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82 â³äñîòêè ãîòîâíîñò³
Îïàëþâàëüíèé ñåçîí ó ñòîëèö³ ðîçïî÷íåòüñÿ â÷àñíî

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Під отов а міста до опалювально о сезон
повинна за інчитися 1 жовтня. У разі різ о о
похолодання ом нальни и обіцяють першою
чер ою надати тепло дитсад ам, ш олам,
поло овим б дин ам вже після 15 вересня. У
КМДА не передбачають я ихось зривів під-
отовці до зими. Єдиною проблемою назива-
ють забезпечення міста бла итним паливом,
споживання я о о з почат ом опалювально о
сезон зросте в рази.

Çà òðè òèæí³ ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü îô³ö³éíî ðîçïî÷àòè
îïàëþâàëüíèé ñåçîí. Ïðî òå, ùî âæå çðîáëåíî ³ ùî ìà-
þòü çðîáèòè êîìóíàëüíèêè, æèòëîâ³ é áþäæåòí³ óñòàíî-
âè ì³ñòà äî 1 æîâòíÿ, éøëîñÿ ó ï'ÿòíèöþ íà çàñ³äàíí³
êîëåã³¿ ÊÌÄÀ. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ Îëåêñ³ÿ Äåìèäîâà, ðåàë³çà-
ö³ÿ ï³äãîòîâ÷èõ çàõîä³â — íà ô³í³øí³é ïðÿì³é.

"Íàðàç³ åíåðãîêîìïàí³¿ âèêîíàëè ïîíàä 82 â³äñîòêè
çàïëàíîâàíèõ îáñÿã³â ðîá³ò, ïåðåâàæíî âëàñíèì êîø-

òîì,— çàçíà÷èâ ïàí Äåìèäîâ.— Óæå çàâåðøåíî âèïðî-
áóâàííÿ âñ³õ òåïëîâèõ ìåðåæ, ùî äàëî çìîãó çàáåçïå-
÷èòè ãàðÿ÷îþ âîäîþ âñ³ ñòîëè÷í³ ðàéîíè". Çà ñëîâàìè
Îëåêñ³ÿ Äåìèäîâà, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè òåïëîòðàñ âèÿâëå-
íî 1064 ïîøêîäæåííÿ, ç íèõ óæå óñóíóòî 974. Îêð³ì
öüîãî, áóëî ïåðåêëàäåíî ïîíàä 22 òèñ. ìåòð³â äåôåêò-
íèõ òðóáîïðîâîä³â.

Çàãàëîì íà ï³äãîòîâêó ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî çèìè
ç áþäæåòó Êèºâà ëèøå ïî ÃÓ ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ ïåðåäáà÷åíî 42 ìëí ãðí. "ßê ³ â ïîïåðåä-
í³ ðîêè, ï³äêëþ÷àòèìóòü ìåðåæ³ ó äâà åòàïè,— ñêàçàâ
Îëåêñ³é Äåìèäîâ.— Ïåðøèìè ïîäàäóòü òåïëî ó øêîëè,
äèòñàäêè, ïîëîãîâ³ áóäèíêè. Òîæ ö³ îá'ºêòè ìàþòü áóòè
ãîòîâ³ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó âæå 15 âåðåñíÿ". Íà äðó-
ãîìó åòàï³ ï³äêëþ÷àòü äî ìåðåæ æèòëîâ³ áóäèíêè, îðãà-
í³çàö³¿ òà ï³äïðèºìñòâà ì³ñòà. Ñåðåä ïðîáëåìíèõ ïèòàíü
ïàí Äåìèäîâ íàçâàâ â³äñóòí³ñòü ðåçåðâíîãî ïàëèâà íà
ÒÅÖ-5 ³ ÒÅÖ-6. Àäæå ó ðàç³ ïåðåõîäó íà àëüòåðíàòèâíèé
âèä ïàëèâà ïîòð³áíî íàêîïè÷èòè 76 òèñ. òîíí ìàçóòó, âè-
òðàòèâøè íà öå 280 ìëí ãðí.

Íà÷àëüíèê ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòî-
ðîæåíêî ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó", ùî áóäèíêè ãîòîâ³ äî
õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó íà 72 â³äñîòêè. "Âèäà÷ó ïàñïîðò³â ãî-
òîâíîñò³ æèòëîâèõ áóäèíê³â äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
ìàºìî çàâåðøèòè äî 25 âåðåñíÿ",— ðîçïîâ³â ïàí Ñòîðî-

æåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, çíà÷íî ã³ðøà ñèòóàö³ÿ ç ðåìîí-
òîì ³ ìîäåðí³çàö³ºþ ë³ôò³â. Íàðàç³ ïîíàä 6 òèñ. ï³äéîì-
íèê³â âæå â³äïðàöþâàëè ñâîº, àëå êîøò³â íà çàì³íó ¿õ ïî-
êè ùî áðàêóº.

Ãîòóþòüñÿ äî çèìè é çåëåíáóä³âö³. Çà ñëîâàìè ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä" Þð³ÿ Õàºâà,
áàãàòî áóäå çðîáëåíî ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç
áëàãîóñòðîþ. Çîêðåìà, ïëàíóþòü âèñàäèòè äåðåâ òà êó-
ù³â çíà÷íî á³ëüøå, í³æ òîð³ê, âñòàíîâèòè óðíè òà î÷èñ-
òèòè â³ä ñì³òòÿ çåëåí³ çîíè, çàëó÷èâøè äî ðîáîòè âî-
ëîíòåð³â.

Íàðàç³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî çàïåâíèâ, ùî ì³ñòî â ñòàä³¿ ï³äãîòîâêè äî çè-
ìè. "Ó ìåíå ÷åðåç öå íå âèíèêàº æîäíîãî ïèòàííÿ, îêð³ì
îäíîãî — çàáåçïå÷åííÿ ãàçîì,— çàÿâèâ â³í.— Óñ³ ³íø³ çàâ-
äàííÿ áóäå âèêîíàíî. Îïàëþâàëüíèé ñåçîí ðîçïî÷íåòü-
ñÿ â÷àñíî. À îñü çàáåçïå÷åííÿ ñòîëèö³ áëàêèòíèì ïàëè-
âîì — öå ïðîáëåìà. Àäæå ñüîãîäí³ íàì âèä³ëÿþòü ãàç ëè-
øå äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè. À ç ïî÷àòêîì ñåçîíó
ê³ëüê³ñòü ãàçó çðîñòå îäðàçó íà 6-7 ì³ëüéîí³â êóá³÷íèõ
ìåòð³â". Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, ïèòàííÿ ïðîïëàòè
çà áëàêèòíå ïàëèâî ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øóâàòèìå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì. Îêð³ì òîãî, ïàí Ãîëóá÷åíêî çàçíà÷èâ,
ùî ðîçïîðÿäèâñÿ â³äíàéòè â ðåçåðâíîìó ôîíä³ êîøòè äëÿ
àâàð³éíîãî ðåìîíòó ë³ôò³â
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Під час перевір и теплотрас виявлено 1064 пош одження, з них же с н то 974
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Êè¿â â³ä÷èíèâ äâåð³ 
äëÿ ëîíäîíñüêèõ 
³íâåñòèö³é

Ó ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ç Ëîðäîì-ìåðîì ëîíäîíñüêîãî Ñ³-
ò³ ²àíîì Ëóäåðîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè
äîñâ³ä ì³ñò ó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîåêò³â. “²íâåñòèö³¿ îñîáëèâî âàæëè-
â³ äëÿ ï³äãîòîâêè Êèºâà äî ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó. Ìè ãîòî-
â³ çðîáèòè êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ ³ ïå-
ðåêîíàí³, ùî ñàìå â Êèºâ³ ³íâåñòèö³¿
äîçâîëÿòü îòðèìàòè çíà÷íî âèùèé ð³-
âåíü ïðèáóòêîâîñò³, í³æ â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ”,— çàçíà÷èâ êè¿âñüêèé ãðàäîíà÷àëü-
íèê. Â³í ðîçïîâ³â ãîñòåâ³ ïðî çàõîäè ç
ïîë³ïøåííÿ ä³ëîâîãî êë³ìàòó â ñòîëè-
ö³. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî
ÿê ìàë³, òàê ³ ñåðåäí³ òà âåëèê³ ï³äïðè-
ºìñòâà ïðàöþþòü ó Êèºâ³ óñï³øíî. Ìà-
ëî òîãî, âîíè, ïîïðè êðèçîâ³ ÿâèùà, íà
45 % íàïîâíþþòü áþäæåò äåðæàâè. “Ó
öüîìó º ³ çàñëóãà íèí³øíüî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ì³ñòà. Âàæëèâ³ äëÿ ì³ñòà ïðîåêòè ÿ
áåðó ï³ä ñâ³é îñîáèñòèé êîíòðîëü — òà-
ê³ ÿê, íàïðèêëàä, ï³äãîòîâêà Êèºâà äî
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðî-
êó. Íàðàç³ îñíîâíèì çàñîáîì áîðîòüáè
ç êîðóïö³ºþ â íàø³é ñòîëèö³ º ñêîðî-
÷åííÿ äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð òà âñòàíîâ-
ëåííÿ æîðñòêèõ ñòðîê³â äëÿ âèäà÷³ ïî-
òð³áíèõ äîêóìåíò³â”,— çàçíà÷èâ ìåð
Êèºâà. Ñâîºþ ÷åðãîþ, ïàí Ëóäåð ïîðà-
äèâ óêðà¿íñüê³é ñòîðîí³ çâåðíóòè óâàãó
íà ìåõàí³çì “ºäèíîãî åëåêòðîííîãî â³ê-
íà”, ÿêèé äàº çìîãó ï³äïðèºìöÿì øâèä-
êî òà çðó÷íî îòðèìàòè ïîòð³áí³ ¿ì äî-
êóìåíòè çà äîïîìîãîþ ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
“Ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó òà êåð³âíèêè
ì³ñò ð³çíèõ êðà¿í ââàæàþòü ñàìå öåé
ìåõàí³çì íàéåôåêòèâí³øèì”,— çàçíà-
÷èâ ²àí Ëóäåð

Ç òþòþíîïàë³ííÿì 
òà íàðêîçàëåæí³ñòþ 
áîðîòèìóòüñÿ 
ïî òåëåôîíó

Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ùîäî ïîñèëåííÿ ïðîô³-
ëàêòèêè òþòþíîêóð³ííÿ òà íàðêîçàëåæ-
íîñò³ íåçàáàðîì çàïðàöþº íà áàç³ 15-51.
Ïðî öå éøëîñÿ íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó. “Ìè ç çàäîâîëåííÿì
íàäàìî ðîáî÷å ì³ñöå ç òåëåôîíîì, íà
ÿêèé ïåðåâîäèòèìóòüñÿ òàê³ äçâ³íêè”,—
çàçíà÷èëà íà÷àëüíèê ì³ñüêîãî Ñall-öåí-
òðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî
çà òåëåôîíîì ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà
êèÿíàì 15-51 íàäõîäÿòü äçâ³íêè â³ä êè-
ÿí ç ³íôîðìàö³ºþ, äå ïðîäàþòü íàðêî-
òèêè. Çâ³ñíî, òàêó ³íôîðìàö³þ ïåðåäà-
þòü ó â³äïîâ³äí³ îðãàíè. À íà çâåðíåí-
íÿ äî íîâîñòâîðåíî¿ “ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿” â³ä-
ïîâ³äàòèìóòü ôàõ³âö³ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî öåíòðó çäîðîâ’ÿ. Ãîëîâíèé ë³êàð
çàêëàäó Îòòî Ñòîéêà ïîîá³öÿâ, ùî ê³ëü-
êà ðàç³â íà òèæäåíü ñïåö³àë³ñòè öåíòðó
÷åðãóâàòèìóòü íà ë³í³¿. Íàðàç³ â ìåð³¿
âèð³øóþòü, ÿê³ öå áóäóòü äí³ òà ãîäè-
íè, ïðî ùî “Õðåùàòèê” ïîâ³äîìèòü ï³ç-
í³øå

Ï³äïðèºìöÿì-ïî÷àòê³âöÿì
êðèçà íå çàâàäèëà

Íèí³ ó ñòîëèö³ íàéíèæ÷èé ð³âåíü áåç-
ðîá³òòÿ â êðà¿í³ ³ íàâ³òü ó ªâðîï³. Ïðî
öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ëþäìèëà Äåíèñþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ð³-
âåíü áåçðîá³òòÿ â ñòîëèö³ ñòàíîâèòü
0,7 %, â Óêðà¿í³ — 2,4 %, à ó ð³çíèõ êðà-
¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó 3—9 %. “Îò-
æå, ìîæíà áóëî á ãîâîðèòè, ùî ñèòó-
àö³ÿ ó íàñ º äîâîë³ íåïîãàíîþ. Ïðîòå
ìè çíàºìî, ùî º ùå ïðèõîâàíå áåçðî-
á³òòÿ ³ ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ ã³ðøèé çà
ñòàòèñòèêó”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Äåíèñþê.
×èíîâíèê ïîâ³äîìèëà, ùî, ïîïðè êðè-
çó, êèÿíè ³ äàë³ àêòèâíî ðåºñòðóþòü íî-
âèé á³çíåñ. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðî-
êîì, öüîãîð³÷ çàðåºñòðîâàíî íà 12,5 %
á³ëüøå ï³äïðèºìñòâ

Øêîëè áóäóòü ³ç ñâ³òëîì
ÊÌÄÀ ïëàíóº çàáîðîíèòè åíåðãåòèêàì â³äìèêàòè 
ñòðàòåã³÷í³ îá’ºêòè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столична влада хоче заборонити
"Київенер о" від лючати від
енер опостачання соціальні об'-
є ти без попередньо о по о-
дження з мером Києва. Навіть
випад , я що лі арні та ш оли
мають забор ованість перед
енер ети ами. У мерії вважають,
що сит ація, я а сталася напере-
додні першо о вересня, оли без
світла залишилося іль а десят-
ів столичних ш іл, не повинна
повторитися. О рім цьо о, КМДА
план є зверн тися до Кабмін з
проханням не віддавати "Київ-
енер о" на приватизацію, а пере-
дати в правління, володіння і
орист вання міст .

×åðåç â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà íàïåðåäîäí³
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ñåçîíó ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â ñòîëè÷íèõ øê³ë îïèíèëèñÿ áåç åíåð-
ãîïîñòà÷àííÿ. Ó “Êè¿âåíåðãî” ìîòèâó-
þòü öå çíà÷íîþ çàáîðãîâàí³ñòþ ðàéîí³â.
Çâàæàþ÷è íà öå, ì³ñüêà âëàäà ³í³ö³þâà-
ëà ðîçãëÿíóòè íà íàãëÿäîâ³é ðàä³ ðîáî-
òó êåð³âíèêà åíåðãåòè÷íî¿ êîìïàí³¿ Åäó-
àðäà Ñîêîëîâñüêîãî.

Ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ï’ÿòíè÷íî¿ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ çíîâó ïîâåðíóëèñÿ äî îáãîâîðåí-
íÿ íàáîë³ëîãî, ïðèíöèïîâîãî ïèòàííÿ.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ —
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, çã³äíî ç
çàêîíîì çàáîðîíÿºòüñÿ â³äêëþ÷àòè â³ä
åíåðãîïîñòà÷àííÿ øêîëè ³ ìåäè÷í³ óñòà-
íîâè. “Òîìó êåð³âíèöòâî “Êè¿âåíåðãî”
íå ìîæå ñòâåðäæóâàòè, ùî çðîáèëè öå
âèìóøåíî,— çàÿâèâ â³í.— Òèì ñàìèì
åíåðãåòèêè ÷èíÿòü ïðîòè çàêîíó ³ ñâîº¿
ñîâ³ñò³”. Â³òàë³é Æóðàâñüêèé äîäàâ, ùî
ðîáèòè öüîãî íå ìîæíà íàäàë³, àäæå ÷å-
ðåç òàê³ ä³¿ ñòðàæäàòèìóòü íàñàìïåðåä
330 òèñ. ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â ³ 33 òèñÿ÷³
â÷èòåë³â.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”
Åäóàðä Ñîêîëîâñüêèé ïîãîäèâñÿ ç âèñó-
íóòèìè àðãóìåíòàìè. Ó ñâîº âèïðàâäàí-
íÿ â³í çàçíà÷èâ, ùî ¿õí³ ä³¿ áóëè âèìó-
øåíèìè. ² ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ íàäàë³,
óñ³ áîðæíèêè ìàþòü ñâîº÷àñíî ðîçðàõî-
âóâàòèñÿ ç åíåðãåòèêàìè.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî çàïðîïîíóâàâ çàïèñà-
òè â ð³øåíí³ êîëåã³¿ ùîäî çàáîðîíè “Êè-
¿âåíåðãî” â³äêëþ÷àòè â³ä ïîñòà÷àííÿ â
áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ñîö³àëüí³ îá’ºêòè
áåç ïîïåðåäíüîãî îáãîâîðåííÿ ç ìåðîì
Êèºâà Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì. “Òîãî,
ùî â³äáóëîñÿ â øêîëàõ íàïðèê³íö³ ñåðï-

íÿ, ïîâòîðèòèñÿ íå ìîæå,— ââàæàº â³í.—
“Êè¿âåíåðãî” ïðàöþº íàñàìïåðåä íà êè-
ÿí, ³ ¿¿ çàâäàííÿ — çàáåçïå÷óâàòè ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ òåïëîì, ñâ³òëîì, ãàðÿ÷îþ
âîäîþ. ²íøîãî çàâäàííÿ äëÿ êîìïàí³¿ íå
³ñíóº”. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî äîäàâ, ùî
â³äêëþ÷àòè îá’ºêòè, òèì ïà÷å ñîö³àëüí³,
â³ä åíåðãîïîñòà÷àííÿ íå ïîòð³áíî, íà-
â³òü ÿêùî â îñòàíí³õ º çàáîðãîâàí³ñòü.
“Ìè çâåðòàòèìåìîñÿ äî Êàáì³íó ç ïðî-
õàííÿì, ùîá “Êè¿âåíåðãî” íå â³ääàâàëè
íà ïðèâàòèçàö³þ,— çàÿâèâ â³í.— À ùîá
â³ääàëè Êèºâó â óïðàâë³ííÿ, âîëîä³ííÿ ³
êîðèñòóâàííÿ. Òîä³ ìè ãîâîðèòèìåìî ç
åíåðãåòèêàìè âæå ïî-³íøîìó”

Ìåäèêàì 
ñïîäîáàëàñÿ îðåíäà
Çäàí³ ïðèì³ùåííÿ ïðèíåñëè äî áþäæåòó ìàéæå 3 ìëí ãðí
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

На сімдесят відсот ів збільшили-
ся надходження від оренди май-
на медичних за ладів із почат
ро . Про це повідомила перший
заст пни олови КМДА Ірена
Кільчиць а. Вона провела засі-
дання Комісії з роз ляд питань
щодо ви ористання приміщень
лі вально-профіла тичних за-
ладів ом нальної власності Ки-
єва. Значн частин отриманих
оштів спрям ють на ремонт та
оснащення протит бер льозних
лі арень та інших медичних за-
ладів.

Çà îñòàíí³é ð³ê ñòîëè÷íà ìåäèöèíà ðîç-
áàãàò³ëà íà ì³ëüéîíè. ßê ³ îá³öÿëè â ìå-
ð³¿, ïèòàííÿì ìåäèöèíè òàì ïðèä³ëÿþòü
÷è íå íàéá³ëüøå óâàãè. Îêð³ì òîãî, ÿê çà-
îùàäèòè êîøòè, äåïóòàòè ïîäóìàëè ïðî
òå, ÿê ¿õ ³ ïðèìíîæèòè. Ó ñêðóòí³ ô³íàí-
ñîâ³ ÷àñè öå º íàéàêòóàëüí³øîþ ïðîáëå-
ìîþ. Àäæå ³ â ïåð³îä êðèçè ìåäïðàö³âíè-

êè ÷åêàþòü íà ñâî¿ çàðïëàòè, à êèÿíè —
íà ÿê³ñí³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè.

Çíà÷íî çá³ëüøèòè áþäæåò ãàëóç³ ì³ñü-
ê³é âëàä³ âäàëîñÿ øëÿõîì âðåãóëþâàííÿ
â³äíîñèí ì³æ ìåäè÷íèìè çàêëàäàìè êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà ï³äïðèºìñòâàìè,
ùî îðåíäóþòü ó íèõ ïðèì³ùåííÿ. Ç ïî-
÷àòêó 2009 ðîêó ñóìè íàäõîäæåíü òóò
çðîñëè íà 70 %. “Çíà÷íà ÷àñòèíà êîøò³â
ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ðåìîíò òà îñíàùåííÿ
ñòîëè÷íèõ ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ ë³êàðåíü
òà ³íøèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â”,— ïîâ³äîìè-
ëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà.

Ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ¿¿ ãîëîâóâàííÿì â³äáó-
ëîñÿ çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ç ðîçãëÿäó ïèòàíü
ùîäî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Êèºâà. “Ñüîãîäí³ ó íàñ º çíà÷-
íà ê³ëüê³ñòü â³ëüíèõ ïðèì³ùåíü, ³ ìè ãî-
òîâ³ çäàâàòè ¿õ â îðåíäó çà ïðîçîðèìè
ñõåìàìè çàðàäè åôåêòèâíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ìàéíà òà çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü
äî ñïåöôîíä³â ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ çàêëàä³â ³ ñïåöôîíäó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ”,— ñêàçàëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà.

Çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè ñïåö³àëüíèé â³ä-
ä³ë îðåíäè ïðè Óïðàâë³íí³ îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Çà ñëî-
âàìè çàñòóïíèêà ìåðà, ï³ñëÿ ï³äêëþ÷åííÿ
äî ðîáîòè ôàõ³âö³â óæå â ñ³÷í³ íèí³øíüî-
ãî ðîêó áþäæåò ì³ñòà ïîïîâíèâñÿ íà 400
òèñÿ÷ ãðèâåíü â³ä îðåíäè, â ëþòîìó — íà
700 òèñÿ÷, à âæå â ñåðïí³ — íà 1,7 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü. Òîáòî ìàéæå 3 ì³ëüéîíè
ãðèâåíü óñüîãî çà òðè ì³ñÿö³.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, ñòîëè÷í³ î÷³ëüíèêè ìå-
äè÷íèõ óñòàíîâ ðàäî â³òàþòü ìîæëèâ³ñòü
çäàâàòè â³ëüí³ ïðèì³ùåííÿ ñâî¿õ çàêëà-
ä³â. Àäæå äëÿ íèõ öå íåïîãàíèé ñïîñ³á
âèæèâàòè òà ïðîäîâæóâàòè íîðìàëüíî
ôóíêö³îíóâàòè ï³ä ÷àñ ñêðóòè. “Îðåíäà
ïðèì³ùåíü ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ë³-
êóâàëüíèõ çàêëàä³â, òèì ïà÷å ñüîãîäí³.
Àäæå ÷àñòêà â³ä íàäõîäæåíü çàëèøàºòü-
ñÿ áåçïîñåðåäíüî â áþäæåò³ óñòàíîâè. Ö³
êîøòè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íà ðîç-
âèòîê ï³äïðèºìñòâà”,— çàçíà÷èâ ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ÒÌÎ “Ñòîìàòîëîã³ÿ”
Þð³é Ïóäåíêî. Ïðîòå äîäàâ, ùî äî öüî-
ãî ïèòàííÿ òðåáà ï³äõîäèòè äèôåðåíö³-
éîâàíî, ùîá ìåäè÷í³ çàêëàäè íå ïåðå-
òâîðèëèñÿ íà á³çíåñ-öåíòðè. “Ïîòð³áíî
çäàâàòè ëèøå ò³ ïðèì³ùåííÿ ³ áóä³âë³, ÿê³
íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ,— íàãîëîñèâ ïàí
Ïóäåíêî.— Íà ùàñòÿ, ñüîãîäí³ òàêèõ âè-
ñòà÷àº, àäæå êîëèñü ìåäè÷í³ çàêëàäè áó-
äóâàëè âåëèêèìè”

Столичним чням місь а влада забезпеч ватиме навчальний рі теплі та при світлі
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Ó íåä³ëþ 42-é äåíü íàðîäæåííÿ
â³äñâÿòêóâàëà íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ
Ñâ³òëàíà ÇÎÐ²ÍÀ. 
Своє побажання їй адрес вав народний
артист У раїни Анатолій МАТВІЙЧУК:

— Я щиро вітаю пані Світлан ! Хоч побажати, аби проза життя, я а
оточ є нас, для неї я омо а частіше перетворювалася на поезію радості,
щастя, охання! Більше світлих моментів, більше острих відч ттів! Нехай
радісні миті приходять неочі вано, але все частіше!

Ó ïîíåä³ëîê 44-é äåíü
íàðîäæåííÿ â³äçíà÷èâ 
äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Ìèõàéëî ßÊÎÂ×ÓÊ. 
Від імені сіх оле йо о привітала спів олова
фра ції Бло Алла ШЛАПАК:

Фра ція Бло Леоніда Черновець о о в Київсь ій місь ій раді від
щиро о серця вітає з днем народження сво о оле Я овч а Михайла
Юрійовича!
У цей свят овий день деп тати Бло висловлюють вам свою пова та

щиро бажають Божої бла одаті, доброб т , о рилено о настрою, мир ,
зла оди та д шевної величі. Нехай ожен день життя дар є вам щастя,
здоров’я, любов та непохитн вір в ращий завтрашній день!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß
Îëåêñ³é ØÅÐØÍÜÎÂ: “Òðîº
³íîçåìö³â çìîæóòü
îïëàòèòè âàðò³ñòü
äîðîãîãî ë³êóâàííÿ
îäíîãî óêðà¿íöÿ”
Незабаром лі ватися в
столиці змож ть іноземні
ромадяни. Кошти, отри-
мані від онс льтацій і
операцій, надходитим ть
до медичних за ладів, я і
надаватим ть посл и.
Перейматися медичним
т ризмом місті б де но-
востворене Київсь е м ні-
ципальне медичне а ент-
ство. Про прое т "Хреща-
ти " розповів ратор та
радни Київсь о о місь о-
о олови.

— ßêà ìåòà çàïðîâàäæåííÿ ïðî-
ãðàìè ìåäè÷íîãî òóðèçìó â ñòîëè-
ö³?

— Íà ñüîãîäí³ ìåäè÷íà ãàëóçü
Êèºâà º äîâîë³ ðîçâèíåíîþ, òî-
ìó ìàº â çàïàñ³ ïîòåíö³àë äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ íå ò³ëüêè ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³, à é ³íîçåìö³â. Îñòàí-
í³, äî ñëîâà, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ
Êàáì³íó, ìàþòü ñïëà÷óâàòè çà
áóäü-ÿêó ìåäè÷íó ïîñëóãó. ²äåþ
ñòâîðåííÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿêå á
ïåðåéìàëîñÿ ïðîáëåìîþ ìåäè÷-
íîãî òóðèçìó ï³äòðèìàâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, êîòðèé
óæå ï³äïèñàâ â³äïîâ³äíå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ. Îêð³ì íàäàííÿ ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã, ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº
çóñòð³÷, ðîçñåëåííÿ ïðè¿æäæèõ.
Ñàìå öèì òà çàëó÷åííÿì ³íîçåì-
ö³â ïåðåéìàòèìåòüñÿ ìóí³öèïàëü-
íèé îïåðàòîð — ñïåö³àëüíå
àãåíòñòâî.

— Ìåäè÷í³ çàêëàäè ÿêîãî ñïðÿ-
ìóâàííÿ ìîæóòü ñòàòè íàéçàòðå-
áóâàí³øèìè äëÿ ïðîåêòó?

— Íàñàìïåðåä, öå ì³ñüêèé
Öåíòð ñåðöÿ, ÿêèé ìàº ó ñòîëè-
ö³ ï'ÿòü êîíêóðåíò³â — ²íñòèòóò
³ìåí³ Àìîñîâà, ²íñòèòóò ³ìåí³
Øàë³ìîâà, ²íñòèòóò ³ìåí³ Ðîìî-
äàíîâà, êë³í³êà ó Ôåîôàí³¿ òà äè-
òÿ÷à ë³êàðíÿ Îõìàòäèò. Óñ³ ö³ ìå-
äè÷í³ çàêëàäè ó çìîç³ ùîðîêó ðî-
áèòè ÷îòèðè òèñÿ÷³ îïåðàö³é, à
ðåàëüíî õ³ðóðãè çä³éñíþþòü ëè-
øå òðè. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó äàñòü
çìîãó ì³ñòó çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿
íàïðÿìó â ö³ ë³êóâàëüí³ çàêëàäè,
äå ðîáèòèìóòü îïåðàö³¿ ³íîçåì-
íèì ãðîìàäÿíàì.

— ßê³ ãàëóç³ ñòîëè÷íî¿ ìåäèöè-
íè íà ñüîãîäí³ º íàéïðèâàáëèâ³øè-
ìè äëÿ ³íîçåìíèõ ïàö³ºíò³â?

— Îêð³ì óæå çãàäàíî¿ êàðä³î-
ëîã³¿, öå — ñòîìàòîëîã³ÿ, ðåïðî-
äóêòèâíà ìåäèöèíà, ÷àñòêîâî îí-
êîëîã³ÿ ³ â äåÿê³é ì³ð³ ã³íåêîëî-
ã³ÿ. Êîæíà ç öèõ ãàëóçåé ìàº
ñâîþ ñïåöèô³êó, òîáòî º íàéïðè-
âàáëèâ³øîþ äëÿ ð³çíèõ ðåã³îí³â.
Íàïðèêëàä, â³ò÷èçíÿíà êàðä³îëî-
ã³ÿ êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ íà
Áëèçüêîìó Ñõîä³, â Çàõ³äí³é ªâ-
ðîï³, Àôðèö³, òèì ÷àñîì ó Ë³â³¿ —
îôòàëüìîëîã³ÿ.

— Õòî ïðåäñòàâëÿòèìå ³íòåðåñè
àãåíö³¿ çà êîðäîíîì ³ ÿê ðîçïîâñþ-
äæóâàòèìåòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî íà-
äàííÿ â Êèºâ³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã äëÿ
³íîçåìö³â?

— Áóäü-ÿêà ëþäèíà â Óêðà¿í³
÷è çà êîðäîíîì, ÿêà ìàº çìîãó

îðãàí³çóâàòè ïîò³ê êë³ºíò³â-³íî-
çåìö³â ³ õî÷å íà öüîìó îô³ö³éíî
çàðîáëÿòè, ìîæå ñï³âïðàöþâàòè
ç àãåíö³ºþ. Îñíîâíèì êàíàëîì
ñï³ëêóâàííÿ ç êë³ºíòàìè, çâè÷àé-
íî, æ ñòàíå ìåðåæà ²íòåðíåò. Òî-
ìó ìè ñòâîðþºìî ïîòóæíèé ñàéò,
ÿêèé äàñòü çìîãó äèñòàíö³éíî,
ïîïåðåäíüî îòðèìóâàòè ³íôîðìà-
ö³þ, à íàø³ ë³êàð³ íàäàâàòèìóòü
êâàë³ô³êîâàí³ ïðîïîçèö³¿.

— ×è ðîçðîáëåíî âæå òàðèôíó
ñ³òêó, òîáòî, ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå
òà ÷è ³íøà ïîñëóãà äëÿ ³íîçåìíî-
ãî ãðîìàäÿíèíà â ñòîëè÷íèõ ë³êàð-
íÿíèõ çàêëàäàõ?

— Ó äåÿêèõ ãàëóçÿõ ìåäèöèíè
âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ ³íîçåìö³â ó
Êèºâ³ áóäå ìåíøîþ â³ä âàðòîñò³
ïîñëóã â ¿õí³õ äåðæàâàõ ó äåñÿò-
êè ðàç³â. Òîáòî, â Óêðà¿í³ öå
êîøòóâàòèìå çíà÷íî äåøåâøå.
Äëÿ ïðèêëàäó ìîæíà âçÿòè ðîç-
ö³íêè íà ñòîìàòîëîã³÷í³ ïîñëóãè
â Óêðà¿í³. Áóäü-ÿêà ç íèõ îá³é-
äåòüñÿ ³íîçåìöåâ³ ùîíàéìåíøå
óäâ³÷³ äîðîæ÷îþ. Íå ñåêðåò, ùî
öÿ ñõåìà âæå äàâíî ïðàöþº â íà-
ø³é äåðæàâ³. Ò³ëüêè íåîô³ö³éíî.
Íàâ³ùî æ ë³êàðÿì ðèçèêóâàòè,
çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïðèõîâàíî,
êîëè öå ìîæíà ðîáèòè â³äêðèòî,
ñïëà÷óþ÷è ïîäàòêè, îòðèìóþ÷è
äîäàòêîâ³ ïðèáóòêè. Êîøòè çà
ìåäè÷í³ ïîñëóãè ìè çàëó÷àòèìå-
ìî äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþ-
äæåòó Êèºâà.

— Ïðèáóòêè îòðèìóâàòèìå ò³ëü-
êè öåé ôîíä?

— Ãðîø³ çà ë³êóâàííÿ, ïðàê-
òè÷íî ïîëîâèíà ñóìè, íàäõîäè-
òèìå äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó, ùî

íàäàâ ïîñëóãó. Êîæåí ³ç íèõ â³ä-
êðèº îêðåìèé ðàõóíîê ó Äåðæ-
ñêàðáíèö³. Òîáòî, ö³ êîøòè ë³êó-
âàëüíèé çàêëàä ìîæå âèêîðèñòà-
òè íà âëàñí³ ïîòðåáè: ïðèäáàòè
îáëàäíàííÿ, çä³éñíèòè ðåìîíò.
Îêð³ì öüîãî, âðàõîâóþ÷è, ùî
ðåíòàáåëüí³ñòü çàêëàäåíî íà ð³â-
í³ 30 â³äñîòê³â, ìîæíà ñêàçàòè,
ùî òðîº ³íîçåìö³â ìîæóòü îïëà-
òèòè âàðò³ñòü äîðîãîãî ë³êóâàííÿ
îäíîãî óêðà¿íöÿ. Äî òîãî æ, äî-
äàòêîâó îïëàòó îäåðæèòü ìåäïåð-
ñîíàë, ïðè÷îìó îô³ö³éíî. Òîáòî,
ìè âïåðøå â äåðæàâ³ ï³äíîñèìî
ïðåñòèæ ë³êàðÿ, îñîáëèâî ÿêùî
â³í ìàº ñâ³òîâå ³ì'ÿ, äî íüîãî
¿äóòü ïàö³ºíòè.

— Ùî îòðèìóâàòèìå ñòîëè÷íèé
áþäæåò â³ä ìåäè÷íîãî òóðèçìó?

— Áþäæåò îòðèìóâàòèìå íà-
ñàìïåðåä íàäõîäæåííÿ â³ä ïîäàò-
ê³â. Àëå íàéãîëîâí³øå, ùî íà
ñïåöðàõóíîê îòðèìàº êîøòè ë³êó-
âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé çàêëàä.
Öå æ òå ñàìå, ùî îòðèìóº áþ-
äæåò, ò³ëüêè íå òðåáà âæå áóäå
ïåðåðàõîâóâàòè ãðîø³ ç ì³ñüêî¿
ñêàðáíèö³. Òàêèì ÷èíîì çà ê³ëü-
êà ðîê³â äåÿê³ ìåäè÷í³ çàêëàäè,
ÿê³ çàðîáëÿòèìóòü íà ³íîçåìöÿõ,
çìîæóòü ïðàöþâàòè ñàìîñò³éíî,
áåç áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ òà
ùå é çä³éñíþâàòè äîïëàòè ñâî¿ì
ë³êàðÿì.

— ßêèé åêîíîì³÷íèé åôåêò î÷³-
êóºòüñÿ â³ä ðåàë³çàö³¿ çàäóìó?

— Ñêàæ³ìî, ÿêùî ëèøå Öåíòð
ñåðöÿ â Êèºâ³ íàì âäàñòüñÿ íà-
ïîâíèòè ³íîçåìöÿìè, íàïðèêëàä,
ïðîòÿãîì ðîêó çðîáèòè áëèçüêî
òèñÿ÷³ ñêëàäíèõ îïåðàö³é, òî ìà-
òèìåìî ïðèáóòîê ó ìåæàõ 
100 ìëí ãðí.

— Õòî î÷îëèòü íîâîñòâîðåíå ìó-
í³öèïàëüíå àãåíòñòâî?

— Ëþäèíà, êîòðà ïåðåìîæå â
êîíêóðñ³. Öå ìàº áóòè ôàõ³âåöü
íàñàìïåðåä ç³ çíàííÿì ìàðêåòèí-
ãó òà ³íîçåìíèõ ìîâ

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
"Хрещати "

Оле сій Володимирович
Шершньов народився 21 травня
1983 ро в Ми олаєві. Після за-
інчення ш оли вст пив до Оде-
сь о о Національно о ніверси-
тет імені Мечни ова. За фа-
хом—юрист. З березня 2009 ро-

— радни Київсь о о місь о о
олови. Неодр жений.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ãîäèííèê â³äðåìîíòóþòü
Âåëåòåíñüêèé êâ³òêîâèé ãîäèííèê, ùî ìàâ ïîòðàïèòè äî Êíèãè ðå-

êîðä³â Ã³ííåññà, äîâãî íå ïðîæèâ. Äíÿìè éîãî äåìîíòóâàëè, îñê³ëü-
êè ìåõàí³çì çóïèíèâñÿ ÷åðåç ïîëîìêó. "Ïðîáëåìà íå â íàä³éíîñò³ ìå-
õàí³çìó, à â ìåíòàë³òåò³ íàøèõ ëþäåé. Âîíè íàìàãàëèñÿ ñôîòîãðàôó-
âàòèñÿ íà ñòð³ëêàõ, õîäèëè êëóìáîþ. Öå é ïðèçâåëî äî ïîëîìêè",—
ïîÿñíèâ ãåíäèðåêòîð êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ "Êè¿âçåëåíáóä" Þð³é
Õàºâ. Çà éîãî ñëîâàìè, íàïëèâ â³äâ³äóâà÷³â, ÿê³ íå âì³þòü ñåáå ñòðè-
ìóâàòè, ñòàâ äëÿ âñ³õ íåî÷³êóâàíèì. Îäíàê äåìîíòàæ íå îçíà÷àº ïðî-
ùàííÿ. Ï³ñëÿ ðåìîíòó êîíñòðóêö³þ îá³öÿþòü ïîâåðíóòè íà ì³ñöå.
Ùîïðàâäà, ïîðó÷ äîâåäåòüñÿ âèñòàâèòè ïîñèëåíó îõîðîíó. Íàãàäà-
ºìî, äëÿ òîãî, ùîá â³äêðèòè êâ³òêîâèé ãîäèííèê äî Äíÿ Íåçàëåæíî-
ñò³, 50 ïðàö³âíèê³â "Êè¿âçåëåíáóäó" ïðàöþâàëè ö³ëèé ì³ñÿöü. Íà éî-
ãî îáëàøòóâàííÿ âèòðà÷åíî ïðèáëèçíî 400 òîíí çåìë³ òà 50 òèñÿ÷
êâ³ò³â

Äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â³äêðèþòü íîâèé öåíòð

Ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº äáàòè ïðî ìàëþê³â ³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè. Òàê, íà çàâòðà ó ë³êàðí³ ¹ 1 çà ó÷àñòþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿ çàïëàíóâàëè â³äêðèòòÿ "Ñîö³àëüíîãî öåí-
òðó ö³ëîäîáîâîãî ïåðåáóâàííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, õâîðèõ íà äèòÿ÷èé öå-
ðåáðàëüíèé ïàðàë³÷". Â³í çíàõîäèòèìåòüñÿ íà âóëèö³ Áîãàòèðñüê³é, 30.
Íàãàäàºìî, ùî çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â âèòðàòè ç³ ñòîëè÷íî¿ ñêàðáíè-
ö³ íà ìåäèöèíó çðîñëè ó ðàçè. Ó ì³ñò³ òàêîæ áóëî â³äêðèòî óí³êàëüíèé
Öåíòð ñåðöÿ òà õîñï³ñ äëÿ îíêîõâîðèõ

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)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про будівництво майданчиків 

для тимчасового відстою великовантажного транспорту
на основних в’їздах в м. Київ

Розпорядження № 896 від 14 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про дорожній рух”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Пре�
зидента України від 21.07.2008 № 641/208 “Про невідкладні заходи з підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, розпоряджень Київської міської державної ад�
міністрації від 25.07.2008 № 1024 “Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного транспор�
ту в місті Києві” та від 10.07.2006 № 1040 “Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажного транс�
порту в місті Києві” (зі змінами та доповненнями), з метою покращення організації дорожнього руху та йо�
го безпеки, поліпшення екологічного стану та підвищення пропускної спроможності вулично�шляхової ме�
режі м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Київдорсервіс”
замовником проектування та будівництва майданчиків для
тимчасового відстою великовантажного транспорту на ос�
новних в’їздах в м. Київ з Вишгородського, Дніпропетров�
ського, Житомирського, Ковельського, Овруцького, Оде�
ського, Харківського та Чернігівського напрямків. 

2. Комунальному підприємству “Київдорсервіс”:
2.1. Визначити на тендерній основі генеральні проектну

і підрядну організації для виконання робіт, зазначених в п.
1 цього розпорядження.

2.2. Забезпечити в 2009 році розробку і затвердження в
установленому порядку проектно�кошторисної документа�
ції на будівництво майданчиків для тимчасового відстою ве�
ликовантажного транспорту на основних в’їздах в м. Київ
згідно з п. 1 цього розпорядження.

2.3. Забезпечити у 2010—2011 роках виконання робіт з
будівництва майданчиків для тимчасового відстою велико�
вантажного транспорту на основних в’їздах в м. Київ.

2.4. До початку будівництва майданчиків для тимчасово�
го відстою великовантажного транспорту розробити, пого�
дити в УДАІ м. Києва та подати на затвердження Головно�
му управлінню транспорту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) схеми ор�
ганізації дорожнього руху з розміщення місць відстою ван�
тажного транспорту та в місячний термін після їх затверджен�
ня забезпечити виконання робіт.

3. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до

01.09.2009 підготувати містобудівні умови і обмеження за�
будови земельних ділянок для проектування майданчиків
для тимчасового відстою великовантажного транспорту на
основних в’їздах в м. Київ.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, передбаче�
них у п. 1 цього розпорядження, буде здійснюватися відпо�
відно до та в межах показників, передбачених Програмою
соціально�економічного розвитку міста Києва на 2009 рік по
Головному управлінню транспорту виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

5. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) в установленому порядку подати до Головного
управління економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держаної адміністра�
ції) інвестиційні пропозиції до проекту Програми соціально�
економічного розвитку міста Києва на 2010 рік для виконан�
ня робіт з будівництва майданчиків для тимчасового від�
стою великовантажного транспорту на основних в’їздах в
м. Київ.

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

7. 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 винесення водопровідних і газових мереж 
з#під плями забудови НСК “Олімпійський” 
у Печерському та Голосіївському районах

Розпорядження № 932 від 20 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільні дороги”, “Про
дорожній рух”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 107 “Про затвердження Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу” (із змінами та доповненнями), розпорядження Київської міської державної адміністрації від
04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста” та
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
01.04.2009 № 330 “Про Порядок підготовки і випуску розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що стосуються підготовки та проведення в м.
Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, а також з метою надійного водо� та га�
зопостачання об’єктів, що споруджуються в місті Києві і пов’язані з підготовкою та проведенням в м. Ки�
єві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, враховуючи звернення Національного спор�
тивного комплексу “Олімпійський” від 15.07.2009 № 04/1716, в межах здійснення функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Національному спортивному комплексу “Олімпійський”
(далі — НСК “Олімпійський”) згідно з розробленою та затвер�
дженою у встановленому порядку проектно�кошторисною
документацією, згідно з графіком, що додається, здійсни�
ти:

— роботи з прокладання водопроводу Д=300 мм та вул.
Шота Руставелі, Саксаганського з частковим розриттям про�
їзної частини та тимчасовим обмеженням руху транспорту;

— роботи з прокладання газопроводів Д=300 мм, Д=500
мм на вул. Фізкультури з переходом вул. Червоноармійсь�
кої закритим способом, на вул. Горького, вул. Саксаган�
ського і вул. Шота Руставелі з частковим розриттям троту�
ару і проїзної частини та тимчасовим обмеженням руху
транспорту;

— демонтаж водопровідних і газових мереж в межах пля�
ми забудови НСК “Олімпійський” та відключення від водо�
та газопостачання мереж, які не підлягають демонтажу і не
використовуватимуться у подальшому.

2. НСК “Олімпійський”:
2.1. До початку робіт одержати у встановленому поряд�

ку дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції держав�
ного архітектурно�будівельного контролю.

2.2. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м.
Києві схеми організації дорожнього руху та встановлення
дорожніх знаків на час виконання робіт, зазначених у пунк�
ті 1 цього розпорядження.

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�

ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповнення�
ми), забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.4. Встановити відповідні знаки, огорожу, освітлення,
сигнальні ліхтарі в місцях виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, та забезпечити безпере�
шкодний прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів
протягом усього часу виконання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття троту�
арів та проїзної частини на всю ширину проїзної частини і
довжину в межах розриття за типом існуючого та передати
за актом комунальним підприємствам “Шляхово�експлуата�
ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва” та
“Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриман�
ню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського
району м. Києва”.

2.6. Відключення від водо� та газопостачання мереж, які
не підлягають демонтажу і не використовуватимуться у по�
дальшому, здійснити у встановленому порядку.

2.7. Демонтаж інженерних мереж, що перебувають у ко�
мунальній власності територіальної громади м. Києва, здійс�
нити за власний рахунок.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокла�
дання водопровідних та газових мереж новозбудовані ме�
режі зараховуються до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва з наступною передачею у володіння
та користування ВАТ “АК “Київводоканал” та ВАТ “Київгаз”.

4. Доручити ВАТ “АК “Київводоканал” та ВАТ “Київгаз”

підготувати переліки демонтованого майна та майна, яке не
підлягає демонтажу і не використовуватиметься у подаль�
шому, для наступного списання.

5. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забезпечити у вста�
новленому порядку списання демонтованого майна та май�
на, яке не підлягає демонтажу і не використовуватиметься
у подальшому, а також зарахування до комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва новозбудованих во�
допровідних та газових мереж, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження.

6. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на головного інженера НСК “Олімпійський”
Поливоду Валерія Васильовича.

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

8. 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про створення міської призовної комісії 
по проведенню чергового призову громадян України 

на строкову військову службу 
в жовтні#листопаді 2009 року
Розпорядження № 931 від 20 серпня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України
від 05.11.2008 № 999/2008 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову вій�
ськову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2009 році”, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Для керівництва та контролю за діяльністю районних
призовних комісій створити міську призовну комісію у та�
кому складі:

Кільчицька І. Р. — перший заступник голови Київ�
ської міської державної адмініс�
трації, голова комісії

Дублян О. В. — військовий комісар Київського
міського військового комісаріату,
заступник голови комісії

Ласкавенко Л. І. — спеціаліст першої категорії гру�
пи соціального захисту відділу
соціального забезпечення Київ�
ського міського військового комі�
саріату, секретар комісії

Березан В. М. — заступник начальника Головного
управління МВС України в м. Ки�
єві (за згодою)

Вітковський В. П. — голова лікарської комісії Київ�
ського міського військового комі�
саріату (за згодою)

Веленський А. Б. — заступник генерального дирек�
тора територіального медичного
об’єднання “Старокиївське”( за
згодою)

Шаповалов А. Ю. — ТВП помічника військового комі�
сара Київського міського війсь�
кового комісаріату з правової ро�
боти — начальник юридичної гру�
пи (за згодою)

Небеський В. О. — заступник начальника управління
з питань мобілізаційної роботи —
начальник відділу взаємодії з си�
ловими структурами з питань те�
риторіальної оборони та мобілі�
заційної підготовки апарату ви�
конавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)

Садомов В. А. — заступник начальника Головного
управління по фізичній культурі
та спорту виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Сук Л. Б. — заступник директора Київського
міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.

2. Головам районних у м. Києві державних адміністрацій:
2.1. Підвести підсумки весняного, 2009 року, призову

громадян на строкову військову службу з посадовими осо�
бами, задіяними в проведенні призову, організувати робо�
ту із підготовки та проведення осіннього призову 2009 ро�
ку.

2.2. Утворити районні призовні комісії. Направити для ро�
боти у військові комісаріати на період підготовки і весь тер�
мін проведення призову технічних працівників і друкарок,
забезпечити військкомати автомобільним транспортом.

2.3. Укомплектувати районні лікарські комісії лікарями�
спеціалістами, забезпечити їх медикаментами, медичним
інструментарієм і санітарно�господарським майном.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
надавати допомогу військовим комісаріатам м. Києва у про�
веденні призову громадян на строкову військову службу з
розшуку призовників, які ухиляються від призову, забезпе�
чити охорону громадського порядку на призовних дільни�
цях районних військкоматів міста, Київському об’єднаному
збірному пункті та на прилеглій до нього території.

4. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити ро�
боту міської лікарської комісії з 27 серпня до 14 грудня 2009
року для проведення контрольного медичного огляду при�
зовників, призваних на строкову військову службу, грома�
дян, які заявили про незгоду з результатом медичного ог�
ляду та рішенням районної медичної комісії, та перевірки за�
конності рішень стосовно призовників, визнаних непридат�
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ними та тимчасово непридатними до військової служби за
результатами призову та приписки зі 100% охопленням. Об�
стеження призовників у лікувальних закладах проводити по�
зачергово, безоплатно та в повному обсязі під особисту від�
повідальність керівників лікувальних закладів.

5. Директорові Київського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді направити у райвійськко�
мати з 02.09.2009 на весь термін підготовки та проведення
призову психологів для допомоги в якісному проведенні
професійно�психологічного обстеження призовників.

6. Військовому комісару Київського міського військово�
го комісаріату просити директора державного підприємства
Київської філії № 1 “Концерн військторгсервіс” надати до�
помогу міському військкомату в організації роботи буфету
у приміщенні їдальні об’єднаного міського збірного пункту.
Виділити для його роботи обслуговуючий персонал та за�
безпечити необхідними продовольчими товарами, предме�
тами матеріально�технічного постачання за відповідними
заявками та оплатою.

7. Оплату витрат, пов’язаних із забезпеченням авто�
транспорту на період призову, здійснювати за рахунок
асигнувань, передбачених в міському бюджеті м. Києва на
2009 рік на виконання заходів Програми поліпшення ор�
ганізації підготовки громадян до військової служби, при�
писки, призову на строкову військову службу та військо�
ву службу за контрактом на 2005�2010 роки, затвердже�
ної рішенням Київської міської ради від 31.03.2005
№ 200/2775.

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

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

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

Про відзначення в м. Києві Дня підприємця
Розпорядження № 942 від 21 серпня 2009 року

На виконання Указу Президента України від 05.10.98 № 1110/98 “Про День підприємця”, Київської
міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2009—2010 роки, затвер�
дженої рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 931/931, з метою відзначення в м. Києві Дня
підприємця та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести у м. Києві з 1 до 10 вересня 2009 року за�
ходи, присвячені Дню підприємця.

2. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення
в м. Києві Дня підприємця, що додається.

3. Покласти на Головне управління з питань регулятор�
ної політики та підприємництва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) координацію проведення в м. Києві заходів, присвяче�
них Дню підприємця.

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

4.1. Проведення урочистих заходів, присвячених Дню
підприємця, в районах.

4.2. Святкове оформлення районів міста.
5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві

забезпечити охорону громадського порядку під час підго�
товки та проведення в місті Києві заходів, присвячених Дню
підприємця.

6. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�

го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити чер�
гування необхідної кількості карет швидкої медичної допо�
моги під час проведення в місті Києві заходів, присвячених
Дню підприємця.

7. Головному управлінню з питань взаємодії з засоба�
ми масової інформації та зв’язків з громадськістю виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) сприяти висвітленню підготовки та
проведення в місті Києві заходів, присвячених Дню під�
приємця.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Денисюк Л. В.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про встановлення КП “Київпастранс” 
вартості єдиного проїзного квитка 

“автобус#міська електричка”

Розпорядження № 957 від 31 серпня 2009 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою
вирішення нагальних проблем забезпечення перевезення пасажирів з житлових масивів Тро�
єщина, Райдужний, Воскресенка на правий берег р. Дніпро у м. Києві, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування

1. Встановити КП “Київпастранс” вартість єдиного про�
їзного квитка для проїзду пасажирів у міській електричці та
спеціальних автобусних маршрутах, які створені для підве�
зення пасажирів до зупиночної платформи “Троєщина”, в
розмірі 2,00 грн на одну поїздку.

2. Взяти до відома, що проїзд пільгових категорій гро�
мадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодав�
ства.

3. Першому заступникові 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 встановлення КП “Київпастранс” 
тарифів на перевезення пасажирів 

міською електричкою

Розпорядження № 944 від 21 серпня 2009 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою вирі�
шення нагальних проблем забезпечення перевезення пасажирів з житлових масивів Троєщина, Рай�
дужний, Воскресенка на правий берег р. Дніпро у місті Києві, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Встановити комунальному підприємству “Київпастранс”
тарифи на перевезення пасажирів міською електричкою у
розмірі 1,70 грн.

2. Взяти до відома, що проїзд пільгових категорій
громадян здійснюється відповідно до вимог законодав�
ства.

3. Першому заступникові 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.

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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про призначення членів кваліфікаційної комісії суддів 

адміністративних судів України

Рішення Київської міської ради № 1003/2059 від 9 липня 2009 року

Відповідно до частини першої статті 75, частини шостої статті 76 Закону України “Про судоустрій Укра�
їни” та у зв’язку з закінченням повноважень кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити членами кваліфікаційної комісії суддів ад�
міністративних судів України на строк повноважень цієї ко�
місії:

Курилича Мирона Ярославовича — депутата Київської
міської ради;

Ківалову Тетяну Сергіївну — доктора юридичних наук,

радника Київського міського голови з юридичних питань.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�

ступника міського голови — секретаря Київради Довгого О. С.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про заборону продажу алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів,

розміщення комп’ютерних та Інтернет#клубів 
на території закладів охорони здоров’я комунальної

власності міста Києва

Рішення Київської міської ради № 770/1826 від 9 липня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” № 854 від 30 липня 1996 ро�
ку, Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України “Про затвердження Правил роз�
дрібної торгівлі алкогольними напоями” № 293 від 27 травня 1996 року, Наказу Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків і торгівлі України “Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі” № 369 від
08 липня 1996 року, Наказу Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України “Про за�
твердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами” № 218 від 27 квітня 2002 року та з метою
врегулювання ненадання в оренду приміщень лікувально�профілактичних закладів комунальної власності
міста Києва підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють продаж алкогольними і тютюно�
вими виробами, розміщують комп’ютерні та Інтернет�клуби, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, пива та тютюнових виробів на території закладів охо�
рони здоров’я комунальної власності міста Києва та розмі�
щення комп’ютерних, Інтернет�клубів на території цих за�
кладів.

2. Заборонити виконавчому органу Київради (Київській

міській державній адміністрації) надавати в оренду примі�
щення в закладах охорони здоров’я комунальної власності
міста Києва підприємствам, установам та організаціям, які
здійснюють торгівлю алкогольними, слабоалкогольними на�
поями, пивом та тютюновими виробами та розміщують ком�
п’ютерні та Інтернет�клуби.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) підвищити контроль за виконанням по�
ложень цього рішення.

4. Опублікувати це рішення в засобах масової інформа�
ції комунальної форми власності.

5. 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

Про поліпшення умов Прийому громадян в управліннях
Пенсійного фонду України в районах міста Києва

Рішення Київської міської ради № 774/1830 від 9 липня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення”, постанови Кабінету Міністрів України № 1828
від 13.12.00 “Про забезпечення проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фон�
ду у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Ми�
колаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях та м. Києві”, постанови Кабінету Міністрів
України № 1261 від 24.10.07 “Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України”, Указу Прези�
дента України № 121/2001 від 01.03.01 “Про Положення про Пенсійний фонд України”, враховуючи лист
ТОВ “Інститут муніципального господарства” № 1/11 від 05.11.08 та з метою поліпшення прийому гро�
мадян в управліннях Пенсійного фонду України в районах міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поліпшити умови прийому громадян в управліннях
Пенсійного фонду України в районах міста Києва.

2. Доручити головам Голосіївської, Дарницької, Дес�
нянської, Дніпровської, Оболонської, Печерської, По�
дільської, Святошинської, Солом’янської, Шевченків�
ської районних у місті Києві державних адміністрацій
в місячний термін надати пропозиції щодо надання
управлінням Пенсійного фонду України в районах міс�
та Києва нових приміщень взамін існуючих, які б від�
повідали вимогам санітарних норм, кількості відвідува�

чів та знаходились біля зупинок громадського транс�
порту.

3. Головному санітарному лікарю міста Києва забезпе�
чити проведення перевірок щодо відповідності санітарним
вимогам запропонованих приміщень.

4. 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

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх

справ України, Міністра охорони здоров’я України
Рішення Київської міської ради № 757/1813 від 9 липня 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 оздоровлення та відпочинок дітей”,
Указу Президента України “Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2009 році” № 363/2009 від 26
травня 2009 року, з метою захисту інтересів та охорони здоров’я дітей Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх
справ України, Міністра охорони здоров’я України згідно з
додатком.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови — секретаря Київради 0. Дов�
гого.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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1. Затвердити графік погашення заборгованості Київської
міської державної адміністрації різниці між затвердженим/по�
годженим розміром тарифів на послуги з водопостачання
та водовідведення та економічно обґрунтованими витрата�
ми на їх виробництво перед ВАТ “АК “Київводоканал” з місь�
кого бюджету м. Києва на 2009 рік згідно з додатком до
цього рішення.

2. Це рішення Київської міської ради набирає чинності з
1 серпня 2009 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про графік погашення заборгованості Київської 
міської державної адміністрації різниці 

між затвердженим/погодженим розміром тарифів 
на послуги з водопостачання та водовідведення 

та економічно обґрунтованими витратами 
на їх виробництво перед ВАТ “АК “Київводоканал” 

з міського бюджету м. Києва па 2009 рік
Рішення Київської міської ради № 998/2054 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, статті 9 Закону України “Про
ціни і ціноутворення”, Закону України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житло�
во�комунального господарства на 2004—2010 роки”, рішення Київської міської ради від 06.03.09
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік” Київська міська рада.

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 09.07.2009 № 757/1813

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України,

Міністра охорони здоров’я України

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку
стурбованість масовим отруєнням столичних школярів та їх
вчителів, які 04 липня 2009 року поверталися до Києва піс�
ля оздоровчого відпочинку в санаторії “Перлина Карпат”.

Підставою для зазначеного дитячого відпочинку стали
Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” та
Указ Президента України “Про літнє оздоровлення та від�
починок дітей у 2009 році” № 363/2009 від 26 травня 2009
року.

З метою захисту інтересів та охорони здоров’я дітей, для
організації ефективного та безпечного дитячого відпочин�
ку, а також з метою дотримання норм законодавства Голов�
ним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) було організовано та проведено тендер на визначення
переліку закладів оздоровлення дітей влітку 2009 року.

10 червня 2009 року проведено розкриття тендерних про�
позицій, на якому були присутні представники учасників
торгів. При оцінці тендерних пропозицій переможцем тен�
деру по Карпатському регіону було визнано комунальне під�
приємство “Санаторій “Перлина Карпат” Закарпатської об�
ласної ради”, код 34570525, 89641, с. Карпати, 43, Мука�
чівського району Закарпатської області. При визначенні пе�
реможця враховувалися ціна (125 грн на одну дитину) та ста�
тус санаторію. У цьому санаторії в попередні роки відпочи�
вали київські школярі, і нарікань щодо умов перебування до
київської влади не надходило.

Оголошення про результати процедури закупівлі путівок
на дитяче оздоровлення було опубліковано в бюлетені “Віс�

ник державних закупівель” № 25(361) (оголошення
№ 15966).

На підставі статті 19 Закону України “Про оздоровлення
та відпочинок дітей” санаторій “Перлина Карпат” зобов’яза�
ний був створити дітям безпечні умови перебування, забез�
печити охорону їх життя і здоров’я, надати невідкладну ме�
дичну допомогу, застрахувати від нещасного випадку, за�
безпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до
державних соціальних стандартів оздоровлення та відпо�
чинку дітей.

На підставі статті 33 Закону України “Про оздоровлення
та відпочинок дітей” працівники санаторію “Перлина Карпат”
повинні були берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх
інтереси, забезпечити безпечний та комфортний відпочи�
нок.

На жаль, професійна недбалість та халатність стали при�
чиною жахливого випадку, у центрі якого стоїть дорогоцін�
не дитяче здоров’я, що збентежив усіх батьків України, чиї
діти наразі перебувають на такому довгоочікуваному літньо�
му відпочинку.

Враховуючи вищевикладене, депутати просять приско�
рити з’ясування причин отруєння і порушити перед відпо�
відними правоохоронним органами питання щодо притяг�
нення до відповідальності осіб, винних у нанесенні шкоди
дитячому здоров’ю.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради

О. Дов ий

Про окремі заходи щодо реалізації продукції 
дитячого харчування в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 1011/2067 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини пер�
шої статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 6 Закону України “Про охо�
рону дитинства”, статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту”, статей 29, 30 Закону України “Про без�
печність та якість харчових продуктів”, статей 4, 5 Закону України “Про молоко та молочні продукти” та з
метою забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим
харчуванням Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заборонити на території міста Києва обіг продуктів
дитячого харчування у не призначених для цього місцях або
у місцях, що не відповідають встановленим санітарним нор�
мам щодо обігу харчових продуктів.

2. Суб’єктам господарювання, які займаються діяльніс�
тю з реалізації продуктів дитячого харчування на території
міста Києва, забороняється вводити в обіг продукти дитя�
чого харчування, які не супроводжуються декларацією ви�
робника та свідоцтвом про державну реєстрацію, не відпо�
відають встановленим вимогам якості та безпечності, міс�
тять генетично модифіковані організми та гормональні пре�
парати, пестициди, важкі метали, радіонукліди, антибіоти�
ки та інші небезпечні речовини, наявність яких не допуска�
ється державними санітарними нормами або рівні яких пе�
ревищують максимально допустимі; містять барвники для
продуктів харчування, що не призначені для грудних дітей;
а також штучні барвники в інших продуктах дитячого харчу�
вання; при виробництві яких використовується м’ясо меха�
нічного обвалювання, шкіра свиняча, крохмаль харчовий,
борошно пшеничне, гідратовані продукти із сої та їхні по�
хідні, а також суміші спецій та прянощів, до складу яких вхо�
дять не зареєстровані харчові добавки; неправильно етико�

вані; мають термін придатності до споживання, який минув,
а також ті, що не містять інформації про склад продукту ди�
тячого харчування, перелік усіх компонентів рецептури із
зазначенням їх кількісного вмісту в кінцевому продукті в роз�
рахунку на 100 грамів.

3. Підприємствам торгівлі:
3.1. Розміщувати продукти дитячого харчування на окре�

мих від інших продуктів торгових місцях (стендах, прилав�
ках тощо) з написом “Дитяче харчування”.

3.2. Забороняється прийом, зберігання та реалізація су�
хих дитячих молочних сумішей в підприємствах продоволь�
чої торгівлі, на яких відсутні умови їх зберігання. Сухі дитя�
чі суміші повинні зберігатись при температурі не вище 10
градусів С та відносній вологості не більше 75 %. Реаліза�
ція дитячих молочних сумішей повинна чітко здійснюватись
в термін, встановлений для кожного виду продукції.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Рекомендувати державній санітарно�епідеміологіч�
ній службі міста Києва ведення реєстру продуктів дитячого
харчування, обіг яких в установленому порядку дозволено
спеціально уповноваженими центральними органами вико�

навчої влади та їх органами на місцях у порядку, визначе�
ному законом.

4.2. Доручити Головному управлінню у справах захисту
прав споживачів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) щорічно інформувати за�
клади охорони здоров’я, які здійснюють нагляд за грудни�
ми дітьми та дітьми раннього віку, про виключення або вне�
сення продуктів дитячого харчування до реєстру, зазначе�
ного у підпункті 4.1 пункту 4 цього рішення.

4.3. Здійснювати перевірки дотримання суб’єктами гос�

подарювання, торговельними закладами вимог пунктів 1, 2,
підпунктів 4.1, 4.2 пункту 4 цього рішення та вживати захо�
дів реагування відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 20.06.02 № 28/28 “Про утворення виконавчого органу

Київської міської ради та затвердження 
його структури і загальної чисельності”

Рішення Київської міської ради № 50/1105 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до пункту 3 рішення Київради від 20.06.02 № 28/28
“Про утворення виконавчого органу Київської міської ради
та затвердження його структури і загальної чисельності” (із
змінами і доповненнями) такі зміни:

— цифри “2459” замінити цифрами “2464”
— цифри “346” замінити цифрами “З51”

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Порядку розрахунків, 
обліку та відшкодування різниці в тарифах підприєм#

ствам#виробникам послуг тепло#, 
водопостачання та водовідведення 

у випадку невідповідності 
фактичної вартості теплової енергії, послуг 

з водопостачання та водовідведення тарифам 
для населення, затвердженим (погодженим) 

органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування

Рішення Київської міської ради № 767/1823 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, статті 9 Закону України “Про
ціни і ціноутворення”, Закону України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житло�
во�комунального господарства на 2004—2010 роки” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розрахунків, обліку та відшкоду�
вання різниці в тарифах підприємствам�виробникам послуг
тепло�, водопостачання та водовідведення у випадку невід�
повідності фактичної вартості теплової енергії, послуг з во�
допостачання та водовідведення тарифам для населення, за�
твердженим (погодженим) органами державної влади чи
органами місцевого самоврядування згідно з додатком.

2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти па по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Міської комплексної 
програми протидії зловживанню алкоголем 

та розповсюдженню наркотиків 
у місті Києві на 2009—2013 роки

Рішення Київської міської ради № 769/1825 від 9 липня 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, на виконання рішення Київської міської ради від 15.07.04 № 347/1784 “Про затвердження Концепції
дій щодо алкоголю та наркотиків в місті Києві”, постанови Кабінету Міністрів України № 14 від 10 січня
2002 року “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми Здоров’я нації на 2002—2011 роки”,
Закону України № 62�95�ВР від 15 лютого 1995 року “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”, рішення Київради № 246/246 від 18
серпня 2008 року “Про заходи щодо впорядкування тютюнокуріння в місті Києві”, з метою оптимізації за�
ходів з профілактики алкоголізму та наркоманії, а також боротьби з незаконним обігом наркотиків у місті
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську комплексну програму протидії зло�
вживанню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у міс�
ті Києві на 2009—2013 роки згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) забезпечити реалізацію заходів, пе�
редбачених Міською комплексною програмою протидії зло�
вживанню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у міс�
ті Києві на 2009—2013 роки.

3. Визначити Головне управління охорони здоров’я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) відповідальним за
реалізацію Міської комплексної програми протидії зловжи�
ванню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у місті Ки�
єві на 2009—2013 роки.

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

4.1. При формуванні бюджету на 2010 рік та наступні ро�

ки передбачити видатки на реалізацію Міської комплексної
програми протидії зловживанню алкоголем та розповсю�
дженню наркотиків у місті Києві на 2009—2013 роки.

4.2. Забезпечувати виконання Міської комплексної
програми протидії зловживанню алкоголем та розповсю�
дженню наркотиків у місті Києві на 2009—2013 роки в
межах загального обсягу видатків, передбачених у бю�
джеті міста Києва на відповідні роки по галузі “Охорона
здоров’я”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту та постійну комісію Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про затвердження Положення про конкурсну комісію 

при управлінні у справах жінок, інвалідів, 
ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
з відбору міських благодійних та громадських 

організацій для фінансової підтримки з бюджету міста
Києва та умови його проведення

Рішення Київської міської ради № 768/1824 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону Укра�
їни “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, статті 20 Закону України “Про статус ветера�
нів війни, гарантії їх соціального захисту”, статті 3 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”,
статті 6�5 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, законів України “Про об’єднання гро�
мадян”, “Про благодійництво та благодійні організації”, з метою конкурсного відбору міських благодійних
та громадських організацій, що фінансуються з бюджету міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію при
управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та пра�
ці виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) з відбору міських благодійних
та громадських організацій для фінансової підтримки з бю�
джету міста Києва та умови його проведення згідно з до�
датком.

2. Районним у м. Києві радам затвердити положення про
конкурсну комісію при районній у місті Києві раді з відбору

районних благодійних та громадських організацій для фінан�
сової підтримки та умови його проведення.

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 не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про Програму забезпечення безпеки туристів 
і екскурсантів у м. Києві до 2015 року

Рішення Київської міської ради № 1000/2056 від 9 липня 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 3 статті 8 Закону України “Про туризм”, рішення Київської міської ради від 12.02.04 № 20/1229
“Про нову редакцію Програми розвитку туризму в місті Києві до 2010 року”, рішення Київської міської ра�
ди від 18.03.04 № 88/1298 “Про затвердження Порядку надання туристичних послуг у місті Києві”, на ви�
конання Міжгалузевої програми забезпечення захисту та безпеки туристів на 2007�2012 роки, затвердже�
ної спільним наказом Міністерства культури і туризму, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства з пи�
тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Укра�
їни від 28.11.07 № 73/3.87/811, та з метою створення ефективної системи захисту і безпеки перебуван�
ня у м. Києві туристів і екскурсантів, безпечного здійснення видів туристичної діяльності, інформаційного
забезпечення туристів і суб’єктів туристичної діяльності з питань безпеки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення безпеки туристів
і екскурсантів у м. Києві до 2015 року у новій редакції згід�
но з додатком.

2. Визначити Головне управління комунального госпо�
дарства виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) відповідальним за ре�
алізацію Програми забезпечення безпеки туристів і екскур�
сантів у м. Києві до 2015 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 28.08.97 № 1321
“Про програму забезпечення захисту та безпеки туристів

на 1997—2010 роки”, беручи до уваги пункт 1 цього рішен�
ня.

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету м. Києва за 2008 рік

Рішення Київської міської ради № 996/2052 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету 
м. Києва за 2008 рік згідно з додатком 1.

1.1. По доходах у загальній сумі — 16779 727,2 тис. грн.,
у тому числі:

— по доходах загального фонду — 12 332 403,7 тис. грн.,
— по доходах спеціального фонду — 4 447 323,5 тис. грн.
1.2. По видатках у загальній сумі — 17 419 154,1 тис. грн.,

у тому числі:
— по видатках загального фонду — 12 468 587,5 

тис. грн.,
— по видатках спеціального фонду — 4 950 566,6 

тис. грн.
1.3. По фінансуванню бюджету — 639 426,9 тис. грн., 

у тому числі:
— зміна обсягів готівкових коштів — 1 151 176,1 тис. грн.,
— зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що викорис�

товуються для управління ліквідністю,— 325 000,0 тис. грн.,
— фінансування за борговими операціями (запозичення

до бюджету) — — 836 749,2 тис. грн.
1.4. Взяти до відома, що фактичне виконання міського

бюджету м. Києва за 2008 рік по доходах становить 82,6%,
по видатках — 78,8% до планових показників, затверджених
Київською міською радою з урахуванням змін на 01.01.09.

2. Взяти до відома звіт про виконання бюджету міста Ки�
єва за 2008 рік згідно з додатком 2.

4. 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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про створення тимчасової контрольної 
комісії Київради для здійснення контролю 
та перевірки виконання рішень Київради 

щодо порядку набуття та процедури передачі 
в користування земельних ділянок 

у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 171/832 від 22 лютого 2007 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 16.9, 16.10,
16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
14.06.2006 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію для здійснен�
ня контролю та перевірки виконання рішень Київради що�
до порядку набуття та процедури передачі в користування
земельних ділянок у м. Києві.

2. Зобов’язати Головне управління земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) надати всі необхідні для роботи комісії докумен�
ти.

3. Покласти на тимчасову контрольну комісію завдання
по здійсненню контролю та перевірки виконання рішень Ки�
ївради щодо порядку набуття та процедури передачі в ко�
ристування земельних ділянок у м. Києві.

4. Визначити, що кількісний склад тимчасової контроль�
ної комісії формується за принципом: один член комісії від
п’яти депутатів.

5. Визначити, що голова комісії, його заступники та сек�

ретар обираються з числа членів комісії на її першому засі�
данні.

6. Визначити термін діяльності комісії — шість місяців з
дня прийняття цього рішення.

7. Матеріально�технічне, кадрове, інформаційне та орга�
нізаційне забезпечення роботи тимчасової контрольної ко�
місії покласти на секретаріат Київради.

8. Звіт тимчасової контрольної комісії заслухати на засі�
данні Київради не пізніше тримісячного терміну з дня прий�
няття цього рішення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови — секретаря Київради Довго�
го О. С.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження складу тимчасової 
контрольної комісії Київради для здійснення контролю 
та перевірки виконання рішень Київради щодо порядку

набуття та процедури передачі в користування 
земельних ділянок у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 263/924 від 15 березня 2007 року

Відповідно до статті 25, частини другої статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, підпункту 6.2.1 статті 6, пунктів 16.9, 16.10, 16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, за�
твердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2006 № 14/14, та на виконання рішення Київської
міської ради від 22.02.2007 № 171/832 “Про створення тимчасової контрольної комісії для здійснення кон�
тролю та перевірки виконання рішень Київради щодо порядку набуття та процедури передачі в користу�
вання земельних ділянок у м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити склад тимчасової контрольної комісії Київради для здійснення контролю та перевірки виконання рішень Ки�
ївради щодо порядку набуття та процедури передачі в користування земельних ділянок у м. Києві:

1. Батрук Сергій Анатолійович (депутатська фракція “Київська міська організація Соціалістичної партії України”).

2. Бойчук Микола Андрійович (депутатська група “Єдність”).

3. Борисенко Семен Іванович (депутатська група “Блок Віталія Кличка”).

4. Давидов Олександр Миколайович (депутатська фракція “Блок Юлії Тимошенко”).

5. Данилов Олександр Валентинович (депутатська фракція “Партія регіонів”).

6. Дмитрук Юрій Павлович (депутатська фракція “Блок Юлії Тимошенко”).

7. Євлах Олексій Юрійович (депутатська група “Демократичний Київ”).

8. Заєць Андрій Григорович (депутатська фракція “Блок Леоніда Черновецького”).

9. Закревська Людмила Олександрівна (депутатська фракція “Блок “Наша Україна”).

10. Ішунінов Юрій Григорович (депутатська фракція “Блок Леоніда Черновецького”).

11. Коваленко Анатолій Андрійович (депутатська фракція “Народний блок Литвина”).

12. Лаврененко Віталій Іванович (депутатська фракція “Блок Леоніда Черновецького”).

13. Наумко Віктор Миколайович (депутатська фракція “Блок Юлії Тимошенко”).

14. Новак Наталія Василівна (депутатська група “Блок Віталія Кличка”).

15. Онопенко Петро Васильович (депутатська фракція “Блок Юлії Тимошенко”).

16. Петькун Олег Дмитрович (депутатська фракція “Блок Юлії Тимошенко”).

17. Рибак Олександр Володимирович (депутатська фракція “Партія регіонів”).

18. Симоненко Костянтин Іванович (депутатська фракція “Київська міська організація Соціалістичної партії України”).

19. Товкач Микола Володимирович (депутатська фракція “Блок “Наша Україна”).

20. Череп Сергій Валерійович (депутатська група “Громадський захисник”).

21. Шлапак Алла Василівна (депутатська фракція “Блок Леоніда Черновецького”).
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 17.01.08
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”

Рішення Київської міської ради № 613/613 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.11.08 № 1610 “Про схва�
лення проекту рішення Київради “Про внесення змін до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бю�
джет міста Києва на 2008 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік” такі зміни:

1.1. Пункт 72.6 рішення доповнити новим підпунктом:
“72.6. Отримати від Міністерства фінансів України та спря�

мувати в разі необхідності до місцевих бюджетів нижчого
рівня безвідсоткові позички на умовах повернення за раху�
нок коштів єдиного казначейського рахунку, в обсягах не�
виконання розрахунково визначених Міністерством фінан�
сів України прогнозних надходжень доходів міського бюдже�
ту міста Києва на 2008 рік, що враховуються при визначен�
ні міжбюджетних трансфертів”.

1.2. Пункт 73 рішення викласти у новій редакції:
“73. Уповноважити заступника голови Київської місь�

кої державної адміністрації — начальника Головного фі�
нансового управління виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) здій�

снювати організаційно�правові дії щодо здійснення запо�
зичень та залучення короткотермінових позичок в орга�
нах Державного казначейства, отримувати та спрямову�
вати в разі необхідності до місцевих бюджетів нижчого
рівня безвідсоткові позички, що надаються Міністерством
фінансів України, здійснювати інші правові та організацій�
ні дії щодо отримання, обслуговування та повернення за�
лучених коштів, з урахуванням в бюджеті міста на відпо�
відний рік видатків на їх обслуговування та повернення
запозичень”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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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”   
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Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
“Òîï 10”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó Ludmila Bereznitska&Partner
Gallery â³äêðèâñÿ êóðàòîðñüêèé
ïðîåêò ¿¿ ñï³ââëàñíèö³ Ëþäìèëè
Áåðåçíèöüêî¿. Âîíà ñòàëà ïåð-
øîþ óêðà¿íñüêîþ ãàëåðèñòêîþ,
ùî íàâàæèëàñÿ ï³òè àòàêîþ íà
ªâðîïó: ê³ëüêà ðîê³â òîìó â³äêðè-
ëà ãàëåðåþ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà
â Áåðë³í³. Ñüîãîäí³, ïîâåðíóâøè-
ñÿ â Óêðà¿íó, Ëþäìèëà Áåðåç-
íèöüêà ä³ëèòüñÿ çäîáóòèìè çíàí-
íÿìè ³ çíàéîìñòâàìè ç óêðà¿í-
ñüêèìè ãëÿäà÷àìè. Òàê, ïîïåðåä-
í³é ïðîåêò ó ãàëåðå¿ Ludmila
Bereznitska&Partner êóðóâàâ í³-
ìåöü Àäàì Íàíêåðâ³ñ, à â íîâî-
ìó ïðîåêò³ ïîêàæóòü ìîëîäå í³-
ìåöüêå ìèñòåöòâî. Deutsche Êlas-
se — í³ìåöüêèé êëàñ, òàê íàçâà-
ëà Ëþäìèëà Áåðåçíèöüêà íîâó
âèñòàâêó, â ÿê³é â³çüìóòü ó÷àñòü
ìîëîä³ õóäîæíèêè, ó÷í³ ïðåñòèæ-
íèõ áåðë³íñüêèõ àðò-øêîë ³ ïðî-
â³äíèõ ìàéñòð³â ó ãàëóç³ ñó÷àñíî-
ãî ìèñòåöòâà, ç ÿêèìè ãàëåðèñò-
êà ïîçíàéîìèëàñü ó ªâðîï³.

Ïîíÿòòÿ êëàñó — çáîðè ó÷í³â
íàâêîëî ìàéñòðà-âèêëàäà÷à — ³

ôîðìóâàííÿ òàêèì ÷èíîì ïðîôå-
ñ³éíî¿ òà ³äåîëîã³÷íî¿ ñïàäêîºì-
íîñò³, áåç ÿêî¿ íåìîæëèâå íîð-
ìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ õóäîæ-
íüîãî ñï³âòîâàðèñòâà, º ñèñòåìî-
òâ³ðíèì ÿäðîì ïðîåêòó Áåðåç-
íèöüêî¿. Âèñòàâêà ïîêëèêàíà ñòà-
òè ïîäâ³éíèì óðîêîì óêðà¿íñüêî-
ìó àðò-òîâàðèñòâó: ïî-ïåðøå, ïî-
êàçàòè òåíäåíö³¿ â íàéìîëîäøî-
ìó ìèñòåöòâ³ Í³ìå÷÷èíè, ùî äè-
íàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ, à òàêîæ
ðîçêðèòè òåìó ö³º¿ ñàìî¿ ñïàäêî-
ºìíîñò³, ÿêî¿ òàê áðàêóº óêðà¿í-
ñüêîìó ñó÷àñíîìó ìèñòåöòâó, äå
êîæíå íîâå ïîêîë³ííÿ çàïåðå÷óº
ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â ³ ñïàäêîºì-
ö³â, îõî÷å ðîçêèäàþ÷èñü â³äîìèì
â³àí³âñüêèì ïðîêëÿòòÿì: “ß ïðè-
éäó ïëþíóòè íà âàø³ ìîãèëè”.
Àëå, êð³ì áîðîòüáè áàòüê³â ³ ä³-
òåé, ó ìèñòåöòâ³ º ùå ³ “øêîëà”,
áåç ÿêî¿ íåìîæëèâà ñïðàâæíÿ
ìàéñòåðí³ñòü. Äî òàêîãî âèñíîâ-
êó ï³äâîäèòü íàñ íîâèé ïðîåêò
ãàëåðå¿ Áåðåçíèöüêî¿. Ñàìå öþ
“øêîëó” â³äíåäàâíà íàìàãàºòüñÿ
ï³äòðèìóâàòè â Êèºâ³ é ñàìà êó-
ðàòîðêà ïðîåêòó. Ïî÷àâøè ç ïðî-
äàæó òâîð³â ñîöðåàë³çìó, Ëþäìè-
ëà Áåðåçíèöüêà ç ÷àñîì ïðèéøëà
ó ñó÷àñíå ìèñòåöòâî, à ñüîãîäí³

ïðèä³ëÿº çíà÷íó óâàãó âèõîâàí-
íþ ìîëîä³ — âèêëàäàº â Õóäîæ-
í³é àêàäåì³¿, î÷îëþº ôîíä ðîç-
âèòêó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà “Åé-
äîñ”, à òåïåð ùå é ïîêàçóº â
Óêðà¿í³ í³ìåöüêèé êëàñ.

Ïðîåêò “Í³ìåöüêèé êëàñ” ìàº
äâ³ ÷àñòèíè: ïåðøà — âëàñíå âè-
ñòàâêà ðîá³ò ìîëîäèõ í³ìåöüêèõ
õóäîæíèê³â — â³äáóäåòüñÿ â ãàëå-
ðå¿ Ludmila Bereznitska&Partner, à
äðóãó äåìîíñòðóâàòèìóòü ó “Ìèñ-
òåöüêîìó àðñåíàë³” â ðàìêàõ ôåñ-
òèâàëþ “Ãîãîëüfest”. Òóò çàïëà-
íîâàíî ñï³ëüíó âèñòàâêó í³ìåöü-
êèõ òà óêðà¿íñüêèõ ìîëîäèõ õó-
äîæíèê³â, ÿê³, îá’ºäíàâøèñÿ ï³ä
êðèëîì êóðàòîðà Àäàìà Íàíêåð-
â³ñà, ïîêàæóòü öüîãî ðàçó ³íòåð-
íàö³îíàëüíèé êëàñ. Àêöåíòîì
ïðîåêòó Deutsche Êlasse ñòàâ æè-
âîïèñ, äî ÿêîãî ñüîãîäí³, íà äóì-
êó Ëþäìèëè Áåðåçíèöüêî¿, çíî-
âó ïîâåðòàºòüñÿ ñâ³òîâà àêòóàëü-
í³ñòü ³ ÿêà òðàäèö³éíî º îäí³ºþ ç
ãîëîâíèõ “â³çèò³âîê” óêðà¿íñüêî-
ãî ìèñòåöòâà

4 âåðåñíÿ — 3 æîâòíÿ
Öåíòð àêòóàëüíîãî ìèñòåöòâà

“Åéäîñ” ³ Ludmila Bereznit-
ska&Partner Gallery

Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 2-á
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Людмила Березниць а ( центрі) першою знайомить иян з роботами німець их молодих х дожни ів

Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 8 âåðåñíÿ
5.00 — 13.20. Період осмічної порожнечі. Від ладіть серйоз-

ні справи і зосередьтеся на завершенні то о, що розпочали ра-
ніше.
13.20 — 24.00. О реслюйте плани на майб тнє, детально все

прорахов йте, ос іль и братися за неви ідні справи протипо а-
зано, хороший приб то всьом — ось асло цьо о період !
ОВНИ, дбайте про матеріальний стан, переймайтеся доброб том, за-

довольняючи свої запити та потреби сім’ї, реаліз ючи особисті можливо-
сті. До новаторства не вдавайтеся, зосередьтеся на звичних способах за-
робіт та традиційних льт рних цінностях, що прийнятно вашій сім’ї,
рідном раї, соці мі.
ТЕЛЬЦІ, дійте спо ійно і повільно, робіть те, що вам до вподоби, охоче

несіть вахт на хні та от йте смачн страв для рідних, рад йте їх лі-
нарними витів ами. А тивна напр жена робота протипо азана, бо призве-
де до виснаження.
БЛИЗНЯТА, аби не н ти спин під тя арем сімейних обов’яз ів, спро-

б йте пере лян ти всі варіанти для стабілізації хит ої сит ації. Не варто ви-
ад вати ори інальні, хитром дрі способи підтрим идомашньо о бла опо-
л ччя, брати в бор . Досить навести порядо фінансових справах чи діс-
тати з панчохи від ладен занач .
РАКИ, остро постане потреба в емоційном теплі та поб товом затиш-
. Вам нині треба б ти не тіль и споживачем ч жої лас и та т рботи, а й

її джерелом, що нес ладно, ос іль и енер опотенціал є висо им. Пі л й-
теся про рідних, др зів, знайомих, домашніх тварин. Заб дьте про дієти,
лас йте смачнень им. Це забезпечить настрій, поправить підірване здо-
ров’я.
ЛЕВИ, матеріальний стан пропорційно позначиться на вашій поведінці,

навіть попри те, що ви не хочете цьо о помічати. Розмір зарплатні мати-
мете неменше значення, ніж стат с, посада, професійна валіфі ація. Втім,
не т рб йтеся, “на льов ються” роші, і омпле с вати з привод бідності
вашій “ оролівсь ій величності” не доведеться.
ДІВИ, ідея ризи н ти і поставити на арт найдорожче може приваблю-

вати лише теоретично. На пра тиці ж ви не відмовитеся від опій и, за-
робленої натхненною працею. Наполя ати на фінансовій справедливості
б дете не лише з природної пра тичності, а й наслід ючи свої оловні жит-
тєві пере онання. Енер ети а дня сприятимефізичном та д шевном ом-
форт попри те, чи працюєте ви, чи відпочиваєте.
ТЕРЕЗИ, б дьте важними розрах н ах. Усе зваж йте, оли в ладаєте

інвестиції в ч жі прое ти, даєте в бор , редит єте чи навпа и, позичаєте
інших людей. До оцін и своїх, ч жих, спільних цінностей (матеріальних,

моральних) підходьте виважено і об’є тивно.
СКОРПІОНИ, не женіться за романти ою, бо вона паморочить олов і

заважає зосередитися на матеріальних питаннях. Я що в осподарюванні
вам бра є пра тицизм , послідовності, міння жити за свій ошт, не залі-
заючи в ч ж ишеню — позичте дещицю здорово о л зд сво о парт-
нера по шлюб чи роботі. У них цьо о ба атства аж занадто!
СТРІЛЬЦІ, я що втомилися і хочете перепочити від подви ів, поверн -

тися до розмірено о б ття — ращо о момент не знайти. Повертайтеся
до здорово о стилю життя, а на роботі дотрим йтеся сл жбової с борди-
нації. Кар’єрне сходження набирає обертів! Тож саме час найняти праців-
ни ів під свій прое т або навпа и знайти приб т ове місце сл жби.
КОЗОРОГИ, відпочивайте, розслабляйтеся в олі рідних, дітей, родичів

чи на природі, в тиші та спо ої. Не заб дьте про любовні тіхи. Один-єди-
ний день та о о безт рботно о айф б де е вівалентним жмені доро их
медичних пі ло !
ВОДОЛІЇ, я що захочете знайти прит ло рідном домі, бать ів або

земля ів, тр днощів не с ладе. Вас неодмінно поселять, обі ріють, на о-
д ють і по лад ть спати. Поб тові плани, що вима ають пра тицизм , ха-
зяйсь о о хист та помір ованості, вдаватим ться най раще. Можна бра-
тися (після обід ) за нові справи.
РИБИ, атмосфер емоційно о тепла, домашньо о затиш , свіжих вра-

жень, за я ими та с м є д ша та тіло, знайдете не власній оселі, а в ос-
тях, знайомих, родичів. Там вас з стрін ть остинно разом із бла овірни-
ми. На самоті мандр вати протипо азано. Ви з обранцем нині маєте б -
ти, я нит а за ол ою
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Інформація про передач нер хомо о майна в оренд на он рсній основі
Дата проведення он рс 29.09.2009 р. Інстит т фізи и НАНУ

Повна хара -
теристи а
приміщення

Адреса
приміщення

Площа
приміщення

Необхідність
ремонт ,

приблизний
обся

апітальних
в ладень

Можлива
мета

ви ористання
приміщень
орендарем

Вартість
1 в. м

визначена
оцін ою від
31.03.09 р.
30.04.09 р.

Мінімальна
став а

оренд. плати
за 1 в. м

Термін дії
до . оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

Інстит т
фізи и НАНУ
Корп с 3
поверх 2
ім. № б/н

м. Київ, пр.
На и, 46, тел.
525-12-20,

тел. 525-52-79

14,91 та
виробниче
приміщення

4957,94 49,58 1 рі

Корп с 6
Енер обло
поверх 1
ім. № б/н

194,40 та
виробниче
приміщення

3817,39 38,18 1 рі

Інформація щодо обґр нт вання ви идів ш ідливих речовин для отри-
мання ново о дозвол на ви иди забр днюючих речовин в атмо-
сферне повітря Теплоеле троцентраллю №6 “Київенер о”, я а знахо-
диться в Деснянсь ом районі м. Києва за адресою: в л. П хівсь а, 1-а.
Теплоеле троцентраллю №6 “Київенер о” є виробни ом теплової та

еле тричної енер ії і призначена для централізовано о забезпечення
промислових підприємств, адміністративних і житлових б дівель м. Києва
тепловою та еле тричною енер ією споживачів м. Києва. В я ості пали-
ва ви ористов ється природний аз (резервне паливо — маз т). Дозвіл
на ви иди забр днюючих речовин на 2009 рі існ є. Перелі основних
ма симально можливих ви идів забр днюючих речовин, я і ви идають-
ся в атмосферне повітря від стаціонарних джерел: NOx — 443,448 /с,
CO — 53,39 /с, S02 — 3272,87 /с.
За важення по даном питанню просимо направляти на адрес Голов-

но о Управління е оло ії та охорони природних рес рсів ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої державної адміністрації: 03680, м. Київ, в л. Де -
тярівсь а, 31, тел./фа с 483-35-96.

Відповідно до п.2 ст. 2 За он У раїни “Про обрання на посад та звільнення з
посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни” повідомляємо про під отов
матеріалів щодо обрання Цвір на Юрія Івановича безстро ово с ддею Київсь о о
апеляційно о адміністративно о с д .

Втрачен р л печат ТОВ “Мале підприємство “Строй арант”
( од ЄДРПОУ 13679074) вважати недійсною.
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