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ПРОГРАМА ДАР’Ї ШАПОВАЛОВОЇ
ЗНІМАЄ ЕКСКЛЮЗИВ У ПАРИЖІ
Єдиним а редитованим тележ рналістом
на Paris Fashion Week від У раїни стала
представниця Київсь о о Медіа Холдин

Ó Êè¿âðàä³ çíèêëî çàõèñíå ñêëî 
Çàòå ç’ÿâèëèñÿ ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ 

Ïåðåíåñåíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ó÷îðà
ðîçïî÷àëîñÿ áëèçüêî ï³â íà òðåòþ äíÿ. Äî
öüîãî äåïóòàòè íå çáèðàëèñÿ ç ÷àñó îáðàííÿ
Îëåñÿ Äîâãîãî ñåêðåòàðåì “ñòîëè÷íîãî
ïàðëàìåíòó” (íàãàäàºìî, ãîëîñóâàííÿ
â³äáóâàëîñÿ ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ 10
÷åðâíÿ). ²ç äæåðåë «Õðåùàòèêà» ñòàëî â³äî-
ìî, ùî ñâîþ çóñòð³÷ äåïóòàëè â³äêëàäàëè
÷åðåç íåóçãîäæåí³ñòü ðîçïîä³ëó ì³ñöü ó

ïîñò³éíèõ êîì³ñ³ÿõ. Ó÷îðà íà ñåñ³þ âèíåñ-
ëè äâà ïèòàííÿ: çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó ðåã-
ëàìåíòó çàñ³äàíü òà ñêëàäó ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é. Îáãîâîðþâàòè ¿õ äåïóòàòè ïî÷àëè
ùå äî ïî÷àòêó ñåñ³¿ ó êóëóàðàõ. 

Çà ñëîâàìè ë³äåðà ôðàêö³¿ ÁÞÒ Îëåêñàí-
äðà Ç³í÷åíêà, âîíè ïðîïîíóâàëè ñâî¿õ ïðåä-
ñòàâíèê³â íà ïîñàäè ãîë³â ó ÷îòèðè êîì³ñ³¿.
Áþò³âö³ òàêîæ ìàòèìóòü çìîãó “ðåàë³çîâó-

âàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ é ÷åðåç çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÷è ñåêðåòàðÿ â óñ³õ êîì³ñ³ÿõ Êè¿âðà-
äè”. “Íàñ öå çàäîâîëüíÿº”, — ï³äñóìóâàâ
ïàí Ç³í÷åíêî. 

Ãîëîâà ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³
Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî çàçíà÷èâ, ùî ¿õí³é
ïðåäñòàâíèê Âîëîäèìèð Äåéíåãà “óñïàäêó-
âàâ” ãîëîâóâàííÿ êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü âëàñ-
íîñò³ ùå ç ìèíóëîãî ñêëàäó. 

Òðàäèö³éíî çàñ³äàííÿ ðîçïî÷àëîñÿ
áðèô³íãîì Îëåñÿ Äîâãîãî. Â³í íàãîëîñèâ,
ùî ïåðøèì ïðèêëàäîì íîâî¿ ô³ëîñîô³¿
Êè¿âðàäè º ¿¿ íîâèé ðåãëàìåíò. Íàãàäàâ òà-
êîæ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñï³ëüíó ðîáîòó,
ÿêó íåñòèìå êîæíà ôðàêö³ÿ. “Íàâ³òü ò³, õòî
ïîêè ùî ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê îïîçèö³ÿ, ïî-
âèíí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïîâíîö³ííî çä³éñíþ-
âàòè ñâî¿ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿”, — çàóâàæèâ
ïàí Äîâãèé. 

Îëåñü Äîâãèé ç³çíàâñÿ, ùî äîñÿãòè êîìï-
ðîì³ñó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ð³øåíü
áóëî äîâîë³ ñêëàäíî. “Ó ðåãëàìåíò³ äåêëà-
ðóºòüñÿ äîäàòêîâå ³íôîðìóâàííÿ íå ëèøå
äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó, à é ãðîìàäñüêîñò³

ïðî âñ³ ïðîåêòè ð³øåíü, ÿê³ óõâàëþº Êè¿âñü-
êà ì³ñüêà ðàäà. Òàêîæ óñ³ áåç âèíÿòêó ìàé-
íîâ³, çåìåëüí³ ïèòàííÿ ïîòðåáóþòü îáîâ’ÿç-
êîâî¿ ôîòîô³êñàö³¿. Ôðàêö³¿ ï³äòðèìàëè
³í³ö³àòèâó ñòâîðèòè äîäàòêîâ³ øòàòí³ îäè-
íèö³ â ñåêðåòàð³àò³, ÿê³ çàáåçïå÷óâàòèìóòü
â³çóàëüí³ çîáðàæåííÿ êîæíîãî îá’ºêòà àáî
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, êîòðó ðîçãëÿäàþòü”, —
ïîÿñíèâ Îëåñü Äîâãèé. Âíîñèòè ð³øåííÿ ç
ãîëîñó ìàòèìå ïðàâî ëèøå ãîëîâóþ÷èé ³
ò³ëüêè ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ. 

Ïåðøå, ùî çðîáèâ ñåêðåòàð ó ñåñ³éí³é
çàë³, ÿê ³ îá³öÿâ, äåìîíñòðàòèâíî âëàñíîðó÷
ïðèáðàâ ñêëî ç ïðåçèä³¿. 

Ïðèºìíî ðîçïî÷àëîñÿ çàñ³äàííÿ ³ äëÿ äå-
ïóòàò³â â³ä Áëîêó Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà. Ïàí
Äîâãèé îãîëîñèâ, ùî äî ñåêðåòàð³àòó
íàä³éøëî ê³ëüêà óõâàë ñóä³â ùîäî öèõ äåïó-
òàò³â. Ïåðøà çàáîðîíÿëà Áîðèñîâ³ Ãàâðè-
ëåíêó, Ðîìàíîâ³ ßðîøåíêó òà Ïàâëó Òåñëåí-
êó â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ä³¿ ñòîñîâíî ôîðìóâàí-
íÿ ôðàêö³¿ ó Êè¿âðàä³ òà âèêîðèñòîâóâàòè
íàçâó Áëîêó Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà. 
За інчення на 2-й стор.
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1
4

На почат першо о засідання новообраної Київради в сесійній залі Олесь Дов ий, я і обіцяв, демонт вав с ло з президії — це стало почат ом "нової філософії" онстр тивної роботи деп татів
нинішньо о с ли ання

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê” 

Учора в Київраді відб лося чер ове пленарне засідання. Питань на
поряд денном б ло два: зміни до ре ламент і затвердження
с лад постійних омісій. У сесійній залі зібралося 113 деп татів.
Прийняття рішень – обидва майже одностайно “за” — зайняло не
більше я дві з половиною одини. Очевидно, далися взна и тритиж-
неві онс льтації. Та им чином, олови омісій є в сіх фра ціях,
о рім Бло Віталія Клич а, трьом деп татам від Бло Ми оли Кате-
ринч а дозволили олос вати, а прое ти рішень з олос відтепер
зможе вносити тіль и Олесь Дов ий.
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Ì³ñüêà âëàäà îñêàðæèòü 
áóä³âíèöòâî íà òåðèòîð³¿
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³

Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ ïðî íà-
ì³ð îñêàðæèòè ð³øåííÿ ñóäó ùîäî äîçâîëó
íà çàáóäîâó ïàðêîâî¿ çîíè íà òåðèòîð³¿
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³. Â³í ï³äîçðþº, ùî
íà ñóääþ, ÿêèé óõâàëèâ òàêå ð³øåííÿ, ÷è-
íèëè òèñê. “Áóä³âíèöòâî íà òåðèòîð³¿ Îëåê-
ñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³ íåçàêîííå ç òî÷êè çî-
ðó ³äåîëîã³¿ ðîçâèòêó Êèºâà ÿê çåëåíî¿ ñòî-
ëèö³. Íà ì³é ïîãëÿä, ð³øåííÿ ñóäó, âèíå-
ñåíå íà êîðèñòü áóä³âíèöòâà, óõâàëåíå ï³ä
òèñêîì òèõ, õòî ñòî¿òü çà çàáóäîâíèêîì ³ ëî-
á³þº éîãî ³íòåðåñè”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Ì³ñüêèé ãîëîâà ï³äêðåñëèâ, ùî
â³í ï³äòðèìàº âèìîãè ìåøêàíö³â ñòîëèö³
ùîäî ïðèïèíåííÿ öüîãî áóä³âíèöòâà. “ß
ìàþ ï³äîçðè, ùî ñàìå ÁÞÒ ³ ñàìå îäèí ³ç
ïåðøèõ êåð³âíèê³â ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè ëî-
á³þþòü òàê³ ïðîòèçàêîíí³ ð³øåííÿ ñóäó”,—
ï³äêðåñëèâ ìåð

Äåíèñ Áàññ â³ääàâ 
çàðïëàòó ñèðîòàì

Â³ä 1 ëèïíÿ íèí³øíüîãî ðîêó çàðîá³òíó
ïëàòó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè
Äåíèñà Áàññà ïåðåðàõîâóâàòèìóòü äî áëà-
ãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³-
òåé”. “²ç óñ³õ ìî¿õ äîñÿãíåíü ñòâîðåííÿ
öåíòðó äîïîìîãè ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòü-
ê³âñüêî¿ îï³êè, íàïåâíî,— îäíå ç íàéá³ëü-
øèõ. ß ðîçóì³þ, ùî âèõîâàíö³ öüîãî öåí-
òðó ïîòðåáóþòü óâàãè òà òóðáîòè. Ñàìå òî-
ìó ÿ âèð³øèâ ïåðåêàçóâàòè ñâîþ çàðîá³òíó
ïëàòó, ÿêó îòðèìóþ â ÊÌÄÀ, íà ðàõóíîê
“Ì³ñòà ùàñëèâèõ ä³òåé”,— ðîçïîâ³â Äåíèñ
Áàññ.

Íàãàäàºìî, ùî öåíòð äîïîìîãè ä³òÿì
“Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé” ðîçòàøîâàíèé íà
âóëèö³ Ïîðèêà, 13-á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³. Îñíîâíèìè éîãî çàâäàííÿìè º êîì-
ïëåêñíà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òà-
ö³ÿ, îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé, äîçâ³ëëÿ òà
îçäîðîâëåííÿ, à òàêîæ ðîáîòà ç áàòüêàìè
äëÿ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ïîâåðíåí-
íÿ äèòèíè â ðîäèíó

Êè¿â ñòàíå ñâ³òë³øèì 
òà ð³âí³øèì

Çà ³íôîðìàö³ºþ “Êè¿âàâòîäîðó”, íà ñüî-
ãîäí³ ìàéæå íà 45 % âèêîíàíî öüîãîð³÷íó
íîðìó ç ðåìîíòó ì³ñüêèõ äîð³ã. Îäí³ ç
îñòàíí³õ îíîâëåíèõ îá’ºêò³â — ïðîñïåêò
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà òà Ï³âäåííèé ì³ñò. Íà
÷åðç³ âóëèö³ Áîãàòèðñüêà òà Ìàëèíîâñüêî-
ãî. Óñ³ ìàã³ñòðàë³ ì³ñüêîãî òà ðàéîííîãî
çíà÷åííÿ äîðîæíèêè ðåìîíòóþòü ò³ëüêè
âíî÷³. Óäåíü çàçâè÷àé ïðàöþþòü ëèøå ç
àâàð³éíèìè ðîçðèòòÿìè. Îäíî÷àñíî ó ì³ñ-
ò³ ðåìîíòóþòü ìåðåæ³ îñâ³òëåííÿ. Ñòàð³
ðòóòí³ ëàìïè çàì³íþþòü íà ÿñêðàâ³ø³ òà
åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ íàòð³ºâ³. Çàì³íó îñâ³òëåí-
íÿ çä³éñíåíî íà Âîëîäèìèðñüê³é, Äåñÿòèí-
í³é, Êàëèíîâ³é, Ðèçüê³é òà ³íøèõ âóëèöÿõ.
Çàãàëîì öüîãî ðîêó ïîêðàùèòè îñâ³òëåííÿ
çàïëàíóâàëè íà 220 âóëèöÿõ ì³ñòà

Ñòîëè÷í³ îçåðà ñòàíóòü 
ïðîçîðèìè

×åðåç äâà ì³ñÿö³ Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ìàº ïðåçåíòó-
âàòè ïðîãðàìó çàõîä³â ùîäî â³äíîâëåííÿ
òà âïîðÿäêóâàííÿ îçåð, ð³÷îê, ñòàâê³â òà
äæåðåë Êèºâà. Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà äî
2015 ðîêó. Äî öüîãî ÷àñó ì³ñòî îðãàí³çóº
³íâåñòèö³éí³ êîíêóðñè, â ÿêèõ âèçíà÷àòü,
õòî òà ÿêèìè âîäîéìàìè îï³êóâàòèìåòüñÿ.
Ïðèâàòí³ ³íâåñòîðè ÷èñòèòèìóòü âîäîéìè,
âïîðÿäêîâóâàòèìóòü ¿õ, îáëàøòóþòü ïîòð³á-
íó ³íôðàñòðóêòóðó. Îñíîâíîþ óìîâîþ áó-
äå òå, ùîá ï³ñëÿ âïîðÿäêóâàííÿ êèÿíè
çìîãëè êîðèñòóâàòèñÿ âîäíèìè îá’ºêòàìè
òà ïðèëåãëîþ òåðèòîð³ºþ áåçïëàòíî. “Ïðî-
ãðàìà äàñòü çìîãó çàëó÷èòè äî ðîáîòè ñåð-
éîçí³ êîøòè, à ñàìå: âïîðÿäêîâóâàòè ñèñ-
òåìàòè÷íî òà ïîñë³äîâíî. Çàâäÿêè ³íâåñòî-
ðàì îçåðà òà êàíàëè ì³ñòà ï³äòðèìóâàòè-
ìóòü ó íàëåæíîìó ñòàí³”,— çàçíà÷èâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ

Çåìåëüí³ ï³ðàòè íàñòóïàþòü
Êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çâåðòàºòüñÿ 
äî Ãåíïðîêóðàòóðè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Без жодно о дозвол зловмис-
ни и ос ш ють столичні водой-
ми та намивають ніде не заре-
єстровані ділян и землі. Т т
швид о з’являється неле альний
бізнес, або ж виростають роз-
ішні отеджі. Перші неза онні
намиви омісія КМДА виявила
на Осо ор ах. Відтепер переві-
рятим ть сі водойми столиці.
Рез льтати надсилатим ть до
Генпро рат ри.

Ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ ðîçïî÷àëà
ïåðåâ³ðêó íåçàêîííèõ íàìèâ³â. ßê ç’ÿñó-
âàëîñÿ, òàêèõ íà âîäîéìàõ Êèºâà äîâîë³.
Ó ï’ÿòíèöþ çðàíêó çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ ðàçîì ç ïî-
ì³÷íèêàìè â³äâ³äàâ Îñîêîðêè.

Óæå íà ïåðøîìó íåâåëè÷êîìó êàíàë³
âèÿâèëè çàìàñêîâàíèé ó êóùàõ ïðèñòð³é

äëÿ îñóøóâàííÿ âîäîéìè. Â³í áóâ âèì-
êíåíèì, î÷åâèäíî, ïðàöþþòü íèì óíî÷³.
Òà íàâ³òü ó òåìðÿâ³ çëîâìèñíèêè âñòèã-
ëè çðîáèòè òðè íàìèâè ïëîùåþ ïî ê³ëü-
êà ñîòîê. Îäèí ³ç íèõ îãîðîäæåíèé áå-
òîííèìè ïëèòàìè. Íà ³íøîìó óæå îá-
ëàøòóâàëè çàêëàä “Êàâêàçüêà êóõíÿ. Çà-
òîêà”. Ó íàìåò³ ðîçñòàâëåíî ø³ñòü ñòîë³â,
º áàð, ïðàöþº òåëåâ³çîð. Ïîðÿä ï³äñîáíå
ïðèì³ùåííÿ ç êóõíåþ. Íåïîäàë³ê — íà-
ìåò äëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ìàáóòü, ï³äïðè-
ºìö³ ïëàíóþòü ðîçøèðåííÿ. Ïðàöþº á³ç-
íåñ íà äàðìîâ³é åëåêòðîåíåðã³¿, áî ï³ä’ºä-
íàíî “Çàòîêó” äî ìåðåæ³ áåç æîäíîãî ë³-
÷èëüíèêà. Íà ÷àñ ïåðåâ³ðêè ó õàð÷³âí³
ïîðÿäêóâàëà æ³íêà. Êàæå, ùî ïðè¿õàëà ç
Óçáåêèñòàíó ³ ïðàöþº òóò äâà òèæí³. Äî-
êóìåíò³â ïîêàçàòè íå çìîãëà.

“Öå ÿñêðàâèé ïðèêëàä òîãî, ÿê çëî÷èí-
ö³ íàõàáíî íàìèâàþòü ñîá³ çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè, â³äêðèâàþòü áåç äîçâîë³â çàêëàäè ³ ðîá-
ëÿòü ãðîø³. Ì³ñòî æ íå îòðèìóº æîäíî¿
êîï³éêè í³ çà îðåíäó, í³ çà âèêîðèñòàííÿ
ðåñóðñ³â, à ìàº ëèøå çáèòêè ³ òÿæê³ åêî-
ëîã³÷í³ íàñë³äêè”,— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð
Ãîëîâà÷. Ò³, õòî ïðîìèøëÿº íà âîäîéìàõ,

ïðîäàþòü òîííè âèìèòîãî ï³ñêó, îòðèìó-
þ÷è á³ëüøå ÿê 1 òèñ. ãðí çà ìàøèíó.

Çíàéøëè çåìñíàðÿä ³ çîâñ³ì ïîðÿä —
íà îçåð³ Çàâàðèñ³. Çà ñëîâàìè çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ, íà Îñîêîðêàõ âèÿâè-
ëè ùîíàéìåíøå ÷îòèðè òàêèõ àãðåãàòè.
Çàñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ äåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Â³òîâñüêèé ïîÿñíþº, ùî
â ðàéîí³ â³äñòåæóþòü òàê³ ïîðóøåííÿ,
ïðîòå îñîáëèâîãî âïëèâó íà óñóíåííÿ ¿õ
íå ìàþòü. “Ìè ñêëàäàºìî àäì³íïðîòîêî-
ëè íà ïîðóøíèê³â. Àëå ì³çåðí³ øòðàôè
(ïðèáëèçíî 120 ãðí.— “Õðåùàòèê”) íå äó-
æå ëÿêàþòü. Ïîòð³áíà á³ëüøà àêòèâí³ñòü
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, à ¿¿ ÷îìóñü íå-
ìàº. Òîìó ìè çâåðíóëèñÿ çà ï³äòðèìêîþ
äî ÊÌÄÀ”,— ñêàçàâ ïàí Â³òîâñüêèé. Âî-
ëîäèìèð Ãîëîâà÷ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî êîí-
òðîëþþ÷³ îðãàíè íåäîñòàòíüî ïðàöþþòü.

“Öèõ îðãàí³â äîâîë³ áàãàòî, àëå âè áà÷è-
òå, ùî ä³ºòüñÿ. ß ïåâåí, ùî áåç ¿õíüîãî â³-
äîìà òàê³ ñàìîçàõîïëåííÿ íå ìîãëè ñòàòè-
ñÿ”,— êàæå çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Çà
éîãî ñëîâàìè, âíàñë³äîê ê³ëüêîõ ïåðåâ³ðîê
óæå âñòàíîâëåíî ³ìåíà çëîâìèñíèê³â. Ö³
äàí³ áóäå ïåðåäàíî äî Ãåíïðîêóðàòóðè

Ó Êè¿âðàä³ çíèêëî
çàõèñíå ñêëî

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ïðîòå êåð³âíèê þðèäè÷íî¿ ñëóæáè Àë-
ëà ßðìîëþê ïîÿñíèëà, ùî, ïîïðè öþ çà-
áîðîíó, çãàäàí³ äåïóòàòè ìîæóòü áðàòè
ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ. Àäæå ñòàíîì íà ñüî-
ãîäí³ ìîæíà ââàæàòè, ùî ôðàêö³¿ Áëîêó
Êàòåðèí÷óêà ó ì³ñüêðàä³ íå ñòâîðåíî. “Îñî-
áè, ÿê³ õîò³ëè óâ³éòè äî ö³º¿ ôðàêö³¿, íà
ñüîãîäí³ çàëèøàþòüñÿ äåïóòàòàìè Êè¿âðà-
äè”, — çàçíà÷èëà âîíà.

Çì³íè â³äáóëèñÿ é ó ôðàêö³¿ Áëîêó Ëèò-
âèíà. Çàì³ñòü Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà, ÿêèé
â³äìîâèâñÿ â³ä äåïóòàòñòâà íà êîðèñòü ïî-
ñàäè ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ çà-
ðåºñòðóâàëè íàñòóïíó çà ñïèñêîì Îëåíó
Îâðàìåíêî. Ïîò³ì íà ãîëîñóâàííÿ ïîñòà-
âèëè ïðîåêò íîâîãî ðåãëàìåíòó. Ïðåäñòàâ-
íèêè îïîçèö³¿ âêàçóâàëè íà éîãî íåäåìîê-
ðàòè÷í³ñòü. Çîêðåìà, íàð³êàëè íà ðîçøè-
ðåííÿ ïðàâ ãîëîâóþ÷îãî. Îäíàê çðåøòîþ
“çà” ïðîãîëîñóâàëè 98 äåïóòàò³â. 

Íàñòóïíèé ïðîåêò ð³øåííÿ — ïðî ñêëàä
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é — ï³äïèñàëè óñ³ ôðàêö³¿,
êð³ì Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Ïðåäñòàâíèê
ÁÞÒ Þð³é Äìèòðóê çàçíà÷èâ, ùî ³äåàëü-
íîãî äîêóìåíòà, ÿêèé “çíÿâ áè óñ³
êîíôë³êòè”, ìàáóòü, íå áóâàº. Ïðîòå çàãà-
ëîì áþò³âö³ ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ. Ôðàêö³ÿ
Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà çà ïðîåêò íå ãîëî-
ñóâàëà.

“Áóëî ïîðóøåíî äåìîêðàòè÷í³ ïðèíöè-
ïè ³ ïðî³´íîðîâàíî ïðîïîðö³éíèé ðîçïîä³ë
äåïóòàò³â ó êîì³ñ³ÿõ”, — çàÿâèâ ïàí Êëè÷-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, äåïóòàòè “ðîçñîâó-
þòüñÿ” ó êîì³ñ³¿ áåç óðàõóâàííÿ äîñâ³äó òà
íàâè÷îê. 

Òèì ÷àñîì ãîëîâà ôðàêö³¿ ÃÀÊ Îëåê-
ñàíäð Ïàáàò áåç çàéâî¿ ñêðîìíîñò³ çàÿâèâ,
ùî éîãî ñîðàòíèêè ïðåòåíäóâàëè íà á³ëü-
øó ê³ëüê³ñòü êåð³âíèõ ïîñàä, ïðîòå çàðàäè
«êîíñòðóêòèâíî¿ ðîáîòè ï³øëè íà êîìï-
ðîì³ñ». Ïðî êîìïðîì³ñ ãîâîðèëè é ó Áëîö³
Ëèòâèíà òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Íàéá³ëüøà
ôðàêö³ÿ — Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
— îäíîãîëîñíî ï³äòðèìàëà íîâèé ñêëàä
êîì³ñ³é. “Â³í íàéîïòèìàëüí³øèé”, — ïå-
ðåêîíàíèé ãîëîâà ôðàêö³¿ Äåíèñ Êîìàð-
íèöüêèé. Çàì³ñòü ñ³ìíàäöÿòè êîì³ñ³é, ÿê³
ïðàöþâàëè ó ïîïåðåäíüîìó ñêëàä³ ì³ñüê-
ðàäè, òåïåð ïðàöþâàòèìå ÷îòèðíàäöÿòü.
Ï’ÿòü ³ç íèõ î÷îëþâàòèìóòü ïðåäñòàâíèêè
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ùå ÷îòèðè
áóäóòü â³ä ÁÞÒ. Äâîõ ãîë³â êîì³ñ³é îáðà-
ëè ç ôðàêö³¿ Áëîêó Ëèòâèíà òà ïî îäí³é â³ä
ÃÀÊ, Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà Áëîêó Êàòåðèí÷ó-
êà. Ð³øåííÿ, ÿê ³ ïîïåðåäíº, òàê ñàìî
ï³äòðèìàëè 98 äåïóòàò³â

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО, «Хрещати »

омісія олова партійність

З питань земельних відносин, містоб д вання

та архіте т ри

Оле сій Євлах Бло Леоніда Черновець о о

З питань охорони здоров'я та соціально о

захист

Алла Шлапа Бло Леоніда Черновець о о

З питань е оло ічної політи и Оле сандр Гаврилен о Бло Леоніда Черновець о о

З питань місцево о самовряд вання,

ре іональних, міжнародних зв'яз ів та інфор-

маційної політи и

Оле Кач ан Бло Леоніда Черновець о о

З питань правопоряд , ре ламент і

деп татсь ої ети и

Віталій Павли Бло Леоніда Черновець о о

З питань льт ри та т ризм Оле сандр Бри инець Бло Юлії Тимошен о

З питань сім’ї, молоді та спорт Ві тор На м о Бло Юлії Тимошен о

З питань тор івлі, підприємництва, ромадсь-

о о харч вання та посл

Василь Сенч Бло Юлії Тимошен о

З питань транспорт та зв'яз Дмитро Олійни Бло Юлії Тимошен о

З питань освіти та на и Валерій Пономарен о Бло Литвина

З питань промисловості, інноваційної та

ре ляторної політи и

І ор Шов н Бло Литвина

З питань власності Володимир Дейне а Партія ре іонів

З питань житлово- ом нально о осподарства

та паливно-енер етично о омпле с

Юрій Бондар Громадсь ий а тив Києва

З питань бюджет та соціально-е ономічно о

розвит

Роман Ярошен о Бло Ми оли Катеринч а

Єдиним опозиціонером сесійній залі виявився Віталій Клич о. Свою нез од з хваленими
майже одно олосно рішеннями він висловлював ходінням залі і плес анням долоні
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Àíäð³é ªÐÌÎËÀªÂ 
êåð³âíèê öåíòðó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü
“Ñîô³ÿ”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà” 

Íèí³øíÿ
ï à ò î â à
ïîë³òè÷íà
ñèòóàö³ÿ, íà
â³äì³íó â³ä
ï î ä ³ á í è õ
2006 — 2007
ðîê³â, ìàº
ïåâí³ îñîá-
ëèâîñò³. Âî-
íà äå³äî-
ëîã³çîâàíà.
Ìè âæå íå
áà÷èìî ïðî-
òèñòîÿííÿ
êîíñåðâà-
òîð³â ïðîòè äåìîêðàò³â. Ïîìàðàí÷åâèõ — ïðî-
òè ñèí³õ. Ìè áà÷èìî æîðñòêó áîðîòüáó ð³çíèõ
ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íèõ óãðóïîâàíü, ñêîíöåíò-
ðîâàíèõ ó ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ïðîåêòàõ, àëå â
êîæíîìó ç öèõ ïðîåêò³â ñòîñóíêè ì³æ éîãî
ó÷àñíèêàìè ìåí³ äóæå íàãàäóþòü ð³çí³
ïîë³òè÷í³ ôåäåðàö³¿. Ïåðåêîíàíèé, äëÿ òîãî,
àáè çàáåçïå÷èòè ä³ºâó âëàäó ÿê ï³äñóìîê ³ çà-
áåçïå÷èòè íîâó ð³âíîâàãó åë³òàì, äîâåäåòüñÿ
çíîâó ïðîéòè ñìóãó êðèçè. Íèí³ âîíà âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ó ôîðì³ êðèçè êîàë³ö³¿, íåçäàòíî¿ ïðà-
öþâàòè, òà ùå îäí³º¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. 

Àëå ïèòàííÿ â ³íøîìó. ßêùî âèáîðè
ïîòð³áí³ ÿê çàñ³á òðàíñôîðìàö³¿ ³íòåðåñ³â ³ ñòî-
ñóíê³â ó ñåðåäîâèù³ ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ³
ÿê çàñ³á ïîë³òè÷íî¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿, òî ïè-
òàííÿ, êîëè ³ çà ÿêèõ óìîâ âèáîðè áóäóòü åôåê-
òèâíèìè? 

²äåÿ ïðîâåñòè âèáîðè çà ñõåìîþ òàêîãî ñîá³
âèáîð÷îãî ìàðàôîíó, çà ôîðìóëîþ: âèáîðè
ùîðîêó, ìåí³ âèäàºòüñÿ õèáíîþ. Òîìó ùî
êð³ì ñóòî àðõ³òåêòóðíèõ ïðîáëåì “õòî â ÷è¿é
îáîéì³”, ³ñíóº é ïðîáëåìà, çà ÿêèìè ïðàâè-
ëàìè ãðàòè. ² îñü òóò ãîëîâíà âàäà íèí³øíüî¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³ä
âèáîð³â äî âèáîð³â ãðàâö³ ïåðåõîäÿòü, íå
çì³íþþ÷è ïðàâèë, çà ÿêèìè ä³º ïîë³òè÷íà
ñèñòåìà. Ïîë³òè÷íà ðåôîðìà âêîòðå çàãíàíà
ó ãëóõèé êóò. Àëå ïðîâåñòè áåç íå¿ ùå îäíó
ïîçà÷åðãîâó âèáîð÷ó êàìïàí³þ — îçíà÷àº çà-
ìîðîæóâàòè ñèòóàö³þ, òîáòî ïîäîâæóâàòè òîé
ïàò, ÿêèé ìè ìàºìî ñüîãîäí³. Â³äïîâ³äíî ïî-
çà÷åðãîâî¿ âèáîðè ÿê âèõ³ä ³ç íèí³øíüî¿ ñè-
òóàö³¿, íà ìîþ äóìêó, º òåõíîëîã³÷íèì ãëóõèì
êóòîì. ×è òî â ãðóäí³, ÷è òî â ëèñòîïàä³, ÷è
òî â ñ³÷í³ 2009-ãî — îäíàêîâî. Âñ³ ö³ äîñòðî-
êîâ³ êàìïàí³¿, à òèì ïà÷å òàê³, êîòð³ çàãðîæó-
þòü ïåðåòâîðèòèñÿ íà êàìïàí³¿ àíòèïðåçè-
äåíòñüê³, íå ò³ëüêè çì³íÿòü ëèøå ñêëàä ïàð-
ëàìåíòó, à é ìîæóòü ñòàòè ï³ä´ðóíòÿì äëÿ
äîñòðîêîâèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â, äîäàò-
êîâî äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ. 

Âîäíî÷àñ ìè ðîçóì³ºìî, ùî âèáîðè º
³íñòðóìåíòîì äëÿ äîñÿãíåííÿ áàëàíñó. Òîæ
ÿê áóòè? Ìåí³ âèäàºòüñÿ, ùî äîö³ëüíî ãîâî-
ðèòè ïðî äîñòðîêîâó âèáîð÷ó êàìïàí³þ çà
ï³äñóìêàìè ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè ëèøå òîä³,
êîëè öå ñïðàâä³ ñòàíå ïðåäìåòîì ñåðéîçíîãî
êîìïðîì³ñó åë³ò íåçàëåæíî â³ä ¿õí³õ âëàäíèõ
àìá³ö³é ³ â³ä òîãî, êîìó ³ ÿê âäàºòüñÿ ðåàë³çî-
âóâàòè êîàë³ö³éí³ ôàíòàç³¿. Êîìïðîì³ñ
ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè ìîæå çàêëàñòè ï³äâàëè-
íè äëÿ âð³âíîâàæåí³øî¿ ãàðìîí³éí³øî¿ ñèñòå-
ìè ñòîñóíê³â ó ïîë³òèö³: ì³æ ïàðëàìåíòîì,
êîàë³ö³ºþ, óðÿäîì òà ïðåçèäåíòîì ÿê ãëàâîþ
äåðæàâè ³ ãàðàíòîì Êîíñòèòóö³¿, ïîñèëåíîþ
ñóäîâîþ ã³ëêîþ âëàäè, ðåôîðìîâàíèì ì³ñöå-
âèì ñàìîâðÿäóâàííÿì. ßêùî öþ ôîðìóëó
íàñïðàâä³ ñïðèéìóòü, òîä³ ìîæíà ñåðéîçíî ãî-
âîðèòè ïðî òå, ùî 2008 ð³ê ³ ïî÷àòîê 2009-ãî
äîö³ëüíî ïðèñâÿòèòè ïîë³òè÷í³é ðåôîðì³ ³ äî-
ñÿãíåííþ ïîë³òè÷íîãî êîìïðîì³ñó íà îñíîâ³
ð³âíîâàãè ³íòåðåñ³â ³ éòè íà äîñòðîêîâó âèáîð-
÷ó êàìïàí³þ äî ïàðëàìåíòó, ìîæëèâî, âîñå-
íè 2009-ãî. Òàêèì ÷èíîì ìîæíà âèéòè íà çáà-
ëàíñîâàí³ø³ ïîâíîâàæåííÿ, à â³äòàê — ³ç ñòà-
íó ïîë³òè÷íî¿ â³éíè. À ãîëîâíå — çàáåçïå÷è-
òè íàñòóïíèé åòàï, òðèâàë³øèé, ñòàá³ëüí³øèé
³ êåðîâàí³øèé ç áîêó åë³ò. À ùå — çðî-
çóì³ë³øèé äëÿ ñóñï³ëüñòâà
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Óêðà¿íà — 
àíòèë³äåð Ðîñ³¿ 

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ 
“Õðåùàòèê” 

На мин лом тижні міжнародне
а ентство “Євразійсь ий
монітор” презент вало
соціоло ічне дослідження на те-
м : “Спільні інтереси ромадян
раїн СНД я основа інте рації:
що нас зближ є, чим ми ці аві
один одном ?” Кіль а
соціоло ічних омпаній опитали
по тисячі респондентів біль-
шості раїн олишньо о СРСР.
Виявилося, що оловним союз-
ни ом вони вважають Росію. У -
раїна є др ою за впливом дер-
жавою на пострадянсь ом
просторі.

Ì³æíàðîäíå àãåíòñòâî “ªâðàç³éñüêèé
ìîí³òîð»” ïðåäñòàâèëî äàí³
ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ÿêå ñòîñó-
âàëîñÿ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí êðà¿í
ÑÍÄ òà Áàëò³¿. Ñîö³îëîãè îïèòàëè ïî
òèñÿ÷³ ðåñïîíäåíò³â ó 13 êðà¿íàõ – Àçåð-
áàéäæàí³, Â³ðìåí³¿, Á³ëîðóñ³, Ãðóç³¿, Êà-
çàõñòàí³, Êèðãèç³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâ³, Ìîë-
äîâ³, Ðîñ³¿, Òàäæèêèñòàí³, Óçáåêèñòàí³
òà Óêðà¿í³. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà óê-
ðà¿íñüêî¿ êîìïàí³¿ Research&Branding
Group ªâãåíà Êîïàòüêà, ïëåá³ñöèò ìàâ
ïîêàçàòè: ÷è ñïðàâä³ é äîíèí³ çáåð³ãàºòü-
ñÿ ï³ä´ðóíòÿ äëÿ çáëèæåííÿ òà
ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ íàñåëåííÿì ³ç êðà¿í
ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó. Çàïèòàííÿ
ñòîñóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ãóìàí³òàðíî¿
ñôåðè, ÿêà íàéá³ëüø ñïðèÿº ðîçâèòêó
êîìóí³êàö³é ì³æ êðà¿íàìè òà ëþäüìè.

Âèÿâèëîñÿ, ùî ³íòåðåñ äî ³íøèõ äåðæàâ,
ùî âèíèêëè íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî
ÑÐÑÐ, âèÿâèëè ïîíàä 60 % ðåñïîí-
äåíò³â. Íàéïîïóëÿðí³øîþ ñåðåä íèõ º
Ðîñ³ÿ. ¯¿ á õîò³ëè â³äâ³äàòè ïðåäñòàâíè-
êè ðåøòè 12 äåðæàâ, ùî âçÿëè ó÷àñòü â
îïèòóâàíí³. Íàøà ï³âí³÷íà ñóñ³äêà
ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå ³ ÿê êðà¿íà, â ÿê³é
õîò³ëîñÿ á âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó. Ðîñ³ÿ
ë³äèðóº ³ çà ê³ëüê³ñòþ ðîäèííèõ çâ’ÿçê³â
³ç 12 äåðæàâàìè êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Íà
äðóã³é ïîçèö³¿ — Óêðà¿íà. Ïðè öüîìó
Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ òàêîæ ïîñ³ëà ïåð-
øå ì³ñöå ³ â àíòèðåéòèíãó êðà¿í, ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ÿêó íàéá³ëüøå áðàêóº. À îò
äåô³öèòó ³íôîðìàö³¿ ïðî Óêðà¿íó
á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí ÑÍÄ ³ Áàëò³¿ íå
â³ä÷óâàþòü. Ïðè÷îìó, ìàþ÷è äîñòàòíüî
³íôîðìàö³¿ ïðî Óêðà¿íó, á³ëüø³ñòü ðîñ³ÿí
íàñàìïåðåä õîò³ëè á ïîáà÷èòè ñàìå íà-
øó äåðæàâó. Â ö³ëîìó Óêðà¿íà ïîòðàïè-
ëà ó òð³éêó ë³äåð³â ñåðåä íàéïðèâàá-
ëèâ³øèõ ì³ñöü äëÿ òóðèñò³â. ¯õ âàáèòü
óêðà¿íñüêà óí³êàëüíà ïðèðîäà, êóõíÿ òà
³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè. 

Ö³êàâèé âèãëÿä ìàº áà÷åííÿ ãîëîâíèõ
ñîþçíèê³â. Ïàëüìó ïåðøîñò³ Ðîñ³¿ â³ääà-
ëè ðåñïîíäåíòè ç Â³ðìåí³¿, Á³ëîðóñ³, Êà-
çàõñòàíó, Êèðãèç³¿, Ìîëäîâè, Òàäæèêèñ-
òàíó, Óçáåêèñòàíó òà Óêðà¿íè. Íàøà
êðà¿íà ïîñ³äàº äðóãó òà òðåòþ ïîçèö³¿.
Ïåðøå ì³ñöå íàì â³ääàëè ëèøå ãðóçèíè.
Íàòîì³ñòü ðîñ³ÿíè ñåðåä íàéá³ëüø
äðóæí³õ ¿ì äåðæàâ â³äçíà÷èëè Á³ëîðóñü
(47,6 %), Êàçàõñòàí (33 %) òà Óêðà¿íó
(21, 8 %). “Äîñë³äæåííÿ “ªâðàç³éñüêî-
ãî ìîí³òîðó” çàñâ³ä÷èëî íàñòðî¿, ÿê³ íèí³
ïàíóþòü íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ,
— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð öåíò-
ðó ïðèêëàäíèõ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü
“Ïåíòà” Âîëîäèìèð Ôåñåíêî. “Íèí³ â
Ðîñ³¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî øòó÷-
íîãî ðîçâèòêó ïåâíîãî ³çîëÿö³îí³çìó. Â

ö³é êðà¿í³ âæå ñôîðìóâàâñÿ é çá³ëü-
øóºòüñÿ ïðîøàðîê ëþäåé, ÿêèõ çîâñ³ì
íå ö³êàâëÿòü ³íø³ äåðæàâè. Ñêàæ³ìî,
òîð³ê ³íñòèòóò Ðîñ³¿ ïðåäñòàâèâ ðåçóëü-
òàòè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ÿêå âè-
ÿâèëî: 80 % ðîñ³ÿí í³êîëè íå â³äâ³äóâà-
ëè íàøî¿ êðà¿íè. Ìàéæå òðåòèí³ ç íèõ
Óêðà¿íà çîâñ³ì íåö³êàâà. Òàêà ñàìà
ê³ëüê³ñòü ðîñ³ÿí í³÷îãî íå õî÷å ÷óòè ³
ïðî ³íø³ äåðæàâè”, – â³äçíà÷èâ ïàí Ôå-
ñåíêî. Íà äóìêó á³ëüøîñò³ ïîë³òîëîã³â,
öå º ïðîÿâîì âåðõîãëÿäíèõ íàñòðî¿â, ÿê³
íèí³ ïàíóþòü ó Ôåäåðàö³¿. Àëå òàê³ íàñò-
ðî¿ º é ñâîºð³äíèì çàïîá³æíèêîì äëÿ
â³äíîâëåííÿ ³íòåãðàö³éíèõ òå÷³é íà ïîñò-
ðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. 

Á³ëüøó ïðèõèëüí³ñòü ðîñ³ÿí äî á³ëî-
ðóñ³â òà êàçàõ³â Âîëîäèìèð Ôåñåíêî ïî-
ÿñíþº äîñèòü íàïðóæåíèìè â³äíîñèíà-
ìè ì³æ íàøèìè êðà¿íàìè ó ïîë³òè÷í³é
òà åêîíîì³÷í³é ñôåðàõ. ×åðåç öå îñ-
òàíí³ì ÷àñîì ìàéæå âñ³ ðîñ³éñüê³
ñîö³îëîã³÷í³ ñëóæáè â³äçíà÷àþòü, ùî Óê-
ðà¿íà îòðèìàëà íå äóæå ïðèâàáëèâèé
ñòàòóñ “îäíîãî ç âîðîã³â Ðîñ³¿”. Òà ïîï-
ðè öå á³ëüøå ïîëîâèíè óêðà¿íö³â ñòà-
âèòüñÿ äî Ðîñ³¿ ïîçèòèâíî. Ñò³ëüêè æ
ëþäåé âèñòóïàþòü çà íàëàãîäæåííÿ
äðóæí³õ âçàºìèí ì³æ íàøèìè äåðæàâà-
ìè. Ó òîìó, ùî ëèøå Ãðóç³ÿ íàçâàëà Óê-
ðà¿íó ñîþçíèêîì ¹1, äèðåêòîð öåíòðó
ïðèêëàäíèõ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü
“Ïåíòà” áà÷èòü òàêîæ ïðîÿâ ïîë³òè÷íèõ
òåíäåíö³é. “Äóæå âàæëèâî, ùî íàøà
äåðæàâà âõîäèòü äî òð³éêè ë³äåð³â íà
ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. Ôàêòè÷íî ìè
º äðóãîþ ï³ñëÿ Ðîñ³¿ çà âïëèâîì äåðæà-
âîþ. Öåé âèì³ð ïðèõèëüíîñò³ äóæå ïî-
êàçîâèé. Ïåðåêîíàíèé, òàêèé ïîòóæíèé
ïîòåíö³àë íàøîãî ðåã³îíàëüíîãî
ë³äåðñòâà íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³
Óêðà¿íà ìàº âèêîðèñòàòè”, — ââàæàº Âî-
ëîäèìèð Ôåñåíêî

Ñîö³îëîãè áà÷àòü îõîëîäæåííÿ ñòîñóíê³â ì³æ êðà¿íàìè

Володимир Фесен о пере онаний, що на пострадянсь ом просторі У раїна є др ою за впливом державою
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Ó ïîøóêàõ åôåêòèâíèõ 
ìîäåëåé äîòàö³é
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà” íà òåìó: “Ñèòóàö³ÿ íà õë³áíîìó ðèíêó. 
×è çàãðîæóº Óêðà¿í³ õë³áíèé äåô³öèò?”

²ãîð ÌÀÇÓÐÈÊÀ, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ
“Õë³á Êèºâà”:

— Íà ìîþ äóìêó, õë³á ïîâèíí³ ðîçãëÿ-
äàòè ÿê òîâàð. Óñ³ ñêëàäîâ³ ñîá³âàðòîñò³
âèðîáíèöòâà õë³áà íà ñüîãîäí³ º òîâàðîì.
Â³äïîâ³äíî, õë³á òåæ ìàº áóòè òîâàðîì. Òî-
ä³ ï³äïðèºìñòâà íîðìàëüíî ïðàöþâàòè-
ìóòü, ïîë³ïøóâàòèìóòü ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿,
âèïóñêàòèìóòü íîâèé àñîðòèìåíò. Öå
âêðàé ïîòð³áíà óìîâà. Ìåõàí³çìè ðåãóëþ-
âàííÿ ö³í, ÿê³ íà ñüîãîäí³ ³ñíóþòü, ç íà-
øî¿ òî÷êè çîðó, íååôåêòèâí³. Ïîë³òèêà äî-
òóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â íååôåê-
òèâíà. Äîòóâàííÿ ìàº áóòè àäðåñíèì äî
íåçàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ñüîãî-
äí³ í³õòî íå îòðèìóº äîòàö³é. Ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó âèòðà÷àþòü êîøòè. Àëå ó çâ’ÿçêó
³ç âèâîçîì ïðîäóêö³¿ çà ìåæ³ Êèºâà ìè ðî-
çóì³ºìî, êóäè âîíè íàñïðàâä³ âèòðà÷àþòü-
ñÿ. Ìè æ, îòðèìóþ÷è ö³ äîòàö³¿, âñå îäíî
îïèíÿºìîñÿ íà ãðàí³ ³ñíóâàííÿ. Çà ðàõó-
íîê òîãî, ùî ìè íå ìîæåìî åôåêòèâíî
ïðàöþâàòè, âòðà÷àþòü ³ êèÿíè. Äóìàºìî,
Êàáì³í ïîâèíåí ïåðåãëÿíóòè ìåõàí³çìè
ö³íîâî¿ ïîë³òèêè. Ñïîä³âàþñÿ, ùî íàñ ï³ä-
òðèìàº ³ Àñîö³àö³ÿ ïåêàð³â, ³ Îá’ºäíàííÿ
“Óêðõë³áïðîì”. Òîä³ ï³äïðèºìñòâà ìàòè-
ìóòü ãàðàíòîâàíó ìîæëèâ³ñòü, íîðìàëüíèé
ð³âåíü ðåíòàáåëüíîñò³. Íà ñüîãîäí³ ó Êè-
ºâ³ íàì ïîòð³áíî, ùîá íà Óêðà¿íñüêèé õë³á
áóëà ö³íà 3 ãðèâí³ 16 êîï³éîê, íà Ïøåíè÷-
íèé ïåðøîãî ´àòóíêó — 2 ãðèâí³ 68 êîï³-
éîê ³ íà áàòîí âèùîãî ´àòóíêó — 2 ãðèâ-
í³ 30 êîï³éîê.

Í³, íà ñüîãîäí³ ùå í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ,
àëå ÿ âïåâíåíèé, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
çì³íèòüñÿ.

Âàñèëü ßÑÒÐÓÁÈÍÑÜÊÈÉ, íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïî-
ë³òèêè:

— Çâè÷àéíî, äëÿ âàñ áóëî á ö³êàâî îò-
ðèìàòè çàâòðà ÷è ï³ñëÿçàâòðà ³íôîðìàö³þ,
ùî ö³íè â ì³ñò³ çì³íÿòüñÿ íà ñò³ëüêè-òî
â³äñîòê³â, ùî ö³íà ³ç îäí³º¿ ñòàíå ³íøîþ.
Àëå ÿ õîò³â áè çâåðíóòèñÿ äî âàñ — ãëÿäà-
÷³â ³ ñëóõà÷³â — ç òàêèì: ó Êèºâ³ ö³íè íà
õë³á âîñòàííº âñòàíîâèëè äâà ðîêè òîìó.
Çà öåé ÷àñ ó íàø³é êðà¿í³ â³äáóëîñÿ äóæå
áàãàòî çì³í, çîêðåìà — â åêîíîì³÷íîìó
æèòò³ êðà¿íè. Ïåðøå: ñóòòºâî çðîñëà çàðî-
á³òíà ïëàòà. Ó Êèºâ³ âîíà çà äâà ðîêè
çá³ëüøèëàñÿ ìàéæå âäâ³÷³. Êð³ì òîãî, çà
öåé ÷àñ ñóòòºâî çðîñëè ö³íè íà åíåðãîíî-
ñ³¿, íà äåÿê³ ³íø³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ÿê³
âèêîðèñòîâóþòü ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà õë³-
áà. Öå é îë³ÿ, ³ öóêîð, ³ äð³æäæ³... Çà öåé
÷àñ â ö³ëîìó ó êðà¿í³, êð³ì ñòîëèö³, óñ³ îá-
ëàñí³ öåíòðè çì³íþâàëè ö³íè íà õë³á ê³ëü-
êà ðàç³â. ßêùî íà ñüîãîäí³ âçÿòè ö³íó
Óêðà¿íñüêîãî õë³áà, ÿêèé ó íàñ êîøòóº 
1,64 ãðí, òî ìàêñèìàëüíà ö³íà ïî êðà¿í³
ñòàíîâèòü 3,30. ßêùî áðàòè áàòîí (1,40),
òî ìàêñèìàëüíà ö³íà ïî êðà¿í³ âæå ñòàíî-
âèòü 2, 75. Çäàºòüñÿ, ìàéæå 150 òîíí õë³-
áà ìè âèâîçèìî ç Êèºâà ùîäíÿ, ³ âèìó-
øåí³ äàâàòè íà öåé õë³á äîòàö³¿. Íà ì³é ïî-
ãëÿä, öå íå çîâñ³ì ðàö³îíàëüíå âèêîðèñ-
òàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â. ß âæå ìîâ÷ó ïðî
òå, ÿê çì³íèëèñÿ ö³íè íà çåðíî. Ïøåíèöÿ
çà öåé ÷àñ çì³íèëàñÿ ç 800 ãðí çà òîííó äî
ï³âòîðè òèñ. ãðèâåíü. Òàê ñàìî çðîñëè ö³-
íè íà æèòî. Òîæ çáèòêè Êèºâà — ïîíàä
100 ìëí ãðèâåíü. Ðîçóì³þ÷è, ùî ï³äíÿòòÿ
ö³íè íà õë³á ó Êèºâ³ — íåïðîñòà ñïðàâà,
ìè ïëàíóºìî ââåäåííÿ ö³ëüîâèõ ñîö³àëü-
íèõ êàðòîê äëÿ êèÿí. Ìè âèðàõóºìî ö³ëüî-
â³ ãðóïè ³ íàäàìî àäðåñíó äîïîìîãó. Òà-
êèé ìåõàí³çì êîìïåíñàö³¿ êîøò³â äëÿ êè-
ÿí çäàºòüñÿ äîñèòü âäàëèì.

Íà ñüîãîäí³ ìè ìàºìî ñèòóàö³þ, êîëè
çðîñòàþòü äîõîäè íàñåëåííÿ. ² âæå íà ðèí-
êàõ Êèºâà, ³ â ìàãàçèíàõ ö³íè íà ïðîäóê-
òè õàð÷óâàííÿ ñòàëè çì³íþâàòèñÿ. Öå ÿê-
ðàç º ïðîÿâîì òèõ ³íôëÿö³éíèõ ïðîöåñ³â,
ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â êðà¿í³. Ìè â ì³ñò³ íå
ìîæåìî çàõèñòèòè â³ä öüîãî, áî öå º õà-
ðàêòåðíà ñèòóàö³ÿ äëÿ êðà¿íè: êîëè çðîñ-
òàº ãðîøîâà ìàñà ³ ïðè öüîìó çàëèøàºòü-
ñÿ íåçì³ííîþ ïðîïîçèö³ÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã.
² ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ÷îìó ïîâèíí³ çì³-
íþâàòèñÿ ö³íè ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³,
º òîé ôàêò, ùî çà öåé ïåð³îä ³íäåêñ ö³í
ïðîìèñëîâîñò³ çð³ñ íà 24 %. Â³í ñòàíîâèòü
124 %. Òîáòî ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî îòðè-
ìóº ïðîäóêö³þ: õ³ì³êàòè, ãåðá³öèäè, òåõ-
í³êó, íàôòîïðîäóêòè çà âèùèìè ö³íàìè, ³
íå ìîæå áóòè é ìîâè ïðî òå, ùî ì³ñüêå
ãîñïîäàðñòâî çóì³º çáåðåãòè ö³íè íà ïîïå-
ðåäíüîìó ð³âí³. Íåçâàæàþ÷è íà ïðîãíîç-
íèé âèñîêèé óðîæàé, íà ì³é ïîãëÿä, ÿê-
ùî ìè çóì³ºìî óòðèìàòè ä³þ÷³ ö³íè — öå
âæå áóäå ïåðåìîãà. Í³ ïðî ÿêå çíèæåííÿ
ö³í íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ,
íà ì³é ïîãëÿä, ãîâîðèòè íåäîðå÷íî, ³ öå
íå ï³äòâåðäæóþòü åêîíîì³÷í³ ðîçðàõóíêè.

Ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáëÿº ìåõàí³çì çàïðî-
âàäæåííÿ ñîö³àëüíî¿ êàðòêè. Ï³ä öþ ïðî-
ãðàìó ïîïàäóòü ò³ êèÿíè, ÿê³ ìàþòü ì³í³-
ìàëüí³ äîõîäè. Ñïèñêè öèõ êèÿí âèðàõî-
âóþòü íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ïåíñ³é-
íèõ ôîíä³â òà ³íøèõ äæåðåë. Âèçíà÷àòü
ð³âåíü, ï³ñëÿ ÿêîãî ìåøêàíö³ ìàòèìóòü,
ïðàâî íà îòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè.
×îìó ÿ íàçâàâ öèôðó ñîðîê, à íå ³íøó, áî,
ñóäÿ÷è ç óñüîãî, ïîïåðåäí³é àíàë³ç äàíèõ
óæå âåäåòüñÿ, ³ âèõîäÿòü íà òàê³ ïîïåðåä-
í³ ïîêàçíèêè ó 30 — 40 òèñ. êèÿí. Öå ò³
êèÿíè, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàõèñòó. Êîëè öå
çàïðîâàäÿòü? Ðîáèòüñÿ âñå ìîæëèâå, ùîá
çàïðîâàäèòè ÿêíàéøâèäøå. Áî ðîçóì³ºìî,
ùî ³íôëÿö³ÿ ãàëîïóº, ³ êèÿíè ïîòðåáóþòü
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Ìè çðîáèìî âñå, ùî
â³ä íàñ çàëåæèòü, ùîá öåé ìåõàí³çì çà-
ïðîâàäèëè ÿêîìîãà øâèäøå. ß äóìàþ, ùî
öå áóäå ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ì³ñÿöÿ. Ìîÿ
îñîáèñòà äóìêà ÿê ïîñàäîâöÿ, ùî çáåðå-
æåííÿ ä³þ÷îãî ìåõàí³çìó âèïëàòè áþäæåò-
íèõ êîøò³â “Êè¿âìëèíó” ³ “Êè¿âõë³áó” º
íåäîö³ëüíèì ³ íååôåêòèâíèì, òîìó ùî õë³á

êóïóþòü íå ëèøå ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³
êèÿíè, à é áàãàò³ ³ ò³, ÿê³ ¿çäÿòü íà ìåðñå-
äåñàõ. Òîæ âèõîäèòü, ùî ìè ¿õ òàêîæ äà-
òóºìî ÷åðåç áþäæåò. Îòæå, öå íåðàö³î-
íàëüíå âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â,
³ ÿêðàç äóæå äîáðîþ àëüòåðíàòèâîþ º çà-
ïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíî¿ êàðòêè, êîëè ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó íàïðàâëÿòèìóòü àäðåñ-
íó ñîö³àëüíó âèïëàòó. Êîíêðåòí³ ëþäè îò-
ðèìóâàòèìóòü òå, ÷îãî âîíè ïîòðåáóþòü.

Ñê³ëüêè ïåðåðàõîâóâàòèìóòü íà êàðòêó?
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàê³í÷àòü öþ ðîáîòó, ¿¿ ïðå-
çåíòóþòü. Íà ïðåçåíòàö³¿ ìîæíà áóäå ïî-
÷óòè âñ³ öèôðè, áî íèí³ ìè ãîâîðèìî ïðî
ïëàíè, ïðî ðîáîòó, ÿêà ùå íå çàâåðøåíà.
² íà ñüîãîäí³ âàì í³õòî íå íàçâå, ñê³ëüêè
öå êîøòóâàòèìå, äåñÿòü ãðèâåíü ÷è ñòî.
Äàâàéòå âðàõóºìî òàêå, ÿêùî öþ äîòàö³þ
â ïåðøó ÷åðãó âèïëà÷óâàòèìóòü ìàëîçàõè-
ùåíèì âåðñòâàì, òî ñóìà ìàº êîìïåíñó-
âàòè ï³äâèùåííÿ ö³íè íà õë³á. Ó íàñ â³äî-
ì³ íîðìè ñïîæèâàííÿ õë³áà, â³äîì³ ö³íè íà
õë³á, òîáòî òåîðåòè÷íî ìîæíà âæå âèðàõó-
âàòè, àëå ùå ïîòð³áíî çíàòè, ÿêèé ñåðåä-
í³é ñòàí ñ³ìåé, ñê³ëüêè òàì ä³òåé, ³íâàë³-
ä³â, ïåíñ³îíåð³â, òîáòî ðîçìîâà íà ñòàä³¿
çàâåðøåííÿ.

Âîëîäèìèð ÑËÀÁÎÂÑÜÊÈÉ, ïðåçèäåíò
Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ïåêàð³â:

— ßê ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³-
àö³¿ ìîæó ñêàçàòè, ùî òàê ãîñòðî ñòî¿òü
ïèòàííÿ ëèøå ó Êèºâ³, ³ ïðè÷èíè äëÿ ð³ç-
êîãî ï³äíÿòòÿ ö³íè â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ íå-
ìàº. Êè¿â â óí³êàëüí³é ñèòóàö³¿, íåìàº æîä-
íîãî ì³ñòà ÷è îá’ºäíàííÿ ³ ðàéîíó, äå çà
äâà ðîêè ö³íè íå ï³äâèùóâàëè á. Öå áóëî
ñêð³çü, ³ âñ³ öå çíàþòü. Âçàãàë³ âñÿ õë³áíà
ãàëóçü æèâå â óìîâí³é ðèíêîâ³é ñèòóàö³¿.
Öå áóëà ïîñòàíîâà, ÿêó óõâàëèâ ùå óðÿä
ßíóêîâè÷à, çà ÿêîþ ì³ñöåâèì àäì³í³ñòðà-
ö³ÿì äîçâîëèëè ðåãóëþâàòè ö³íè íà âñ³ õë³-
áîáóëî÷í³ ïðîäóêòè. Íàïðèêëàä, ó Îäåñ³
âèð³øèëè, ùî ðåíòàáåëüí³ñòü óñ³õ öèõ ïðî-
äóêò³â ìàº áóòè íå âèùå òðüîõ â³äñîòê³â,
à â Ìèêîëàºâ³ íå âèùå äâîõ. Âäóìàéòåñÿ,
ç òàêîþ ðåíòàáåëüí³ñòþ ïðàöþâàòè íåìîæ-
ëèâî, òèì ïà÷å, ùî ïðàöþâàâ ìåõàí³çì, çà
ÿêèì ðîçðàõîâóâàëè öþ ðåíòàáåëüí³ñòü ³ çà
ÿêèì ö³ëèé ðÿä âàðòîñò³ íå âðàõîâóâàëè.
Ïîò³ì ñèòóàö³þ ï³äêîðåãóâàëè. ² ñòàëè ðå-
ãóëþâàòè ö³íè ëèøå íà ìàñîâ³ ñîðòè õë³-
áà. Ó á³ëüøîñò³ ðåã³îí³â öå áóëî á³ëüø-
ìåíø àäåêâàòíî. Öÿ ðåíòàáåëüí³ñòü — 
10 %, à ç öèì óæå ìîæíà ïðàöþâàòè. Òîæ
ÿêùî ãîâîðèòè ïðî êðà¿íó â ö³ëîìó ³ ïðî
õë³áíó ïðîáëåìó, òî áóëî á ïðàâèëüíî, ùîá
äåðæàâà ïîñòàâèëà áàð’ºð ì³ñöåâèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì, ùîá ðåíòàáåëüí³ñòü íà ìàñîâ³
ñîðòè õë³áà áóëà íå íèæ÷à çà 15 %. ×îìó
òàê? Áî ùå çà Ñîþçó îïðàöþâàëè ³ âèðà-
õóâàëè, ùî öå ìàº áóòè òàê. À ó ðàäÿíñüê³
÷àñè âåñü õë³á áóâ ñîö³àëüíèì. Òî áóëî á
ðîçóìíî, ÿêáè íàñ îáìåæèëè, ùîá äð³áí³
âèðîáè çàëèøèëèñÿ â ðèíêó. ßêùî ï³ä³é-

òè ç òàêî¿ ïîçèö³¿, òî ïðî ùî ìè ñüîãîäí³
ãîâîðèìî. “Êè¿âìëèí” ïîâèíåí ïîðàõóâà-
òè ³ ñêàçàòè, äå ìàñîâ³ ñîðòè ³ ñê³ëüêè íà
íèõ ðåíòàáåëüíîñò³, îòæå, õë³á ìàº êîø-
òóâàòè ñò³ëüêè ³ ñò³ëüêè. À âñ³ ðåøòà ñîð-
ò³â ìàþòü êîøòóâàòè ñò³ëüêè, ñê³ëüêè êîø-
òóþòü. À äàë³ — öå òóðáîòà ì³ñüêî¿ âëàäè,
àëå öå òðåáà âèð³øóâàòè íà áàç³ íàö³îíàëü-
íî¿ âëàäè. ² òðåáà ãîâîðèòè íå ïðî ïðîá-
ëåìó õë³áà, à ïðî ïðîáëåìó äåøåâèõ ïðî-
äóêò³â ³ äåøåâîãî òðàíñïîòðó, ³ êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã. ² ïðàâèëüíî ñêàçàâ ïîïåðåä-
í³é âèñòóïàþ÷èé, ÷îìó ëþäè, ÿê³ ¿çäÿòü
íà ìåðñåäåñàõ, ïîâèíí³ êîðèñòóâàòèñÿ äå-
øåâèì õë³áîì ³ ìîëîêîì? Ó ÑØÀ 30 ìëí
ëþäåé îòðèìóþòü àäðåñíó äîòàö³þ, ³ íàé-
áàãàòøà äåðæàâà íå ñîðîìèòüñÿ ñêàçàòè,
ùî â íèõ º á³äí³. ² âèä³ëèòè ó ñâîºìó áþ-
äæåò³ ïóíêò, ùî º äîòàö³ºþ. ßê öå ðîáè-
òè — öå òåõí³÷íå çàâäàííÿ. ß äóæå ðàäèé,
ùî ñüîãîäí³ â Êèºâ³ çàéìàþòüñÿ ö³ºþ
ïðîáëåìîþ. Ìîæëèâî, ÿêùî âäàñòüñÿ êè-
ÿíàì íà ïðèêëàä³ õë³áà ¿¿ ðîçâ’ÿçàòè, ïî-
êàçàòè òàêèé ïðèêëàä, ³ ïåðåâåñòè öå â ìî-
íåòàðíå ðóñëî. ßêùî êèÿíè çàïî÷àòêóþòü,
ùî òàê³ äîòàö³¿ ìîæíà ðîáèòè íà ³íø³ âè-
äè ïîñëóã, òî öå ñëóãóâàòèìå ïðèêëàäîì ³
äëÿ êåð³âíèöòâà äåðæàâîþ. ßêùî ¿ì
óäàñòüñÿ öå çðîáèòè, ÿ íå ïðîñòî àïëîäó-
âàòèìó, à ïðîñèòèìó, ùîá öåé äîñâ³ä íå
ëèøå òèðàæóâàëè, à çðîáèëè íàö³îíàëü-
íîþ ãîðä³ñòþ. Àäæå í³õòî íå áà÷èâ, ùî íà
“Êè¿âìëèí³” íàïèñàíî “ñîáåç”. ×îìó âî-
íè ìàþòü òóðáóâàòèñÿ ïðî ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ, àäæå ó íàñ º ì³í³ñòåðñòâî, êîòðå öèì
îï³êóºòüñÿ. ×îìó çà ðàõóíîê ï³äïðèºìö³â
ìàþòü ðîçâ’ÿçóâàòè öþ ïðîáëåìó? Öå íå
¿õíº çàâäàííÿ. ¯õ íàâàíòàæóþòü ÿê íàôòî-
âèê³â ³ ì’ÿñíèê³â. À â ðåçóëüòàò³ ï³äïðè-
ºìöþ ñòàº íåö³êàâî çàéìàòèñÿ öèì á³çíå-
ñîì, à ÿêùî öå òàê, òî íå çðîñòàº âèðîá-
íèöòâî.

Àíàòîë³é ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ, ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ:

— Õî÷à á ñê³ëüêè ìè ãîâîðèëè ïðî ðèí-
êîâ³ óìîâè, áåçóìîâíî, õë³á áóâ, º ³ çàëè-
øàòèìåòüñÿ îäíèì ³ç ñîö³àëüíèõ òîâàð³â,
íà ÿê³ ïîøèðèòüñÿ òèì ÷è ³íøèì ÷èíîì
îáìåæåííÿ íà âñòàíîâëåííÿ ö³íè. ß òåæ
çà òå, ùîá ìàêñèìàëüíî áóëî âðàõîâàíî
³íòåðåñè ï³äïðèºìñòâ. Àëå ÿêùî âè ïàì’ÿ-
òàºòå, òî íàâ³òü çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ïåðåä
òèì, ÿê ï³äâèùóâàòè ö³íó íà õë³á, ïðîâî-
äèëè àã³òàö³þ, óñ³ ãàçåòè ïèñàëè ïðî òå, ùî
íèì ñâèíåé ãîäóþòü ³ òðåáà, ùîá öåé ïðî-
äóêò êîøòóâàâ á³ëüøå. Îäíàê áðàòè íà ñå-
áå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîäîðîæ÷àííÿ õë³-
áà ìàëî õòî íàâàæóâàâñÿ, ³ òîìó âàðò³ñòü
éîãî çá³ëüøóâàëè íà êîï³éêè. Äî òîãî æ,
ÿñíà ð³÷, ï³äâèùóâàëè ³ çàðïëàòè. Õë³á —
äóæå âàæëèâèé ïðîäóêò, ³ êàçàòè, ùî çàâ-
òðà ìè â³äïóñòèìî ðåãóëþâàííÿ ö³íè íà
íüîãî, íàâðÿä ÷è âàðòî. Òàêîãî íå áóäå. Â
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ í³õòî íå
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ìàº òàêî¿ äóìêè. Ùî æ ìè ðîáèòèìåìî?
Çíàºòå, ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â ìè ãîâîðèìî ïðî
äîòàö³¿, ³ âñ³ ö³ ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â º ïðîá-
ëåìè, êîëè éäåòüñÿ ïðî äîòóâàííÿ ÷åðåç
ãàëóçü òà ÷åðåç ô³çè÷íèõ îñ³á. Ïåðåõîäè-
ìî íà ô³çè÷íèõ îñ³á, áà÷èìî êóïó íåäîë³-
ê³â ³ çíîâó ïîâåðòàºìîñÿ äî äîòóâàííÿ ãà-
ëóç³. Òàì áà÷èìî êóïó ïðîáëåì, ïî÷èíà-
ºìî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî òðåáà äîòóâàòè
ô³çè÷íèõ îñ³á. ² òàê öå ïèòàííÿ ïî êîëó
õîäèòü, òèì ÷è ³íøèì áîêîì äî íàñ ïî-
âåðòàºòüñÿ ÿê ïðîáëåìà, ùîá äîòóâàííÿ
áóëî ñïðàâåäëèâèì. ß ï³äòâåðäæóþ, ùî â
Êèºâ³ ñüîãîäí³ íàéäåøåâøèé õë³á, îñî-
áëèâî ñîö³àëüí³ éîãî ñîðòè, íà ÿê³ ö³íó
ðåãóëþþòü. Âîäíî÷àñ ñêàæó, ùî â Êèºâ³
ïðîòÿãîì òðàâíÿ ó ñåðåäíüîìó ö³íè íà õë³á
çðîñëè íà 9,5 â³äñîòêà. Âàðò³ñòü äâîõ ñîð-
ò³â íå çì³íèëàñÿ, çîêðåìà “Óêðà¿íñüêî-
ãî” — 1,64 ãðí ³ áàòîíà — 1,40 ãðí. Òàê
ñàìî ïðîäàþòü ³ “Ïøåíè÷íèé”. Çàãàëîì
ïîêàçíèê ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà ç ïî÷àòêó
ðîêó ñòàíîâèòü 4,5 â³äñîòêà. ² ò³ëüêè øòó÷-
íî ìè óòðèìóºìî âàðò³ñòü òðüîõ ñîðò³â õë³-
áà. ßêèõ çàõîä³â âæèâàòè? Áåçóìîâíî, òðå-
áà ï³äâèùóâàòè ö³íó, ³ äóìàþ, âñ³ ç öèì
ïîãîäÿòüñÿ. Àëå ïåðø í³æ ïðèéìàòè áóäü-
ÿê³ ð³øåííÿ, ñë³ä ́ ðóíòîâíî ïðîàíàë³çóâà-
òè ñèòóàö³þ. Çàâòðà áóäå ï³äïèñàíî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ó÷îðà ÿ ïðîâ³â íàðàäó ³ äàâ
òàêå äîðó÷åííÿ íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè
ÊÌÄÀ Âàñèëþ ßñòðóáèíñüêîìó. Ìè ñòâî-
ðèëè êîì³ñ³þ, ÿêó î÷îëèòü çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³í-
íÿ Â³êòîð Ïàäàëêà, òóäè óâ³éäóòü ïðàö³â-
íèêè â³ä “Êè¿âõë³áà”, “Êè¿âìëèíà”, äåïó-
òàòè â³ä êîæíî¿ ôðàêö³¿ Êè¿âðàäè òà ôà-
õ³âö³ â³ä óïðàâë³íü åêîíîì³êè, ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó. Êîì³ñ³ÿ ìàº ïåðåâ³ðèòè âèòðà-
òè “Êè¿âìëèíà” òà “Êè¿âõë³áà” ïî ñîá³âàð-
òîñò³. Áî ÿêðàç ó öüîìó º ïåâíà íåáåçïå-
êà, ìè ìóñèìî âèçíà÷èòèñÿ, ÿêà æ ñïðàâæ-
íÿ ñîá³âàðò³ñòü. ² ïîêè öüîãî íå âèâ÷àòü,
à íà ñò³ë íå áóäå ïîêëàäåíî âèñíîâê³â êî-
ì³ñ³¿ ó âèãëÿä³ ï³äïèñàíîãî àêòà, æîäíîãî
ï³äâèùåííÿ ö³í íà õë³á íå ñòàíåòüñÿ. Äðó-
ãèé çàõ³ä, ïðî ÿêèé ìè â÷îðà äîìîâèëè-
ñÿ: ö³ ï³äïðèºìñòâà ïðîâåäóòü ì³æíàðîä-
íèé àóäèò, çîêðåìà ö³íè íà õë³á. Àëå ìè
âèìàãàºìî, ùîá ö³ êîìïàí³¿ ïðîâåëè ì³æ-
íàðîäíèé àóäèò ñâîº¿ ö³íîâî¿, âèòðàòíî¿,
³íâåñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè, òîáòî óñ³º¿ ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ é íàäàëè íàì çâ³ò. Îáî-
â’ÿçêîâî àóäèò ìàº áóòè ì³æíàðîäíèì. Éî-
ãî çãîäîì ïëàíóºìî ïðîâåñòè ³ ïî ³íøèõ
êîìïàí³ÿõ, âè ä³çíàºòåñü ïðî öå ï³çí³øå.
À ùîäî “Êè¿âìëèíà” òà “Êè¿âõë³áà” òàêå
ð³øåííÿ º óæå ñüîãîäí³. Äàë³, ùîá íå çà-
ëèøèòèñü áåç áîðîøíà, ó÷îðà ìè äîìîâè-
ëèñÿ ïðî òå, ùî òàêè çìîæåìî âèä³ëèòè ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó ïðèáëèçíî 20 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü, àáè ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ ³ äàòè
çìîãó “Êè¿âìëèíó” ðîçðàõóâàòèñÿ çà áî-
ðîøíî ³ çàêóïèòè éîãî ùå. Ùîá íå çóïè-
íèëè âèðîáíèöòâà. Áåçóìîâíî, ñòî¿òü ïè-
òàííÿ ïîâåðíåííÿ ò³º¿ ð³çíèö³ ó âèòðàòàõ,
ÿêà ñòàíîâèòü 112—114 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
çàãàëîì çà âåñü ÷àñ. ß äóìàþ, ùî ìè ðîç-
ðàõóºìîñÿ ç “Êè¿âìëèíîì” òà “Êè¿âõë³-
áîì”, ùîá, òàê áè ìîâèòè, îáíóëèòèñÿ, íå
ìàòè æîäíîãî áîðãó. Âåñü ÷àñ ÿ ÷óâ çàïè-
òàííÿ, êîëè ìîæå ï³äâèùèòèñÿ ö³íà íà
õë³á. Çàðàç ÿ ñêàæó êîíêðåòíó äàòó, àáè ìè
çàñïîêî¿ëèñÿ ³ ïî÷àëè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðî-
áîòó. Äàë³ ñë³ä âèâ÷èòè ñèòóàö³þ, ñê³ëüêè
ïðèáëèçíî êèÿí ðåàëüíî ïîòðåáóþòü äî-
ïîìîãè. Ð³çíèöþ ïîðàõóâàòè íåâàæêî, Âà-
ñèëü ²âàíîâè÷ ðîçïîâ³â ÿê. Àëå òðåáà ùå
òî÷íî âèçíà÷èòè, ÿêà ê³ëüê³ñòü êèÿí ïî-
òðåáóº äîïîìîãè. ßêèì ÷èíîì öå â³äáóâà-
òèìåòüñÿ? Äóìàþ, òàê ñàìî, ÿê íèí³ çä³éñ-
íþþòü âèïëàòè çà ðîçïîðÿäæåííÿì ìåðà.
Ñïîä³âàþñÿ, äî 8 ÷èñëà âèéäå ïåðøå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî ñîö³àëüí³ âèïëàòè íà
ð³çíèöþ ó ö³í³ íà õë³á ç êîíêðåòíèì ïî-
àäðåñíèì ïåðåë³êîì. Òàêå çàâäàííÿ ìè äà-
ëè Óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. ßê-
ùî êîì³ñ³ÿ, à ìè õîò³ëè á, ùîá âîíà
çàê³í÷èëà ðîáîòó äî 15—20 ëèïíÿ, âèçíàº
ïîòðåáó â ï³äâèùåíí³ ö³íè íà õë³á ³ ¿¿ àêò
ï³äïèøóòü óñ³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè — ³ îïî-
çèö³ÿ, ³ á³ëüø³ñòü, àäæå ìè âñ³ êèÿíè é
ïîâèíí³ ðîçóì³òè ñèòóàö³þ, — òî ÿ äóìàþ,
ùî çìîæåìî ïîñòóïîâî äåñü ³ç 15 ëèïíÿ
ï³äâèùèòè íà ïîëîâèíêó òîãî, ùî ïðîñÿòü
â³ä íàñ “Êè¿âìëèí” ³ “Êè¿âõë³á”. À ïîò³ì
÷åðåç ì³ñÿöü íà ðåøòó. Àëå ïîâòîðþþ: ÿê-
ùî áóäóòü ïîçèòèâí³ âèñíîâêè êîì³ñ³¿ ³
àêò ï³äïèøóòü óñ³ äåïóòàòè. Ïðè÷îìó áåç
çàóâàæåíü. ßêùî âîíè áóäóòü, ìè ¿õ âèâ-
÷àòèìåìî, ç'ÿñîâóâàòèìåìî ñèòóàö³þ, ³
í³ÿêîãî ïîäîðîæ÷àííÿ íå áóäå. Öå ðåàëü-

íèé ñòàí ñïðàâè íà ñüîãîäí³. Õî÷à âè ðî-
çóì³ºòå, ÷îìó íåìàº ïèòàíü ïî ³íøèõ îá-
ëàñòÿõ. Òîìó ùî òàì ö³íè íà õë³á ï³äâè-
ùóþòü. À â Êèºâ³ äâà ðîêè ¿õ íå çì³íþâà-
ëè. Ò³ îáëàñò³, ÿê³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çà¿õà-
òè äî íàñ, ïðè¿çäÿòü ³ ñêóïîâóþòü õë³á.
Íèí³ ÷åðåç öå â íàñ çá³ëüøèëîñÿ âèðîá-
íèöòâî õë³áà íà 30 â³äñîòê³â. Íà ì³é ïîã-
ëÿä, ìàëî õòî â Êèºâ³ ç òèõ, õòî ¿çäèòü íà
ìàøèíàõ, ÿê³ ïåðåë³÷óâàâ Âàñèëü ²âàíî-
âè÷, êóïóº ñîö³àëüí³ ñîðòè õë³áà. ß çíàþ,
äå âîíè ñêóïîâóþòüñÿ ³ ÿêèé õë³á âîíè áå-
ðóòü. Öåé õë³á êóïóþòü ïåíñ³îíåðè, íåçà-
õèùåí³. Ùå ïî íüîãî ïðè¿çäÿòü ³ç ïðèëåã-
ëèõ ñ³ë, ³ç ñóñ³äí³õ îáëàñòåé. Äåøåâèé õë³á
êóïóþòü ò³, õòî ïðè¿õàâ ïðàöþâàòè ó ñòî-
ëèöþ. Âîíè ïðàöþþòü íà áóä³âåëüíèõ
ìàéäàí÷èêàõ ïðîñòèìè ðîá³òíèêàìè ³ çà-
îùàäæóþòü íà âñüîìó, íà ÷îìó ìîæíà. Çà
òàêèõ îáñòàâèí º ºäèíà ìîæëèâ³ñòü ïîêðà-
ùèòè ñèòóàö³þ — äàòè ïîàäðåñíó äîòàö³þ
³ ï³äâèùèòè ö³íó, àáè âîíà õî÷à á âèð³âíÿ-
ëàñÿ ³ çíèçèâñÿ ïîïèò íà ö³ ñîðòè õë³áà ó
Êèºâ³. Ùîá ñóñ³äí³ ðåã³îíè íå áóëè
çàö³êàâëåíèìè ïðè¿çäèòè ñþäè òà ñêóïî-
âóâàòè õë³á. Öå ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ
íà ñüîãîäí³ ç õë³áîì. Ïèòàííÿ âçàãàë³
ñòî¿òü äóæå ãîñòðî ç ïîçèö³¿ ö³í íà òîâà-
ðè øèðîêîãî âæèòêó, îñîáëèâî íà òîâàðè
ïðîäîâîëü÷î¿ ãðóïè. Â çàãàëüíîìó îáñÿç³
öå ïðèáëèçíî 49 â³äñîòê³â. ª ïðîäóêòîâà
ãðóïà, ÿêó ìîí³òîðÿòü ³ íà òîâàðè ÿêî¿, íà
ïðåâåëèêèé æàëü, ö³íè çðîñòàþòü. ² çíàºòå,
ùî â Êèºâ³ ó òðàâí³ áóëî çá³ëüøåíî
³íôëÿö³þ é öå ïîòÿãëî çà ñîáîþ ðåàëüíå
ïîäîðîæ÷àííÿ â ö³ëîìó, ³ õî÷à ìè âêëà-
ëèñÿ ó 14,6 â³äñîòêà, ÿê ïî Óêðà¿í³, àëå ðå-
àëüíî âîíà çðîñëà íà 1 â³äñîòîê á³ëüøå,
í³æ çàãàëîì ïî Óêðà¿í³. É íà öå áóëî çà-
óâàæåííÿ â³ä óðÿäó ³ ìè ïî÷óëè ñåðéîçíó
êðèòèêó. Â ÷åðâí³ ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøèëàñÿ,
äóìàþ, ùî ìè íå âèéäåìî ³ç ñåðåäíüî¿ ïî
Óêðà¿í³ çà öåé ì³ñÿöü, ìîæëèâî, áóäóòü
íàâ³òü ³ íèæ÷³ ïîêàçíèêè. Àëå ñèòóàö³ÿ öÿ
äóæå íåáåçïå÷íà, ç îäíîãî áîêó, ï³äâè-
ùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç ³íøîãî — ð³çíè-
öÿ ³íäåêñó ö³í íà òîâàðè âèðîáíèê³â ³ ìå-
ðåæ³ ïðîäàæó â ðîçäð³á ñòàíîâèëà 123
â³äñîòêè, à çá³ëüøåííÿ ðîçäð³áíî¿ — 12
â³äñîòê³â. Òîáòî âîíà â³äêëèêàëà íà ñåáå
÷àñòèíó çá³ëüøåííÿ ö³íè. ßêùî â ÷åðâí³
ö³íà âèðîáíèê³â ïåðåâèùèòü ðîçäð³áíó, òî
öóöèê äîæåíå ñâîãî õâîñòà. ×åðåç ê³ëüêà
ì³ñÿö³â ðîçäð³á çìóøåíèé áóäå çá³ëüøèòè
ñâî¿ ö³íè. Òîáòî öå íåáåçïå÷íà òåíäåíö³ÿ.
Áî ðàí³øå áóëî íàâïàêè: âèðîáíèêè ñòðè-
ìóâàëè. Íà ìîþ äóìêó, õâèë³ çðîñòàííÿ
ö³í ìîæëèâ³ ó ëèïí³ ÷è ñåðïí³. ² äðóãà íå-
áåçïåêà — öå ð³çíèöÿ â äîõîäàõ: ó íàñ ÂÂÏ
çð³ñ íà 6,5 â³äñîòêà â îäèíè÷íèõ ö³íàõ, à
íîì³íàëüíèé äåñü 24—25%, à äîõîäè çá³ëü-
øèëèñÿ íà 49 â³äñîòê³â. Öå çíîâó ãîâî-

ðèòü ïðî òå, ùî âèïóùåí³ â îá³ã êîøòè,
âèïëà÷åí³ íàñåëåííþ, íå ìàþòü ï³ä ñîáîþ
òîâàðíî¿ ãðóïè.

Âñåâîëîä ÑÒÅÏÀÍÞÊ, ²íñòèòóò åêîíî-
ì³÷íèõ äîñë³äæåíü òà ïîë³òè÷íèõ êîíñóëü-
òàö³é:

— “Êè¿âõë³á” ÷îìóñü êóïóº íà ðèíêó, ³
â³í ñïðàâä³ äóæå çàëåæèòü â³ä ðèíêó. Íà

ñâ³òîâîìó ðèíêó ö³íà íà ïøåíèöþ çðîñ-
ëà ìàéæå âòðè÷³. ² öå ï³äâèùåííÿ ö³í ïðî-
äîâæóâàòèìåòüñÿ, áî â öüîìó ðîö³ âåëè-
êèé íåâðîæàé íà çåðíî ó Ñïîëó÷åíèõ
Øòàòàõ, ïîãàíèé âðîæàé ó ªâðîï³. Ìè
óâ³éøëè äî ÑÎÒ, òåïåð íå ìàºìî ïðàâà
ââîäèòè îáìåæåííÿ íå åêñïîðò õë³áà, òî-
ìó ö³íà íà ñèðîâèíó íà âíóòð³øíüîìó
ðèíêó çðîñòàòèìå. Â òàêèõ óìîâàõ, ÿêùî
öå âåëèêà ñòðóêòóðà, äî òîãî æ ìîíîïî-
ë³ñò, âîíà ìàº âñå æ òàêè çàéìàòèñÿ
ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì ³ ñòâîðþâàòè
âëàñíó ñèðîâèííó áàçó. Çà íèí³øí³õ ö³í
íà ïøåíèöþ ¿¿ âèðîáíèê ìàº ðåíòàáåëü-
í³ñòü äåñü 100—200 â³äñîòê³â, ³ öå íîð-
ìàëüíî. ²íàêøå á çà öþ çåìëþ í³õòî á òàê
íå áèâñÿ. Òàêîæ òðåáà ñòâîðþâàòè ìàêñè-
ìàëüíî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè, àáè áóëî ÿêî-
ìîãà á³ëüøå âèðîáíèê³â õë³áà, ùîá áóëà
çäîðîâà êîíêóðåíö³ÿ. À ùîá âîíè íå ï³ä-
âèùóâàëè áåçêîíòðîëüíî ö³íó íà õë³á,
ìîæíà çàïðîâàäèòè, ñêàæ³ìî, â êè¿âñüê³é
àäì³í³ñòðàö³¿, ùîì³ñÿ÷í³ íàðàäè âèðîáíè-
ê³â. Ïðèì³ðîì, ó Ì³íåêîíîì³êè çáèðàþ-
òüñÿ ùîì³ñÿöÿ åêñïîðòåðè ³ âñòàíîâëþ-
þòü, çà ÿêèìè ö³íàìè âîíè åêñïîðòóâàòè-
ìóòü òó ÷è ³íøó ïðîäóêö³þ.

Ç ïðèâîäó äîòàö³é. Äîáðå, ùî Êè¿âñüêà
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ öå ðîáèòü, àëå
ìåíå âðàçèëà ïðàêòèêà Ìîñêâè, äå ÿ áóâ
íåùîäàâíî. Òàì âèïëà÷óþòü àäðåñíó äî-
ïîìîãó. ² ÿ ââàæàþ, ùî âåëèê³ ìîíîïî-
ë³ñòè ìàþòü ïîäáàòè ïðî âëàñíó ñèðî-
âèííó áàçó
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Ïðîãðàìà Äàð’¿ Øàïîâàëîâî¿
çí³ìàº åêñêëþçèâ ó Ïàðèæ³ 

Ïàðèçüêèé òèæäåíü âèñîêî¿ ìî-
äè — íàéãîëîâí³øà ïîä³ÿ ñâ³òîâî¿
ôåøí-³íäóñòð³¿. Öåé çàõ³ä º çàâåð-
øàëüíèì ó íèí³øíüîìó ìîäíîìó
ñåçîí³. Öüîãî ðàçó Ïàðèçüêèé

òèæäåíü ìîäè â³äáóâàºòüñÿ ç 30
÷åðâíÿ äî 4 ëèïíÿ ³ çàêðèâàº ñå-
çîí îñ³íü — çèìà 2008-2009. 

Ïðîòÿãîì ïîíåä³ëêà òà â³âòîð-
êà íà ãîëîâí³é ïîä³¿ ñâ³òîâî¿ ìî-

äè ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè êîëåêö³¿
â³ä Ñòåôàíà Ðîëàíäà, Êð³ñòîôà
Äæîññà, Ô³ë³ïïà Îë³âåðà Áàïòèñ-
òè, Àäåë³íà Àíäðå, Êð³ñò³àíà
Ä³îðà, Äæîðäæ³î Àðìàí³,
Êð³ñò³àíà Ëàêðóà, Äîì³í³êà Ñ³ðî-
ïà, Æèâàíøè òà Øàíåëü. Äî ñëî-
âà, îñòàíí³é ³ç çãàäàíèõ ïîêàç³â
â³äáóâñÿ ó çíàìåíèòîìó Ãðàíä
Ïåëåñ. Çà ö³ äâà äí³ çí³ìàëüí³é
ãðóï³ âäàëîñÿ íå ò³ëüêè çíÿòè êî-
ëåêö³¿ âñåñâ³òíüî â³äîìèõ äèçàé-
íåð³â, à é ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç äåÿ-
êèìè ç íèõ. Ïîä³ÿ ç³áðàëà íå ëè-
øå ãîëîâíèõ âèíóâàòö³â òèæíÿ
ìîäè — ôåøí-ãóðó, à é ÷èñëåí-
íèõ êðèòèê³â ìîäè, äóìêà êîòðèõ
÷àñòî ñòàº äîëåíîñíîþ äëÿ êî-
ëåêö³é ìîäåëüºð³â

Е с люзивні матеріали про Па-
ризь ий тиждень моди “з перших
в ст” читачі “Хрещати а” знай-
д ть четвер овом та п’ятнич-
ном номерах азети. Фото з по-

азів провідних дизайнерів та “ а-
рячі” новини останньо о з Тижнів
моди сезон осінь — зима 2008-
2009 від Дар`ї Шаповалової чи-
тайте наст пних вип с ах

ªäèíèì àêðåäèòîâàíèì òåëåæóðíàë³ñòîì íà Paris Fashion Week â³ä Óêðà¿íè
ñòàëà ïðåäñòàâíèöÿ Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîëäèíãó 

Джон Гальяно разом із власни ом орпорації Moet Hennessy Louis Vuitton, до я о о входить б дино моди Крістіан Діор,
Бернардом Арна льтом

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ 
“Õðåùàòèê”

Нині столиці Франції працює знімальна р па теле а-
нал “Київ” — єдиний а редитований представни -
раїнсь о о телебачення на оловній fashion-події світ .
На найзнач щом серед тижнів моди — Paris Fashion
Week — Дар’я Шаповалова збиратиме е с люзивний
матеріал для своєї про рами, отра з’явиться в ефірі
найближчої неділі. Дар’я Шаповалова збирає е с люзивний матеріал за лашт н ами поді м

Паризь о о тижня моди

Пишність та виш аність — оловні озна и оле ції Джона Гальяно для Крістіан Діор на Паризь ом тижні моди

У оле ції Армані сезонів осінь — зима 2008-2009
переважають витончені сил ети
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хрещатик

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó — ô³ðì³ “ÒÀÐÀÑ” äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæà íà
âóë. Ê³êâ³äçå, 15-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó — ô³ðì³ “ÒÀÐÀÑ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæà íà âóë.
Ê³êâ³äçå, 15-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâå-
äåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 09.04.57 ¹ 561 “Ïðî
â³äâîä çåìä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ âîäîêàíà-
ë³çàö³¿ ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèí-
êó ¹ 15 ïî âóë. Â³éñüêîâà äîðîãà â Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõî-
äîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ãàðàæ (äîãîâ³ð êó-

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“КСН�ЮНІТ” земельної ділянки 

для розміщення магазину 
та кафе з гостьовою автостоянкою 

на Харківському шосе, 166 у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1247/4080 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊÑÍ-ÞÍ²Ò” äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàãàçè-
íó òà êàôå ç ãîñòüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ íà
Õàðê³âñüêîìó øîñå, 166 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÑÍ-ÞÍ²Ò”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,02 ãà äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ìàãàçèíó òà êàôå ç ãîñòüîâîþ
àâòîñòîÿíêîþ íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 166
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÊÑÍ-ÞÍ²Ò”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çà-
ö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãî-
òîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 01.02.2007 ¹ 19-696, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
14.03.2007 ¹ 1641, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

â³ä 25.01.2007 ¹ 071/04-4-22/256, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì³ñò³
Êèºâ³ â³ä 21.05.2007 ¹ 05-08/2704, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 20.01.2007 ¹ 335, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
03.08.2007 ¹ 05-1068.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
16.08.2006 ¹ 130) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
малому приватному підприємству — 

фірмі “ТАРАС” земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

гаража на вул. Кіквідзе, 15�а 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1248/4081 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання земельної ділянки
Національному заповіднику 

“Софія Київська” для експлуатації 
та обслуговування 

музею�павільйону “Золоті ворота” 
на вул. Володимирській, 40�а у

Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1249/4082 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³î-
íàëüíîìó çàïîâ³äíèêó “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìó-
çåþ-ïàâ³ëüéîíó “Çîëîò³ âîðîòà” íà âóë.
Âîëîäèìèðñüê³é, 40-à ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó
“Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,16 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ìóçåþ-ïàâ³ëüéîíó “Çîëîò³ âîðîòà” íà
âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 40-à ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó “Ñîô³ÿ
Êè¿âñüêà”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-

êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.07.2005 ¹ 19-5649 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8618, â. î. ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 03.08.2001 ¹ 4331, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.08.2007 ¹ 6713,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 10.05.2002
¹ 08-8-14/2062, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 21.09.2007 ¹ 05-
08/6486, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ïàì’ÿòîê
³ñòîð³¿, êóëüòóðè òà ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 30.08.2002 ¹ 3267, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 11.08.2005 ¹ 22-2591/35, Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè â³ä
30.03.2005 ¹ 749 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.11.2007
¹ 05-2129.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ï³âë³-ïðîäàæó â³ä 25.04.2001 ¹ 1-2739,
àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 26.04.2001).

3. Ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
— ô³ðì³ “ÒÀÐÀÑ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-

òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 11.10.2005 ¹ 19-8652, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 27.10.2005 ¹ 22-3222/19,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.03.2005
¹ 071/04-4-19/721 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 26.03.2007
¹ 03-85/408-Â.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про направлення депутатських запитів
Київському міському голові та посадовим

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1252/4085 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
22.11.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â
ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿêùî
çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå áóòè
ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðàäîþ
ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïèñü-
ìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïó-
òàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çàïðî-
ïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâèíåí
ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îäåð-
æàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1
до рішення Київської міської ради №1252/4085 від 22 листопада 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 22.11.07

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Березен о Сер ій Іванович -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Про зменшення орендної плати за земельн
ділян , я ою орист ється Центр захист
безприт льних дітей м. Києві "Наші діти"

2. Білич Ві тор Оле сандрович -
деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Щодо зволі ання в наданні дозвол ТОВ "Сплав
MB" на збір до ментів та виснов ів для оформлення
в оренд з правом ви п земельної ділян и на в л.
Де тярівсь ій, 51 Шевчен івсь ом районі

3. Білич Ві тор Оле сандрович -
деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Про зволі ання посадовими особами Київради
щодо передачі земельної ділян и АГК "Південний"

4. Бойч Ми ола Андрійович -
деп татсь а р па "Єдність"

Про зволі ання посадовими особами Київради та
ви онавчим ор аном щодо передачі ветеран
Вели ої Вітчизняної війни, ромадянин
Кондратович Ф.Ф. приватн власність земельної
ділян и

5. Каза ов Дмитро Юрійович -
деп татсь а фра ція
"Громадсь ий а тив Києва"

Про проведення повно о фінанс вання залиш о-
вої с ми для розрах н ів з енер о- та азопоста-
чальними ор анізаціями

6. Клич о Віталій Володимирович
-деп татсь а фра ція "Бло
Віталія Клич а"

Щодо влашт вання транспортно о спол чення між
містом Києвом та містами-с п тни ами шляхом
впровадження тролейб сних маршр тів

7. Клич о Віталій Володимирович
-деп татсь а фра ція "Бло
Віталія Клич а"

Щодо вирішення місь ою владою проблеми,
пов`язаної із неможливленням отримання різниці в
тарифах ЖБК та ОСББ міста Києва через невизнання
ом нальним підприємством "Головний
інформаційно-обчислювальний центр" ви онавчо о
ор ан Київради вартості тариф 1 Г ал в 113,20
рн. (разом з ПДВ)

8. Незнал Оле сандр Гри орович-
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про зняття з поряд денно о пленарно о
засідання 22.11.07 питання "Про передач
земельних діляно ВАТ ФК "Динамо" Київ" для
розширення чбово-спортивної бази "Конча-Заспа"
на Столичном шосе, 45 Голосіївсь ом районі

9. Павловсь ий Андрій Михайло-
вич -деп татсь а фра ція "Бло
Юлії Тимошен о"

Щодо заб дови земельної ділян и на в л.
Го олівсь ій, 43 Шевчен івсь ом районі

10. Степанов Михайло Володими-
рович -деп татсь а фра ція
"Київсь а місь а ор анізація
Соціалістичної партії У раїни"

Про незадоволення відповіддю на деп татсь е
звернення стосовно надання матеріальної допомо и
Омельчен о Л.М.

11. Тищен о Ві тор Іванович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Про спор дження бюветно о омпле с на
б льварі Кольцова напроти рин "Дніпро"

12. Тищен о Ві тор Іванович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Про хід ви онання деп татсь о о запит від
04.07.06 №9 "Про бла о стрій та очищення озера
Віра"

13. Ковален о Анатолій Андрійович
-деп татсь а фра ція "Народна
партія"

Щодо знищення пар "Першотравневий"
Солом`янсь ом районі

14. Пабат Оле сандр Ві торович -
деп татсь а фра ція "Громадсь-
ий а тив Києва"

Щодо етапів розроб и схеми розташ вання АЗС
по міст Києв

Автор запит Корот ий зміст запит

15. Комарниць ий Денис
Сер ійович -деп татсь а фра ція
"Бло Леоніда Черновець о о"

Щодо прис орення передачі до ом нальної
власності відомчо о житлово о фонд та інженерних
мереж

16. Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо відб дови храм Стрітення Господньо о на
Львівсь ій площі

17. Пабат Оле сандр Ві торович -
деп татсь а фра ція
"Громадсь ий а тив Києва"

Щодо в лючення до Про рами б дівництва та
ре онстр ції дорожньо-транспортних об`є тів на
2007-2011 ро и, затвердженої рішенням Київради
15.11.07, ре онстр ції Ж лянсь о о шляхопровод

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

Додаток 2
до рішення Київської міської ради №1252/4085 від 22 листопада 2007 року

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), внесені депутатами 

Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 22.11.07

1 Павловсь ий Андрій Михайло-
вич -деп татсь а фра ція "Бло
Юлії Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни -
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Щодо
заб дови земельної ділян и на в л. Го олівсь ій, 43
Шевчен івсь ом районі

2 Комарниць ий Денис
Сер ійович -деп татсь а фра ція
"Бло Леоніда Черновець о о"

Заст пни олови ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Кільчиць ій І.Р. Щодо виділення оштів для надання
матеріальної допомо и інвалідам, членам ПРІТ
"Єдність"

3 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Заст пни олови ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Кільчиць ій І.P. Щодо вирішення житлово о питання
Короб о В.І.

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

Про внесення зміни до рішення Київради 
від 14.06.07 № 757/1418 “Про використання

5% відрахувань загальної площі 
у житловому будинку на перетині вулиць 
Ернста і Пулюя у Солом’янському районі 

м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1253/4086 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 11
додатка 13 до рішення Київради від 28.12.04 № 1050/2460 “Про бюджет міста Києва на 2005 рік” (із змі�
нами і доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 24.02.05 № 115/2691, від 31.03.05 № 196/2771,
від 21.04.05 № 251/2826, від 30.06.05 № 453/3029, від 30.08.05 № 3/3467, від 06.10.05 № 31/3495, від
27.10.05 № 246/3707, від 16.12.05 № 592/3053, від 27.12.05 № 619/3080, від 27.12.05 № 621/3082, від
28.12.06 № 531/588), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та со�
ціально�економічного розвитку № 28 від 06.11.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 14.06.07 ¹ 757/1418 “Ïðî âèêîðèñ-
òàííÿ 5% â³äðàõóâàíü çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó
æèòëîâîìó áóäèíêó íà ïåðåòèí³ âóëèöü
Åðíñòà ³ Ïóëþÿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” òàêó çì³íó:

— ïóíêò 1 ð³øåííÿ ï³ñëÿ ñë³â “ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” äîïîâíèòè
ñëîâàìè “â òîìó ÷èñë³”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення гр. Ромець Г. Т. 
та гр. Ромця М. Т. від сплати пайової участі

(внеску) у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1254/4087 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Ромець Г. Т. та гр. Ромця М. Т. від 09.08.07 № 1/698 та протокол засідання постійної комі�
сії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.09.07 № 24, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ðîìåöü Ãàííó Òèõîí³â-
íó òà ãð. Ðîìöÿ Ìèêîëó Òåðåíò³éîâè÷à â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 2,03 òèñ.
ãðí. ó çâ’ÿçêó ç ïðèáóäîâîþ äî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ë³ò. “À” (çàãàëüíà ïëîùà áó-
äèíêó 61,0 êâ. ì) íà âóë. Ê³ðîâà, 24-A ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó äà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про звільнення гаражно�будівельного

кооперативу “Захисник” від сплати залишку
пайової участі (внеску) у створенні соціальної

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1255/4088 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гаражно�будівельного кооперативу “Захисник” від 14.09.07 № 80, протокол засідання постій�
ної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.10.07 № 26, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãàðàæíî-áóä³âåëüíèé êîîïå-
ðàòèâ “Çàõèñíèê” â³ä ñïëàòè çàëèøêó ïà-
éîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 200,55 òèñ. ãðí. ó
çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì áàãàòîïîâåðõîâèõ
òà îäíîïîâåðõîâèõ ãàðàæ³â íà âóë. Ïîä³ëü-

ñüê³é, 7 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження кредитної угоди 
між Київською міською радою 

та банком “Кредіт Свісс Інтернешнл” 
(Credit Suisse International), угоди 

про підписку, угоди про відшкодування 
та компенсацію агентам, 

угоди про відшкодування та компенсацію
довірчому управителю та інших угод

(договорів) та документів, 
зазначених в кредитній угоді та угоді про

підписку, а також всіх операцій, що
здійснюються у зв’язку з кредитною угодою 

та іншими вищезазначеними угодами та
документами

Рішення Київської міської ради № 1256/4089 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини третьої статті 42 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 72, 87 рішення Київради від 28.12.06 № 531/588 “Про
бюджет міста Києва на 2007 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 26.04.07
№ 441/1102, від 26.07.07 № 5/1839, від 22.08.07 № 163/1997 та від 01.11.07 № 1097/3930) та у зв’яз�
ку із здійсненням Київською міською радою зовнішнього запозичення шляхом укладення кредитної угоди,
кредит за якою фінансується шляхом випуску іноземним кредитором від імені позичальника цінних папе�
рів на міжнародних ринках капіталу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè êðåäèòíó óãîäó, óêëàäåíó
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â³ä ³ìåí³ Êè-
¿âðàäè ç êðåäèòîðîì — áàíêîì “Êðåä³ò
Ñâ³ññ ²íòåðíåøíë” (Credit Suisse Interna-
tional), óãîäó ïðî ï³äïèñêó, óãîäó ïðî â³ä-
øêîäóâàííÿ òà êîìïåíñàö³þ àãåíòàì, óãî-
äó ïðî â³äøêîäóâàííÿ òà êîìïåíñàö³þ äî-
â³ð÷îìó óïðàâèòåëþ òà ³íø³ óãîäè (äîãî-
âîðè) òà äëÿ çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîãî çà-
ïîçè÷åííÿ â êðåäèòí³é óãîä³ òà óãîä³ ïðî
ï³äïèñêó òà íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ çîâ-

í³øíüîãî çàïîçè÷åííÿ â 2007 ðîö³, à òà-
êîæ âñ³ îïåðàö³¿, ùî çä³éñíþþòüñÿ ó çâ’ÿç-
êó ç êðåäèòíîþ óãîäîþ òà ³íøèìè âèùå-
çàçíà÷åíèìè óãîäàìè òà äîêóìåíòàìè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про найменування вулиці 
від перетину з вулицею 

Набережно�Корчуватською 
на острові Галерному 

у Голосіївському районі міста Києва “Галерна”

Рішення Київської міської ради № 1257/4090 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 7 Закону України “Про географічні назви”, враховуючи протокол засідання комісії з питань най�
менувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від
26.09.07 № 4 та звернення Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації від 14.09.07
№ 085/2065, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàéìåíóâàòè âóëèöþ â³ä ïåðåòèíó
ç âóëèöåþ Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüêîþ
íà îñòðîâ³ Ãàëåðíîìó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà —”Âóëèöÿ Ãàëåð-
íà”.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-

ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення перед Головою Верховної
Ради України клопотання про нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України

Балаби Світлани Олександрівни
Рішення Київської міської ради № 1258/4091 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.07 № 3216�IV “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëî-
âîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Áàëàáè Ñâ³òëàíè Îëåêñàíäð³â-
íè — äèðåêòîðà ã³ìíàç³¿ Íàö³îíàëüíîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì. Ï.
Äðàãîìàíîâà çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê
ó ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè, áàãàòîð³÷-
íó ñóìë³ííó ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âèñî-
êèé ïðîôåñ³îíàë³çì, àêòèâíó ãðîìàäñüêó
ðîáîòó.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå êëî-
ïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ
ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Áàëà-
áè Ñâ³òëàíè Îëåêñàíäð³âíè — äèðåêòîðà
ã³ìíàç³¿ Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà òà íà-
ïðàâèòè éîãî Ãîëîâ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Міської програми
енергозбереження, режиму економії

енергоресурсів підприємствами, установами
та організаціями незалежно від форм

власності та підпорядкування 
на 2007—2010 роки

Рішення Київської міської ради № 1259/4092 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та на виконання підпункту 2.1 пункту 2 рішення Київської міської ради від 09.01.06 № 627/3088 “Про
заходи щодо забезпечення енергоносіями споживачів м. Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ïðîãðàìó åíåðãî-
çáåðåæåííÿ, ðåæèìó åêîíîì³¿ åíåðãîðå-
ñóðñ³â ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îð-
ãàí³çàö³ÿìè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³
òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ íà 2007—2010 ðîêè
(äàë³ — Ì³ñüêà ïðîãðàìà), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-
íèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì
òà ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³-
ÿì, â³äïîâ³äàëüíèì çà âèêîíàííÿ çàõîä³â,
êåðóâàòèñÿ Ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ ïðè ðîç-
ðîáö³ ùîð³÷íèõ ïëàí³â ç âïðîâàäæåííÿ
åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â.

3. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-
íèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì
óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêî-
íàííÿ Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ùîêâàðòàëó äî
10 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïå-
ð³îäîì, ïîäàâàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

4. Âñòàíîâèòè, ùî ô³íàíñîâèì çàáåçïå-
÷åííÿì çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â ç åíåðãî-
çáåðåæåííÿ º êîøòè äåðæàâíîãî áþäæå-
òó, âëàñí³ êîøòè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îð-
ãàí³çàö³é, ³íâåñòèö³éí³ êîøòè òà êîøòè
áþäæåòó ì. Êèºâà.

5. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ
êîøò³â ïåðåäáà÷èòè êîøòè äëÿ ô³íàíñó-
âàííÿ çàõîä³â ç åíåðãîçáåðåæåííÿ, çàïëà-
íîâàíèõ Ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ íà îñíîâ³
áþäæåòíèõ çàïèò³â ïðè ôîðìóâàíí³ ïðî-
åêò³â áþäæåò³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, â ìå-
æàõ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради 
від 01.10.07 № 948/3781 “Про затвердження

умов конкурсу по залученню інвесторів 
до реставрації Башти № 4 Національного
історико�архітектурного музею “Київська

фортеця” на вул. Старонаводницькій, 2 
у Печерському районі міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 1262/4095 від 22 листопада 2007 року

З метою удосконалення умов конкурсу по залученню інвесторів до реставрації Башти № 4 Національ�
ного історико�архітектурного музею “Київська фортеця” на вул. Старонаводницькій, 2 у Печерському райо�
ні міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
01.10.07 ¹ 948/3781 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
óìîâ êîíêóðñó ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî
ðåñòàâðàö³¿ Áàøòè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñ-
òîðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà
ôîðòåöÿ” íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà” òàê³
çì³íè:

— ïóíêò 2.2 ðîçä³ëó II äîäàòêà äî ð³-
øåííÿ âèêëþ÷èòè; 

—ïóíêò 3.5 ðîçä³ëó III äîäàòêà äî ð³-
øåííÿ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿ òàêîãî
çì³ñòó:

“3.5. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ â çàïå÷àòà-
íîìó êîíâåðò³ ïðèéìàþòüñÿ Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â-1, âóë.
Õðåùàòèê, 10, ê³ìí. 510, òåë. 279-25-16
(ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 17.00)
ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãî-
ëîøåííÿ êîíêóðñó”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



1100 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  2 липня 2008

Про присвоєння звання “Почесний 
громадянин міста Києва” Роговцевій A. M.

Рішення Київської міської ради № 1264/4097 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до рішення Київради від 01.06.00 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний грома�
дянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського міського голови”, визнаючи особисті заслуги у
культурному розвитку міста Києва, багаторічну цілеспрямовану творчу діяльність, що збагачує національ�
ну та духовно�культурну спадщину, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Ïðèñâî¿òè çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà” Ðîãîâöåâ³é Àä³ Ìèêîëà¿â-
í³ — Ãåðîþ Óêðà¿íè, íàðîäí³é àðòèñòö³ Óêðà¿íè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

в оренду переможцям конкурсу
Рішення Київської міської ради № 1265/4098 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, статті 118 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, рішення Київради від 28.09.06
№ 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Ме�
тодики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типово�
го договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, пункту 43 рішення Київради від
28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, пункту 19 розділу V Наказу Фонду державно�
го майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право орен�
ди державного майна”, а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від
26.10.07 № 41, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ â äî-
äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî äâîõ
ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè îðåíäè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) îïðèëþäíèòè ðåçóëüòàòè êîí-
êóðñó â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці Дейнеці 
Тетяні Олександрівні у приватну власність

земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Курганівській, 3�5 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1267/4100 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Äåéíåö³ Òåòÿí³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êóðãàí³âñüê³é, 3-5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äåéíåö³ Òåòÿí³
Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êóðãàí³âñüê³é, 3-5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äåéíåö³ Òåòÿí³ Îëåêñàí-
äð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.05.2007 ¹ 19-4921, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.12.2005
¹ 9091, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
17.02.2006 ¹ 071/04-4-19/185 òà â³ä
20.12.2006 ¹ 071/04-4-19/4644, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 15.12.2006 ¹ 22-3250/9, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
27.06.2007 ¹ 03-0827.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Яворському
Віктору Івановичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Курганівській, 5 у Печерському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1268/4101 від 22 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ßâîðñüêîìó Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êóðãàí³âñüê³é, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßâîðñüêîìó
Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êóðãàí³âñüê³é, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ßâîðñüêîìó Â³êòîðó ²âà-
íîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 18.02.2006 ¹ 19-1415 òà â³ä
29.05.2007 ¹ 09-5019, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 15.03.2005 ¹ 1648,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.09.2004
¹ 071/04-4-19/2958 òà â³ä 20.12.2006
¹ 071/04-4-19/4645, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 22.01.2007 ¹ 03-
85/40-Â.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Остапенку
Олександру Михайловичу земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Калініна, 31�а у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1279/4112 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Îñòàïåíêó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êàë³í³íà, 31-à ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îñòàïåíêó
Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êàë³í³íà, 31-à ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Îñòàïåíêó Îëåêñàíäðó
Ìèõàéëîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.05.2005 ¹ 19-3947, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 12.08.2005 ¹ 6022, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 06.05.2005 ¹ 071/04-4-19/1971,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿â-
ïðîåêò” â³ä 19.07.2004 ¹ 1525.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìëþ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

ЖЕК №320 513-70-11 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕО №807 407-92-40 1 1
ЖЕО №813 424-73-22 1 1
ЖЕК №318 530-45-11 1 1

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

 Заступник начальника ДЕЖ
ЖЕК №905 275-52-40 1 1

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1

Майстер виробничої дільниці
КП “Галагани” 449-97-51 1 1

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №908 408-63-53 1 1
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

Майстер технічної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №308 515-95-65 1 1
ЖЕК №310 515-42-45 1 1
ЖЕК №311 515-42-34 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №901 242-23-53 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 2 2
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1 1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Начальник відділу з комп’ютерних наук
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №909 408-72-36 1 1
ЖЕК №911 457-61-91 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 1 1

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Провідний інженер ремонтного відділу
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
Юрисконсульт
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №914 401-19-04 1 1
Економіст
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
ЖЕО №812 424-12-61 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КПУЖГ 402-69-82 1 1

Бухгалтер ІІ категорії
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Диспетчер
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1
КПУЖГ 402-69-82 4 4
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Інженер ВТВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1

Інженер І категорії
ВТВ 411-42-54 2 2
ЖЕК №302 518-51-77 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 1 1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №319 532-28-21 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 1 1

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1

Інспектор з контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85 1 1

Інспектор з кадрів
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян
ЖЕО №801-813 402-69-81 13 13

Інспектор
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Бухгалтер І категорії
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Електрозварювальник
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №202 563-02-92 2 2
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ЖЕК №204 560-91-39 2 2
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 3 3
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 3 3
ЖЕК №512 463-93-60 3 3
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕО №801-813 402-69-81 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Маляр
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 6 6
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
РБД 467-44-04 7 7
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81 205 205

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 9 9
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
ЖЕК №221 566-67-67 2 2
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Паспортист
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №910 408-12-90 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Секретар
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
Фірма “Кварт” 258-69-15 1 1

Секретар-друкарка
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Столяр
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 1 1
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 2 2

Столяр (тесляр)
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1

Електрозварник
ЖЕО №801-813 402-69-81 20 20

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Штукатур
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Монтажник санітарно-технічних систем
Відділ головного енергетика 563-08-12 6 6
КП “Галагани” 449-97-51 5 5
ЖЕК №221 566-67-67 11 11
ЖЕК №222 563-08-03 19 19
ЖЕК №223 567-40-14 5 5
ЖЕК №224 566-30-63 11 11
ЖЕК №225 567-78-58 11 11

Столяр-будівельник
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 4 4
Штукатур 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
РБД 467-44-04 5 5

Електрогазозварник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
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ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1

Електрогазозварник 
Відділ головного механіка 566-01-49 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

Монтажник стс та устаткування 
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1

Електрогазозварник 
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 4 4

Столяр 
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Електромонтер ЗПП
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Електромонтер з ремонту електроустаткування 
Відділ головного енергетика 563-08-12 10 10

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

РАДС 434-83-40 1 1
Водій спец.автомобіля

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

ЖЕК №201 564-96-43 26 26
ЖЕК №202 563-02-92 26 26
ЖЕК №203 560-98-73 18 18
ЖЕК №204 560-91-39 16 16
ЖЕК №205 560-91-96 15 15
ЖЕК №206 560-99-40 23 23
ЖЕК №207 564-91-80 12 12
ЖЕК №209 570-35-08 19 19
ЖЕК №210 573-79-92 39 39
ЖЕК №211 565-80-55 25 25
ЖЕК №212 564-80-68 15 15
ЖЕК №501 418-65-35 25 25
ЖЕК №502 419-23-65 15 15
ЖЕК №503 418-28-62 30 30
ЖЕК №504 418-20-97 49 49
ЖЕК №505 418-88-87 21 21
ЖЕК №506 413-34-03 17 17
ЖЕК №507 412-32-68 22 22
ЖЕК №508 412-42-28 36 36
ЖЕК №509 412-77-26 38 38
ЖЕК №510 411-83-68 40 40
ЖЕК №511 411-32-82 24 24
ЖЕК №512 463-93-60 15 15
ЖЕК №513 430-17-04 14 14
ЖЕК №514 432-19-95 18 18
ЖЕК №701 460-60-09 13 13
ЖЕК №702 417-70-65 26 26
ЖЕК №703 468-52-57 33 33
ЖЕК №704 433-43-88 32 32
ЖЕК №705 462-06-74 31 31
ЖЕК №706 434-65-57 48 48
ЖЕК №707 434-35-55 29 29
ЖЕК №708 434-40-55 55 55
ЖЕК №709 433-32-95 46 46
ЖЕК №710 427-02-75 42 42
ЖЕО №801-813 402-69-81 250 250
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 23 23
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 11 11
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 10 10
КП “Галагани” 449-97-51 8 8
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 10 10
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 7 7
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 8 8
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 6 6
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 45 45
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 9 9
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 9 9
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 15 15
ЖЕК №221 566-67-67 22 22
ЖЕК №222 563-08-03 16 16
ЖЕК №223 567-40-14 6 6
ЖЕК №224 566-30-63 18 18
ЖЕК №225 567-78-58 26 26
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 10 10
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 27 27
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 23 23
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 29 29

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Оператор
ЖЕК №312 530-04-63 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №306 515-94-87 1 1
ЖЕК №307 515-72-34 1 1

Підсобний робітник
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
КП “ЖЕК ”Татарка” 417-11-62 3 3
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 3 3

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92 1 1
ЖЕК №209 570-35-08 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 3 3
ЖЕК №502 419-23-65 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 4 4
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 4 4
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 5 5
ЖЕК №513 430-17-04 3 3
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 17 17
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 5 5
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 3 3
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 5 5
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 3 3
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 2 2
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 3 3
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4
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Прибиральник
ЖЕК №201 564-96-43 10 10
ЖЕК №202 563-02-92 12 12
ЖЕК №203 560-98-73 10 10
ЖЕК №204 560-91-39 11 11
ЖЕК №205 560-91-96 11 11
ЖЕК №206 560-99-40 8 8
ЖЕК №207 564-91-80 15 15
ЖЕК №209 570-35-08 8 8
ЖЕК №210 573-79-92 28 28
ЖЕК №211 565-80-55 15 15
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 50 50
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 17 17
ЖЕК №222 563-08-03 15 15
ЖЕК №223 567-40-14 14 14
ЖЕК №224 566-30-63 20 20
ЖЕК №225 567-78-58 14 14
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Робітник ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 7 7

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №201 564-96-43 9 9
ЖЕК №202 563-02-92 5 5
ЖЕК №203 560-98-73 8 8
ЖЕК №204 560-91-39 9 9
ЖЕК №205 560-91-96 5 5
ЖЕК №206 560-99-40 4 4
ЖЕК №207 564-91-80 5 5
ЖЕК №209 570-35-08 6 6
ЖЕК №210 573-79-92 9 9
ЖЕК №211 565-80-55 7 7
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 10 10
ЖЕК №502 419-23-65 5 5
ЖЕК №503 418-28-62 12 12
ЖЕК №504 418-20-97 16 16
ЖЕК №505 418-88-87 13 13
ЖЕК №506 413-34-03 11 11
ЖЕК №507 412-32-68 10 10
ЖЕК №508 412-42-28 9 9
ЖЕК №509 412-77-26 14 14
ЖЕК №510 411-83-68 11 11
ЖЕК №511 411-32-82 8 8
ЖЕК №512 463-93-60 13 13
ЖЕК №513 430-17-04 11 11
ЖЕК №514 432-19-95 10 10
ЖЕК №701 460-60-09 4 4
ЖЕК №702 417-70-65 6 6
ЖЕК №703 468-52-57 7 7
ЖЕК №704 433-43-88 8 8
ЖЕК №705 462-06-74 14 14
ЖЕК №706 434-65-57 7 7
ЖЕК №707 434-35-55 7 7
ЖЕК №708 434-40-55 13 13
ЖЕК №709 433-32-95 8 8
ЖЕК №710 427-02-75 9 9
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 9 9
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 6 6
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 12 12
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 10 10
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 11 11
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 12 12
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 17 17
РАДС 434-83-40 2 2
РБД 467-44-04 8 8
КП ”ЖЕК” Дегтярівська” 455-60-04 9 9
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 15 15
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 10 10

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4

Тракторист
АФУ 411-42-54 2 2
Відділ головного механіка 566-01-49 4 4

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 2 2
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 1 1

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1

Водій автомобіля УАЗ 3909
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 5327
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ВАЗ 21043
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 2705
РАДС 434-83-40 1 1

Слюсар з обслуговування теплових мереж
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 4 4

Чистильник 
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 3 3
ЖЕК №506 413-34-03 1 1

Тесляр 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 3 3
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 3 3
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 6 6

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
ЖЕК №708 434-40-55 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Молоді ияни а тивно ляли парами, б ло видно, що столиці демо рафічна
риза не за рож є

Свят вання Дня молоді на Хрещати ст дентів просто-та и о рилювало — сесія позад , а літні ва ації тіль и
починаються

Кияни радо передають історію та традиції своїм дітям

Ближче до вечора свят вання Дня молоді пост пово почало перетворюватися
на відзначення Дня сіх за оханих

Êè¿â íàïîâíèâñÿ ìîëîä³ñòþ 
Îêðèëåí³ ñòóäåíòè ë³òàëè ïî Õðåùàòèêó, à ìîëîäèé Îëåñü Äîâãèé ä³ëèâñÿ
ñåêðåòàìè óñï³õó
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Наймолодший се ретар Київради радо роздавав авто рафи та ділився се ретами спіх
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Óêðà¿íñüêà ³äèë³ÿ 
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Усе поп лярнішим на
иївсь ій театральній
сцені стає жанр мюзи л .
Не та давно тр па театр
імені Фран а зі рала “Едіт
Піаф. Життя в редит” на
те сти Юрія Рибчинсь о о
постановці І оря Афа-

насьєва. Між іншим, саме
Афанасьєв б в першим
постановни ом
інсценізації Бо дана Жол-
да а повісті Гри орія
Квіт и-Основ’янен а “Ко-
нотопсь а відьма”, свою
версію я ої мин лої сере-
ди Молодом театрі
представив режисер Ми-
ола Ярем ів.

Ìþçèêë-áóðëåñê Áîãäàíà Æîë-
äàêà ³ êîìïîçèòîðà ²ãîðÿ Ïîêëà-
äà ç ÷àñó íàïèñàííÿ ³ ïîñòàíîâ-
êè â òåàòð³ Ôðàíêà íà ïî÷àòêó
1980-õ íå âòðàòèâ ñâîº¿ àêòóàëü-
íîñò³, à ³ñòîð³ÿ ïðî íåäîëóãó âëà-
äó ³ â³÷íå êîõàííÿ ç³ãðàíà â òðà-
äèö³éí³é óêðà¿íñüê³é ìàíåð³ ç âè-
ðàçíèì íàö³îíàëüíèì êîëîðèòîì
– òóò íå ÷åðãîâèé ïðèêëàä “ãî-
ïàöüêî-ãîð³ë÷àíî¿” òåàòðàëüíî¿
àðõà¿êè, à âäàëî â³äòâîðåíèé
ñïðàâæí³é àðõåòèï óêðà¿íñüêîãî

æèòòÿ, éîãî óí³âåðñàëüíà ìîäåëü. 
Ãàëàñëèâå îáðàííÿ ñ³ëüñüêèì

ëþäîì ñîòíèêà íà ïî÷àòêó âèñ-
òàâè íàãàäóº ñó÷àñíó ïîë³òè÷íó
äåìîíñòðàö³þ. Ç âèäó ì³öíèé, àëå
íåäàëåêèé ðîçóìîì Ìèêèòà
Çàáðüîõà (Âîëîäèìèð Êîêîòó-
íîâ), ïðèçíà÷åíèé íà öþ ïîñà-
äó, çàì³ñòü âëàøòóâàííÿ ñ³ëüñü-
êèõ ³ äåðæàâíèõ ñïðàâ âèêîðèñ-

òîâóº âëàäó äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ îñî-
áèñòèõ æèòòºâèõ ïðîáëåì. Òà é
ðîáèòü â³í öå íå ç âëàñíîãî ðî-
çóìó, à çà ï³äêàçêîþ õèòðîãî êî-
íîòîïñüêîãî ïèñàðÿ Ï³ñòðÿêà
(Ðîìàí Ðàâèöüêèé), ÿêèé õîäèòü
ò³ííþ çà Çàáðüîõîþ. Òà ÿêùî â
ðåàëüíîìó æèòò³ òàêå âëàäàðþ-
âàííÿ, ÿê ïðàâèëî, ïðèçâîäèòü
äî íåâò³øíèõ íàñë³äê³â, àæ í³ÿê

íå âèêëèêàþ÷è ñì³õ, òî ïîä³¿ íà
ñöåí³ íå çäàþòüñÿ ïðèêðèìè. Ðå-
æèñåð Ìèêîëà ßðåìê³â çìàëüî-
âóº ³äèë³÷íó êàðòèíó óêðà¿íñüêî-
ãî ïîáóòó – ç àðõåòèï³÷íèìè ïîñ-
òàòÿìè é óí³âåðñàëüíèì
æèòòºâèì óêëàäîì, à íåãàðàçäè
ëèøå â³äò³íÿþòü ìîìåíòè ùàñòÿ,
çàâäÿêè ÷îìó âîíî âèäàºòüñÿ ùå
ïðåêðàñí³øèì. 

Çà ñþæåòîì Çàáðüîõà çà íàêà-
çîì ãåòüìàíà ìàº âåñòè ñâîº â³éñü-
êî ï³ä Õàöàïåò³âêó. Àëå íàòîì³ñòü
ëåäà÷èé ñîòíèê, ç÷èíÿþ÷è â ñåë³
ïåðåïîëîõ, âèð³øóº ïîâîþâàòè ³ç
ñ³ëüñüêèìè â³äüìàìè. Õî÷à,
â³äøóêàâøè ãîëîâíó â³äüìó ßâäî-
õó (Â³êòîð³ÿ Àâäººíêî), ñîòíèê íå
ïîñï³øàº ¿¿ òîïèòè, ÿê ³íøèõ, à
âèð³øóº âçÿòè ç íå¿ ñëîâî ïðèâî-
ðîæèòè äëÿ íüîãî êðàñóíþ Îëåíó
(Õðèñòèíà Êîíå÷íà), ç ÿêîþ ìð³º
îäðóæèòèñÿ. Óò³ì, ßâäîõà Â³êòîð³¿
Àâäººíêî âèéøëà ñïðàâæíüîþ
â³äüìîþ: ïóñòèâøè â õ³ä íå ëèøå
ñâî¿ â³äüìàöüê³ çä³áíîñò³, à é
æ³íî÷ó âèíàõ³äëèâ³ñòü, âîíà îáäó-
ðþº íà¿âíîãî Çàáðüîõó — çàì³ñòü
ïðåêðàñíî¿ Îëåíè â³í îäðóæóºòü-
ñÿ ñàìå ç íåþ, ç â³äüìîþ. Òîä³ æ
ïðèõîäèòü ³ ïîêàðàííÿ íà ñîòíè-
êà çà íåäîòðèìàííÿ ãåòüìàíñüêî-
ãî íàêàçó, ÷åðåç ùî éîãî ñêèäà-
þòü ç ïîñàäè. 

Ä³ÿ, ñïîâíåíà òàíö³â ³ ñï³â³â,
â³äáóâàºòüñÿ íà òë³ äâîÿðóñíî¿
äåêîðàö³¿. Íà íåá³ — ì³ñÿöü,
âãëèáèí³ — ñòàâî÷îê ç ëåáåäÿ-
ìè, à íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ÷àñ â³ä
÷àñó ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîìåðëèé áàòü-
êî Çàáðüîõè, ÿêèé âñòàº ç ìîãè-
ëè, ùîá â³äâåðíóòè ñèíà ç õèá-
íîãî øëÿõó. À ìîæå, òî é íå
áàòüêî, à ñàì Áîã (äåêîðàö³¿
ñâîºþ áóäîâîþ íàãàäóþòü óê-
ðà¿íñüêèé âåðòåï, íà âåðøèí³
ÿêîãî çàâæäè áóëè âèù³ ñèëè).
Ëèøå ï³äñòóïí³ “êîíîòîïñüê³
â³äüìè” òà íåäîóìêóâàò³ ñîòíè-
êè Éîãî íå áà÷àòü

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ 
“Õðåùàòèê” 

Мин лої середи алереї мис-
тецтв імені Олени Замостян (за-
ла “ПідWALL”) від рилася вис-
тав а “Х дожни и раїнсь ої
анімації”. Майже 25 м льтиплі а-
торів представили понад сотню
робіт. Ретроспе ція демонстр є
різноманіття стилів, в я их пра-
цюють раїнсь і аніматори, та
знімає завіс з таємничо о про-
цес створення м льти ів. Вис-
тав а, ор анізована Київсь ою
місь ою адміністрацією та
Київсь им медіахолдин ом, три-
ватиме до 15 липня.

Ó çàë³ “Ï³äWALL” ðîáîòè Í³íè ×óðè-
ëîâî¿, ÿêà ïî÷èíàëà ïðàöþâàòè ó “Ñîþç-
ìóëüòô³ëüì³”, ñóñ³äóþòü ³ç êîìï’þòåðíîþ
ãðàô³êîþ ìîëîäîãî àí³ìàòîðà Àíàòîë³ÿ
Ëàâðèíèøèíà, ÿêèé ñòâîðèâ ï’ÿòü âëàñ-
íèõ ô³ëüì³â. ² ñïðàâä³, óêðà¿íñüêà àí³ìàö³ÿ
ñüîãîäí³ â³ä÷óëà äåÿêå ïîæâàâëåííÿ. Ïðî
öå ñâ³ä÷èòü áîäàé òîé ôàêò, ùî Ñòåïàí
Êîâàëü, àâòîð ïëàñòèë³íîâîãî ìóëüòô³ëü-
ìó “Éøîâ òðàìâàé 9-é íîìåð” íà 53-ìó
Áåðë³íñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³ îòðèìàâ ïî-
÷åñíîãî “Ñð³áíîãî âåäìåäÿ”. 

Óò³ì, ÷èìàëî ïðåäñòàâëåíèõ íà âèñòàâö³
ðîá³ò ñòàëè äëÿ ãëÿäà÷³â â³äêðèòòÿì. Íàï-
ðèêëàä, Ðîìàí Àäàìîâè÷ òà Îëåêñàíäð
Ãóíüêîâñüêèé ðåïðåçåíòóâàëè êàðòèíè, ùî
ðîçêðèâàþòü ¿õí³é òàëàíò ÿê æèâîïèñö³â, à
íå ëèøå ÿê õóäîæíèê³â-àí³ìàòîð³â. 

Â³äâ³äóâà÷³ çàõîäó ìàþòü íàãîäó ïîáà÷è-
òè ³ òàê çâàíèé íàï³âôàáðèêàò ìóëüòèê³â.
Æèâîïèñí³ òà ãðàô³÷í³ ðîáîòè, ìàëþíêè

íà öåëóëî¿ä³, ëÿëüêè ìóëüòèïë³êàö³éíèõ
ïåðñîíàæ³â – óñå öå çàíóðþº â³äâ³äóâà÷³â
âèñòàâêè ó âèãàäàíèé ìóëüòÿøíèé ñâ³ò.
Ïðîòå ðîáîòè í³ÿê íå ìîæíà íàçâàòè äè-
òÿ÷èìè àáî ïðèçíà÷åíèìè ëèøå äëÿ ä³òåé.
Íàâïàêè – âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ ãëèáèíîþ

ô³ëîñîôñüêîãî áà÷åííÿ ñâ³òó òà àëåãîðè÷-
íî ïîêàçóþòü áóäåííå æèòòÿ ëþäèíè. 

Îäèí ³ç êóðàòîð³â ïðîåêòó Ëåîí³ä Ô³íáåðã
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî îðãàí³çàòîðè
ïðîäåìîíñòðóþòü äîäàòêîâ³ àí³ìàö³éí³
ô³ëüìè, ÿêùî â³äâ³äóâà÷³â çàö³êàâëÿòü ðî-

áîòè ìàéñòð³â öüîãî âèäó ìèñòåöòâà. 
Ó ðàìêàõ âèñòàâêè òàêîæ â³äáóäåòüñÿ ïðå-

çåíòàö³ÿ Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ àí³ìàö³¿
“Êðîê”. Ïîêàç êàðòèí, ùî â³çüìóòü öüîãî
ðîêó ó÷àñòü ó ìàðàôîí³, â³äáóäåòüñÿ ó
“Ï³äWALL³” 3 ëèïíÿ

Ó êè¿âñüêîìó Ìîëîäîìó òåàòð³ ï³ä çàâ³ñó ñåçîíó ïîêàçàëè “Êîíîòîïñüêó â³äüìó” 

Ìóëüòèêè äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ 
Ó êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³é çàë³ “Ï³äWALL” â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà 
õóäîæíèê³â óêðà¿íñüêî¿ àí³ìàö³¿ 

Герої "Конотопсь ої відьми" наївно д мають, що самі виріш ють свої долі - том й не знають ані печалі, ані страждання

Більшість представлених на виставці робіт аж нія не можна назвати дитячими - над ними є про що помір вати і дорослим
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 2 ëèïíÿ
Присвятіть день підбиттю підс м ів за мин лий місяць. Не роз-

починайте нія их справ, особливо пов'язаних з фінансовими пи-
таннями, бізнесом, підписанням од, оформленням серйозних
до ментів. Від ладіть важливі по п и. Самопоч ття є інди а-
тором дій мин лом : хто сіяв добро — пожне добрі плоди, а
хто чинив зло — отримає відповідною платнею, в отре підтвер-
дивши, що Всесвіт ф н ціон є за за оном вищої Справедли-
вості: "що віддав — те й отримав".
ОВНИ, поставити рап в сімейних непороз міннях допоможе
свідомлення власних провин. Я що рідні вдячні і вас совість не м чить,
значить, р хаєтеся правильном напрям . ТЕЛЬЦІ, не б дьте пиха-
тими. Фатальн залежність від рес рсів інших людей омпенс йте са-
мо ритичним ставленням до себе та щедрістю (матеріальною, мораль-
ною). БЛИЗНЮКИ, я що вам на ч жі інтереси та претензії начхати,
майте на вазі: інстин т самозбереження від лючено, тож можете при-
вабити ворожий д х. Контролюйте волю, бо спрово єте війн на три-
валий час. РАКИ, ляті нед и переслід ють вас — то наслідо д хов-
ної незрілості. Не овтайте пі л и за одинни ом, а розширюйте філо-
софсь ий р озір. Просіть Творця дати вам вищої М дрості. Не робіть
ниш ом ні ом зла, навіть под м и, тоді б де здоровитися. ЛЕВИ, я -
що на д ші песимізм чи триво а, бра є впевненості своїх силах, не
впадайте відчай, а моліться. Це захистить вас від вплив темних енер-
опото ів, наповнить цілющою бла одаттю. ДІВИ, вдома сейсмічна зо-
на. Все непро нозовано. Стос н и "бать и — діти" найболючіше місце,
тож ні о о не звин вач йте, до ладіть ма сим м з силь, аби свій
обов'язо ви онати на всі "сто". ТЕРЕЗИ, не спо шайте! Ваше слово
має ма ічний вплив на оле , тож своїми "захоплюючими" ідеями ри-
зи єте підвести їх під монастир. СКОРПІОНИ, "хоч " і "можна" на чаші
терезів має врівноваж ватися. Не пор ш йте то о баланс , вн трішній
моральний важіль вас працює відмінно. СТРІЛЬЦІ, я що ви в онт-
рах із оточенням — то озна а неприбор аної а ресії. Приспіть той вір с,
тоді д х зла оди наповнить ваш д шевний храм світлом бла одаті, а не-
доброзичливці стан ть вірними др зями. КОЗОРОГИ, проведіть ревізію
обіцяно і дотримайте дано о слова. Втім, винят із правила "ти мені
— я тобі" б ти не може, лише на бартерних засадах маєте ви он вати
те, про що вас просять. Плата за тр д має б ти е вівалентною, аби не
звалити на себе ч жі о ріхи. ВОДОЛІЇ, з хвальство на приятельсь ій
арені до добра не доведе. Справжня др жба — поняття наба ато шир-
ше й либше, ніж ви собі являєте. Тож ламати омедію, знехт вавши
святими ідеями, — тіль и робити собі ірше. РИБИ, ви залежні від об-
ставин. Тож домашні та професійні проблеми доведеться розв'яз вати
не на власний розс д, а та , я вима ають вищі сили.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ó ñóáîòó æóðíàë³ñòó, ðåäàêòîðó
ïðîåêòó “Ñâîáîäà Ñàâ³êà
Øóñòåðà” Ìóñòàô³ ÍÀÉÅÌ
âèïîâíèëîñÿ 27 ðîê³â. 
Зі святом йо о вітає видавець ж рнал
“Папараzzи” Валід АРФУШ:

М стафа – один із ращих ж рналістів У раїни. Я
щиро вітаю йо о з днем народження! Він може дома атися від політи ів
то о, чо о народ вартий і хоче сл хати. Він важний бать о і люблячий
чолові . Особливо приємно, що на сайті «Одно ласни и.р » М стафа
розмістив фото своєї дитини, вони обоє д же расиві. Радж всім зайти
на сайт і подивитися!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó íåä³ëþ íàðîäíèé äåïóòàò 
â³ä Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî,
çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè
Îëåêñàíäð ÀÁÄÓËË²Í
â³äñâÿòêóâàâ 46-ð³÷÷ÿ. 
З на оди дня народження вітання шле
народний деп тат від Партії ре іонів Олена
БОНДАРЕНКО:

Вітаю Оле сандра, за традицією, з днем народження! О рім дачі,
здоров’я та задоволення від життя, бажаю йом б ти чесним перед самим
собою і отрим вати від цьо о задоволення!

Ñüîãîäí³ çàñëóæåíèé ä³ÿ÷
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè,
ñï³âçàñíîâíèê ³ ãîëîâà ðàäè
äèðåêòîð³â òåëåêàíàëó «1+1»
Îëåêñàíäð ÐÎÄÍßÍÑÜÊÈÉ
ñâÿòêóº ñâîº 47-ð³÷÷ÿ. 
З днем народження йо о вітає ерівни

Київсь о о Медіа Холдин , радни Київсь о о місь о о олови з
питань свободи слова Казбе БЕКТУРСУНОВ:

Доро ий Сашо, доро ий Роднянсь ий! Кожний, хто займається мас-
медіа та медіа-бізнесом, знає, що ім’я Роднянсь о о – це по и що
найвдаліша ар’єра серед медіа-менеджерів У раїни. Бажаю й надалі
подавати при лад не лише рошової хват и та спіх , а й роз м ,
еле антності, здорово о л зд .
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Ðîçêîïêè Äåñÿòèííî¿
öåðêâè â³äíîâëÿòü
öüîãî ì³ñÿöÿ
Òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü íà ðîáîòè âèä³ëèëè äîáðî÷èíö³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У липні фахівці Інстит т
археоло ії НАН У раїни
відновлять роз оп и за-
лиш ів Десятинної цер -
ви. Роботи приз пинили
більш я на півро через
бра оштів. Нещодавно
на овцям допомі Фонд
охорони льт рної спад-
щини, звід и надійшло 3
млн рн. Цьо о вистачить
на два повноцінних сезо-
ни досліджень. Археоло и
план ють продовжити
роз оп и ф ндамент
льтової спор ди, зо ре-

ма від рити нові ділян и,
дослідити найдавніше Ки-
ївсь е ородище та давні
поховання.

Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ðîê³â ôà-
õ³âö³ ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ
Óêðà¿íè ïðîâîäèëè ðîçêîïêè Äå-
ñÿòèííî¿ öåðêâè. Êîøòè íà öå
ñïðÿìóâàëè ç ñóáâåíö³¿ äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó Êèºâó. Ó ëèñòîïà-
ä³ 2007-ãî äîñë³äæåííÿ ïðèçóïè-
íèëè ÷åðåç áðàê êîøò³â. Çà ñëî-
âàìè íàóêîâö³â, ãðîøåé íå áóëî
íàâ³òü äëÿ îõîðîíè ïàì’ÿòêè ³ñ-
òîð³¿. Òîìó äîâåëîñÿ çâåðíóòèñÿ
ïî äîïîìîãó äî ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-
äè, êîòðà ìàº ñâîþ êàïëè÷êó ïî-
áëèçó ì³ñöÿ ðîçêîïîê. ßê ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ðóñëàí Êó-
õàðåíêî, ñòàëîñÿ òàê, ùî, ïîïðè
çàÿâêó ì³ñüêî¿ âëàäè äî äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó 2008 ðîêó, íå
ââ³éøëè òàê³ îá’ºêòè, ÿê Äåñÿ-
òèííà öåðêâà, Ìèêîëà¿âñüêèé ñî-
áîð Ïîêðîâñüêîãî ìîíàñòèðÿ,
Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüêèé ñîáîð Âè-
äóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ.

“Íàòîì³ñòü ïåðåäáà÷åíî ðåêîí-
ñòðóêö³þ îá’ºêò³â, êîòð³, íà æàëü,
ôóíêö³é ñòîëèö³ æîäíèì ÷èíîì
íå ñòîñóþòüñÿ,— çàçíà÷èâ â³í.—

Öå, çîêðåìà, Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö
òà Âåðõîâíèé Ñóä (Êëîâñüêèé
ïàëàö). Òîáòî àäì³í³ñòðàòèâí³
ñïîðóäè, çàëè ïðèéîì³â, ÿê³ âè-
êîðèñòîâóþòü âèù³ äåðæàâí³ âè-
êîíàâ÷³ îðãàíè êðà¿íè”. Çà ñëî-
âàìè Ðóñëàíà Êóõàðåíêà, íèí³ø-
íüîãî ðîêó ùå íå ïðîâîäèëè äî-
ñë³äæåíü Äåñÿòèííî¿ öåðêâè. Íà
ùàñòÿ, ç êîøòàìè íàóêîâöÿì äî-
ïîì³ã Ôîíä îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè — ïîãîäèâñÿ ïðîô³-
íàíñóâàòè íàóêîâ³ ðîáîòè, ïåðå-
ðàõóâàâøè àðõåîëîãàì 3 ìëí ãðí.

“Ðîáîòè ìàþòü ðîçïî÷àòè âæå
ó ëèïí³,— ðîçïîâ³â Ðóñëàí Êóõà-
ðåíêî.— Âîíè òðèâàòèìóòü äî
ï³çíüî¿ îñåí³, à âçèìêó ¿õ çàêîí-
ñåðâóþòü ³ â³äíîâëÿòü íå ðàí³øå
í³æ íàâåñí³ 2009-ãî”. Ïàí Êóõà-
ðåíêî ñïîä³âàºòüñÿ, ùî â äåðæ-
áþäæåò³ íà íàñòóïíèé ð³ê óñå æ
òàêè ïåðåäáà÷àòü êîøòè äëÿ äî-
ñë³äæåíü Äåñÿòèííî¿ öåðêâè.
“Ñàìå çàâäÿêè ö³é àðõåîëîã³÷í³é
åêñïåäèö³¿ íàéðåàëüí³øå äîñë³-
äèòè âñ³ áóä³âåëüí³ ïåð³îäè ïàì’-
ÿòêè ³ â³äïîâ³äíèì ÷èíîì äàòè
îñòàòî÷íó â³äïîâ³äü, ÿêîþ áóëà
Äåñÿòèííà öåðêâà”,— ââàæàº íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” êåð³â-
íèê åêñïåäèö³¿, çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ
Óêðà¿íè Ãë³á ²âàê³í, ò³ëüêè-íî íà-
ä³éäóòü îá³öÿí³ êîøòè, ðîáîòè îä-
ðàçó æ â³äíîâëÿòü. “Çàãàëîì òðè
ì³ëüéîíè ãðèâåíü ñïîâíà âèñòà-
÷èòü íà íèí³øí³é ³ íàñòóïíèé ñå-
çîíè, òîáòî äëÿ ïðîâåäåííÿ îñ-
íîâíèõ ðîçêîïîê ôóíäàìåíòó Äå-
ñÿòèííî¿ öåðêâè,— ââàæàº â³í.—
Íàñàìïåðåä íàóêîâö³ â³äêðèþòü
íîâ³ ä³ëÿíêè, âèâ÷àòèìóòü íàéäàâ-
í³øå Êè¿âñüêå ãîðîäèùå òà ñòàðî-
âèíí³ ïîõîâàííÿ”. Çà éîãî ïðèïó-
ùåííÿìè, â öüîìó ðàéîí³ º ìî-
ãèëüíèêè. Çàãàëîì æå â÷åíèé ïðî-
òè òîãî, ùîá íà ì³ñö³ ðîçêîïîê
çãîäîì çâåëè ñïîðóäó Äåñÿòèííî¿
öåðêâè. “Íàðàç³ í³õòî òî÷íî íå
çíàº, ÿêîþ áóëà êóëüòîâà ñïîðóäà
íàñïðàâä³,— ïîÿñíþº â³í.— Òîìó
áóëî á äîðå÷íî ïî çàâåðøåííþ íà-
óêîâî¿ ðîáîòè çàêîíñåðâóâàòè îá’-
ºêò, ìóçåºô³êóâàòè. Çàëèøèâøè
éîãî íàùàäêàì. Àëå äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíî ðîçðîáèòè ïðîåêò, çíàéòè
â³äïîâ³äí³ êîøòè”. Ïàí ²âàê³í ðîç-
ïîâ³â, ùî â åêñïåäèö³¿ ðàçîì ç êè-
¿âñüêèìè àðõåîëîãàìè ïðàöþþòü
ôàõ³âö³ ç³ Ëüâîâà, íàóêîâö³ ³ç
ñàíêò-ïåòåðáóðçüêîãî Åðì³òàæó
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На обіцяні бла одійни ами ошти на овці вже в цьом місяці збираються
від рити нові ділян и та продовжити роз оп и залиш ів Десятинної цер ви,
заморожені листопаді мин ло о ро

Áåãåìîòèõà Áðåñòà
â³äçíà÷èëà ï³ââ³êîâèé
þâ³ëåé
Äî Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó
âîíà ïîòðàïèëà 
15-ð³÷íîþ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó ïîíåä³ëîê îäíà ³ç
ñòàðîæèë³â Êè¿âñüêîãî
çîîïàðêó — áåãåìîòèõà
Áðåñòà â³ä ñàìîãî ðàíêó
ïðèéìàëà â³òàííÿ ³ ïî-
äàðóíêè. Öüîãî äíÿ ¿é
âèïîâíèëîñÿ 50. Äî äíÿ
íàðîäæåííÿ þâ³ëÿðøà
îòðèìàëà â³ä äèðåêòîðà
çîîïàðêó Ñâ³òëàíè Áåð-
ç³íî¿ êâ³òè òà êîðçèíó ç
óëþáëåíèìè áàíàíàìè,

ìîðêâîþ, ÿáëóêàìè é
àïåëüñèíàìè. Îêð³ì
öüîãî, íàïåðåäîäí³ äíÿ
íàðîäæåííÿ ðîá³òíèêè
ðåêîíñòðóþâàëè âîëüºð
Áðåñòè. Ìàëåíüê³ êèÿíè
òàêîæ ïðèéøëè ïðèâ³-
òàòè îäíó ç íàéñòàð³øèõ
ìåøêàíîê ñòîëè÷íîãî
çîîïàðêó. Âîíè ïðèíåñ-
ëè ìàëþíêè ç ¿¿ ïîðòðå-
òîì òà ôðóêòè. Äî ñëî-
âà, Áðåñòà â Êè¿âñüêî-
ìó çîîïàðêó âæå 35 ðî-
ê³â. Ñþäè ¿¿ ïðèâåçëè

15-ð³÷íîþ ³ç ëåí³íãðàä-
ñüêîãî (íèí³ ñàíêò-ïå-

òåðáóðçüêèé) çâ³ðèí-
öÿ
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�б�дівництва
З�ідно�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�21.12.2006�ро���№314/371�ТОВ�“Лін�орн”�передана�земельна

ділян�а�площею�0,74��а�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о�центр��по

проспе�т��Мос�овсь�ом��28-А���Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.

Прое�т�розроблений�ТОВ�“ТАМ�Бород�ін”�і�являє�собою�двосе�ційний��омпле�с�14-20�поверхів,���я�ом��розміщено

офісні� приміщення,� тор"овельні� приміщення,�місця� "ромадсь�о"о� харч�вання� та� 254�машиномісць� �� підземном�

пар�ін"�.�При�прое�т�ванні�заб�дови�дотрим�вались�всі�вимо"и�чинних�б�дівельних�норм�і�правил�прое�т�вання,�я�і

належать�до��омпетенції�державно"о��онтролю.

Новостворених�робочих�місць�3580�чол.�Б�дівлю�б�де�під�лючено�до�місь�их�інженерних�мереж�(еле�тропостачання,

водопостачання,�теплопостачання).

Б�дівництво�об’є�та�відповідно"о�ф�н�ціонально"о�призначення�території,�визначено"о�"енеральним�планом�міста

Києва�для�забезпечення�місць�район�.

Прое�том�передбачені�заходи�щодо�зменшення�вплив��на�нав�олишнє�середовище.�

Б�дівництво� та� е�спл�атація� тор"овельно-офісно"о� центр��має� позитивний� хара�тер,� та�� я�� з� вводом�йо"о� в

е�спл�атацію�з’явиться�можливість�забезпечення�меш�анців�міста�додат�овими�робочими�місцями.�Зазначений�об’є�т

не�належить�до�“Перелі���видів�діяльності�та�об’є�тів,�що�становлять�підвищен��е�оло"ічн��небезпе��”�(Постанова

Кабінет��Міністрів�У�раїни�№�557�від�27.07.95).

Замовни��зобов’яз�ється�здійснювати�е�спл�атацію�об’є�та���відповідності�з�діючими�стандартами,�нормами�та

правилами�в�"ал�зі�охорони�нав�олишнь"о�середовища�і�техні�и�безпе�и.

Замовни��ТОВ�“Лін�орн”�(м.�Київ,�просп.�На��и�4/2,�тел.�294-25-09).

Генпрое�т�вальни��ТОВ�“ТАМ�Бород�ін”�(тел.�230-80-22).

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Димань�Сер"ія�Петровича,�я�ом��не-

обхідно�11.07.2008�ро���о�8.00�з’явитись�до

Оболонсь�о"о�районно"о�с�д��м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�о,�2-є,��аб.�16

в� я�ості� відповідача� для� �часті� �� роз"ляді

цивільної� справи� за� позовом�Димань� Аліни

Ві�торівни�до�Димань�Сер"ія�Петровича�про

розірвання�шлюб�.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,

я�а�бере��часть���справі,�передбаченні�ст.ст.

169,�170�ЦПК�У�раїни,�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.

С�ддя�Л.П.�С�ш�о.

Територіальне��правління�державної�с�дової

адміністрації�в�місті�Києві

о�олош�є�про�проведення��он��рс��

на�заміщення�ва�антних�посад:

- �оловно�о� спеціаліста�відділ��планово-фінансової�діяльності,�б�х"алтерсь�о"о

облі���і�звітності�(основні�вимо�и: вища�е�ономічна�освіта,�нави�и�роботи�на�ПК);

- �оловно�о�спеціаліста�відділ���адрової�роботи,�ор"анізаційно"о�забезпечення

діяльності� �валіфі�аційних� �омісій� та� ор"анів� с�ддівсь�о"о� самовряд�вання

(основні�вимо�и:�вища�юридична�освіта,�досвід�роботи).

Додат�ова�інформація�щодо�основних�ф�н�ціональних�обов’яз�ів,�розмір��та

�мов�оплати�праці�надається�за�номером�телефон��—�279-01-27.

До��менти�приймаються�протя"ом�30��алендарних�днів�від�дня�оп�блі��ван-

ня�о"олошення�про�проведення��он��рс�.

Територіальне��правління�державної�с�дової

адміністрації�в�місті�Києві

повідомляє,�що�Національна�юридична�а�адемія�У�раїни�

імені�Ярослава�М�дро�о�здійснює�прийом�до��ментів�на�денн�

форм��навчання�на�фа��льтет�під�отов�и�професійних�с�ддів�

на�2008-2009�навчальний�рі�.

Основні�вимо�и�до��андидатів:

- ві��не�менше�24�ро�ів;

- �валіфі�ація�спеціаліста�за�спеціальністю�“Правознавство”;

- стаж�роботи�в�"ал�зі�права�не�менше�двох�ро�ів�після�за�інчення�ВНЗ;

- володіння�державною�мовою.

Прийом�до��ментів�для�вст�п��на�фа��льтет�здійснюється�до�5�серпня�2008�ро��.

Додат�ов��інформацію�можна�отримати�в�Територіальном���правлінні�державної�с�до-

вої�адміністрації�в�місті�Києві�за�адресою:�пров.�Геор"іївсь�ий,�7,�за�тел.:�(044)�279-01-27.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє�представни�а�позивача�Г�л��Ві�торію

Оле�сандрівн��про�те,�що�сл�хання�справи�№�22-5225/08�за�апеляційною�с�ар"ою

представни�а�позивача�на��хвал��Шевчен�івсь�о"о�районно"о�с�д��м.�Києва�від

18.03.2008� ро��� в� справі� за� �лопотанням� ТОВ� “Паливно-енер"етична� �омпанія

“Енер"оСоюз”�про�с�ас�вання�рішення�МКАС�при�Тор"ово-промисловій�палаті�У�-

раїни� за� позовом� П�шінсь�і� В.М.� до� ТОВ� “Паливно-енер"етична� �омпанія

“Енер"оСоюз’”�про�визнання�недійсним��онтра�т��відб�деться�9�липня�2008�ро��

о�15.50�в�приміщенні�Апеляційно"о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Воло-

димирсь�а,�15,�2-й�поверх.

У�разі�неяв�и�справ��б�де�роз"лян�то�за�вашої�відс�тності.

С�ддя�В.М.�Вовчен�о.

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає�Марценю��Володимира

Андрійовича,�я�ий�проживає�в�м.�Києві�по�пр.�40-річчя�Жовтня,�17-б,��в.�8,��імн.�6,

в�я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання�по�справі�за�позовом�Голосіївсь�а�РДА�до

Марценю��В.Л.,�ВГІРФО,�третя�особа:�ТОВ�“Житлови�-Плюс”�про�визнання�особи

та�ою,�що�втратила�право��орист�вання�житловим�приміщенням,�що�відб�деться

17�липня�2008�ро���о�12.30�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол-

�овни�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі�йо"о�неяв�и�на�в�азан��дат�,�с�д�роз"лядатиме�справ��без�йо"о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Король�Оле�сандра�Єв"ено-

вича,� я�ий� проживає� за� адресою:�м.� Київ,� пр-т� Червонозоряний,� 152-а,� "�рт.,� в

я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання�по�справі�за�позовом�ТОВ�“У�раїнсь�ий�про-

мисловий�бан�”�до�Король�О.Є.,�про�стя"нення�забор"ованості�за��редитним�до"о-

вором,�що�відб�деться�28�липня�2008�ро���о�12.30,�в�приміщенні�с�д��за�адресою:

03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі�йо"о�неяв�и�на�в�азан��дат�,�с�д�роз"лядатиме�справ��без�йо"о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�с�дове�засідання���справі�за�по-

зовом�С�пр�н�Ірени�Вільївни�до�Гері�Оле"а�Юрійовича,�треті�особи:�Грицай�Дмитро�Ми�олайо-

вич,�Ф�мельов�Ілля�Оле�сандрович,�про�повернення�сплачених�"рошових��оштів�та�відш�од�ван-

ня�моральної�ш�оди�в�зв’яз���з�неви�онанням�зобов’язання�відб�деться�10.07.2008�ро���о�17.00.

На�підставі�вищеви�ладено"о,�відповідач����справі�Гері�Оле"��Юрійович��необхідно�з’явитися

до�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�М.�Кривоноса,�25,��аб.�11.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Та�ож�повідомляю,�що�в�разі�повторної�неяв�и�в�с�дове�засідання�справ��б�де�роз"лян�то��

відс�тність�відповідача.

С�ддя�Л.Г.�Сітайло.

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�спра-

ва�№ 2-1047�за�позовом�Першіної�Світлани�Ва-

лентинівни�до�Першина�Павла�Ар�адійовича,

Першиної� Валентини� Гри"орівни� про� виділ

част�и�в�спільном��майні.�Роз"ляд�зазначеної

справи� повторно� призначено� на� 11� липня

2008р.�об�11.30���Шевчен�івсь�ом��районно-

м��с�ді�м.�Києва,��аб.�№�46,�с�дді�К�халейшвілі

Ю.Л.,�адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ла-

сточ�іна,�б�д.�10-б.

С�д�ви�ли�ає�Першина�Павла�Ар�адійови-

ча,�Першин��Валентин�� Гри"орівн�� в� с�дове

засідання�я��відповідачів.

Яв�а�до�с�д��є�обов’яз�овою.�У�разі�неяв�и

відповідачів�справа�б�де�роз"лядатися�за�на-

явними�до�азами.

С�ддя�К�халейшвілі�Ю.Л.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,�що�9�липня�2008 ро���о

14.00�б�де�роз"лядатися�цивільна�спра-

ва� за� позовом�ВАТ “Райффайзен�Бан�

Аваль”� до� К�рлю�а� І.М.,�Паст�х� А.М.,

Кравчен�о�С.П.�про�стя"нення�забор"о-

ваності.� В� с�дове� засідання� ви�ли-

�ається� відповідач� К�рлю�� І"ор�Ми�о-

лайович.�В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз-

"лян�то���ваш��відс�тність.�Адреса�с�-

д�:� м.� Київ,� пр-т Мая�овсь�о"о,� 5-В,

�аб. №�25.

С�ддя�Я.В.�Головачов.

Втрачений� диплом�ма"істра� з� відзна�ою

КВ №30312113� від� 26.06.2006� р.� Київсь�о"о

міжнародно"о��ніверситет��на�ім’я�Ястребча�

Валентини�Ми�олаївни�вважати�недійсним.

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Ци"анова�Дмитра�Ми�олайовича,

я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ло-

моносова,�30/1,��в.�93,�в�я�ості�відповідача�в

с�дове�засідання�по�справі�за�позовом�Довбиш

С.П.�до�ДПП�Ци"анова�Д.М.,�про�відш�од�ван-

ня�матеріальних� та�моральних� збит�ів,�що

відб�деться� 29� липня� 2008�ро��� о� 12.30,� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,

в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі�йо"о�неяв�и�на�в�азан��дат�,�с�д�роз-

"лядатиме�справ��без�йо"о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Вільжевсь�і�Ганна�Славівна�ви�ли�ається�в�с�-

дове�засідання�я��за�онний�представни��непо-

внолітньо"о�Дерябіна�Вячеслава�Сер"ійовича�для

роз"ляд��цивільної�справи�за�позовом�Дерябіна

Сер"ія� Володимировича,� Дерябіної� Галини

Сер"іївни�до�Вільжевсь�і�Ганни�Славівни,�я��за-

�онно"о�представни�а�неповнолітньо"о�Дерябіна

Вячеслава�Сер"ійовича,�Відділ�� "ромадянства

іммі"рації� та�реєстрації�фізичних�осіб�Свято-

шинсь�о"о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�третя

особа:�Ор"ан�опі�и�та�пі�л�вання�Святошинсь�ої

районної���м.�Києві�державної�адміністрації

про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право

�орист�вання� жилим� приміщенням� на� 10.30

14 серпня�2008�ро���в�Святошинсь�ом��район-

ном�� с�ді� м. Києва� (м.� Київ,� в�л.� Я.� Коласа,�

27-а,�зал�с�дових�засідань�№�2,��абінет�№�3).

С�ддя�В.А.�Твердохліб.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�повідомляє,�що�15.07.2008�ро���о�17.00

відб�деться� роз"ляд� цивільної� справи� за

позовом�ЗАТ�СК� “Інтер-Гарант”� до� Гера-

щен�о�В.Д.�про�відш�од�вання�ш�оди.

Роз"ляд�справи�відб�деться�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��в.�16�під�"олов�-

ванням�с�дді�Ма��хи�А.А.

У� с�дове� засідання� ви�ли�ається� від-

повідач� Геращен�о�Валерій�Дмитрович,

м. Київ,�в�л. Виборзь�а,�91-А,��в.�115.

В�разі�вашої�неяв�и�справ��б�де�роз"ля-

н�то�без�вашої��часті.

С�ддя�А.А.�Ма��ха.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате"орія� 2, серія� А,

№ 342467�на�ім’я�Бабен�а�Івана

Ми�олайовича� вважати� недійс-

ним.

Дарниць�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� в� я�ості� від-

повідача� Татарч���Оле�сандр�� Іва-

нівн��по�цивільній�справі�№ 2-3132

за�позовом�Бо"омолова�Михайла�Пе-

тровича� про� розірвання�шлюб�� на

11.07.2008 р.� за� адресою:� в�л. За-

слонова, 16, �аб.�157.

С�ддя�К�рєн�ов�Е.С.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�30�липня�2008�ро���о�12.00

б�де�роз"лядатися�цивільна�справа�за�по-

зовом�Марінчен�о�Т.�М.�до�ТОВ�“ФК�“МС

І Фінанси”,�ПП�“ГАЛИЧИНАБУД”,�Київсь�о-

"о�місь�о"о�БТІ,� Деснянсь�ої� районної� �

м. Києві� державної� адміністрації� про� виз-

нання�права�власності.�В�с�дове�засідання

ви�ли�ається� відповідач� ТОВ� “Фінансова

�омпанія� “МС� І�Фінанси”.� В� разі� неяв�и

справ��б�де�роз"лян�то���ваш��відс�тність.

Адреса� с�д�:�м.�Київ,� пр-т�Мая�овсь�о"о,�

5-В,��аб.�№�25.

С�ддя�Я.В.�Головачов.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає�Лазарєва�Валерія

Михайловича,�я�ий�проживає�в�м.�Києві

по�в�л.�Цимбалів�Яр,�59,��в.�1�в�я�ості

відповідача�в�с�дове�засідання�по�справі

за�позовом:�Лазарєвої�Т.Б.�до�Лазарєва

В.М.,� про� визнання� особи� та�ою,�що

втратила�право��орист�вання�житловим

приміщенням,�що�відб�деться�18�липня

2008�ро���о�8.00�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни-

�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі� йо"о� неяв�и� на� в�азан�� дат�,

с�д�роз"лядатиме�справ��без�йо"о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Втрачений�ст�дентсь�ий

�вито��№ 32986984�

НТУУ�“КПІ”�на�ім’я�

Селець�ої�Ро�сани�Петрівни

вважати�недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�збори�а�ціонерів�ЗАТ�“У�рвторчормет”,�я�і�відб�д�ться�11�вересни�2008�ро���о�16.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ка�нась�а,�27,�а�товий�зал�товариства

Порядо��денний:

1. Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-"осподарсь�ої�діяльності�товариства�за�2007�рі�.

2. Звіт�На"лядової�Ради�за�2007�рі�.

3. Звіт�Ревізійної��омісії�за�2007�рі�.�Затвердження�звіт��і�виснов�ів�Ревізійної��омісії�про�фінансово-"о-

сподарсь���діяльність�ЗАТ�“У�рвторчормет”���2007�році.

4. Затвердження�річно"о�звіт��та�баланс��ЗАТ�“У�рвторчормет”�за�2007�рі�.

5. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���за�2007�рі�.

6. Затвердження�основних�напрям�ів�діяльності�товариства�на�2008�рі�.

7. Прийняття� рішення� про� збільшення� розмір�� стат�тно"о� (с�ладено"о)� �апітал�� Товариства�шляхом

збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових�внес�ів.

8. Про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�Товариства�та�затвердження�прото�ол��рішення�про�за-

�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

9. Про�визначення��повноважено"о�ор"ан��Товариства,�я�ом��надаються�повноваження,�пов’язані�з�за-

�ритим�(приватним)�розміщенням�а�цій.

10.Визначення�вповноважених�осіб��повноважено"о�ор"ан��Товариства,�я�им�надаються�повноваження

проводити�дії�щодо�забезпечення�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій.

11.Внесення�(затвердження)�змін�до�вн�трішніх�нормативних�до��ментів�Товариства.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ЗАТ�“У�рвторчормет”�(тис.��рн)

Інформація�з�питання�збільшення�стат�тно�о��апітал��Товариства�з�ідно�зі�ст.�40�За�он��У�-

раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”.�Мотиви,�спосіб�та�мінімальний�розмір�збільшення�ста-

т�тно�о�(с�ладено�о)��апітал�

Збільшення� розмір�� стат�тно"о� (с�ладено"о)� �апітал�� проводиться� з�метою� зал�чення� додат�ових

�оштів,�що�б�д�ть�спрямовані�на�подальший�розвито��Товариства.�Мінімальний�розмір�збільшення�ста-

новить�5�202�120,00�(п’ять�мільйонів�двісті�дві�тисячі�сто�двадцять)�"ривень.

Збільшення�розмір��стат�тно"о�(с�ладено"о)��апітал��проводиться�за�рах�но��додат�ових�"рошових

внес�ів�шляхом� збільшення� �іль�ості� а�цій� існ�ючої� номінальної� вартості� та� за�рито"о� (приватно"о)

розміщення�520�212�(п’ятсот�двадцять�тисяч�двісті�дванадцять)�простих�іменних�а�цій�існ�ючої�номіна-

льної�вартості�10,00�(десять)�"ривень��ожна,�в�до��ментарній�формі�існ�вання,�за"альною�номінальною

вартістю�5�202�120,00�(п’ять�мільйонів�двісті�дві�тисячі�сто�двадцять)�"ривень,�я�і�вип�с�аються�додат-

�ово.�Після�збільшення�стат�тно"о�(с�ладено"о)��апітал��Товариства�йо"о�розмір�с�ладатиме�6�688�440,00

(шість�мільйонів�шістсот�вісімдесят�вісім�тисяч�чотириста�соро�)�"ривень.

Прое�т�змін�до�Стат�т��Товариства���зв’яз���із�збільшенням�Стат�тно�о�(с�ладено�о)��апіта-

л��Товариства:

“4.2.�Стат�тний�(с�ладений)��апітал�Товариства�с�ладає�6�688�440,00�(шість�мільйонів�шістсот�вісімде-

сят�вісім�тисяч�чотириста�соро�)�"ривень.�Стат�тний�(с�ладений)��апітал�Товариства�поділений�на�668 844

(шістсот�шістдесят�вісім�тисяч�вісімсот�соро��чотири)�шт��и�простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю

10,00�(десять)�"ривень��ожна.�Товариство�вип�с�ає�а�ції���до��ментарній�формі”.

Дані�про��іль�ість�та�за�альн��вартість�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово:�Додат�ово�вип�с-

�ається�520 212�(п’ятсот�двадцять�тисяч�двісті�дванадцять)�простих�іменних�а�цій�існ�ючої�номінальної

вартості�10,00�(десять)�"ривень��ожна,�в�до��ментарній�формі�існ�вання,�за"альною�номінальною�вартістю

5 202 120,00�(п’ять�мільйонів�двісті�дві�тисячі�сто�двадцять)�"ривень.

Відомості�про�номінальн��вартість�а�цій:�номінальна�вартість�а�цій�не�змінюється�та�становить

10,00�(десять)�"ривень.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:

А�ціонери�Товариства�мають�переважне�право�на�придбання�а�цій,�щодо�я�их�прийнято�рішення�про

за�рите�(приватне)�розміщення,����іль�ості,�пропорційно�їх�часто����стат�тном��(с�ладеном�)��апіталі�То-

вариства�на�дат��почат���стро���розміщення.

Дата�почат���і�за�інчення�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій:

Перший�етап:�з�27.10.2008�ро���по�14.11.2008�ро��;

Др�ий�етап:�з�19.11.2008�ро���по�21.11.2008�ро��.

Порядо��відш�од�вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно�о�(с�ла-

дено�о)��апітал�:�Збит�ів�а�ціонерів,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно"о��апітал��Товариства,�не�пе-

редбачається.

З�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�За"альних�зборів,�можна�ознайомитись���юридич-

ном��відділі�Товариства.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�б�де�проводитись�11�вересня�2008�ро���на�першом��поверсі

адміністративно-поб�тово"о��орп�с��з�15.00�до�15.45.

Для�реєстрації�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�;�для�представни�ів�а�ціонерів�-�дор�-

чення�на�право��часті���зборах,�оформлене���відповідності�до�чинно"о�за�онодавства.

Телефон�для�довідо��559-48-93.

Правління�ЗАТ�“У�рвторчормет”

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітній попередній

Усьо"о�а�тивів 22842,6 37555,5

Основні�засоби 80674,5 48490,6

Дов"остро�ові�фінансові�інвестиції 19720,9 20945,8

Запаси 9279,5 8219,6

С�марна�дебіторсь�а�забор"ованість 185330,8 107635,7

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 12,8 81,3

Нерозподілений�приб�то� 24757,9 12587,8

Власний��апітал 44671,5 32508,3

Стат�тний��апітал 1486,3 1486,3

Дов"остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 83864,2 90558,7

Чистий�приб�то��(збито�) 12247,0 580,0

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 148632 148632

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя"ом�період��(шт.) 2 259

За"альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій�протя"ом

період�
0,020 3,585

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 919 890
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, 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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1704
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Мирослав ПОПОВИЧ, дире -
тор Iнстит т філософії імені
Г. С овороди НАН У раїни:
— Я не люблю та их ате орій,

я ерой, святий, подвижни . Я
етьман і адміністратор, Мазепа
б в д же льт рним діячем. За час
сво о переб вання на посаді він
зробив ба ато для Києва – б д вав
цер ви, період йо о правління за-
вершився спо оєм (перед цим б -
ла Р їна і ромадянсь і війни).
Спроба Івана Мазепи вирватися з
обіймів “старшо о брата” не б ла
першою. Ба ато етьманів нама а-
лися вис очити з лещат Росії. І о-
ворити, що він б в проти раїнсь-
их національних інтересів – без-
л здо. Я би йом вдалося пере-
йти під проте торат Швеції (я ий
пра тично б в формальною за-
лежністю), У раїна б лише ви ра-
ла. Йо о особистість, тім, не ви -
ли ає мене захоплення, том що
після роман з хрещеницею Коч -
беїхою він зробив донос Петр І на
сво о приятеля і можливо о тестя
Коч бея. Страта Коч бея не при -
рашає Мазеп . Але не можна
порівнювати особисті вчин и з
політичними наслід ами. Вважати,
що Іван Мазепа зрадив, немає
жодних підстав!

Володимир ЄШКІЛЄВ, пись-
менни :
— Усі реальні особистості – не-

одномірні, ба атомірні. Одна лю-

дина може б ти і ероєм, і зрад-
ни ом, видатний діяч в особисто-
м житті може не мати спіх . Лю-
дина – с ладний феномен. В Іва-
на Мазепи б ло б рхливе, с лад-
не життя. Він ви он вав різні ролі
в різних історичних сит аціях. Йо-
о мож ть оцінювати люди заан-
ажовані, я і на ладають ярли и,
я “зрадни ”, “ ерой”. На мою
д м , він тра ічний персонаж
історії, я ий отримав влад і мож-
ливість здійснення історичних
прое тів, а в інці життя залишив-
ся при повній р їні, без влади. Ма-
зепа мав б ти і жорсто им, і
підст пним, іна ше він не став би
етьманом, що є йо о визначним
життєвим дося ненням. Це не дає
права чіпляти людині ярли и.
Фільм “Молитва за етьмана Ма-
зеп ” спростив образ Мазепи.
Сьо одні потрібне нове мистець-
е й історично-професійне прочи-
тання образ . Важливо, щоб йо о
не ви ористов вали я р пор, пра-
пор, політичний символ, а поста-
вилися достойно я до людини.

Андрій БЛАГУН, часни р-
т “Тарта ”:
—За часів радянсь ої влади б -

ла історія одна, при незалежній У -
раїні — інша. Не знаєш, де прав-
да! Одна приємно, що йо о
пам’ятають. У м зичном світі є
навіть фестиваль “МазепаFEST”,
я ий відб вся десь місяць том .

²âàí Ìàçåïà áóâ… 

Гри орій ГЕРМАН, телевед чий:
—Це залежить від то о, де зр чніше— в с пермар еті

чи на рин . Але ні оли не п ю нічо о в баб сь, я і
продають із трот арів, – це антисанітарія. Я не хоч
підхопити санітарно-епідеміоло ічний “б ет”, я не
мі робіоло , щоб дослідж вати мі роор анізми, я і
жив ть на овочах і фр тах. А на базарі ін оли тор юся,
мене дід сь з Одеси, том при ад ю тор и на Привозі!

Оле сій ОМЕЛЬЯНЕНКО, деп тат Київради:
— Городин п ю на Володимирсь ом рин в

баб сь — там більший вибір. А основн частин овочів
та фр тів отрим ю від бать ів. Я проти то о, щоб
продавали прод ти на трот арах. Районні адміністрації
повинні забезпечити достатню іль ість рин ів зб т .
Прод цію слід реалізов вати на спеціально
ор анізованих точ ах, що мають сі рин ові атриб ти,
зо рема і санітарно-епідеміоло ічний онтроль. А

тор юся обов’яз ово — це для мене тренін , я
бізнесі.

Ві тор ПАВЛІК, співа :
— Та ба ато роботи ст дії зв озапис , що, на

жаль, заб в, я то вибирати помідори, о іроч и,
циб ль . Коли жив Т реччині, навчився тор ватися,
в цій раїні тор івлю вза алі розцінюють я особливий
вид мистецтва. В цьом є особливий шарм! Сьо одні
повністю веде домашнє осподарство др жина.
Величезне їй спасибі за те!

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор:
— Я п ю в с пермар еті, бо бра є час на базар

бі ти. Звісно, на рин ліпше п вати, та і я ість прод тів
раща, і різноманітність, можна с шт вати… Бачиш,
нас іль и ба ата наша земля. На базарі я, звичайно,
тор юся – це арний рит ал: і нам добре, і вам добре!

Äå ó ñòîëèö³ âè êóïóºòå ãîðîäèíó? 

Êèÿíè ââàæàþòü
Ìàçåïó ïàòð³îòîì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Íàòàë³ÿ Îíèøêî 
ðîáèòü çíèæêè äëÿ êèÿí 
Æ³íêà ïðîäàº âëàñí³ îâî÷³ áåç í³òðàò³â 
²ãîð ÑÂÀ×²É 
“Õðåùàòèê” 

По и ияни ще сплять,
Наталія Ониш о же везе
для них свіж ородин з
Іван ова. Вирощ є овочі
на власній землі, хімі атів
для до ляд за рослинами
не ви ористов є. Отож на
Л ’янівсь ом рин неї
можна придбати лише о-
рисні й найсвіжіші про-
д ти. А оловне, вони на
ривню-дві дешевші, ніж
пере пни ів.

Íàòàë³ÿ Îíèøêî ïðîêèäàºòü-
ñÿ î ï³â íà ÷åòâåðòó ðàíêó. Âæå
î ï’ÿò³é âîíè ðàçîì ³ç ÷îëîâ³êîì
âåçóòü äî Êèºâà îâî÷³ íà ïðî-
äàæ. Ç³ ñâî¿õ 48 ðîê³â æ³íêà ìàé-
æå äåñÿòü òîðãóº íà Ëóê’ÿí³âñü-
êîìó ðèíêó. Âèðîùóº âñå ñàìà.
Ìàº 80 ñîòîê á³ëÿ âëàñíî¿ õàòè
â ñåë³ ²âàíêîâ³ Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³. 

Íèí³ ïàí³ Îíèøêî ïðîäàº
êàðòîïëþ, ìîðêâó, áóðÿê, êàïóñ-
òó, îã³ðêè òà ïîì³äîðè. Êàæå, ùî
ïîëóíèöåþ íå çàéìàºòüñÿ, áî íå
âñòèãàº äîãëÿäàòè. Ãåðá³öèäè òà
³íø³ õ³ì³êàòè, ùî “ïðàöþþòü”
çàì³ñòü ëþäèíè, íà ñâî¿é çåìë³
ãîñïîäèíÿ íå âèêîðèñòîâóº
ïðèíöèïîâî. Óäîáðþº ðîñëèíè
ãîñïîäèíÿ ëèøå ãíîºì. Ïàí³
Îíèøêî äîáðå çíàº, ÿê âèðîùó-
âàòè îâî÷³, áî ïðàöþâàëà ó êîë-
ãîñï³, äîêè òîé íå ðîçâàëèâñÿ. 

“Êîëèñü áóëî äå ðîáèòè, ìàëè
êîëãîñï, ôàáðèêó. À òåïåð
òîðã³âëÿ â Êèºâ³ — íàø ºäèíèé
çàðîá³òîê”, — êàæå ïðîäàâùèöÿ.
Ïî ïðîäóêòè äî íå¿ ïðèõîäÿòü
ïîñò³éí³ êë³ºíòè. Çàïåâíÿþòü, ùî
îã³ðêè òóò íàéõðóìê³ø³, à áóðÿ-
êè òà ìîðêâà — ñâ³æ³ é ñîêîâèò³.
Êð³ì òîãî, ïàí³ Îíèøêî íå ïå-
ðåêóïîâóº, à ïðîäàº ñâîº, òîìó
ö³íè ó íå¿ íà ãðèâíþ-äâ³ íèæ÷³. 

“Êîëè ïðîñÿòü â³äïóñòèòè äå-
øåâøå, ÿ äàþ. Ë³ïøå õàé ëþäÿì
ï³äå íà êîðèñòü, àí³æ âåçòèìó

òîâàð íàçàä äîäîìó”, — ïîÿñ-
íþº âîíà. Íàòàë³ÿ Îíèøêî íà-
ìàãàºòüñÿ çà äåíü ïðîäàòè âñå,
ùî ïðèâåçëà, ùîá îâî÷³ íå çà-
ëåæóâàëèñü. Òîìó ïðèâîçèòü ñà-
ìå ñò³ëüêè, ñê³ëüêè òðåáà — òðè
ÿùèêè îã³ðê³â, ì³øîê ìîðêâè.
ßêùî íå âñòèãàº ðåàë³çóâàòè äî
âå÷îðà, òî é çîâñ³ì çíèæóº ö³íó.
À âò³ì, òàêèé çàðîá³òîê ñåçîí-
íèé. 

Ïîêè º ñâ³æ³ îâî÷³, ïàí³ Íà-

òàëÿ ìîæå âòîðãóâàòè 300—400
ãðí íà äåíü. Ïîò³ì àêòèâíèé çà-
ðîá³òîê ïðèïèíÿºòüñÿ. Æ³íêà
êàæå, ùî ãðîøåé â³äêëàäàòè íå
âäàºòüñÿ — çà ñâ³òëî òðåáà ïëà-
òèòè, äîäîìó ùîñü êóïèòè, ìî-
ëîäøó äîíüêó äî øêîëè ãîòóâà-
òè. ßê ò³ëüêè-íî çàê³í÷óºòüñÿ
ñåçîí, Íàòàë³ÿ Îíèøêî çíîâó
áåðåòüñÿ äî çåìë³, ùîá çãîäîì
íà í³é âèðîñëè êîðèñí³ îâî÷³
äëÿ êèÿí
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Іван Мазепа був:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+24°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +22...+24°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +23...+25°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +23...+25°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé  äîù. Â³òåð
ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü  +18...+20°Ñ, âíî÷³
+15...+17°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Аби привезти для иян свіжі овочі без нітратів, житель а села Іван ова,
що під Києвом, Наталія Ониш о встає о пів на четверт ран
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1. Ïàòð³îòîì Óêðà¿íè — 32%
2. Òèïîâèì óêðà¿íñüêèì ïîë³òèêîì —28% 
3. Íåùàñëèâîþ ëþäèíîþ —17%
4. ªâðîïåéñüêèì ïîë³òè÷íèì ä³ÿ÷åì —12%
5. Çðàäíèêîì —11%


