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Çóñòð³÷ äâîõ âëàä
Äåíèñ Áàññ çàïðîïîíóâàâ í³ìåöüêèì ³íâåñòîðàì ìàñøòàáí³ ïðîåêòè äî ªâðî-2012

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Учора вперше після призначення на посад з
офіційним візитом на запрошення Президен-
та до Києва приб ла Федеральний анцлер
Німеччини Ан ела Мер ель. Основна мета
приїзд — проведення пере оворів про збли-
ження У раїни та ЄС і вст п до НАТО. Одна
до и ці питання залишаються на абстра тно-
м рівні, столична влада запропон вала пані
Мер ель он ретні пропозиції про рамі під-
отов и до Євро-2012. Зважаючи на досвід,
Німеччина зможе інвест вати та реаліз вати
масштабні прое ти під час під отов и до
ф тбольно о чемпіонат , заявив перший за-
ст пни олови КМДА Денис Басс.

Ó ñòîëè÷íèé àåðîïîðò “Áîðèñï³ëü” íà ñïåöë³òàêó Ôå-
äåðàëüíèé êàíöëåð Í³ìå÷÷èíè Àíãåëà Ìåðêåëü ó÷îðà
ïðèáóëà ïðèáëèçíî î 12-é. Öå ¿¿ ïåðøèé â³çèò äî Óêðà-
¿íè ï³ñëÿ îáðàííÿ íà ïîñàäó ó 2005 ðîö³. Á³ëÿ òðàïà ¿¿ çó-
ñòð³÷àëè ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ,
ïîñîë Í³ìå÷÷èíè â Óêðà¿í³ Ðàéíãàðä Øåôåðñ òà äèðåê-
òîð ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì Öåíòðó Ðàçóìêîâà Âàëåð³é ×à-
ëèé. Îñíîâíîþ ïðîãðàìîþ äíÿ ïàí³ Ìåðêåëü ñòàëà çó-
ñòð³÷ ³ç Ïðåçèäåíòîì òà ïðåì’ºðîì Óêðà¿íè, íà çàïðîøåí-
íÿ ÿêèõ âîíà ïðè¿õàëà. Îäíàê êîíñòðóêòèâí³øèìè çà ÷åð-
ãîâ³ ïåðåìîâèíè ïðî ÍÀÒÎ ñòàëî íàäàííÿ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ ³íâåñòèö³é ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè êðà¿íè òà ñòîëè-
ö³ äî ªâðî-2012 â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè. “Êè¿â ãîòîâèé çàïðî-
ïîíóâàòè ³íâåñòîðàì ç Í³ìå÷÷èíè ðåàë³çàö³þ ìàñøòàáíèõ
ïðîåêò³â. Ìàëî òîãî, ìè âæå ìàºìî íèçêó ïðèâàáëèâèõ
ïðîïîçèö³é, ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî çàö³êàâëÿòü í³ìåöüêèõ ³í-
âåñòîð³â. Ñòîëèöÿ äàâíî ñï³âïðàöþº ç Ëåéïöèãîì òà
Ìþíõåíîì, ÿê³ º ñïîð³äíåíèìè ì³ñòàìè. Òîìó ìåí³ îñîá-
ëèâî ïðèºìíî â³òàòè âèñîêîïîâàæíèõ í³ìåöüêèõ ãîñòåé
ó Êèºâ³”,— çàÿâèâ Äåíèñ Áàññ. Â åêñêëþçèâíîìó êîìåí-
òàð³ “Õðåùàòèêó” â³í äîäàâ, ùî “íå ñóìí³âàºòüñÿ ó ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêò³â ³ç Í³ìå÷÷èíîþ, çâàæàþ÷è íà ¿¿ äîñâ³ä
ïðîâåäåííÿ çìàãàíü òàêîãî ðàíãó”. Íàãàäàºìî, ùî ÷åì-
ï³îíàò ªâðîïè Í³ìå÷÷èíà ïðèéìàëà ó ñåáå â 2006 ðîö³.
Òîä³ ìàò÷³ ïðîâîäèëè ó 12 ì³ñòàõ ÔÐÍ. Çà ð³çíèìè ï³ä-
ðàõóíêàìè, ïðèáóòêè í³ìåöüêîãî á³çíåñó íà ïðîåêòàõ, ïî-
â’ÿçàíèõ ç ªâðî, òîä³ ñòàíîâèëè ùîíàéìåíøå 10 ìëðä ºâ-
ðî. Í³ìå÷÷èíó òàêîæ ïðîïîíóâàëè ÿê àëüòåðíàòèâó Óêðà-
¿í³ òà Ïîëüù³ â ðàç³ ïðîâàëó ï³äãîòîâêè äî ×åìï³îíàòó-
2012. “Ìîæíà ñì³ëèâî ïðîãíîçóâàòè, ùî í³ìåöüê³ ³íâåñ-
òîðè çàö³êàâëÿòüñÿ ïðîïîçèö³ÿìè ñòîëè÷íî¿ âëàäè, îñî-
áëèâî ó ñôåð³ ï³äãîòîâêè ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà: äîð³ã,
ðîçâ’ÿçîê òà ãîòåëüíîãî ñåêòîðó”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð êîíñàëòèíãîâîãî àãåíòñòâà “Austin”, åêñïåðò ô³-
íàíñîâèõ ðèíê³â Àíàòîë³é Ãðèøêîâåöü. Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ â
àåðîïîðòó Àíãåëà Ìåðêåëü âèðóøèëà íà ïåðåìîâèíè ç
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì Þùåíêîì. ßê áóëî çà-
ÿâëåíî ùå íàïåðåäîäí³ â³çèòó, îñíîâíèìè ïèòàííÿìè
ðîçìîâè ñòàëè äâîñòîðîíí³ â³äíîñèíè, åêîíîì³êà, à îñî-
áëèâî åíåðãåòè÷íèé ñåêòîð, âíóòð³øíüîïîë³òè÷íèé ðîç-
âèòîê Óêðà¿íè òà ¿¿ çáëèæåííÿ ç ªÑ ³ ÍÀÒÎ. Òîãî æ äíÿ
Êð³ñòîô Ãîéñãåí, ðàäíèê êàíöëåðà Í³ìå÷÷èíè ç ïèòàíü
áåçïåêè, â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ óêðà¿íñüê³é ïðîãðà-
ì³ “Í³ìåöüêî¿ õâèë³” çàÿâèâ, ùî îñîáëèâèé ïðîðèâ ó ïå-
ðåìîâèíàõ íàâðÿä ÷è ñòàíåòüñÿ. ßê ñòàëî â³äîìî, çà ðå-
çóëüòàòàìè çóñòð³÷³ “í³ìåöüêà ñòîðîíà çàïðîïîíóâàëà
Óêðà¿í³ äîïîìîãó ó âèêîíàíí³ äîðîæíüî¿ êàðòè ùîäî
ÏÄ×”. Àíãåëà Ìåðêåëü çàïðîïîíóâàëà Ì³í³ñòåðñòâó çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè ðîçðîáèòè “íàâ³ãàö³éíèé ïëàí
íà äîïîìîãó Óêðà¿í³ â ðóñ³ äî ÍÀÒÎ”. Âîíà òàêîæ çàçíà-
÷èëà, ùî, ÿê ³ ³íø³ êðà¿íè Àëüÿíñó, ÔÐÍ “âíîñèòèìå ñâ³é
âêëàä ó âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ Ïëàíó ä³é”. “Îäíîãî äíÿ
Óêðà¿íà ñòàíå ÷ëåíîì ÍÀÒÎ”,— ââ³÷ëèâî ïîîá³öÿëà íà-
îñòàíîê Ïðåçèäåíòó ïàí³ Ìåðêåëü. Ïîòîìó â³äáóëàñÿ ¿¿
çóñòð³÷ ³ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè Þë³ºþ Òèìîøåí-
êî. Ãëàâà îïîçèö³éíîãî óðÿäó òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîð
ßíóêîâè÷ ïåðåìîâèí ³ç Ôåäåðàëüíèì êàíöëåðîì Í³ìå÷-
÷èíè íå ïëàíóâàâ
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Âàêàíñ³ÿ íà ðàáñòâî

Ñåðïåíü òðàäèö³éíî ââàæàºòüñÿ ì³ñÿöåì,
êîëè íàéëåãøå âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó, îñ-
ê³ëüêè ï³äïðèºìñòâà, â³äïóñòèâøè ñï³âïðà-
ö³âíèê³â “íà ìîðå”, ìàþòü ãîñòðó ïîòðåáó
â ðîáî÷èõ ðóêàõ. Ó ³íòåðíåò³ òà ãàçåòàõ ìîæ-
íà çíàéòè íåéìîâ³ðíó ê³ëüê³ñòü ïðîïîçè-
ö³é. Ïðîòå ÷èìàëî ç íèõ íàäòî ðèçèêîâàí³.
×àñòî ëþäè, êóïèâøèñü íà ëàñ³ îá³öÿíêè,
ïðàöþþòü ïåâíèé ÷àñ íà ô³ðì³, àëå çà öå
íå îòðèìóþòü í³ êîï³éêè.

Ìèíóëîãî òèæíÿ äî ðåäàêö³¿ “Õðåùàòè-
êà” çâåðíóëàñÿ êèÿíêà ²ðèíà Ëîãâèíåíêî.
Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ñòàëà æåðòâîþ àôåðè ç
ïðàöåâëàøòóâàííÿì. Ïîíàä äâà ì³ñÿö³ òî-
ìó æ³íêà ïðèéøëà çà îãîëîøåííÿì ó ïðî-
äþñåð-ñòóä³þ “Äîëü÷å â³òà ïðîäàêøí”. Ô³ð-
ìà çí³ìàº ïåðåäà÷³ ïðî ðåñòîðàíè, îòîæ øó-
êàëà ë³òåðàòóðíîãî ðåäàêòîðà. Ïàí³ Ëîãâè-
íåíêî ç äâîìà äèïëîìàìè ïðî ô³ëîëîã³÷íó
îñâ³òó ïîâí³ñòþ ¿õ âëàøòîâóâàëà.

Îäíàê æ³íö³ ñêàçàëè, ùî äîêóìåíòè íå
îôîðìëÿòèìóòü, äîêè “ïåðåêîíàþòüñÿ, ùî
ïîâí³ñòþ ï³äõîäèòü”. Äëÿ ïî÷àòêó çàïðîïî-

íóâàëè 500 ó. î. çàðïëàòí³. “ß ïîãîäèëàñÿ,
áî áóëè ïîòð³áí³ ãðîø³. Êð³ì òîãî, â³ðèëà,
ùî äîãîâ³ð ï³äïèøóòü, ùîéíî ïîáà÷àòü, ÿê
äîáðå ïðàöþþ”,— ðîçïîâ³ëà âîíà.

Äâà ì³ñÿö³ ïðàöþâàëà, ³íîä³ ïî 10 ãîäèí
íà äîáó, íàâ³òü ó âèõ³äí³. Ïðîòå öå íå ñòà-
ëî àðãóìåíòîì äëÿ êåð³âíèö³ “Äîëü÷å â³òà
ïðîäàêøí” ²ðèíè Àëöèáåºâî¿, ùîá óêëàñ-
òè óãîäó ç ïðàö³âíèöåþ. Ìàëî òîãî, çà äðó-
ãèé ì³ñÿöü âîíà â³äìîâèëàñÿ ïëàòèòè çàð-
ïëàòíþ. Ï³ñëÿ äîâãèõ ïðîõàíü íàðåøò³ äà-
ëè ëèøå ïîëîâèíó îá³öÿíèõ êîøò³â. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ æ³íêà ï³øëà ç ðîáîòè. Âîíà
ââàæàº, ùî ¿¿ ïðàâà ïîðóøåíî, òîìó çâåð-
íóëàñÿ ïî çàõèñò äî ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿.

Äèðåêòîðêà ô³ðìè êàæå, ùî ñïðàâä³ ê³ëü-
êà äí³â òîìó îòðèìàëà ëèñòà â³ä ÊÌÄÀ ³ áó-
ëà âðàæåíà áåçï³äñòàâíèìè çâèíóâà÷åííÿ-
ìè íà ¿¿ àäðåñó. “ß íàâ³òü íå çíàþ öþ æ³í-
êó. Äî íàñ íà ñï³âáåñ³äó ïðèõîäèëè äî äå-
ñÿòêà ëþäåé, àëå îñê³ëüêè ãàñòðîíîì³÷íèé
òåêñò ïåðåêëàäàòè íå òàê ëåãêî, áàãàòî õòî

ï³ñëÿ 2—3 äí³â ñòàæóâàííÿ ïðîñòî íå âè-
õîäèâ íà ðîáîòó. ß íå âñ³õ ïàì’ÿòàþ, àëå çà-
ïåâíÿþ, ùî öÿ æ³íêà ó íàñ íå ïðàöþâà-
ëà”,— ïåðåêîíóâàëà “Õðåùàòèê” ²ðèíà Àë-
öèáåºâà. ² ïðèãðîçèëà, ìîâëÿâ, ¿¿ àäâîêàòè
óæå ÷åêàþòü âèõîäó ìàòåð³àëó, àáè ïîäàâà-
òè íà “Õðåùàòèê” äî ñóäó çà íàêëåï.

“ßêùî äî íàñ çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè ç
òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ, ìè, ÿñíà ð³÷, ïåðåâ³-
ðÿºìî ï³äïðèºìñòâî. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíå
ïèñüìîâå çâåðíåííÿ ÿê ï³äñòàâà”,— êîìåí-
òóº ñèòóàö³þ íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ç îïî-
äàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ÄÏÀ ó Êèºâ³ Íà-
òàë³ÿ Ëèòîâ÷åíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òÿæêî ùîñü
äîâîäèòè, êîëè íåìàº â³äïîâ³äíèõ ïàïåð³â,
ïðîòå ï³äïðèºìöÿ âñå æ òàêè âèêëè÷óòü äëÿ
äà÷³ ïîÿñíåíü. “Ï³äïðèºìåöü ìàº ïîÿñíè-
òè, íà ÿê³é ï³äñòàâ³ ó íüîãî ê³ëüêà ì³ñÿö³â
ïðàöþâàëà ëþäèíà, ÿêùî ïðî öå íåìàº äà-
íèõ ó çâ³òàõ äî ÄÏÀ”, — êàæå ïàí³ Ëèòîâ-
÷åíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â äàíîìó âèïàäêó ìîæ-
íà ãîâîðèòè ïðî, ÿê ì³í³ìóì, òðè ïîðóøåí-
íÿ: íåíàëåæíå îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³ä-
íîñèí, óõèëÿííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ³ íå-
âèïëàòà çàðîáëåíèõ ïðàö³âíèêîì ãðîøåé.
“Àëå ïåðåäóñ³ì ïîòåðï³ë³é ñë³ä çâåðíóòèñÿ
äî ïðîêóðàòóðè”,— ïîðàäèëà ïîäàòê³âåöü.

Ó ïðîêóðàòóð³ ï³äòâåðäèëè, ùî ðîçáèðà-
òèñÿ ç òàêèìè øàõðàéñòâàìè — ¿õí³é ïðÿ-
ìèé îáîâ’ÿçîê.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ â³äîìñòâà, ëèøå çà ï³âðîêó âíàñë³äîê ïå-
ðåâ³ðîê ïîðóøåíî 28 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ.
Äî ñóäó ñêåðîâàíî 22, äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
ïðèòÿãíóëè 86 ïîñàäîâö³â.

“Ñàíêö³¿ çà òàê³ ïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷à-

þòü ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó äî ï’ÿò-
äåñÿòè íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â àáî ïî-
çáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è
çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî
òðüîõ ðîê³â, àáî âèïðàâíèìè ðîáîòàìè íà
ñòðîê äî äâîõ ðîê³â”,— ïîÿñíèëè ó ïðîêó-
ðàòóð³.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³
òà çàéíÿòîñò³ Òåòÿíà Êèñ³ëüîâà êàæå, ùî
ïðîáëåìà, ÿêà âèíèêëà ó ²ðèíè Ëîãâèíåí-
êî, äîñèòü ïîøèðåíà ó ñòîëèö³. “Ëèøå çà
ñ³÷åíü-áåðåçåíü óíàñë³äîê ïåðåâ³ðîê âèÿâ-
ëåíî 2681 íàéìàíó îñîáó, íå îôîðìëåíó
íàëåæíèì ÷èíîì. Öèì ïðàö³âíèêàì âè-
ïëàòèëè 2025 òèñ. ãðí, à äî áþäæåòó íà-
ä³éøëî äîäàòêîâî 784 òèñ. ãðí ïîäàòêó ç
äîõîäó ô³çè÷íèõ îñ³á”,— ðîçïîâ³ëà Êèñ³-
ëüîâà. Àëå â³ä ïîðóøåííÿ ï³äïðèºìöÿìè
òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà íàéá³ëüøå ïîòåð-
ïàº íå áþäæåò, à ëþäè. Îòîæ, çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, êîæåí ìàº áîäàé ïîá³æíî çíàòè ñâî¿
ïðàâà ³ ó ðàç³ ïîðóøåííÿ çâåðòàòèñÿ äî
êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â. Òàê, ñòàòòÿ 24 Êî-
äåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè ïåðåä-
áà÷àº îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ïèñüìîâî¿ ôîðìè ï³ä-
ïèñàííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó, îñîáëèâî êî-
ëè íà öüîìó íàïîëÿãàº ïðàö³âíèê. Óãîäó
óêëàäàþòü ³ íà ÷àñ âèïðîáóâàëüíîãî òåð-
ì³íó, äå çàçíà÷àþòü óìîâè ïîäàëüøî¿ ñï³â-
ïðàö³. Òîìó ãðîìàäÿíè, âëàøòîâóþ÷èñü íà
ðîáîòó, ïîâèíí³ ïðîñòåæèòè, àáè âñå áóëî
çàäîêóìåíòîâàíî íàëåæíèì ÷èíîì. ßêùî
æ “êì³òëèâèé” ïðàöåäàâåöü âñå æ ïðî³ãíî-
ðóâàâ çàêîí ³ âèð³øèâ îáäóðèòè, âè ìàºòå
ïðàâî íà çàõèñò, íàâ³òü ÿêùî äîêóìåíò³â
íåìàº

Íåîôîðìëåíèõ íà ðîáîòó ïðàö³âíèê³â “êèäàþòü” íà ãðîø³

— Ïàí³ Ëþäìèëî, êèÿíêà, ÿêà çâåðíóëà-
ñÿ äî âàñ ïî äîïîìîãó, íå ìàº ïðàêòè÷íî
æîäíîãî äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíîãî äî-
êàçó. ×è º ï³äñòàâè ¿¿ çàõèùàòè?

— Äîêóìåíò — äóæå âàæëèâà ð³÷. Ïðî
íüîãî çàâæäè òðåáà ïàì’ÿòàòè, ÿê, ñêàæ³-
ìî, ïðî çâè÷àéíèé ÷åê ó ìàãàçèí³. Öå âàø
äîêàç, âàø êîçèð, ÿêèì ìîæíà áóäå ñêî-
ðèñòàòèñÿ, êîëè ïðàöåäàâåöü çàò³º íå÷åñ-
íó ãðó. Àëå â äàíîìó ³ â ñõîæèõ âèïàäêàõ
âàæëèâ³øèé ôàêò — ëþäèíà ðåàëüíî ïðà-
öþâàëà, âèêîíóâàëà ðîáîòó. Ï³äïðèºìåöü,
íå â³äðàõîâóþ÷è ïîäàòê³â ³ íå çàïëàòèâøè
ïðàö³âíèêîâ³, ïîðóøèâ çàêîí. Éäåòüñÿ ïðî
çëî÷èí. Òîìó òóò íå òå ùî º ï³äñòàâè äëÿ
çàõèñòó, òóò çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ³ ïðîêóðàòó-
ðà, é ì³ñöåâà âëàäà.

— Íå ñåêðåò, ùî æåðòâàìè àôåð íàé÷àñ-
ò³øå ñòàþòü çàðîá³ò÷àíè ç ³íøèõ ðåã³îí³â. Íà
öå ïîòð³áíî ðåàãóâàòè?

— Íàñàìïåðåä íå ìîæå áóòè ãðàäàö³¿ êè-
ÿíè ³ íåêèÿíè. Ëþäè, ùî ïðè¿õàëè çàðî-
áèòè êîï³éêó, áåççàõèñí³ø³ çà ìåøêàíö³â
ñòîëèö³. ¯ì í³äå æèòè, âîíè íî÷óþòü ó áó-
ä³âåëüíèõ âàãîí÷èêàõ. Ïðàöþþòü ïîíàä
íîðìó. ² êîëè ¿õ “êèäàþòü” ä³ëêè, öå ïðîñ-
òî íåïðèïóñòèìî. Äî òîãî æ ³íîãîðîäí³ì
í³êóäè çâåðíóòèñÿ, âîíè ïî÷óâàþòüñÿ áåç-
ïðàâíèìè. Öå ÷èñòîãî âèãëÿäó ðàáñòâî.
Òàêîãî â äåìîêðàòè÷í³é ïðàâîâ³é äåðæàâ³
íå ìîæíà äîïóñêàòè. Ìè ìàºìî âñå ðîáè-
òè äëÿ òîãî, ùîá ñòîëèöÿ â î÷àõ ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè ìàëà ïðèâàáëèâèé âèãëÿä.

— ×è âèñîêèé ðèçèê ó Êèºâ³ íàòðàïèòè íà
íå÷åñíîãî ïðàöåäàâöÿ?

— Ó ñòîëèö³ ùîðîêó ðåºñòðóþòü òèñÿ÷³
ï³äïðèºìñòâ, ùîòèæíÿ ç’ÿâëÿþòüñÿ òèñÿ÷³
îãîëîøåíü ïðî âàêàíñ³¿. Òàêà íåéìîâ³ðíà
ê³ëüê³ñòü âæå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ïåâíó ã³-
ïîòåòè÷íó çàãðîçó. ×àñòî çà äîêóìåíòàìè
ó ï³äïðèºìöÿ ìîæå áóòè âñå ÷èñòî, îòîæ
ïåðåâ³ðèëè äîêóìåíòàö³þ, ³ âñå. À ùî òàì
ä³ºòüñÿ íàñïðàâä³? Äî òîãî æ òÿæêî ñêàçà-

òè, õòî ìîæå áóòè ïîðóøíèêîì: íåâ³äîìà
îðãàí³çàö³ÿ ÷è òà, êîòðà ìàº õîðîøèé
³ì³äæ. Ñêàæ³ìî, ó âèïàäêó ç ²ðèíîþ, ÿê-
ùî ï³äòâåðäèòüñÿ ðîçêàçàíå íåþ, ¿¿ îøó-
êàëà â³äîìà íà âñþ êðà¿íó òåëåâ³ç³éíà ä³-
âà. Àëå òàê çìàëþâàëà ñèòóàö³þ îäíà ñòî-
ðîíà. Òðåáà ùå ðîç³áðàòèñÿ. ß ñàìà äèâè-
ëàñÿ ïåðåäà÷ó ²ðèíè Àëöèáåºâî¿, ³ äóæå
ñèìïàòèçóþ ö³é ïðîôåñ³éí³é âåäó÷³é òà
óñï³øí³é æ³íö³. ×àñòî íà òèõ, õòî ïðàöþº,
à íå êðàäå, äàº ðîáîòó ³íøèì, ïèøóòü ì³ø-
êè ñêàðã, íàöüêîâóþòü ïîäàòêîâó ³ êîãî

çàâãîäíî. Ç ³íøîãî áîêó, â áàãàòüîõ ÷åðåç
óñï³õ âèíèêàº ç³ðêîâà õâîðîáà, ³ âîíè ââà-
æàþòü, ùî ¿õí³ ãðîø³ òà çâ’ÿçêè âèð³øó-
þòü óñå. Ìè ïîñï³ëêóºìîñÿ ç êåð³âíèöòâîì
ï³äïðèºìñòâà ³ ç’ÿñóºìî, ÿê áóëî íàñïðàâ-
ä³. Ãîëîâíå — íàä³éøîâ ñèãíàë. Äóæå âàæ-
ëèâî, ùîá ëþäè ñàì³ ïîâ³äîìëÿëè ïðî ôàê-
òè ïîðóøåííÿ ¿õí³õ ïðàâ. Ñòîñîâíî “çàð-
ïëàòè ó êîíâåðòàõ”, ³ñíóº òåëåôîí äîâ³ðè
ó ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿. Ç³ ñâîãî áîêó,
ìè òåæ ðåàãóâàòèìåìî íà äçâ³íêè â ñëóæ-
áó äîïîìîãè ì³ñüêîãî ãîëîâè “0-51”.

— Ãàðàçä. À ÿê³ âàæåë³ âïëèâó ìàº ì³ñü-
êà âëàäà?

— Ïåðåäóñ³ì ìè íàìàãàºìîñÿ öèâ³ë³çî-
âàíî ðîçìîâëÿòè ç ï³äïðèºìöÿìè. Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ ïîñò³é-
íî ïðîâîäèòü ç êåð³âíèêàìè á³çíåñ-ñòðóê-
òóð ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, ¿ì íàäñèëà-
þòü òàê çâàí³ ëèñòè-íàãàäóâàííÿ. Ïðîòå
íå âñ³ ñïðèéìàþòü ðîç’ÿñíåííÿ. Òîìó ïðè
óïðàâë³íí³ ñòâîðåíî êîîðäèíàö³éíó ðàäó,
ÿêà ðàçîì ³ç Ì³íïðàö³, ïðîêóðàòóðîþ, ïî-
äàòêîâîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ øóêàþòü øëÿõè
âèõîäó ç òàêî¿ ñèòóàö³¿. Äîâîäèòüñÿ âäà-
âàòèñÿ äî æîðñòêîãî ä³àëîãó. Ìè íàïîëÿ-
ãàºìî, ùîá ïåðåâ³ðêè ïðîâîäèëè àêòèâí³-
øå ³ çà ôàêòîì ïîðóøóâàëè êðèì³íàëüí³
ñïðàâè.

— ×è æ º ðåãóëÿòîðí³ ìåõàí³çìè? ×è ìîæ-
íà ñèñòåìàòè÷íîãî ïîðóøíèêà ïîçáàâèòè ë³-
öåíç³¿ àáî ùå ùîñü òàêå?

— Íàñë³äêè ïîðóøåíü ìîæóòü áóòè ð³ç-
íèìè. Öå ³ øòðàôè, é ïîçáàâëåííÿ ïðàâà
îá³éìàòè ïåâíèé ñòðîê êåð³âíó ïîñàäó, íà-
â³òü ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ì³ðà ïîêàðàííÿ çà-
ëåæèòü â³ä ñêëàäó çëî÷èíó, ³ îñòàòî÷íå ð³-
øåííÿ ïðèéìàº ñóä. Òàì ñàìî â³í âèçíà-
÷àº ðîçì³ð â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ òà
ìîðàëüíèõ çáèòê³â ïîòåðï³ëèì. Ùîïðàâ-
äà, ñóä ìîæå çàòÿãòèñÿ íà õòîçíà ñê³ëüêè.
Íó ÿê áóòè ëþäèí³ â òàê³é ñèòóàö³¿? Ïî-
ïåðøå, õî÷ó ñêàçàòè, ùî ìè ãîòîâ³ íàäà-
òè ïåâíó þðèäè÷íó ï³äòðèìêó ïîñòðàæäà-
ëèì, ïðîêîíñóëüòóâàòè. À ïî-äðóãå, àáè
óáåçïå÷èòè ëþäåé â³ä õàëåïè, ââàæàþ çà
ïîòð³áíå îïðèëþäíþâàòè ³ìåíà òèõ, õòî
îáìàíþº. Îïóáë³êîâóâàòè òàê³ ñîá³ “÷îð-
í³ ñïèñêè” ô³ðì, ÿê³ ïîðóøóþòü çàêîíè
ïðî ïðàöþ, ³ òîä³ äî íèõ íå ò³ëüêè íå ï³-
äóòü ïðàö³âíèêè, à ç íèìè íå çàõî÷óòü ìà-
òè ñïðàâó é ïàðòíåðè. Òðåáà ïîêàçàòè
ñïðàâæíº îáëè÷÷ÿ òèõ, õòî íå âì³º é íå
õî÷å âåñòè á³çíåñ ÷åñíî

Розмовляв І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÞÊ: “Ïîòð³áíî
ïóáë³êóâàòè “÷îðí³ ñïèñêè” íå÷åñíèõ
ï³äïðèºìñòâ, òîä³ äî íèõ íå ï³äóòü 
í³ ïðàö³âíèêè, í³ ïàðòíåðè”

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Лише за півро про рат ра міста Києва пор шила 28 римінальних
справ проти ерівни ів підприємств, я і не виплач вали працівни ам
зарплати або не оформляли з ними тр дових од. У Головном
правлінні праці та зайнятості аж ть, що ризи потрапити до нечес-
но о працедавця досить вели ий. За словами е спертів, до то о ж
ияни не знають своїх прав і я їх захистити. Тим часом ош аних
отові захищати про рат ра, подат ова адміністрація, КМДА і, вреш-
ті-решт, с д. Головне — не мовчати.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про заходи щодо підвищення безпеки

експлуатації атракціонів та обладнання
дитячих ігрових майданчиків м. Києва 

у 2008 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 658 від 15 травня 2008 року

Відповідно до Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенно�
го та природного характеру" та з метою підвищення безпеки експлуатації атракціонів та обладнання ди�
тячих ігрових майданчиків і недопущення травмування мешканців та гостей м. Києва на цих об'єктах:

1. Óòâîðèòè òèì÷àñîâó ì³ñüêó êîì³ñ³þ ç
îðãàí³çàö³¿ ïåðåâ³ðêè âèêîíàííÿ ïðàâèë
åêñïëóàòàö³¿ ³ òåõí³÷íîãî ñòàíó àòðàêö³î-
í³â òà îáëàäíàííÿ äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ ìàéäàí-
÷èê³â òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

2. Ïðîñèòè Òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó ïî Êè¿âñüê³é îáëàñ-
ò³ òà ì. Êèºâó ââåñòè îñîáëèâèé ðåæèì
íàãëÿäó çà áåçïå÷íîþ åêñïëóàòàö³ºþ ìå-
õàí³çîâàíèõ àòðàêö³îí³â ³ç çàáåçïå÷åííÿì
³íñïåêòîðñüêîãî íàãëÿäó íà öèõ îá'ºêòàõ òà
íàäàòè äîðó÷åííÿ Äåðæàâí³é ³íñïåêö³¿
ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè òà îõîðîíè ïðàö³ â
êîòëîíàãëÿä³ òà çà ï³äéîìíèìè ñïîðóäàìè
îðãàí³çóâàòè òà ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêè àòðàê-
ö³îí³â. Ïðè ïåðåâ³ðö³ îñîáëèâó óâàãó çâåð-
òàòè íà íàëåæíå òåõí³÷íå óòðèìàííÿ òà
áåçïå÷í³ñòü åêñïëóàòàö³¿ àòðàêö³îí³â.

3. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó 
ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì):

3.1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâ³ ðàéîíí³ êîì³ñ³¿
ïî ïåðåâ³ðö³ âèêîíàííÿ ïðàâèë åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ òåõí³÷íîãî ñòàíó àòðàêö³îí³â òà îáëàä-
íàííÿ äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè
âèêîíàííÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ ³ òåõí³÷íî-

ãî ñòàíó àòðàêö³îí³â òà îáëàäíàííÿ äèòÿ-
÷èõ ³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â ðàéîíó, âæèòè
íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
éîãî íàä³éíî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà äîòðèìàííÿ
ïðàâèë áåçïåêè.

3.3. Ïîäàòè äî 30.05.2008ð. ì³ñüê³é òèì-
÷àñîâ³é êîì³ñ³¿ äëÿ óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè ðàéîííèõ êîì³-
ñ³é.

4. Òèì÷àñîâ³é ì³ñüê³é êîì³ñ³¿ çà ðåçóëü-
òàòàìè ðîáîòè ðàéîííèõ êîì³ñ³é ïðîòÿãîì
10 äí³â íàäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèñíîâêè òà ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ áåçïåêè åêñïëó-
àòàö³¿ àòðàêö³îí³â òà îáëàäíàííÿ äèòÿ÷èõ
³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â â ì. Êèºâ³.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà A. Ê.

Голова Л. Черновець ий

КОРОЛЮК
Оле сандр Іванович

- перший заст пни олови Подільсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

КУНЦ
Ві тор Адольфович

- заст пни начальни а Головно о правління онтролю за
бла о строєм м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ЛЕВЧЕНКО
Оле Петрович

- начальни відділ Державної інспе ції цивільно о захист та
техно енної безпе и Головно о правління МНС У раїни в м. Києві
(за з одою)

ЛИННИК
Ві тор Гри орович

- заст пни олови Дніпровсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

МАТВІЄНКО
Петро Ми олайович

- перший заст пни олови Печерсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

НЕЗНАЛ
Оле сандр Гри орович

- перший заст пни олови Голосіївсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

РИЖЕНКО
Юрій Ми олайович

- перший заст пни олови Шевчен івсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

СЕЛІВАНОВ
Вадим Ми олайович

- перший заст пни олови Дарниць ої районної м. Києві
державної адміністрації

САЗОНОВ
Геор ій Анатолійович

- перший заст пни олови Оболонсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

ЦІНИК
Петро Оле сійович

- перший заст пни олови Святошинсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

ШКУРО
Ма сим Юрійович

- перший заст пни олови Солом`янсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

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

від 15.05.2008 № 658

СКЛАД

тимчасової міської комісії з організації перевірки виконання 
правил експлуатації і технічного стану атракціонів та обладнання

дитячих ігрових майданчиків

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

ГОЛОВАЧ
Володимир
Володимирович

- заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації -
олова омісії

ПШЕНИЧНИЙ
Віталій Ни ифорович

- начальни Головно о правління з питань надзвичайних
сит ацій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) - заст пни олови омісії

ДУНАС
Степан Васильович

- начальни територіально о правління Держ ірпромна ляд по
Київсь ій області та м. Києв - заст пни олови омісії (за з одою)

СТОРОЖЕНКО
Володимир Сер ійович

- начальни Головно о правління житлово о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

БУЛГАКОВ
Юрій Костянтинович

- перший заст пни олови Деснянсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

ВАЩЕНКО
Олена Юріївна

- начальни відділ розвит пар ів льт ри і відпочин центрів
дозвілля та ом нально о майна за ладів льт ри і мистецтв
Головно о правління льт ри і мистецтв ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ЖУРАВСЬКИЙ
Ві тор Михайлович

- начальни відділ з питань охорони праці ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації ) від 11.03.2008 № 323
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 606 від 30 квітня 2008 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про дорожній
рух", з урахуванням Конвенції про договір міжнародних автомобільних перевезень вантажів і Угод про між�
народні автомобільні перевезення, з метою додаткового опрацювання з міжнародними перевізниками
проїзду по м. Києву як міжнародному транспортному коридору та забезпечення належного режиму праці
і відпочинку водіїв вантажних автомобілів:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 11.03.2008 ¹ 323 "Ïðî äîäàòêîâ³
çàõîäè ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ ðóõó âàíòàæ-
íîãî àâòîòðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³":

1.1. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿:

"1. Çàáîðîíèòè ç 01.06.2008 çà¿çä âàí-
òàæíîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîþ ìàñîþ á³ëü-
øå 4,5 òîíí â ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà ç 07-00 ãîä.
äî 20-00 ãîä., êð³ì àâòîìîá³ë³â, ÿê³ çä³éñ-
íþþòü ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ó ì³æíàðîä-
íîìó ñïîëó÷åíí³.

Çà¿çä â ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà àâòîìîá³ë³â,
ÿê³ çä³éñíþþòü ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ó
ì³æíàðîäíîìó ñïîëó÷åíí³, äîçâîëèòè ç 11-
00 ãîä. äî 16-00 ãîä. ó ê³ëüêîñò³ íå á³ëüøå
500 îäèíèöü çà ãîäèíó òà íå á³ëüøå 2500
îäèíèöü óïðîäîâæ âñüîãî ïðîì³æêó ÷àñó
ïðè íàÿâíîñò³ ó âîä³¿â ì³æíàðîäíî¿ òîâàð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ íàêëàäíî¿ "CMR" àáî
êíèæêè ì³æíàðîäíèõ äîðîæí³õ ïåðåâåçåíü
(ÌÄÏ) òà îáëàäíàííÿ àâòîìîá³ëÿ çíàêîì
"TIR"".

1.2. Ó ïóíêòàõ 2, 3, 5, 11 ðîçïîðÿäæåí-

íÿ öèôðè "01.05.2008" çàì³íèòè öèôðàìè
"01.06.2008".

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çâåðíóòèñü äî Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîð-
òó òà çâ'ÿçêó Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ïðî³í-
ôîðìóâàòè ïðî çì³ñò öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ â³äïîâ³äí³ êîìïåòåíòí³ îðãàíè â êðà-
¿íàõ, ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ ì³æíàðîä-
íèõ äîðîæí³õ ïåðåâåçåíü òà Óãîäè ïðî
ì³æíàðîäí³ àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ.

3. Ïðîñèòè Àñîö³àö³þ ì³æíàðîäíèõ àâ-
òîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â Óêðà¿íè ïðî³í-
ôîðìóâàòè ïðî çì³ñò öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ â³äïîâ³äí³ êîìïåòåíòí³ îðãàíè â êðà-
¿íàõ, ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ ì³æíàðîä-
íèõ äîðîæí³õ ïåðåâåçåíü òà Óãîäè ïðî
ì³æíàðîäí³ àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

Голова Л. Черновець ий

Оболонсь ий районний с д міста Києва
ви ли ає в я ості відповідача Дара ан Алл
Ві торівн (останнє відоме місце знаходження:
м. Київ, в л. Зої Гайдай, 9/8, в. 127) в с дове
засідання, призначене на 29.07.2008 ро на
9.15 в зв’яз з роз лядом цивільної справи за
позовом Дара ан Сер ія Ми олайовича до
Дара ан Алли Ві торівни про розірвання шлюб .

В разі неяв и в с дове засідання справа
б де роз лян та відс тність відповідача на
підставі зібраних по справі до азів.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є,
аб. 21, с ддя Яцен о Н.О.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів ТОВ “Пром-
техносервіс” (ЄДРПОУ 25412949, юридична адреса: м. Київ, в л. Стр тинсь о-
о, 8, фа тична адреса: м. Київ, в л. Михайлівсь а, 24-в, офіс 9) та Рябова
Геор ія І оровича (12.05.1968 ро народження, я ий проживає за адресою:
м. Київ, б л. Праці, 7, в. 34) по цивільній справі №2-1681/08 за позовом
А ціонерно о омерційно о інноваційно о бан “У рСиббан ” до Товарист-
ва з обмеженою відповідальністю “Промтехносервіс”, Рябова Геор ія І оро-
вича, Юферової О сани Дмитрівни про стя нення с ми забор ованості за
редитним до овором, процентів, в попереднє с дове засідання, я е
відб деться 27 серпня 2008 ро о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-а, аб. 36, під олов ванням с дді Умнової О.В.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідачі вважаються повідом-

леними про день, час, та місце роз ляд справи, і в разі неяв и до с д спра-
ва може б ти роз лян та за вашої відс тності. C ддя Умнова О.В.

ЗАТ “Р і У раїна”
(далі — Товариство)

повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 15 вересня 2008 ро за адресою:
в л. С ола івен ат , 1, 00810, Гельсін і, Фінляндія.

Почато зборів о 9.00.
Порядо денний:

1. Роз ляд рез льтатів роботи омісії з припинення ЗАТ “АЗСТ — Колор” ( зв’яз
із приєднанням ЗАТ “АЗСТ — Колор” до ЗАТ “Р і У раїна”).

2. По одження передавально о а т .
3. Внесення змін до Стат т ЗАТ “Р і У раїна” зв’яз із приєднанням ЗАТ

“АЗСТ — Колор” до ЗАТ “Р і У раїна” та затвердження нової реда ції Стат т
ЗАТ “Р і У раїна”.
Реєстрація а ціонерів проводиться з 8.00 до 9.00 за місцем проведення за альних

зборів а ціонерів. А ціонерам при собі мати до мент, що посвідч є особ .
Представни и а ціонерів повинні мати належним чином оформлен довіреність.

А ціонери мож ть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з поряд ом
денним та отримати додат ов інформацію стосовно питань поряд денно о за
адресою: м. Київ, б львар Лепсе, б д. 4, попередньо зателефон вавши за
телефоном 8-044-201-45-45.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої

атастрофи, ате орія 1, серія А, № 436109 та в лад № 084088 на

ім’я Левчен а Сер ія Івановича вважати недійсними.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача К зов іна Оле сан-
дра Ми олайовича (23.08.1964 ро народження, зареєстрований за адресою:
м. Київ, в л. Підвисоць о о, 5-б, в. 102) по цивільній справі №2-2019/08 за позо-
вом А ціонерно о омерційно о інноваційно о бан “У рСиббан ” до К зов іна
О.М., Бахмаць о о О.В. про стя нення забор ованості за редитним до овором, в
попереднє с дове засідання, я е відб деться 27 серпня 2008 ро , о 12.30, за ад-
ресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36, під олов ванням с дді Умнової О.В.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим
про день, час та місце роз ляд справи, і в разі неяв и до с д справа може б ти
роз лян та за вашої відс тності. С ддя Умнова О.В.

Ви ли до с д
Ново раїнсь ий районний с д Кірово -

радсь ої області повідомляє, що 28 липня 2008
ро о 10.00 б де роз лядатися цивільна справа
№ 2-660 за позовом Кривор ч а Андрія Борисови-
ча до Мо рен а Андрія Петровича та Мо рен а Ва-
дима Петровича про стя нення матеріальної і мо-
ральної ш оди, завданої ДТП. Мо рен о Андрій Пе-
трович, остання адреса проживання: м. Київ, Дар-
ниць ий район, в л. Березня овсь о о, 38/104 та
Мо рен о Вадим Петрович, остання адреса прожи-
вання: м. Київ, Дарниць ий район, в л. Новодар-
ниць а, 23/7, в. 39 ви ли аються в с дове засідан-
ня в я ості відповідачів по справі.

З оп блі ванням о олошення про ви ли ,
відповідачі вважається повідомленимипро час і місце
роз ляд справи, і випад неяв и справа б де роз-
лян та за відс тності відповідачів по справі —
Мо рен а Андрія Петровича та Мо рен а Вадима
Петровича.

Адреса с д : м. Ново раїн а, в л. Леніна, 34,
Кірово радсь ої області.

С ддя О.А. Гарб з.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 1871
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Денис КОМАРНИЦЬКИЙ, де-
п тат Київради:
— Питання, насправді, в похо-

дженні Ас ольда і Діра. Ким вони
б ли насправді? За однією тео-
рією — місцеві нязі, за др ою —
вяря и, за третьою— хозари. Кож-
на з теорій — неоднозначна.

Мирослав ПОПОВИЧ, дире -
тор Iнстит т філософії імені
Г. С овороди НАН У раїни:
— Можна твердо с азати, що

Городище, я е б ло V ст. н. е. на
Старо иївсь ом мисі, Київсь ій
орі, б ло поб доване полянами.
Це не плем'я в роз мінні етно ра-
фічном , а народ, частина раїн-
сь ої нації. Том та , їх можна на-
звати прото раїнцями. А с анди-

нави (шведи, варя и), я і, я вста-
новлено, жили біля с часно о
Сто ольма — це бойові за они
нязів. Іноземні др жини раще ді-
ють. З часом вони асимілювалися
з місцевим населенням.

Василь ТАТАРСЬКИЙ, с льп-
тор:
— Д маю, варя ами, нашими

північними с сідами-приб льцями.
На нашій території жили неор ані-
зовані племена, я им варя и допо-
мо ли ор аніз вати держав і по-
чали правити. Д маю, що це та ,
ос іль и раїнці неор анізовані й
досі, я Верховній Раді, в я ій че-
ають, щоб хтось прийшов і ер -
вав. Я часи Мазепи, оли во-
ювали разом зі Швецією.

Çàñíîâíèêè Êèºâà
áóëè...

Êèÿíè ââàæàþòü,
ùî ¿õíº ì³ñòî 
çàñíóâàëè 
ïðàóêðà¿íö³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ïðàóêðà¿íö³ — 37 %
2. Öå íåâàæëèâî, ãîëîâíå — ëþäè áóëè õîðîøèìè — 28 %
3. Ïðàðîñ³ÿíàìè — 12 %
4. Âàðÿãàìè — 12 %
5. Õîçàðàìè — 11 %
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Засновники Києва були:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³
+19...+21°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +32°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +26...+32°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +15...+20°Ñ, âíî÷³
+12...+14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +30...+32°Ñ, âíî÷³
+24...+26°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â, ëèøå âíî÷³ ìîæ-
ëèâèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+24...+26°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.


