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Ï³äçåìêà íå ïðîâàëèòüñÿ
Íà ä³ëÿíö³ áóä³âíèöòâà ë³í³¿ ìåòðî íà Òåðåìêè çàïîá³ãàþòü çñóâàì ´ðóíòó

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На перетині в лиць Василь івсь ої
та Б бнова долають наслід и про-
вал над новою лінією метро. За
словами заст пни а ендире тора
ВАТ "Київметроб д" Леоніда Ми-
хайлю а, там сталися неполад и в
старих ом ні аціях. Найближчим
часом їх замінять. Спеціалісти а-
ж ть, що аварійна сит ація вини ла
доволі вчасно. Відтепер подібні
можна б де ле о спро ноз вати і
запобі ти їм. Провали не вплин ли
на б дівництво нових станцій. Усі
три — "Деміївсь ", "Голосіївсь "
та "Василь івсь " — заплановано
зап стити до інця ро .

Áóä³âíèöòâó ã³ëêè ìåòðî íà Òåðåìêè í³-
ùî íå çàãðîæóº. Òàê ñòâåðäæóþòü ñïåö³à-
ë³ñòè é â³äïîâ³äàëüí³ çà ä³ëÿíêó îñîáè.
Ïðè÷èíè äëÿ çàíåïîêîºííÿ ç’ÿâèëèñÿ ìè-
íóëîãî òèæíÿ. Òîä³ íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü
Âàñèëüê³âñüêî¿ òà Àíäð³ÿ Áóáíîâà, ï³ä ÿêè-
ìè ïðîõîäèòü òóíåëü íîâî¿ ë³í³¿ ìåòðî, ùî
â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, ó ê³ëüêîõ ì³ñöÿõ
ïðîâàëèâñÿ àñôàëüò. Áóëî ïîøêîäæåíî ãà-
çîâèé êîëîäÿçü òà êàíàë³çàö³þ. Îäíàê íå-
ïîëàäêè â÷àñíî ë³êâ³äóâàëè, à ñàì ïðîâàë
óæå çàñèïàëè ï³ñêîì.

“Òàê, ïðîâàëè òàì áóëè. Àëå âæå âñå
âëàäíàëè. Ñêàðã â³ä ìåøêàíö³â íåìàº”,—
ðîçïîâ³äàº íà áóäìàéäàí÷èêó ìàéáóòíüî¿
ñòàíö³¿ “Ãîëîñ³¿âñüêî¿” íà÷àëüíèê ðîá³ò íà
ä³ëÿíö³ Àðêàä³é Ìàí÷óê. “Ëþäè æ ðîçóì³-
þòü, ùî ìåòðî ïîòð³áíå. ¯ì áóäå çðó÷í³øå,
³ çàòîð³â ñòàíå ìåíøå”, — äîäàº â³í.

Ïàí Ìàí÷óê çàïåâíèâ, ùî íàðàç³ áóä³â-
íèöòâî éäå çà ïëàíîì ³ ïðîáëåì ó ðîáîò³
íåìàº. Ì³ñöåâà ìåøêàíêà Îëüãà Ïàâëåíêî
ðîçïîâ³äàº, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì íà âóëèö³
ñïðàâä³ ÷àñò³øå ïðîâîäèëè ÿê³ñü ðåìîíòí³
ðîáîòè. Îäíàê çíà÷íèõ íåçðó÷íîñòåé íå áó-
ëî. “Äî òîãî, ùî ïîðÿä ïðîêëàäàþòü ìåò-
ðî, óæå íàâ³òü çâèêëè... À ÿìè, ùî áóëè íà
äîðîç³, áà÷ó, âæå çàñèïàëè, ¿õ íå äîâîäèòü-
ñÿ îáõîäèòè”, — êàæå âîíà.

Çàñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà ÂÀÒ “Êè¿âìåò-
ðîáóä” Ëåîí³ä Ìèõàéëþê ñòâåðäæóº, ùî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàâàëè çàê³í÷àòü ë³êâ³-
äîâóâàòè. “Çâ³ñíî, ñèòóàö³þ ö³ëêîì ïåðåä-
áà÷èòè íåìîæëèâî. Ñòîâ³äñîòêîâî¿ ãàðàí-
ò³¿, ùî íå áóäå ïðîâàëó, íåìàº. Àëå ìè ðî-
áèìî óñå, ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ”,— ñêàçàâ
ïàí Ìèõàéëþê “Õðåùàòèêó”. Çà éîãî ñëî-
âàìè, àâàð³éíà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ÷åðåç ñòà-
ð³ êîìóí³êàö³¿, ÿêèì ïîíàä 25 ðîê³â. ¯õ çà-
ì³íþþòü. Ôàõ³âö³ çàïåâíÿþòü, ùî íèí³ø-
í³ ïðîáëåìè íàâ³òü íà äîáðî. ßêáè âîíè
âèíèêëè íà ñòàä³¿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò, ðå-
ìîíò îá³éøîâñÿ á çíà÷íî äîðîæ÷å. Äî òî-
ãî æ òåïåð áóäå ëåãøå ñïðîãíîçóâàòè ïîâî-
äæåííÿ ´ðóíò³â äàë³ â íàïðÿìêó ìàéáóòíüî¿
ñòàíö³¿ “Âàñèëüê³âñüêî¿”.

Íàñòóïíîãî òèæíÿ ñïåö³àë³ñòè çðîáëÿòü
äîäàòêîâ³ çàì³ðè ù³ëüíîñò³ ´ðóíòó òà ïðî-
âåäóòü ãåîô³çè÷íó çéîìêó ä³ëÿíêè, äå ïðî-
êëàäàþòü òóíåëü. Íàâêîëèøí³ì áóäèíêàì
íàðàç³ í³÷îãî íå çàãðîæóº. Íàãàäàºìî, ùî
ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº çàïóñòèòè âñ³ òðè ñòàí-
ö³¿ — “Äåì³¿âñüêó”, “Ãîëîñ³¿âñüêó”, òà “Âà-
ñèëüê³âñüêó” — íà Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàð-
ì³éñüê³é ë³í³¿ âæå äî ê³íöÿ 2008 ðîêó
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ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ, Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Національна омісія з ре-
лювання еле троенер ети и

вирішила з вересня підвищити
ціни на аз для населення на 13
відсот ів. Керівни Кабмін вва-
жає та е рішення вим шеним і
нес ттєвим. Натомість е сперти
про ноз ють подальше зростан-
ня вартості саме через бра
енер етичної про рами чинно-
о ряд .

Ó÷îðà Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþ-
âàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè íà çàñ³äàíí³
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ï³äíÿòòÿ äëÿ íà-
ñåëåííÿ òàðèô³â íà ãàç ç ïåðøîãî âåðåñ-
íÿ. Ö³íà íà áëàêèòíå ïàëèâî äëÿ ðîçäð³á-
íèõ ñïîæèâà÷³â çðîñòå íà 13 â³äñîòê³â.
ßê ãîëîâíó ïðè÷èíó òàêîãî çðîñòàííÿ ó
ÍÊÐÅ íàçèâàþòü ï³äâèùåííÿ íà 27 â³ä-
ñîòê³â ö³í íà éîãî òðàíñïîðòóâàííÿ â ìå-
æàõ Óêðà¿íè. Ðîá³òíèêè ãàçîïîñòà÷àííÿ

íàïîëÿãàëè íà öüîìó ð³øåíí³ â³ä ïî÷àò-
êó ðîêó. Ïðîòå, âî÷åâèäü, óðÿä Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî íå áàæàâ ðîçïî÷èíàòè ñâîþ ðî-
áîòó ç íåïîïóëÿðíèõ êðîê³â. Âåëè÷åçíèé
âèòîê ³íôëÿö³¿ ³ ìîæëèâà â³äñòàâêà óðÿ-
äó òîä³ â³äñòðî÷èëè ï³äâèùåííÿ òàðèô³â.

Êîëè æ ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü
óðÿäó ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïðîâàëèëîñÿ, à
ïàðëàìåíòàð³¿ ðîç’¿õàëèñÿ ó â³äïóñòêè,
Þë³ÿ Òèìîøåíêî âðåøò³-ðåøò çâàæèëà-
ñÿ íà ï³äâèùåííÿ. Ó ñåðåäó ï³ä ñò³íàìè
Êàáì³íó áóëî îðãàí³çîâàíî ïîêàçîâèé
òðüîõòèñÿ÷íèé ì³òèíã ïðàö³âíèê³â ãàçî-
ïîñòà÷àëüíî¿ ãàëóç³, ÿê³ âèìàãàëè â³ä óðÿ-
äó ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè é çá³ëüøåííÿ òà-
ðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó. Ï³ñëÿ çà-
ñ³äàííÿ óðÿäó Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïîâ³äî-
ìèëà, ùî ïîãîäæóºòüñÿ ç âèìîãàìè ì³-
òèíãóâàëüíèê³â, òà çàïåâíèëà, ùî “ö³íè
íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ çðîñòóòü íåçíà÷íî”.
Ïàí³ Òèìîøåíêî ïåðåêîíàíà: òàðèôè íà
áëàêèòíå ïàëèâî äëÿ ðîçäð³áíèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ïîêóïö³â íàéíèæ÷³ ó ªâðîï³.

Òå, ùî ï³äâèùåííÿ ö³í º âèìóøåíèì
òà íåìèíó÷èì êðîêîì, âèçíàþòü ³ åêñïåð-
òè. Ïðîòå çâèíóâà÷óþòü âîíè ó öüîìó ñà-
ìå Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â. Òàê, äèðåêòîð ñî-

ö³àëüíèõ ïðîãðàì Öåíòðó Ðàçóìêîâà
Ëþäìèëà Øàíã³íà ââàæàº, ùî ó ï³äâè-
ùåíí³ ö³í íà ãàç âèíí³ óðÿäîâö³, ÿê³ äî-
ñ³ íå âèð³øèëè ïèòàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ áåç-
ïåêè äåðæàâè. Çîêðåìà, æèòëîâî-êîìó-
íàëüíå ãîñïîäàðñòâî òàê ³ íå ïåðåéøëî
ç³ ñïîæèâàííÿ ãàçó íà åëåêòðîåíåðã³þ,
ÿêî¿ â Óêðà¿í³ âèðîáëÿþòü äîñòàòíüî. Íà-
òîì³ñòü ëþäè çäåá³ëüøîãî îïëà÷óþòü íå
ïîñëóãè, à âòðàòè ìåðåæ, ÿê³ ïîòðåáóþòü
íåãàéíî¿ çàì³íè àáî ðåêîíñòðóêö³¿. Çãî-
äåí ³ç íåþ ³ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ²íñòè-
òóòó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè òà ì³æíàðîäíèõ
â³äíîñèí ÍÀÍ Óêðà¿íè Âàëåð³é Íîâèöü-
êèé. “Ó äàíîìó ðàç³ éäåòüñÿ ïðî ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ òàðèô³â äëÿ íàñåëåííÿ ç ò³ºþ
ö³íîþ íà ãàç, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ çîâí³.
Óêðà¿íà çàëåæèòü â³ä çîâí³øíüî¿ ö³íè íà
ãàç ³ í³÷îãî íå ðîáèòü äëÿ òîãî, ùîá çìåí-
øèòè öþ çàëåæí³ñòü. Òîìó ºäèíå, ùî çà-
ëèøàºòüñÿ äëÿ íàñ ó ñèòóàö³¿ çì³íè ö³íî-
âî¿ êîí’þíêòóðè íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ, öå
ë³í³éíî ï³äâèùóâàòè ö³íè. Óðÿäó òðåáà
áóëî á³ëüøå äóìàòè ïðî òå, ÿê çðîáèòè
åêîíîì³êó åôåêòèâíîþ. À ïîêè ùî ìè º
á³äí³, îñê³ëüêè äóðí³, à äóðí³ — áî á³ä-
í³”,— ñêàçàâ â³í “Õðåùàòèêó”
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Îïîðè ï³ä Ìàéäàíîì 
âèòðèìàþòü 
óñ³ ñâÿòêóâàííÿ

Äî 17-¿ ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ãî-
ëîâíîþ âóëèöåþ ñòîëèö³ òà ìàéäàíîì Íåçà-
ëåæíîñò³ ïðîéäå â³éñüêîâèé ïàðàä çà ó÷àñòþ
âàæêî¿ òàíêîâî¿ áðîíåòåõí³êè. Òîìó ì³ñüêà
âëàäà âèð³øèëà ïåðåâ³ðèòè íåñó÷³ òà îïîðí³
êîíñòðóêö³¿ ó ïåðåõîäàõ Õðåùàòèêà òà â ï³ä-
çåìíèõ ÷àñòèíàõ òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â “Ãëî-
áóñ” ³ “Ìåòðîãðàä”. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Ãîëîâà÷à, ñïåö³-
àëüíà êîì³ñ³ÿ ïðî³íñïåêòóâàëà ñòàí áóä³âåëü-
íèõ êîíñòðóêö³é, ì³ñöÿ îïîðè, ïëèòè ïåðå-
êðèòòÿ òà ³íø³ ÷àñòèíè ï³äçåìíèõ ïðèì³ùåíü.
Äåôåêò³â íå âèÿâèëè. “Óñ³ êîíñòðóêö³¿ ïðè-
äàòí³ äî ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿, âîíè âèòðè-
ìàþòü ïðîõîäæåííÿ ìåõàí³çîâàíî¿ êîëî-
íè”,— ï³äñóìóâàâ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷

Êèÿíè äîïîìîæóòü 
ïîñòðàæäàëèì 
â³ä ïîâåí³

Ó ì³ñöÿ, ùî íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëè â³ä
ïîâåíåé, âè¿õàëà ãðóïà êè¿âñüêèõ ôàõ³âö³â.
Ñåðåä íèõ ïðåäñòàâíèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, æèòëîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, îñâ³òè, òîðã³âë³, õîëäèíãî-
âî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”. Ïðî öå “Õðå-
ùàòèêó” ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, ïðîòÿãîì òèæíÿ âîíè âèâ÷àòèìóòü
òàì ñèòóàö³þ. “Â³äïðàöüîâóâàòèìóòü óñ³
ïðîáëåìí³ ì³ñöÿ òà øëÿõè ïîäîëàííÿ íà-
ñë³äê³â ñòèõ³¿,— ðîçïîâ³â ïàí Ãîëóá÷åíêî.—
Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ Âåðõîâèíñüêîãî
ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ òà Õî-
òèíñüêîãî ðàéîíó ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³, ÿê³
çàêð³ïëåíî çà Êèºâîì”. Â³í äîäàâ, ùî çãî-
äîì ³ ñàì ïðèºäíàºòüñÿ äî ãðóïè ôàõ³âö³â.
Îäðàçó æ ï³ñëÿ öüîãî ç Êèºâà â ïîòåðï³ë³
ðàéîíè ïî÷íóòü â³äïðàâëÿòè òîâàðè íàðîä-
íîãî âæèòêó, ïðîäîâîëüñòâî, òàêîæ ïî¿äóòü
áðèãàäè áóä³âåëüíèê³â äëÿ ïðîâåäåííÿ â³ä-
íîâíèõ ðîá³ò

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³øëà
íà ï³äâèùåííÿ
Áëàêèòíå ïàëèâî äëÿ íàñåëåííÿ ïîäîðîæ÷àº íà 13 â³äñîòê³â

Ñåçîííó îïëàòó çà òåïëîïîñòà÷àííÿ çàïðîâàäÿòü ó ñòîëèö³
íàñòóïíîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Öüîãî ðîêó â³í ïîâèíåí
ðîçïî÷àòèñÿ 1 æîâòíÿ. Òàê³ ïåðñïåêòèâè îáãîâîðþâàëè íà íà-
ðàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà
ó ñåðåäó.

Ôàõ³âö³ ç³éøëèñÿ íà äóìö³, ùî çà òåïëî ³ ãàðÿ÷ó âîäó êèÿíè
ìàþòü ïëàòèòè ëèøå ø³ñòü ì³ñÿö³â, à íå ïðîòÿãîì ðîêó. Çà ñëî-
âàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Âàñèëÿ ßñòðó-
áèíñüêîãî, çàâäÿêè öüîìó íå ïîòð³áíî áóäå êîðèãóâàòè áþäæåò
òà â³äøóêóâàòè êîøòè äëÿ ë³êâ³äàö³¿ áîðã³â, à âäàñòüñÿ íàâ³òü
çàîùàäæóâàòè.

“Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ áóäèíê³â, äå âñòàíîâëåíî ë³÷èëüíè-
êè òåïëîâî¿ åíåðã³¿,— çàóâàæèâ â³í.— Ìåøêàíö³ óæå â³ä÷óëè ð³ç-
íèöþ. Àäæå âîíè ðîçðàõîâóþòüñÿ ëèøå çà îòðèìàí³ çã³äíî ç ïî-
êàçíèêàìè ïîñëóãè”. Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé äîäàâ, ùî íàðàç³ îá-
ë³êîâèìè ïðèëàäàìè îáëàäíàíî ìàéæå 3 òèñ. áóäèíê³â, ÿêèìè îï³-
êóþòüñÿ ïåðåâàæíî ÎÑÁÁ, ÆÁÊ, â³äîì÷³ ÆÅÊè. Ìîíòóâàòè ë³-
÷èëüíèêè ïî÷àëè é ó áóäèíêàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà.

Íà äóìêó âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” Áîðèñà
ßùåíêà, äîö³ëüí³øå áóëî á ïåðåéòè íå íà ñåçîíí³ òàðèôè, à
íàäâîñòàâêîâ³. “Òîáòî âçèìêó îïëà÷óâàòè 70—80% âàðòîñò³ òåï-
ëîâî¿ åíåðã³¿, à çà ðåøòó ðîçðàõîâóâàòèñÿ âë³òêó,— ââàæàº â³í.—
Àäæå ³ òåïëî¿ ïîðè ðîêó ìåøêàíö³ îòðèìóþòü ãàðÿ÷ó âîäó, à
åíåðãåòèêè çä³éñíþþòü ðåìîíòè, íà ÿê³ òàêîæ òðåáà êîøòè”.
Îäíàê ïàí ßùåíêî ïåðåêîíàíèé, ùî ïîòð³áíî íåãàéíî ñõâà-
ëèòè õî÷à á îäèí ³ç äâîõ çàïðîïîíîâàíèõ âàð³àíò³â, àäæå íè-
í³øíÿ ñèòóàö³ÿ êðèòè÷íà. Öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, ìîæå ç³ðâàòè îïà-
ëþâàëüíèé ñåçîí.

“Íàâ³òü âðàõîâóþ÷è êîìïåíñàö³þ, îòðèìàíó ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó äî ê³íöÿ 2008-ãî, “Êè¿âåíåðãî” ìàòèìå çáèòîê íà ñóìó
â 389 ìëí ãðí,— ñêàçàâ â³í.— Ï³äïðèºìñòâî áóäå çáèòêîâèì,
àäæå âñ³ íàäõîäæåííÿ ³ ïðèáóòêè ïåðåêðèâàº îïëàòà çà ãàç,
ÿêèé ïîñò³éíî äîðîæ÷àº”.

“Çàëàòàòè” òàêó ä³ðêó áóäå ïðîáëåìàòè÷íî, ââàæàº ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî: “Âðÿòóâàòè ñè-
òóàö³þ çìîæóòü ò³ëüêè åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàí³ òàðèôè àáî
äîòàö³ÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè âñ³ âèñíîâ-
êè, íàñàìïåðåä Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ êîíòðîëþ çà ö³íàìè, ÷è
åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèìè áóäóòü íîâ³ ñåçîíí³ òàðèôè”. Â³í
äîäàâ, ùî ïåðåõîäèòè íà íèõ ïîòð³áíî ïîñòóïîâî. ²íôîðìàö³þ
ïðî íîâ³ òàðèôè ìåøêàíöÿì íàäàâàòèìóòü ï³ä ÷àñ ñïåö³àëüíèõ
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü òà ÷åðåç êîìóíàëüíó ïðåñó

Щиро вітаю всіх б дівельни ів
У раїни і майже 40-тисячний

оле тив "Київмісь б д "
з професійним святом.

Тих, хто обрав цей неле ий хліб й за по-
ли ом серця при рашає світ оселями й па-
лацами, висотними б дівлями, мостами і
вежами тощо. Б дівельни и, я люди най-
миролюбнішої професії, своїми р ами до-
лають всі розр хи, перетворюють п стирі в
рас творінь архіте т ри. В сі часи вони
шан валися с часни ами, імена ращих за-
писані на с рижалях історії...

Незважаючи на всі с ладнощі, с часні
майстри б д ють наше завтра. Б дівельна
ал зь У раїни не тіль и не знає занепад , а
й сприяє розвит іншим ал зям народно-
о осподарства. Нам є, чим пишатися. Пе-
ре онаний і вірю, що й всі не аразди подо-
лаємо спільно, розб дов ючи наш У раїн .

Тож зич всім вам, доро і оле и, здо-
ров'я, спіхів й натхнення, бла опол ччя ва-
шим сім'ям. Хай ваші р и не знають втоми,
серця наповнюються радістю й вдячністю
за затишні домів и й розб довані міста. А
звання Б дівельни а носиться з ідністю.
О ремі вітання й най ращі побажання на-
шим інвесторам — теперішнім й потенцій-
ним. Дя ємо за довір , й б дьте певними
иївмісь б дівці не зрадять вашим надіям і
не підвед ть.

З пова ою - Голова правління,
Президент холдин ової омпанії

"Київмісь б д"
Повний авалер Орден "За засл и",

Орден Князя Ярослава М дро о,
андидат технічних на ,

Засл жений б дівельни У раїни,
Петро ШИЛЮК

Òàðèôè ïåðåõîäÿòü 
íà ñåçîííèé ðåæèì
Êèÿíè ïëàòèòèìóòü ëèøå çà òå, ùî îòðèìóþòü
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З 1 жовтня столиці план ють перейти на сезо-
нн оплат за теплопостачання. Про це йшлося на
нараді першо о заст пни а олови КМДА Анато-
лія Гол бчен а. Та им чином дасться не тіль и
залишити тарифи для населення на нинішньом
рівні, а й навіть дещо заощадж вати. При цьом
не доведеться ори вати бюджет і відш вати
ошти для "латання" діро . Оптиміз вати оплат
допомож ть і лічильни и теплової енер ії. Наразі
ж столична влада ш ає шляхи лі відації забор о-
ваності в 389 млн рн перед "Київенер о", щоб
під час опалювально о сезон не мати проблем.

Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о заявив,
що з 1 жовтня Києві б д ть впроваджені сезонні тарифи — ияни
платитим ть тіль и за тепло, я е отримали
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Шановні�а�ціонери!
Повідомляємо,�що�з�ідно�з�на�азом�в.о.�Генерально�о�дире�тора�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”

від�30�липня�2008�ро���(затвержено�рішенням�На�лядової�ради�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�

від�31�липня�2008�ро��)�позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�

А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії�“УКРРІЧФЛОТ”�

(�од�ЕДРПОУ�00017733,�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Нижній�Вал,�51)�

відб�д�ться�23�вересня�2008�ро���о�10.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Нижній�Вал,�51,

а�товий�зал�адміністративної�б�дівлі�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�(2�поверх)

Порядо��денний:

1.��Про�від�ли�ання�Голови�та�о�ремих�членів�На�лядової�ради�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”.

2.��Про�обрання�Голови�та�о�ремих�членів�На�лядової�ради�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”.

3.��Про�затвердження/реор�анізацію�стр(�т(ри�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”.

4.��Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат(т(�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”,�затвердження�Стат(т(�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�в�новій�реда�ції,

надання�повноважень�на�підписання�Стат(т(�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�в�новій�реда�ції.

5.��Про�зміни�(збільшення)�стат(тно�о��апітал(�“АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій�існ(ючої�номінальної

вартості�за�рах(но��додат�ових�внес�ів.

6.� � Про� визначення� поряд�(� розміщення� а�цій� (за�рите� або� від�рите� розміщення),� затвердження� прото�ол(� рішення� про

від�рите�(п(блічне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�проспе�т(�емісії�а�цій�або�затвердження�прото�ол(�рішення�про

за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій,�затвердження�перелі�(�інших�інвесторів,�серед�я�их�передбачено�розміщення�а�цій,

відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення.

7.��Про�визначення�(повноважено�о�ор�ан(�емітента�(за�альні�збори�а�ціонерів,�ви�онавчий�ор�ан,�на�лядова�рада�або�інший

ор�ан�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”),�я�ом(�надаються�повноваження�щодо:�затвердження�рез(льтатів�реалізації��а�ціонерами�сво�о

переважно�о�права�на�придбання�а�цій,�що�пропон(ються�до�розміщення;�зал(чення�до�розміщення�а�цій�андеррайтера;

визначення�та/або�зміна�стро�(�почат�(�та�за�інчення��розміщення�а�цій;�внесення�змін�до�проспе�т(�емісії�а�цій;�прийняття

рішення�про�достро�ове�за�інчення�розміщення�а�цій�((�разі,�я�що�запланований�обся��а�цій�б(де�розміщено�достро�ово);

затвердження�рез(льтатів�розміщення�а�цій�та�звіт(�про�рез(льтати�розміщення�а�цій;�прийняття�рішення�про�відмов(�від

розміщення�а�цій�та�повернення��оштів,�(несених�в�оплат(�за�а�ції.

8.�Про�визначення�(повноважених�осіб�(прізвище,� ім'я,�по�бать�ові�та�посада)�(повноважено�о�ор�ан(�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”,

я�им�надаються� повноваження�отрим(вати� від� а�ціонерів� письмові� підтвердження�про� відмов(� від� ви�ористання� сво�о

переважно�о�права�на�придбання�а�цій,�відносно�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення�((�разі,�я�що�це�передбачено

(мовами�розміщення�а�цій);�по�проведенню�дій�щодо�забезпечення�реалізації�а�ціонерами�сво�о�переважно�о�права�на

придбання�а�цій,�відносно�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення;�проводити�дії�щодо�забезпечення�розміщення�а�цій.

9.��Про�схвалення�дій,�рішень�та�(�од,�вчинених�або�схвалених�ви�онавчим�ор�аном�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�та�На�лядовою�радою

АСК�“УКРРІЧФЛОТ”.

10.�Про�по�одження�відч(ження�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”��омпле�с(�б(дівель,�за�альною�площею�5125,�10��в.м,�розташовано�о�за

адресою:�м.�Київ,�пар��Др(жби�Народів,�5.

11.�Про�по�одження�відч(ження�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”��омпле�с(�б(дівель,�за�альною�площею�2607,�00��в.м,�розташовано�о�за

адресою:�м.�Київ,�пар��Др(жби�Народів,�5.

12.�Про�по�одження�відч(ження�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�майново�о��омпле�с(,�площею�1402,�90��в.м,�розташовано�о�за�адресою:

м.�Київ,�в(л.�Братсь�а,�3.

Додат�ова�інформація�до�питання�5�поряд���денно�о:

Мотиви�та�мета�збільшення�стат�тно�о��апітал�: збільшення�розмір(�стат(тно�о��апітал(�Товариства,�поповнення�обі�ових

�оштів.

Спосіб�збільшення�стат�тно�о��апітал�: збільшення��іль�ості�а�цій�існ(ючої�номінальної�вартості�(0,35��рн).

Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал�: стат(тний��апітал�збільш(ється�на�32�421�501,�00��рн��(тридцять�два

мільйони�чотириста�двадцять�одн(�тисяч(�п'ятсот�одн()��ривню�00��опійо�,�внаслідо��чо�о�б(де�дося�н(то�розмір�стат(тно�о

�апітал(�(�с(мі�60�000�017,�00�(шістдесят�мільйонів�сімнадцять)��ривень�00��оп.

Дані�про��іль�ість�а�цій,�що�план�ється�вип�стити�додат�ово: 92�632�860��(дев'яносто�два�мільйони�шістсот�тридцять�дві

тисячі�вісімсот�шістдесят)�шт(��простих�іменних�а�цій.

За�альна�номінальна�вартість�а�цій,�я�і�план�ється�вип�стити�додат�ово: 32�421�501,�00��(тридцять�два�мільйони�чотириста

двадцять�одн(�тисяча�п'ятсот�одна)��ривнія�00��опійо�.

Відомості�про�нов��номінальн��вартість�а�цій,�я�і�план�ється�вип�стити�додат�ово: номінальна�вартість�а�цій�не�змінюється,

1�а�ція�-�0,35��ривень.

Прое�т�змін�до�стат�т�,�пов'язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

П(н�т�6.1.�та�п.�6.2.�стат(т(�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�ви�ласти�в�наст(пній�реда�ції:�

“Стат(тний��апітал�Компанії�с�ладає�60�000�017�(шістдесят�мільйонів�сімнадцять)��ривень�00��оп”.

6.2.�Стат(тний��апітал�Компанії�поділений�на�171�428�620�(сто�сімдесят�один�мільйон�чотириста�двадцять�вісім�тисяч�шістсот

двадцять)�простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�0,35��ривень.

Дата�почат���і�за�інчення�підпис�и�на�а�ції,�що�додат�ово�вип�с�аються:

Підпис�а�на�а�ції�(розміщення�а�цій)�додат�ової�емісії�здійснюється�з�1��р(дня�2008�ро�(�по�31�січня�2009�ро�(�(в�лючно).

За�рішенням�(повноважено�о�ор�ан(�емітента�стро�и�розміщення�мож(ть�б(ти�змінені.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій: всі�а�ціонери�АСК�“УКРРІРЧФЛОТ”�мають�переважне�право�на�придбання

а�цій,�що�вип(с�аються�додат�ово,�(��іль�ості,�пропорційній�їх�частці�(�стат(тном(��апіталі�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�на�дат(�почат�(

розміщення.

Порядо�� відш�од�вання� власни�ам� а�цій� збит�ів,� пов'язаних� із� змінами� стат�тно�о� (с�ладено�о)� �апітал�: збит�и� не

передбачаються.

Реєстрація�а�ціонерів�здійснюватиметься�23�вересня�2008�ро�(�з�8.30�до�10.00�за�місцем�проведення�позачер�ових�за�альних

зборів.�Для�(часті�(�реєстрації�а�ціонерам�-�фізичним�особам�при�собі�необхідно�мати�паспорт,�а�представни�ам�а�ціонерів

додат�ово�-�довіреність.

Довід�и�за�телефонами: 8�044�428�86�94,�8�044�428�85�98,�8�044�428�85�75,�8�044�428�83�06.

Крім�то�о:

Повідомляємо,�що�з�ідно�з�на�азом�в.о.��енерально�о�дире�тора�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�від�30�липня�2008�ро��

(затверджено�рішенням�На�лядової�ради�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�від�31�липня�2008�ро��)�позачер�ові�за�альні�збори

а�ціонерів�А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії�“УКРРІЧФЛОТ”�(�од�ЕДРПОУ�00017733,�місцезнаходження:�м.�Київ,

в�л.�Нижній�Вал,�51)�відб�д�ться�3�люто�о�2009�ро���о�10.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Нижній�Вал,�51,�а�товий

зал�адміністративної�б�дівлі�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�(2�поверх).

Порядо��денний:

1.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат(т(�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”,�затвердження�Стат(т(�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�в�новій�реда�ції,

надання�повноважень�на�підписання�Стат(т(�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�в�новій�реда�ції.

Реєстрація�а�ціонерів�здійснюватиметься�03�люто�о�2009�ро�(�з�8.30�до�10.00�за�місцем�проведення�позачер�ових�за�альних

зборів.�Для�(часті�(�реєстрації�а�ціонерам�-�фізичним�особам�при�собі�необхідно�мати�паспорт,�а�представни�ам�а�ціонерів

додат�ово�-�довіреність.

Довід�и�за�телефонами: 8�044�428�86�94,�8�044�428�85�98,�8�044�428�85�75,�8�044�428�83�06

Крім�то�о:

Звертаємо�(ва�(�а�ціонерів�на�нові�ре�візити�реєстратора�ВАТ�“У�ренер�ореєстр”:

телефон/фа�с: (044)�499-90-08,�адреса: 01010,�м.�Київ,�в(л.�С(ворова,�4/6.

З�пова�ою,�в.о.�Генерально�о�дире�тора

До�відома�а�ціонерів�ЗАТ�“ІНВЕСТ-ТРАНС”
За�рите� а�ціонерне� товариство� “ІНВЕСТ-ТРАНС”� (ідентифі�аційний� �од� 33348799,� місцезнаходження:� 04071,� м.� Київ.� в�л.

Набережно-Л��ова,� 7)� повідомляє,�що� порядо�� денний� За�альних� зборів� а�ціонерів,� с�ли�аних� на� 11.00� 18� серпня� 2008� ро��,

доповнено�питаннями�№№�3,�4�та�5�наст�пно�о�зміст�:

Питання�№3: Про�надання�з�оди�на�продаж�част�и�в�стат(тном(�фонді�(�апіталі)�інших��осподарсь�их�підприємств,�що�належить�Товариств(.

Питання�№4:�Про�надання�з�оди�на�придбання�Товариством�цінних�паперів�на�фондовом(�рин�(.

Питання�№5: Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат(т(�Товариства�шляхом�ви�ладення�Стат(т(�Товариства�в�новій�реда�ції,�затвердження

Стат(т(�Товариства�в�новій�реда�ції,�надання�повноважень�на�підписання�Стат(т(�Товариства�в�новій�реда�ції.

А�ціонери�мож(ть�ознайомитись�з�до�(ментами,�пов'язаними�з�поряд�ом�денним,�за�адресою:�м.�Київ,�в(л.�Набережно-Л(�ова,�7.�

О�р�жний�адміністративний�с�д�м.�Києва ви�ли�ає�Звеняць�о�о�Михайла�Семеновича,�Литвинен�о�О�сан(�Ми�олаївн(,�Кравчен�о�Нін(�Іванівн(

я��третіх�осіб�по�адміністративній�справі�№�12/217�за�позовом�Волош�о�Віри�Оле�сандрівни�до�Відділ(�державної�ви�онавчої�сл(жби�Святошинсь�о�о

районно�о�(правління�юстиції�міста�Києва,�треті�особи�Звеняць�ий�Михайло�Семенович,�Кравчен�о�Ніна�Іванівна,�Литвинен�о�О�сана�Ми�олаївна,

про�визнання�дій�неправомірними�(�с(дове�засідання�на�18.08.08�на�09.00.�Останнє�відоме�місце�проживання�Звеняць�о�о�Михайла�Семеновича:

м.�Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�проспе�т�Перемо�и,�б(д.�8,��в.6.�Останнє�відоме�місце�проживання�Литвинен�о�О�сани�Ми�олаївни:�м.�Київ,�в(л.

Са�са�ансь�о�о,� б(д.� 87,� �в.62.�Останнє� відоме�місце� проживання� Кравчен�о�Ніни� Іванівни:�м.� Київ,� в(л.�О.� Гончара,� б(д.52,� �в.21.�При� собі

необхідно�мати�паспорт.�Ви�маєте�право�подати�до�с(д(�до�ази.�

Адреса�с�д�: м.�Київ,�в(л.�Десятинна�4/6,�с(ддя�Цвір�(н�Ю.І.

С(ддя�Цвір�(н�Ю.І.

До��ва�и�а�ціонерів!
23.09.2008�р.�об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Обсерваторна,�

25�відб�д�ться�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�

ВІДКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�“УКРКНИГА”�

КОРПОРАТИВНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ДАК�“УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ”,�

(місцезнаходження�03680,�м.�Київ,�в�л.�Радищева,�12/16).

Порядо��денний�за�альних�зборів:

1.��Затвердження�рез(льтатів�діяльності�товариства�за�2007�р.

2.��Затвердження�звіт(�та�виснов�ів�ревізійної��омісії�товариства�за�2007�р.�

3.��Затвердження�баланс(�та�річної�фінансової�звітності�товариства�за�2007�р.

4.��Розподіл�приб(т�(�(по�ритя�збит�ів)�товариства�за�2007�р.

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

діяльності�підприємства�за�2007�рі��(тис.��рн)

5. Внесення�змін�до�стат(т(�товариства�(затвердження�нової�реда�ції�стат(т().

6. Прийняття�рішення�про�передач(�в�оренд(�майна�товариства.

7. Про�списання�майна�товариства.

8. Затвердження�фінансово�о�план(�товариства�на�2009�р.

А�ціонери�товариства�мож(ть�ознайомитись�з�до�(ментами,�пов'язаними�із�поряд�ом�ден-

ним�за�альних�зборів�а�ціонерів,�за�адресою:�Київ,�в(л,�Обсерваторна,�25.

А�ціонери�мож(ть�надсилати�свої�пропозиції�щодо�поряд�(�денно�о�за�альних�зборів

ре�омендованим�листом�за�адресою:�04053,�Київ,�в(л,�Обсерваторна,�25�не�пізніше,�ніж

за�30�днів�до�дати�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів.

Реєстрація�а�ціонерів�для�(часті�(�за�альних�зборах�б(де�здійснюватись�23.09.2008�р.�

з�10.45�до�11.00.

19�серпня�2008�ро���о�18.00 за�адресою:�м.�Київ,�Б(львар�Шевчен�а,�26/4�(а�то-

вий�зал)�б(д(ть�проводитись��ромадсь�і�об�оворення�щодо�роз�ляд(�прое�т(�містоб(дів-

ної�до�(ментації�житлово�о��омпле�с(�з�пар�ін�ом�та�вб(довано-приб(дованими�примі-

щеннями�адміністративно�о�та��ромадсь�о�о�призначення,�за�адресою:�в(л.�Андрюшен-

�а,�4�(�Шевчен�івсь�ом(�районі�м.�Києва.�(Замовни� б(дівництва:�ТОВ�“БМК�Планета-

Б�д”).�Отримати� інформацію�стосовно�прое�т(�можна�за� телефоном�8(044)�496-01-94

(Реєстрація�проводиться�при�наявності�паспорта).

Адміністрація

18�серпня�2008�ро���о�18.00 за�адресою:�м.�Київ,�Б(львар�Шевчен�а,�26/4�(а�товий�зал)

б(д(ть�проводитись��ромадсь�і�об�оворення�щодо�роз�ляд(�прое�т(�містоб(дівної�до�(ментації

житлово-офісно�о��омпле�с(�з�вб(дованми�та�приб(дованими�приміщеннями�тор�ово-офісно�о

призначення,� тор�овим� центром� та� підземним� пар�ін�ом� за� адресою:� в(л.� Тан�ова,� 1� (

Шевчен�івсь�ом(�районі�м.�Києва.�(Замовни��б(дівництва:�ЗАТ�“Радіант”).�Отримати�інформацію

стосовно�прое�т(�можна�за�телефоном�8(044)�507-27-81�(Реєстрація�(часни�ів�(меш�анців�район()

б(де�проводиться�при�наявності�паспорта).

Адміністрація

Ковальч(��Петро�Панасович�ви�ли�ається�в�с(дове�засідання�29�вересня�2008�ро�(�на�9.00�в

приміщення�о�р�жно�о�адміністративно�о�с�д��м.�Києва, в(л.�Десятинна,�4/6,��імната�2,�я�

третя�особа�в�справі�за�позовом�до�ВДВС�Подільсь�о�о�РУЮ�м.�Києва.

Подільсь�ий�районний� с�д�м.�Києва повідомляє�відповідача�Тіщен�о�Н.П.�про�сл(хання

цивільної�справи�№2-2237/08�за�позовом�Тіщен�о�В.І.�до�Тіщен�о�Н.П.�про�розірвання�шлюб(�на

11�серпня�2008�ро�(�о�12.00.�

С(ддя�М.М.�Г(дзь

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва повторно�ви�ли�ає�в�с(дове�засідання�відповідачів

Бендри��О.Г.,�Бендри��Т.П.�,�по�справі�№�2-3973/08�за�позовом�Копачевсь�о�о�А.С.�до�Бендри�

О.Г.,� Бендри�� Т.П.� про� відш�од(вання�майнової�ш�оди.� Роз�ляд� справи� призначено� на� 10.30

15.08.2008�ро�(�в�приміщенні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с(д(�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в(л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,�зал.�№�42.

В� разі� неяв�и� в� с(дове� засідання� відповідачів� Бендри��О.Г.,� Бендри�� Т.П.� справа� б(де

роз�лядатись�за�їх�відс(тності�за�наявними�(�справі�до�азами.�Крім�то�о,�с(д�роз’яснює�обов'язо�

відповідачів�повідомити�с(д�про�причини�неяв�и�в�с(дове�засідання.�

С(ддя�Т.Л.�Ізмайлова

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва повторно�ви�ли�ає�(�с(дове�засідання�в�я�ості

відповідача�по�справі�за�позовом�Шаміної�Олени�Йосипівни�до�ТОВ�“Автосоюзсервіс”,�треті�осо-

би:�ТОВ�“УК�“Фотон”,�ТОВ�“ТД�“Фотон”,�про�стя�нення��рошової�с(ми�та�моральної�ш�оди.�Ос-

таннє�відоме�місце�знаходження�відповідача�-�ТОВ�“Автосоюзсервіс”:�м.�Київ,�в(л.�Ярославів�Вал,

19/33-А,�роз�ляд�справи�призначено�о�14.30�28�жовтня�2008�ро�(�в�приміщенні�Шевчен�івсь�о-

�о�районно�о�с(д(�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в(л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��.�55.�В�разі

неяв�и�представни�а�відповідача�ТОВ�“Автосоюзсервіс”�в�с(дове�засідання�справ(�б(де�роз�ля-

н(то�за�йо�о�відс(тності�за�наявними�(�справі�до�азами.�Крім�то�о,�с(д�роз'яснює�відповідач(�йо-

�о�обов'язо��повідомити�с(д�про�причини�неяв�и�в�с(дове�засідання.�

С(ддя�Б.І.�Г(ль�о

О�р�жний� адміністративний� с�д� м.� Києва ви�ли�ає� я�� відповідача�СПД� -

Неживлю��Наталія�Володимірівна�(ід.��од�2409307964)�по�справі�13/72�за�позовом

ДПУ�(�Солом'янсь�ом(�районі�м.�Києва�до�СПД�-�Неживлю��Наталія�Володимірівна

про�стя�нення�забор�ованості.

С(дове�засідання�відб(деться�16.09.2008�р.�о�09.30�за�адресою:�м.�Київ,� в(л.

Хрещати�,�10,�третій�поверх,�7��абінет.

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва ви�ли�ає� в� я�ості� відповідачів:� Сіліна�Валерія

Ві�торовича,�ВГІРФО�Голосіївсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�по�цивільній�справі�за�позовом

Сіліної�Наталії�Василівни�про� визнання�особи� та�ою,�що� втратила�право� �орист(вання�жилим

приміщення�та�зняття�з�реєстраційно�о�облі�(.

Попереднє�с(дове�засідання�призначено�на�15�серпня�2008�ро�(�на�11.45,�за�адресою:�м.�Київ

в(л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо�забезпечити�ваш(�яв�(�або�вашо�о�представни�а,�або�направити�на�адрес(�с(д(�свої

письмові�пояснення�по�с(ті�позовних�вимо�.�В�разі�неяв�и�справа�б(де�роз�лядатися�за�вашої

відс(тності�з�винесенням�заочно�о�рішення�по�справі.�

С(ддя�Горбань�Н.І.

28.08.2008р.�КП�“Дире�ція�з��правління�та�обсл��ов�вання

житлово�о�фонд��Голосіївсь�о�о�район�”

проводить� �он�(рс� спеціалізованих� підприємств� (сіх�форм� власності� по� наданню� посл(�� по

вивезенню�та�знеш�одженню�роздільно�зібраних�відходів�(�рім�то�сичних�та�особливо�небезпечних)

з�територій�приватно�о�се�тора.

Пропозиції�про�(часть�(��он�(рсі�надсилати�за�адресою:�пр.40-річчя�Жовтня,�17-б�з�приміт�ою

“Кон�(рс”.

Довід�и�за�телефонами: 525-73-87,�525-02-80

У�провадженні�Малиновсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Одеси переб(ває��римінальна�справа

по�звин(ваченню�Хомен�а�Костянтина�Станіславовича�(�с�оєнні�злочин(,�передбаченно�о�ст.�286

ч.1�КК�У�раїни.�Цивільний�відповідач�по�в�азанній�справі:�страхова��омпанія�“АСКА”.

У� зв'яз�(� з� відс(тністю� відомостей� про�місцезнаходження� цивільно�о� відповідача,� страхова

�омпанія� “АСКА”� повідомляються� про� час� і�місце� с(дово�о� засідання� (� зазначеній� справі,� я�е

відб(деться�о�11.00�18�серпня�2008�ро�(�(�залі�с(дових�засідань�№�6�Малитовсь�о�о�районно�о

с(д(�м.�Одеси,�я�ий�розташований�за�адресою:�м.�Одеса,�в(л.�В.Ст(са,�1-А.�Відповідач�в�разі

неяв�и� (� с(дове� засідання� повинен� повідомити� с(д� про� причини� та�ої� неяв�и.� В� разі� неяв�и

відповідача�(�с(дове�засідання�с(д�вправі�роз�лян(ти�справ(�за�йо�о�відс(тності.

С(ддя�О.О.�Старі�ов

20�серпня�2008�ро�� о�18.00�за�адресою:�м.�Київ,�б(львар�Шевчен�а,�26/4�(а�товий�зал)�б(-

д(ть� проводитись� �ромадсь�і� об�оворення�щодо� роз�ляд(� прое�т(�містоб(дівної� до�(ментації

офісно�о�центр(�з�вб(дованим�приміщенням�“Ательє�Мод”�за�адресою:�в(л.�А�адемі�а�Т(полє-

ва,�4-Б�(�Шевчен�івсь�ом(�районі�м.�Києва.�(Замовни��б(дівництва:�ТОВ�“Центр�розвит���мо-

ди-ЛТД”).�Отримати�інформацію�стосовно�прое�т(�можна�за�телефоном�8(044)�456-78-41�(Ре-

єстрація�проводиться�при�наявності�паспорта).

Адміністрація

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 5867,5 5450,2

Основні�засоби 2705,4 2522,0

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 62,3 36,5

С(марна�дебіторсь�а�забор�ованість 1368,0 676,4

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 762,7 1395,5

Нерозподілений�приб(то� 133,1 415,9

власний��апітал 4211,9 4486,5

Стат(тний��апітал 4041,9 4041,9

Дов�остро�ові�зобов’язання 186,2 -

Поточні�зобов’язання 1469,4 944,2

Чистий�приб(то��(збито�) 163,3 65,1

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт(�) 4041891 4041891

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви�(плених�протя�ом�період( - -

За�альна�с(ма��оштів,�витрачених�на�ви�(п - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період( 41 42



ОВНИ
Розмеж йте поняття "любов" і

"др жба". Від вас вима ається зміцню-
вати стос н и з протилежною статтю
перед сім на підґр нті спільних ідей,
по лядів, інтересів, а про пристрасні
се с альні захоплення, я і зводять з
роз м , заб дьте. Нині це альмо ва-
шої д ховної еволюції! Грошима не смі-
тіть, п йте лише в рай потрібні речі
на власні ошти, брати в бор проти-
по азано.

ТЕЛЬЦІ
На професійном небосхилі запали-

лася доленосна зоря, тепер із правиль-
но о шлях не збитися, сміливо й пев-
нено йдіть наз стріч своєм ар'єрно-
м спіх . Це не міраж, а щаслива ре-
альність! А домашні справи поче ають.
Бла овірних слід пестити і прощати
вибри и, адже вони схильні потрапля-
ти в спо сливі тенета до л аво о. А
звідти й сі біди.

БЛИЗНЯТА
Ви опинитеся на пі натхнення.

Вн трішнім зором зможете бачити ши-
ро о, дале о, відч вати філософсь і
либини Всесвіт . Ви ористов йте цей
ні альний шанс для роз р ч вання
імідж , поп лярності. Вашими в стами
оворитиме істина, допома аючи
бл дним “вівцям” стати на світлий
шлях праведності. Обері айте свою по-
ловин , піддатлив нині напад ам чор-
них сил.

РАКИ
Ваші посл и й допомо а іншим без-

слідно не мин ть — подя а повернеть-
ся в е вівалентній підтримці, збит и
відш од ються. Тіль и б дьте сповна
відданими та порядними, ні о о не
зрадж йте, не заздріть ч жом ба ат-
ств й спіх — і Форт на щедро ви-
на ородить вас. На романтичних тере-
нах не танцюйте під д д сил пітьми,
досл хайтеся олос серця, воно під-
аже, де справжнє захоплення, а де
ілюзія.

ЛЕВИ
Віддайте ермо правління діловим

(шлюбним) партнерам, ра в перетя -
вання аната до добра не доведе. Роз-
рахов вати, що вас всьом сл хати-
м ться (на збито собі), обожнювати-
м ть, на жаль, без л здо. А ось поп т-
ни и мож ть дозволити собі свобод
дій, дайте їм можливість самоствер-
дж ватися, і все вас с ладеться ч -
дово! З домочадцями можливі непоро-
з міння та с тич и, том не тримайте
образ, бо зап стите механізм р йна-
ції... на радість демонічним силам.

ДІВИ
Ідеальних людей немає, б дьте тер-

плячими й поблажливими до інших,
адже ви теж не святі. Пра ніть знайти
в ожном , з им пов'язані долею,
я ийсь во ни , роз ривайте прихова-
не природне дар вання, тоді й вам по-
вернеться сторицею. Злість таїти не
можна, ин ті зопал заряджені не а-
тивом слова мож ть стати дестр тив-
ною про рамною станов ою для бі-
долах, я і спричинили ваш б рхлив
реа цію на їхню необачлив поведін .

ТЕРЕЗИ
Над вами витають любовні ан ели,

с ористайтеся їхньою бла одатною

опі ою задля особисто о життя. Ни-
ні вас на першом місці — охання
і творчість, а на др ом — др жба.
Нехай свіч а серцево о жадання па-
лає все яс равіше і яс равіше! Га-
манцем тр сіть із роз мом, потреба
в задоволенні різних примх є насміш-
ою л аво о, що обрав вас донором
для своїх навіжених фо сів, я им
треба силою волі протистояти. Б дь-
те дбайливим осподарем, що вміє
правильно цін вати працю і роші та
в ладати їх добрі справи.

СКОРПІОНИ
Проблеми, пов'язані з вирішенням

житлових питань, матеріальною влас-
ністю, впоряд ванням оселі, назрі-
ли і вима ають ваших а тивних не-
від ладних дій. Саме в домашній
" зні" ється щастя завтрашньо о
дня. І пам'ятайте: нині ви на м шці
сил зла, я і маніп люють слаб ими
д хом, на нітаючи роздрат вання та
нів оточення. Тож тримайте себе
під залізним онтролем, аби не спра-
вити не ативно о враження на лю-
дей.

СТРІЛЬЦІ
Заб дьте про саморе ламний е с-

таз, моральне наставництво — ви не
істина в останній інстанції. Це фан-
фаронство потрібно залишити в ми-
н лом . Вчіться домовлятися з людь-
ми др желюбно, з мійте віднайти в
їхній д ші щось ні альне, і подяці не
б де межі! Таємних воро ів, що мрі-
ють на апостити, пора вивести на
чист вод бла ородством. Не встря-
вайте спо сливі інтри и!

КОЗОРОГИ
За все, без мовно, потрібно плати-

ти. Це а сіома. Та все ж та и ви повин-
ні свідомити: жа а до матеріальних цін-
ностей переш оджає д ховном зрос-
танню. Нама айтеся ле о розл чатися
із заощадженнями, я що цьо о вима-
ають обставини. І вчіться др жити щи-
ро, без паразитизм , на відданості.

ВОДОЛІЇ
Аби йти в потрібном напрям ,

станьте зраз ом моральності, ви оре-
ніть по ані звич и, і тоді палиць о-
леса ніхто не ставитиме. Пам'ятайте:
на вас зосереджені пильні по ляди ото-
чення, не розтопчіть їхню вір вас!
Розчар ванням професії, ерівництві
ні в я ом разі не піддавайтеся. То тяж-
е випроб вання, пройшовши я е ви
станете невразливими і зможете впев-
нено р хатися до ар'єрно о олімп .

РИБИ
Змивайте ріхи, позб вайтеся вад,

очищайте совість сльозами по аяння.
Всевишній велить стати на шлях пра-
ведності для порят н д ші та зцілен-
ня тіла, адже проблеми зі здоров'ям
останнім часом — це пор шення Йо о
заповідей. Я що в офісі незатишно, ні-
чо о дивно о, т т ви проходите іспит
на мистецтво протистояння різним а-
верзам. Найбільше трим йтеся від
рити и на адрес інших і не беріть
близь о до серця ч жих порад та за-
важень

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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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.
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

17
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

У середині ХІХ сторіччя
найбільшою площею в
Києві б ла площа перед
ніверситетом. Але в
60-х ро ах Д ма частин
її віддала під приватн
заб дов , а на території,
я а залишилася, б ло
розбито с вер за пора-
дою

а бразильсь о о імператора
Дон-Педро
б иївсь о о садівни а Кар-
ла Христіані
в вчено о-садівни а А. Не-
дзельсь о о

енерал- бернатора Ми оли
Анен ова
Майже до середини ХІХ сто-
річчя иївсь их д ховних
ш олах і імназіях існ вав
звичай, запозичений із ієз -
їтсь их оле і мів, з ідно з
я им а дитор попередньо
оцінював знання чнів, с ла-
дав "еррат " і лав на стіл
чителю. Найбажанішою
оцін ою знань б ла

а erravit
б nescit
в non bene
scit

1
2

Серед иян особливо шановані б ли паломництва — масо-
ві відвід вання цер ви певні дні тижня, оли перед обра-
зами святих читали рочисті а афісти. Та , вівторо Ми-
хайлівсь ом монастирі молилися перед ра ою святої ве-
ли ом чениці Варвари, четвер —

а перед ч дотворним образом Ми оли Мо ро о Софійсь ом соборі

Місь і паломництва — масові відвід вання особливо шанованих храмів
певні дні. Ба ато вір ючих збиралося вівторо біля ра и святої вели-
ом чениці Варвари соборі Михайлівсь о о монастиря, в серед —
вели ій цер ві Києво-Печерсь ої лаври, оли під час читання а афіст до
людей оп с али стародавній образ Успіння. У четвер рочистий а афіст
читали на хорах Софійсь о о собор перед ч дотворним образом Ми о-
ли Мо ро о, а в п'ятницю — перед і оною Бо ородиці Воздвиженсь ій
цер ві на Ближніх печерах і в с бот — в Стрітенсь ій цер ві перед ч до-
творною і оною Бо оматері "Всех с орбящих радости".

Під час переб вання Києві Оноре де Бальза відвідав Хре-
щенсь ий ярмаро і забажав придбати для сво о паризь о-
о б дин стільці місцево о виробництва. Але не пив, бо

вартість їх виявилася йом не по ишені

Контра ти — вели і тор и в Києві, засновані з ідно з азом імператора
Павла І від 27 вересня 1797 ро до Хрещенсь их ярмаро , я і відб вали-
ся на Подолі з ХVI століття. Контра ти розпочиналися з водохресних ро-
чистостей і "ма деб рзь ої церемонії" місь о о війсь а, я е проходило від
Успенсь о о собор на Подолі до Дніпра, нес чи ма істратсь ий прапор —
Золот оро в , цехові знамена. У момент освячення води в Дніпрі війсь о
салют вало, а повітря здри алося від артилерійсь их залпів.
Вели им попитом на ярмар орист валися ниж и, і они та і он и,

хрести и місцевих майстрів, пос д Межи ірсь ої фаянсової фабри и, а та-
ож меблі р чної роботи — до слова, досить доро і.
Франц зь ий письменни Оноре де Бальза під час приїзд до Києва від-

відав Хрещенсь ий ярмаро . Йом сподобалися стільці місцевих майстрів, і
він захотів придбати їх для власно о б дин в Парижі. Але, я з’яс валося,
їх ціна б ла йом не по ишені. Отож м сив обмежитися літо рафіями з ви-
дами Києва, я ими замислив при расити сходи паризь ій вартирі
(Анатолий Ма аров. Малая энци лопедия Киевс ой старины.— К.: До-

віра, 2005.— С.98, 217).
Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Ор анізатор:

реда ція азети

«Хрещати »

Генеральний спонсор:

Бло Леоніда Черно-

вець о о Солом’ян-

сь ій райраді

м. Києва

Запрош ємо читачів позма атися в знанні історії Ки-
єва. Кон рс триватиме протя ом вітня-жовтня 2008
ро . Щоп’ятниці п блі ватим ться два запитання і по
чотири відповіді на ожне – лише одна б де правиль-
ною, за неї нарахов ватиметься бал. Тридцять часни-
ів, я і набер ть найбільше балів, б д ть запрошені на
очний т р он рс . Абсолютний переможець отримає
с перприз – цифровий фотоапарат, ще десять часни-
ів отримають цінні подар н и.

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

Відповіді на запитання 16го туру


