 23.01.2009 № 74 “Про затвердження Переліку плат�
них послуг, що надаються комунальними підприємствами
житлового господарства міста та районів у місті Києві”.

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

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про організацію навчання окремих категорій 
працівників без медичної освіти 

та широких верств населення навичкам надання 
першої медичної допомоги

Розпорядження № 848 від 23 липня 2009 року

На виконання законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, “Про аварійно�рятувальні служби”, “Про
дорожній рух”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.03.2005 № 120 “Про організацію на�
вчання медичних та немедичних працівників з надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях з метою
удосконалення теоретичних знань та набуття практичних навичок з надання першої медичної допомоги”
та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити план заходів щодо навчання окремих ка�
тегорій працівників без медичної освіти та широких верств
населення навичкам надання першої медичної допомоги,
що додається.

2. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Підготувати та внести пропозиції до Київської місь�
кої ради у встановленому законом порядку щодо створен�
ня Київського міського центру екстреної медичної допомо�
ги та медицини катастроф.

2.2. Забезпечити учбово�тренувальний відділ структур�
ного підрозділу Київської міської станції швидкої медичної
допомоги та медицини катастроф — Київського територі�

ального центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф необхідною матеріальною базою для проведен�
ня навчань.

3. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицьку І. Р. 

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про забезпечення відповідних умов для підготовки 
та проведення у місті Києві параду військ на честь 

18�ї річниці незалежності України
Розпорядження № 856 від 24 липня 2009 року

На виконання Указу Президента України від 21.05.2009 № 346/2009 “Про відзначення 18�ї річниці не�
залежності України” та наказу Міністра оборони України від 05.06.2009 № 302 “Про підготовку та прове�
дення урочистостей, присвячених 18�й річниці незалежності України”, з метою збереження життя і здо�
ров’я людей, забезпечення безпеки дорожнього руху та створення відповідних умов при проведенні тре�
нувань, демонстраційного показу озброєння та військової техніки і параду військ у столиці України — міс�
ті Києві з нагоди 18�ї річниці незалежності України:

1. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Голубченку А. К. сприяти Центрально�
му управлінню військової служби правопорядку по м. Києву
та Київській області в проведенні тренувань та параду військ
з проходженням піших колон парадних розрахунків
18.08.2009 і 21.08.2009 з 18.00 год. до 23.00 год., (резерв�
ний день 22.08.2009 з 18.00 год. до 23.00 год.), проведен�
ні параду на вулиці Хрещатик 24.08.2009 з 08.00 год. до
13.00 год. та демонстраційного показу озброєння та війсь�
кової техніки Збройних Сил України (на вулиці Хрещатик на
ділянці між Майданом Незалежності та Європейською пло�
щею) з 20.00 год. 21.08.2009 до 07.00 год. 25.08.2009.

2. Комунальному підприємству “Київдорсервіс”:
2.1. Розробити, погодити та затвердити в установлено�

му порядку тимчасову схему організації дорожнього руху:
з 18.00 год. до 23.00 год. 18.08.2009 та 21.08.2009 (ре�

зервний день 22.08.2009) — проведення тренувань військ з
проходженням піших колон парадних розрахунків з закрит�
тям руху всіх видів транспорту на вулиці Хрещатик;

з 08.00 год. до 13.00 год. 24.08.2009 — проведення па�
раду військ з проходженням піших колон парадних розра�
хунків з закриттям руху всіх видів транспорту на вулиці Хре�
щатик;

з 04.00 год. 22.08.2009 до 06.00 год. 25.08.2009 — де�
монстраційний показ озброєння та військової техніки Зброй�
них Сил України з повним зайняттям проїзної частини і за�
криттям руху всіх видів транспорту на вулиці Хрещатик на
ділянці між Майданом Незалежності та Європейською пло�
щею.

2.2. Відповідно до тимчасової схеми організації дорож�
нього руху, зазначеної в підпункті 2.1., встановити необхід�
ні дорожні знаки, знаки маршрутного орієнтування та ско�

ригувати інформацію на електронних табло на під’їздах до
Європейської площі та Майдану Незалежності.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку та дотримання
безпеки дорожнього руху під час підготовки проведення па�
раду та демонстраційного показу озброєння та військової
техніки Збройних Сил України, артилерійського салюту і
святкового феєрверка.

4. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечити внесення змін в роботу міського па�
сажирського транспорту загального користування під час
підготовки, проведення параду та демонстраційного пока�
зу озброєння та військової техніки Збройних Сил України,
артилерійського салюту і святкового феєрверка.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) організувати взаємодію та
управління сил і засобів оперативного реагування на мож�
ливе виникнення надзвичайних ситуацій.

6. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити чер�
гування карет швидкої медичної допомоги під час підготов�
ки та проведення параду, а також артилерійського салюту і
святкового феєрверка.

7. Комунальній корпорації “Київавтодор” провести регла�
ментні роботи та забезпечити підготовку проїзної частини,
організувати обстеження стану полотнища Державного пра�
пора України і флагштока, при необхідності замінити його,
а також забезпечити освітлення та включення компресорів
флагштока під час підготовки та проведення параду.

8. Комунальній корпорації “Київавтодор” та комунально�
му підприємству “Київський метрополітен” провести обсте�

ження технічного стану підземних переходів та споруд по
маршруту руху механізованих колон і колон парадних роз�
рахунків та місць демонстраційного показу озброєння і вій�
ськової техніки Збройних Сил України на предмет відповід�
ності їх вимогам безпеки та експлуатаційним нормам.

Акти результатів огляду надати до Головного управління
з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Київській міській філії ВАТ “Укртелеком” забезпечити
озвучення вулиці Хрещатик під час підготовки та проведен�
ня параду.

10. Відкритому акціонерному товариству “Київспецтранс”
встановити біотуалети поблизу місць шикування парадних
розрахунків на вулиці Хрещатик, місці демонстраційного по�
казу озброєння та техніки та місцях стоянки транспортних
засобів Збройних Сил України.

11. Головному управлінню з питань взаємодії з засоба�
ми масової інформації та зв’язків з громадськістю виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) інформувати киян та гостей міста про під�
готовку та проведення параду військ на вулиці Хрещатик.

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

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

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про фінансування поточного ремонту ліфтів 
у житловому фонді міста Києва

Розпорядження № 862 від 30 липня 2009 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, п.18.10 рішення Київської міської ради 06.03.09р.
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік” зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Ки�
ївської міської ради від 09.07.09 № 578/1814 “Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09р.
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”, з метою вирішення надзвичайної ситуації в житлово�
му фонді м. Києва, викликаної тривалими зупинками ліфтів, та забезпечення принципу відповідальності
учасників бюджетного процесу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити виконавчі органи районних у місті Києві рад
(районні у місті Києві державні адміністрації) замовниками
на виконання робіт із проведення поточних ремонтів ліфтів
та ліфтового обладнання у житловому фонді міста Києва
згідно з додатком 1.

2. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям) забезпечити ви�
конання робіт відповідно до переліку житлових будинків, в
яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту ліф�
тів та ліфтового обладнання згідно з додатком 2.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) передати бюджетні призначення Головного
управління житлового господарства виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) по коду функціональної класифікації 240900 “Цільові фон�
ди, утворені Верховною радою Автономної республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, місцевими органами

виконавчої влади” з міського бюджету районним бюджетам
для фінансування робіт з поточного ремонту ліфтів та ліф�
тового обладнання у житловому фонді міста Києва у райо�
нах в сумах, визначених додатком 1 до цього розпоряджен�
ня.

4. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення про висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін та доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 09.07.2007 № 852
Розпорядження № 908 від 14 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, постанови Ка�
бінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовніш�
ньої реклами” та з метою забезпечення стабільних надходжень до спеціального фонду міського бюджету,
збереження та підтримки ринку зовнішньої реклами в умовах економічної кризи, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до Порядку визначення роз�
міру плати за право тимчасового користування місцями (для
розміщення рекламних засобів), які перебувають у комуналь�
ній власності територіальної громади м. Києва, його районів або
повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи

місцевого самоврядування м. Києва, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 09.07.2007 № 852, зареєс�
трованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 22.08.2007
за № 19/754, виклавши його в редакції, що додається.
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2. Визнати таким, що втратило чинність:
— розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.10.2008 № 1426 “Про затвердження змін та доповнень
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 09.07.2007
№ 852”.

3. Першому заступнику голови Київської міської держав�

ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про проведення шкільних ярмарків 
до нового 2009—2010 навчального року

Розпорядження № 870 від 31 липня 2009 року

Керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечен�
ня школярів м. Києва товарами шкільного асортименту до нового 2009—2010 навчального року, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям):

1.1. Здійснити комплекс організаційних заходів та про�
вести у всіх районах м. Києва з 05.08.2009 до 05.09.2009
шкільні ярмарки із продажу товарів шкільного асортимен�
ту;

1.2. Визначити перелік підприємств торгівлі, що будуть
здійснювати продаж товарів шкільного асортименту до но�
вого 2009—2010 навчального року, та облаштувати в них
спеціалізовані секції, відділи з продажу товарів шкільного
асортименту, забезпечивши їх відповідним рекламним офор�
мленням;

1.3. Забезпечити наявність у продажу в підприємствах
торгівлі широкого асортименту товарів, в тому числі київ�
ських виробників, для школярів;

1.4. В період з 20.08.2009 до 10.09.2009 при проведен�
ні планових районних ярмарків з продажу сільськогоспо�
дарської продукції передбачити також торгівлю на них то�
варами для школярів.

2. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з виконавчими органами
районних у м. Києві рад (районними у м. Києві державни�
ми адміністраціями):

2.1. Організувати 15—16 серпня 2009 року на вул. Хре�
щатик загальноміський шкільний ярмарок з продажу това�
рів для школярів.

2.2. Залучити до участі у загальноміському шкільному
ярмарку на вул. Хрещатик 15—16 серпня 2009 року підпри�
ємства торгівлі, легкої промисловості міста та інших поста�
чальників товарів шкільного асортименту.

3. Просити ГУ МВС України в м. Києві забезпечити:
3.1. Охорону громадського порядку під час проведення

загальноміського шкільного ярмарку із продажу товарів для
школярів.

3.2. Перекриття руху автомобільного транспорту, крім
автомобілів спеціального призначення, на вул. Хрещатик
15.08.2009 з 09.00 год. до 17.00 год.

4. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

4.1. Просити відкрите акціонерне товариство “Київський
центральний універмаг” облаштувати вздовж будівлі універ�
магу на вул. Хрещатик, 38 торговельний майданчик із ре�
алізації товарів шкільного асортименту на період з 05 серп�
ня до 05 вересня 2009 року та погодити його облаштуван�
ня в Головному управлінні містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища.

4.2. Здійснити організаційні заходи з функціонування, за�
значеного у підп. 4.1 торговельного майданчика.

4.3. Визначити місця розміщення торгових наметів на
час проведення загальноміського шкільного ярмарку суб’�
єктам господарювання, задіяним в ньому, та подати план
розміщення на погодження Головному управлінню містобу�
дування, архітектури та дизайну міського середовища.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Шовкуна І. В. та голів районних у м. Києві держав�
них адміністрацій.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12.02.08 № 138

Розпорядження № 917 від 18 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про столицю України місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Плану першочергових заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.01.08 № 83�
р, постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.08 № 107 “Про затвердження державної цільової програ�
ми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, рішен�
ня Київської міської ради від 31.01.08 № 71/4543 “Про затвердження Міської цільової програми підготов�
ки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” з метою вирішен�
ня нагальних питань з підготовки м. Києва до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 12.02.08 № 138 “Про призначення відповідального
за підготовку та проведення в м. Києві фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, а саме:

пункт 2 перед словами “заступники голови” доповнити
словами “перші заступники”;

пункт 3 після слова “Зобов’язати” доповнити словами
“перших заступників”;

у пункті 3 слова “організаційно�правові питання” заміни�
ти словами “всі питання”.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про впорядкування розміщення пересувних 
торговельних об’єктів на території комунального 

підприємства “Київський метрополітен”
Розпорядження № 921 від 19 серпня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою впорядкування торгів�
лі на території комунального підприємства “Київський метрополітен”, забезпечення безпеки пасажирів,
покращення фінансового становища підприємства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Київський метрополітен”
(далі — підприємство) укладати з суб’єктами господарю�
вання тимчасові договори на право розміщення пересувних
об’єктів торгівлі (столів, лотків, рундуків тощо) на території
підприємства терміном до одного місяця з правом переукла�
дення.

2. Затвердити асортиментний перелік товарів, дозволе�
них для продажу з пересувних об’єктів торгівлі на території
комунального підприємства “Київський метрополітен” (до�
дається).

3. Комунальному підприємству “Київський метрополітен”:
3.1. В установленому порядку розробити та затвердити

економічно—обґрунтовані тарифи на право розміщення пе�
ресувних об’єктів торгівлі на території підприємства.

3.2. Спільно з Головним управлінням МВС України в 
м. Києві вжити заходів щодо ліквідації торгівлі з пересувних
об’єктів торгівлі на території підприємства, яка здійснюєть�
ся без відповідних договорів.

3.3. При укладанні договорів на право розміщення пере�
сувних об’єктів торгівлі на території підприємства врахову�
вати вимоги правил пожежної безпеки, санітарних норм та

правил.
3.4. Погоджувати з Головним управлінням з питань тор�

гівлі та побуту виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) перелік товарів, які передба�
чається реалізовувати на території підприємства, що не
включені до асортиментного переліку товарів, дозволених
для продажу з пересувних об’єктів торгівлі на території під�
приємства, відповідно до пункту 2 цього розпорядження.

4. Пункт 2 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 24.02.2005 № 247 “Про порядок виконан�
ня рішення Київської міської ради від 18.11.2004
№ 682/2092” виключити.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Басса Д. Я.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про відзначення у місті Києві 
Дня Державного Прапора України 

та 18�ї річниці незалежності України
Розпорядження № 919 від 18 серпня 2009 року

Відповідно до указів Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 “Про День Державного Прапора
України” та від 21.05.2009 № 346/2009 “Про відзначення 18�ї річниці незалежності України”, враховуючи
історичне значення Державного Прапора України як державного символу та проголошення 24 серпня 1991
року незалежності України, з метою зміцнення громадянської злагоди, утвердження у громадян почуття
національної свідомості і патріотизму:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та від�
значення у м. Києві Дня Державного Прапора України та 
18�ї річниці незалежності України і затвердити його персо�
нальний склад, що додається.

2. Затвердити:
2.1. Програму заходів, присвячених Дню Державного

Прапора України та 18�й річниці незалежності України, що
додається.

2.2. Робочий план підготовки та відзначення у м. Києві
Дня Державного Прапора України та 18�ї річниці незалеж�
ності України, що додається.

3. Надати співголовам Організаційного комітету з підго�
товки та відзначення у м. Києві Дня Державного Прапора
України та 18�ї річниці незалежності України право вноси�
ти, у разі потреби, зміни до його персонального складу,
Програми заходів, присвячених Дню Державного Прапора
України та 18�й річниці незалежності України, та Робочого
плану підготовки та відзначення у м. Києві Дня Державного
Прапора України та 18�ї річниці незалежності України.

4. Координацію питань, пов’язаних із проведенням у 

м. Києві заходів, присвячених відзначенню Дня Державно�
го Прапора України та 18�ї річниці незалежності України, по�
класти на Головне управління з питань внутрішньої політи�
ки виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та управління організаційної ро�
боти апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації).

5. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення загальноміських заходів у засобах масової інформа�
ції.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на перших заступників, заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про організацію роботи міського транспорту 
та зміни в організації руху під час відзначення 

18�ї річниці незалежності України у м. Києві

Розпорядження № 920 від 19 серпня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про дорожній рух”, враховуючи Указ Президента України від 21.05.2009
№ 346/2009 “Про відзначення 18�ї річниці незалежності України” та з метою забезпечення на належному
організаційному рівні відзначення 18�ї річниці незалежності України і забезпечення громадського поряд�
ку у м. Києві, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Просити Головне управління МВС України в м. Ки�
єві:

1.1. 22—24 серпня 2009 вжити заходів щодо посилен�
ня охорони громадського порядку, громадської безпеки
та безпеки дорожнього руху.

1.2. Відповідними службами Управління ДАІ ГУ МВС
України в м. Києві: 

1.2.1. Закрити рух усіх видів транспорту:
18, 21 та 22 серпня 2009:
— на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Євро�

пейської площі) та Європейській пл. під час проведення
спільних тренувань параду військ з 18.00 год. до 24.00 год.
З 00.00 год. 22 серпня до 09.00 год. 

25 серпня 2009: 
на вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Євро�

пейської пл.); 
22 серпня 2009:
— на вул. Хрещатик під час проведення святкових за�

ходів та молодіжної легкоатлетичної естафети “Естафета
Незалежності”; 

24 серпня 2009:
— на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Євро�

пейської площі) під час проведення параду військ та свят�
кових заходів з 8.00 год. до 13.00 год.;

— на Софійській площі (крім міського пасажирського
транспорту загального користування) під час проведен�
ня заходів;

— на вул. Софійській і вул. Малій Житомирській (крім
міського пасажирського транспорту загального користу�
вання) з 17.00 год. до 22.00 год. для безпечного руху
транспорту загального користування під час проведення
святкових заходів на Майдані Незалежності.

1.2.2. Тимчасово призупинити рух усіх видів транспор�
ту:

23 серпня 2009 з 10.00 год. до 12.00 год. призупини�
ти рух усіх видів транспорту поблизу під’їздів до пам’ят�
ників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському, князю
Володимиру, гетьману Богдану Хмельницькому, мону�
мента Слави та квіткових композицій до пам’ятного зна�
ка “Голодомор 1932 —1933 рр.” під час покладання кві�
тів до пам’ятників;

18, 21, 22, 24 та 25 серпня по маршруту руху механі�
зованої колони та колон з особовим складом згідно з до�
датками 1,2.

1.2.3. Тимчасово заборонити паркування транспортних
засобів у місцях стоянки колон з особовим складом та бо�
йової техніки 18, 21, 22—25 серпня 2009:

— на вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Єв�
ропейської пл.)

— на бульв. Лесі Українки;
— на вул. Набережно�Хрещатицькій (біля Річкового вок�

залу);
— на Парковій алеї;
— на Володимирському проїзді;
— на Михайлівській площі;
.— на вул. Богдана Хмельницького (біля ЦУМа).
2. Заборонити розміщення тимчасових споруд, малих

архітектурних форм ( лотків, наметів, торговельних май�
данчиків, інформаційних наметів) в місцях проведення

загальнодержавних заходів 18—24 серпня 2009.
3. Комунальному підприємству “Київтранспарксервіс”: 
3.1. Спільно з відповідними службами Управління ДАІ

ГУ МВС України в м. Києві забезпечити виконання п. 1.2.3.
цього розпорядження.

4. Комунальному підприємству “Київпастранс” (далі —
КП “Київпастранс”), Комунальній службі перевезень ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) (далі — Комунальна служба
перевезень):

4.1. Передбачити тимчасове призупинення руху мар�
шрутного транспорту поблизу під’їздів до пам’ятників Та�
расу Шевченку, Михайлу Грушевському, князю Володи�
миру, гетьману Богдану Хмельницькому, монумента Сла�
ви та квіткових композицій до пам’ятного знака “Голодо�
мор 1932 — 1933 рр.” 23 серпня 2009 з 10.00 год. до 12.00
год. під час покладання квітів до пам’ятників.

4.2. 18—25 серпня 2009:
— внести зміни в роботу маршрутів міського пасажир�

ського транспорту загального користування під час під�
готовки та проведення святкових заходів на вул. Хреща�
тик та Майдані Незалежності.

— для належного здійснення перевезень пасажирів за�
безпечити безперебійну роботу рухомого складу під час
проведення та після завершення святкових заходів, а та�
кож організувати перевезення існуючими маршрутами,
які проходять біля станцій метрополітену, після прохо�
дження останніх поїздів метрополітену.

— передбачити резерв рухомого складу поблизу ос�
новних пунктів очікування транспорту для забезпечення
перевезень пасажирів після закінчення заходів, присвя�
чених 18�ій річниці незалежності України.

5. КП “Київський метрополітен” забезпечити закриття
станції “Майдан Незалежності” для входу та виходу паса�
жирів 24 серпня 2009 з початку руху поїздів і до закінчен�
ня загальнодержавних заходів на Майдані Незалежності.
У зазначений період організувати роботу станції тільки на
пересадку з лінії на лінію, про що своєчасно проінфор�
мувати пасажирів.

6. Комунальній корпорації “Київавтодор” 24 серпня
2009 з метою належного руху автотранспорту після завер�
шення проведення масових святкових заходів забезпечи�
ти виділення необхідної спеціальної прибиральної дорож�
ньої техніки для приведення до належного стану балан�
сових територій.

7. Першому заступнику голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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ASSA: “Ìè ñï³âàëè íà îäí³é ñöåí³
ç Àëëîþ Ïóãà÷îâîþ”
Àë³íà ²ñàé ³ Ìàøà Áóëãàêîâà — ïðî ìóçè÷íèé ïðîåêò ³ ïåðø³ óñï³õè
Учасни ам р пи ASSA
Аліні та Маші всьо о ли-
ше 15 і 13 ро ів. Проте
дівчат а вже всти ли ви-
ст пити на одній сцені з
Примадонною, Boney М і
раїнсь ими зір ами —

від Володимира Гриш а
до Ані Лора , Наталії Б -
чинсь ої й Наталії Мо и-
левсь ої. Назва р пи
ASSA, за словами автора
і продюсера Юрія Квелен-
ова, означає айф, вищ
оцін то о, що відб ває-
ться. Юні ви онавиці про-
па ють здоровий спосіб
життя і збираються заво-
ювати шо -бізнес своїм
талантом і природністю.
Про часть прое ті та
йо о особливості Аліна
Ісай і Маша Б л а ова
розповіли "Хрещати ".

— ßê âè ïîòðàïèëè äî ïðîåêòó
"ASSA"?

Àë³íà: Ó øêîëó ìèñòåöòâ, äå ÿ
çàéìàëàñÿ, ïðè¿õàâ ïðîäþñåð
Þð³é Êâåëåíêîâ. Íà ïðîñëóõî-
âóâàííÿ ïðèéøëà ÿ ³ ùå äâîº ä³â-
÷àò. Ïàì'ÿòàþ, ÿ òîä³ ñï³âàëà "Ñî-
ëîâ’¿íó ï³ñíþ". Ïîò³ì ìî¿õ áàòü-
ê³â ïîâ³äîìèëè, ùî ÿ ïðîéøëà
â³äá³ð. Òàê ÿ ïî÷àëà çàéìàòèñÿ
âîêàëîì ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðî-
äþñåðà Þð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à
(Êâåëåíêîâà.— Ðåä.).

Ìàøà: Ó ã³ìíàç³¿, äå ÿ íàâ÷à-
þñÿ, êëàñíèé êåð³âíèê ðîçïîâ³-
ëà, ùî ïðîäþñåð Íàòàë³¿ Áó÷èí-
ñüêî¿ øóêàº äðóãó ä³â÷èíêó äëÿ
íîâîãî ïðîåêòó ³ ïðîâîäèòü êàñ-
òèíã. Äëÿ ó÷àñò³ ïîòð³áíî áóëî
àáî çàñï³âàòè, àáî çàòàíöþâàòè.
Ìè ç ïîäðóæêîþ âèáðàëè ìóçè-
êó, ïîñòàâèëè òàíåöü çà îäèí
äåíü. Íà êàñòèíã ïðèéøëî áàãà-
òî ëþäåé, óñ³ ùîñü ñï³âàëè, ðîç-
ïîâ³äàëè. Êîëè íàñòàëà íàøà
÷åðãà, ìè âèñòóïèëè ï³ä ìåëî-
ä³þ, çàïèñàíó â ïàì'ÿò³ ìîá³ëü-
íîãî òåëåôîíó. Ïîò³ì ìåíå çà-
ëèøèëè, ðîçïèòóâàëè, âçÿëè íî-
ìåð òåëåôîíó. ×åðåç ÿêèéñü ÷àñ
ïåðåäçâîíèëè ³ çàïðîñèëè íà
ïðîñëóõîâóâàííÿ. ß ïîçíàéîìè-
ëàñÿ ç Àë³íîé, ìè ðàçîì çà-
ñï³âàëè, ñòàíöþâàëè. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ìåí³ îñòàòî÷íî ñêàçàëè, ùî ÿ
ïðîéøëà.

— Âè çàéìàëèñÿ ìóçèêîþ äî
ïðîåêòó?

Àë³íà: ß ïî÷àëà ñï³âàòè ç øåñ-
òè ðîê³â. Ñïî÷àòêó ñï³âàëà â øêî-
ë³, âèñòóïàëà íà äèòÿ÷èõ êîíêóð-
ñàõ åñòðàäíî¿ ï³ñí³. Ìîÿ ïåðøà
â÷èòåëüêà ïîðàäèëà ìåí³ çàéìà-
òèñÿ âîêàëîì. Áàòüêè ïðèâåëè
ìåíå äî ïåäàãîãà, ïîò³ì ÿ ïåðåé-
øëà äî îäí³º¿ ç Êè¿âñüêèõ øê³ë
ìèñòåöòâ, äå çàéìàëàñÿ âîêàëîì
òðè ðîêè. Òîä³ ÿ çðîçóì³ëà, ùî
õî÷ó ñï³âàòè. Öüîãî ðîêó ÿ çàê³í-
÷èëà ìóçè÷íó øêîëó ïî êëàñó
ôîðòåï³àíî â Óêðà¿íö³, äå æèâó,
äåâ'ÿòèé êëàñ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè ³ âñòóïèëà äî Àêàäåì³¿ åñ-
òðàäíî-öèðêîâîãî ìèñòåöòâà îä-
ðàçó íà äðóãèé êóðñ.

Ìàøà: ß çàéìàëàñÿ â ìóçè÷í³é
øêîë³ çà íàïîëÿãàííÿì áàáóñ³.
Àëå á³ëüøå çàõîïëþâàëàñÿ òàí-
öÿìè, ç 10 ðîê³â õîäèëà íà ïðî-
ôåñ³éíó õîðåîãðàô³þ r&b. Íèí³,
êîëè ÿ â ãðóï³, çàéìàþñÿ ³ âîêà-

ëîì, ³ òàíöÿìè. Ï³ñëÿ äåâ'ÿòîãî
êëàñó òåæ ïëàíóþ âñòóïàòè äî åñ-
òðàäíî-öèðêîâî¿ àêàäåì³¿.

— ßê ñêëàëèñÿ âàø³ ñòîñóíêè?
Ëåãêî áóëî ïîðîçóì³òèñÿ?

Àë³íà: Ñïî÷àòêó áóëî ñêëàäíî,
àëå ç ÷àñîì ìè óñâ³äîìèëè, ùî
îäíà îäíó äîáðå äîïîâíþºìî.

Ìàøà: Êîëè ìè ìàëî çíàëè îä-
íà ïðî îäíó, íå ìîãëè ïîãîâîðè-
òè â³äâåðòî. Àëå âæå ïðàöþºìî
ðàçîì òðèâàëèé ÷àñ ³ ðîçóì³ºìî,
ùî ó íàñ çàãàëüíà ñïðàâà ³ âàæ-
ëèâî ï³äòðèìóâàòè îäíå îäíîãî.

— ×èì, íà âàøó äóìêó, ïîâèíåí
âîëîä³òè àðòèñò åñòðàäè?

Àë³íà: Ó ïåðøó ÷åðãó — âîêà-
ëîì, îñê³ëüêè áåçãîëîñèõ ãðóï äó-
æå áàãàòî. Òàêîæ âàæëèâèìè º ³
çîâí³øí³ äàí³, ùîá íà âèêîíàâ-
öÿ áóëî ïðèºìíî ïîäèâèòèñÿ.

Ìàøà: Ãîëîñ, ðóõ, óì³ííÿ çàâî-
äèòè ïóáë³êó.

— Ùî â³äð³çíÿº ïðîåêò "ASSA"
â³ä áåçë³÷³ ³íøèõ ãåðëç-áåíä³â?

Àë³íà: Ìè — íàéìîëîäøà ãðó-
ïà â ÑÍÄ, ÿêà âèêîíóº äîðîñë³
ï³ñí³. Ó ñâîºìó â³ö³ ìè âæå
ñï³âàëè íà îäí³é ñöåí³ ç Àëëîþ
Ïóãà÷îâîþ. Â òîé æå ÷àñ ìè çäî-
áóëè êëàñè÷íó âîêàëüíó îñâ³òó,
çàéìàºìîñÿ ó ïðîôåñ³éíîãî õî-
ðåîãðàôà ³ êðàùîãî â Óêðà¿í³ ïå-
äàãîãà ç âîêàëó.

Ìàøà: Ó íàñ º íå ëèøå çîâ-
í³øí³ äàí³, à é õîðîøèé ðåïåð-
òóàð. Ìè ñï³âàºìî äîðîñëó ìóçè-
êó, ÿêó ìîæóòü ñëóõàòè ³ îäíîë³ò-
êè, ³ ëþäè, êîòð³ º íàáàãàòî ñòàð-
øèìè çà íàñ.

— Õòî ãîòóº âàì ðåïåðòóàð? Âàì
íå ñêëàäíî âèêîíóâàòè äîðîñë³ ï³ñ-
í³?

Àë³íà: Äóæå ïðèºìíî, ùî ç íà-
ìè ïðàöþþòü ìàéñòðè — Ðóñëàí

Êâ³íòà, Â³òàë³é Êóðîâñüêèé, Â³-
òàë³é Âîëêîìîð, Þð³é Ðèá÷èí-
ñüêèé, õîðåîãðàô³þ ñòàâèòü
Îêñàíà Çàäîðîæíà. Íàøèìè êîí-
ñóëüòàíòàìè ç ìóçèêè âèñòóïà-
þòü ïðîôåñîð ²ãîð Ñòåöþê, Þð³é
Øåïåòà, Âîëîäèìèð Áåáåøêî.
Âèêîíóþ÷è ï³ñí³, ìè íàìàãàºìî-
ñÿ äîíåñòè âñ³ åìîö³¿ ãëÿäà÷àì.

Ìàøà: Êîëè ÿ âèñòóïàþ íà
ñöåí³, ÿ â³ä÷óâàþ ï³ñíþ. Õî÷ ìè
ùå é íå äîðîñë³, àëå ïðàãíåìî
ïåðåæèòè òó ³ñòîð³þ, ïðî ÿêó
ñï³âàºìî.

— ßê çì³íèëîñÿ âàøå æèòòÿ, êî-
ëè â í³é ç'ÿâèâñÿ ïðîåêò "ASSA"?
Â³ä ÷îãî äîâîäèòüñÿ â³äìîâëÿòè-
ñÿ?

Àë³íà: Áàãàòî ÷àñó éäå íà çà-
íÿòòÿ. Ùîäíÿ ïî ãîäèí³ ïðèä³-
ëÿþ âîêàëó, òðè÷³ íà òèæäåíü ìè
¿çäèìî íà ñï³ëüíó ðåïåòèö³þ, äâ³-
÷³ íà òèæäåíü çàéìàºìîñÿ õîðåî-
ãðàô³ºþ. Ó÷àñòü ó ãðóï³ íàêëàëà
íà ìåíå áàãàòî îáìåæåíü — íå
¿ñòè ï³ñëÿ 18, õàð÷óâàòèñÿ ïðà-
âèëüíî, òðèìàòè ñåáå ó ôîðì³.

Ìàøà: Çã³äíî ç êîíòðàêòîì, º
ê³ëüêà ïóíêò³â, ÿêèõ ìè ïîâèíí³
äîòðèìóâàòèñÿ. Çâè÷àéíî, íå ïè-
òè ³ íå êóðèòè, îñê³ëüêè öå øêî-
äèòü ãîëîñó ³ çäîðîâ'þ. Íàì íå
ìîæíà çì³íþâàòè ³ì³äæ, íå ìîæ-
íà çóñòð³÷àòèñÿ ç õëîïöÿìè. Àäæå
äëÿ òîãî, ùîá ÷îãîñü äîñÿãòè, ïî-
òð³áíî ìàêñèìàëüíî çîñåðåäèòè-
ñÿ íà ðîáîò³. Â³ëüíîãî ÷àñó ñòà-
ëî ìåíøå, àëå íà äðóç³â âèñòà-
÷àº.

— ßê äî âàøî¿ ó÷àñò³ â ïðîåêò³
ïîñòàâèëèñÿ áàòüêè?

Àë³íà: Ìî¿ áàòüêè ïîâí³ñòþ äî-
â³ðÿþòü íàøîìó ïðîäþñåðó ³ ï³ä-
òðèìóþòü ìåíå ó âñüîìó.

Ìàøà: Ìàìà äóæå çðàä³ëà, ùî
ÿ ïîòðàïèëà äî ãðóïè. À òàòî äî
çíàéîìñòâà ç ïðîäþñåðîì áîÿâ-

ñÿ â³äïóñêàòè ìåíå íà ãàñòðîë³,
àëå òåïåð — óñå ãàðàçä.

— ×è òðàïëÿëèñÿ ÿê³ñü ïîò³øí³
ñèòóàö³¿ íà êîíöåðòàõ?

Àë³íà: Ìè âèñòóïàëè íà êîí-
öåðò³, ïðèñâÿ÷åíîìó â³äêðèòòþ
çì³íè â òàáîð³ ³ìåí³ Ãåðìàíà Òè-
òîâà. ß çàáóëà ïî÷àòîê äðóãîãî
êóïëåòà ³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïî-
á³ãëà ïî äîïîìîãó äî ïðîäþñåðà.
Â³í ìåí³ í³÷îãî íå ñêàçàâ, ³ äî-
âåëîñÿ âèêðó÷óâàòèñÿ ñàì³é. ß
äðóãèé ðàç âèêîíàëà ïåðøèé êóï-
ëåò.

Ìàøà: Íà ô³íàë³ äèòÿ÷îãî ªâ-
ðîáà÷åííÿ çà îäíó õâèëèíó äî âè-
õîäó íà ñöåíó â Àë³íè ïîäåðëè-
ñÿ êîëãîòêè. Ïåðåä âèñòóïîì ìè
ïîá³ãëè â êóù³ ïåðåîäÿãàòèñÿ. Ó
ìåíå øîðòè áóëè íèæ÷èìè, í³æ
ñï³äíèöÿ Àë³íè, òîìó ïîì³íÿëè-
ñÿ êîëãîòêàìè. Ìè âñòèãëè íà
ïðÿìèé åô³ð, à ïîäåðò³ êîëãîòêè
í³õòî é íå ïîì³òèâ.

— Ðîçêàæ³òü, äå âæå âèñòóïàëè
ç ãàñòðîëÿìè? ßê çóñòð³÷àëà âàñ
ïóáë³êà?

Àë³íà: Öüîãî ðîêó ìè ê³ëüêà ðà-
ç³â ïîáóâàëè â äèòÿ÷èõ òàáîðàõ ó
Êðèìó. Ó ñåðïí³ âèñòóïàëè â "Àð-
òåêó" íà àêö³¿ "Çðîáèìî ñâ³ò êðà-
ñèâ³øèì", äå áóëè ïðèñóòí³ ïðåä-
ñòàâíèêè á³ëüø í³æ 120 êðà¿í ñâ³-
òó. Ä³òè-³íîçåìö³ íàñ ÷óäîâî
ïðèéíÿëè, ï³äõîäèëè ïîò³ì ï³ñ-
ëÿ êîíöåðòó. Ïàì'ÿòàþ, ï³ä ÷àñ
ãàñòðîëåé â Óêðà¿í³, ìè ïðè¿õà-
ëè â Íîâîäíºñòðîâñüê. Êîëè íàñ
îãîëîøóâàëè, ïóáë³êà ïî÷àëà
ñêàíäóâàòè "Àssà!". Ìè íå ÷åêà-
ëè òàêîãî ïðèéîìó.

Ìàøà: Îäèí ³ç íàøèõ ïåðøèõ
âèñòóï³â áóâ íà äèòÿ÷îìó ªâðî-
áà÷åíí³, äå ìè ñï³âàëè íà îäí³é
ñöåí³ ç Ãàéòàíîþ, êîòðó ââàæà-
ºìî îäí³ºþ ç êðàùèõ ñï³âà÷îê.
Íà êîíöåðò³ ó âåëèêîìó çàë³ Êîí-

ñåðâàòîð³¿ ç ç³ðêàìè òðàäèö³éíî¿
åñòðàäè Ïàâëîì Ç³áðîâèì, ²âî
Áîáóëîì ìè âíåñëè íîòêó åíåð-
ãåòèêè ³ ìîëîäîñò³. Äóæå ïðèºì-
íî, êîëè âèñòóïàºø íà ñöåí³ ³ ïî-
äîáàºøñÿ ëþäÿì. Çâè÷àéíî æ,
íàéíåçàáóòí³øèì êîíöåðòîì ñòàâ
âèñòóï ³ç Àëëîþ Ïóãà÷îâîþ, äå
íà ò³é ñàì³é ñöåí³ âèñòóïàëè ²ðè-
íà Á³ëèê, Íàòàë³ÿ Ìîãèëåâñüêà,
Àí³ Ëîðàê, Íàòàë³ÿ Áó÷èíñüêà.

— ßê âàñ ñïðèéíÿëà Ïðèìàäîí-
íà?

Àë³íà: Ìè áîÿëèñÿ, ùî Àëëà
Áîðèñ³âíà íà íàñ íå çâåðíå óâà-
ãè. Àëå ìè ¿é ñïîäîáàëèñÿ, âîíà
àïëîäóâàëà óâåñü âèñòóï. À ïîò³ì
êàæå íàì: "Ö³ ä³â÷àòêà — ÿê äâ³
öóêåðî÷êè, ÿê³ õî÷åòüñÿ ç'¿ñòè",
çàïðîñèëà íàñ íà ñöåíó ³ çà-
ñï³âàëà ï³ñíþ, â ÿê³é ìè ¿é ï³ä-
ñï³âóâàëè!

— Ùî íèí³ âèêîíóºòå? Ïëàíó-
ºòå çàïèñóâàòè íîâ³ ï³ñí³?

Àë³íà: Ó íàñ º ïîâíîö³ííà ïðî-
ãðàìà íà 40 õâèëèí, äå ìè òàêîæ
âèêîíóºìî ï³ñí³ Êàòåðèíè Áó-
æèíñüêî¿. Êð³ì òðüîõ îñíîâíèõ
êîìïîçèö³é — "Äóìàëà", "Äîù" ³
"Âðÿòóé", íåùîäàâíî ìè çàïèñà-
ëè çàïàëüíîãî õ³òà "Óäàð íèæ÷å
ïîÿñà". Íèí³ ãîòóºìîñÿ äî çàïè-
ñó íîâî¿ ï³ñí³ "Õîëîäíà òî÷êà"
Â³òàë³ÿ Âîëêîìîðà.

Ìàøà: Ìè íå ïîñï³øàºìî âè-
ïóñòèòè àëüáîì, õî÷à äóìàºìî ç³-
áðàòè ³ çàïèñàòè ìàòåð³àë äî ë³-
òà 2010 ðîêó. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëà-
íàõ — ïî¿çäêà äî Óãîðùèíè. Íàñ
òàêîæ çàïðîøóþòü âèñòóïàòè íà
âèáîðí³ êîíöåðòè. Ìè äàëåê³ â³ä
ïîë³òèêè, ñï³âàòèìåìî äëÿ ëþäåé
³ òàì, äå çàïðîïîíóþòü á³ëüøå
ãðîøåé

Розмовляла
Марія БЄЛЯЄВА
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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.
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“Ìàëèíîâèé” äçâ³í
Íà òåðèòîð³¿ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ çàïî÷àòêóâàëè 
êîíöåðòè êàð³ëüîííî¿ ìóçèêè

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У дворі заповідни а "Софія Київсь а"
з'явилася перес вна станов а із 50
дзвонів — арільон. Тепер щочетвер а,
ввечері (почато о 19.00), т т можна б -
де посл хати арільонн м зи .

Ìåõàí³çì ö³º¿ óí³êàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ óñòàíîâêè
âëàøòîâàíî çà ïðèíöèïîì êëàâ³øíèõ ³íñòðóìåí-
ò³â. Òîáòî äçâîíè ðîçòàøîâàí³ ó ïîðÿäêó õðîìà-
òè÷íîãî çâóêîðÿäó — òîí ³ ï³âòîíó; çàãàëîì òàêà
“êëàâ³àòóðà” îõîïëþº ÷îòèðè îêòàâè. Íà í³é ìîæ-
íà ãðàòè îäíîãîëîñí³ ìåëîä³¿. Õî÷à ìàéñòðè — à
ó ñâ³ò³ º ê³ëüêà öåíòð³â, äå ³ñíóº øêîëà ãðè íà êà-
ð³ëüîí³ — â³äòâîðþþòü íà äçâîíàõ ³ áàãàòîãîëîñ-
ñÿ.

Êàð³ëüîí, ùî íà òåðèòîð³¿ Ñîô³¿, íàðàç³ ïðà-
öþº àâòîìàòè÷íî. À âò³ì, ïëàíóþòü ñòâîðèòè é

ìåõàí³÷íèé ðÿä, àáè ìîæíà áóëî çàïðîøóâàòè âè-
êîíàâö³â.

Ñõîæà óñòàíîâêà â Êèºâ³ º íà äçâ³íèö³ Ìèõàé-
ë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ìîíàñòèðÿ. Íà í³é íå ðàç
â³äòâîðþþòü ìåëîä³¿ ïîïóëÿðíèõ ï³ñåíü, ïðîòå âî-
íà íàñàìïåðåä âèêîíóº ôóíêö³þ êóðàíò³â. Òàê ³
â ªâðîï³ êàð³ëüîíè, îêð³ì äçâ³íèöü ñîáîð³â, ïðè-
êðàøàþòü ì³ñüê³ ðàòóø³. Ïåðåñóâíèõ æå êàð³ëüî-
í³â, îäèí ç ÿêèõ íèí³ ðîçòàøîâàíî ó Ñîô³¿ é ïðè-
çíà÷åíî ñïåö³àëüíî äëÿ êîíöåðò³â, ó ñâ³ò³ íàë³÷ó-
þòü ï’ÿòíàäöÿòü.

Íàéäàâí³ø³ äçâîíîâ³ óñòàíîâêè, ùî íàãàäóþòü
êàð³ëüîí, áóëî çíàéäåíî â Êèòà¿ (¿õíþ ïîÿâó äà-
òóþòü ùå V ñòîð³÷÷ÿì äî íàøî¿ åðè). Ïðîòå áàòü-
ê³âùèíîþ êàð³ëüîíó ïðèéíÿòî ââàæàòè Ï³âí³÷íó
Ôðàíö³þ é Í³äåðëàíäè — ïåðøèé ºâðîïåéñüêèé
êàð³ëüîí, íà äóìêó ³ñòîðèê³â, òóò âèíèê àáñîëþò-
íî àâòîìàòè÷íî ó ÕV ñòîë³òò³. Ñòîëèöåþ æ êàð³-
ëüîííî¿ ìóçèêè ñüîãîäí³ º áåëüã³éñüêå ì³ñòî Ìå-
õåëåí àáî ïî-ôðàíöóçüêè — Ìàëèí. Çâ³äñè, ââà-
æàºòüñÿ, ³ âèñë³â “ìàëèíîâèé äçâ³í”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+20...+24°Ñ, âíî÷³ +13...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +17...+20°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+22...+29°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+14...+22°Ñ, âíî÷³ +11...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+22°Ñ,
âíî÷³ +11...+16°Ñ
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Віднині на території “Софії Київсь ої” ияни змож ть посл хати арільонн м зи

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

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

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

П Е Р Е Д П Л АТ А  Н А 2 0 1 0 Р І К
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ЗАЯВА
Київсь о о зооло ічно о пар про намір отримати дозвіл
на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря

Київсь ий зооло ічний пар розташований по пр. Перемо и, 32 Шевчен івсь ом районі м. Києва. Зоопар є об’є том
природно-заповідно о фонд за альнодержавно о значення, є зоною масово о відпочин иян, спеціаліз ється на розповсюдженні
знань про тваринний світ Землі.

Для забезпечення належних мов тримання тварин на території Зоопар розміщені допоміжні осподарсь і спор ди, я і є
джерелами ви идів: деревообробна дільниця, еле трозварювальні пости, араж для автомобілів, холодильні а ре ати, що працюють
на фреоні. С марний ви ид забр днюючих речовин 1,0815 тонни в рі ( азоподібних 0,820, твердих 0,2615 тонни в рі ). Перевищення
ранично-доп стимих онцентрацій забр днюючих речовин приземном шарі атмосфери немає.
Пропозиції та за важення направляти протя ом 30 днів Шевчен івсь ій районній державній в м. Києві адміністрації за адресою:

01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24.

ЗАЯВА
Київсь о о зооло ічно о пар про намір отримати дозвіл

на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря від отельні
На підставі Розпорядження КМДА№545 від 01.04.04 “Про б дівництво та ре онстр цію об’є тів Київсь о о зоопар ” проводиться

ре онстр ція існ ючої отельні зі встановленням більш с часно о обладнання — трьох висо оефе тивних автоматизованих отлів
на природном азі тип “NPR2500” пот жністю 2,907 МВт ожний, виробництва Італії. На підставі розроблено о ВАТ “Київпрое т”
том ОВНС, підприємство план є отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря від ре онстр йованої
отельні, я а розташована о ремо на території Київсь о о зоопар . Котельня призначена для забезпечення тепловою енер ією
систем опалення та вентиляції спор д Зоопар . За даними виробни а, валовий ви ид забр днюючих речовин (діо сид азот
та о сид в лецю) становить не більше 0,2132 /с та 2,8138 тонн в рі .

Технічні рішення, прийняті в робочій до ментації отельні, відповідають вимо ам е оло ічних, санітарно- і ієнічних та інших
діючих в У раїні норм і правил та забезпеч ють безпечн для життя і здоров’я людей е спл атацію об’є та.

Приземні онцентрації забр днюючих речовин з джерела ви идів отельні в зоні розташ вання житлових б дин ів не перевищ ють
0,1 їх ранично-доп стимих онцентрацій для населених міст.

Пропозиції та за важення надсилати протя ом 30 днів Шевчен івсь ій районній державній в м. Києві адміністрації за адресою:
01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24.

Київсь а місь а державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антної посади

Помічни а ерівни а вищої лан и

Основні обов’яз и:

- онтроль за своєчасним ви онанням виданих на азів та розпоряджень; ведення

арт и облі ви онання на азів, розпоряджень і дор чень ерівни а;

- план вання робочо о дня ерівни а (з стрічі, телефонні дзвін и тощо);

- технічне забезпечення діяльності ерівни а (замовлення транспорт , ор анізація

з стрічей, пере оворів тощо);

- здійснення орот очасних сл жбових відряджень за в азів ою ерівни а для ви-

рішення о ремих питань;

- с провід ерівни а на з стрічах і відрядженнях;

- часть пере оворах, ділових з стрічах, спеціальних прийомах; ведення прото-

олів та с ладання необхідних до ментів за рез льтатами з стрічей, пере оворів;

- підтримання зв’яз ів з іншими ор анізаціями та вирішення справ, що не потре-

б ють особистої прис тності ерівни а;

- за дор ченням ерівни а з одження або вирішення о ремих питань з ерівни а-

ми і працівни ами стр т рних підрозділів, онтроль ви онання ними о ремих дор -

чень і на азів ерівни а, а та ож отримання від них необхідної інформації та матеріалів;

- під отов а межах своєї омпетенції прое тів на азів, рішень і розпоряджень е-

рівни а, а та ож, за дор ченням ерівни а, інших матеріалів і до ментів, що стос ю-

ться діяльності ор анізації;

- збір та отримання матеріалів, інформації з різних зовнішніх джерел, що необхід-

на ерівни ові, а та ож її аналіз; звіт про рез льтати та о о аналіз ерівни ;

- ор анізація діловодства, вивчення ореспонденції, що надійшла на ім’я ерівни-

а, під отов а в межах своєї омпетенції прое тів відповідей або рішень;

- ведення запис на прийом до ерівни а і ор анізація прийом відвід вачів;

- ви онання о ремих дор чень ерівни а щодо правління персоналом, здійснен-

ня онтролю за роботою о ремих працівни ів.

Вимо и:

- Стать — жіноча.

- Ві від 26 ро ів.

- Освіта вища.

- Знання ПК, ор техні и.

- Вільне володіння іноземними мовами.

- Знання ділово о ети ет .

Особисті я ості:

- Дотримання ви онавчої дисципліни.

- Порядність.

- Ком ні абельність.

- Відповідальність.

- Стій ість до стресів.

- П н т альність.

- Працьовитість.

Умови праці:

- Гідна оплата праці.

- Офіційне працевлашт вання.

- Соціальний па ет з ідно з чинним за онодавством.

- Адреса майб тньо о місця роботи:

м. Київ, в л. Хрещати , 36.

Телефон для довідо : (044) 278 17 07.


