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Íîâîìó ìîñòó 
÷åðåç Äí³ïðî — áóòè
Êîì³ñ³ÿ çàòâåðäèëà ïåðåë³ê çåìëåâ³äâîä³â äëÿ ïðîäîâæåííÿ áóä³âíèöòâà

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Земельна омісія підтримала прое т
рішення про виділення земельних ді-
ляно за альною площею понад 35
е тарів для продовження б дівниц-
тва Подільсь о-Вос ресенсь о о мос-
тово о переход . Більшість наділів
розташовані в районі Р санівсь их
садів. Саме через їх власни ів спо-
вільнювали б дівництво. Після за-
твердження Київрадою перелі робо-
ти вестим ть швидше та ефе тивні-
ше. На повн пот жність міст запра-
цює 2011 році, обіцяє влада.

Íà îñòàííº çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè íàðåøò³ âèíåñëè äîâãîî÷³-
êóâàí³ ïðîåêòè ð³øåíü ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó. Çàãàëüíà òå-
ðèòîð³ÿ íàä³ë³â, äå ïðîäîâæóâàòèìóòü ðîáîòè,
ñÿãàº ïîíàä 35 ãåêòàð³â. Ç íèõ 20 âèä³ëÿòü ÊÏ
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” äëÿ áóä³âíèöòâà 1-¿
÷åðãè Ë³âîáåðåæíî¿ ë³í³¿ ï³äçåìêè. Ðåøòó 15,3
ãåêòàðà â³äâåäóòü ÊÏ “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà
øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä Êèºâà”, ÿêå,
âëàñíå, ñïîðóäæóº äîðîãó.

Çîêðåìà â³ä³éäóòü ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
ïîíàä 2,6 ãåêòàðà — â³ä âóëèö³ Ðàéäóæíî¿ äî
áóëüâàðó Ïåðîâà, à òàêîæ 6,7 ãåêòàðà — ó ïðî-
ì³æêó â³ä ñò. “Ðóá³í” äî çàë³çíèö³ Êè¿â-Ïåòð³â-
êà, ìàéæå 6 ãåêòàð³â — íà Ðóñàí³âö³, â³ä äàìáè
äî ñò. “Ñàä-áóä³âíèê”.

Ïîâí³ñòþ çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó âæå ç àâ-
òîìîá³ëüíîþ òðàñîþ òà ìåòðîïîë³òåíîì êè¿â-
ñüêà âëàäà ïëàíóº ó 2011 ðîö³. Ïåðøó æ ÷åðãó
îñíîâíîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó — â³ä áóëüâàðó
Ïåðîâà äî Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ ç âëàøòó-
âàííÿì ç’¿çäó òà çà¿çäó ç ìîñòîâîãî ïåðåõîäó íà
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêó — õî÷óòü çàïóñòèòè ó
2010 ðîö³.

Ñüîìèé ì³ñò ÷åðåç Äí³ïðî ñêîðîòèòü øëÿõ â³ä
öåíòðó ì³ñòà äî æèòëîâèõ ìàñèâ³â “Òðîºùèíà”
òà “Îáîëîíü”. Çàâäîâæêè â³í áóäå 7 ê³ëîìåòð³â,
à ùîäîáè çìîæå ïðîïóñêàòè 60 òèñÿ÷ àâò³âîê.

Íàãàäàºìî: Ïîä³ëüñüêèé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä áó-
äóþòü ç 2003-ãî. Ìàëè çäàòè â åêñïëóàòàö³þ ùå
2007 ðîêó. Ïðîòå ç ð³çíèõ ïðè÷èí ñòðîêè ïåðå-
íåñëè.

Íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é Ãë³í-
ñüêèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî íàðàç³ áóä³â-
íèöòâî âåäóòü êîìïëåêñíî: “Ñïîðóäæóþòü ìîñ-
òîâó àðêó. Îáëàøòîâóþòü ³ ñïóñê äî Ðèáàëü-
ñüêîãî ìîñòà. Òàêîæ çàê³í÷óþòü ïðîêëàäàòè
îñòàíí³é øàð äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. Ôàõ³âö³
ïðàöþþòü âàõòîâèì ìåòîäîì, ö³ëîäîáîâî é
ïðàêòè÷íî áåç âèõ³äíèõ”.

Âîäíî÷àñ ïèòàííÿ ç ïåðåñåëåííÿì ãåòü óñ³õ
âëàñíèê³â ä³ëÿíîê íà Ðóñàí³âñüêèõ òà Âîñêðå-
ñåíñüêèõ ñàäàõ, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü ó çîíó òðàñè,
ùå íå ïîãîäæåíî. Ñâîãî ÷àñó ëþäè âèñòóïàëè
ïðîòè áóä³âíèöòâà òà áóëè âïåâíåí³, ùî ìîæíà
çíàéòè ³íøèé âàð³àíò, ùîá “îá³éòè” ¿õí³ íàä³-
ëè. Òèõ, õòî íå õî÷å â³äñåëÿòèñÿ, íà ñüîãîäí³ ëè-
øèëîñÿ ìàéæå ñîòíÿ. Òèì ÷àñîì 160 ñàä³âíè-
ê³â, ÿê³ ïîãîäèëèñÿ íà àëüòåðíàòèâíèé âàð³àíò,
íåçàáàðîì îòðèìàþòü ä³ëÿíêè ó Áèê³âí³ òà óðî-
÷èù³ Ãîðáà÷èõà
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Ê³íîòåàòðè
çðîáëÿòü 
ïðèáóòêîâèìè

ÊÌÄÀ âèâ÷àº ìîæëèâ³ñòü âèâåäåííÿ ç êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ íèçêè çáèòêîâèõ ê³íî-
òåàòð³â. Ïðîäàòè ïðèâàòíèì âëàñíèêàì ìî-
æóòü 10 îá’ºêò³â, ùî âõîäÿòü ñêëàäó äî ÊÏ
“Êè¿âê³íîô³ëüì”. Ïðî öå ñêàçàâ ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè
òà òóðèçìó Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü: “Êîìó-
íàëüí³ ê³íîòåàòðè ô³íàíñóþòüñÿ ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó, à ïðèáóòêó íå ïðèíîñÿòü. Î÷åâèä-
íî, ùî òðåáà ì³íÿòè êåð³âíèê³â öèõ çàêëà-
ä³â, àäæå ïðèâàòí³ ê³íîòåàòðè çàðîáëÿþòü
ãðîø³”. Â³í äîäàâ, ùî ïðèâàòí³ âëàñíèêè
çìîæóòü ïîñòàâèòè ö³ 10 ê³íîòåàòð³â “íà íî-
ãè”. Çà óìîâàìè äîãîâîðó, òðè ðîêè ïåðåïðî-
ô³ëüîâóâàòè ï³äïðèºìñòâà íå áóäóòü. Íàãà-
äàºìî, ùî ÊÏ “Êè¿âê³íîô³ëüì” ñòâîðåíî òî-
ð³ê. Äî íüîãî âõîäèëè 19 ê³íîòåàòð³â: “Áðà-
òèñëàâà”, “Ëåéïö³ã”, “Ëåí³íãðàä”, “Ðîñ³ÿ”,
“Êè¿âñüêà Ðóñü”, “Ôëîðåíö³ÿ”, “Æîâòåíü”,
“Åêðàí”, ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà òà ³ìåí³ Ãà-
ãàð³íà, “Ìîëîä³æíèé”, à òàêîæ äèòÿ÷³ ñïå-
ö³àë³çîâàí³ ê³íîòåàòðè “ªðåâàí”, “Àëìàç”,
“Ñòàðò”, “Ôàêåë”, “Ïðîë³ñîê”, “Ïðîì³íü”,
“Ñàëþò” é ê³íîòåàòð ³ìåí³ ×àïàºâà

Ñëóæáîâöÿ 
ÃÓ êîíòðîëþ 
çà áëàãîóñòðîºì
çâ³ëüíÿòü 
çà õàáàðíèöòâî

Ïðîêóðàòóðà Êèºâà ïðîäîâæóº áîðîòüáó ç
êîðóïö³ºþ. Ëèøå çà ïåðøó ïîëîâèíó öüîãî
ðîêó â ñòîëèö³ âèÿâèëè 43 ôàêòè ïîðóøåí-
íÿ äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè àíòèêîðóïö³é-
íîãî çàêîíîäàâñòâà. Â óñ³õ âèïàäêàõ ñêëàäå-
íî ïðîòîêîëè òà ïåðåäàíî ñïðàâè äî ñóäó. Íå
ðîçãëÿíóëè íà ñüîãîäí³ ëèøå 10 ñïðàâ. Ðåø-
òó ïîðóøíèê³â ïîêàðàëè. Ñåðåä íèõ ³ ïðà-
ö³âíèêè êè¿âñüêèõ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³é. Çîêðåìà, çà ïðîòîêîëîì ïðî-
êóðàòóðè Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó, äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ïðèòÿãëè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà
Óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ÊÌÄÀ, ÿêèé îòðèìàâ “âèíàãîðîäó” â³ä îä-
íîãî ç ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
çà òå, ùîá íå ïåðåâ³ðÿëè éîãî òîðãîâåëüí³
òî÷êè, äå ðåàë³çîâóâàëè äèñêè. ×èíîâíèêà
îøòðàôóâàëè. Íèí³øí³é íà÷àëüíèê ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Êóíö ï³äòâåðäèâ òà-
êèé âèïàäîê: “Ïîðóøåííÿ âèÿâèëè ùå ó ëþ-
òîìó, çà êîëèøíüîãî êåð³âíèöòâà. Ñïåö³à-
ë³ñòà Ãðèãîð³ÿ Ñàâºíêà áóëî îøòðàôîâàíî
òà îãîëîøåíî äîãàíó. Íèí³ â³í ó â³äïóñòö³,
àëå ìè âæå îáãîâîðèëè íåìîæëèâ³ñòü ïî-
äàëüøî¿ ñï³âïðàö³”

Êàïóñòà 
ïîäåøåâøàëà
íà 2,5 ãðèâí³

Íà ñòîëè÷íèõ ðèíêàõ ðèñ ïîäîðîæ÷àâ íà
16,1%, àáî ç 9,61 äî 11,16 ãðí çà ê³ëîãðàì.
Òàê³ äàí³ ìîí³òîðèíãó ö³í çà ëèïåíü íèí³ø-
íüîãî ðîêó îïðèëþäíèëî Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó. Íà 15,9%,
òîáòî íà 60 êîï³éîê, ñòàëè êîøòóâàòè á³ëü-
øå êóðÿ÷³ ÿéöÿ. Íàçäîãàíÿþòü ë³äåð³â ñâè-
íèíà òà ñìåòàíà, ñòðèáîê ö³í íà ÿê³ ñÿãíóâ
12,9%. Çà ê³ëîãðàì ñâèíèíè òåïåð äîâî-
äèòüñÿ ïëàòèòè íå 45,18, à 51 ãðí. Ñìåòà-
íà æ ïîäîðîæ÷àëà ïðàêòè÷íî íà 2 ãðí —
äî 17,31 ãðí/êã. Ó ìåæàõ 1% ï³äíÿëàñÿ ö³-
íà íà ì’ÿñî ïòèö³, ìîëîêî, ãðå÷àí³ êðóïè,
ïøåíè÷íå áîðîøíî. Òèì ÷àñîì äåùî çíè-
çèëàñÿ âàðò³ñòü âåðøêîâîãî ìàñëà, ñîíÿø-
íèêîâî¿ îë³¿ òà îâî÷³â ³ ôðóêò³â. Íà 1,5-2
ãðèâí³ çäåøåâøàâ ê³ëîãðàì êàðòîïë³, ö³íà
íà êàïóñòó çíèçèëàñÿ íà 2,5 ãðí. Ïîäåøåâ-
øàëè òàêîæ ìîðêâà, áóðÿêè, öèáóëÿ òà ³í-
øà ãîðîäèíà, óðîæàé ÿêî¿ ïðèïàäàº ñàìå íà
ë³òíþ ïîðó

Âëàñíèêè íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â
çðèâàþòü äåìîíòàæí³ ðîáîòè
Ï³äïðèºìö³ ñòàëè íî÷óâàòè â ê³îñêàõ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Два неза онно встановлених ва ончи и "К пава"
та один іос демонт вали чора в районі станції
метро "Лісова". Разом з ними відправили на
штрафмайданчи і три тор овельні точ и-пор ш-
ни и, що стояли поблиз рин "Юність". Тим ча-
сом власни и ще п'ятьох ма азинчи ів разом із
продавцями забло вали знесення точо . Відпові-
дальні особи запевнили, що ці іос и одна де-
монт ють, адже підприємці працюють без відпо-
відних дозволів.

Ó÷îðà â ñòîëèö³ ïðîâåëè ÷åðãîâó ìàñøòàáíó îïåðàö³þ ç äå-
ìîíòàæó ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì.
Çðàíêó ï³ä øëÿõîïðîâ³ä, ðîçòàøîâàíèé íà ðîç³ âóëèöü Øîëîì
Àëåéõåìà, Ìèðîï³ëüñüêî¿ òà Áðàòèñëàâñüêî¿ (â ðàéîí³ ðèíêó
“Þí³ñòü”) ïðèáóëà ñïåö³àëüíà òåõí³êà. Ïîêè ìàøèíè ãîòóâà-
ëè äî ðîáîòè, äåõòî ç íåâäîâîëåíèõ ï³äïðèºìö³â, ÷è¿ ê³îñêè ìà-
ëè çíåñòè, âñòèãëè ïðîêîëîòè øèëîì êîëåñà òðàêòîðà ³ âàíòà-
æ³âêè. Òà, ë³êâ³äóâàâøè ïîøêîäæåííÿ, êîìóíàëüíèêè îïåðà-
òèâíî çàâàíòàæèëè äî “Êàìàçó” ê³îñê “Ïå÷èâî”. À âàãîí÷èê
“Êóïàâà”, â ÿêîìó ñìàæèëè êóðè-ãð³ëü, ïî¿õàâ íà øòðàôìàé-
äàí÷èê ñâî¿ì õîäîì — éîãî ïðè÷åïèëè äî ñïåöòåõí³êè.

Çà çîâñ³ì ³íøèì “ñöåíàð³ºì” ðîçâèâàëèñÿ ïîä³¿ ç ³íøîãî áî-
êó øëÿõîïðîâîäó. Ï³äïðèºìö³ òà ïðîäàâö³ íàâ³äð³ç â³äìîâèëè-
ñÿ â³ääàâàòè ñâî¿ ì³í³-ìàãàçèí÷èêè. “Ìè ïðàöþºìî òóò óæå áà-
ãàòî ðîê³â ³ äîñ³ í³êîìó íå çàâàæàëè,— ñêàçàëà âëàñíèöÿ ÌÀ-
Ôó ç ïðîäàæó á³æóòåð³¿ òà ð³çíèõ äð³áíè÷îê ²ðèíà Ìîðºâà.—
Íà çàðîáëåí³ ì³çåðí³ êîøòè óòðèìóþ ñ³ì’þ, â÷àñíî ñïëà÷óþ ïî-
äàòêè. Ìè ãîòîâ³ ïîãîäèòèñÿ íà áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿, ò³ëüêè á
íàñ çàëèøèëè ó ñïîêî¿”. Æ³íêà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî
ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çíåñåííÿ ¿õí³õ ê³îñê³â îñòàí-
íþ í³÷ ðàçîì ³ç êîëåãàìè ïðîâåëè íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ. “Ìè é
íàäàë³ íî÷óâàòèìåìî òóò”,— äîäàëà âîíà.

Çà ñëîâàìè â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
Êèºâà Â³êòîðà Êóíöà, âñ³ ÌÀÔè, ðîçòàøîâàí³ ï³ä ñòîëè÷íè-
ìè øëÿõîïðîâîäàìè, ïðèáåðóòü. “Â³äêðèâàòè ê³îñêè ï³ä ìîñ-
òàìè çàáîðîíåíî,— ïîÿñíèâ â³í.— Ïðîòè íåâäîâîëåíèõ ï³äïðè-
ºìö³â ñèëîâèõ ìåòîä³â í³õòî íå çàñòîñîâóâàòèìå. Äî ðîáîòè çà-
ëó÷èìî ïîäàòê³âö³â, ïîæåæíèê³â, àäæå âëàñíèêè íå ìàþòü æîä-
íîãî äîêóìåíòà íà òîðã³âëþ”. Çà éîãî ñëîâàìè, äîçâîëè âèäà-
âàëè áàãàòî ðîê³â òîìó, ùå çà ïîïåðåäíüî¿ âëàäè. Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ï³äïðèºìö³â ïðèêðèâàëè äåÿê³ ÷èíîâíèêè ³ç Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó.

Â³êòîð Êóíö ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî â ñòîëèö³ ùîäíÿ çíî-
ñÿòü ê³ëüêà íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔ³â. Ò³ëüêè ïðîòÿãîì
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ íà øòðàôìàéäàí÷èê â³äâåçëè 252 ê³îñêè. Ïðî-

òÿãîì ñåðïíÿ—âåðåñíÿ ìàþòü äåìîíòóâàòè ùå ïîíàä 900 ñàìî-
â³ëüíî âñòàíîâëåíèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê.

“Òàêèì ÷èíîì äî ïî÷àòêó ªâðî-2012 ó ñòîëèö³ íàâåäóòü
ëàä, çìåíøèâøè ê³ëüê³ñòü òàêèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê óäâ³-
÷³,— çàçíà÷èâ â³í.— Ïðè öüîìó ìè ä³ÿòèìåìî ëèøå â ðàì-
êàõ çàêîíó, äåìîíòóþ÷è íàñàìïåðåä ÌÀÔè ïîðóøíèê³â”.

Â³êòîð³ÿ Ëèêîâà, ÷èé ïðîäîâîëü÷èé ê³îñê çàáðàëè íà øòðàô-
ìàéäàí÷èê, ïîâ³äîìèëà, ùî íèí³øíüîãî ðîêó ¿é íå ïðîäîâæè-
ëè äîçâ³ë íà òîðã³âëþ.

Ó÷îðà æ ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî “Ë³ñîâà” ïðèáðàëè ùå äâà âà-
ãîí÷èêè “Êóïàâà” òà ê³îñê. ¯õí³ âëàñíèêè íå íàäàëè ïåðåâ³-
ðÿëüíèêàìè í³ÿêî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Çíåñåííÿ â³äáóëî-
ñÿ áåç “ïðèãîä”, áî æîäåí ³ç ï³äïðèºìö³â íå ïðè¿õàâ íà ì³ñöå
äåìîíòàæó

За серпень — вересень з в лиць Києва зни н ть понад 900 самовільно
встановлених тор овельних точо

“Êè¿ââîäîêàíàë” çàõëèíàºòüñÿ
Ó êîìïàí³¿ íàçáèðàëîñÿ 290 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çáèòê³â

Íàéãîñòð³ø³ ïèòàííÿ ó÷îðàøíüîãî çà-
ñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ÆÊÃ òà ïàëèâ-
íî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ñòîñóâàëè-
ñÿ ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàë”. Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâè êîì³ñ³¿ Þð³ÿ Áîíäàðÿ, ð³÷íèé çáè-
òîê ñòðàòåã³÷íîãî âîäîïîñòà÷àëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ñÿãàº ìàéæå 290 ìëí ãðí.

Ó÷îðà “Êè¿ââîäîêàíàë” ñïðîáóâàâ â³ä-
øêîäóâàòè õî÷à á ÿêóñü ÷àñòèíó ö³º¿ ñó-
ìè. Äëÿ ïî÷àòêó ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿
ïîïðîñèëè äåïóòàò³â ïðî âèä³ëåííÿ ãðî-
øåé íà ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â êðåäèòó äëÿ
çàêóï³âë³ ô³ëüòð³â. Íà ñüîãîäí³ âæå º
ïðîåêòè çàì³íè áëîê³â øâèäê³ñíîãî î÷è-
ùåííÿ íà äâîõ âîäîïðîâ³äíèõ ñòàíö³ÿõ.
Âîíè äàäóòü çìîãó åêîíîìèòè âèòðàòè
íà öåé ïðîöåñ, à âîäà ï³ñëÿ òàêî¿ îáðîá-
êè, êàæóòü, áóäå ÿê³ñí³øà. Íà ïðèäáàí-
íÿ ô³ëüòð³â ï³äïðèºìñòâî õî÷å âçÿòè ó

áàíêó êðåäèò íà 27 ìëí ãðí. Ïîãàñèòè
æ â³äñîòêè ïðîñÿòü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Îäíàê äåïóòàòè â³äõèëèëè ïðîõàííÿ, îñ-
ê³ëüêè, â³äïîâ³äíî äî áþäæåòíîãî êî-
äåêñó, Êè¿âðàäà íå ìîæå ñïðÿìîâóâàòè
êîøòè íà á³çíåñçàõîäè êîìåðö³éíî¿
ñòðóêòóðè.

² âñå-òàêè ãðîø³ ìîæóòü âèä³ëèòè, ÿê-
ùî “Êè¿ââîäîêàíàë” çâåðíåòüñÿ äî êîì³-
ñ³¿ ÊÌÄÀ, ÿêà çàéìàºòüñÿ ï³ëüãîâèì êðå-
äèòóâàííÿì. “Ó Êèºâ³ º ïðîãðàìà “Ïèò-
íà âîäà”. Ç íàñòóïíîãî ðîêó ìè ìàºìî ïå-
ðåéòè íà íîâ³ ñòàíäàðòè, êîëè ÿê³ñòü âî-
äè êîíòðîëþâàòèìóòü çà 50 ïàðàìåòðà-
ìè. ßñíà ð³÷, áåç âêëàäåííÿ êîøò³â ïî-
ë³ïøèòè ãàëóçü âîäîïîñòà÷àííÿ íåìîæ-
ëèâî”,— çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê ÃÓ êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ìèõàéëî Øïà-
ðèê.

Íàñòóïíèì îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ïðî
âèä³ëåííÿ 18 ìëí 759 òèñ. ãðí íà â³äøêî-
äóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ ôàêòè÷íèì ñïîæè-
âàííÿì âîäè íàñåëåííÿì òà íîðìàìè çà
ñ³÷åíü-ëþòèé öüîãî ðîêó. Ñê³ëüêè âèêî-
ðèñòîâóþòü êèÿíè õîëîäíî¿ âîäè, â³äîìî,
à îñü îáë³ê ãàðÿ÷î¿ íå íàäòî íàëàãîäæå-
íèé. Ââàæàºòüñÿ, ùî ñïîæèâà÷ âèêîðèñ-
òîâóº íîðìó — 3,5 êóá. ì. Ïðîòå ðåàëü-
íî ¿¿ âèòðà÷àþòü óäâ³÷³-âòðè÷³ á³ëüøå. Ñà-
ìå òàê³ îáñÿãè õîëîäíî¿ âîäè íàäõîäÿòü
íà âîäîíàãð³âí³ ñòàíö³¿. Õòî ìàº îïëàòè-
òè ð³çíèöþ, íåâ³äîìî. Ïîêè ùî çáèòêè
ëÿãàþòü íà “Êè¿ââîäîêàíàë”. Äåïóòàòè
êàæóòü, ùî ñë³ä âðåøò³-ðåøò âèð³øèòè,
õòî â ñòîëèö³ âèðîáëÿòèìå ãàðÿ÷ó âîäó,
òîä³ òàêà ïëóòàíèíà çíèêíå. À äîòè ï³ä-
òðèìàëè, õî÷à é íå îäíîñòàéíî, ð³øåííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ ãðîøåé.

Äèñêóñ³¿ òðèâàëè é ï³ä ÷àñ îáãîâîðåí-
íÿ íàñòóïíîãî ïèòàííÿ — ïðî âèä³ëåííÿ
“Êè¿ââîäîêàíàëó” äîäàòêîâèõ 92,5 ìëí
ãðí äëÿ â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ ñîá³-
âàðò³ñòþ ïîñëóã òà òàðèôàìè çà ÷åðâåíü-
ãðóäåíü öüîãî ðîêó. Íàãàäàºìî, íà â³ä-
øêîäóâàííÿ òàêî¿ ð³çíèö³ öüîãîð³÷ ó áþ-
äæåò³ çàêëàäåíî ìàéæå 70 ìëí ãðí. Ç íèõ
ðåàëüíî ï³äïðèºìñòâó âèä³ëèëè ïîíàä 
20 ìëí ãðí. ×ëåíè êîì³ñ³¿ ÆÊÃ äàëè äîá-
ðî íà äîäàòêîâ³ 92,5 ìëí ãðí. Ùîïðàâ-
äà, íå çîâñ³ì çðîçóì³ëî, çâ³äêè âçÿòè òà-
ê³ ñóìè. Â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ øó-
êàòèìå âæå áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ
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“Õðåùàòèê”

Майже півтори одини на чорашньом засіданні омісії Київради з
питань ЖКГ об оворювали фінансові проблеми "Київводо анал ".
Компанія попросила 18,7 та 92,5 млн рн на відш од вання різних
видів збит ів, а та ож по асити відсот и редит для за півлі но-
вих фільтрів з очищення води. По редит омпанії відмовили од-
раз , а от прохання про виділення рошей на відш од вання збит-
ів члени омісії все ж та и підтримали, хоч і не одностайно. Де
взяти ошти, з одом м др ватиме бюджетна омісія.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Голосіївсь�ий� районний� с�д�

м.�Києва�ви�ли�ає�Роман�Нін��Ні�іфо-

рівн�,�я�а�зареєстрована�в�м.�Києві�по

в�л.�Добрий�Шлях�,�5,�в�я�ості�відпові-

дача� в� с�дове� засідання� по� справі� за

позовом�Нобі�с�О.М.�до�Роман�Н.Н.�про

визнання� особи� та�ою,�що� втратила

право�на��орист�вання�житловим�при-

міщенням,�що� відб�деться� 21� серпня

2008�ро���о�9.00�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�ов-

ни�а�Потєхіна�14-А,��аб.�№�25.

В�разі�її�неяв�и�на�в�азан��дат�,�с�д

роз*лядатиме�справ��без�вас.

С�ддя�А.�Нова�

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Коваля�Романа�Валерійовича���я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-3152/08

за�позовом�Кравчен�о�Олени�Анатоліївни�до

Коваля� Романа�Валерійовича� про� стя*нення

штраф��за�відмов����ладання�до*овор����півлі-

продаж��та�відш�од�вання�понесених�витрат

��с�дове�засідання�на�10.09.2008�р.�о�16.30.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-Є,

�аб.�18,�с�ддя�Борисова�О.В.

У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д��про

причини� неяв�и� в� с�дове� засідання,� справа

б�де� роз*лян�та� за� вашої� відс�тності� за

наявними���справі�до�азами�відповідно�до�ст.

169�ЦПК�У�раїни.�

С�ддя�О.В.�Борисова.�

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Ки-

єва ви�ли�ає�Ємця�Оле�сандра�Оле�сан-

дровича,� я�ий� проживає� за� адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Голосіївсь�а,�16,��в.�82,�в�я�ос-

ті�відповідача�в�с�дове�засідання�по�спра-

ві�за�позовом�Поліщ���В.О.�до�Ємця�О.О.,

треті�особи:�2-*а�Київсь�а�держнот�онто-

ра,�ГУЮ�м.�Києва�про��с�нення�від�права

спад��вання,�що� відб�деться� 04.09.2008

ро���о�09.00,�в�приміщенні�с�д��за�адре-

сою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�По-

тєхІна,�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�

Громадянин�� Сабодаха� Оле�сандр�

Сер*ійович�� необхідно� 22� серпня� 2008� ро��

з'явитись�о�9.00�до�Оболонсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Тимошен�а,�2-Є,��аб.�22�для��часті���роз*ля-

ді�по�цивільній�справі�за�позовом�К�пчевсь�ої

Оль*и�Оле�сандрівни�до�Сабодахи�Оле�сан-

дра�Сер*ійовича� про� витреб�вання�майна� з

ч�жо*о� неза�онно*о� володіння� та� стя*нення

моральної�ш�оди.�Наслід�ом�неяв�и�б�де�роз-

*ляд�справи�за�відс�тності�відповідача.�У�ра-

зі�неяв�и�відповідач�зобов'язаній�повідомити

с�д�про�причини�неяв�и.

С�ддя�С.А.�Вол�ов

Оболонсь�ий�районний�с�д�м�Ки-

єва�ви�ли�ає�Бобир�Оле�сандра�Івано-

вича�в�я�ості� відповідача�по�цивільній

справі�№�2-2310\08� ро��� за� позовом

С�пр�н� Сер*ія� Оле*овича� до� Бобир

Оле�сандра� Івановича,�Борисова�Кос-

тянтина�Ілліча�про�відш�од�вання�ш�о-

ди,�заподіяної�ДТП���с�дове�засідання

11�серпня�2008�ро���о�10.00.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а�2�Є,��аб�18.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання

особи,�я�а�бере��часть���справі,�перед-

бачені�ст.�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о.

Втрачені�до��менти�на�право�власності

земельної�ділян�и�по�в�л.�Садова,�14,

ділян�а�№6,�С.Т.�“Плодове”:�державний�а�т

№�130248�від�13�березня�2000�р.�серія�ІІ�-

КВ.,�реєстраційний�№�75-2-02122�та

до��менти�на�право�власності�б�дин��,�що

знаходиться�на�цій�ділянці,�на�ім’я

Гавримей�о�А.П.�вважати�недійсними.

� Посвідчення�особи,�я�а�постраждала�внас-

лідо��чорнобильсь�ої��атастрофи,��ате*о-

рія� 1, серія� А, № 110698� та� в�лад���

№�629202�на�ім’я�По*ребець�о*о�Володи-

мира�Оле�сандровича�вважати�недійсними.

� Посвідчення�особи,�я�а�постраждала�внас-

лідо��чорнобильсь�ої��атастрофи,��ате*о-

рія� 1, серія� А, № 110970� та� в�лад���

№�629021�на� ім’я�Кравчен�а�Володимира

Мар�овича�вважати�недійсними.

� Посвідчення� *ромадянина,� я�ий� постійно

проживає�або�постійно�працює�на�території

зони� посилено*о� радіое�оло*ічно*о

�онтролю,��ате*орія�4, серія�В-П, № 302983

на� ім’я�Терновець�Людмили� Іванівни�вва-

жати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� аварії� на

Чорнобильсь�ій�АЕС,��ате*орія�2, серія�А,

№ 165309�на�ім’я�Романю��Тамари�Іванівни

вважати�недійсним.

За�рите�а�ціонерне�товариство

“Перша�страхова��омпанія”
повідомляє,�що�22�вересня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�О.�Гончара,�6,�відб�д�ться�позачер�ові�

За�альні�збори�а�ціонерів

Порядо��денний�позачер�ових�За�альних�зборів:

1. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Компанії.

2. Зміна�місцезнаходження�За�арпатсь�ої�філії�Компанії.

3. Зміна�наймен�вання�Сімферопольсь�ої�філії�Компанії.

Реєстрація�а�ціонерів,�що�приб�ли�на�збори,�розпочинається�22�вересня

2008�ро���о�10.30.�При�собі�необхідно�мати�паспорт.�Представни��а�ціонера

повинен�мати�довіреність,�посвідчен����встановленом��поряд��.

Довід�и�за�телефоном:�(044)�201-54-05.

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

Передбачається� провести� ре�онстр��цію� існ�ючої� станції� технічно*о

обсл�*ов�вання�автомобілів�під�автоцентр�по�в�л.�М�рмансь�а,�6,�в�Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва.�На�станції�технічно*о�обсл�*ов�вання�план�ється�проводити�наст�пні

роботи:�технічне�обсл�*ов�вання�ле*�ових�автомобілів�з�заміною�*отових�а*ре*атів

і�деталей,�поточний�ремонт�а*ре*атів�і�в�злів,�шиномонтаж�і�баланс�вання��оліс,

ре*�лювання� розвал�� та� сходження� �оліс,� діа*ности�а� і� ре*�лювання� дви*�нів,

діа*ности�а�і�ре*�лювання�еле�тричних�систем,�мий�а�автомобілів.

Пости�технічно*о�обсл�*ов�вання�обладнані�системами�відвод��вихлопних�*азів

від�працюючих�дви*�нів�машин.�Виробничі�процеси�забезпечені�повним��омпле�том

фільтрів�для�очищення�повітря�з�ефе�тивністю�96-99%.

Компле�с� обладнано� очисними� спор�дами� для� очист�и� дощових� сто�ів� від

завислих�речовин�та�нафтопрод��тів.�Ви�ористов�ється�механічна�очист�а�(відстій

та�фільтр�вання)�і�обладнана�всіма�видами�інженерно*о�забезпечения.

На�станції�технічно*о�обсл�*ов�вання�б�д�ть��творюватися�відходи�(поб�тові�та

виробничі),�я�і�б�д�ть�передаватися�з*ідно�з���ладеними�до*оворами.

Режим�роботи -�дві�зміни,�305�днів.

Оцін�а� розрах�н�ово*о� рівня� забр�днення� атмосферно*о� повітря� проведена

з*ідно� з�Державними� санітарними� правилами� охорони� атмосферно*о� повітря

населених�міст�(від�забр�днення�хімічними�та�біоло*ічними�речовинами)�№�201�від

09.07.97,� свідчить,� що� рівень� забр�днення� -� доп�стимий,� а� ст�пінь� йо*о

небезпечності�-�безпечний.

За�с���пністю�всіх�роз*лян�тих�чинни�ів�можна�твердити,�що�в�режимі�нормальної

техноло*ічної�е�спл�атації�вплив�на�нав�олишнє�природне�середовище�на�рівні�0,1

ГДК� і� не� перевищ�є� 10�%� від� ГДК.� Ризи�� аварійних� сит�ацій� при� правильній

е�спл�атації�об'є�та�та�при�дотриманні�заходів�по�техніці�безпе�и,�протипожежних

заходів�-�відс�тній.�Та�им�чином,�е�оло*ічний�ризи��діяльності�ви�лючається.

Прое�тна� діяльність� відповідає� всім� нормам� і� вимо*ам� за�онів� У�раїни� “Про

охорон�� атмосферно*о� повітря”,� “Про� охорон�� нав�олишньо*о� природно*о

середовища”�і�не�завдасть�значно*о�не*ативно*о�вплив��на�нав�олишнє�природне

середовище.

Від*��и�і�пропозиції�надсилати�в�відділ�е�оло*ії�Деснянсь�ої�райдержадміністрації

в�м.Києві�за�адресою:�м.�Київ-�02225,�проспе�т�Мая�овсь�о*о,�29,�т.�515-77-75.

Головне��правління

з�питань�вн�трішньої�політи�и�о�олош�є��он��рс�

на�заміщення�ва�антних�посад�

�оловних�спеціалістів�(4�од.)

Вимо�и�до��андидата:

Громадянство�У�раїни,�вища�освіта,�вільне�володіння�персональним

�омп'ютером,�знання�державної�мови,�досвід�роботи�за�фахом�від

3�до�5�ро�ів.

До� заяви� додаються:� особова� �арт�а� (форма�П-2ДС),� паспорт,

�опія�диплома,��опія�війсь�ово*о��вит�а,�де�ларація�про�доходи.

Довід�и� та� прийом� до��ментів� протя*ом� 1� місяця� з� дня

оп�блі��вання�о*олошення�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�44,

тел.�254-18-88.

Головне��правління

з�питань�вн�трішньої�політи�и�о�олош�є��он��рс�

на�заміщення�ва�антних�посад�

провідних�спеціалістів�(3�од.).

Вимо�и�до��андидата:

Громадянство�У�раїни,�вища�освіта,�вільне�володіння�персональним

�омп'ютером,� знання� державної� мови,� досвід� роботи� за� фахом�

до�З�ро�ів.

До�заяви�додаються:�особова��арт�а�(форма�П-2ДС),�паспорт,��опія

диплома,��опія�війсь�ово*о��вит�а,�де�ларація�про�доходи.

Довід�и�та�прийом�до��ментів�протя*ом�1�місяця�з�дня�оп�блі��вання

о*олошення�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�44,�тел.254-18-88.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви�ли�ає�Бердни��Оль*��Володимирівн�,�Бердни�

Ві�тора�Ми�олайовича�в�я�ості�відповідачів�в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�за�позовом

Назарен�о�О.О.�до�Назарен�о�О.А.,�Бердни��В.М.,�Назарен�о�Л.Д.,�Бердни��О.В.,�КМУЮ�про�виз-

нання�до*овор����півлі-продаж��част�ово�недійсним�та�ін.,�що�відб�деться�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�14-а,��аб.�1,�20.08.2008�р.�о�10.00.

В�разі�вашої�неяв�и�на�в�азане�с�дове�засідання,�с�д�роз*лядатиме�справ��без�вашої��часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Оболонсь�ий� районний� с�д�

м.�Києва�ви�ли�ає�я��відповідача

Іванова�Оле*а�Валерійовича�по�ци-

вільній� справі�№�2-2690/08� ро��

за� позовом� ТОВ� “ПростоФінанс”

про�стя*нення�забор*ованості�в�с�-

дове�засідання�на�21�серпня�2008

ро���на�09.00.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимо-

шен�а,�2-є,��аб.�19,�с�ддя�Поліщ��

Н.В.

В�разі�неяв�и,�справ��б�де�роз-

*лян�то���відс�тності�нез'явивших-

ся�осіб.

С�ддя�Н.В.�Поліщ��

Голосіївсь�ий� районний� с�д�

м.�Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відпові-

дача:�Басовсь�о*о�Сер*ія�Васильови-

ча�по�цивільній�справі�за�позовом�АКБ

“У�рсоцбан�”�про�стя*нення�забор*о-

ваності.

С�дове�засідання�призначено�на�13

серпня�2008�ро���на�9.15,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�П.�Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо�забезпечити�Ваш��Яв���або

Вашо*о� представни�а,� або� направити

на�адрес��с�д��свої�письмові�пояснен-

ня�по�с�ті�позовних�вимо*.

В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз*ляда-

тися���Ваш��відс�тність�з�винесенням

заочно*о�рішення�по�справі.

С�ддя�Горбань�Н.І.

Апеляційний�с�д�м.�Києва повідомляє,

що�сл�хання�справи�за�апеляційною�с�ар*ою

То�арен�а� І*оря�Михайловича� на� заочне� рі-

шення�Оболонсь�о*о�районно*о�с�д��м.�Киє-

ва�від�10�*р�дня�2007�ро���в�справі�за�позо-

вом�Соболєвої�Тетяни�Валеріївни�до�То�арен-

�а�І*оря�Михайловича,�третя�особа:�приватний

нотарі�с� Київсь�о*о�місь�о*о� нотаріально*о

о�р�*��Немировсь�а�М.А.�про�визнання�запо-

віт��недійсним�призначена�до�роз*ляд��на�19

серпня�2008�ро���о�10.45�в�приміщенні�Апе-

ляційно*о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Володимирсь�а,�15.

У�с�дове�засідання�ви�ли�ається�позивач

Соболєва�Тетяна�Валеріївна.

С�ддя�Л.Л.�Мороз

Цивільна� справа� за� позовом

Дмитр��� Тетяни� Василівни� до

Дмитр��а�Сер*ія�Валентиновича,

третя�особа:�Управління�житлово-

*о� *осподарства� Дніпровсь�о*о�

район��м.�Києва.�

Дніпровсь�ий� районний� с�д

м.�Києва�повідомляє,�що�с�дове

засідання� по� справі� за� позовом

Дмитр��� Тетяни� Василівни� до

Дмитр��а�Сер*ія�Валентиновича

відб�деться�14�серпня�об�11.00.

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО�“ЕРСТЕ�БАНК”
повідомляє�про�доповнення�поряд���денно�о�позачер-

�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�бан��,�я�і�відб�д�ться

21�серпня�2008�ро���о�12.00�за�адресою:�місто�Київ,

в�л.�Де�тярівсь�а,�ЗЗ-В,

наст�пними�питаннями:

5. Збільшення�розмір��стат�тно*о��апітал��ВАТ�“Ерсте�Бан�”�шляхом�збільшення

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

6. За�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�прото�ол��рішення

про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

7. Затвердження�перелі���інвесторів,�серед�я�их�передбачено�розміщення�а�цій,

відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

8. Визначення� �повноважено*о� ор*ан��ВАТ� “Ерсте�Бан�”,� я�ом�� надаються

повноваження:

8.1 затвердження�рез�льтатів�реалізації�а�ціонерами�сво*о�переважно*о�права

на�придбання�а�цій,�що�пропон�ються�до�розміщення;

8.2 прийняття� рішення� про� достро�ове� за�інчення� за�рито*о� (приватно*о)

розміщення�а�цій�(��разі,�я�що�запланований�обся*�а�цій�б�де�розміщено

додат�ово);

8.3 затвердження�рез�льтатів�за�рито*о�(приватно*о)�розміщення�а�цій�та�звіт�

про�рез�льтати�за�рито*о�(приватно*о)�розміщення�а�цій.

9. Визначення�вповноважених�осіб��повноважено*о�ор*ан��ВАТ�“Ерсте�Бан�”,

я�им�надаються�повноваження:

9.1 здійснювати�персональне�повідомлення�всіх�а�ціонерів�та�інших�інвесторів,

перелі��я�их�затверджено�за*альними�зборами�а�ціонерів�ВАТ�“Ерсте�Бан�”,

на� я�их� прийнято� рішення� про� збільшення� стат�тно*о� �апітал�� та� за�рите

(приватне)�розміщення�а�цій,�про�прийняті�за*альними�зборами�а�ціонерів

ВАТ�“Ерсте�Бан�”�рішення;

9.2 проводити�дії�щодо�забезпечення�реалізації�а�ціонерами�сво*о�переважно*о

права� на� придбання� а�цій,� відповідно� до� я�их� прийнято� рішення� про

розміщення;

9.�3�проводити�дії�щодо�забезпечення�за�рито*о�(приватно*о)�розміщення�а�цій.

Додат�ова�інформація:

Збільшення��стат�тно*о���апітал���ВАТ��“Ерсте�Бан�”��дасть��можливість��підвищити

фінансов��стабільність�і�забезпечить�подальший�розвито��бан��.

Стат�тний��апітал�збільш�ється�шляхом�збільшення� �іль�ості� простих� іменних

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

Кіль�ість� а�цій,�що� вип�с�ається� додат�ово,� становить� 600� 000� 000� (шістсот

мільйонів)�шт��.

За*альна� номінальна� вартість� а�цій,�що� вип�с�аються� додат�ово,� становить�

600�000�000�(шістсот�мільйонів)�*ривень.

Номінальна�вартість�однієї�простої�іменної�а�ції�становить�1�(одна)�*ривня.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій�є�незмінними.�А�ціонери�мають

переважне�право�на�придбання�додат�ово�вип�щених�а�цій.

Стро���за�рито*о��(приватно*о)��розміщення��а�цій��починається��07��листопада

2008��ро����та�за�інч�ється�27�листопада�2008�ро��.

У�зв'яз���зі�зміною�стат�тно*о��апітал��бан���а�ціонери�збит�ів�не�нес�ть.

Зміни�до�стат�т��план�ється�внести�шляхом�ви�ладення�стат�т��в�новій

реда�ції,���том��числі:

Шановні�члени��ооператив�!

Правління� �аражно�о� �ооператив�� “КОРАБЕЛ”� повідомляє� про�

проведення�За�альних�зборів�членів��аражно�о��ооператив�,�я�і�відб�д�ть-

ся 26�серпня�2008�ро���о�18.00 за�адресою:�м.Київ,�в�л.�Еле�три�ів,�34,

(А�товий�зал�КЛУБА)

Порядо��денний�За�альних�зборів�членів��аражно�о��ооператив��“КОРАБЕЛ”:

1. Обрання�Голови�та�Се�ретаря�За*альних�зборів�Гаражно*о��ооператив��“КОРАБЕЛ”.

2. Обрання��Лічильної���омісії�та��затвердження��ре*ламент���За*альних��зборів��*аражно*о

�ооператив��“КОРАБЕЛ”.

3. Засл�хов�вання�звіт��Правління�*аражно*о��ооператив�”КОРАБЕЛ”.

4. Затвердження�рішень�Правління�про�прийняття�нових�членів�та�припинення�членства.

5. Затвердження��зміни��назви��з��Гаражно*о���ооператив���“КОРАБЕЛ”��на��“Обсл�*ов�ючий

�ооператив�“КОРАБЕЛ”.

6. Затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��“Обсл�*ов�ючо*о��ооператив��“КОРАБЕЛ”.

7. Про�від�ли�ання�та�обрання�Правління�“Обсл�*ов�ючо*о��ооператив��“КОРАБЕЛ”.

8. Про�обрання�Спостережної�ради�“Обсл�*ов�ючо*о��ооператив��“КОРАБЕЛ”.

9. Про�обрання�Ревізійної��омісії�“Обсл�*ов�ючо*о��ооператив��“КОРАБЕЛ”.

10. Про�обрання�Уповноважених�“Обсл�*ов�ючо*о��ооператив��“КОРАБЕЛ”.

Реєстрація� членів� �ооператив�� провадитиметься� з� 15.00� до� 17.45� за�місцем� проведення

зборів.

Для� �часті� в� зборах� необхідно� обов'яз�ово�мати:� до��мент,� я�ий� посвідч�є� особ�� члена

�ооператив��(паспорт�та�ідентифі�аційний��од),�або�членсь�ий��вито�,�я�ий�можна�отримати�в

Правлінні�Кооператив��з�9.00�до�18.00���робочі�дні,�надав��ольоров��фото*рафію�3x4�см.

Телефон�для�довідо�:�(044)�425-12-36.�

Правління	
аражно
о	ооператив�

Заява�про�наміри�та�е�оло�ічні�наслід�и�щодо

ре�онстр��ції�з�розширенням�б�дівлі�ма�азин��

під�тор�овельний��омпле�с�ТОВ�“ЛЕКОС”

ідентифі�аційний��од:�25264912,�та�ТОВ�“САД-1”

ідентифі�аційний��од:�31172894,�

по�в�л.�Андрія�Малиш�а�3.

У�Дніпровсь�ом��районі�столиці�по�в�л.�Андрія�Малиш�а,�3�розпочи-

нається�ре�онстр��ція�з�розширенням�б�дівлі�ма*азин��під�тор*овель-

ний��омпле�с.

Прое�том�передбачено�ви�онання�нормативних�до��ментів�містоб�д�-

вання,�санітарно-*і*ієнічних�і�е�оло*ічних�вимо*,��омпле�с��заходів�що-

до�охорони�нав�олишньо*о�середовища.�Водопостачання�та��аналіз�ван-

ня�централізоване�з�під�люченням�до�місь�их�мереж,�що�*арант�є�без-

пе���планової�діяльності�для�поверхневих�вод.�Передбачається�прове-

дення�бла*о�строю�та�озеленення�приле*лої�території.�Зобов'язання�за-

мовни�а,�щодо�здійснення�прое�тних�рішень���відповідності�до�норм� і

правил�охорони�нав�олишньо*о�середовища�та�вимо*�е�оло*ічної�без-

пе�и�на�всіх�етапах�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації�об'є�та.

Обладн�ються�*остьові�від�риті�автостоян�и�та�підземний�пар�ін*�на

47�(соро��сім)�місць.

До�ладніше� протя*ом� тижня� з� дня� п�блі�ації� за� тел:� 296-22-00,�

296-22-01.

Попередня�реда�ція: Нова�реда�ція:

3.1.2.�Стат�тний� �апітал�Бан��� становить

1360500000� (один�мільярд� триста�шістдесят

мільйонів�п’ятсот�тисяч)�*ривень�і�сформований

за�р�х�но��вип�с���а�цій.

3.1.2� Стат�тний� �апітал� Бан��� становить

1960500000�(один�мільярд�дев’ятсот�шістдесят

мільйонів�п’ятсот�тисяч)�*ривень�і�сформований

за�рах�но��вип�с���а�цій.

3.1.3.�Стат�тний��апітал�Бан���поділений�на

1360500000� (один�мільярд� триста�шістдесят

мільйонів�п’ятсот�тисяч)�простих�іменних�а�цій

номінальною�вартістю�1�(одна)�*ривня��ожна.

3.1.3�Стат�тний��апітал�Бан���поділений�на

1960500000�(один�мільярд�дев’ятсот�шістдесят

мільйонів�п’ятсот�тисяч)�простих�іменних�а�цій

номінальною�вартістю�1�(одна)�*ривня��ожна.

Реєстрація� �часни�ів� за*альних� зборів� а�ціонерів� з� 11.30� до� 11.55� за�місцем

проведення�зборів.

Голова�Правління�ВАТ�“Ерсте�Бан�”� А.В.�Рожо�
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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.
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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 2060
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Ñèìâîë åïîõè, 
ùî â³ä³éøëà

Îëåêñàíäð ²ñàéîâè÷ Ñîëæåí³-
öèí áóâ ñèíîì ðîñ³éñüêîãî ïðà-
âîñëàâíîãî õðèñòèÿíèíà òà äîíü-
êè óêðà¿íñüêîãî ïîì³ùèêà. Áàòü-
êà âáèëè ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè, à ñòàòêè ìàòåðèíî¿ ñ³ì'¿
íåâäîâç³ êîíô³ñêóâàëè á³ëüøîâè-
êè. Âäîâà ç ìàëèì ñèíîì, ïåðå-
¿õàâøè ç Êèñëîâîäñüêà äî Ðîñòî-
âà-íà-Äîíó, ëåäü çâîäèëà ê³íö³ ç
ê³íöÿìè. Îäíîë³òêè ó øêîë³ íà-
ñì³õàëèñÿ ç Îëåêñàíäðà: â³í ºäè-
íèé ñåðåä óñ³õ íîñèâ õðåñòèê òà,
ì'ÿêî êàæó÷è, íå ãîð³â áàæàííÿì
áóòè ï³îíåðîì. Àëå çãîäîì ³ç íèì
ñòàëàñÿ äèâíà ìåòàìîðôîçà — â³í
ãëèáîêî ïåðåéíÿâñÿ äóõîì êîìó-
í³çìó ³ äîáðîâ³ëüíî âñòóïèâ äî
êîìñîìîëó. Éîãî ïåðøèé ë³òåðà-
òóðíèé çàäóì — íàïèñàòè "âåëè-
êèé ðîìàí ïðî ðåâîëþö³þ" 1917
ðîêó. Ïðîòå íå ë³òåðàòóðó îáèðàº

ñâî¿ì ôàõîì: âñòóïàº íà ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò Ðîñòîâ-
ñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.
Ïðîäîâæóº íàâ÷àííÿ íà çàî÷íî-
ìó â³ää³ëåíí³ ôàêóëüòåòó ë³òåðà-
òóðè ²íñòèòóòó ô³ëîñîô³¿, ë³òåðà-
òóðè òà ³ñòîð³¿ â Ìîñêâ³, àëå íå
çàê³í÷óº ÷åðåç â³éíó.

Íà ôðîíò³ Ñîëæåí³öèí óïåðøå
êðèòè÷íî ïîñòàâèâñÿ äî Ñòàë³íà.
Çà êðàìîëüíå ëèñòóâàííÿ ç äðó-
ãîì, Ìèêîëîþ Â³òêåâè÷åì, îáîõ
çààðåøòóâàëè. Ñîëæåí³öèíà ðå-
ïðåñóâàëè íà â³ñ³ì ðîê³â âèïðàâ-
íî-òðóäîâèõ òàáîð³â. Òóò â³í ïèñàâ
ñâîþ çíàìåíèòó ïîâ³ñòü "Îäèí
äåíü ²âàíà Äåíèñîâè÷à". Áóâ çâ³ëü-
íåíèé, çàñëàíèé, ðåàá³ë³òîâàíèé.

Ñîëæåí³öèí ïåðåæèâ òÿæêó
îïåðàö³þ. Ïåâíèé ÷àñ äðóêóºòü-
ñÿ â æóðíàë³ "Íîâûé ìèð", òâî-
ðè âèñîêî îö³íþþòü êðèòèêè.

Éîãî ïðèéíÿëè äî Ñï³ëêè ïèñü-
ìåííèê³â ÑÐÑÐ. Ñàìå ÷åðåç àí-
òèñòàë³íñüêó ðèòîðèêó, ÿêà ïî-
òð³áíà áóëà Ìèêèò³ Õðóùîâó äëÿ
çì³öíåííÿ âëàñíèõ ïîë³òè÷íèõ
ïîçèö³é, óïåðøå çàñÿÿëà ç³ðêà
Ñîëæåí³öèíà. Àëå çàñÿÿëà âîíà
çíà÷íî ÿñêðàâ³øå, í³æ íà òå ðîç-
ðàõîâóâàëî ðàäÿíñüêå êåð³âíèö-
òâî. Ïèñüìåííèêà-ïóáë³öèñòà ïî-
ì³òèëè íà Çàõîä³ é âèñóíóëè íà
çäîáóòòÿ Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿. Íà
öå, çâ³ñíî, ðàäÿíñüêà âåðõ³âêà äî-
çâîëó íå äàâàëà ³ øâèäêî âèãíà-
ëà Ñîëæåí³öèíà ç êðà¿íè.

Òåïåð ì³æ ïèñüìåííèêîì òà
ÑÐÑÐ ëåæàëè ³äåîëîã³÷í³ îêîïè.
Ñîëæåí³öèí â³â àêòèâíó àíòèêî-
ìóí³ñòè÷íó ïðîïàãàíäó, çîêðåìà
îðãàí³çóâàâ Ôîíä äîïîìîãè ïîë³-
òè÷íèì â'ÿçíÿì ÑÐÑÐ. Ï³ñëÿ ïà-
ä³ííÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè äè-
ñèäåíò ³ç ïîìïîþ ïåâåðíóâñÿ â
Ðîñ³þ. ² òóò éîìó âèïàëî çîâñ³ì
³íøå çàâäàííÿ: íå îïîíóâàòè, à
áóäóâàòè ùîñü íîâå. Ïðîòå í³÷î-
ãî, îêð³ì âåëèêîäåðæàâíîãî ïðà-
âîñëàâ'ÿ òà ðèòîðèêè àíòèêîìó-
í³çìó, çàïðîïîíóâàòè ðåæèìàì
ªëüöèíà òà Ïóò³íà íå çì³ã. Îñòàí-
íº é çîâñ³ì íå çðîçóì³ëî, àäæå àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ Ïóò³íà áóëà çàïîâ³ä-
íèêîì êîëèøí³õ êàò³â Ñîëæåí³-
öèíà. Àëå ³ñòîð³ÿ âñå ðîçñòàâèëà
íà ñâî¿ ì³ñöÿ. Òåïåð Îëåêñàíäð
Ñîëæåí³öèí ñòàíå ñèìâîëîì åïî-
õè áîðîòüáè ç òîòàë³òàðèçìîì, à
íîâ³é Ìîñêâ³ ñëóæèòèìóòü ³íø³
ëþäè, ç ³íøîþ ³ñòîð³ºþ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âäåí-

íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³
+19...+21°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +31°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +28...+31°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +30...+32°Ñ, âíî÷³
+23...+25°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +18...+21°Ñ, âíî÷³
+17...+20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+18°Ñ, âíî÷³
+17...+19°Ñ

Оле сандр Солженіцин стане символом епохи боротьби з тоталітаризмом

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 5 ñåðïíÿ
День промайне на позитивній хвилі, потя до пре-
расно о посилиться, засвідчивши д шевний роз віт,
невситиме пра неня до любові та творчості. Обста-
вини сприятим ть реалізації ділових і сердечних за-
д мів тим, хто прибор ає е оїзм і поставить інтере-
си оточення на чільне місце. Саме сьо одні маємо
на од оцінити всі “плюси” та “мін си” парних вза-
ємин й пожнемо ба атий рожай на ниві армонійної
співпраці. Сни роз аж ть про проблеми та небезпе-
, я і за рож ють сімейном бла опол ччю.

ОВНИ, вам визначено зводити дипломатичні мости. Годі воювати на
шлюбном фронті, миріться, живіть мов ол б із ол б ою! ТЕЛЬЦІ, не-
сіть с млінно тр дов вахт , тоді й вас шан ватим ть начальство та рід-
ні, й засл жено матимете матеріальн вина ород . БЛИЗНЯТАМ сі ар-
ти в р и: доведіть, що ви в оханні не жовтороте пташеня, а стріляний
оробець, знаєте, я спо шати та розбивати серця... РАКИ, на вас очі-
ють приємні сюрпризи під рідним дахом. Матеріальний стан поліпши-

ться, тіль и не онфлі т йте з бла овірними, а ш айте омпромісні рі-
шення в момент непороз міння. ЛЕВИ, ви чарівні, вродливі, одна це
не привід для зверхності, з хвалої поведін и. Б дьте ч йні, милосердні
до оточення. Нехай ваш е оїзм переплавиться на добро задлящастя тих,
з им звела доля. У ДІВ день бла одійності — тр сіть щедро аманцем,
не збіднієте. Гроші мають інтенсивно "працювати", тоді ще більше за-
робите. ТЕРЕЗИ, опанов йте прем дрощі любовно о мистецтва, в ро-
лі жриці охання ви б дете неперевершені! Тіль и подбайте про стиль-
ний ардероб. А вн трішньо о во ню вам не позичати. СКОРПІОНИ, вам
хочеться вте ти від реальності?.. Космічної заборони не існ є, оловне—
не перетинати домашній порі , під сімейним дахом спіймаєте найбіль-
ший айф від самітництва. СТРІЛЬЦІ, нехай омпліменти, похвала, ос-
відчення в оханні медом ллються з ваших в ст. Тоді д х неприязні роз-
тане, я дим, а ви почиватимете на лаврах симпатій та любові. КОЗО-
РОГИ, ваші ар’єра та матеріальні приб т и залежать від впливових осіб,
отож дійте а тивно. ВОДОЛІЇ мож ть наблизитися до вершини творчо-
о е стаз , я що займ ться любленою справою, хобі. Тіль и ні під о-
о не підлаштов йтеся, ч жі під аз и врахов йте, одна сила ваша — в
самостійності! РИБИ, робота не вов , до ліс не втече, навіть я що за
неї обіцяють добре заплатити. Не поспішайте н ти спин за іль ох, на-
самперед зважте, що вам нині дорожче — здоров'я чи роші...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Ó íåä³ëþ, 3 ñåðïíÿ, íà 90-ìó ðîö³ æèòòÿ ïîìåð
Îëåêñàíäð Ñîëæåí³öèí

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Письменни , п бліцист, мислитель, поет, Оле сандр
Солженіцин війшов в історію перед сім я автор однієї
з наймон ментальніших літерат рних пам'ято про ра-
дянсь репресивн систем період 1918—1956 ро ів.
Символ епохи боротьби з тоталітаризмом та радян-
сь ою репресивною машиною напри інці життя, хоч я
це дивно, ч дово спрацьов вся з нащад ами тієї самої
машини й навіть мав претензії на роль ідеоло а пост о-
м ністичної Росії. Історія поставила все на свої місця,
залишивши Оле сандра Солженіцина символом мин -
лої епохи.


