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ДЛЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
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вина ороди
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ЗОЛОТИЙ БАЛ ДЛЯ ВІДМІННИКІВ
У иївсь ій мерії зібрали най ращих
вип с ни ів столичних чилищ

Ñîáîðíà, â³ëüíà
Óêðà¿íà — íà âñ³ ÷àñè, 
íà âñ³ â³êè
Ó Äåíü Êîíñòèòóö³¿ â öåíòð³ ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ìàñîâ³
çàõîäè çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà äåðæàâè ³ ì³ñòà

Ó ïîíåä³ëîê óêðà¿íñüêèé íàðîä â³äçíà-
÷àòèìå 14-òó ð³÷íèöþ â³äòîä³, ÿê áóëî
ïðèéíÿòî Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè. Ñà-
ìå 28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó íà ðàíêîâîìó çà-
ñ³äàíí³ Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè óõâàëèëà
íîâó Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè. Ó äðóãîìó ³
òðåòüîìó ÷èòàíí³ áóëî ï³äòðèìàíî ïðî-
åêò, ï³äãîòîâëåíèé Òèì÷àñîâîþ ñïåö³-
àëüíîþ êîì³ñ³ºþ ïàðëàìåíòó. Äåïóòàòè
ïðàöþâàëè íàä ïðîåêòîì, çàëèøàþ÷èñü
ó ñåñ³éí³é çàë³, óñþ í³÷ ³ç 27 íà 28 ÷åðâ-
íÿ. Ïàðëàìåíòàð³¿ âðàõóâàëè çàóâàæåííÿ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, à òàêîæ ï³äòðèìà-
ëè âñ³ ñï³ðí³ ñòàòò³ ïðîåêòó — ïðî äåð-
æàâí³ ñèìâîëè Óêðà¿íè, ïðî äåðæàâíó
óêðà¿íñüêó ìîâó, ïðî ïðàâî ïðèâàòíî¿

âëàñíîñò³ â Óêðà¿í³. Â³äïîâ³äíî äî Êîí-
ñòèòóö³¿, äåíü ïðèéíÿòòÿ Îñíîâíîãî Çà-
êîíó º äåðæàâíèì ñâÿòîì — Äíåì Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Äî äåðæàâíîãî ñâÿòà â ñòîëèö³ ïåðåä-
áà÷åíî ÷èìàëî çàõîä³â. Ãîëîâí³ ç íèõ â³ä-
áóäóòüñÿ â ïîíåä³ëîê 28 ÷åðâíÿ â öåíòð³
ì³ñòà ³ òðèâàòèìóòü ³ç 17.00 äî 22.00. Ïî÷-
íåòüñÿ ä³éñòâî íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³
âåëèêîþ êîíöåðòíîþ ïðîãðàìîþ õóäîæ-
í³õ êîëåêòèâ³â íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí
Óêðà¿íè — "Ó ñ³ì'¿ âåëèê³é, â³ëüí³é". Çîê-
ðåìà íà ãîëîâí³é ñöåí³ âèñòóïëÿòü ïðåä-
ñòàâíèêè ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé, ÿê³
ìåøêàþòü ó íàø³é äåðæàâ³, — ïîëÿêè,
ãðåêè, òàòàðè, ìîëäàâàíè, áîëãàðè). Î

19.00 ðîçïî÷íåòüñÿ âåëèêå êîíöåðòíî-òå-
ìàòè÷íå ä³éñòâî "Ñîáîðíà, â³ëüíà Óêðà-
¿íà — íà âñ³ ÷àñè, íà âñ³ â³êè" çà ó÷àñòþ
êðàùèõ íàö³îíàëüíèõ òâîð÷èõ êîëåêòè-
â³â, ãóðò³â ð³çíèõ æàíð³â. Ñåðåä íèõ —
Íàö³îíàëüíèé çàñëóæåíèé àêàäåì³÷íèé
õîð ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Âåðüîâêè, Íàö³îíàëü-
íèé Ïðåçèäåíòñüêèé îðêåñòð, õîð Êè¿â-
ñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ìóí³öèïàëüíîãî òå-
àòðó îïåðè ³ áàëåòó, çàñëóæåíèé àêàäåì³÷-
íèé àíñàìáëü ï³ñí³ ³ òàíöþ Çáðîéíèõ ñèë
Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíà çàñëóæåíà àêàäå-
ì³÷íà êàïåëà áàíäóðèñò³â Óêðà¿íè ³ìåí³
Ìàéáîðîäè.

Î 19.45 ó öåíòð³ ñòîëèö³ âèñòóïèòü
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷.
Ãëàâà äåðæàâè ïðèâ³òàº óêðà¿íñüêèé íà-
ðîä ³ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿.

Ïîò³ì êîíöåðòíó ïðîãðàìó ïðîäîâæàòü
åñòðàäíèé øîó-ãóðò "Âîëÿ", òåàòð åñòðàä-
íî¿ ï³ñí³ "Ñëàâ³ÿ", åñòðàäíèé ãóðò "Äæà-
çåêñ", ãóðò "Êîçàöüê³ çàáàâè".

Ç³ ñëîâàìè ïðèâ³òàííÿ î 21.50 äî ïðè-
ñóòí³õ òàêîæ çâåðíåòüñÿ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Çàâåðøàòüñÿ óðî÷èñòîñò³ âîêàëüíî-õî-
ðåîãðàô³÷íîþ ñþ¿òîþ "Ìíîã³¿ ë³òà ñëàâ-
í³é Óêðà¿í³" òà ñâÿòêîâèì ôåºðâåðêîì
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Кияни люблять відзначати державне свято У раїни всією родиною
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×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿

Óêðà¿íè

Äîðîã³ êèÿíè! 
Øàíîâí³ ãîñò³ ñòîëèö³!

Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç âèçíà÷íèì äåðæàâíèì ñâÿ-
òîì — Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè!

28 ÷åðâíÿ ÷îòèðíàäöÿòü ðîê³â òîìó óêðà¿í-
ñüêà ãðîìàäà îòðèìàëà Îñíîâíèé Çàêîí, ÿêèé
ãàðàíòóº ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè. Ç òîãî ÷àñó íàøà
äåðæàâà ïîñë³äîâíî ðîçâèâàºòüñÿ çà äåìîêðà-
òè÷íèìè ïðèíöèïàìè, ÿê³ ïîíàä óñå ö³íóþòü
ïðàâî ëþäèíè íà ñâîáîäó âîëåâèÿâëåííÿ òà íå-
äîòîðêàíí³ñòü ïðèâàòíîãî æèòòÿ, óòâåðäæóþòü
âèñîê³ ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè.

Çâ³ñíî, ìè âñ³ ïðàãíåìî, ùîá çàäåêëàðîâàí³
ó Êîíñòèòóö³¿ ïðàâà òà ñâîáîäè áóëè íåïîðóø-
íèìè, ùîá ëþäè ïî÷óâàëèñÿ çàõèùåíèìè òà
âïåâíåíî äèâèëèñÿ â ìàéáóòíº, àäæå ñàìå â
öüîìó ³ ïîëÿãàº ãîëîâíèé ïðèíöèï áóä³âíèö-
òâà ì³öíî¿ äåðæàâè.

Ó öåé äåíü ñåðöÿ óêðà¿íö³â íàïîâíþþòüñÿ
ãîðä³ñòþ çà ñâîþ êðà¿íó, âñþäè ïàíóº ñâÿòêî-
âèé ï³äíåñåíèé íàñòð³é. Áàæàþ âñ³ì íàì ìè-
ðó ³ çëàãîäè. Íåõàé ó æèòò³ êîæíîãî êèÿíèíà
áóäå ñòàá³ëüí³ñòü òà âïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüî-
ìó äí³, ³ òîä³ çì³íè íà êðàùå íå çìóñÿòü íà ñå-
áå ÷åêàòè.

Õàé êâ³òíå Óêðà¿íà!

Щиро ваш

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У понеділо в У раїні відзначають одне з оловних державних
свят — День Констит ції. У зв'яз з цим центрі столиці відб -
деться вели а онцертна про рама за частю провідних х дожніх
оле тивів, поп лярних м зичних ртів. Увечері, 28 червня, з при-
вітальним словом на Майдані Незалежності вист плять Президент
У раїни Ві тор Ян ович та Київсь ий місь ий олова Леонід Чер-
новець ий. Завершаться рочистості свят овим феєрвер ом.
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Øàíîâí³ êèÿíè!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ 

³ç Äíåì ìîëîä³!

Êîæåí ³ç íàñ çíàº, ùî ñàìå ìîëîäü — öå
ìàéáóòíº íàö³¿, êðà¿íè ³ íàøîãî ì³ñòà!

Ñó÷àñíà ìîëîäü ìîæå ñì³ëèâî íàçèâàòèñÿ
íàøîþ ãîðä³ñòþ, àäæå ñàìå ìîëîäü áåðå íàé-
àêòèâí³øó ó÷àñòü ó âñ³õ äåðæàâíèõ ³ ì³ñüêèõ
ñîö³àëüíèõ ïðîåêòàõ, ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³
êðà¿íè, ôîðìóº ñâ³äîì³ñòü ì³ñòÿí òà áóäóº
íàøå ç âàìè ìàéáóòíº.

Ñüîãîäí³, íàâ³òü ïîïðè ñêëàäíó ñèòóàö³þ
â êðà¿í³, ñàìå äëÿ âàñ â³äêðèò³ âñ³ øëÿõè äëÿ
çäîáóòòÿ îñâ³òè, âäàëî¿ êàð’ºðè, ñòâîðåííÿ
ì³öíèõ ðîäèí ³ íàðîäæåííÿ ä³òåé.

Ç³ ñâîãî áîêó ñòîëè÷íà âëàäà íà ÷îë³ ç Êè-
¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ëåîí³äîì ×åðíî-
âåöüêèì äîêëàäàº ³ äîêëàäàòèìå ìàêñèìóì
çóñèëü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíî ñïðè-
ÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó òà ïîâíîö³ííîãî
æèòòÿ ìîëîäîãî íàñåëåííÿ íàøîãî ì³ñòà. Îä-
íèì ³ç íàøèõ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîáî-
òè º ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåì çàéíÿòîñò³ ìîëî-
ä³, ï³äòðèìêà òâîð÷èõ ³í³ö³àòèâ, òàëàíîâè-
òèõ òà îáäàðîâàíèõ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â, ñïðè-
ÿííÿ ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³, äîïîìîãà
ìîëîäèì ñ³ì’ÿì.

Òîæ, ìîëîäü Êèºâà, ïðèéì³òü íàø³ â³òàí-
íÿ ç âàøèì ñâÿòîì!

Íåõàé çàâæäè â æèòò³ âàñ ñóïðîâîäæóþòü
óñï³õ òà íàòõíåííÿ. Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì ³
âàøèì ðîäèíàì!

З пова ою,
ви он вач обов'яз ів

заст пни а олови КМДА
Алла ШЛАПАК

Ç 26 äî 29 ÷åðâíÿ áóäå çì³íåíî
ðóõ ïîòÿã³â íà Êóðåí³âñüêî-
×åðâîíîàðì³éñüê³é ë³í³¿
ï³äçåìêè

Ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì òðüîõ íîâèõ
ñòàíö³é Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó âèíèêëà
ïîòðåáà â ïðîâåäåíí³ ðåêîíñòðóêö³¿ ä³þ÷î¿
êîë³¿ íà ñòàíö³¿ "Ëèá³äñüê³é". Îêð³ì öüîãî,
áóä³âåëüíèêè ìàþòü ïðîêëàñòè íîâ³ êîë³¿ ó
á³ê íîâèõ ñòàíö³é. Áåðó÷è äî óâàãè âàæëè-
â³ñòü ñòàíö³¿ "Ëèá³äñüêà" äëÿ ïàñàæèð³â òà
¿¿ çàâàíòàæåí³ñòü ó áóäí³ äí³ òà éäó÷è íàçó-
ñòð³÷ ïîáàæàííÿì êèÿí íå çà÷èíÿòè ñòàí-
ö³þ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, à òàêîæ çâà-
æàþ÷è íà ïîòðåáó íå çóïèíÿòè áóä³âåëüí³
ðîáîòè íàâ³òü ó âèõ³äí³ äí³, Êè¿âñüêèì ìåò-
ðîïîë³òåíîì óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî îðãàí³-
çàö³þ ðóõó íà Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³é-
ñüê³é ë³í³¿ ç 26 äî 28 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó. Ó
ö³ äí³ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â áóäå îð-
ãàí³çîâàíî ðóõ ïîòÿã³â ìåòðîïîë³òåíó â³ä
ñòàíö³¿ "Ãåðî¿â Äí³ïðà" äî ñòàíö³¿ "Ðåñïóá-
ë³êàíñüêèé ñòàä³îí". Äàë³ â³ä ñòàíö³¿ "Ðåñ-
ïóáë³êàíñüêèé ñòàä³îí" äî ñòàíö³é "Ïàëàö
"Óêðà¿íà" òà "Ëèá³äñüêà" áóäå êóðñóâàòè
ò³ëüêè îäèí ïîòÿã ç ³íòåðâàëîì ðóõó 9—10
õâ. Ó ö³ äí³ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà
ö³é ä³ëÿíö³ áóäå äîäàòêîâî îðãàí³çîâàíî
ìàðøðóòè íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó. Ó ïðåñ-ñëóæá³ ï³äçåìêè ïîâ³äîìèëè,
ùî 29 ÷åðâíÿ Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³é-
ñüêà ë³í³ÿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó áóäå
ïðàöþâàòè ó øòàòíîìó ðåæèì³

Äî ñòîëèö³ ïîâåðíåòüñÿ
âóëè÷íà ì³ñüêäîâ³äêà

Óæå ó âåðåñí³ ïåðøèé íîâèé ñòàðèé ïà-
â³ëüéîí ç'ÿâèòüñÿ á³ëÿ Ãîëîâïîøòàìòó. Çàãà-
ëîì æå äî ªâðî-2012 òàê³ îá'ºêòè âñòàíîâ-
ëÿòü íà Êîíòðàêòîâ³é ³ Ñîô³éñüê³é ïëîùàõ,
íà ïëîù³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, íà Àí-
äð³¿âñüêîìó óçâîç³, Ï³âäåííîìó âîêçàë³, á³-
ëÿ àåðîïîðòó "Áîðèñï³ëü" ³ Ëàâðè. Ïðî öå
ðîçïîâ³â âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé. Çà éîãî ñëî-
âàìè, àäì³í³ñòðàòîðè öåíòð³â ðîçìîâëÿòè-
ìóòü ê³ëüêîìà ìîâàìè ³ àáñîëþòíî áåçïëàò-
íî íàäàâàòèìóòü ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ. Òàì
æå ðîçäàâàòèìóòü ïóò³âíèêè ïî Êèºâó. Âñòà-
íîâëåííÿ îäí³º¿ ì³ñüêî¿ äîâ³äêè îá³éäåòüñÿ
â 12—16 òèñ. äîëàð³â. "Ô³íàíñóâàòèìóòü ïðî-
åêò àáî ç ì³ñüêáþäæåòó, àáî íàïîëîâèíó çà
ðàõóíîê áþäæåòó é ³íâåñòîð³â",— çàçíà÷èâ
ïàí Äîáðóöüêèé

Äëÿ äåðæñëóæáîâö³â 
âëàøòóâàëè êîíêóðñ
Ïåðåìîæö³ â íîì³íàö³ÿõ “Êðàùèé ñïåö³àë³ñò” ³ “Êðàùèé
êåð³âíèê” îòðèìàëè ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У серед в столиці рочисто
відзначили День державної
сл жби. Цьо о дня Київсь ом
національном а адемічном те-
атрі оперети підбили підс м и
традиційно о он рс "Кращий
державний сл жбовець". Пере-
можців відзначили рошовими
преміями та дипломами. Учас-
ни ів он рс та остей рочис-
то о заход привітав із профе-
сійним святом міністр Кабінет
Міністрів У раїни Анатолій Тол-
сто хов.

Ó ñåðåäó â êîíöåðòíîìó çàë³ ñòîëè÷íî¿
îïåðåòè áóâ ïîâíèé àíøëàã. Ïóáë³êó íà
öåé ðàç ïðåäñòàâëÿëè ëèøå äåðæàâí³
ñëóæáîâö³. Âîíè ç³áðàëèñÿ òóò ³ç íàãîäè
â³äçíà÷åííÿ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà òà îïðè-
ëþäíåííÿ ³ìåí ïåðåìîæö³â äðóãîãî òóðó
ùîð³÷íîãî êîíêóðñó "Êðàùèé äåðæàâíèé
ñëóæáîâåöü".

Íèí³øíüîãî ðîêó ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿ-
ëè 33 ó÷àñíèêè. Êîæåí ³ç íèõ íàìàãàâñÿ
çäîáóòè ïåðåìîãó â îäí³é ³ç äâîõ íîì³íà-
ö³é — "Êðàùèé ñïåö³àë³ñò" ³ "Êðàùèé êå-
ð³âíèê". Êîíêóðñàíòè ìàëè ïîêàçàòè ñâî¿
çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàâíó
ñëóæáó òà ñïåöèô³êó ôóíêö³îíàëüíèõ
ïîâíîâàæåíü äåðæàâíîãî îðãàíó. Îêð³ì
öüîãî, âì³òè îôîðìèòè ä³ëîâèé äîêóìåíò,
âîëîä³òè ïåðñîíàëüíèì êîìï'þòåðîì.
Æóð³ äîâîë³ ïðèñê³ïëèâî îö³íþâàëî ¿õ-
íþ ðîáîòó. Âåðäèêòó âñ³ ó÷àñíèêè î÷³êó-
âàëè ç íåòåðï³ííÿì. Ï³ñëÿ òðèâàëîãî îá-
ãîâîðåííÿ ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî "Êðàùèì ñïå-
ö³àë³ñòîì" ñåðåä ðàéîííèõ ó Êèºâ³ îðãà-
í³çàö³é ñòàëà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Äí³ï-
ðîâñüêî¿ ÐÄÀ Îëüãà Âîâê, ÿêà é ïîñ³ëà

ïåðøå ì³ñöå â ñâî¿é íîì³íàö³¿. Ó íîì³-
íàö³¿ "Êðàùèé ôàõ³âåöü" ñåðåä ì³ñüêèõ
îðãàí³çàö³é ïåðåìîãëà ßíà Äóäíèê, ãî-
ëîâíèé ñïåö³àë³ñò ³ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç³
ÇÌ² òà çâ'ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÊÌÄÀ.
Â ³íø³é íîì³íàö³¿ — "Êðàùèé êåð³âíèê"
ïåðåìîãó ñâÿòêóâàëà Íàòàë³ÿ Ãîðáà÷åíêî
ç³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ. ¯¿ âèçíàëè êðà-
ùîþ ñåðåä ðàéîííèõ ó ì³ñò³ îðãàí³çàö³é.
À ñåðåä îðãàí³çàö³é ì³ñòà ïåðøå ì³ñöå â
ö³é æå íîì³íàö³¿ âèáîðîâ Âîëîäèìèð
Äåéíè÷åíêî ç àïàðàòó ÊÌÄÀ. Ïåðåìîæ-
öÿì êîíêóðñó âðó÷èëè ãðîøîâ³ ïðåì³¿.
Çîêðåìà çà ïåðøå ì³ñöå — 7 òèñ. ãðí, çà
äðóãå — 5 òèñ. ãðí, çà òðåòº òà ÷åòâåðòå —
4 òèñ. ãðí.

Ïðî òå, íàñê³ëüêè òàêèé êîíêóðñ âàæ-
ëèâèé äëÿ ñàìèõ ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè, ðîçïîâ³â âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿç-
ê³â íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿

ñëóæáè Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â Êè-
ºâ³ Ãðèãîð³é Ðîìàíþê. "×åòâåðòèé ð³ê
ïîñï³ëü ìè îðãàí³çîâóºìî ñâÿòî äëÿ
äåðæïðàö³âíèê³â, ³ öå ñòàëî âæå äîáðîþ
òðàäèö³ºþ,— â³äçíà÷èâ ó ñâîºìó âèñòó-
ï³ Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷.— Êîíêóðñ
ï³äâèùóº ïðåñòèæ äåðæñëóæáè, çàîõî-
÷óº òà ñòèìóëþº ïðàö³âíèê³â äî âèêî-
íàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â íà âè-
ñîêîìó ïðîôåñ³îíàëüíîìó ð³âí³. ² ðå-
çóëüòàòè âæå º — öå ïðîÿâëåíà àêòèâ-
í³ñòü, çàö³êàâëåí³ñòü". Ç íàãîäè ïðîôå-
ñ³éíîãî ñâÿòà âñ³õ äåðæñëóæáîâö³â ïðè-
â³òàâ ì³í³ñòð Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè Àíàòîë³é Òîëñòîóõîâ.

Ãîëîâí³ ïåðåìîæö³ äðóãîãî òóðó Âñå-
óêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó "Êðàùèé äåðæàâ-
íèé ñëóæáîâåöü" â³çüìóòü ó÷àñòü ó çà-
êëþ÷íîìó, ï³äñóìêîâîìó òóð³, ÿêèé â³ä-
áóäåòüñÿ ó âåðåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó

Ó âèõ³äí³ â Óêðà¿í³ â³äçíà-
÷àòèìóòü Äåíü ìîëîä³. Â³äòàê
âñÿ êðà¿íà ïîðèíå â ìàñîâ³ ãó-
ëÿííÿ òà ðîçâàãè. Âåñåëî òà
ö³êàâî ìàþòü íàì³ð â³äñâÿòêó-
âàòè öå ñâÿòî ³ â ñòîëèö³. Ç
ö³ºþ ìåòîþ âëàäà ì³ñòà çàïëà-
íóâàëà ÷èìàëî çàõîä³â.

Òîæ ó íåä³ëþ ãîëîâíå ñâÿò-
êîâå ä³éñòâî â³äáóäåòüñÿ íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. Ðîçâà-
ãè âëàøòóº Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó ÊÌÄÀ ñï³ëüíî ç Ôåäå-

ðàö³ºþ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè.
Ä³éñòâî ðîçïî÷íåòüñÿ î 17.00 ³
òðàäèö³éíî çàâåðøèòüñÿ ñâÿò-
êîâèì ôåºðâåðêîì î äåñÿò³é
ãîäèí³ âå÷îðà ç ñèìâîë³÷íîþ
íàçâîþ "Ìîëîäü! Óêðà¿íà!
Ìàéáóòíº!". Íà âóëèö³ Õðåùà-
òèê ñâÿòî ðîçïî÷íóòü àêòèâ³ñ-
òè ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ
"Ñïàðòàê", "Êîëîñ", "Óêðà¿íà".
Âîäíî÷àñ î 17.00 íà öåíòðàëü-
í³é ñöåí³ ìîëîä³ óêðà¿íñüê³ äè-
çàéíåðè ïðåäñòàâëÿòü ñâî¿ êî-
ëåêö³¿ ìîäíîãî îäÿãó íà ë³òî.

Îï³ñëÿ â³äáóäåòüñÿ âåëèêà òå-
àòðàë³çîâàíà ïðîãðàìà "Óêðà-
¿íñüêå âåñ³ëëÿ". Î ñüîì³é ãî-
äèí³ âå÷îðà ãëÿäà÷³ çìîæóòü
íàñîëîäèòèñÿ âåëèêèì êîí-
öåðòîì "Ìîëîä³ òàëàíòè Óêðà-
¿íè" çà ó÷àñòþ êðàùèõ ìîëî-
ä³æíèõ ãóðò³â. Òàêîæ ìîæíà
áóäå âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñí³é
àêö³¿ ç ïðîâåäåííÿ ñó÷àñíèõ
âóëè÷íèõ òàíö³â ³ îòðèìàòè
þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ äëÿ ìî-
ëîä³ "Çàõèñòè ñåáå ç ïðîôñï³ë-
êàìè".

Îêð³ì Ìàéäàíó, êèÿí ðîç-
âàæàòèìóòü ³ â ³íøèõ êóòî÷êàõ
ñòîëèö³. Òàê, íà ïëÿæ³ "Âåíå-
ö³ÿ" â Ã³äðîïàðêó îá³öÿþòü áà-
ãàòî äðàéâó òà õîðîøîãî íà-
ñòðîþ. Ç äåñÿòî¿ ðàíêó ³ äî
øîñòî¿ ãîäèíè âå÷îðà òàì
òðèâàòèìóòü ð³çí³ ñïîðòèâí³
çàõîäè: òóðí³ð ç³ ñòð³òáîëó,
øîó ñêåéòåð³â, áîãàòèðñüê³
ðîçâàãè, øîó õîðåîãðàô³÷íèõ
ïîñòàíîâîê, âèñòóïè áðåéê-
äàíñåð³â ³ ôóòáîëüíèé òóðí³ð.
Òàì æå ïðîéäå ôîòîâèñòàâêà

"Êè¿â î÷èìà ìîëîäèõ".
"Öå ñâÿòî åíåðã³¿, ñàìî-

ñòâåðäæåííÿ ³ ëþáîâ³. Ìîëî-
ä³ñòü — öå íå ëèøå ïðåêðàñ-
íèé ïåð³îä ó æèòò³ êîæíî¿ ëþ-
äèíè, à é îñîáëèâèé ñòàí äó-
ø³. Ñàìå âîíè, íèí³øí³ ñòó-
äåíòè, ìîëîä³ ðîá³òíèêè, ï³ä-
ïðèºìö³, íàóêîâö³, íåçàáàðîì
âèçíà÷àòèìóòü øëÿõè ðîçâèò-
êó íàøîãî ì³ñòà ³ êðà¿íè. Òî-
ìó òóðáîòà ïðî ìîëîäå ïîêî-
ë³ííÿ º âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ
ä³ÿëüíîñò³ ÿê äåðæàâíî¿, òàê ³
ì³ñüêî¿ âëàäè. Ðîçðîáëåíî ³
çä³éñíþºòüñÿ ìîëîä³æíà ïîë³-
òèêà. Ì³ñòî ï³äòðèìóº ìîëîä³
ñ³ì’¿. Òàêîæ âåëèêà óâàãà ïðè-
ä³ëÿºòüñÿ çíèæåííþ ìîëîä³æ-
íîãî áåçðîá³òòÿ",— çàçíà÷èâ
âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ
Îñòàï Ñìóê.

Äî ñëîâà, òðàäèö³éíî â
Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü ìî-
ëîä³ â îñòàíí³é äåíü ÷åðâíÿ ç
1994 ðîêó
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Ñòîëèöÿ â³äçíà÷èòü 
Äåíü ìîëîä³

Володимир Дейничен о (лівор ч) з апарат КМДА став переможцем в номінації “Кращий

Ó íåä³ëþ ñâÿòêîâ³ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ â ð³çíèõ 
êóòî÷êàõ ì³ñòà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

У неділю раїна свят ватиме День молоді. З цьо о
привод в столиці заплан вали чимало ці авих захо-
дів. Головний із них відб деться на майдані Неза-
лежності. Там о 17.00 раїнсь і дизайнери по а-
ж ть свої оле ції літньо о одя . На Хрещати роз-
почн ться по азові спортивні зма ання. Свят вати-
м ть День молоді і в інших районах міста. Зо рема
в Гідропар ба ато драйв подар ють бай ери,
брей -дансери, с ейтери та бо атирі.

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



ОО СС ВВ ІІ ТТ АА

Ë³òî 
³íòåëåêòó
Â Óêðà¿í³ 
â³äêðèëîñÿ 
8 ïðîô³ëüíèõ øê³ë 
äëÿ îáäàðîâàíèõ 
ä³òåé

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо о тижня в п’яти ре іонах
У раїни, в Києві та ож, роз-
почали робот літні профіль-
ні ш оли за різними напрям-
ами — від астрономії й тех-
ні и до хімії і біоло ії. За два
місяці в них безплатно від-
почин ть і навчатим ться
700 дітей — переможців он-
рсів Малої а адемії на .

Äëÿ òàëàíîâèòèõ ä³òåé, ÿê³ çàé-
ìàþòüñÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, öüî-
ãî ðîêó Ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà-
¿íè çà ï³äòðèìêè ÍÀÍ Óêðà¿íè
âïåðøå âëàøòîâóº “Ë³òî ³íòåëåêòó”.
Ó ï’ÿòè ðåã³îíàõ Óêðà¿íè — ó Êè¿â-
ñüê³é, Ëüâ³âñüê³é, Ð³âíåíñüê³é, Ñóì-
ñüê³é îáëàñòÿõ ³ Êðèìó — íà áàç³
äèòÿ÷èõ òàáîð³â ðîçïî÷àëè ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü ë³òí³ ïðîô³ëüí³ øêîëè. Â
êîæíîìó ðåã³îí³ âîíè ìàþòü ñâ³é
íàïðÿìîê.

Ó Êèºâ³ ë³òíÿ øêîëà çáåðå øêîëÿ-
ð³â, ñõèëüíèõ äî òåõí³÷íî¿ íàóêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³. Íà áàç³ ÍÒÓÓ, ÊÏ² ñï³ëü-
íî ç ïåäàãîãàìè ïðîâîäèòèìå ïðàê-
òè÷í³ çàíÿòòÿ. Ïðîô³ëü ëüâ³âñüêî¿
øêîëè — ðîáîòîòåõí³êà. Ó Êðèìó íà-
â÷àòèìóòüñÿ ä³òè, êîòð³ çàõîï-
ëþþòüñÿ àñòðîíîì³ºþ. Ï³ñëÿ îçíà-
éîìëåííÿ ç ðîáîòîþ òåëåñêîï³â
ñôîðìóþòüñÿ ãðóïè øêîëÿð³â — òàê
çâàí³ ìåòåîðèòí³ ïàòðóë³, ÿê³ ùîäåí-
íî ñïîñòåð³ãàòèìóòü çà çîðÿíèì íå-
áîì. Ïåðøî÷åðãîâî â ë³òí³õ øêîëàõ
ïðèä³ëÿòèìóòü óâàãó ïðàêòè÷í³é ä³-
ÿëüíîñò³. Ó Ñóìàõ ïðàöþâàòèìóòü õ³-
ì³êè òà á³îëîãè, äëÿ ÿêèõ çàíÿòòÿ
ïðîâîäèòèìóòüñÿ áåçïîñåðåäíüî â
ïîëÿõ. ²ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷íà øêîëà
ó Ð³âíîìó â³äêðèº øêîëÿðàì äîñòóï
äî îáëàñíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó.

“Íàøå çàâäàííÿ — ñòâîðèòè òàê³
óìîâè, ùîá êîæíà äèòèíà â³äêðèëà
ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë ùîñü íîâå çà
òèì íàïðÿìêîì, ÿêèé äëÿ íå¿ ö³êà-
âèé. Ñàìå ç ö³ºþ ìåòîþ ìè çàïðîñè-
ëè íàéêðàùèõ ïåäàãîã³â ³ âèêëàäà-
÷³â. Îêð³ì ³íòåëåêòóàëüíîãî, ìè õî-
÷åìî ñòâîðèòè ùå é êîìàíäíå ñåðå-
äîâèùå. Äëÿ øêîëÿð³â áóäå îðãàí³-
çîâàíî çìàãàííÿ çà ïðîô³ëüíèì íà-
ïðÿìêîì, ³íòåëåêòóàëüí³ ³ãðè íà
êøòàëò “Ùî? Äå? Êîëè?”, øàõîâ³
òóðí³ðè òîùî. Ïðîô³ëüí³ øêîëè
îá’ºäíàþòü ä³òåé ³ç ð³çíèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè”,— ðîçïîâ³â ïðåçèäåíò
Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî öåíòðó Ìà-
ëî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè Ñòàí³ñëàâ
Äîâãèé.

Ùîäåííî, îêð³ì íàóêîâî-ïðàêòè÷-
íèõ çàíÿòü, îáîâ’ÿçêîâîþ áóäå é
êóëüòóðíà ïðîãðàìà. Ä³òÿì ïîêàæóòü
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè, ïðîâîäèòèìóòü
åêñêóðñ³¿. Ïåðåäáà÷åíî é ð³çí³ ñïîð-
òèâí³ çàõîäè: ôóòáîë, áàñêåòáîë.

Ó âåðåñí³ â Êèºâ³, çà ï³äñóìêàìè
ïðîãðàìè “Ë³òî ³íòåëåêòó-2010”, â³ä-
áóäåòüñÿ âèñòàâêà “ßê ÿ ïðîâ³â ë³òî”.
Øêîëÿð³ ïðîäåìîíñòðóþòü ñâî¿ íà-
óêîâ³ äîðîáêè, ÿê³ âîíè ï³äãîòóþòü
ó ë³òí³õ ïðîô³ëüíèõ øêîëàõ. Íàðàç³
âæå ïðàöþº â³ñ³ì ïðîô³ëüíèõ øê³ë.
Ó ëèïí³ â³äêðèþòü äåâ’ÿòó. Çà äâà ì³-
ñÿö³ ó íèõ ïîáóâàþòü ïîíàä 700 ä³-
òåé, ÿê³ º ïåðåìîæöÿìè ðåã³îíàëü-
íèõ êîíêóðñ³â íàóêîâèõ ðîá³ò
ÌÀÍ
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Çîëîòèé áàë 
äëÿ â³äì³ííèê³â
Ó êè¿âñüê³é ìåð³¿ ç³áðàëè íàéêðàùèõ âèïóñêíèê³â 
ñòîëè÷íèõ ó÷èëèù

Ó ÷åòâåð ó Êèºâ³ âïåðøå
â³äáóâñÿ ìóí³öèïàëüíèé óðî-
÷èñòèé çàõ³ä äëÿ çàîõî÷åííÿ
íàéêðàùèõ âèïóñêíèê³â ñòî-
ëè÷íî¿ ïðîôòåõîñâ³òè — “Çî-
ëîòèé áàë”. Íîâèé ñîö³àëüíî-
ìèñòåöüêèé ïðîåêò çàïî÷àòêó-
âàëè ôóíäàö³ÿ “Íîâà îñâ³òà”
ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ çà
ï³äòðèìêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ãðàíä³îçíå ñâÿòî âëàøòóâà-
ëè äëÿ 450 âèïóñêíèê³â ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, êîòð³, çàê³í÷èâøè
íàâ÷àííÿ, îäåðæàëè çîëîò³ é
ñð³áí³ ìåäàë³ òà äèïëîìè ç â³ä-
çíàêîþ. Äëÿ íèõ ï³äãîòóâàëè
ñâÿòêîâó ïðîãðàìó: êîíöåðò
ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè é
øîó-á³çíåñó, òàíöþâàëüí³ íî-
ìåðè â³ä çàñëóæåíîãî àíñàìá-
ëþ áàëüíîãî òàíöþ òà åñòðàä-
íî-öèðêîâå øîó. À ùå — áàë,
òàíöìåéñòåðîì ÿêîãî ñòàâ íà-
ðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Ãðè-
ãîð³é ×àïê³ñ. Äî ñëîâà, êî-
ëèøí³é âèïóñêíèê Êè¿âñüêî-
ãî âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷è-
ëèùà çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîð-
òó ³ìåí³ Êóäðÿøîâà. Ï³ñëÿ
êîíöåðòó â÷îðàøí³õ ñòóäåíò³â
â³òàëè ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿
âëàäè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè.

“Çîëîòèé áàë” — íàø ïåð-

øèé ìàñøòàáíèé ïðîåêò,—
ðîçïîâ³ëà ïðåçèäåíò ôóíäàö³¿
“Íîâà îñâ³òà” Þë³ÿ Áîéêî.—
Âèïóñêíèê³â ïðîôòåõó÷èëèù
ìè îáðàëè òîìó, ùî âîíè, íà
íàøó äóìêó, íàéá³ëüø íåçà-
õèùåí³ ó÷í³, îñê³ëüêè âèïóñê-
íèê³â øê³ë ï³äòðèìóþòü áàòü-
êè, à âèïóñêíèêè âèø³â ìà-
þòü çìîãó ñàìîñò³éíî ïðîâåñ-
òè âèïóñêíèé. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, “Çîëîòèé
áàë” ïîêëèêàíèé ïðèâåðíó-
òè óâàãó ñóñï³ëüñòâà äî ñèñ-
òåìè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
ðîá³òíè÷èõ êàäð³â, ÿêà ñïðî-
ìîæíà åôåêòèâíî òà ÿê³ñíî
çàáåçïå÷èòè ðîáî÷èì ïîòåí-
ö³àëîì åêîíîì³÷í³ ïîòðåáè
ñòîëèö³, à ãîëîâíå — âèÿâè-
òè ïîâàãó ò³é ìîëîä³, ÿêà îá-
ðàëà äëÿ ñåáå òàê³ ïîòð³áí³
äåðæàâ³ é ñóñï³ëüñòâó ïðîôå-
ñ³¿.

Äëÿ ó÷í³â ÏÒÓ ì³ñüêà âëà-
äà òàêîæ ùîðîêó ïðîâîäèòü
íèçêó çàõîä³â: ÿðìàðîê ïðî-
ôåñ³é, ÿðìàðêè âèðîá³â ó÷í³â
ÏÒÓ, “Êè¿âñüêèé âàëüñ”.
“Ñüîãîäí³ íàéàêòóàëüí³øîþ
ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíè-
ê³â,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
³ íàóêè Òà¿ñ³ÿ Ìóñ³ºíêî.— Áà-
ãàòî ç íèõ íèí³ âñòóïàþòü íà-
â÷àòèñÿ äî êîëåäæó ³ìåí³ Ìà-
êàðåíêà íà ìàéñòð³â âèðîáíè-
÷îãî íàâ÷àííÿ, äå îòðèìóþòü
ñòóï³íü áàêàëàâðà, à äàë³ — â

óí³âåðñèòåò Äðàãîìàíîâà”. Çà
¿¿ ñëîâàìè, íàéïîïóëÿðí³øè-
ìè âèðîáíè÷èìè ïðîôåñ³ÿìè
ñåðåä àá³òóð³ºíò³â º ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ (áàðìåíè,
îô³ö³àíòè, ïåðóêàð³, àäì³í³ñ-
òðàòîðè), ñïåö³àëüíîñò³ â ãàëó-
ç³ áóä³âíèöòâà òà çàë³çíè÷íî-
ãî òðàíñïîðòó

Професійно-технічн освіт в Києві здоб вають нині в 30 навчаль-
них за ладах, серед них 10 професійних ліцеїв, 16 вищих професій-
них чилищ, міжре іональне вище професійне чилище зв’яз , два
міжре іональних центри професійно-технічної освіти, навчально-на-
овий центр професійно-технічної освіти А адемії педа о ічних на-
У раїни.
У 2009—2010 навчальном році в за ладах профтехосвіти навча-

лося понад 18 тис. ст дентів, отрі мали змо здоб ти б дь-я зі
167 професій. 76 із них — інте ровані, це означає, що за період на-
вчання можна здоб ти 2—3 професії одночасно.
Серед 8 тисяч вип с ни ів 2010 ро 39 % молодих робітни ів під-

отовлено для потреб промисловості, 48 % — для б дівництва, 5
% — для транспортної ал зі, 4 % — для тор івлі, ромадсь о о хар-
ч вання, 3 % — для житлово- ом нально о осподарства та неви-
робничих видів поб тово о обсл ов вання, 1 % — для зв’яз .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Колонній залі
Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації
вперше в У раїні про-
йшов "Золотий бал", по-
чесними часни ами
я о о стали 450 моло-
дих людей, я і за інчи-
ли професійно-технічні
навчальні за лади з від-
зна ами. Для вип с ни-
ів влашт вали справж-
ній бал на чолі з танц-
мейстером Гри орієм
Чап ісом, свят овий
онцерт. Їх привітали
представни и місь ої та
державної влади. Мета
заход — заохочення
най ращих чнів проф-
техосвіти та поп ляри-
зація робітничих спеці-
альностей.

Для най ращих чнів професійно-технічних навчальних за ладів влашт вали справжній бал
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Ïðîáëåìè âèìàãàþòü ðåôîðì
Ñòàí ñïðàâ ó æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³ ì³ñò Óêðà¿íè

У місті
шахтарсь ої слави

Íà îáñëóãîâóâàíí³ æèòëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ó Äîíåöüêó ïåðåáóâàº
10655 áóäèíê³â, ³ç ÿêèõ äâ³ òðåò³õ
ï³äëÿãàþòü ðåìîíòó. Çà Ïðîãðà-
ìîþ ðîçâèòêó æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà íà 2010 ð³ê ³ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó áóäå âèä³ëåíî 59,9 ìëí
ãðí íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò æèò-
ëîâîãî ôîíäó, 10 ìëí ãðí íà ðå-
êîíñòðóêö³þ ôàñàä³â æèòëîâèõ
áóäèíê³â ³ 7,1 ìëí ãðí íà ï³ä-
òðèìêó íèí³øíüîãî ñòàíó æèòëî-
âîãî ôîíäó.

Íà ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ³ç åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ ñïðÿìîâàíî 5 ìëí
ãðí. Ö³ êîøòè âëàäà çáèðàºòüñÿ
âèòðàòèòè íà ðîçðîáêó ñõåìè òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ Äîíåöüêà, ðîçâè-
òîê àâòîìàòèçîâàíîãî îáë³êó ñïî-
æèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â, à òàêîæ
íà çàõîäè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â
ê³ëüêîõ øêîëàõ ³ ë³êàðíÿõ. Ó ïëà-
íàõ ì³ñüêî¿ âëàäè çàïðîâàäèòè

ïðîåêò ³ç ìîäåðí³çàö³¿ òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ, ÿêèé äàñòü çìîãó ñêî-
ðîòèòè îáñÿãè ñïîæèâàííÿ ïðè-
ðîäíîãî ãàçó âäâ³÷³.

Ó ñåðåäíüîìó, çà äàíèìè îá-
ëàñíî¿ ñòàòèñòèêè, íàñåëåííÿ Äî-
íåöüêà îïëàòèëî æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè íà ð³âí³ 94,7 %.
Ñâîãî ÷àñó Äîíåöüê ðåàë³çóâàâ
íîó-õàó â áîðîòüá³ ç³ çë³ñíèìè íå-
ïëàòíèêàìè, êîëè íà âóëèöÿõ
ì³ñòà ðîçâ³ñèëè á³ã-áîðäè ç ¿õí³-
ìè ³ìåíàìè é àäðåñàìè. Ïîïðè
òå, ùî íåçàáàðîì öå áóëî âèçíà-
íî íåçàêîííèì, öåé êðîê çàñâ³ä-
÷èâ ä³ºâ³ñòü òàêîãî ìåòîäó. Íèí³
ñïðàâè íåïëàòíèê³â ðîçãëÿäàþòü
ñóäè. Íàïðèêëàä, “Äîíåöüêì³ñüê-
òåïëîìåðåæà” ïîäàëà 2553 ïîçî-
âè ïðîòè ñâî¿õ áîðæíèê³â ó 2010
ðîö³. Çàãàëüíà ñóìà âèñóíóòèõ
áîðæíèêàì ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó
ïðåòåíç³é ñòàíîâèòü 9,6 ìëí ãðí.

Ùîá çíèçèòè ð³âåíü íåïëàòå-
æ³â, ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº âïðîâà-
äèòè ñïåö³àëüíó êðåäèòíó êàðòêó

äëÿ ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè.

Місто метал р ів
і ра етоб дівни ів

Íàïðèê³íö³ 2006 ðîêó ïîñò³éíà
êîì³ñ³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüê-
ðàäè ç ÆÊÃ ðîçïî÷àëà ðîáîòó ç
ðîçðîáêè íîâî¿ “Ïðîãðàìè ðå-
ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòêó ÆÊÃ ì³ñ-
òà íà 2008—2012 ðîêè”. Çîêðåìà
íåþ áóëî ïåðåäáà÷åíî ðåîðãàí³-
çàö³þ àáîíåíòñüêîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ ñïîæèâà÷³â êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã ³ ðåêîíñòðóêö³þ æèòëîâî-
ãî ôîíäó ì³ñòà çà ó÷àñòþ âëàñíè-
ê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.

Ó 2010 ðîö³ â ì³ñüêîìó áþäæå-
ò³ ïåðåäáà÷åíî 45 ìëí ãðí íà
ñôåðó ÆÊÃ.

ßê ³ ñêð³çü, òðèâàº ñóäîâà òÿ-
ãàíèíà ç áîðæíèêàìè. Ï³äïðè-
ºìñòâî “Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ì³ñüê³
òåïëîâ³ ìåðåæ³” ïîäàëî äî ñóä³â
ïîíàä 3 òèñÿ÷³ ïîçîâ³â íà ñâî¿õ
áîðæíèê³â. Çàãàëüíà ñóìà ïîçî-
â³â ñòàíîâèòü ïîíàä 6 ìëí ãðí.
²íøå ì³ñüêå ï³äïðèºìñòâî òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ — “Òåïëîåíåðãî” —
ñóäèòüñÿ á³ëüø ÿê ³ç òèñÿ÷åþ
ñïîæèâà÷³â íà ñóìó ïîíàä 4 ìëí
ãðí. Ó ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó
âæå ïðîäàíî äâ³ îäíîê³ìíàòí³
êâàðòèðè íåïëàòíèê³â, íàêëàäåíî
àðåøòè íà ñ³ì àâòîìîá³ë³â. Îêð³ì
öüîãî, âèêîíàâ÷à ñëóæáà ïðîäîâ-
æóº îïèñóâàòè ïîáóòîâó òåõí³êó
áîðæíèê³â (òåëåâ³çîðè, ïðàëüí³
ìàøèíè, êîìï’þòåðè).

Óñüîãî æ ñïîæèâà÷³ âèíí³
“Äí³ïðîïåòðîâñüêèì ì³ñüêèì
òåïëîâèì ìåðåæàì” ïîíàä 200
ìëí ãðí, “Òåïëîåíåðãî” íåäîîò-
ðèìàëî 47 ì³ëüéîí³â. Íåùîäàâíî
ì³ñüêà âëàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ íå
âèïóñêàòè çà êîðäîí ëþäåé, ÿê³
ìàþòü âåëèê³ çàáîðãîâàíîñò³ çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ, òî íà Äí³ïðîïåòðîâ-
ùèí³ ìåøêàíö³ ïî÷àëè ñàìîñò³é-
íî ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè íå-
ñïðàâíèõ ë³ôò³â. Óæå â ï’ÿòäåñÿ-
òè áóäèíêàõ ï³äéîìíèêè â³äðå-
ìîíòîâàíî çà ãðîø³ ìåøêàíö³â. Ó
íèõ çàì³ñòü êíîïêè âèêëèêó ñòî-
¿òü ïðèñòð³é, ÿêèé äàº çìîãó êî-
ðèñòóâàòèñÿ ë³ôòîì ëèøå âëàñ-
íèêó ñïåö³àëüíîãî êëþ÷à (ÿê ó
äîìîôîíàõ). ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòè-
êà, ó òàêèõ ë³ôòàõ ÷èñòî ³ íåìàº
ñë³ä³â âàíäàë³çìó, ÿê ó á³ëüøîñò³
ë³ôò³â êðà¿íè.

Др а раїнсь а
столиця

Âåëèêà ÷àñòèíà æèòëîâîãî
ôîíäó Õàðêîâà ïîáóäîâàíà äå-
ñÿòêè ðîê³â òîìó. Çíîøåí³ñòü
êîìóíàëüíîãî æèòëà â ñåðåäíüî-
ìó ïî ì³ñòó ñòàíîâèòü 59 %. Ùî-
ð³÷íî Õàðê³â ïðèéìàº â êîìó-
íàëüíó âëàñí³ñòü â³äîì÷³ áóä³â-
ë³, ÿê³ â îñíîâíîìó ïåðåáóâàþòü
ó íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Òîæ
êîìïëåêñíèé êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò íå ïðîâîäèâñÿ ùå ç ÷àñ³â
ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. À öå — çàì³-
íà ë³ôò³â ³ âñ³õ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ, ðåìîíò ï³ä’¿çä³â, âíóòð³ø-
íüîêâàðòàëüíèõ äîð³ã, ôàñàäó.
Çà ï³äðàõóíêàìè êîìóíàëüíèê³â,
âèòðàòè ñòàíîâèòèìóòü ì³ëüÿðäè
ãðèâåíü.

Íà êàïðåìîíò öüîãî ðîêó çà-
êëàäåíî 19 ìëí ãðí, íà ïîòî÷-
íèé — 4,5 ìëí. Ãðîø³ ï³äóòü íà
ðåìîíò ïîêð³âåëü, âíóòð³øíüî-
áóäèíêîâèõ ìåðåæ òåïëî- é âî-
äîïîñòà÷àííÿ.

Ó Õàðêîâ³ íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä
7000 êîìóíàëüíèõ áóäèíê³â ³
ìàéæå 20 òèñÿ÷ ï³ä’¿çä³â. ²ç íèõ
äåñü 80 % ïîòðåáóþòü ðåìîíòó.
Êð³ì òîãî, º ïîíàä 700 æèòëî-
âèõ êîîïåðàòèâ³â ³ îá’ºäíàíü
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â (ÎÑÁÁ).

Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîìóíàëüíèõ
ïðîáëåì ó Õàðêîâ³ çà áþäæåòí³
êîøòè ñòâîðåíî çàâîä ³ç ðåìîí-
òó ë³ôò³â, à òàêîæ ñëóæáó ºäè-
íîãî çàìîâíèêà “Æèòëîêîìñåð-
â³ñ”.

Çà îñòàíí³õ òðè ðîêè êîøòîì
ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî â³äðå-
ìîíòîâàíî ïðèáëèçíî 40 ï³ä’¿ç-
ä³â, ³ç íèõ á³ëüø ÿê 35 — ó 2007
ðîö³, êîëè ì³ñòî âîñòàííº îòðè-
ìàëî äåðæàâí³ ñóáâåíö³¿ íà
ÆÊÃ. Ó 2010 ðîö³ ì³ñüêðàäà ãî-
òóºòüñÿ âèïóñòèòè îáë³ãàö³¿ ïî-
çèêè â îáñÿç³ 500 ìëí ãðí. Ãðî-
ø³ ñïðÿìóþòü íà æèòëîâî-êîìó-
íàëüíå ãîñïîäàðñòâî.

В раїнсь ом
П’ємонті

Ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ Ëüâîâà íà
2010 ð³ê íà æèòëîâî-êîìóíàëüíå
ãîñïîäàðñòâî çàêëàëè 138,3 ìëí
ãðí, ùî íà 45 ìëí ãðí á³ëüøå,
í³æ ó ìèíóëîìó ðîö³.

²ç ö³º¿ ñóìè íà æèòëîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éíå ãîñïîäàðñòâî ïëà-
íóºòüñÿ ñïðÿìóâàòè 34,4 ìëí ãðí,

ó òîìó ÷èñë³ 2 ìëí ãðí íà êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò áóäèíê³â ÎÑÁÁ.
Íàðàç³ ó Ëüâîâ³ ôóíêö³îíóº âæå
350 ÎÑÁÁ. Íà êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò æèòëîâîãî ôîíäó ïåðåäáà-
÷åíî 7,2 ìëí ãðí. Âèäàòêè íà
áëàãîóñòð³é ïëàíóþòüñÿ â ñóì³
86,6 ìëí ãðí.

Ùîðîêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà
ï³äòðèìêó ÎÑÁÁ, çîêðåìà íà
ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó
áóäèíêàõ, âèä³ëÿþòü êîøòè. Äëÿ
ï³äòðèìêè òà ðîçâèòêó ÎÑÁÁ
ì³ñüêèì áþäæåòîì Ëüâîâà íà
2010 ð³ê ïåðåäáà÷åíî 6 ìëí ãðí:
2 ìëí ãðí ³ç çàãàëüíîãî ôîíäó ³
4 ìëí ãðí ³ç áþäæåòó ðîçâèòêó.

Öüîãî ðîêó ó Ëüâîâ³ âïåðøå çà
îñòàíí³õ 30-40 ðîê³â ðîçïî÷àëè
ðåìîíòóâàòè âíóòð³øí³ äâîðè áó-
äèíê³â ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñ-
òà. Ó 2010-ìó â³äðåìîíòóþòü 40
äâîð³â íà çàãàëüíó ñóìó 1 ìëí 41
òèñ. ãðí. Ö³ êîøòè âèä³ëåíî ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Íàéïåðøå îá-
ðàëè äâîðè, ùî ïåðøî÷åðãîâî
ïîòðåáóþòü ðåìîíòó.

Òðèâàº áîðîòüáà ç òèìè áîð-
æíèêàìè, õòî íå ñïëàòèâ çà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Íà ïî-
÷àòîê ðîêó çàê³í÷åíî âèêîíàííÿ
1 466 âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü íà
ñóìó 4 ìëí 334 òèñ. ãðèâåíü.
Ïðåäñòàâíèêàìè âèêîíàâ÷î¿
ñëóæáè áóëî íàêëàäåíî 497 àðåø-
ò³â íà êâàðòèðè òà 279 — íà àâ-
òîìîá³ë³.

Київсь і реалії
Ó 2010 ðîö³ â ì³ñüêîìó áþäæå-

ò³ Êèºâà ïåðåäáà÷åíî êîøòè äëÿ
âèð³øåííÿ íàéãîñòð³øèõ ïèòàíü
ðîáîòè æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
ñòîëèö³, çàâäÿêè ÿêèì áóäå çà-
áåçïå÷åíî: âèêîíàííÿ ðåìîíòó
614 æèòëîâèõ áóäèíê³â; çàì³íó
àáî ìîäåðí³çàö³þ 426 ë³ôò³â; àñ-
ôàëüòóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é; ïðèäáàííÿ 50 îäèíèöü
ìàëîãàáàðèòíî¿ òåõí³êè äëÿ ïðè-
áèðàííÿ.

Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì áóâ ³
çàëèøàºòüñÿ ïðîöåñ çàëó÷åííÿ
íàñåëåííÿ äî óòðèìàííÿ âëàñíî-
ãî æèòëà øëÿõîì ñòâîðåííÿ
îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Íà ñüîãî-
äí³ â Êèºâ³ ñòâîðåíî 462 ÎÑÁÁ,
³ç ÿêèõ 23 áóäèíêè çà öèâ³ëüíî-
ïðàâîâèìè óãîäàìè îáñëóãîâóþòü
êîìóíàëüí³ æèòëîâî-åêñïëóàòà-
ö³éí³ îðãàí³çàö³¿, à 439 îáñëóãî-
âóþòüñÿ âëàñíèìè ñèëàìè îá’ºä-
íàíü

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Головні проблеми в житлово- ом нальном осподар-
стві найбільших міст У раїни, попри відмінності в мен-
талітеті, традиціях і мові, я ою розмовляють їхні жите-
лі, мають одна ов природ .
Головні ар менти ре іональних чиновни ів від ЖКГ за-
звичай зводяться до то о, що “ рошей не вистачає”,
“населення по ано сплач є за посл и”, “зношені фон-
ди”. Населення, свою чер , заявляє про небажання
платити за по ан я ість житлово- ом нальних посл
або за відс тність їх. Я рез льтат — с дова тя анина
й зіпсовані нерви сіх сторін онфлі т .
Зроз міло, підвищенням тарифів і с дами з неплатни-
ами справ не вирішити. Уже ба ато ро ів йдеться
про реформ ЖКГ, і, зрештою, вона, напевно, б де
доведена до ло ічно о завершення. Про те, я працює
житлово- ом нальна сфера в найбільших обласних
центрах раїни, я і є проблеми і що робиться для їх
подолання, йтиметься нижче.

Житлово- ом нальне осподарство ро є до ардинальних реформ

Більша частина житлово о фонд потреб є апітально о ремонт
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14.01.2009 № 22
Розпорядження № 376 від 25 травня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, “Про автомобільні дороги”, з метою удосконалення умов безпеки дорожнього руху і раціональ�
ного використання стаціонарних джерел освітлення та з урахуванням природного світлового режиму в міс�
ті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 14.01.2009 № 22 “Про затвердження сезонного
режиму роботи мереж зовнішнього освітлення на території
міста Києва”, а саме:

1.1. В підпункті 2.3 пункту 2 слова і цифри “з 00 год. 00
хв. до 06 год. 00 хв.” замінити словами і цифрами “з 23 год.
00 хв. до 06 год. 00 хв.”.

2. У сезонному добовому графіку режиму роботи мереж
зовнішнього освітлення міста Києва, затвердженому розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 14.01.2009 № 22
слова та цифри “Черговий режим з 00 год. 00 хв. до 06 год.
00 хв.” замінити словами та цифрами “Черговий режим з
23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв”.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 30.10.2009 № 1235 “Про
внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 14.01.2009 № 22”.

4. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. 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 внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 09.07.2003 № 1257

Розпорядження № 385 від 28 травня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою розвантаження руху
на автостраді Київ�Ковель, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 09.07.2003 № 1257 “Про будівниц�
тво автомобільної дороги “Київ�Ірпінь” (із змінами та допов�
неннями), а саме:

1.1. В назві та тексті розпорядження слова “Київ�Ірпінь”
замінити новими словами “Ірпінь�Київ (Ірпінь, житловий ма�
сив Романівка — м. Київ)”.

1.2. У пункті 4 цифри “2003�2007” замінити цифрами
“2003�2013”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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 виконання робіт із захисту від корозії, 
викликаної впливом блукаючих струмів, 

сталевих магістральних газопроводів Тула%Шостка%Київ
на житловому масиві Вигурівщина%Троєщина 

Розпорядження № 413 від 7 червня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, враховуючи звернення УМГ “Київтрансгаз” ДК “Укртрансгаз” від 11.01.2010 № 158/15�02, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Управлінню магістральних газопроводів “Київтрансгаз” Дочір�
ньої компанії “Укртрансгаз” (далі— УМГ “Київтрансгаз” ДК “Укртранс�
газ”) відповідно до розробленої та затвердженої у встановленому
порядку проектно�кошторисної документації забезпечити виконан�
ня робіт із захисту від корозії, викликаної впливом блукаючих стру�
мів, сталевих магістральних газопроводів Тула�Шостка�Київ на жит�
ловому масиві Вигурівщина�Троєщина згідно з графіком, що до�
дається.

2. УМГ “Київтрансгаз” ДК “Укртрансгаз”:
2.1. До початку виконання робіт одержати у встановле�

ному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в ін�
спекції державного архітектурно�будівельного контролю.

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

ди від 25.12.08 № 1051/1051 (із змінами та доповнення�
ми), забезпечивши тризмінний режим роботи.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання
робіт покласти на головного інженера УМГ “Київтрансгаз” ДК
“Укртрансгаз” Рудка В. В.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 05.11.2002 № 2005

Розпорядження № 415 від 7 червня 2010 року

У зв’язку зі змінами у складі організаційного комітету по проведенню Київського міського конкурсу “Мо�
лодий підприємець року”, експертної ради Київського міського конкурсу “Молодий підприємець року” та
з метою забезпечення виконання завдань з підготовки та проведення Київського міського конкурсу “Мо�
лодий підприємець року”, які покладені на організаційний комітет та експертну раду Конкурсу:

Внести зміни в додатки 1, 2 до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 05.11.2002 № 2005 “Про
проведення щорічного Київського міського конкурсу “Моло�
дий підприємець року” (в редакції розпоряджень від
29.04.2005 № 722, від 25.06.2005 № 1082, від 29.03.2006
№ 602, від 28.07.2006 № 1142, від 23.03.2007 № 312, від

04.04.2008 № 500) виклавши в редакції, що додається.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Положення 
про Головне управління з питань підготовки 

та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 407 від 4 червня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про організацію та проведення фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1063
“Про затвердження Типового положення про управління (відділ) з питань підготовки та проведення в Укра�
їні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу обласної державної адміністрації та допов�
нення додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996”, рішення Київської
міської ради від 18.12.2008 № 854/854 “Про створення Головного управління з питань підготовки та про�
ведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)”:

1. Затвердити Положення про Головне управління з пи�
тань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), що додається.

2. Положення про Головне управління з питань підготов�
ки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Єв�
ропи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) подати
на затвердження до Київської міської ради.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 04.03.2009 № 237 “Про за�
твердження Положення про Головне управління з питань

підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Єв�
ропи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)”.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення
змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження змін до розпорядження Київського
міського голови від 18.09.2007 № 528 

“Про заснування премії Київського міського голови 
одиноким молодим батькам та одиноким молодим 

матерям, які самі виховують дітей”
Розпорядження № 305 від 26 травня 2010 року

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063�ХІV “Про концепцію держав�
ної сімейної політики”, рішення Київської міської ради від 19.02.2009 № 58/1113 “Про затвердження За�
гальноміської комплексної програми “Сім’я, діти, молодь міста Києва. 2009—2011” та з метою матері�
альної підтримки і підвищення уваги до неповних сімей, де дитину (дітей) виховує батько (мати):

1. Затвердити зміни до розпорядження Київського місь�
кого голови від 18.09.2007 № 528 “Про заснування премії
Київського міського голови одиноким молодим батькам та
одиноким молодим матерям, які самі виховують дітей”, ви�
лучивши слово “молодих” у назві розпорядження, пунктах
1, 2, 3, 4, 5 цього розпорядження.

2. Затвердити зміни до Положення про здобуття премії
Київського міського голови одинокими батьками та одино�
кими матерями, які самі виховують дітей, затвердженого
розпорядженням Київського міського голови від 18.09.2007
№ 528, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київського міського голови від 28.08.2008 № 344 “Про
затвердження змін до Положення про здобуття премії Київ�

ського міського голови одиноким молодим батькам та оди�
ноким молодим матерям, які самі виховують дітей”.

4. Виконуючому обов’язки заступника голови Київської
міської державної адміністрації Шлапак А. В. забезпечити ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на виконуючу обов’язки заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Шлапак А. В.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про втрату чинності деяких розпоряджень 
Київської міської державної адміністрації

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 28 травня 2010 року за № 9/834

Розпорядження № 254 від 12 квітня 2010 року

Відповідно до статті 4 Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні”, постанови Кабінету
Міністрів України від 6 січня 2010 року № 14 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 
2005 р. № 1254”, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992
року № 731, в межах повноважень органу виконавчої влади,—

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 6 листопада 2006 року № 1610 “Про затвердження лі�
цензійних умов при провадженні виду господарської діяль�
ності “організація та утримання тоталізаторів, гральних за�
кладів”, зареєстроване в Київському міському управлінні
юстиції 10 листопада 2006 року за № 27/732;

розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 2 квітня 2007 року № 365 “Про затвердження порядку
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з організації та утримання тоталі�
заторів, гральних закладів у м. Києві”, зареєстроване в Го�
ловному управлінні юстиції у місті Києві 10 травня 2007 ро�
ку за № 11/ 746.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
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засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
3. Це розпорядження набирає чинності з моменту опри�

люднення.
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 перекладання зовнішньої 
теплової мережі 

до житлового будинку на вул. Івана Франка, 24%а 
у Шевченківському районі 

Розпорядження № 374 від 25 травня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про пе�
редачу об’єктів державної і комунальної власності”, “Про благоустрій населених пунктів”, враховуючи роз�
порядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на ав�
томагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, аварійний технічний стан тепломережі будинку
на вул. Івана Франка, 24�а, обумовлений тривалим терміном експлуатації (з 1976 року) і високим коро�
зійним зносом тепломережі, з метою якісного і надійного забезпечення об’єктів тепловою енергією, бе�
ручи до уваги звернення комунального підприємства “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслу�
говування іноземних представництв” від 04.02.2010 № 29/310�169, в межах здійснення функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Генеральна дирекція з
обслуговування іноземних представництв” згідно з розроб�
леною та затвердженою в установленому порядку проект�
но�кошторисною документацією та графіком виконання ро�
біт (додається), за власні кошти здійснити в міжопалюваль�
ний період 2010 року перекладання існуючої зовнішньої ме�
режі теплопостачання житлового будинку персоналу дип�
ломатичних представництв на вул. Івана Франка, 24�а у
Шевченківському районі зі збереженням існуючих діамет�
рів трубопроводів на ділянці від ТК 222/3 до ТК 222/3�2а за
умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

1.1. Роботи із заміни трубопроводів теплової мережі під
проїзною частиною та тротуарами вул. Івана Франка викону�
вати способом підземного безканального прокладання в існу�
ючих залізобетонних лотках без порушення покриття дороги
та тротуарів.

2. Комунальному підприємству “Генеральна дирекція Київ�
ської міської ради з обслуговування іноземних представництв”:

2.1. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в м. Ки�
єві схему організації руху транспорту та пішоходів, встановлен�
ня огородження та дорожніх знаків в місцях виконання робіт.

2.2. Одержати в установленому порядку дозвіл на ви�
конання будівельних робіт інспекції державного архітек�
турно�будівельного контролю у м. Києві.

2.3. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос�
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про�
хід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання
робіт.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоуст�
рою міста Києва, затвердженими рішенням Київської місь�
кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами і допов�
неннями), забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.5. Забезпечити переведення усіх споживачів, тепло�
постачання яких забезпечувалось від мережі, яка демо�
нтується, до новозбудованої мережі.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття про�
їзної частини вулиці, тротуарів та міжквартальних проїз�
дів на всю ширину за типом існуючого та відновити бла�
гоустрій прибудинкових територій і передати їх за актом
відповідно КП ШЕУ, КП “Керуюча дирекція” Шевченківської
районної у м. Києві ради, ЖЕК “Ярославська” та КП УЗН
Шевченківського району.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у встановленому поряд�
ку забезпечити зарахування до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва перекладеної мережі
теплопостачання житлового будинку на вул. Івана Фран�

ка, 24�А, з наступною передачею її у володіння та корис�
тування АК “Київенерго”.

4. Відповідальність за своєчасне та безаварійне вико�
нання робіт покласти на генерального директора кому�
нального підприємства “Генеральна дирекція Київської
міської ради з обслуговування іноземних представництв”
Кривоноса П. О.

5. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до Статуту 
комунального підприємства виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) 
“Загальноміський Інформаційний центр реагування 

на тривожні виклики та надзвичайні події 
в м. Києві —“Київ%112” 

Розпорядження № 410 від 7 червня 2010 року

Відповідно законів України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру”, “Про правові засади цивільного захисту”, “Про Цивільну оборону України”, по�
станови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 “Про єдину державну систему запобігання і ре�
агування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” та з метою своєчасної коорди�
нації діяльності усіх сил територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання та реагування
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, підприємств, установ та організацій у сфе�
рі цивільного захисту:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприєм�
ства виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) “Загальноміський Інформаційний центр ре�
агування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Ки�
єві —”Київ�112”, затвердженого розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.06.2009 № 622 “Про затвердження Ста�
туту комунального підприємства виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) “Загальномісь�
кий Інформаційний центр реагування на тривожні виклики та
надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112”, що додаються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення
змісту цього розпорядження у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про проведення акції “1%ий День стрибків 
“Red Bull Flugtag” 19 червня 2010 року 

на території Русанівського каналу
Розпорядження № 399 від 2 червня 2010 року

Відповідно до пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та підпунк�
ту 8.1 пункту 8 Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів
політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, за�
твердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Провести акцію “1�ий День стрибків “Red Bull Flugtag”
19 червня 2010 року з 12.00 до 18.00 на території Русанів�
ського каналу.

2. Взяти до відома, що відповідальність за організаційно�
технічне, фінансове забезпечення та виконання заходів тех�
ніки безпеки проведення заходу, зазначеного у п.1 цього
розпорядження, взяло на себе ТОВ “Ультра Промоушн”.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити координацію робо�
ти структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
проведення акції “1�ий День стрибків “Red Bull Flugtag” 
19 червня 2010 року на території Русанівського каналу.

4. Просити ГУ МВС України в м. Києві забезпечити пере�
криття руху транспорту на вул. Ентузіастів (від Русанівської
набережної до бульв. Давидова) з 12.00 год. 18 червня 2010
року до 20.00 год. 19 червня 2010 року. Також забезпечити
охорону громадського порядку на території Русанівського
каналу під час проведення акції 19 червня 2010 року.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з КП “Плесо” за�
безпечити чергування трьох рятувальних човнів на воді та
чотирьох водолазів — рятувальників під час проведення ак�
ції “1�ий День стрибків “Red Bull Flugtag” 19 червня 2010
року на території Русанівського каналу.

6. Головному управлінню з питань торгівлі та побуту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) погодити торгівлю безалкогольни�
ми напоями під час проведення акції “1�ий День стрибків
“Red Bull Flugtag” 19 червня 2010 року на території Русанів�
ського каналу.

7. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), КП “Київпастранс”, Комунальній службі переве�
зень внести відповідні зміни в роботу пасажирського транс�
порту загального користування під час проведення акції 
“1�ий” День стрибків “Red Bull Flugtag” 19 червня 2010 ро�
ку на території Русанівського каналу.

8. Комунальному підприємству “Київдорсервіс” розроби�
ти, погодити та затвердити в установленому порядку тим�
часові схеми організації дорожнього руху на період прове�
дення акції “1�ий День стрибків “Red Bull Flugtag” 19 черв�
ня 2010 року на території Русанівського каналу.

9. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити чер�
гування машин швидкої медичної допомоги під час прове�
дення акції “1�ий День стрибків “Red Bull Flugtag” 19 черв�
ня 2010 року на території Русанівського каналу.

10. Виконавчому органу Дніпровської районної у м. Ки�
єві ради (Дніпровській районній у м. Києві державній адмі�
ністрації), КП “Київспецтранс” забезпечити встановлення
додаткових урн і контейнерів для збору побутових відходів
та їх вивезення, а також прибирання території Русанівсько�
го каналу та прилеглих вулиць під час та після проведення
акції 19 червня 2010 року.

11. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про підготовку навчальних закладів м. Києва до початку
2010%2011 навчального року

Розпорядження № 372 від 25 травня 2010 року

Відповідно до ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення
всебічної і своєчасної підготовки навчальних закладів м. Києва до початку 2010�2011 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо підготовки навчальних за�
кладів м. Києва до початку 2010�2011 навчального року, що
додаються.

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) і виконавчим органам районних у м. Києві рад
(районним у м. Києві державним адміністраціям) забезпе�
чити виконання заходів щодо підготовки навчальних закла�
дів м. Києва до початку 2010�2011 навчального року в ме�
жах асигнувань, передбачених у міському та районних бю�
джетах на 2010 рік.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради



ОВНИ
сімейні т рботи не п с ати-

м ть вас на "олімп" само-
ствердження, а треба! Через
вас транслюється бла одатна
пот жна осмічна енер ія, то-
м пра ніть розв'язати на о-
пичені хатні проблеми (що є
армічним хвостом) і всьом до одити домашнім. Го-
ловне — створити омфортн психоло ічн а р в ро-
дині, подолати онфлі ти. Працювати доведеться ба-
ато. Одна ви я солдат сл жбово о фронт нині за-
сл ов єте на еройсь і лаври.

ТЕЛЬЦІ
а тивіз ється підпільна ді-

яльність. Том пильн йте, аби
не стати жертвою інтри та
ош ансь их маніп ляцій із
бо людей, я их мало зна-
єте. Насамперед на роботі.
Довіряй, але перевіряй — ось
ваше редо. Дбайте про ро-
динний затишо . Сім'я вас любить, пест є, а нітючі
т рботи з дітьми сприйміть я випроб вання долі. Не
варто нав'яз вати ні ом своїх д мо , по лядів, ідей.
Б дьте толерантними і присл хайтеся до ч жих порад,
рити и. Там зерна істини, я і варто взяти на озбро-
єння.

БЛИЗНЯТА
я що вашими бажаннями
ер ють б рхливі емоції, при-
альм йте і в лючіть тверезий
л зд. Реальність ди т є пра -
матичні правила, їм і під о-
ряйтеся, іна ше потрапите під
ато ре рес . Поч ття обо-
в'яз щодо родини, близь их, оле — святе! Пиль-
н йте, аби с різь всти ати я на роботі, та і вдома,
де па т рбот та зобов'язань. На щастя, нині небе-
са посилають ці аві знайомства, впливових бла ород-
них др зів, через я их і сміхнеться форт на.

РАКИ
тихіше їдеш — далі б деш.

Не створюйте дов ола себе
алас , менше хиз йтеся. Не
б дьте лючовою яс равою
фі рою, прощайся з цією
звич ою, нині вона — ваш во-
ро . Дайте шанс по айф вати
в епіцентрі ва и шлюбним партнерам. Нехай вони
б д ть центром равітації. Розвито подій на ар'єр-
ном небосхилі набирає шалених темпів. С оротіть
дистанцію з ерівним персоналом, тісніше онта т й-
те з шефом. Це піде вам на ористь. Висо е по ро-
вительство сильних світ цьо о до вересня вам аран-
товано.

ЛЕВИ
не діліться ні з им таємни-

ми триво ами, переживання-
ми. Це похитне ваш імідж ча-
рівних вольових самодостат-
ніх осіб. Наполе ливо працюй-
те, е ономно розподіляючи
сили. Нині час, аби і рошей
заробити, і здоров’ю не на-
ш одити. Пра ніть до ч дово о фізично о та д шев-
но о тон с , бо льт рошей може перетворити вас
на раба-тр до олі а. Збаланс йте потреби та можли-
вості, задовольняйтеся с ромним достат ом, а заз-
дрощі проженіть еть! Сердечні стос н и, створені на
тлі д ховних інтересів, сл ватим ть вам най ращою
втіхою.

ДІВИ
захоплюватим ть своєю а -

тивністю та наполе ливістю,
он ретними справами, за
що вас і любитим ть. Триває
ревізія життєвих цінностей.
Про спо ій, розмірений темп
б ття — заб дьте. Ризи став
вашим вірним с п тни ом,
тож мирно з ним співісн йте. Допі атим ть фінансо-
ві проблеми, бор и, редити. Том по и що тримай-
теся від ори інальних інвестиційних прое тів, нехай
визрівають. Уни айте оле тивних с тичо , ті с ан-
дальні розбір и — зло. Лише в олі др зів, я і диха-
ють із вами одним д хом, можна посіяти бла одатні
зерна співпраці.

ТЕРЕЗИ
вас очі є неле а бороть-

ба на два фронти. Пильн йте
на всі "сто"! У тил иплять
за олоти, інтри и, перевір и.
Зате на передовій трохи ле -
ше, т т видно, хто чим дихає,
і можна я ось дійти з оди, за-
асивши во онь онфронтації омпромісними ро ами.
Одна заради збереження особисто о авторитет , ін-
тереси ділових омпаньйонів, шлюбних обранців по-
ставте на чільне місце. Ви орінюйте ар'єрні амбіції.
Дбайте про сім'ю, домашній доброб т. Саме т т доля
вима ає зосередити основні життєві арсенали. А спо-
сі, що штовхає на олімп посадово о престиж , зась!

СКОРПІОНИ
атмосфера в офісі аряча.

Роботи непочатий рай. Аби
все ви онати професійно і
визначений термін, дове-
деться посилено працювати,
пра тично маневр вати, по-
ладаючись на власний здо-
ровий л зд, пра тицизм та осподарсь ий хист. Від
вашо о мет о о осподарсь о о о а ніщо не сховає-
ться, я що менше реа ватимете на емоційні вибри-
и оточення. Шеф вам симпатиз є, і це обнадіює.
Кар'єра стабіліз ється, а то й піде в ор . Адже на та-
о о фахівця, я ом можна довірити найс ладніше
завдання, не боячись за рез льтат, треба молитися!

СТРІЛЬЦІ
мобіліз йтеся! Йде процес

ф ндаментальної трансфор-
мації особистості, де від вас
вима ається мо тність д ба
і н ч ість верби. Сит ації
зм ш ватим ть символічно
вмирати і відродж ватися на
лам ах відпрацьовано о мин ло о оновленими д -
хом. Обіцян и на шалт: "люблю, шан ю" вже не по-
рожній зв . Їх треба реалізов вати на ділі, довести,
що ви отові осипати оханих вітами висо их поч т-
тів, задовольнити се с ально, взяти матеріальн від-
повідальність заради збереження либо их партнерсь-
их взаємин. Вірте обранцю і не с мнівайтеся в йо о
чесності, бла ородстві!

КОЗОРОГИ
тиждень промайне на ри-

зовій хвилі, що за рож є фа-
тально позначитися на парт-
нерсь их взаємостос н ах.
Сім'я та робота — ось де про-
ляже оловна лінія. Бла овір-
ні та домашні допі атим ть
щосили своїми претезіями. Одна не здавайтеся, від
вас вима ається сталева витрим а і здоровий л зд,
аби взяти сит ацію під онтроль. Ви ерманич, я о-
м не зрадж є поч ття висо о о морально о обов'яз-

перед рідними, і не дозволяйте нахабним маніп -
ляторам с ати із вас мот з и!

ВОДОЛІЇ
пра н чи отримати прод -

тивний рез льтат на роботі,
та им чином ви помил ово
атите т ди всі сили (свари-
теся з оле ами), хоча ті
енер етичні "пере оси" про-
типо азані для здоров'я.
З армоніз йте працю та відпочино , залиште час для
психоло ічної рела сації, аби підтримати в здорово-
м тон сі ор анізм. На сердечном фронті все ч до-
во, обранець пест є о о чарами, хоча й с пий на ін-
тимні пестощі... Втім, вам не зви ати сидіти на олод-
ном пай втіх. В інці липня ця м а за інчиться.

РИБИ
час ероя- оханця, я ий

обирає роль і дос онало її ви-
он є, по оряючи серце жерт-
ви, відходить заб ття. Роз-
прощайтеся з цим романтич-
ним ампл а і пере лючіться на
сфер др жніх взаємин, я а
тримається на пра тицизмі спільних інтересів. Ува амит-
цям! Не варто е спл ат вати М з в творчом рвінні. Є
матеріальний стим л творити — творіть, не платять ід-
но— збавте оберти і не розтринь йте доро оцінний ен-
т зіазм за опій и.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (27 ÷åðâíÿ — 3 ëèïíÿ)
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

До ва и меш анців столиці, ерівни ів
підприємств, станов, ор анізацій
та житлово-е спл атаційних онтор!

У рам ах під отов и до опалювально о сезон 2010/2011 р. 12—26 липня
2010 ро в частині Дніпровсь о о, Деснянсь о о, Оболонсь о о районів (житлові
масиви К ли ове Поле, Лісовий, Комсомольсь ий, Троєщина, Ви рівщина,
Оболонь, Мінсь ий, Вос ресен а, Райд жний, Кибальчича, Лівобережний
(част ово), Ми ільсь а Слобід а (част ово) АК “Київенер о” проводитиме щорічні
випроб вання теплових мереж від районних отелень “Вос ресен а”, “Пар” та
теплома істралей № 1, 9 ЗАТ “ЕК”ДАРтеплоцентраль” №1, 2, 3, 4 ТЕЦ-6, № 3, 4,
6 СТ-2.

У зв’яз з цим з 18.00 11 липня постачання арячої води б де
припинено.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:
- в лиць Виш ородсь ої, Резервної, Пол панова, Полярної, Вербової, Де тярен а,

Бо атирсь ої, Мос овсь о о проспе т , проспе т Героїв Сталін рада, в лиць
Озерної, Північної, Прирічної, За ревсь о о, П хівсь ої, проспе т Ват тіна
(Оболонсь ий район);

- проспе т Ват тіна, в лиць Бальза а, Рад нсь ої, Милославсь ої, За ревсь о о,
Крайньої, Меліоративної, Миропільсь ої, Братиславсь ої, Вол ова, Лісово о
проспе т , в лиць Маршала Ж ова, Кіото, Червоно вардійсь ої, М рмансь ої,
Ма ніто орсь ої, Поп дрен а (част ово), пров л ів Червоно вардійсь о о та
Ма ніто орсь о о (Деснянсь ий район);

- проспе т Ват тіна, в лиць Братиславсь ої, Стальсь о о, К рнатовсь о о,
Червоно вардійсь ої, Усен а (част ово), Поп дрен а (част ово), Ми ільсь о-
Слобідсь ої, Челябінсь ої (част ово), Мильча ова, Л начарсь о о, Андрія
Малиш а, проспе тів Броварсь о о, Визволителів, б львар Перова, в лиць
Райд жної, Верши ори (Дніпровсь ий район).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вище 40 °С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає
нормативам. Це дозволить заздале ідь виявити ма симально можлив іль ість
пош оджень, розпочати роботи в цих місцях та попередити та им чином їх появ
під час опалювально о сезон . Через виявлені пош одження подавання арячої
води може затрим ватися на час, необхідний для їх с нення, про що Київенер о
додат ово повідомить житлово-е спл атаційні ор анізації.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч
з я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів до збереження
матеріальних цінностей на випадо пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може
трапитися пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та
ви идів води на поверхню.

Б дьте важні та обережні! У разі вини нення провалин та появи на
поверхні води не наближайтеся самі та не доп с айте до та их місць дітей!
Повідомляйте про виявлені випад и Київенер о за телефонами:

Дніпровсь ом районі — 510-68-54, 512-47-57, 559-14-22;

Деснянсь ом районі — 547-83-28, 512-47-57;

в Оболонсь ом районі — 501-89-16, 425-25-64.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж Київенер о
не нарахов є обся ів споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям
для отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями
здійснюють ЖЕКи.

Щодо подальшо о рафі а випроб вань тепломереж Київенер о б де й надалі
інформ вати ЗМІ та житлово-е спл атаційні ор анізації, я і з ідно із
за онодавством зобов’язані повідомляти меш анців про тимчасов відс тність
арячої води.
Додат ов інформацію щодо проведення випроб вальних робіт можна отримати

за телефонами інформаційно-довід ової сл жби АК “Київенер о” 15-88 або 201-
58-79.

АК “Київенер о”

ЗАТ “Дослідний завод зварювально о стат вання
Інстит т еле трозварювання ім. Є. О. Патона”

( од ЄДРПОУ 05417733)
повідомляє про с ли ання позачер ових за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 20 серпня 2010 ро за адресою: м. Київ, в л. Івана
К дрі, 5. аб. 301. Почато зборів о 13.00.

Порядо денний:
1. Про вибори олови та се ретаря За альних зборів а ціонерів.
2. Звіт Правління про ви онання Постанови бюро Президії НАН У раїни №75 від

13.03.2009 р. та затвердження подальших заходів щодо її реалізації.
3. Про затвердження прийнятих Правлінням Товариства рішень.
4. Про затвердження ладених Товариством до оворів ( од).
5. Про визначення основних напрям ів діяльності Товариства на 2011 рі та затвердження

заходів щодо по ращення фінансово-е ономічно о стан Товариства.

Для часті За альних зборах повноваженим представни ам а ціонерів необхідно
мати довіреність на право часті та олос вання на За альних зборах а ціонерів та
до мент, що посвідч є особ .

Реєстрація а ціонерів та їх представни ів для часті За альних зборах а ціонерів
проводиться 20.08.2010 р. з 12.00 до 12.50 за місцем проведення За альних зборів
а ціонерів.

З матеріалами щодо питань поряд денно о можна ознайомитися за адресою:
м. Київ, в л. Івана К дрі, 5. Довід и за телефоном: (44) 529-20-84.

Посвідчення лі відатора на

ЧАЕС, ате орія 2, серія А,

№ 509521 на ім’я Соловей

Любові Остапівни вважати

недійсним.

Київсь ий міжобласний апе-
ляційний осподарсь ий с д
повідомляє про під отов ма-
теріалів на обрання ОСТАПЕНКА
Оле а Ми олайовича на посад
с дді Київсь о о міжобласно о
апеляційно о осподарсь о о с д
безстро ово.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.  

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 212-10

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  25 червня 2010

Ìîêðå ë³òî
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+20...+25°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+22°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+25...+30°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+16...+23°Ñ, âíî÷³ +14...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³
+18...+21°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì ñüîãîäí³ äåíü Ïåòðà-ñîíöåâîðîòà: ñîí-

öå çà çèìó — ë³òî íà ñïåêó. Ó öåé äåíü íåîáõ³äíî â³ääàòè ùîñü,
îñîáëèâî, ÿêùî ïðî öå ïðîñÿòü, ³íàêøå — á³ëüøå âòðàòèø. Âèïà-
äàþòü âåëèê³ ðîñè.

²ìåíèííèêè: 
Àíäðié, Îíóôðié, Ïåòðî, Àðñåí, Iâàí, Ñòåïàí, Õîòèìèð, Ëóöiÿ,

Âiëüãåëüì
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9 4

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

6 4 2 9 8 7 5 3 1

3 8 1 2 6 5 4 7 9

5 9 7 3 4 1 2 8 6

9 2 3 6 5 8 1 4 7

1 7 8 4 2 3 9 6 5

4 5 6 1 7 9 8 2 3

2 3 5 7 1 4 6 9 8

7 1 4 8 9 6 3 5 2

8 6 9 5 3 2 7 1 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 24 ÷åðâíÿ

У природи є по ана по ода

Влада ПРОКАЄВА, президент
бла одійно о фонд "Обдарова-
ні діти — майб тнє У раїни":
— Констит ція

У раїни я Основ-
ний За он нашої
держави написа-
на д же правиль-
но. Звичайно, по-
дії розвит на-
шої молодої дер-
жави спричиня-
ють вини нення ба атьох за онопро-
е тів. Єдина проблема, я а є в У ра-
їні й стос ється нашої Констит ції,—
це її неви онання нашими висо опо-
садовцями та представни ами влади,
хоча саме вони мають б ди в цьом
аспе ті взірцем для всьо о народ . Я
вважаю, що не варто вносити зміни
до Констит ції У раїни. Напри лад, в
США за майже три ві и б ло лише
тричі внесено зміни до онстит ції.
Пере онана, що Констит ція У ра-
їни— це та ий моноліт, стрижень за-
он , я ий не має змінюватися з при-

ходом різних політичних режимів. І
ще хоч с азати, що, на мою д м ,
свято Констит ції У раїни повинно б -
ти не лише червоною датою в ален-
дарі і державним святом, а й святом
за он , пова и до за он для всіх, я
можновладців, та і простих рома-
дян нашої держави.

І ор КОНДРАТЮК, телевед -
чий, продюсер:
— Я не д же

ретельно вивчав
всі положення
нашої Констит -
ції. Але точно мо-
ж с азати, що
мені не подоба-
ється те, що
Констит ц ією
дозволяється існ вати абсолютно
безвідповідальним 450 деп татам,
я і мож ть не приходити на сесії, пе-
редавати арт и, нехт ють сім, і це
їм сходить із р . Це єдине, певно,
що мене не влаштов є в Констит -

ції У раїни. І цю проблем Верхов-
ної Ради помічають не лише раїн-
ці, а й ості нашої раїни з-за ор-
дон .

Катерина БУЖИНСЬКА, спі-
вач а:
— Я б внесла

та і зміни до
Констит ції, я і
підтрим вали б
наш раїнсь
льт р . Щоб
раїнсь их пі-

сень б ло знач-
но більше, щоб
для раїнсь их артистів, напри лад,
оренда Національно о палац "У ра-
їна" б ла дешевшою, ніж для росій-
сь их, бо д же ба ато рошей з
У раїни вивозять саме російсь і ар-
тисти. Те саме стос ється телеба-
чення і радіо. Тобто Констит ція
У раїни має б ти спрямована на
розвито раїнсь о о, особливо в
льт рній сфері.
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×è âëàøòîâóº âàñ Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè
³ ÿê³ çì³íè âè õîò³ëè á âíåñòè ?

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
“Київсь а аз а” в “Мистець ом арсеналі”
До 27 червня в Києві триває міжнародний салон авторсь ої ляль и “Ки-

ївсь а аз а”. В “Мистець ом арсеналі” відвід вачі змож ть побачити ав-
торсь і е спозиції майстрів х дожньої ляль и, вистав -ярмаро ведмежат
Тедді, відвідати тематичні ле ції та майстер- ласи з де ор вання та ви о-
товлення ляльо від визнаних майстрів. У рам ах заход відб деться бла-
одійний а ціон ляльо , ви отовлених раїнсь ими зір ами, а всіх охочих
із власними ляль ами запрош ють неділю ввечері на Софійсь площ
приєднатися до “Ляль ових лянь”, на я их влашт ють ляль ові вистави.

Tiesto в МВЦ
28 червня в столичном Міжнародном вистав овом центрі про ра-

м Kaleidoscope World Tour віді рає всесвітньо відомий ді-джей Tiesto.
Tiesto б в першим ді-джеєм в світі, отрий перетворив сет на справж-
ній перформанс, поєднавши м зи , світло, зв , відео і піротехнічні
ефе ти. Нині він — один із най спішніших артистів с часності. Глядачів
очі є рандіозне шо з онстр цією з світлодіодних е ранів, піротех-
нічними ефе тами, танцювальною м зи ою з нової платів и Kaleidoscope
та попередніх альбомів артиста. На “розі ріві” вист пить шведсь ий ді-
джей Zoo Brazil та олландсь ий прое т Virtual Vault.

Нове т рець е іно
До 28 червня в інотеатрі “Київ” проходить третій фестиваль “Тиждень

т рець о о іно”. Сьо одні лядачі мож ть побачити стріч и “С риня Пан-
дори” — про родин , я а з стрічається після тривалої розл и, та “Моє
єдине щастя” про дівчин , отра знаходить єдин розрад сво о життя
в расі Босфор . Завтра представлять війсь ов драм “Подих” — не-
ординарний по ляд на проблеми південно о сход Т реччини через жит-
тя 40 солдатів на ордоні з Іраном, а в с бот тем непороз мінь між
людьми та шляхи їх подолання роз риє стріч а “Дві мови, одна валіза”.
У понеділо фестиваль завершить стріч а “Гарчання чорних псів”, де-
бют режисерсь ої подр жньої пари — т р а Мехмета Бахадира та ра-
їн и Марини Горбач — про те, що бажання та амбіції не завжди приво-
дять до омріяної мети.

Вистав а “Вн трішній світ”
Національном х дожньом м зеї

У Києві від рилася спільна вистав а Лі Сандаля та раїнсь о о ір-
ландця Май ла Мерфен о “Вн трішній світ”. Лі Сандаля називають майс-
тром с часно о мистецтва, йо о винахід — тотемічний живопис. Він вва-
жає, що мистецтво є продовженням д ховної пра ти и, і основними те-
мами артин обирає Б дд , дзен, медитацію тощо. На виставці б де
представлено робот з нової серії Лі Сандаля “Ворота с арбів”, я ій
ви ористано старовинні р ч и, я і олись при рашали б ддійсь ий мо-
настир, а сьо одні майстер проведе майстер- лас.

Metal Summer Fest Б дин льт ри
імені Корольова

Шан вальни ів ро -м зи и очі є дводенне “метал”-свято. 26—27
червня в БК імені Корольова (в л. Василен а, 15) відб деться третій
Metal Summer Fest. Уперше в Києві вист плять рти “Ле іон”, “Артерія”,
LіkVor, GT, Іnvektіva і Louna (від риття ро 2009 Росії і володарі пре-
мії RAMP 2009). Усьо о за два дні вдасться поч ти 23 ро - оле тиви з
У раїни і Росії, серед я их Jane Aіr, “Слот” і ле ендарна “Арія”.

Росава презент є нов про рам
25 червня в л бі “Боч а Пивна” співач а Росава представить шан валь-

ни ам нов онцертн про рам , до я ої ввійшли омпозиції останньо о аль-
бом “Тепер і Потім”, а та ож най ращі пісні перших трьох дис ів. Старі
пісні зазв чать новом аранж ванні, поряд із раїномовними Росава ви-
онає омпозиції й ан лійсь ою мовою, а на сцені її підтримають рт “Світ”
і омпозитор ан ломовно о альбом Леонід Титов aka Lotus.

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”


