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Êóäè ïîä³òè 2 ì³ëüÿðäè
Êèÿíè íå õî÷óòü äîòóâàòè äåøåâèé ïðî¿çä äëÿ ³íøèõ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора иянам прозвіт вали про
сит ацію з ромадсь им транс-
портом місті. Про ритичний
стан та шляхи виход з ньо о о-
ворили на вчорашніх ромад-
сь их сл ханнях КМДА. З'яс -
валося, що р хомий с лад мет-
рополітен на 70 відсот ів зно-
шений. Але замість то о, щоб -
п вати нові ва они, місь а влада
зм шена дот вати дешевий про-
їзд. Щодня підзем ою орист є-
ться 2 млн пасажирів, половина
з я их приїжджі. Меш анці сто-
лиці аж ть, що і надалі сплач -
вати за них із місь о о бюджет
не хоч ть.

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ â³äáóëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ ùîäî ñèòóàö³¿ ç ãðîìàäñüêèì òðàíñ-
ïîðòîì ñòîëèö³. Ó ïðÿì³é òðàíñëÿö³¿ çà çà-
ñ³äàííÿì ñïîñòåð³ãàëè ì³ëüéîíè êèÿí. Äëÿ
íèõ ñâî¿ âèñíîâêè ï³ñëÿ òðèòèæíåâî¿ ðî-
áîòè îïðèëþäíèëà ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðó-
ïà. “Ãîëîâíèé âèñíîâîê òàêèé: ðîáîòà ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñ-
íèì âèìîãàì ³ ïîòðåáàì êèÿí”,— çàçíà÷èâ
ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî.
Çà éîãî ñëîâàìè, òðàíñïîðòíó ïðîáëåìó
ïðîñòî “ïðîñïàëè”, ïî÷èíàþ÷è ç 90-õ ðî-
ê³â. “ßê ìîæíà áóëî ïëàíóâàòè òàê, ùî
ñüîãîäí³ äâà âåëèê³ ìàñèâè çàëèøèëèñÿ áåç
ìåòðî? Ùîá âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé ìó-
ñèëà ¿çäèòè ì³æ äâîìà áåðåãàìè ì³ñòà âñüî-
ãî ÷åðåç ÷îòèðè ìîñòè?”,— âèñëîâèâ íå-
âäîâîëåííÿ ïàí Ç³í÷åíêî.

Ãîëîâíèé ðåâ³çîð ³ç áåçïåêè “Êè¿âñüêî-
ãî ìåòðîïîë³òåíó” Âàëåð³é Ìåëåùåíêî ðîç-
ïîâ³â, ùî ÷åðåç õðîí³÷íå íåäîô³íàíñóâàí-
íÿ ï³äçåìêà ñüîãîäí³ ó êðèòè÷íîìó ñòàí³.
Ïîíàä 70 % âàãîí³â çíîøåí³, à êîøò³â íà

¿õí³é ðåìîíò íå âèñòà÷àº. Ñïàäîê áåç ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñòàâëåííÿ äîâîäèòüñÿ âèð³øó-
âàòè íèí³øí³é âëàä³. Ðîáî÷à ãðóïà ðåêî-
ìåíäóº çàáåçïå÷èòè òðàíñïîðòó âèïåðå-
äæàëüíèé õàðàêòåð ðîçâèòêó. Ïðè öüîìó
ïð³îðèòåò ðàäÿòü â³ääàòè ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðòó. Äåïóòàòè íàãîëîøóþòü íà ïî-
òðåá³ ðîçðîáëåííÿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè ì³ñòà äî 2025 ðîêó.
Äîòàö³¿, ÿê³ íèí³ ì³ñòî ïëàòèòü íà êîìïåí-
ñàö³þ ð³çíèö³ òàðèô³â, ðàäÿòü ñïðÿìóâàòè
íà çàêóï³âëþ íîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó, áó-
ä³âíèöòâà íîâèõ ñòàíö³é ìåòðî òîùî.

Íàòîì³ñòü åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè òðàíñ-
ïîðòíèêè ìàþòü ïîêðèâàòè çà ðàõóíîê òà-
ðèô³â. ×è ï³äâèùóâàòè ¿õ — çàïèòàííÿ ó
ïåðøó ÷åðãó äî êèÿí. Ùîäíÿ ìåòðîïî-
ë³òåíîì êîðèñòóþòüñÿ ïðèáëèçíî 2 ìëí ïà-
ñàæèð³â. Ç íèõ — ïîëîâèíà íå êèÿíè. Ñüî-
ãîäí³ ñîá³âàðò³ñòü ïðî¿çäó áåç óðàõóâàííÿ
³íôëÿö³¿ 1,68 ãðí. Ùîá òðàíñïîðòîì çàäå-
øåâî ¿çäèëè íå ëèøå êèÿíè, à é ãîñò³ ì³ñ-
òà, ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëÿþòü êîëî-

ñàëüí³ ñóìè. “Êèÿíè äóæå äîáðå çíàþòü
ìåòðî, çíàþòü ³íøèé òðàíñïîðò, áà÷àòü, ÿê
ìè íàìàãàºìîñÿ éîãî îíîâèòè, ïîë³ïøè-
òè. Òà, ìîæëèâî, íå âñ³ çíàþòü, ùî öåé
òðàíñïîðò ìè äîòóºìî íà 2 ìëðä ãðí. Ö³
êîøòè ìîæíà áóëî á ñïðÿìóâàòè íà ³íø³
ñîö³àëüí³ ïîòðåáè êèÿí”, — âèñëîâèâ ñâîþ
äóìêó ìåð ì³ñòà. Ç íèì ïîãîäæóþòüñÿ 
90 % ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÿê³ ï³ä ÷àñ ³íòåð-
àêòèâíîãî îïèòóâàííÿ âèñëîâèëè äóìêó,
ùî êèÿíè íå ìàþòü ñïëà÷óâàòè çà ïðè¿æä-
æèõ. Â³äòàê, ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ìó-
ñèòü áóòè âñòàíîâëåíî åêîíîì³÷íî îá´ðóí-
òîâàíèé òàðèô. Äîòàö³ÿ ç áþäæåòó éòèìå
íà ðîçâèòîê òðàíñïîðòó, à ïàñàæèðè ïëà-
òèòèìóòü ðåàëüíó âàðò³ñòü, ÿê öå ñüîãîäí³
ïðàöþº ç ïðèâàòíèìè ìàðøðóòêàìè.

Äî òîãî æ çà âñ³ìà ìàëîçàáåçïå÷åíèìè
çáåðåæóòü ï³ëüãè ó áóäü-ÿêîìó ðàç³. “Óñ³
êèÿíè, à íèí³ ¿õ ïîíàä 20 òèñ. îñ³á, ÿê³ êî-
ðèñòóþòüñÿ ï³ëüãàìè, ìàòèìóòü öþ ìîæ-
ëèâ³ñòü ³ íàäàë³ ó ïîâíîìó îáñÿç³”, — çà-
çíà÷èâ ìåð
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Те, що ромадсь ом транспорт потрібен розвито , ожен иянин відч ває на собі
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Àâ³àö³éíîìó 
óí³âåðñèòåòîâ³ 
âèïîâíèëîñÿ 75

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ïðèâ³òàâ ïåäàãîã³â, ñòóäåíò³â òà
ïðàö³âíèê³â Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî
óí³âåðñèòåòó ç 75-ð³÷÷ÿì çàêëàäó.

“Óí³âåðñèòåò ïîñ³äàº ÷³ëüíå ì³ñöå ñåðåä
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Âè-
ñîêîïðîôåñ³éí³ ïåäàãîãè, ñó÷àñíà ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íà áàçà, åíåðã³éí³ñòü, íàïî-
ëåãëèâ³ñòü, ñàìîâ³ääàí³ñòü êîëåêòèâó ï³ä-
íåñëè ïðåñòèæ óí³âåðñèòåòó íà ñâ³òîâèé
ð³âåíü”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
“Õî÷ó, àáè ì³öíå ï³ä´ðóíòÿ íàêîïè÷åíîãî
óí³âåðñèòåòñüêèì êîëåêòèâîì äîñâ³äó ñëó-
ãóâàëî îïîðîþ äëÿ íîâèõ çâåðøåíü, ùîá
ïðîãðåñèâí³ ³äå¿ óñï³øíî äîëàëè âñ³ ïåðå-
øêîäè ³ âò³ëþâàëèñÿ ó æèòòÿ”,— äîäàâ
ìåð. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì ³
ñòóäåíòàì â³í ïîáàæàâ òâîð÷î¿ íàñíàãè,
íåçãàñíî¿ åíåðã³¿, íîâèõ çäîáóòê³â ³ â³ä-
êðèòò³â. ÍÀÓ º îäíèì ³ç íàéñòàð³øèõ âè-
ø³â ñòîëèö³, íà ñüîãîäí³ âèùó îñâ³òó òóò
ìîæíà çäîáóòè á³ëüøå í³æ çà 30 ñïåö³àëü-
íîñòÿìè

Îë³ìï³éñüêèé ðåçåðâ 
ìàòèìå ïðèì³ùåííÿ

Òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ ñïîðòèâíèõ çàêëà-
ä³â ñòîëèö³. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì
ÊÌÄÀ, êàï³òàëüíèé ðåìîíò öüîãî ðîêó ìà-
þòü ïðîâåñòè íà ñåìè îá’ºêòàõ. Óë³òêó êîì-
ïëåêñíå îíîâëåííÿ ðîçïî÷àëè ó ñïåö³àë³çî-
âàí³é äèòÿ÷î-þíàöüê³é ñïîðòèâí³é øêîë³
îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó, ùî íà âóë. Âåðáèöü-
êîãî, 23 òà áóëüâ. Äàâèäîâà, 12. Ïðàöþþòü
ðåìîíòíèêè òàêîæ íà âîäíîñïîðòèâí³é áà-
ç³ þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè “Ìàëà ôëî-
òèë³ÿ” íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³. Êð³ì òîãî,
ðåêîíñòðóþþòü ñïîðòêîìïëåêñ äèòÿ÷î-
þíàöüêî¿ øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ç³
ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè òà ëåãêîàòëåòè÷íèé
ìàíåæ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ øêîëè âèùî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³

Ìåäçàêëàäàì âêëþ÷èëè 
îïàëåííÿ ³ çàêóïëÿòü 
íîâå îáëàäíàííÿ

Ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ
Êèºâà âæå òåïëî. Îïàëþâàëüíèé ñåçîí ðîç-
ïî÷àëè çàâ÷àñíî çà íàêàçîì ñòîëè÷íîãî ãî-
ëîâè ó çâ’ÿçêó ç³ çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè
ïîâ³òðÿ. Äî ðîáîòè çàëó÷èëè 17 êîòåëåíü.
Êð³ì òîãî, áóëî óòåïëåíî ïðèì³ùåííÿ, çà-
êëåºíî â³êíà, ï³äãîòîâëåíî ñí³ãîî÷èñíèé
³íâåíòàð. Ïåðøî÷åðãîâî öå çðîáèëè â äè-
òÿ÷èõ ë³êàðíÿõ ³ ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ. Íà-
ðàç³ âæå îïàëþþòü 47 çàêëàä³â. Òàêîæ ì³ñü-
êà âëàäà ïîäáàëà ïðî íîâå îáëàäíàííÿ äëÿ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Òàê, äëÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 4 ïðèäáàþòü ìàã-
í³òíî-ðåçîíàíñíèé òîìîãðàô âàðò³ñòþ 15
ìëí ãðí, à äëÿ êë³í³÷íèõ ë³êàðåíü ¹¹ 7
òà 1 — êîìï’þòåðí³ é ìàãí³òíî-ðåçîíàíñ-
í³ òîìîãðàôè çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 50 ìëí
ãðí. Ç’ÿâèòüñÿ òàêà òåõí³êà é ó Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 7. Äëÿ Îëåê-
ñàíäð³âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ íà ïîíàä 15,4
ìëí ãðí ïðèäáàþòü àíã³îãðàô òà îáëàäíàí-
íÿ äî ðåíòãåí³âñüêî¿ àíã³îãðàô³÷íî¿ êàðä³î-
âàñêóëÿðíî¿ ñèñòåìè. Çàãàëîì íà öþ çàêó-
ï³âëþ ç áþäæåòó âèä³ëèëè ïîíàä 119,08 ìëí
ãðí

Êè¿â â³äçíà÷èâ 
òóðîïåðàòîð³â

Ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ
òóðèçìó â ñòîëèö³ ïðèâ³òàëè íàéêðàù³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ãàëóç³. Âðó÷åííÿ â³äçíàê ó ðàì-
êàõ ùîð³÷íî¿ àêö³¿ “Ë³äåðè òóðèñòè÷íî¿ ³í-
äóñòð³¿ Êèºâà” â³äáóëîñÿ 21 âåðåñíÿ ó ãî-
òåë³ “Õàÿò”. Íàãîðîäè îòðèìàëè äî 30 òóð-
îïåðàòîð³â, ãîòåëüíèõ êîìïëåêñ³â, êóðîðò-
íèõ çàêëàä³â ñòîëèö³. Ùîðîêó êè¿âñüê³ òó-
ðèñòè÷í³ ô³ðìè îáñëóãîâóþòü òðåòèíó ³íî-
çåìö³â â Óêðà¿í³ ³ç 126 êðà¿í ñâ³òó. Êð³ì òî-
ãî, ñàìå âîíè äîïîìàãàþòü ìàíäðóâàòè ñâ³-
òîì ïðèáëèçíî 70 â³äñîòêàì óêðà¿íö³â. Ñüî-
ãîäí³ ó Êèºâ³ ïðàöþº 1474 òóðèñòè÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâà

Ìåð çóñòð³âñÿ ç Ïðàâåäíèêàìè
Áàáèíîãî ßðó
Çà ãåðî¿çì âîíè îòðèìàþòü ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó 
â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії відб вся рочис-
тий прийом Праведни ів Баби-
но о Яр . Серед тих, хто б в не
тіль и свід ом, а й рят вав єв-
реїв ро и фашистсь ої о па-
ції Києва, б ли сотні иян. Із
майже півтисячі наразі в живих
залишилося 125. Більшості з
них присвоєно звання "Правед-
ни Мир ". Завдя и столичній
владі, починаючи з 2006 ро ,
що вартально їм надають ад-
ресн матеріальн допомо в
розмірі 200 рн. Ці роші перед-
бачені в місь ом бюджеті
рам ах ви онання омпле сної
про рами "Т рбота".

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ ç³áðàëèñÿ
ò³, õòî ç ðèçèêîì äëÿ ñâîãî æèòòÿ ³ æèò-
òÿ ð³äíèõ âîñåíè 1941-ãî ðÿòóâàëè â³ä çà-
ãèáåë³ ºâðå¿â. Óñ³ âîíè ñòàëè Ïðàâåäíè-
êàìè Áàáèíîãî ßðó.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà ªâðåéñüêî¿ ðà-
äè Óêðà¿íè, ãîëîâè ôîíäó “Ïàì’ÿòü Áà-
áèíîãî ßðó” ²ëë³ Ëåâ³òàñà, Êè¿â — ºäèíå
ì³ñòî â äåðæàâ³, äå ïàì’ÿòàþòü ïðî ëþ-
äåé, êîòð³ â ñòðàøí³ ÷àñè ðÿòóâàëè ³íøèõ.
À Óêðà¿íà — ºäèíà äåðæàâà, äå ïðèñâî-
þþòü çâàííÿ “Ïðàâåäíèêà Ìèðó”. “Ç íî-
âîãî ðîêó çàòâåðäæåíî çâàííÿ “Ä³òè ïðà-
âåäíèê³â”,— ñêàçàâ ïàí Ëåâ³òàñ.— Àäæå
¿õ òàêîæ ìîãëè ðîçñòð³ëÿòè ðàçîì ³ç áàòü-
êàìè çà òå, ùî ðÿòóâàëè ºâðå¿â”. Â³í äî-
äàâ, ùî â Êèºâ³ çàãàëîì 581 Ïðàâåäíèê,
àëå â æèâèõ çàëèøèëèñÿ ëèøå 125.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-

íîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî êèÿíè çàâæäè
ïàì’ÿòàòèìóòü ïðî öåé âåëèêèé ïîäâèã.
Ïî÷èíàþ÷è ç 2006 ðîêó, âñ³ Ïðàâåäíèêè
Áàáèíîãî ßðó îòðèìóþòü àäðåñíó ìàòå-
ð³àëüíó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ 200 ãðí. Ùî-
ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà âøàíîâóº öèõ ëþ-
äåé ó ìåð³¿ íàïåðåäîäí³ ðîêîâèí ñòðàø-
íî¿ òðàãåä³¿ â Áàáèíîìó ßðó.

Ñåðåä ïðèñóòí³õ ó çàë³ áóëè é ò³, êîãî
âäàëîñÿ âðÿòóâàòè â³ä ñìåðò³. Ðà¿ñà Ìàéñ-
òðåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî âîíà æèâå çàâäÿêè
óêðà¿íñüê³é æ³íö³, ìàòåð³ ¿¿ áàòüêà, ÿêà

âèíåñëà ¿¿ ç-ï³ä êóëü. “ß ìîãëà îïèíèòè-
ñÿ ñåðåä 40 òèñÿ÷ óáèòèõ ä³òåé, àëå öüî-
ãî íå ñòàëîñÿ,— ñêàçàëà âîíà.— Ó Áàáè-
íîìó ßðó â ò³ ñòðàøí³ äí³ çàãèíóëî 18 ìî-
¿õ áëèçüêèõ. Ìàì³ òîä³ áóëî ò³ëüêè 22.
Íèí³ ÿ âæå ïðîæèëà òðè ¿¿ æèòòÿ”.

Êèÿíö³ Îëüç³ Äðîçäîâ³é â 1941-ìó âè-
ïîâíèëîñÿ ò³ëüêè ñ³ì ðîê³â. Ðàçîì ³ç áàòü-
êîì òà éîãî òîâàðèøàìè-ï³äï³ëüíèêàìè
ä³â÷èíêà âèãîòîâëÿëà ï³äðîáí³ àóñâàéñè
äëÿ ºâðå¿â ³ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ. Çàâäÿêè
öüîìó âäàëîñÿ âðÿòóâàòè äåñÿòêè ëþäåé

Îøóêàí³ åë³ò³âö³ 
áóäóòü ³ç êâàðòèðàìè
Ïîòåðï³ëèì â³ä áóä³âåëüíî¿ àôåðè çàïðîåêòóâàëè æèòëî
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора містоб дівна рада схвали-
ла прое т б дівництва трьох 23-
поверхіво на в л. Дра оманова
в Дарниць ом районі. Із 552
вартир четверт частин пе-
редбачено для постраждалих
від афери "Еліта-Центр ". За-
мовни ом б дівництва соціаль-
но о житла є Київсь а місь -
держадміністрація, а ви онав-
цем робіт визначено ХК "Київ-
місь б д". У висот ах та ож б -
д ть тор овельний центр, відді-
лення зв'яз та Ощадбан , ап-
те и, хімчист а, підземний пар-
ін , фіз льт рно-оздоровчий
центр. Розпочати б дівництво
план ють напри інці нинішньо-
о — на почат наст пно о ро
і завершити в 2010-м .

Íàïðèê³íö³ íèí³øíüîãî — íà ïî÷àòêó
íàñòóïíîãî ðîêó íà âóë. Äðàãîìàíîâà, ùî
â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, ñòàðòóº
áóä³âíèöòâî òðüîõ 23-ïîâåðõ³âîê. Ó÷îðà
ç äðóãî¿ ñïðîáè çîä÷³ ñõâàëèëè ïðîåêò
ñïîðóäæåííÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà. ßê ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð
ïðîåêòó Âîëîäèìèð Áóðÿê, çàãàëîì ïå-
ðåäáà÷åíî ñïîðóäèòè 552 êâàðòèðè: îäíî-

ê³ìíàòíèõ — 136, äâîê³ìíàòíèõ — 272,
òðèê³ìíàòíèõ — 138.

“Öå ïåðåâàæíî íåâåëèê³ çà ïëîùåþ
îñåë³ ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Òóò áóäóòü òàêîæ òîðãî-
âåëüíèé öåíòð, â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó òà
Îùàäáàíêó, àïòåêè, õ³ì÷èñòêà, ô³çêóëü-
òóðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ”. Ó ï³äçåì-
í³é ÷àñòèí³ ñïîðóäÿòü äâîð³âíåâèé ïàð-
ê³íã íà 259 àâòî. Îêðåìî ïîáóäóþòü ãîñ-
òüîâ³ ñòîÿíêè äëÿ â³äâ³äóâà÷³â òîðãî-
âåëüíîãî öåíòðó. Íå çàáóëè ïðîåêòàí-
òè ³ ïðî ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè. Äëÿ íèõ ïåðåäáà÷åíî çðó÷í³ ïàíäó-
ñè, ë³ôòè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Êè-
ºâà Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþêà, âàæëèâî, ùî
÷åòâåðòó ÷àñòèíó êâàðòèð ó íîâîáóäîâ³
âèä³ëÿòü ïîñòðàæäàëèì â³ä àôåðè “Åë³òà-
Öåíòðó”. “Íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³ âæå
ñõâàëèëè áóä³âíèöòâî êâàðòèð äëÿ îøó-
êàíèõ, çîêðåìà íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðî-
ºùèíà â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ òà íà ïðîñ-
ïåêò³ Ïðàâäè â Ïîä³ëüñüêîìó,— ïîâ³äî-
ìèâ â³í.— Íàðàç³ ïðèéíÿëè ùå îäèí ³ç
14 îá’ºêò³â, ÿê³ âæå ïðîåêòóþòü çà òàêîþ
ñõåìîþ â ñòîëèö³. Àëå òîé, ùî íà Äðà-
ãîìàíîâà, ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç íàéïîòóæ-
í³øèõ”.

Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà º ñòîëè÷íà
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé ³íæåíåð Êè¿â-
ñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî àãåíòñòâà Âîëîäè-
ìèð Þð÷åíêî, òîð³ê ñï³ëüíî ç ÃÓ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é ïðîâåëè êîíêóðñè. “²ç
÷èñëåííèõ ïðåòåíäåíò³â âèêîíàâöåì ðî-
á³ò âèçíàíî õîëäèíãîâó êîìïàí³þ “Êè-

¿âì³ñüêáóä”,— ðîçïîâ³â ïàí Þð÷åíêî.—
Íàñòóïíîãî ðîêó ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíî¿
ðàäè ìàþòü ïðîéòè é ³íø³ ïðîåêòè, ÿêè-
ìè ïåðåäáà÷åíî çâåäåííÿ æèòëà äëÿ åë³-
ò³âö³â”.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ïðîåêòíî-äîñë³äíèõ ðîá³ò ÕÊ
“Êè¿âì³ñüêáóä” Áîãäàíà ßðåì÷èøèíà,
ò³ëüêè-íî ïðîåêò çàòâåðäÿòü ó Êè¿âäåðæ-
åêñïåðòèç³, ìîæíà áóäå ðîçïî÷àòè ðîáî-
òè. “Ñêîð³ø çà âñå öå â³äáóäåòüñÿ íàïðè-
ê³íö³ íèí³øíüîãî ðîêó àáî íà ïî÷àòêó
íàñòóïíîãî,— çàïåâíèâ ïàí ßðåì÷è-
øèí.— Íàøà îðãàí³çàö³ÿ ìàº ÷èìàëèé
äîñâ³ä ó çâåäåíí³ òàêîãî æèòëà, òîæ áó-
ä³âíèöòâî òðèâàòèìå äâà ðîêè”. Â³í äî-
äàâ, ùî íàðàç³ âæå âèð³øåíî âñ³ ïèòàí-
íÿ ùîäî çåìëåâ³äâåäåííÿ. Çàãàëîì æå
“Êè¿âì³ñüêáóä” çâîäèòèìå âñ³ 14 áóäèí-
ê³â äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ “Åë³-
òà-Öåíòðó”.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè Îëåêñ³é ªâëàõ ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó”, ùî äåïóòàòè ïðîãîëî-
ñóâàëè çà âñ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³â-
íèöòâî ñîö³àëüíî æèòëà, çîêðåìà äëÿ ïî-
ñòðàæäàëèõ â³ä àôåðè “Åë³òà-Öåíòðó”.
“Íàðàç³ ìè ñòåæèìî, ùîá ÿêíàéøâèäøå
áóëî ïîãîäæåíî ïðîåêòíó äîêóìåíòà-
ö³þ,— ñêàçàâ â³í.— À ïîò³ì ÿêîìîãà
øâèäøå ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî, àáè ïî-
ñòðàæäàë³ çìîãëè çâ³ëüíèòèñÿ â³ä ïîíå-
â³ðÿíü”. Ïàí ªâëàõ äîäàâ, ùî öå ïèòàí-
íÿ ïð³îðèòåòíå äëÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè, ÿêà
íà âñ³õ åòàïàõ ïðèñê³ïëèâî ïåðåâ³ðÿòèìå
éîãî âèêîíàííÿ
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Мер Леонід Черновець ий запевнив, що столична влада завжди пам’ятатиме подви
Праведни ів Бабино о Яр та пі л ватиметься про них
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Êè¿â ìîæíà îá³ãð³âàòè 
â³äõîäàìè
Íàóêîâö³ ðåêîìåíäóþòü îáëàäíàòè 
Áîðòíèöüêó ñòàíö³þ òåïëîíàñîñàìè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Обі рівати оселі иян можна,
"від ач ючи" тепло з зовнішньо о
середовища. Та можливість
об оворили на вчорашній виїзній
нараді ГУ палива, енер ети и та
енер озбереження. У наст пном
році без палива е сперименталь-
но " рітим ться" дві столичні
ш оли. Я не мерзн ти за рах -
но власних відходів, по азало
підприємство "У ршпон". Щоб
та о о навчилися й інші, місто
розробило спеціальн про рам
впровадження енер озбері аючих
техноло ій та альтернативних
джерел енер ії до 2012 ро .

Ó÷îðà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ ÊÌÄÀ çä³éñ-
íèëî âè¿çä, àáè âèâ÷èòè, ÿê ó ñòîëèö³ âïðî-
âàäæóþòü àëüòåðíàòèâí³ äæåðåëà åíåðã³¿. Âè-
ÿâèëîñÿ, ùî òàê³ ó íàøîìó ì³ñò³ ïðàêòè÷íî
íå çàä³ÿí³. Ùîäî òåîð³¿ áàãàòî çíàþòü â ²í-
ñòèòóò³ ã³äðîäèíàì³êè. ×èíîâíèêàì íàâ³òü
ïðîäåìîíñòðóâàëè â ä³¿ òåïëîâèé íàñîñ,
ÿêèé íàø³ íàóêîâö³ äîáðå âèâ÷èëè ðàçîì ³ç
øâåäñüêèìè êîëåãàìè. Çà ñëîâàìè äèðåêòî-
ðà ²íñòèòóòó Â³êòîðà Ãð³í÷åíêà, íèí³ ó Øâå-
ö³¿ âèêîðèñòàííÿ ãàçó òà íàôòè äëÿ îïàëåí-
íÿ ñòàíîâèòü âñüîãî 10 %, ðåøòà — àëüòåð-
íàòèâí³ äæåðåëà.

“Òåïëîâèé íàñîñ — öå ÿê õîëîäèëüíèê,
ò³ëüêè íàâïàêè, â³í áåðå òåïëî ç çîâí³øíüî-

ãî ñåðåäîâèùà, òà ïåðåêà÷óº éîãî ó ïðèì³-
ùåííÿ”,— ïîÿñíèâ ïàí Ãð³í÷åíêî. Äæåðå-
ëàìè òåïëà ìîæóòü áóòè âîäîéìè, ñâåðäëî-
âèíè àáî íèæí³é øàð ´ðóíòó. Ó Øâåö³¿ äëÿ
îá³ãð³âó ê³ëüêîõ êâàðòàë³â òåïëî “âèêà÷ó-
þòü” ³ç Áàëò³éñüêîãî ìîðÿ. Íàóêîâö³ êàæóòü,
ùî òåïëîâ³ íàñîñè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâà-
òè åíåðã³þ ñò³÷íèõ âîä. Òàêèé äîñâ³ä âïðî-
âàäæóþòü ó Â³ííèö³. Òîæ ðåêîìåíäóþòü
âñòàíîâèòè òàêå îáëàäíàííÿ ï³ä ÷àñ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿. Äî ñëî-
âà, îäíå øâåäñüêå ï³äïðèºìñòâî íà âñòàíîâ-
ëåííÿ òåïëîíàñîñ³â çàòðàòèëî 100 òèñ. ºâðî,
ïðîòå ñòàëî âèòðà÷àòè íà ãàðÿ÷ó âîäó òà òåï-
ëî íà 39 òèñ. ºâðî ìåíøå ùîðîêó. Îáëàä-
íàòè íàñîñîì ìîæíà îêðåìî ³ êîòåäæ. Äëÿ
áóäèíêó ó 200 êâ. ì îáëàøòóâàííÿ êîøòó-
âàòèìå 20—30 òèñ. äîëàð³â.

Íå âèòðà÷àþòü êîøò³â íà òåïëî òà ãàðÿ-
÷ó âîäó íà êè¿âñüêîìó ï³äïðèºìñòâ³ ÒÎÂ
“Óêðøïîí”. Óñ³ â³äõîäè ï³ñëÿ îáðîáêè äå-
ðåâèíè òóò ñïðÿìîâóþòü ó ñïåö³àëüíèé óòè-
ë³çàòîð. Òàì óñå çãîðàº, à îòðèìàíà åíåð-
ã³ÿ éäå íà îá³ãð³âàííÿ ïðèì³ùåíü òà ï³ä³-
ãð³â âîäè. Íà ï³äïðèºìñòâ³ ìàþòü íàäëè-
øîê òåïëà, òîæ âèð³øèëè âñòàíîâèòè ùå
ñóøàðíþ äëÿ äåðåâèíè. “Çíà÷í³ êîøòè ìè
åêîíîìèìî é íà òîìó, ùî òåïåð íå äîâî-
äèòüñÿ âèâîçèòè â³äõîäè”,— ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ²ãîð
Áîäíàð.

Íà÷àëüíèê ïðîô³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ Îëåê-
ñ³é Äåìèäîâ äîäàâ, ùî ó Êèºâ³ ðîçðîáëåíà
ïðîãðàìà âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ
òåõíîëîã³é òà àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë äî 2012
ðîêó. “Ìè ïëàíóºìî ó íàñòóïíîìó ðîö³ â
ðàìêàõ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó âñòàíîâèòè òåï-
ëîâ³ íàñîñè ó øêîë³ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó
íà Ïå÷åðñüêó òà ùå â îäíîìó íàâ÷àëüíîìó

çàêëàä³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Öå êîøòó-
âàòèìå 6—8 ìëí ãðí”,— ïîä³ëèâñÿ ïàí Äå-
ìèäîâ. Êð³ì öüîãî, ó ì³ñò³ îäíó ç àëåé ïëà-
íóþòü îñâ³òèòè ëàìïàìè, ùî çàðÿäæàþòüñÿ

â³ä ñîíöÿ ³ íå ïîòðåáóþòü ïîäà÷³ åëåêòðî-
åíåðã³¿. Àáè íå ïëàòèòè áàãàòî çà øàëåíî
äîðîãèé ãàç, ñòîëèöÿ ïðîäîâæóº àêòèâíî
óòåïëþâàòè áóäèíêè

За допомо ою спеціально о обладнання тепло та аряч вод на иївсь ом підприємстві ТОВ
«У ршпон» отрим ють із відходів виробництва
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фахівці КП "Спеціалізо-
ване правління проти-
зс вних підземних робіт"
вважають, що орп с
№ 10 У раїнсь о о а рар-
но о ніверситет за ро-
ж є зс в. Вони замовили
прое т лі відаційних робіт
і отові розпочати проти-
аварійні заходи. Одна на
заваді стали е сперти На-
ціонально о природно о
пар "Голосіївсь ий".
Там вважають, що б дь-
я і роботи призвед ть до
забр днення Оріховат-
сь их став ів та по іршать
е оло ічні мови місцево-
сті й естетично-ре ре-
аційний потенціал націо-
нально о пар . По и три-
вають паперові с переч-
и, орп с з’їжджає. Цьо-
м зо рема посприяли й
затяжні осінні дощі.

Òðè ðîêè òîìó íåïîäàë³ê íà-
â÷àëüíîãî êîðïóñó ¹ 10 Óêðà¿í-
ñüêîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó,
ðîçòàøîâàíîãî íà âóë. Ãåðî¿â
Îáîðîíè, 11, ñòàâñÿ çñóâ. Ïðè÷è-

íîþ áóëè ï³äçåìí³ âîäè òà áóä³-
âåëüí³ ðîáîòè. Ôàõ³âö³ ÊÏ “Ñïå-
ö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâ-
íèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” (ÑÓÏÏÐ)
îäðàçó çàáèëè íà ñïîëîõ.

“Ïî äîïîìîãó äî íàñ çâåðíóëè-
ñÿ ðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó,
êåð³âíèöòâî Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÑÓÏÏÐ
Ïåòðî Êèñëåíêî.— Ó 2006-ìó
ç’ÿâèëîñÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
ïðî óêð³ïëåííÿ ñõèëó íà âóë. Ãå-
ðî¿â Îáîðîíè, 11, à íàñ âèçíà÷å-
íî çàìîâíèêàìè ðîá³ò”.

Â³í äîäàâ, ùî ì³ñüêà âëàäà âè-
ä³ëèëà íà ïðîåêòí³ ðîáîòè 400
òèñ. ãðí. Òåíäåð âèãðàâ ³íñòèòóò
“Óêðñïåöòóíåëüïðîåêò”. “Çàãà-
ëîì æå â çîí³ íåáåçïåêè ïåðåä-
áà÷åíî áóä³âíèöòâî ï³äï³ðíî¿
ñò³íêè, óêð³ïëåííÿ ñõèëó,— ñêà-
çàâ ïàí Êèñëåíêî.— Êð³ì öüîãî,
ñïîðóäÿòü äðåíàæíó ñèñòåìó,
ùîá äîùîâ³ é ï³äçåìí³ âîäè ñò³-
êàëè â Îð³õîâàòñüê³ îçåðà, ðîçòà-
øîâàí³ â ÿðó. Çã³äíî ç ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, íà
ö³ ðîáîòè ïîòð³áíî 11 ìëí ãðí”.
Çà éîãî ñëîâàìè, ðîáîòè ïëàíó-

þòü âèêîíàòè ïðîòÿãîì íàñòóï-
íîãî ðîêó. Íàðàç³ æ óñóâàþòü çà-
óâàæåííÿ Êè¿âäåðæåêñïåðòèçè.
Îäíå ³ç íèõ ñòîñóºòüñÿ àêòà îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü.
“Àäæå çð³çàòè ïîòð³áíî 69 äåðåâ
òà ùå â³ñ³ì íàëåæèòü ïåðåñàäèòè.
Ïåðåâàæíî öå ãðàáè, êëåíè, ÿñå-
íè â³êîì â³ä 20 äî 36 ðîê³â,— ïî-
ÿñíèâ â³í.— Íà ¿õíüîìó ì³ñö³ ïå-
ðåäáà÷åíî çðîáèòè çåëåíèé ãà-
çîí”. Ó Êè¿âçåëåíáóä³ âæå óçãî-
äæåíî àêò íà çíåñåííÿ íàñà-
äæåíü. Îêðåìî ïîòð³áíî áóëî ä³ñ-
òàòè äîçâ³ë Íàö³îíàëüíîãî ïðè-
ðîäíîãî ïàðêó “Ãîëîñ³¿âñüêèé”.

“ßêðàç âîíè é ïîâ³äîìèëè íàì,
ùî êàòåãîðè÷íî ïðîòè áóä³âíèöòâà
íà âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè, 11 áóäü-
ÿêèõ ï³äï³ðíèõ ñò³íîê. Íà÷åáòî öå
âïëèíå íà çàë³ñíåí³ ñõèëè Îð³õî-
âàòñüêîãî ñòðóìêà òà óí³êàëüí³ åêî-
ñèñòåìè Îð³õîâàòñüêèõ ñòàâê³â,—
ðîçïîâ³â Ïåòðî Êèñëåíêî.— Äî òî-
ãî æ, ìîâëÿâ, çíà÷íî ïîã³ðøàòüñÿ
åêîëîã³÷í³ óìîâè ä³ëÿíêè ³ çíè-
çèòüñÿ åñòåòè÷íî-ðåêðåàö³éíèé
ïîòåíö³àë ïàðêó “Ãîëîñ³¿âñüêèé”,
ùî íåïðèïóñòèìî”. Ê³ëüêà ðàç³â
â³í ìàðíî íàìàãàâñÿ ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ç äèðåêòîðì ïàðêó.

ßêùî ñâîãî ÷àñó êåð³âíèöòâî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çâåðíóëîñÿ
ïî äîïîìîãó äî ÑÓÏÏÐ³âö³â, òî
íèí³ äåùî çì³íèëî ïîçèö³þ. “Ñè-
òóàö³ÿ áóëà ñêëàäíîþ ðîê³â ñ³ì-
â³ñ³ì òîìó,— ïîÿñíèâ “Õðåùàòè-
êó” ïðîðåêòîð ç ðîçâèòêó ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Íàö³îíàëü-

íîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó Âà-
ëåð³é ²ùåíêî.— Òîä³ â êîðïóñ³
¹ 10 íàâ³òü ñò³íè ïîòð³ñêàëèñÿ,
äîâåëîñÿ ñòàâèòè “ìàÿêè”. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ïðîáëåìó âäàëîñÿ
ë³êâ³äóâàòè âëàñíèìè ñèëàìè:
“Ìè çàâåçëè ê³ëüêà ìàøèí ´ðóí-
òó ³ óêð³ïèëè ñõèëè. Òîæ, ÿêùî
ÑÓÏÏÐ³âö³ õî÷óòü ùîñü ðîáèòè,
õàé ðîáëÿòü. Àëå îñîáëèâî¿ çà-
ãðîçè ÿ íå áà÷ó. Â öüîìó êîðïó-
ñ³ íàâ÷àþòüñÿ äâ³ ç ïîëîâèíîþ
òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â-åêîíîì³ñò³â.
Òîæ, ÿêáè áóëî ùîñü ñåðéîçíå,
âæèëè á íåãàéíèõ çàõîä³â”.

Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç äèðåêòîðîì
Íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó
“Ãîëîñ³¿âñüêèé” íàì òàêîæ íå âäà-
ëîñÿ. Êàæóòü, â³í ïîñò³éíî ïåðå-
áóâàº â Äîíåöüêó. Ïðîêîìåíòóâàâ
ñèòóàö³þ ãîëîâíèé ³íæåíåð ç ðåê-
ðåàö³¿ Ëåîíàðä Êëåñòîâ: “Ìè íå
ïðîòè óêð³ïëåííÿ ñõèëó. Àëå íå çà
òèì ïðîåêòîì, ÿêèé çàïðîïîíóâà-
ëè ôàõ³âö³ “Óêðñïåöòóíåëüïðîåê-
òó”. Âñå ìîæíà çðîáèòè çíà÷íî
ïðîñò³øå, áåç øêîäè íàâêîëèø-
íüîìó ñåðåäîâèùó. Ïîìèëêè ïðè-
ïóñòèëè ùå ðîê³â 10—12 òîìó, êî-
ëè çâîäèëè êîðïóñ ¹ 10. Òîä³ áó-
ä³âåëüíèêè íå çä³éñíèëè êîìïëåêñ
ïðîòèçñóâíèõ çàõîä³â”. Â³í òàêîæ
ââàæàº, ùî íàðàç³ òàê³ ðîáîòè ïðè-
çâåäóòü äî çíèùåííÿ Îð³õîâàò-
ñüêèõ ñòàâê³â. Àäæå ó ñò³÷í³ âîäè,
êð³ì äîùîâèõ, ïîòðàïëÿòü ³ êàíà-
ë³çàö³éí³. Òîìó ïðîåêòàíòè ïîâèí-
í³ ðîçðîáèòè ê³ëüêà âàð³àíò³â ³ â³-
ä³áðàòè íàéë³ïøèé

Êîðïóñ àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó
ñïîâçàº â Ãîëîñ³¿âñüêèé ë³ñ
×èíîâíèêè íå ìîæóòü äîìîâèòèñÿ ñòîñîâíî ïðîåêòó óêð³ïëåííÿ ä³ëÿíêè çñóâó
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²ðèíà ÀÊ²ÌÎÂÀ: “Íàñåëåííÿ íå ö³êàâèòü, 
ÿêó ê³ëüê³ñòü ïàïåðîâèõ ãðîøåé âîíî
ìàº ó ñâî¿õ ãàìàíöÿõ, éîãî ö³êàâèòü, 
ùî íà íèõ ìîæíà êóïèòè”
Ì³í³ñòð åêîíîì³êè îïîçèö³éíîãî óðÿäó ïåðåêîíàíà — íå ìîæíà ïðî¿ñòè òå, ùî íå ñòâîðåíî

— ×è ïîòð³áíî íàäàâàòè ðåã³îíàì á³ëüøå
åêîíîì³÷íî¿ ñâîáîäè?

— Â Óêðà¿í³ íèí³ ïåðåê³ñ ó á³ê öåíòðà-
ë³çàö³¿ é ïîâíîâàæåíü ³ êîøò³â. Ìè æ ïî-
âèíí³ ïîñòóïîâî, àëå ð³øó÷å éòè øëÿõîì
äåöåíòðàë³çàö³¿. Àäæå êîëè íà ì³ñöÿõ º
âëàñíå äæåðåëî ïðèáóòêó, öå áåçïîñåðåä-
íüî ïîâ’ÿçàíî ç òèì, êîìôîðòíî á³çíåñó
àáî ô³çè÷í³é îñîá³ ïðàöþâàòè â öüîìó ðå-
ã³îí³ ÷è í³. Òîä³ ó ì³ñöåâî¿ âëàäè º ñòèìóë
ïðàöþâàòè êðàùå, ïîë³ïøóâàòè ó ñåáå ³í-
âåñòèö³éíèé êë³ìàò ³ äëÿ æèòòÿ ëþäåé.
Á³ëüø³ñòü ðåã³îí³â îòðèìàº ñòèìóëè, ùîá
íå áóòè äîòàö³éíèìè, áî çàðîáèòè íà âëàñ-
í³é òåðèòîð³¿ âîíè çìîæóòü íàáàãàòî á³ëü-
øå, í³æ îòðèìàòè äîòàö³é.

— Óðÿä äåêëàðóº ñîö³àëüí³ñòü íîâîãî áþ-
äæåòó, çîêðåìà ãîâîðèòü ïðî ï³äâèùåííÿ
çàðïëàò ³ ïåíñ³é. ×è â³ä÷óþòü öå ëþäè?

— Áóäü-ÿêèé ïîë³òèê ³ íå ïîë³òèê õîò³â
áè öå çðîáèòè. Ïðîòå ïèòàííÿ â òîìó, ÷è
ìîæíà ïðî¿ñòè òå, ùî íå ñòâîðåíî. Òåì-
ïè çðîñòàííÿ ÂÍÏ íå ìîæóòü áóòè íèæ-

÷èìè, í³æ òåìïè çðîñòàííÿ ñïîæèâàííÿ â
öüîìó âàëîâîìó íàö³îíàëüíîìó ïðîäóêò³.
Â ïðîåêò³ áþäæåòó 2009 ðîêó ôîíä çàðî-
á³òíî¿ ïëàòí³ çðîñòàº â ö³ëîìó íà 32 %.
Çðîñòàííÿ ðåàëüíèõ äîõîä³â çàïëàíîâàíî
íà ð³âí³ 17 %. À çðîñòàííÿ ðåàëüíîãî ÂÂÏ
çàïëàíîâàíî íà 6 %. Òîáòî âòðè÷³ çðîñòàí-
íÿ ðåàëüíèõ çàðïëàò ïåðåâèùóº çðîñòàí-
íÿ ÂÂÏ. Óñ³ åêñïåðòè âèçíàþòü, ùî ðå-
àëüí³ òåìïè çðîñòàííÿ ÂÂÏ ñóòòºâî çàâè-
ùåíî, âîíè ìîæóòü áóòè 3 %, ìàêñèìóì 
4 %. Òîæ â ðåçóëüòàò³ ìè îòðèìàºìî íî-
âèé âèòîê ³íôëÿö³¿. Íàñåëåííÿ íå ö³êà-
âèòü, ÿêó ê³ëüê³ñòü ïàïåðîâèõ ãðîøåé âî-
íî ìàº ó ñâî¿õ ãàìàíöÿõ, éîãî ö³êàâèòü, ùî
íà íèõ ìîæíà êóïèòè. Íàòîì³ñòü ïîë³òè-
êè, ÿê³ ï³êëóþòüñÿ ïåðø çà âñå ïðî òå, ùî-
áè áóòè ïîïóëÿðíèìè ñåðåä ïåâíèõ ãðóï
íàñåëåííÿ, îá³öÿþòü çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü
ãðîøåé íà ðóêàõ ³ ðîáëÿòü öå. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ¿õ ç’¿äàº ³íôëÿö³ÿ, ³ âæå íà íîâîìó âèò-
êó ïîòð³áíî âèäàâàòè íîâó ãðîøîâó ìàñó
êóäè âèùèìè òåìïàìè, í³æ íà ïîïåðåä-
íüîìó. Òàêèì ÷èíîì êðà¿íà çàíóðþºòüñÿ

â ³íôëÿö³éíó ñï³ðàëü, çóïèíèòè ÿêó áóäå
âêðàé òÿæêî.

— ßê âè îö³íþºòå ðåàëüí³ñòü âèïëàòè ó
íàñòóïíîìó ðîö³ ãðîìàäÿíàì óñ³õ ï³ëüã, ùî
ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì?

— Îáñÿãè ï³ëüã, ÿê³ ñâî¿ì ð³øåííÿì ïî-
âåðíóâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, íàáàãàòî ïå-
ðåâèùóþòü ìîæëèâîñò³ áþäæåòó. Öÿ æ ñè-
òóàö³ÿ áóëà ³ â 2008 ðîö³. Ç âåëèêèì ñòó-
ïåíåì ³ìîâ³ðíîñò³ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè,
ùî 2009 ð³ê ó öüîìó ïëàí³ íå áóäå âèêëþ-
÷åííÿì. Öå ïðÿìèé íàñë³äîê ðîçêðó÷óâàí-
íÿ áþäæåòíèõ âèïëàò ïðîòÿãîì òðèâàëî-
ãî ïåð³îäó. ßêùî ìè ïðîäîâæóâàòèìåìî
éòè öèì øëÿõîì, òî íàñ î÷³êóº äóæå âè-
ñîêà ³íôëÿö³ÿ ³ âòðàòà äîâ³ðè íàñåëåííÿ,
ÿêå áà÷èòèìå íåçäàòí³ñòü óðÿäó âèêîíóâà-
òè ñîö³àëüí³ çîáîâ’ÿçàííÿ. Â³äáóäåòüñÿ ï³ä-
ðèâ äåìîêðàòè÷íèõ îñíîâ ñóñï³ëüñòâà. Áåç
äîâ³ðè ñèñòåìà äåìîêðàò³¿ ôóíêö³îíóâàòè
íå ìîæå

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ,
“Хрещати ”

Ðåã³îíè ïîçáàâëÿþòü ïåðñïåêòèâè
Ó Áþäæåò³-2009 óðÿä õî÷å ïåðåêëàñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ì³ñöåâó âëàäó
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Уже наст пно о пленарно-
о тижня парламент має
роз лян ти прое т бюдже-
т на наст пний рі пер-
шом читанні. Наразі шан-
си на йо о хвалення не-
значні. О рім Бло Юлії
Тимошен о, інші парла-
ментсь і сили вже піддали
до мент різ ій ритиці,
вважаючи йо о поп ліст-
сь им і централізованим.
В рай незадоволені бю-
джетом і в ре іонах. Там
на олош ють, що цен-
тральна влада нама аєть-
ся пере ласти на рома-
джені проблеми на них.

Ó÷îðà ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³ çàïðîïîíóâàëà çðîáèòè
íàñòóïíèé òèæäåíü ðîáîòè ïàð-
ëàìåíòó ñåñ³éíèì, õî÷à öå íå
ïåðåäáà÷åíî ðîçêëàäîì ïàðëà-
ìåíòó. Âî÷åâèäü, ïðåì’ºðñüêà
ôðàêö³ÿ òàêèì ÷èíîì ñïîä³âàº-
òüñÿ âñòèãíóòè ó ïåðåäáà÷åíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í — äî 1
æîâòíÿ “ñèòóàòèâíîþ” á³ëüø³ñ-
òþ ç Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â ïðîòÿãíó-
òè ÷åðåç ïàðëàìåíò Äåðæàâíèé
áþäæåò íà 2009 ð³ê ó ïåðøîìó
÷èòàíí³. Õî÷à íàâ³òü ðåã³îíàëè
íàçèâàþòü çàïðîïîíîâàíèé óðÿ-
äîì âàð³àíò áþäæåòó íà 2009 ð³ê
öåíòðàë³çîâàíèì ³ ïîïóë³ñò-
ñüêèì. ² àæ í³ÿê íå ñîö³àëüíèì.
Íàìàãàþ÷èñü ñïîäîáàòèñÿ âè-
áîðöþ, ïàí³ Òèìîøåíêî ó ãî-
ëîâíîìó ô³íàíñîâîìó äîêóìåí-
ò³ íàâìèñíå ïåðåêðó÷óº öèôðè é
ôàêòè. “Çà 17 ðîê³â Íåçàëåæíî-
ñò³ öüîãî í³êîëè íå áóëî. Æîäåí
óðÿä íå äîäóìàâñÿ äî öüîãî —
âêëþ÷èòè â áþäæåò âóã³ëüíî¿ ãà-
ëóç³ 7,5 ì³ëüÿðäà âèïëàò øàõòàð-
ñüêèõ ïåíñ³é. Ó íàñ ïåíñ³¿ âè-
ïëà÷óº Ïåíñ³éíèé ôîíä. Òàêèì

÷èíîì ö³ 7,5 ì³ëüÿðäà äàþòü
ñüîãîäí³ ïðèâ³ä ãîâîðèòè óðÿäó,
ùî áþäæåò çá³ëüøóºòüñÿ âäâ³÷³.
Ïðîòå ÿêùî ìè ïðèáåðåìî öþ
ñòàòòþ, òî çàëèøàºòüñÿ 6,1 ì³ëü-
ÿðäà ãðèâåíü íà áþäæåò 2009 ðî-
êó. Òîáòî ïî â³äíîøåííþ äî íè-
í³øíüîãî ðîêó öåé áþäæåò ã³ð-
øèé íà 1 ì³ëüÿðä 600 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü”,— îáóðþâàâñÿ ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ ðåã³îíàë Â³êòîð Òóð-
ìàíîâ.

Ö³êàâî, ùî íàéá³ëüøå “îáð³-
çàíü” ñòàëîñÿ ó ì³í³ñòåðñòâàõ,
ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä îï³êîþ
ïðîïðåçèäåíòñüêîãî ÍÓ—ÍÑ.
Ìàáóòü, äëÿ òîãî, ùîá ï³ä ÷àñ
âèáîð³â çâèíóâàòèòè ïðåçèäåíò-
ñüêó êîìàíäó ó íååôåêòèâí³é
ðîáîò³. Çîêðåìà, Ì³í³ñòåðñòâî
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, î÷îëþâàíå Îëåêñ³ºì

Êó÷åðåíêîì, îòðèìàº ëèøå
ïðèáëèçíî 123 ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü, ùî ó 23 ðàçè ìåíøå, í³æ
ó íèí³øíüîìó ðîö³. Ñõîæå, ç
äîâãîî÷³êóâàíîþ é îá³öÿíîþ
Þë³ºþ Òèìîøåíêî ðåôîðìîþ
ÆÊÃ óêðà¿íöÿì ìîæíà íà ð³ê
ðîçïðîùàòèñÿ. Ì³í³ñòåðñòâî àã-
ðàðíî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåê-
ñó, î÷îëþâàíå Þð³ºì Ìåëüíè-
êîì, ó íàñòóïíîìó ðîö³ âçàãàë³
íå îòðèìàº äîòàö³é íà ãàëóçü
ðîñëèííèöòâà, à ô³íàíñóâàííÿ
òâàðèííèöòâà çàëèøèòüñÿ íà ³ñ-
íóþ÷îìó ð³âí³. ² öå ïîïðè òå,
ùî ãîëîâà Äåðæêîìðåçåðâó Ìè-
õàéëî Ïîæèâàíîâ âèçíàº, ùî â
öüîìó ðîö³ “â êðà¿í³ âèð³çàëè
ìàéæå âñ³õ ñâèíåé”. Ó â³äñîò-
êîâîìó â³äíîøåíí³ ô³íàíñóâàí-
íÿ àðì³¿ áóäå ìåíøèì íà 1% â³ä
ÂÂÏ. Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåí-

êî âæå ïîïåðåäèâ, ùî çà òàêî-
ãî ñòàíó ðå÷åé ïåðåõ³ä Çáðîé-
íèõ ñèë íà êîíòðàêòíó îñíîâó
êîìïëåêòóâàííÿ áóäå ç³ðâàíî.
Ñïðàâä³, òÿæêî óÿâèòè, ÿêèé
þíàê ó Êèºâ³ ï³äå ñëóæèòè íà
çàðïëàòó 800 ãðèâåíü. Ì³í³ñòåð-
ñòâî ðåã³îíàëüíîãî áóä³âíèöòâà,
î÷îëþâàíå íàøîóêðà¿íöåì Âà-
ñèëåì Êóéá³äîþ, íåäîîòðèìàº
6,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü íà ïðîãðà-
ìó áóä³âíèöòâà êâàðòèð äëÿ áþ-
äæåòíèê³â “Äîñòóïíå æèòëî”.

Ïðîåêòîì áþäæåòó çàêëàäåíî
ì³íó óïîâ³ëüíåíî¿ ä³¿ é ï³ä îñâ³-
òÿíñüêó ãàëóçü. Çã³äíî ç ïëàíà-
ìè óðÿäó, íàñòóïíîãî ðîêó áóäå
ï³äâèùåíî ïðîõ³äíèé áàë äî âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Áàãà-
òî ä³òåé, îñîáëèâî ç íåçàìîæ-
íèõ ðîäèí, áóäóòü çìóøåí³ éòè
â÷èòèñÿ äî ïðîôòåõó÷èëèù. Àëå

÷è áóäóòü ÏÒÓ ïðàöþâàòè — íå-
â³äîìî. Êàáì³í âèð³øèâ ïåðåäà-
òè ô³íàíñóâàííÿ öèõ çàêëàä³â äî
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. ßêùî Êè¿â,
çâè÷àéíî, âïîðàºòüñÿ ³ç çàâäàí-
íÿì, òî â ðåã³îíàõ ìîæóòü ïî÷à-
òèñÿ ìàñîâ³ çàêðèòòÿ öèõ çàêëà-
ä³â. Ïîâòîðèòüñÿ ñèòóàö³ÿ ç
ñ³ëüñüêèìè øêîëàìè, ÿê³ ñòà-
íóòü “òÿãàðåì” äëÿ ì³ñöåâèõ êå-
ð³âíèê³â. Äîäàñòü ðåã³îíàì
ïðîáëåì ³ àíîíñîâàíå ï³äâèùåí-
íÿ çàðïëàò ó áþäæåòí³é ñôåð³.
Çàðïëàòè ïåäàãîã³â òà ë³êàð³â ô³-
íàíñóþòü ñàìå ç ðåã³îíàëüíèõ
áþäæåò³â. Òîáòî ôàêòè÷íî Êàá-
ì³í, íå íàäàþ÷è ðåã³îíàì äîäàò-
êîâèõ åêîíîì³÷íèõ ïðàâ, îáòÿ-
æóº ¿õ ô³íàíñîâîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ. ² ÿêùî ó ñòîëèö³ íåäîô³-
íàíñóâàííÿ ç äåðæáþäæåòó ìî-
æóòü ïåðåêðèâàòè, òî â ³íøèõ,
ìåíø óñï³øíèõ ðåã³îíàõ, ëîáè
âæå òð³ùàòü. “Öüîãîð³÷íèé óðÿ-
äîâèé ïðîåêò, ÿê ³ ïîïåðåäí³,
ïåðåäáà÷àº, ùî êîæíó êîï³éêó
çíîâó äîâåäåòüñÿ “âèáèâàòè” íà-
ãîð³. Ñèòóàö³ÿ, êîëè ùîð³÷íî â
Äåðæàâíîìó áþäæåò³ ïëàíóþòü
ñóáâåíö³¿ ì³ñöåâèì áþäæåòàì,
àëå îñíîâíà ÷àñòèíà ¿õ íà ì³ñöÿ
íàäõîäèòü ëèøå â ê³íö³ ðîêó,
íåíîðìàëüíà. Íàðàç³ ï³ä ÷àñ
ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â
³ñíóº ñåðéîçíà äèñïðîïîðö³ÿ ³
äèñáàëàíñ. Òîìó çì³íè äî Áþ-
äæåòíîãî êîäåêñó ùîäî ðîçøè-
ðåííÿ ïðàâ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â º âêðàé àê-
òóàëüíèìè ³ äàâíî íàçð³ëè”,—
íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà
Çàêàðïàòñüêî¿ ÎÄÀ Îëåã Ãàâà-
ø³. Ãîëîñè íåâäîâîëåííÿ çâó-
÷àòü ³ ç ³íøèõ îáëàñòåé. Çà òà-
êèõ óìîâ ïðî óõâàëåííÿ áþäæå-
òó â íèí³øíüîìó âèãëÿä³ ãîâî-
ðèòè íå äîâîäèòüñÿ. ªäèíèé
øàíñ “ïðîøòîâõíóòè” íåäîëó-
ãèé äîêóìåíò — çðîáèòè éîãî
÷àñòèíîþ ïîë³òè÷íî¿ óãîäè ç ³í-
øèìè ôðàêö³ÿìè. Àëå ç óì³ííÿì
äîìîâëÿòèñÿ ó ÁÞÒ îñòàíí³ì
÷àñîì íåàáèÿê³ ïðîáëåìè
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Ó÷îðà óêðà¿íñüêèé ïàðëàìåíò ñõâàëèâ ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ çàêî-
íîïðîåêò ¹ 3062 “Ïðî çàïîá³ãàííÿ é ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìè-
âàííþ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì”. Âåðõîâíà Ðàäà
ïðèéíÿëà çà îñíîâó ïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í ó çàêîí Óêðà¿íè. Çà
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 345 äåïóòàò³â ³ç 425 ïðèñóòí³õ
ó çàë³. Çàçíà÷åíèì ïðîåêòîì ïðîïîíóþòü ðîçøèðèòè ïåðåë³ê ñóá’-
ºêò³â ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó çà ðàõóíîê íîòàð³óñ³â,
àäâîêàò³â, ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íàäàþòü þðè-
äè÷í³ ïîñëóãè, òîðãîâö³â íåðóõîì³ñòþ (ð³åëòåð³â), îïåðàòîð³â ïî-
øòîâîãî çâ’ÿçêó (ó ÷àñòèí³ ïåðåâåäåííÿ ãðîøåé), òîðãîâö³â äîðî-
ãîö³ííèìè ìåòàëàìè é êàìåíÿìè, àóäèòîð³â, àóäèòîðñüêèõ ô³ðì,
þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ïðîâîäÿòü áóäü-ÿê³ ëîòåðå¿, ñóá’ºêò³â ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç áóõãàëòåðñüêîãî îá-
ë³êó, ³ äåÿêèõ ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â íå ô³íàíñîâèõ ïðîôåñ³é. Íà-
ãàäàºìî, ùî Äåðæô³íìîí³òîðèíã ïåðåäàâ ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì
ìàòåð³àëè ïðî â³äìèâàííÿ 183 ìëðä ãðí çà îñòàíí³õ ï’ÿòü ðîê³â

Da³mler ïðîäàº  àêö³¿ Chrysler
Ó÷îðà í³ìåöüêèé àâòîìîá³ëüíèé êîíöåðí Da³mler ïîâ³äîìèâ ïðî

íàì³ð ïîâí³ñòþ ïîçáóòèñÿ àêö³é àìåðèêàíñüêî¿ êîìïàí³¿ Chrysler,
ùî çàëèøèëèñÿ â éîãî âîëîä³íí³ ï³ñëÿ ðîçä³ëåííÿ êîíöåðíó Da³m-
lerChrysler. Éäåòüñÿ ïðî 19,9 % àêö³é. Ïðåäñòàâíèê êîíöåðíó â
Øòóòãàðò³ ï³äòâåðäèâ ³íôîðìàö³þ ÇÌ² ïðî ïåðåãîâîðè íà öþ òå-
ìó ç ô³íàíñîâèì ³íâåñòîðîì Cerberus.

Òîð³ê 4 æîâòíÿ íà ïîçà÷åðãîâèõ çàãàëüíèõ çáîðàõ êîìïàí³¿ Da³m-
lerChrysler ó Áåðë³í³ áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî íîâó íàçâó êîì-
ïàí³¿. Íàãàäàºìî: â ñåðïí³ ìèíóëîãî ðîêó Cerberus ïðèäáàâ 80,1 %
àêö³é Chrysler çà $ 7,4 ìëðä. Âèá³ð íîâîãî ³ìåí³ ïîÿñíþºòüñÿ òèì,
ùî íà ïî÷àòêó òðàâíÿ 2007-ãî ïðèâàòíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ
Cerberus Cap³tal Management êóïèëà â êîíöåðíà Da³mlerChrysler ¿¿
àìåðèêàíñüêèé ï³äðîçä³ë — Chrysler Group. Äî òîãî Da³mlerChrys-
ler îãîëîñèâ ïðî çâ³ëüíåííÿ øåñòè òèñÿ÷ ñï³âðîá³òíèê³â, êîòð³ âè-
êîíóþòü àäì³í³ñòðàòèâí³ ôóíêö³¿, çàðàäè åêîíîì³¿ $ 1,2 ìëðä íà
ð³ê

Ó Êèºâ³ ðàïòîâî ïîäîðîæ÷àâ äîëàð
Ó÷îðà â ñòîëè÷íèõ îáì³ííèêàõ ð³çêî ïîäîðîæ÷àâ äîëàð. ÍÁÓ

ï³äâèùèâ âàðò³ñòü àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè íà 0,5 ãðí çà $ 100. Òà-
êèì ÷èíîì, $100 äîëàð³â ÑØÀ êîøòóþòü 486,01 ãðí. Ó ñòîëè÷íèõ
îáì³ííèêàõ “çåëåí³” êóïóþòü çà 5,03, à ïðîäàþòü çà 5,09—5,12 ãðí
çà $ 1 äîëàð ÑØÀ. Ìèíóëîãî ðàçó ð³çêèé ñòðèáîê âàðòîñò³ äîëà-
ðà ïðîñòåæóâàâñÿ 18 âåðåñíÿ, êîëè â ñòîëè÷íèõ îáì³ííèêàõ éîãî
êóïóâàëè â ñåðåäíüîìó ïî 4,86 ãðí, à ïðîäàâàëè — ïî 5,05 ãðí. ßê
óæå ïîâ³äîìëÿëè, 17 âåðåñíÿ íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèí-
êó Óêðà¿íè ð³çêî çíèçèâñÿ êóðñ ãðèâí³ â³äíîñíî äîëàðà ÑØÀ. Äî-
ëàð, ÿêèé ç ê³íöÿ ñåðïíÿ ïî÷àâ âòðà÷àòè ïî 1—2 êîï. íà òèæäåíü,
äî ê³íöÿ ðîêó êîøòóâàòèìå 5 ãðí

Під от вав
Дмитро ГАЛИЦЬКИЙ

F³tch çíèçèëà 
ðåéòèíã Óêðà¿íè
Âèçíàâøè âëàñíó ïîìèëêó
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ,
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що
міжнародна рейтин ова
а енція Fіtch знизила
про ноз дов остро ових
рейтин ів дефолт емітен-
та (РДЕ) У раїни в інозем-
ній і національній валюті
зі "стабільно о" до "не а-
тивно о". Попри те, що
вліт те саме зробили
міжнародні рейтин ові
а енції Standard&Poor's та
Moоdy's, е сперти ствер-
дж ють: на У раїн ця но-
вина пра тично не впли-
не.

Àãåíö³ÿ F³tch ó ÷åòâåð òàêîæ
ï³äòâåðäèëà äîâãîñòðîêîâ³ ÐÄÅ
Óêðà¿íè â ³íîçåìí³é ³ íàö³îíàëü-
í³é âàëþòà¿ íà ð³âí³ BB-, êîðîò-
êîñòðîêîâèé ÐÄÅ â ³íîçåìí³é âà-
ëþò³ B ³ ðåéòèíã ì³æäåðæàâíî¿ ìå-
æ³ Óêðà¿íè íà ð³âí³ BB-.

ßê ñòâåðäæóº Åíäðþ Êîõóí, äè-
ðåêòîð â àíàë³òè÷í³é ãðóï³ F³tch ³ç
ñóâåðåííèõ ðåéòèíã³â ó êðà¿íàõ
ªâðîïè ç åêîíîì³êîþ, ÿêà ðîçâè-
âàºòüñÿ, íåãàòèâíèé ïðîãíîç ñâ³ä-
÷èòü ïðî çàíåïîêîºííÿ F³tch òèì,
ùî â Óêðà¿í³ çðîñòàº ðèçèê âà-
ëþòíî¿ êðèçè, çóìîâëåíèé çá³ëü-
øåííÿì äåô³öèòó ðàõóíêó ïîòî÷-
íèõ îïåðàö³é ³ ïîã³ðøåííÿì ïåð-
ñïåêòèâ ó ãàëóç³ ô³íàíñóâàííÿ.

Íàãàäàºìî, íàâåñí³ Fitch ï³ä-
òâåðäèëà ïîçèòèâíèé êðåäèòíèé
ðåéòèíã Óêðà¿íè. Òîä³ àãåíö³ÿ
ââàæàëà ôóíäàìåíòàëüí³ ÷èííè-
êè êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ Óêðà¿íè
òàêèìè, ùî ïîë³ïøóþòüñÿ ç îãëÿ-
äó íà ³ñòîòíå åêîíîì³÷íå çðîñòàí-
íÿ, ÿêå ï³äòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê
êàï³òàëîâêëàäåíü ³ ïðÿìèõ ³íîçåì-
íèõ ³íâåñòèö³é. Åíäðþ Êîõóí çà-
çíà÷èâ, ùî âñòóï Óêðà¿íè äî ÑÎÒ
ñòàâ ïîçèòèâíèì ÷èííèêîì, îêð³ì
òîãî äåðæàâíèé áîðã áóâ íèçüêèì.

Ïðîòå Fitch íå ïåðøîþ çì³íè-
ëà ñâîº ñòàâëåííÿ äî ðåéòèíãó
Óêðà¿íè.

Óæå âë³òêó ì³æíàðîäíà ðåéòèí-
ãîâà àãåíö³ÿ Standard&Poor’s çíè-
çèëà äîâãîñòðîêîâ³ ðåéòèíãè
Óêðà¿íè ç “ïîçèòèâíèõ” íà “ñòà-
á³ëüí³”. Òîð³ê ïðîãíîç Óêðà¿íè
ïîð³âíÿíî ³ç 2006-ì çì³íþâàâñÿ ç³
“ñòàá³ëüíîãî” íà “íåãàòèâíèé”.
Âîäíî÷àñ ì³æíàðîäíà ðåéòèíãîâà
àãåíö³ÿ Moîdy’s â³äìîâèëàñÿ ï³ä-
âèùóâàòè ðåéòèíãè Óêðà¿íè ÷å-
ðåç åêîíîì³÷íó òà ïîë³òè÷íó íå-
âèçíà÷åí³ñòü ó êðà¿í³. Çîêðåìà
ïëàíóâàëè ïåðåãëÿíóòè ïîçèö³¿ ïî
îáë³ãàö³ÿõ â ³íîçåìí³é âàëþò³ Ba3
³ áàíê³âñüêèõ äåïîçèòàõ B2, à òà-
êîæ ïî äåðæàâíèõ îáë³ãàö³ÿõ B1
â ³íîçåìí³é òà íàö³îíàëüí³é âà-
ëþòàõ.

Çà êëàñèô³êàö³ºþ Moîdy’s ö³í-

í³ ïàïåðè òà åì³òåíòè ç ðåéòèíãà-
ìè ãðóïè B íàëåæàòü äî äîâîë³
ðèçèêîâàíèõ äëÿ äîâãîñòðîêîâèõ
³íâåñòèö³é. Ó òðàâí³ 2006 ðîêó
Moîdy’s ï³äâèùèâ ïðîãíîç Óêðà-
¿íè ç B1 äî Ba3 ó çâ’ÿçêó ³ç ââå-
äåííÿì íîâî¿ ìåòîäîëîã³¿ ïðè-
ñâîºííÿ ðåéòèíã³â.

À âò³ì, åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî
òðàãåä³¿ ç³ çì³íè ðåéòèíã³â ðîáè-
òè íå òðåáà. Òàê, Fitch ïîñòàâèëà
Óêðà¿í³ íèçüêèé ðåéòèíã, àëå àâ-
òîðèòåòí³ø³ àãåíö³¿-êîíêóðåíòè
(S&P òà Moîdy’s) õî÷ ³ çíèçèëè ¿õ,
ïðîòå íå äî òàêèõ êðèòè÷íèõ ð³â-
í³â.

Ùî æ äî ïðè÷èí ñïàäó ðåéòèí-
ãó, òî, ÿê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ô³-
íàíñîâèõ ³ ñïîæèâ÷èõ ðèíê³â ²ãîð
Ìóñ³ºíêî, “íåãàòèâíèé” ïðîãíîç
Fitch ïîâ’ÿçàíèé ç³ çðîñòàííÿì
ðèçèê³â âàëþòíî¿ êðèçè. “Öå çó-
ìîâëåíî çá³ëüøåííÿì äåô³öèòó
ðàõóíêó ïîòî÷íèõ îïåðàö³é òà ïî-
ã³ðøåííÿì ñèòóàö³¿ â ãàëóç³ ô³íàí-
ñóâàííÿ”, — íàãîëîñèâ ²ãîð Ìó-
ñ³ºíêî, ï³äòâåðäèâøè ñëîâà Åí-
äðþ Êîõóíà. Çà ñëîâàìè åêñïåð-
òà, Óêðà¿íà äóæå çàëåæèòü â³ä ï³ä-
âèùåííÿ ö³í íà ïðèðîäíèé ãàç òà
ìîæëèâîãî ïîäåøåâøàííÿ ñòàë³,
ùî çíà÷íî ïîñèëþº äèíàì³êó ïî-
êàçíèê³â òîðãîâåëüíîãî áàëàíñó
êðà¿íè.

Åêñïåðòè ô³íàíñîâîãî ðèíêó
êîíñòàòóþòü: ïðîãíîç Fitch ñòî-
ñîâíî ðåéòèíãó Óêðà¿íè — íàñë³-
äîê ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿ íà ñâ³òî-
âîìó ô³íàíñîâîìó ðèíêó òà íà
ðèíêó Ðîñ³¿. Òàê, çà ñëîâàìè àíà-
ë³òèêà êîìïàí³¿ Forex Club Ìèêî-
ëè ²â÷åíêà, çì³íà ðåéòèíãó êðà¿íè
äî “íåãàòèâíîãî” º ï³äòâåðäæåí-
íÿì ïåðåãëÿäó ñèòóàö³¿ â êðà¿í³.

“Ãîëîâí³ æ ïðè÷èíè íåãàòèâ-
íîãî ïðîãíîçó äëÿ Óêðà¿íè àãåí-
ö³¿ Fitch òàê³: ðèçèêè çíåö³íåííÿ

ãðèâí³, äåô³öèò ïëàò³æíîãî ³ òîð-
ãîâåëüíîãî áàëàíñó Óêðà¿íè”,—
ââàæàº ïàí ²â÷åíêî. Íà äóìêó
åêñïåðòà, íàñë³äêè ïåðåãëÿäó ðåé-
òèíãó äëÿ êðà¿íè áóäóòü òàêèìè:
â³ò÷èçíÿíèì ô³íàíñîâèì óñòàíî-
âàì áóäå âàæ÷å îòðèìàòè êàï³òà-
ëè ç-çà êîðäîíó, à ÿêùî òàê³ ìîæ-
ëèâîñò³ áóäóòü, òî ñòàâêè íà ³íî-
çåìí³ êðåäèòè äî ê³íöÿ ïîòî÷íî-
ãî ðîêó ï³äâèùàòüñÿ. Óñêëàäíþº-
òüñÿ ñèòóàö³ÿ ³ íà ôîíäîâîìó ðèí-
êó, äå îñòàíí³ìè òèæíÿìè íåðå-
çèäåíòè ïîçáóëèñÿ ö³ííèõ ïàïåð³â
íà ñóìó ìàéæå $50 ìëí, õî÷à
âïëèâ ðåéòèíãó ìîæíà ââàæàòè
îïîñåðåäêîâàíèì — ïðîáëåìè íà
ôîíäîâîìó ðèíêó ³ñíóþòü âæå
òðèâàëèé ÷àñ. Òàêîæ, çà ñëîâàìè
ïàíà ²â÷åíêà, ïîñèëþþòüñÿ ñïå-
êóëÿòèâí³ òåíäåíö³¿ íà ôîíäîâ³é
á³ðæ³, ùî îêðåì³ ãðàâö³ âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ âëàñíîãî çáàãà÷åííÿ.

Íà äóìêó Ìèêîëè ²â÷åíêà, íà-
ðàç³ äåäàë³ á³ëüøå çíåö³íþºòüñÿ
ãðèâíÿ ÿê íà ì³æáàíê³âñüêîìó, òàê
³ íà ãîò³âêîâîìó âàëþòíîìó ðèí-
êó, à äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ÷å-
ðåç ñïåêóëÿö³¿ òà íåáàæàííÿ ÍÁÓ
âèõîäèòè íà ì³æáàíê³âñüêèé ðè-
íîê êóðñ ãðèâí³ ìîæå âïàñòè äî
5,25 ãðí/$1. Òîìó íà âàëþòíèé
êóðñ ãðèâí³ ïðîãíîç F³tch õî÷ ³
âïëèíå, ïðîòå íå êàðäèíàëüíî.
“Çàãàëîì ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ â³ä-
äçåðêàëþº ïîãëèáëåííÿ ñâ³òîâî¿
ô³íàíñîâî¿ êðèçè òà ô³íàíñîâî¿
êðèçè â Ðîñ³¿, ñïðè÷èíåíî¿ êîí-
ôë³êòîì íà Êàâêàç³”,— ñòâåðäæóº
Ìèêîëà ²â÷åíêî.

Íåçâàæàþ÷è íà ïðîãíîçè åêñ-
ïåðò³â ïðî òå, ùî íåãàòèâíå ñàëü-
äî ðàõóíêó ïîòî÷íèõ îïåðàö³é
Óêðà¿íè â 2008 ðîö³ çá³ëüøèòüñÿ
äî 7 % ÂÂÏ, à â 2009-ìó — äî
8,5 % ÂÂÏ (ïîð³âíÿíî ç 4,2 % â
2007-ìó), íà òë³ çðîñòàííÿ äåô³-
öèòó òîðãîâåëüíîãî áàëàíñó ïëà-
ò³æíèé óñå æ òàêè çàëèøàºòüñÿ
á³ëüøèì. Êð³ì òîãî, ðåçåðâè
Íàöáàíêó ïîñò³éíî çðîñòàþòü,
òîìó ïîêðèòè äåô³öèò íå áóäå
ïðîáëåìîþ. Íå âàðòî çàáóâàòè,
ùî ðîçì³ð çàãàëüíîãî áîðãó íå
êðèòè÷íèé ùîäî ÂÂÏ, êð³ì òî-
ãî, â³í ïîñòóïîâî çìåíøóºòüñÿ,
ùî íå ìîæå íå ñïðèÿòè ïîë³ï-
øåííþ ñèòóàö³¿ ³ çáåðåæåííþ
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.

Âëàñíå, ÿêùî óÿâèòè ðåéòèíãè
Fitch äëÿ Óêðà¿íè ó âèãëÿä³ êî-
ëüîðîâî¿ ñõåìè, òî íàø êîë³ð çì³-
íèâñÿ ³ òåìíî-áðóäíî-íåâèçíà÷å-
íî-ñ³ðîãî äî ìàéæå ÷îðíîãî

Рейтин ове а ентство Fitch вважає, що для раїнсь ої фінансової системи
настали не найліпші часи
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
43 ðîêè ãîëîâ³ ðàäè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè,
çàñëóæåíîìó åêîíîì³ñòó 
Óêðà¿íè, íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³
â³ä áëîêó ÍÓ — ÍÑ 
5-ãî ñêëèêàííÿ 
Ïåòðó ÏÎÐÎØÅÍÊÓ

З на оди свята вітання шле народний деп тат від Партії ре іо-
нів андидат е ономічних на Оле сандр ЄФРЕМОВ:

— Петро Оле сійович — яс рава постать політиці. Хоча нині він пе-
реб ває в стороні від неї, одна має своє обличчя і впливає на політич-
не життя. У ньо о ч дова вели а родина, том зич йом міцно о здоров’я,
всіля их араздів і дося нення поставлених цілей!

З пова ою, Оле сандр ЄФРЕМОВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ïàðëàìåíò çàõîïèâñÿ â³äìèâàííÿì ãðîøåé

Fitch Ratings — міжнародна рейтин ова а енція (заснована 1913 ро-
), що є дочірньою омпанією р пи Fimalac, S. A. Штаб вартири роз-

ташовані Нью-Йор та Лондоні. О рім то о, а енція має представниц-
тва більш ніж 49 ре іонах. Вона надає рейтин и 5600 фінансовим ор-
анізаціям, 90 із я их — с веренні раїни. Fitch Ratings входить до трій-
и найвідоміших рейтин ових а енцій світ . Рейтин BB означає можли-
вість розвит редитних ризи ів. Познач а (-) — або повн відс тність,
або обмежений дост п до альтернативних рес рсів сфері бізнес чи
фінансів, що дають змо ви онати фінансові зобов’язання. Рейтин B —
це значні редитні ризи и. Фінансові зобов’язання по и що ви он ють-
ся, проте можливість продовжити виплати залежить від е ономічної
сит ації.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ñåðã³é ÑËªÏÊÀÍÜ: “Ïîð³âíÿíî ç ö³íàìè
íà ³íø³ ïîñëóãè òà òîâàðè âàðò³ñòü
ãàçó çì³íèëàñÿ íå³ñòîòíî”
Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿ “Êè¿âãàç” çàêëèêàº íå ñòâîðþâàòè ïðîáëåì 
íàâêîëî íîâèõ òàðèô³â
Днями ияни отримають
платіж и із новими тари-
фами на аз. За рішенням
національної омісії з ре-
лювання еле троенер е-

ти и, підвищені ціни ді-
ють же з 1 вересня. Я
відомо, тарифи залежать
від обся ів споживання та
наявності чи відс тності
лічильни а. Детальніш
інформацію з цьо о при-
вод надав "Хрещати "
олова правління омпанії
"Київ аз" Сер ій Слєп-
ань.

— Íà ñê³ëüêè ï³äâèùèëèñÿ ö³íè
íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ? ×è º ñåð-
éîçí³ ïðè÷èíè äëÿ õâèëþâàíü?

— Ç 1 âåðåñíÿ òàðèôè íà ãàç
äëÿ íàñåëåííÿ çðîñëè íà 13—14
â³äñîòê³â, àáî íà 4—17 êîï. çà êó-
áîìåòð. Òîáòî, ÿêùî ðàí³øå çà
íàÿâíîñò³ ë³÷èëüíèêà çà ãàç ïëà-
òèëè â³ä 32 êîï. äî 1 ãðí 17 êîï.,
òî òåïåð éîãî ö³íà êîëèâàºòüñÿ
â³ä 35 êîï. äî 1 ãðí 32 êîï.— óñå
çàëåæèòü â³ä ð³÷íîãî îáñÿãó ñïî-
æèâàííÿ. Ò³, ó êîãî íåìàº ë³÷èëü-
íèêà, ïëàòèòèìóòü â³ä 34 êîï. äî
1 ãðí 45 êîï. çà êóáîìåòð áëà-
êèòíîãî ïàëèâà. Ïðîñò³øå êàæó-
÷è, ïîð³âíÿíî ç ö³íàìè íà ³íø³
ïîñëóãè òà òîâàðè âàðò³ñòü ãàçó
çì³íèëàñÿ íå³ñòîòíî. Åêîíîì³ñòè
ï³äðàõóâàòè, ñê³ëüêè ó ñåðåäíüî-
ìó ëþäèíà ïëàòèòü çà ³íø³ çðó÷-
íîñò³: âîäó, åëåêòðîåíåðã³þ, òåëå-
áà÷åííÿ, ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê. Õ³-
áà ìîæíà ö³ öèôðè ïîð³âíþâàòè
ç òàðèôàìè íà ãàç?! À âò³ì, êîëè
ëàìàºòüñÿ òåëåâ³çîð, íå ñòðàøíî.
Íåïîëàäêè æ ó ãàçîâîìó ãîñïî-
äàðñòâ³ — ñïðàâä³ íåáåçïå÷íà ð³÷.
Òèì ÷àñîì, âîíî çàíåïàäàº ç îä-
í³º¿ ïðè÷èíè — ÷åðåç íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü òàðèô³â ðåàë³ÿì æèòòÿ.

— ² âñå-òàêè êîìïàí³ÿ “Êè¿âãàç”
íà çáèòêîâ³ñòü íå ñêàðæèòüñÿ.
Ïðîáëåìè ðîçâ’ÿçóºòå, ñòîëèöþ äî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ãîòóºòå. ßê
âàì öå âäàºòüñÿ?

— Íàì öå êîøòóº íåàáèÿêèõ
çóñèëü. ßñíà ð³÷, ñêëàäíî ìîòè-
âóâàòè é óòðèìóâàòè êâàë³ô³êî-
âàíèé ïåðñîíàë. Íàðåøò³ ï³äâè-
ùèëèñÿ òàðèôè, ³ òåïåð ìàéæå
âñ³ êîøòè, ÿê³ îòðèìàºìî â³ä ¿õ-
íüîãî çá³ëüøåííÿ, ï³äóòü íà çà-
ðîá³òíó ïëàòó íàøèõ ôàõ³âö³â.
Ñåðåäíÿ ïëàòíÿ ñòàíîâèòèìå
4000 ãðí, à ùå é ïîâíèé ñîö³àëü-
íèé ïàêåò — ìåäè÷íà ñòðàõîâêà
òîùî. Òà é òîä³, êîëè ç³ ñòàðèìè
òàðèôàìè ñåðåäíÿ çàðïëàòà íå
ïåðåâèùóâàëà 1400 ãðí, ìè çà ðà-
õóíîê äîäàòêîâèõ ïîñëóã, ÿê³ íà-
äàº êîìïàí³ÿ “Êè¿âãàç”, âèïëà-
÷óâàëè äåñü ïî 2200 ãðí. À îñ-
ê³ëüêè á³ëüø³ñòü õîðîøèõ ïðàö³â-
íèê³â ïðè¿æäæ³, íàìàãàºìîñÿ
ðîçâ’ÿçàòè ³ ïðîáëåìó ç æèòëîì,

áî óñâ³äîìëþºìî: êâàë³ô³êîâàí³
êàäðè º îñíîâîþ ãàëóç³.

— Ïðî ÿê³ äîäàòêîâ³ ïîñëóãè
éäåòüñÿ?

— Êîìïàí³ÿ “Êè¿âãàç” çàéìà-
ºòüñÿ ïðîåêòóâàííÿì, ïåðåïðîåê-
òóâàííÿì òà ìîíòàæåì ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ. Òàêîæ, çã³äíî ³ç çà-
êîíîäàâñòâîì, óñ³ ãàçîâ³ îá’ºêòè
ïðèéìàþòü ³ ïåðåâ³ðÿþòü ñï³âðî-
á³òíèêè ï³äïðèºìñòâà. Íà æàëü,
ëþäè çâèêëè çâåðòàòèñÿ ïî äîïî-
ìîãó äî ïðèâàòíèõ ô³ðì, à íàø
ïåðñîíàë äî ïåðåâ³ðêè âçàãàë³ íå
äîïóñêàþòü, íå ðîçóì³þ÷è, ùî òà-
êèì ÷èíîì ñòâîðþþòü íåáåçïåêó
äëÿ ñåáå é îòî÷åííÿ. Òîìó ùî ùå
ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â óêîðåíèëîñÿ â
ñâ³äîìîñò³ ïåðåêîíàííÿ: çâåðòà-
òèñÿ â îô³ö³éí³ óñòàíîâè äîâãî,
êëîï³òíî é íåáåçïå÷íî, áî ìîæóòü
ïîêàðàòè. Ìè õî÷åìî çì³íèòè
ïñèõîëîã³þ ëþäåé, àáè çðîçóì³-
ëè, ùî í³õòî í³êîãî íå êàðàòèìå,
à íàâïàêè, äîïîìîæåìî ïåðåðî-
áèòè òå, ùî íàïàðòà÷èëè ïðèâàò-
í³ ãîðå-ñïåö³àë³ñòè. Íà æàëü, íå-
ïîîäèíîê³ âèïàäêè, êîëè êèÿíè
íàøèì ñï³âðîá³òíèêàì íå òå ùî
äâåð³ íå â³ä÷èíÿþòü, à ùå é ñî-
áàê ñïóñêàþòü, çáðîºþ ïîãðîæó-
þòü. À âîíè ïîâèíí³ çðîçóì³òè,

ùî ïåðñîíàë êîìïàí³¿ ñòî¿òü íà
âàðò³ ¿õíüî¿ áåçïåêè. ßêùî íàì
íå âäàñòüñÿ çì³íèòè ñòàâëåííÿ
ëþäåé, òî ìè, ìîæëèâî, âçàãàë³
ïåðåéäåìî íà çàÿâî÷íó ôîðìó îá-
ñëóãîâóâàííÿ é çí³ìåìî ç ñåáå
âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Âàì ïîòð³á-
íà äîïîìîãà — çâåðòàéòåñü, à êî-
ëè í³ — í³õòî íå òóðáóâàòèìå ïå-
ðåâ³ðêàìè é îãëÿäàìè.

— ßê³ ùå ìàºòå äæåðåëà ïðè-
áóòê³â?

— Â³ä òðàíñïîðòóâàííÿ òà ïîñ-
òà÷àííÿ ãàçó. Íó ³ çà ïðîåêòóâàí-
íÿ. Íàðàç³ çá³ëüøóºìî ïðîåêòíó
ãðóïó é ïîñèëþºìî øòàò. Ó ö³é
ñôåð³ ìè ï³äåìî íà ïîñòóïêè, ³
ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ãîòóâàòè-
ìåìî íå çà òàê³ âåëèê³ ãðîø³, ÿê
áåðóòü êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè.

— “Êè¿âãàç” òðàíñïîðòóº òà ïîñ-
òà÷àº ãàç áåç âòðàò. Ùî öå îçíà-
÷àº?

— ª êè¿âñüêå ê³ëüöå, äî ÿêîãî
íàì ïîñòà÷àþòü ïðèðîäíèé ãàç.
Òàê îñü íà öüîìó ê³ëüö³ âñòàíîâ-
ëåíî âóçëè éîãî îáë³êó. Îòîæ òå-
ïåð ìè òî÷íî çíàºìî, ÿêà ê³ëü-
ê³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà äî íàñ
íàä³éøëà é ñê³ëüêè çà íüîãî ïëà-
òèòèìåìî. À äî òîãî â³ðèëè ïîêà-
çàííÿì ë³÷èëüíèê³â, ÿê³ ñòîÿëè ó
êîìïàí³¿ “Óêðòðàíñãàç”. ²íîä³ äà-

í³ íå çá³ãàëèñÿ. Òåïåð ïðàöþºìî
ïðàêòè÷íî áåç âòðàò òà âèò³êàííÿ.

— Ïîâåðòàþ÷èñü äî òåìè âàðòî-
ñò³ ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ, ÷è íå ìîã-
ëè á âè ðîçïîâ³ñòè, ùî òàêå äèôå-
ðåíö³éîâàíèé òàðèô?

— Öå îçíà÷àº, ùî ö³íà íà ãàç
äëÿ íàñåëåííÿ çàëåæèòü â³ä òîãî,
ñê³ëüêè éîãî êîíêðåòíà ëþäèíà
âèêîðèñòîâóº. Îñîáèñòî äëÿ ìå-
íå òàêèé òàðèô — çàãàäêà. ×îìó,
çà âåëèêèì ðàõóíêîì, îäèí ³ òîé
ñàìèé òîâàð ïîâèíåí êîøòóâàòè
ïî-ð³çíîìó? Íàïðèêëàä, ëþäèíà
äâàäöÿòü ðîê³â áóäóâàëà âåëèêèé
êðàñèâèé áóäèíîê, äå õîò³ëà æè-
òè ç ä³òüìè òà îíóêàìè. Öå ïåí-
ñ³îíåð, ó ÿêîãî ð³âåíü ïðèáóòê³â
íå íàäòî âåëèêèé. Îòæå, âèõî-
äèòü, ùî â òîìó áóäèíêó â³í æè-
òè íå çìîæå, áî çà éîãî óòðèìàí-
íÿ äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè ïî ìàêñè-
ìóìó, á³ëüøå, í³æ çà ïðîìèñëî-
âå ï³äïðèºìñòâî. Íå áà÷ó ï³äñòàâ
äëÿ öüîãî. Íàâ³ùî äèôåðåíö³-
þâàòè òàðèôè? Í³áè çàäëÿ òîãî,
ùîá ìàëîçàáåçïå÷åí³ ëþäè ìåí-
øå ïëàòèëè. Àëå æ ïîòð³áíî íå
òàðèôè ðîçïîä³ëÿòè, à çàðïëàò-
íþ é äåðæàâíó äîïîìîãó çá³ëü-
øóâàòè. Ìè ñïåö³àëüíî ïðîðàõî-
âóâàëè ³ ç’ÿñóâàëè, ùî ðîçïîä³ë
òàðèô³â çà îáñÿãàìè ñïîæèâàííÿ
ãàçó íå ìàº ñåíñó. Öå ò³ æ ñàì³

ãðîø³, ÿê³ áóëè á ³ çà ºäèíîãî òà-
ðèôó. Òàêà äèôåðåíö³àö³ÿ ñòâî-
ðþº áåçë³÷ ïðîáëåì.

— Ïðî ÿê³ ïðîáëåìè ìîâà?
— Ïî-ïåðøå, ñëþñàð³ íà çàìîâ-

ëåííÿ ðîçêðèâàþòü ë³÷èëüíèêè é
ïåðåêðó÷óþòü ïîêàçíèêè, ï³äâîäÿ-
÷è ¿õ äî ³íøî¿ êàòåãîð³¿. Ïî-äðóãå,
äî íàñ çâåðòàºòüñÿ áåçë³÷ ãðîìà-
äÿí ç âèìîãîþ ïåðåðàõóâàòè ê³ëü-
ê³ñòü âèêîðèñòàíîãî ãàçó ³ ïîâåð-
íóòè ãðîø³. Àëå æ íåìîæëèâî öå
ðîáèòè ùîäíÿ. Ìè, çâ³ñíî, ïîâåð-
òàºìî ëþäÿì êîøòè, à õòî ¿õ íàì
ïîâåðíå? Îòðèìóºìî ãðîø³ â³ä
ïëàòíèê³â çà îäíèì òàðèôîì, ïå-
ðåðàõîâóºìî ¿õ ó êîìïàí³þ “Ãàç
Óêðà¿íè”, à ÷åðåç ï³âðîêó, íàïðè-
êëàä, ïîâåðòàþ÷è ¿õ óíàñë³äîê ïå-
ðåðàõóíêó ãðîìàäÿíàì, çàâäàºìî
ñîá³ çáèòêó, áî íàì í³õòî öþ ð³ç-
íèöþ íå ïîâåðòàº. Îòæå, íàëåæèòü
ðîçðîáèòè êîíêðåòíó ñõåìó âçàº-
ìîä³¿ ì³æ ñïîæèâà÷àìè, îáëãàçàìè,
ïîñòà÷àëüíèêàìè òà ï³äïðèºìñòâà-
ìè, êîòð³ âèäîáóâàþòü ãàç.

— Ë³÷åí³ äí³ çàëèøèëèñÿ äî ïî-
÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â ñòî-
ëèö³. Ùî âñòèãëè äî öüîãî ìîìåí-
òó çðîáèòè ó “Êè¿âãàç³”?

— Êîìïàí³ÿ ïîâí³ñòþ ãîòîâà äî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Ðîáîòè â
öüîìó íàïðÿìêó ðîçïî÷àëè îäðà-
çó ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó. Ïðîâåëè îá-
ñòåæåííÿ, òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà ðåìîíò îáëàäíàííÿ ó ãàçî-
âèõ ìåðåæàõ. Íàðàç³ êîìïàí³ÿ ãî-
òîâà ïîäàòè ïðèðîäíèé ãàç äî 187
êîòåëåíü, ÒÅÖ-4, ÒÅÖ-5, ÒÅÖ-6
òà ðåøòè îá’ºêò³â, ÿê³ âèðîáëÿþòü
òåïëî äëÿ êèÿí. Ó ðàç³ ð³çêîãî ïî-
õîëîäàííÿ ñòîëè÷í³ òåïëîâ³ åëåê-
òðîñòàíö³¿ ïåðåâåäóòü íà ðåçåðâíå
ïàëèâî, çîêðåìà ÒÅÖ-5 ïåðåéäå
íà ìàçóò, à ÒÅÖ-4 — íà âóã³ëëÿ.
Òàêîæ íàðàç³ ó ì³ñò³ ïðàöþº òðè
àâàð³éíèõ îïîðíèõ ïóíêòè, ñïå-
ö³àë³ñòè ÿêèõ çà âèêëèêîì ðåìîí-
òóþòü ãàçîâå îáëàäíàííÿ. Çà êîø-
òè “Êè¿âãàçó” òà ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ ïðîâåäåíî òåëåìåõàí³çàö³þ
íà á³ëüøîñò³ ãàçîðåãóëÿòîðíèõ
ïóíêò³â. Ó íàøèõ ïëàíàõ — âñòà-
íîâèòè àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó
êîíòðîëþ íà âñ³õ ÃÐÏ Êèºâà. Öå
äàñòü çìîãó îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè
íà àâàð³éí³ ñèòóàö³¿
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“Äî ïîäà÷³ òåïëà ãîòî-
â³ âñ³ 187 êîòåëåíü,
ïðîâåäåíî îáñòåæåííÿ,
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà ðåìîíò îáëàä-
íàííÿ ó ãàçîâèõ ìåðå-
æàõ”

“ßêùî ðàí³øå çà íàÿâíîñò³ ë³÷èëüíèêà çà ãàç äî-
âîäèëîñÿ ïëàòèòè â³ä 32 êîï. äî 1 ãðí 17 êîï.,
òî òåïåð ö³íà êîëèâàºòüñÿ â³ä 35 êîï. äî 1 ãðí
32 êîï.— óñå çàëåæèòü â³ä ð³÷íîãî îáñÿãó ñïîæè-
âàííÿ”

“Ö³íà íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ çàëåæèòü â³ä òîãî,
ñê³ëüêè éîãî êîíêðåòíà ëþäèíà âèêîðèñòîâóº.
Îñîáèñòî äëÿ ìåíå òàêèé òàðèô — çàãàäêà”

“Ðîçïîä³ë òàðèô³â çà
îáñÿãàìè ñïîæèâàííÿ
ãàçó íå ìàº ñåíñó. Öå
ò³ æ ñàì³ ãðîø³, ÿê³
áóëè á ³ çà ºäèíîãî òà-
ðèôó. Òàêà äèôåðåíö³-
àö³ÿ ñòâîðþº áåçë³÷
ïðîáëåì”
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проведення конференції 
"Основні напрямки тендерного розвитку 

міста Києва"
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1233 

від 9 вересня 2008 року

Відповідно до статті 12 Закону України від 08.09.2005 № 2866�IV "Про забезпечення рівних прав та мож�
ливостей жінок і чоловіків", статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 14
розділу 2 міської комплексної програми "Турбота" на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, на виконання пункту 21 плану заходів Програми з утвердження
тендерної рівності у місті Києві на період до 2010 року, затвердженої розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2007 № 291 "Про затвер�
дження Програми з утвердження тендерної рівності у місті Києві на період до 2010 року", додатка 6 до рі�
шення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" та з метою
забезпечення реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) êîøòè ó ñóì³ 50,0 òèñ. ãðè íà ïðîâå-
äåííÿ êîíôåðåíö³¿ "Îñíîâí³ íàïðÿìêè
òåíäåðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà".

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ
ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê

êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè "Òóðáîòà" íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä.ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про відзначення у 2008 році 
Міжнародного дня громадян похилого віку 

та Дня ветерана
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1238 

від 9 вересня 2008 року

Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами та допов�
неннями), пункту 2 Указу Президента України від 24.09.2004 № 1135/2004 "Про оголошення в Україні 
2005 року Роком ветеранів", постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.97 № 1066 "Про щорічне від�
значення Міжнародного дня громадян похилого віку", на виконання п.14 розділу 2 додатка до рішення Ки�
ївської міської ради від 16.12.2005 року № 603/3064 "Про затвердження міської комплексної програми
"Турбота" на 2006—2010 роки" (із змінами та доповненнями) та з метою відзначення у 2008 році Міжна�
родного дня громадян похилого віку та Дня ветерана:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) êîøòè ó ñóì³ 53,9 òèñ. ãðí íà ïðîâå-
äåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â ç íàãîäè
â³äçíà÷åííÿ 1 æîâòíÿ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó òà Äíÿ âåòåðàíà.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ
ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿") êîøòè, çàçíà-

÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà
ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê íà âèêîíàí-
íÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè "Òóð-
áîòà" íà 2006—2010 ðîêè.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä.ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про додаткові заходи 
щодо забезпечення виконання робіт 

із нанесення дорожньої розмітки 
на вулицях та дорогах м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1253 
від 16 вересня 2008 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону Укра/
їни "Про дорожній рух", Закону України "Про автомобільні дороги" на виконання функцій ор/
гану місцевого самоврядування та з метою поліпшення транспортного обслуговування на/
селення столиці, приведення технічного стану вуличної мережі до норм європейських і між/
народних стандартів, створення безпечних умов руху на дорогах міста Києва:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ç ìåòîþ ñèòóàòèâíîãî âèð³øåííÿ
ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó ³ç çà-
ëó÷åííÿì ôàõ³âö³â êîìóíàëüíî¿ êîðïî-
ðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð" òà ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñòâîðèòè ïðè Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ ìîí³òîðèíãîâó ãðóïó ç
êîíòðîëþ çà ñòàíîì ³ñíóþ÷î¿ äîðîæíüî¿
ðîçì³òêè.

2. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòî-
äîð":

2.1. Âíåñòè çì³íè äî ïîñàäîâèõ ²íñò-
ðóêö³é òà ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â ³í-
æåíåðíèõ ïðàö³âíèê³â øëÿõîâî-åêñïóàòà-
ö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ êîðïîðàö³¿, íà ÿêèõ
ïîêëàäàºòüñÿ çàâäàííÿ ùîäåííî ïðè ïàò-
ðóëþâàíí³ ñòàíó âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà ïðî-
âîäèòè â³çóàëüíå îáñòåæåííÿ ñòàíó ³ñíó-
þ÷î¿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè â ÷àñòèí³ â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ¿¿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì ï.4.2
ÄÑÒÓ 3587-97 "Áåçïåêà äîðîæíüîãî ðó-
õó. Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè, âóëèö³ òà çàë³ç-
íè÷í³ ïåðå¿çäè. Âèìîãè äî åêñïëóàòàö³é-
íîãî ñòàíó". Ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè çàíî-
ñèòè â æóðíàëè ïàòðóëþâàííÿ âóëèöü, à
ïðè âèÿâëåíí³ íåäîë³ê³â ³ñíóþ÷î¿ ðîçì³ò-
êè íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ â äèñïåò÷åðñüêó
ñëóæáó êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð" äëÿ

âæèòòÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ùîäî óñóíåí-
íÿ òàêèõ ïîðóøåíü.

2.2. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó íà âóëèöÿõ ³ äîðîãàõ ì³ñòà
Êèºâà ïåðåäáà÷èòè îáîâ'ÿçêîâå íàíåñåí-
íÿ íàñòóïíèõ âèä³â íåîáõ³äíî¿ äîðîæíüî¿
ðîçì³òêè:

- 1.23 (ë³òåðà "À") äëÿ ïîçíà÷åííÿ îêðå-
ìèõ ñìóã ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, ïðèçíà÷åíî¿
âèêëþ÷íî äëÿ ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, ÿêèé ðóõàºòüñÿ çà óñòàíîâëåíèìè
ìàðøðóòàìè.

- 1.17 æîâòîãî êîëüîðó äëÿ ïîçíà÷åííÿ
ì³ñöü çóïèíêè ìàðøðóòíîãî ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ âóëèöü,
äå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñêóï÷åí³ñòü òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â ³ â³äñóòí³ ì³ñöÿ îðãàí³çîâàíî-
ãî ïàðêóâàííÿ.

- 1.4 òà 1.10 æîâòîãî êîëüîðó äëÿ ïîçíà-
÷åííÿ ä³ëÿíîê âóëèöü, äå çàáîðîíåíî çó-
ïèíêó ³ ñòîÿíêó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, òà
ðîçì³òêè 1.11 äëÿ ðîçä³ëåííÿ òðàíñïîðò-
íèõ ïîòîê³â ïîïóòíèõ íàïðÿìê³â äëÿ çà-
áîðîíè ïåðåñòðîþâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â ³ç îäí³º¿ ñìóãè â ³íøó.

- 1.18 äëÿ ïîçíà÷åííÿ íàïðÿìê³â ðóõó
ïî ñìóãàõ òà 1.19 äëÿ ïîçíà÷åííÿ íàáëè-
æåííÿ äî çâóæåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ïå-
ðåä ðîçì³òêîþ 1.11 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åí-
íÿ ñâîº÷àñíîãî ³íôîðìóâàííÿ âîä³¿â ïðî

çì³íè íàïðÿìê³â ðóõó ïåðåä ïåðåõðåñòÿ-
ìè, íà ïî÷àòêó ³ â ê³íö³ äîäàòêîâèõ ñìóã
ðóõó íà âñ³õ âóëèöÿõ, ùî ìàþòü òðè ³
á³ëüøå ñìóã ðóõó â êîæíîìó íàïðÿìêó, à
òàêîæ â ì³ñöÿõ íàáëèæåíü äî çâóæåííÿ
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè àáî äî ñóö³ëüíî¿ ë³í³¿
ðîçì³òêè.

2.3. Âðàõîâóþ÷è çãîäó Äåïàðòàìåíòó
Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, íà îñíîâíèõ ìàã³ñòðà-
ëÿõ ì³ñòà çàñòîñîâóâàòè íàíåñåííÿ ðîç-
ä³ëüíèõ ñìóã íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ øèðèíîþ
15 ñì, â òîìó ÷èñë³ ç çàñòîñóâàííÿì âèñî-
êîÿê³ñíèõ çíîñîñò³éêèõ ìàòåð³àë³â çà ñó-
÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè.

2.4. Ñï³ëüíî ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³ ï³äãîòóâàòè ³ óçãîäèòè ç Äå-
ïàðòàìåíòîì Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ïåðå-
ë³ê íàéá³ëüø àâàð³éíî-íåáåçïå÷íèõ ï³-
øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â (ðåãóëüîâàíèõ ³ íå-
ðåãóëüîâàíèõ) äëÿ íàíåñåííÿ íà íèõ ó
2009 ðîö³ â³äïîâ³äíî¿ äîðîæíüî¿ ðîçì³ò-
êè ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîêîëüîðîâîãî
(á³ëî-æîâòîãî, á³ëî-÷åðâîíîãî) äâîêîì-
ïîíåíòíîãî ïëàñòèêó.

2.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîòÿãîì 2009—2010
ðîê³â âèêîíàííÿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè äâî-
êîìïîíåíòíèì ïëàñòèêîì ç óðàõóâàííÿì
âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî ÷èííèõ ñòàí-
äàðò³â íà ìàã³ñòðàëüíèõ âóëèöÿõ ³ äîðîãàõ
ì³ñòà, íà ÿêèõ ïðîòÿãîì 2004—2007 ðîê³â
çàâåðøåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò ïîêðèòòÿ
ïðî¿çíèõ ÷àñòèí.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
äîðñåðâ³ñ” â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â³ä 01.07.2008 ¹ 866 "Ïðî îáëàø-
òóâàííÿ òà ðîçâèòîê âåëîñèïåäíèõ äîð³-
æîê â ì. Êèºâ³" ïåðåäáà÷èòè óëàøòóâàí-
íÿ ïîêðèòò³â òà íàíåñåííÿ äîðîæíüî¿ ðîç-
ì³òêè ³ç çàñòîñóâàííÿì âèñîêîÿê³ñíèõ çíî-
ñîñò³éêèõ ìàòåð³àë³â çà ñó÷àñíèìè òåõíî-
ëîã³ÿìè.

4. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâòî³íñïåê-
ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè:

4.1. Çà çàìîâëåííÿì ï³äïðèºìñòâà êî-
ìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð" âèä³-

ëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîïàòðóë³â
Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåêè òà ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðó-
õó ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç íàíåñåííÿ
äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè íà îñíîâíèõ ìàã³ñ-
òðàëÿõ ì³ñòà ç ³íòåíñèâíèì ðóõîì àâòî-
òðàíñïîðòó.

4.2. Çà ïîäàííÿì â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â,
çâåðíåííÿìè îðãàí³çàö³é ³ ãðîìàäÿí,
îïåðàòèâíî ðîçãëÿäàòè òà, â ðàç³ íåîá-
õ³äíîñò³, ïîãîäæóâàòè âíåñåííÿ çì³í â
³ñíóþ÷³ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðó-
õó.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó áþäæåòó
íà 2009 òà íàñòóïí³ ðîêè ïåðåäáà÷èòè â
áþäæåòíèõ çàïèòàõ êîøòè íà ðåàë³çàö³þ
çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêòàõ 2.4 òà 2.5
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í (íà ï³äñòàâ³ ïðî-
âåäåíèõ ðîá³ò ³ äîñë³äæåíü) âèçíà÷èòè ãå-
íåðàëüíó ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ ç ðîçðîá-
êè íà áàç³ íîâ³òí³õ êîìï'þòåðíèõ òåõíî-
ëîã³é ªäèíî¿ ñõåìè çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷-
íèõ çàñîá³â îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó â
ì. Êèºâ³, äå êð³ì ³ñíóþ÷î¿ ñõåìè îðãàí³-
çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó (äîðîæí³ çíàêè,
ñâ³òëîôîðí³ îá'ºêòè, íàïðàâëÿþ÷³ ï³øî-
õ³äí³ òà òðàíñïîðòí³ îãîðîäæåííÿ, äîðîæ-
íÿ ðîçì³òêà), ïåðåäáà÷èòè çàñòîñóâàííÿ
òàêèõ çàñîá³â ç óðàõóâàííÿì ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé ì³ñòà (áóä³â-
íèöòâî âóçë³â òðàíñïîðòíèõ ðîçâ'ÿçîê,
øëÿõîïðîâîä³â, òóíåë³â, âëàøòóâàííÿ íî-
âèõ ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ âñòàíîâëåíèõ ñâ³òëî-
ôîðíèõ îá'ºêò³â).

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä.ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³ä-
íî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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Про проектування та будівництво теплової
мережі від районної котельні "Пар" 

на вул. Резервній, 8 до теплової камери
322/1А теплової магістралі ТМ/3 станції

теплопостачання № 2 на перетині вулиць
Маршала Тимошенка та Зої Гайдай 

у Оболонському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1257 
від 16 вересня 2008 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи місто/
будування", "Про благоустрій населених пунктів", на виконання пунктів 3, 6 протоколу від
11.01.2008 Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), з метою забезпечення стабільного функціонування теплових розподільчих
мереж міста Києва та для забезпечення своєчасного підключення до теплових мереж соці/
альних та інших об'єктів, що будуються на території Оболонського району:

1. Çä³éñíèòè ïðîòÿãîì 2008—2010 ðîê³â
ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî òåïëîâî¿ ìå-
ðåæ³ 2DN 800-900 äîâæèíîþ 2,2 êì â³ä
ðàéîííî¿ êîòåëüí³ "Ïàð" íà âóë. Ðåçåðâ-
í³é, 8 äî òåïëîâî¿ êàìåðè 322/1À òåïëî-
âî¿ ìàã³ñòðàë³ ÒÌ-3 ñòàíö³¿ òåïëîïîñòà-
÷àííÿ ¹ 2 íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ìàðøàëà
Òèìîøåíêà òà Çî¿ Ãàéäàé ó Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
ìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ
ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Çàìîâíèêó — Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Îäåðæàòè òåõí³÷í³ óìîâè òà âèêî-
íàòè ¿õ âèìîãè.

3.2. Îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà.

3.3. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï. 4. íà òåíäåðí³é
îñíîâ³ âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó îð-
ãàí³çàö³þ.

3.4. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ.

3.5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï. 4. íà òåíäåðí³é
îñíîâ³ âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îð-
ãàí³çàö³þ.

3.6. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â ²íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³ äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.7. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë
(îðäåð) íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.8 Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðó-
äàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàí-
íþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80
¹ 125.

3.9. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øó-
âàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êàï³òàëüíî-
ãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî âðàõóâàííÿ ïðîåêòíèõ ðîá³ò, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
ïðè êîðåãóâàíí³. Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê òà áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2009 òà íà-
ñòóïí³ ðîêè ç çàëó÷åííÿì ³íâåñòèö³éíèõ
êîøò³â.

5. Ðîáîòè âèêîíàòè â³äïîâ³äíî òà â ìå-
æàõ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008
ð³ê òà íà 2009—2010 pp.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä.ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про проведення ярмарків
сільськогосподарської продукції 
у Деснянському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1261 
від 16 вересня 2008 року

Керуючись пунктом 2 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статтею 30
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядженням виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) "Про проведення продовольчих ярмарків в м. Києві у 2008 ро�
ці" та з метою зменшення вартості плодово�овочевої продукції і найбільш повного задоволення попиту ки�
ян та гостей міста в товарах першої необхідності:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) òà Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó 
ì. Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ùîîñåí³
ïðîâîäèòè ÿðìàðêè ³ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ïëîäîâî-îâî÷å-
âèõ òîâàð³â, áîðîøíà, êðóï, ìàêàðîííèõ
âèðîá³â òîùî íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåñíÿíñüê³é
ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿:

2.1. Âñòàíîâèòè ðîçêëàä ðîáîòè ÿðìàðê³â;
2.2. Ðîçðîáèòè ñõåìó ðîçì³ùåííÿ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü â ðîáî-
ò³ ÿðìàðêó;

2.3. Çàëó÷èòè äî ó÷àñò³ ó ÿðìàðêàõ ñ³ëü-

ñüêîãîñïîäàðñüê³, âèðîáíè÷³ ³ òîðãîâåëü-
í³ ï³äïðèºìñòâà ì. Êèºâà, Êè¿âñüêî¿ òà ³í-
øèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè;

2.4. 3ä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè ùîäî
êîíòðîëþ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿;

2.5. Çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ â³äïîâ³äàëü-
íèõ ïðàö³âíèê³â Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïî-
áóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿðìàðêó;

2.6. ²íôîðìóâàòè íàñåëåííÿ ðàéîíó òà
ì³ñòà ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
ïðîâåäåííÿ ÿðìàðêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèåâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåñíÿí-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè:

3.1. Ï³äãîòîâêó ì³ñöü äëÿ ïðîâåäåííÿ çà-
õîä³â äî ÿðìàðêîâî¿ òîðã³âë³, ¿õ ïðèáèðàí-
íÿ íàïåðåäîäí³ òà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿðìàð-
êó;

3.2. Âñòàíîâëåííÿ ³ ðîáîòó á³îòóàëåò³â
òà íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ñì³òòº-
çá³ðíèê³â;

3.3 Âïîðÿäêóâàòè äîðîãè, òðîòóàðè, çå-
ëåí³ íàñàäæåííÿ òà ³íø³ îá'ºêòè áëàãîóñò-
ðîþ.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ÿðìàðê³â:

4.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó;
4.2. Îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòó íà âó-

ëèö³ Åëåêòðîòåõí³÷í³é ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà;

4.3. Ðåãóëþâàííÿ ðóõó òðàíñïîðòó, ùî
ïðèáóâàòèìå íà ÿðìàðîê, íà îá'¿çíèõ øëÿ-
õàõ.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä.ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà Äåñíÿíñüêó ðàéîí-
íó ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ.

Голова Л. Черновець ий

Про відшкодування втрат 
ВАТ "АК "Київводоканал"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1271 
від 17 вересня 2008 року

На виконання рішення сесії Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 "Про внесення змін до рі�
шення Київської міської ради від 27.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік":

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê êîø-
ò³â, çàòâåðäæåíèõ óïðàâë³ííþ â áþäæåò³
ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê çà ôóíêö³ºþ "Äîòà-
ö³ÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàð-
ñòâó", â³äøêîäóâàòè ð³çíèöþ ì³æ ôàêòè÷-
íîþ âàðò³ñòþ íàäàíèõ æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ì³ñòà ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà
¿õ ñîá³âàðò³ñòþ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó "Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ "Êè¿â-
âîäîêàíàë" çà áåðåçåíü-òðàâåíü 2008 ðî-
êó â ñóì³ 49 138,2 òèñ. ãðí.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä.ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про відшкодування АК "Київенерго" різниці
між фактичною вартістю відпущеної ЖЕО 

м. Києва теплової енергії та її собівартістю
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1272 від 17 вересня 2008 року

На виконання рішення Київської міської ради від 10.06.2008 № 4/4 "Про внесення змін до рішення Ки�
ївської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"", з метою проведен�
ня розрахунків за спожитий природний газ, уникнення негативних соціальних наслідків від обмеження га�
зопостачання теплопостачальних компаній у місті Києві та сталого забезпечення киян тепловою енергією,
враховуючи фактичний корисний відпуск теплової енергії житлово�експлуатаційним організаціям міста Ки�
єва акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" за січень�червень 2008 року:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà,
åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çà ðàõóíîê êîøò³â, çàòâåðäæåíèõ Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ â áþäæåò³ ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê ïî ôóíêö³¿ "Äîòàö³ÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó" â³ä-
øêîäóâàòè àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëü-
í³é êîìïàí³¿ "Êè¿âåíåðãî" ð³çíèöþ ì³æ
ôàêòè÷íîþ âàðò³ñòþ â³äïóùåíî¿ æèòëî-
âî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ì³ñòà

Êèºâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà ¿¿ ñîá³âàðò³ñòþ
â ñóì³ 35000,0 òèñ. ãðí.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä.ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про проведення у 2008 році VII Міжнародного
інтеграційного театрального фестивалю

"Сонячна хвиля"
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1291 

від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону Укра�
їни "Про реабілітацію інвалідів в Україні", на виконання пункту 17 розділу 6 міської комплексної програми
"Турбота" на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 року
№ 603/3064, додатків 3, 6 до рішення Київської міської ради від 17.01.2008 року № 3/4475 "Про бюджет
міста Києва на 2008 рік":

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 360,0 òèñ. ãðí íà
ïðîâåäåííÿ VII Ì³æíàðîäíîãî ³íòåãðà-
ö³éíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ "Ñîíÿ÷-
íà õâèëÿ".

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ
ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè, çàçíà-
÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà

ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê íà âèêîíàí-
íÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè "Òóð-
áîòà" íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä.ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про порядок денний 

пленарного засідання V сесії Київради 
V скликання 06.12.07

Рішення Київської міської ради № 1367/4200 
від 6 грудня 2007 року

Враховуючи подання постійних комісій Київради V скликання та Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíî-
ãî çàñ³äàííÿ V ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàí-
íÿ 06.12.07 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïè-
ò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè.

2. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.10.99 ¹ 62/564 "Ïðî ñêëàä
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ
ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ".

3. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 531/588 "Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê".

4. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 530/587 "Ïðî Ïðî-
ãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê".

5. Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Àäàìî-
âè÷ ². Ã. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

6. Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Çàõàð-
÷åíêà Ñ. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà.

7. Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Âîëîñàºâà À.Ò., ãð.
Âîëîñàºâà Â.À. òà ãð. Âîëîñàºâî¿ Â.Á. â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

8. Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ê³ÿ Î.Ä.
â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

9. Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ Ï.Ï. Ñå-
ìåí÷åíêà Â. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñ-
ò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³í-
æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà.

10. Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ïèëèïåíêà Ã.Ì.
â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

11. Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ óïðàâë³í-
íÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ³íâåñòèö³é
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

12. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ "Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò "Âóëèöÿ Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 9-à".

13. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ "Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò "Áóëüâàð Êîëüöîâà, 24-à".

14. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ "Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò "Âóëèöÿ Íîâîäàðíèöüêà, 11".

15. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ "Âóëè÷íèé êîì³-
òåò "Âóëèö³ ²ëë³÷à, 19/10, 21, 23, 25/17;
Íîâîäàðíèöüêà, 12, 14; Ðîñ³éñüêà, 19".

²á. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
"Ðîçâèòîê á³áë³îòå÷íî¿ ñïðàâè â ì. Êèºâ³
íà 2007-2010 ðîêè".

17. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 22.08.2007 ¹ 141/1975.

18. Ïðî äîïîâíåííÿ äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 16.12.05 ¹ 603/3064 "Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
"Òóðáîòà" íà 2006-2010 ðîêè".

19. Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà â îðåíäó óñòàíîâàì òà îð-
ãàí³çàö³ÿì.

20. Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãî-
âîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåí-
íÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê.

21. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (7
ïðîåêò³â) (1-À 5873) (2-À 1576) (3-À 6717)
(4-À 8024) (5-9812) (6-À 4785) (7-À 10762)

22. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (1
ïðîåêò) (1-À 7127)

23. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (2
ïðîåêòè) (1-À 7673) (2-À 4239)

24. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Íåòðåá³
Ïåòðó Ñåâàñòÿíîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî
òîâàðèñòâà "Òðèêîòàæíèê" Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 66, ä³ë. 2 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
(À 6135)

25. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò)
(1-À 9505)

26. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ êîëåêòèâ³â ³íäè-
â³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â "Ðàäîñèíü", ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü òà ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà òà â óðî-
÷èù³ Ñòàðå Ñåëî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (À 11442)

27. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.04.2007
¹ 494/1155 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðî-
äàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ï³ä
çàáóäîâó" (ª 0606)

28. Ïðî ïåðåäà÷ó Àêö³îíåðíîìó êîìåð-
ö³éíîìó ïðîìèñëîâî-³íâåñòèö³éíîìó áàí-
êó (çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî) çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ á³çíåñ-öåíòðó ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ó ïðîâ. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, 11 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (À
8573)

29. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Àëüÿíñ-Ñîþç" çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäó áóä³âåëü-
íèõ ìàòåð³àë³â íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 7-à
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (À 6948)

30. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ëàâ³êîì Ïëþñ" çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç
íàäáóäîâîþ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë.
Âåðõí³é Âàë, 60-á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
(À 7003)

31. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ñóá'ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³-
çè÷í³é îñîá³ Êëèìåíêó ªâãåíó Ðîñòèñëà-
âîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ì³í³-ìàðêåòó íà âóë. Ìàð-
øàëà Ìàëèíîâñüêîãî, 15/3 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ (À 6196)

32. Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó "Êè¿âåëåêòðîìîíòàæ" äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
áóäèíêó ÁÌÓ-2 íà âóë. Âåëèê³é Âàñèëü-
ê³âñüê³é, 41-á ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ (À
6710)

33. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êîìïàí³ÿ "ÂÅÑ-
ÒÀ-²" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåí-
íÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òà ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ ó ïðîâ.
Êèÿí³âñüêîìó, 12-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 1190)

34. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Óêðà¿íñüêà ã³ðíè-
÷î-ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿

áàçè (ðîçøèðåííÿ ³ñíóþ÷î¿ áàçè) íà âóë.
Ëþáîìèðñüê³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ (À 7115)

Ç5. Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2 Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó
ïîë³êë³í³êè íà âóë. Ïèìîíåíêà, 10 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (À 2767)

Ç6. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè
Ñîðîê³íó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëî¿ áó-
ä³âë³ ï³ä àïòåêó íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïî-
ëåâà, 24, ë³ò. Á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ (À 4458)

Ç7. Ïðî íàäàííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó "Íàóêîâî-äîñë³äíèé òà êîíñòðóêòîð-
ñüêî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ì³ñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî áóäèíêó íà
âóë. Óðèöüêîãî, 35 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³. (Ä3301)

Ç8. Ïðî îêðåì³ îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ
ùîäî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òå-
ðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

39. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ "Ïðî
ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ òà çä³éñ-
íåííÿ êîíòðîëþ çà àäðåñíîþ çàãàëüíî-
ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ "Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð'ÿ".

40. Ïðî ðîçðîáêó ïðîåêòó òà ðåàë³çàö³þ
çàãàëüíîì³ñüêî¿ àäðåñíî¿ ïðîãðàìè "Çà-
òèøíå òà áåçïå÷íå æèòëî äëÿ êèÿí íà
2008-2011 ðîêè".

41. Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïåðåäà÷ó äî
äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ïàì'ÿòîê êóëüòóðè,
ñïîðóä òà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ñòîðèêî-àð-
õ³òåêòóðíî¿ ïàì'ÿòêè — ìóçåþ "Êè¿âñüêà
ôîðòåöÿ", ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà.

42. Ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíî-
âàæåíü äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Ñóïðóíåíêà Â. ².

43. Ïðî â³äøêîäóâàííÿ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî"
òà ÀÊ "Äàðíèöüêà ÒÅÖ" ð³çíèö³ ì³æ âàð-
ò³ñòþ â³äïóùåíî¿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
íèì îðãàí³çàö³ÿì ì³ñòà Êèºâà òåïëîâî¿
åíåðã³¿ òà ¿¿ ñîá³âàðò³ñòþ çà ñåðïåíü-ãðó-
äåíü 2007 ðîêó.

44. Ïðî âèêîðèñòàííÿ 5% â³äðàõóâàíü
çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà
âóë. Áàêèíñüê³é, 37/41 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

45. Ïðî êîìóíàëüí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.

46. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî âèð³øåííÿ çåìåëü-
íèõ ïèòàíü ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà "Êâ³ò-
íèêàð".
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ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíî-
ãî çàñ³äàííÿ V ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëè-
êàííÿ 20.12.07 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çà-
ïèò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïî-
ñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè.

2. Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïåðåäà÷ó äî
äåðæàâíî¿ ñôåðè óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî çàêëàäó "²ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíà
ïàì'ÿòêà — ìóçåé "Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ".

3. ²íôîðìàö³ÿ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ô³íàíñóâàííÿ çà-
õîä³â íà âèêîíàííÿ "Ïðîãðàìè çì³öíåí-
íÿ çàêîííîñò³ â Óêðà¿í³, ïîñèëåííÿ áî-
ðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ ó ì. Êèºâ³ íà
2007-2011 ðîêè".

4. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñèòóàö³þ, ùî ñêëà-
ëàñÿ ç ðîçãëÿäîì êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ,
ïîðóøåíèõ âíàñë³äîê íàïàä³â íà äåïóòà-
ò³â Êè¿âðàäè.

5. Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî ðîçãëÿäó ïðîåê-
òó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè "Ïðî áþäæåò ì.
Êèºâà íà 2008 ð³ê".

6. Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî ðîçãëÿäó ïðîåê-
òó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè "Ïðî Ïðîãðàìó ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê".

7. Ïðî âèêîðèñòàííÿ 5% â³äðàõóâàíü
çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà
âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 26-Â ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

8. Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÂÀÒ "Òðàíñ-Îáî-
ëîíü" â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

9. Ïðî äîïîâíåííÿ äî Ïðàâèë òîðã³â-
ë³ íà ðèíêàõ ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³-
øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.09.02 ¹ 47/207.

10. Ïðî ïîðÿäîê ³íôîðìóâàííÿ ðàéîí-
íèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â òîðã³âë³ òà
ñôåðè ïîñëóã íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà".

11. Ïðî îêðåì³ îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ
ùîäî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà
òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

12. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ
"Ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ
òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà àäðåñíîþ çà-
ãàëüíîì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ "Òâ³é ä³ì,
òâîº ïîäâ³ð'ÿ".

13. Ïðî ðîçðîáêó ïðîåêòó òà ðåàë³çà-
ö³þ çàãàëüíîì³ñüêî¿ àäðåñíî¿ ïðîãðàìè
"Çàòèøíå òà áåçïå÷íå æèòëî äëÿ êèÿí íà
2008-2011 ðîêè".

14. Ïðî êîìóíàëüí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.

15. Ïðî çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî ôîíäó
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Äèðåêö³ÿ
ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò".

16. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ïîë³ññÿ"
íà äåìîíòàæ ìàéíà.

17. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ê. À. Í.
Äåâåëîïìåíò" íà äåìîíòàæ ìàéíà.

18. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá'ºê-
òà.

19. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çàê³í÷åíîãî êàï³òàëüíèì ðåìîí-
òîì îá'ºêòà êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ — "Ðåìîíò àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè Íàääí³ïðÿí-
ñüêîãî òà Ñòîëè÷íîãî øîñå".

20. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Äîêàñ" íà
äåìîíòàæ ìàéíà.

21. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 08.02.07 ¹ 62/723 "Ïðî Ïðî-
ãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà
2007-2010 ðîêè".

22. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (6
ïðîåêò³â) (1-À 6285) (2-À 9073) (3-À
10015) (4-À 7096) (5-À 6178) (6-À 8886)

23. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (3
ïðîåêòè) (1-À 5241) (2-À 8543) (3-À 8231)

24. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ (1
ïðîåêò) (1-À 6306)
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Про передачу громадянину 
Крючкову Євгенію Сергійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Лютневій, 60/в 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1549/4382 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êðþ÷êîâó ªâãåí³þ Ñåðã³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëþòíåâ³é, 60-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êðþ÷êîâó ªâ-
ãåí³þ Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëþòíåâ³é, 60-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êðþ÷êîâó ªâãåí³þ Ñåð-
ã³éîâè÷ó:

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

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

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

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

3.5. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

25. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ (2 ïðîåêòè) (1-À 9224) (2-À 7824)

26. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäÿíèíó Êóçüìåíêó Ñåðã³þ Ìèõàé-
ëîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâó
"Âîñõîä-1" Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà, äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèö-
òâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 61, ä³ë. 2 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ (À 1508)

27. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ëîìî-
íîñîâó Âîëîäèìèðó Þõèìîâè÷ó ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Êîëåêòîðí³é, 28 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ (À 7239)

28. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ïóñàí
Îëåêñàíäð³ Îëåêñàíäð³âí³ ³ ãðîìàäÿíè-
íó Ïóñàíó ²ãîðþ Ãåííàä³éîâè÷ó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ï³ä'¿çäó íà âóë. Ïîëüîâ³é, 49 ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 5611)

29. Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. Ëåùåíêî Òåòÿí³
Âàëåíòèí³âí³ â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà íà
âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, 15 ó Ñîëîì'ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ (À 9572)

30. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ñàòóðí ËÒÄ" çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çâàðþ-
âàëüíîãî öåõó ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíó áóä³â-
ëþ ç ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿì íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 25-à ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (Ä2958)

31. Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè þðèäè÷íî¿ ô³ðìè ó
ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "Êîðäà" ³ âèêîðèñòàííÿ ¿¿ äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá'ºêòàìè
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà
ïåðåòèí³ âóë. Êîñòÿíòèíà Äàíüêåâè÷à òà
ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 7560)

32. Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó "Ôóòáîëüíèé êëóá "Äè-
íàìî" Êè¿â" äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ òåí³ñíèõ êîðò³â íà âóë. Ìè-
õàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 1-á ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À 9907)

33. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Ä²ÑÁÓÄ" äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó
ç ñîö³àëüíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ ³ ïàðê³í-
ãîì òà áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿
äëÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íàñåëåííÿ
íà âóë. Ãåíåðàëà Æìà÷åíêà, 28 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ (Ä 3097)

34. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ "Àãðîðèíîê" äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî
êîìïëåêñó íà âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöü-
êîãî, 32 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 6739)

35. Ïðî íàäàííÿ Íîâî-Á³ëèöüêîìó
ïñèõîíåâðîëîã³÷íîìó ³íòåðíàòó äëÿ ÷î-
ëîâ³ê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
³íòåðíàòó íà âóë. Ï³äë³ñí³é, 8 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ (À 5215)

36. Ïðî îôîðìëåííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íîìó äèñïàíñå-
ðó ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä äèñïàíñåðó íà âóë. Ñàê-
ñàãàíñüêîãî, 72 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
(À 3464)

37. Ïðî îôîðìëåííÿ íàö³îíàëüíîìó
çàïîâ³äíèêó "Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà" ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ Êèðèë³â-
ñüêî¿ öåðêâè, áóäèíêó äëÿ íàóêîâö³â òà
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Îëåíè Òåë³ãè, 12 ³ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè
òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 23 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ (7803)

38. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "ÊÈ-
¯ÂÑÜÊÀ ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ ÔÀÁÐÈÊÀ
²Ì. ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ" äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà ïðîñï. Íàóêè, 1 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª 0462)

39. Ïðî â³äì³íó ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 40/1250 "Ïðî
ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ "Ð²ÍÊÎ" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ðåñòîðàíó øâèäêîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 50-à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", â³ä
21.10.04 ¹ 627/2037 "Ïðî ïðîäàæ òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Ð²ÍÊÎ" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðåñ-
òîðàíó øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ íà ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 50-À ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà" òà â³ä 24.05.07 ¹ 649/1310
"Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ð²ÍÊÎ" çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç ðåñòîðàíîì øâèäêîãî õàð÷óâàí-
íÿ òà áëàãîóñòðîºì ³ îçåëåíåííÿì ñêâåðó
íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 50-À ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà". (À 11523)

40. Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 06.12.07 ¹ 1409-1/4242
"Ïðî âèêîðèñòàííÿ 5% â³äðàõóâàíü çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà
âóë. Áàêèíñüê³é, 37/41 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâ³".

41. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.06.2002
¹ 28/28 "Ïðî óòâîðåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàòâåð-
äæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè ³ çàãàëüíî¿ ÷è-
ñåëüíîñò³".

42. Ïðî ïåðåäà÷ó ó áåçîïëàòíå êîðèñ-
òóâàííÿ (ïîçè÷êó) ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³
Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êîòîëèöüêî¿ Öåðêâè
ïàðàô³¿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ Ìèðë³ê³éñüêî-
ãî ×óäîòâîðöÿ íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ áóä³âëþ ðîòîíäè "Àñêîëüäî-
âà ìîãèëà", ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà.

43. Ïðî çàõîäè ùîäî âèð³øåííÿ ïðîá-
ëåìè çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì â ì. Êèºâ³.

44. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.07.07 ¹ 43/1877 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç íîðìàòèâíî¿
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Êèºâà òà
Ïîðÿäêó ¿¿ âèçíà÷åííÿ".

45. Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòà-
íîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê.
(Âåòî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà 
ï. 9 äîä. 4 äî ð³øåííÿ â³ä 06.12.07).

46. Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëà-
íó òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéîíó "×àïàºâêà" ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

47. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"ÀËÜßÍÑ-ÖÅÍÒÐ" äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-
òîðãîâåëüíîãî öåíòðó íà âóë. Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, 7 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

48. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÊÈ¯Â ÆÈÒËÎ-
²ÍÂÅÑÒ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ" çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç
îá'ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. ×åðâîíîàð-
ì³éñüê³é, 35-35-á-37 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³. (Ä 2722)

49. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Åêâ³ë³áð³óì
Òðåéä" çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãî-
òåëüíî-îô³ñíîãî òîðãîâåëüíîãî êîìïëåê-
ñó ç íàçåìíèìè òà ï³äçåìíèìè ïàðê³íãà-
ìè íà Íàääí³ïðÿíñüêîìó øîñå, 2-à ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (Ä 3030)

50. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áóä³âåëüíèé ì³æ-
ãàëóçåâèé àëüÿíñ" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëü-
íî-îô³ñíîãî öåíòðó, æèòëîâî-îô³ñíîãî
áóä³âíèöòâà, ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³ä-
çåìíèì òà íàäçåìíèì ïàðê³íãàìè â óðî-
÷èù³ Ãîðáà÷èõà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³. (Ä — 3031)

51. Ïðî çì³íè ó ñêëàä³ ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè.

52. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.06.06 ¹ 14/14
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè".

53. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 12.07.07 ¹ 1141/1802 "Ïðî
âñòàíîâëåííÿ íàäáàâêè äî çàðîá³òíî¿
ïëàòè ïðàö³âíèêàì çàêëàä³â êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ ì³ñòà Êèºâà".

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Левошку Василю Івановичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Лютневій, 60/а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1550/4383 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëåâîøêó Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëþòíåâ³é, 60-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëåâîøêó Âà-
ñèëþ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëþòíåâ³é, 60-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëåâîøêó Âàñèëþ ²âà-
íîâè÷ó:

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

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

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

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

3.5. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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“Ó êîëåêö³ÿõ ïåðåâàæàþòü 
â³ëüí³ ñèëóåòè é ÿñêðàâ³ êîëüîðè”

Завтра в Мілані заверш ється
один із чотирьох основних тижнів
моди prеt-a-porte сезон вес-
на — літо 2009. Традиційно свої
оле ції на ньом представили
най ращі італійсь і модні б дин-
и — Giorgio Armani, D&G, Gian-
franco Ferre, Just Cavalli. Про
найці авіші оле ції, модні трен-
ди наст пно о літа та приємн
для раїнсь ої моди звіст чи-
тачам "Хрещати а" з Мілана роз-
повіла вед ча про рами "Тиж-
день моди" на теле аналі "Київ"
Дар'я Шаповалова.

— Íà òèæíÿõ ìîäè òè ÷àñòî ñï³ëêóºøñÿ
ç ôåøí-êðèòèêàìè òà ðåäàêòîðàìè ìîäíèõ
æóðíàë³â. Ùî âè îáãîâîðþâàëè íà öåé ðàç?

— Ïðî ïîêàç áðèòàíñüêîãî ìîäíîãî áó-
äèíêó Burberry Prosum ÿ ðîçìîâëÿëà ç ðå-
äàêòîðîì àìåðèêàíñüêîãî æóðíàëó Vogue
Àííîþ Â³íòóð. Âîíà ââàæàº äèçàéíåðà
Burberry Êðèñòîôåðà Áåéë³ îäíèì ³ç íàé-
ïåðñïåêòèâí³øèõ ìîëîäèõ äèçàéíåð³â.
Êð³ì òîãî, ÿ ÷àñòî çàïðîøóâàëà ôåøí-ðå-
äàêòîðà áðèòàíñüêîãî âèäàííÿ Telegraph
Õ³ëàð³ Àëåêñàíäð íàâ³äàòèñÿ â ãîñò³. Íà-
ðåøò³ âîíà ïðèéíÿëà ìîº çàïðîøåííÿ ³
çáèðàºòüñÿ ¿õàòè äî Êèºâà. ß íàïîëÿãëà,
ùîá àâòîðèòåòíèé ôåøí-êðèòèê ïðè¿õàëà
â æîâòí³, ï³ä ÷àñ Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìî-
äè.

— Äå â³äáóâàþòüñÿ ïîêàçè íà Ì³ëàíñüêî-
ìó òèæí³ ìîäè?

— Íàéçíà÷í³ø³ áóäèíêè ìîäè ïðîâîäÿòü

ïîêàçè îêðåìî â³ä ³íøèõ — çàçâè÷àé â îä-
íèõ ³ òèõ æå ì³ñöÿõ. Íàïðèêëàä, êîëåêö³¿
Prada ³ Gianfranco Ferre òðàäèö³éíî ïîêà-
çóþòü ó ãîëîâíèõ îô³ñàõ áóäèíê³â ìîä. À
Äæîðäæ³î Àðìàí³ ïðåçåíòóº âáðàííÿ â òå-
àòð³.

— ×è òÿæêî ïîòðàïèòè íà ïîêàçè ïîïó-
ëÿðíèõ äèçàéíåð³â? ×óëà, ùî íà Prada íå
çìîãëè ïðîéòè íàâ³òü æóðíàë³ñòè...

— Íà ïîêàçè ìîæíà ïðîéòè ëèøå çà çà-
ïðîøåííÿìè. Öå çâè÷àéíà ïðàêòèêà âå-
ëèêèõ ìîäíèõ áóäèíê³â. Çâ³ñíî, ïðèõîäèòü
ãóðò ëþäåé, ÿêèõ íå ïðîïóñêàþòü. Òàêå
òðàïëÿºòüñÿ íà á³ëüøîñò³ ïîêàç³â. Íà Pra-
da äóæå âèá³ðêîâî ïóñêàþòü íàâ³òü ïðåñó.
Öüîãî ðàçó íà ïîêàç íå ïîòðàïèëè, íàïðè-
êëàä, æóðíàë³ñòè áðèòàíñüêîãî âèäàííÿ
Elle. Ïðèõèëüíèêè Prada, ÿê³ òàê ³ íå ïî-
áà÷èëè êîëåêö³þ óëþáëåíî¿ ìàðêè, ñòàëè
ãåðîÿìè îäíîãî ç íàøèõ ñþæåò³â.

— Íà Ì³ëàíñüêîìó òèæí³ ìîäè ïîêàçóâà-
ëàñÿ ³ óêðà¿íñüêèé äèçàéíåð Àéíà Ãàññå. Ùî
ìîæåø ñêàçàòè ïðî ïîêàç?

— Öüîãî ðàçó ïîêàç Àéíè Ãàññå áóâ ó
ðàìêàõ îô³ö³éíîãî ðîçêëàäó Ì³ëàíñüêîãî
òèæíÿ ìîäè. Öå äóæå äîáðå. Â ²òàë³þ äëÿ
íàñòóïíîãî ë³òà äèçàéíåð ïðèâåçëà ñóêí³
ç ïðèíòàìè ðîá³ò óêðà¿íñüêî¿ õóäîæíèö³
Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî, à â ÿêîñò³ íàðå÷åíî¿
íà ïîä³óì âèéøëà äîíüêà Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â³òàë³íà Þùåíêî. Êàæóòü, ùî íà
ïîêàç³ áóâ ³ ïðåçèäåíò Ïàëàòè ì³ëàíñüêî¿
ìîäè Ìàð³î Áîçåëë³, àëå ìè éîãî íå áà÷è-
ëè. Ïðèºìíî, ùî óêðà¿íñüêà ìîäà ïðîñó-
âàºòüñÿ ³ â Ì³ëàí³.

— ×èÿ êîëåêö³ÿ íà Ì³ëàíñüêîìó òèæí³
ìîäè çäèâóâàëà ÷è çàïàì’ÿòàëàñÿ?

— Ìåí³ äóæå ñïîäîáàëàñÿ êîëåêö³ÿ Gi-
anfranco Ferre. Áàãàòî êðèòèê³â óæå îõðåñ-
òèëè êîëåêö³þ Òîìàçî Àêâ³ëàíî é Ðîáåð-
òî Ð³ìîíä³ íàéíåñïîä³âàí³øîþ íà Ì³ëàí-
ñüêîìó òèæí³ ìîäè. Ðàí³øå äèçàéíåðè
ïðàöþâàëè â áóäèíêó ìîäè Malo ³ öüîãî
ðîêó âïåðøå çðîáèëè êîëåêö³þ äëÿ Gian-
franco Ferre. Äåáþò äèçàéíåð³â îäíîçíà÷-
íî âäàâñÿ. Ï³ä ÷àñ øîó Ferre ïóáë³êà áà-
ãàòî àïëîäóâàëà, ùî º ð³äê³ñòþ íàâ³òü íà
ïîêàçàõ âèçíàíèõ äèçàéíåð³â.

— Ùî â êîëåêö³¿ Gianfranco Ferre áóëî òà-
êîãî íåñïîä³âàíîãî?

— Ñèëóåòè. Äèçàéíåðàì âäàëîñÿ íåòðè-
â³àëüíî îá³ãðàòè ãåîìåòðè÷í³ ôîðìè — êî-
ëî, òðèêóòíèê, êâàäðàò, ÿêèìè çàâæäè ñëà-
âèâñÿ ìîäíèé ä³ì Ferre. Êîëåêö³ÿ âèéøëà
äóæå ôóòóðèñòè÷íà. Âèêîðèñòîâóâàëè ³ íå-
çâè÷í³, ñêëàäí³ äëÿ îáðîáêè ìàòåð³àëè —
ñêëî é òîâñò³ òêàíèíè.

— ßêó êîëåêö³þ ùå ìîæåø â³äçíà÷èòè?
— Bottega Veneta. Ìîäíèé ä³ì çàâæäè

äîòðèìóºòüñÿ âëàñíîãî ñòèëþ. Â êîëåêö³-
ÿõ Bottega Veneta íå âàðòî ãîâîðèòè ïðî
òðåíäè, öåé îäÿã ìîäíèé íåçàëåæíî â³ä
ñåçîíó.

— ×è ÷àñòî ïîêàçè áóëè ïåðåäáà÷óâàíè-
ìè?

— Òàê, çàçâè÷àé äèçàéíåðè ìîäíèõ áó-
äèíê³â ïðîäîâæóþòü ³ ðîçâèâàþòü ñâ³é ô³ð-
ìîâèé ñòèëü.

Íàïðèêëàä, ó êîëåêö³¿ äëÿ äðóãî¿ ë³í³¿
Just Cavalli äèçàéíåð Ðîáåðòî Êàâàëë³ òðà-
äèö³éíî âèêîðèñòàâ àí³ìàë³ñòè÷í³ ïðèíòè,
çì³êñóâàâøè ¿õ. Ó âåñíÿíî-ë³òí³é êîëåêö³¿,
ÿêó äèçàéíåð íàçâàâ “Íàçàä äî ïðèðîäè”,
áóëî áàãàòî ïðîçîðèõ ³ îáòÿãóþ÷èõ ðå÷åé.

ªäèíîþ ï³äòåìîþ ïîêàçó ñòàëè ÷îðíî-á³-
ë³ ìàëþíêè íà ïðîñòîðèõ ìàéêàõ. Âèÿâè-
ëîñÿ, ùî öå ôîòîïðèíòè ç ïîðòðåò³â ñà-
ìîãî Ðîáåðòî ³ éîãî äðóæèíè ªâè.

Äèçàéíåð ä³âî÷î¿ ë³í³¿ Blugirl Àííà Ìî-
ë³íàð³ ëþáèòü ñóêí³ òà ñòð³÷êè ó âîëîññ³.
Âò³ì, ó âåñíÿíî-ë³òíüîìó âáðàíí³ ñòàëî
ìåíøå êâ³òêîâèõ ìàëþíê³â, à ñóêí³ ïåðå-
âàæíî ìîíîõðîìí³ — á³ë³, ÷îðí³, ñèí³. Äî-
ñèòü ñïîê³éíó êîëåêö³þ Blugirl Àííà Ìî-
ë³íàð³ ðîçáàâèëà àêñåñóàðàìè — ÿñêðàâè-
ìè êëàò÷àìè òà ð³çíîáàðâíèìè ïîÿñàìè.

— ×è ìîæíà ÿêîñü îõàðàêòåðèçóâàòè ³òà-
ë³éñüêó ìîäó â ö³ëîìó?

— Ââàæàþòü, ùî ³òàë³éöÿì ïðèòàìàííà
ÿñêðàâ³ñòü òà íåâèìóøåí³ñòü. Ó òîé æå ÷àñ
³ç çàãàëó âèð³çíÿþòüñÿ òðåíäñåòòåðè: êî-
ëåêö³ÿ Gianfranco Ferre áóëà ñòðóêòóðíîþ,
à âáðàííÿ â³ä Prada — åôåêòíèì ³ áåç ÿñ-
êðàâèõ êîëüîð³â.

— ßê³ òåíäåíö³¿ ìîæíà âèä³ëèòè íà Ì³-
ëàíñüêîìó òèæí³ ìîäè? Ùî ïîòð³áíî âäÿ-
ãàòè íàñòóïíîãî ë³òà?

— Íà ïîä³óìàõ ïàíóâàëè ÿñêðàâ³ êîëüî-
ðè. Â áàãàòüîõ êîëåêö³ÿõ, çîêðåìà Etro òà
Moschino Chip & Chic, áóëè êîìá³íåçîíè.
Çâ³ñíî, ïîòð³áíî ùå ïîäèâèòèñÿ êîëåêö³¿
íà Ïàðèçüêîìó òèæí³ ìîäè, àëå â ö³ëîìó
äèçàéíåðè â³äõîäÿòü â³ä óðáàí³ñòè÷íîãî
ñòèëþ, ñòâîðþþòü â³ëüí³ ñèëóåòè

Вип с про рами “Тиждень моди з
Дар’єю Шаповаловою” з Мілана дивіть-
ся на теле аналі “Київ” неділю 28 ве-
ресня о 20.30.

Розмовляла Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

Àâòîð ³ âåäó÷à ïðîãðàìè “Òèæäåíü ìîäè” Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà 
ïðî òåíäåíö³¿ íà ì³ëàíñüêèõ ïîä³óìàõ

Автор і вед ча про рами “Тиждень моди з Дар’єю Шаповаловою” вперше бере інтерв’ю для раїнсь о о телебачення в ле ендарно о реда тора амери ансь о о VOGUE Анни Вінт р
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Цю молодіжн ни , назван ло-
бально-інтернаціональним словом
рейзі (язи не повертається назва-
ти йо о ан лійсь им), шістнадцяти-
річний німець ий автор написав та
вправно, що можна вибачити бра
оловно о — чіт о о сюжет .

Áåíüÿì³í Ëºáåðò. Êðåéç³. Ïåðåêëàä ç 
í³ìåöüêî¿. Ëüâ³â: Êàëüâàð³ÿ, 2008

Ãåðîé, ÿêîìó àâòîð äàâ ñâîº ³ì’ÿ (àëå öå àæ
í³ÿê íå îçíà÷àº, ùî ðîìàí — àâòîá³îãðàô³÷-
íèé), ïîãàíî â÷èòüñÿ. Éîãî âèãíàëè âæå ç ÷î-
òèðüîõ øê³ë, íàðàç³ â³äâ³äóº ï’ÿòó. Ó íüîãî
ø³ñòü ³ç ìàòåìàòèêè — íàéíèæ÷èé áàë í³ìåöü-
êî¿ øêîëè. ² ñòóðáîâàí³ áàòüêè â³äâîçÿòü ñâî-
ãî Áåíí³ äî ïëàòíîãî ³íòåðíàòó, ñïîä³âàþ÷èñü,
ùî òàì éîãî ï³äòÿãíóòü. Õëîïåöü ³íâàë³ä, ó
íüîãî ïîãàíî ïðàöþþòü ðóêà é íîãà. Àëå öå
íå çàâàæàº éîìó ïîðèíóòè â ïîâíîö³ííå æèò-
òÿ ø³ñòíàäöÿòèð³÷íèõ ï³äë³òê³â, óâ³éøîâøè íà
ð³âíèõ äî ø³ñòêè äðóç³â-ðîâåñíèê³â. Ïðîòÿãîì
ðîêó, ïðîâåäåíîãî â ³íòåðíàò³, Áåíí³ âñòèã âçÿ-
òè â³ä æèòòÿ óñå, ùî íàëåæèòü ó éîãî â³ö³: ïåð-
øèé äîñâ³ä ³ç ä³â÷èíîþ, ïåðø³ â³äâ³äèíè
ñòðèï-áàðó, êðîâíå áðàòàííÿ, îñìèñëåííÿ ñòî-
ñóíê³â ³ç áëèæí³ìè — áàòüêàìè, ä³äîì, áàáó-
ñåþ, ñåñòðîþ. Ðîçäóìè ïðî äîáðî ³ çëî, ïðî
Áîãà — ö³ëêîì ó äóñ³ ñó÷àñíîãî ïîñòìîäåðíî-
ãî ìèñëåííÿ, àëå âñå-òàêè Áîã áóâ ïðèñóòí³é
ó òèõ ðîçìîâàõ.

×è äàº Áîã àâòîãðàôè? — ðîçì³ðêîâóº ø³ñò-
êà äðóç³â. Àëå Â³í äëÿ íèõ òàêè º! Äëÿ çåìíèõ
öèí³÷íèõ õëîïö³â, ÿê³ ðîçì³ðêîâóþòü ïðî ä³â-
÷àò, ÿêèõ ñòâîðèâ òîé ñàìèé Áîã (!), í³áèòî â
ñóòî ò³ëåñíîìó âèì³ð³. Îäíàê ìè â³ðèìî: ó ñâ³-
ò³ º êîõàííÿ, à íå ò³ëüêè á³îëîã³ÿ. Ïðîñòî ó íèõ
ïåð³îä, êîëè âñå òðåáà ï³çíàòè.

Îòæå, Áåíí³ Ëºáåðò âñòèã óñå, êð³ì òîãî, çà-
äëÿ ÷îãî éîãî â³ääàâàëè äî ³íòåðíàòó. Ø³ñòêà
ç ìàòåìàòèêè ëèøèëàñÿ ø³ñòêîþ, à äîäàëàñÿ
ùå é ø³ñòêà ç í³ìåöüêî¿. Áåíí³ Ëºáåðò ïîâåð-
òàºòüñÿ íàçàä äî Ìþíõåíà, çâ³äêè ð³ê òîìó
ïðèáóâ äî ³íòåðíàòó.

Îò ³ âåñü ñþæåò. Àëå “ô³øêîþ” òåêñòó º íå
ñþæåò, à òà äèâîâèæíà ùèð³ñòü, ç ÿêîþ àâòîð
ïåðåïîâ³äàº ïîä³¿ òîãî ðîêó. Âñå â³äáóâàëîñÿ â
ñòèë³ñòèö³ ñó÷àñíî¿ öèí³÷íî¿ äîáè. Êîëè õëîï-
ö³ “áðàòàëèñÿ” (ð³çàëè ïàëüö³ é çì³øóâàëè
êðîâ), îäèí ïîö³êàâèâñÿ, ÷è íåìàº ó êîãîñü
ÑÍ²Äó. Öå í³áè çíèæóº ïàôîñíèé ð³âåíü áðà-
òàííÿ, îäíàê ¿ì áóâ ïîòð³áåí òîé äðåâí³é ðè-
òóàë...

Â³ê, êîëè ïðîáóäæóºòüñÿ ïëîòü, àëå é ³äå-
àëè — òàêîæ. Ïîïðè â³äâåðò³ ìîìåíòè ðîìà-
íó, ÿê³ âæàõíóòü íå îäíîãî ÷èòà÷à ñåðåäíüîãî
é ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ, êîòðèé ïîêâàïèòüñÿ
ïîäóìàòè: ì³é ñèí (îíóê) íå òàêèé, “Êðåéç³”
íå ñïðàâëÿº âðàæåííÿ öèí³÷íîãî. Â Í³ìå÷÷è-
í³ äåáþò Áåíüÿì³íà Ëºáåðòà 1999 ðîêó ðàäî çó-
ñòð³ëè ÷èòà÷³. Òâ³ð ðîçïðîäàëè òðüîõñîòòèñÿ÷-
íèì íàêëàäîì, åêðàí³çóâàëè, ³ åêðàí³çàö³ÿ òà-
êîæ ìàëà óñï³õ. “Êðåéç³” ïîì³òèëè âèäàòí³ í³-
ìåöüê³ ë³òåðàòîðè, çîêðåìà Íîáåë³âñüêèé ëà-
óðåàò Ãþíòåð Ãðàññ. Ðîñ³éñüêîþ “Êðåéç³” ùå
íå ïåðåêëàäàëè.

Çà ãðàíè÷íî ùèðîþ ³íòîíàö³ºþ “Êðåéç³”
íàãàäóº òàê³ êëàñè÷í³ òâîðè ïðî ï³äë³òê³â, ÿê
ñëàâåòíèé “Ëîâåöü ó æèò³”, “Catcher in the
rye”. Òàê ñàìî, ÿê Äæ. Ä. Ñåë³íäæåð, Ëºáåðò
çâåðòàºòüñÿ íå ò³ëüêè äî ï³äë³òê³â. Â³í çâåðòàº-
òüñÿ äî ï³äë³òêà, ÿêèé æèâå â êîæíîìó ³ç íàñ.
Ïåâíå, ñàìå â òîìó òàºìíèöÿ ïîïóëÿðíîñò³
öüîãî íå ïðîñòî ìîëîä³æíîãî òåêñòó, à äîáðî-
ãî ðîìàíà ç æèòòÿ ñó÷àñíî¿ Í³ìå÷÷èíè

Íà çîëîòèõ êðèëàõ

Äæàç ç³ ñìàêîì ÿáëóê

Crazy — íå
âèðîê 
×èòàºìî ðàçîì ³ç 
ªâãåí³ºþ ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Міжнародний джазовий фести-
валь Jazz in Kiev запропон вав
чер ов а цію. На цей раз від-
від вачів стильно о ресторан
"Пі ассо" част вали о тейлем
із білор сь о о "Ябл чно о чаю"
і шотландсь о о віс і.

Ãóðò “Apple Tea” äîáðå â³äîìèé óêðà-
¿íñüêîìó ñëóõà÷åâ³ — çà îñòàíí³ ðîêè á³-
ëîðóñè ðåãóëÿðíî ç’ÿâëÿëèñÿ íà ð³çíèõ
êëóáíèõ òà ôåñòèâàëüíèõ ñöåíàõ êðà¿íè.
Áðàê â³ëüíèõ ì³ñöü íà ÷åðãîâîìó êè¿â-
ñüêîìó êîíöåðò³ äîâ³â, ùî ñâîºð³äíà ñó-
ì³ø ñó÷àñíîãî äæàçó, ëåäâå âëîâèìèõ
ôîëüêëîðíèõ ³íòîíàö³é òà ëåãêî âï³çíàâà-
íîãî àâòîðñüêîãî ñòèëþ “åïïë³â” íå íà-
áðèäëà êè¿âñüê³é ïóáë³ö³. Ñåêðåò, ïåâíî,
â òîìó, ùî êîíöåðòè “Apple Tea” — çà-
ðÿä õîðîøîãî íàñòðîþ òà ïîðö³ÿ ïîçè-
òèâíîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. Çâè÷àéíî, âè-
ñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà ìóçè÷íèé äîñâ³ä
ìóçèêàíò³â êîëåêòèâó, ÿêèé íåùîäàâíî
â³äñâÿòêóâàâ ï’ÿòíàäöÿòèð³÷íèé þâ³ëåé,
òàêîæ â³ä³ãðàº ïåâíó ðîëü. Äî ñëîâà, îäèí
³ç íèõ — áàðàáàíùèê Îëåêñàíäð Ñàïåãà —
â äåíü êîíöåðòó ïðîâ³â ìàéñòåð-êëàñ äëÿ
êè¿âñüêèõ óäàðíèê³â. Ùîïðàâäà, çàõ³ä ïå-
ðåòâîðèâñÿ íà ñâîºð³äíèé áåíåô³ñ àðòèñ-
òà, áî êèÿíè âèÿâèëèñÿ äåùî ñîðîì’ÿç-
ëèâèìè ³ ââàæàëè çà êðàùå â÷èòèñÿ, ñïîñ-
òåð³ãàþ÷è çà ä³éñòâîì ³ç çàëè, í³æ ïîêà-
çàòè ñâî¿ âì³ííÿ ïåðåä ìàéñòðîì.

Íà êîíöåðò³ ïóáë³êà ç âäÿ÷í³ñòþ ïðèé-
ìàëà ³ íàñîëîäæóâàëàñÿ ô³ðìîâèì åíåð-
ã³éíèì òà âîäíî÷àñ ëåãêèì ³ ðîçñëàáëþ-
þ÷èì ñàóíäîì á³ëîðóñüêîãî ãóðòó. ßê çàâ-
æäè, àïëîäóâàëè ìàéñòåðíèì ñîëî êëà-
â³øíèêà Êîñòÿíòèíà Ãîðÿ÷îãî òà íåéìî-
â³ðíèì âèò³âêàì Ïàâëà Àðàêåëÿíà, ñàê-
ñîôîí³ñòà, ôëåéòèñòà òà ãîëîâíîãî øîó-

ìåíà ãóðòó. ßê çàâæäè, íåìîæëèâî áóëî
âñèä³òè ï³ä çàïàëüí³ òàíöþâàëüí³ ðèòìè
â³äîìèõ êîìïîçèö³é “Pàrnàt Samba”, “Ap-
ple Tea”, “Bee Dance”. Äî ñëîâà, ñàêñî-
ôîí ²ãîðÿ Ëþòîãî çâó÷àâ, ÿê ñïðàâæí³é
àíãë³éñüêèé ð³æîê àáî íàâ³òü âîëèíêà,
íàäàþ÷è â³äîì³é ï’ºñ³ íåñïîä³âàíî øîò-
ëàíäñüêîãî çàáàðâëåííÿ. Ïðîçâó÷àëè é
òâîðè ç íîâîãî àëüáîìó, ÿêèé ó íàéáëèæ-
÷èé ÷àñ ïðåçåíòóþòü íà áàòüê³âùèí³ ìó-
çèêàíò³â, à íåâäîâç³ é ó íàñ. ² âñå öå íà
îäíîìó ïîäèõó, çàõîïëþþ÷å òà ðàä³ñíî.
Âçàãàë³, ï³ä ÷àñ êîíöåðòó “Apple Tea” íà-
ãàäóº òàêèé ñîá³ ñïðèòíèé àâòîìîá³ëü,
ùî íåñåòüñÿ òåïëèì ë³òí³ì äíåì äîðîãîþ
íàçóñòð³÷ ïðèãîäàì. ² âîä³é ÷àñ â³ä ÷àñó
íàòèñêàº íà ãàç àáî ñòâîðþº êàðêîëîì-

íèé â³ðàæ ïðîñòî äëÿ â³ä÷óòòÿ ïîâíîòè
æèòòÿ. Àáî æ çóïèíÿºòüñÿ äåñü ñåðåä ïî-
ë³â ïîìèëóâàòèñÿ çàõîäîì ñîíöÿ.

Íàñòð³é çàãàëüíîãî ñâÿòà ï³äêð³ïëþ-
âàâñÿ íåî÷³êóâàíèìè ñþðïðèçàìè. ßê òî
ïîÿâîþ íà ñöåí³ êè¿âñüêî¿ âîêàë³ñòêè
Îëåíè Ïîïîâî¿, äëÿ äåáþòíîãî àëüáîìó
ÿêî¿ á³ëîðóñè çàïèñàëè äâ³ êîìïîçèö³¿.
Àáî “ë³ðè÷íèìè â³äñòóïàìè” íà êøòàëò
ðå÷èòàòèâíî-ìóçè÷íèõ åñå íà òåìó ñêîò-
÷ó Dewars, îô³ö³éíîãî ïàðòíåðà ôåñòèâà-
ëþ, ó âèêîíàíí³ âåäó÷îãî, â³äîìîãî äæà-
çîâîãî æóðíàë³ñòà Îëåêñ³ÿ Êîãàíà.

Â³ä÷óâøè àðîìàò “ßáëó÷íîãî ÷àþ” ³ ï³-
ä³ãð³âøèñü â³ñê³, ÿêèì ïðèãîùàëè òîãî
âå÷îðà, ïóáë³êà äîâãî íå õîò³ëà â³äïóñêà-
òè ìóçèêàíò³â ç³ ñöåíè

Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ Jazz in Kiev âèñòóïèâ ãóðò “Apple Tea”

С міш с часно о джаз , ледве вловимих фоль лорних інтонацій та ле о впізнавано о авторсь о-
о стилю “епплів” не набридла иївсь ій п бліці

Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Не втомлюється нас рад вати
"Я Галерея" Павла Г дімова.
Одраз після ч дової вистав и
с льптора Оле сандра С холіта
нині в ній від рилася вистав а
нашо о метра живопис Тіберія
Сільваші "Крила".

Íîâèé ïðîåêò ìîæíà ñï³âñòàâèòè ç â³-
çàíò³éñòâîì, ñâ³òëîì Ôàâîðñüêèì, Êè-
ºâîì, çîëîòèìè áàíÿìè. Ìîæíà äî áåç-
ê³íå÷íîñò³ ïðîäîâæóâàòè ðîçì³ðêîâóâàòè
ïðî íàñè÷åíèé ìåòàôîðè÷íèé ðÿä ö³º¿
³íñòàëÿö³¿, àëå ùîá âèêëàñòè âñå öå, ïî-
òð³áíî áóäå íàïèñàòè âåëè÷åçíèé òðàêòàò.
Ò³áåð³é Ñ³ëüâàø³ — ñïðàâæí³é ³íòåëåêòó-
àë, åðóäèò, ³ íèì â³í º íå ëèøå â æèòò³,
à é ó ñâî¿é òâîð÷îñò³. Ïðåäñòàâëåíà ïðîñ-
òîðîâî-æèâîïèñíà (÷è òèì÷àñîâà?) êîì-
ïîçèö³ÿ çàéâèé ðàç öå ï³äòâåðäæóº.

Íåçâè÷íå âæå ñàìå ð³øåííÿ — äâà âå-
ëè÷åçíèõ äâîñòîðîíí³õ æèâîïèñíèõ îá’-
ºêòè øèðÿþòü ó ïîâ³òð³. ß íå îáìîâèâ-
ñÿ — âîíè ñïðàâä³ øèðÿþòü, îñê³ëüêè
ðåàãóþòü íà íàéìåíøèé ðóõ. ×àð³âí³ñòü
¿õ ïîëÿãàº ³ â òîìó, ùî ¿õ ìîæíà ðîç-
ãëÿäàòè â ð³çíèõ ðàêóðñàõ, ï³ä ð³çíèìè
òî÷êàìè çîðó, êîæíîãî ðàçó â³äêðèâà-
þ÷è äëÿ ñåáå ùîñü íîâå.

Ó ïîëîòíàõ äîì³íóº çîëîòèé êîë³ð,
ìèìîâîë³ âèêëèêàþ÷è àëõ³ì³÷í³ àñîö³-
àö³¿. Âò³ì, ³íàêøå é áóòè íå ìîæå.
Ñïðàâà íå ëèøå â çîëîò³, à â ñàì³é ñó-
ò³ ìèñòåöòâà é òâîð÷îãî ïðîöåñó. Ò³áå-
ð³é Ñ³ëüâàø³ íå ëèøå ³íòåëåêòóàë, à é
ñïðàâæí³é õóäîæíèê, ÿêèé íå ðîçïîâ³-
äàº ³ñòîð³¿, à â ïåðøó ÷åðãó ä³ëèòüñÿ

ñâî¿ìè ïîãëÿäàìè òà ³äåÿìè. Ôàêòè÷íî
â³í ñòâîðþº ñâ³é ñâ³ò, íîâó ðåàëüí³ñòü,
ñâîþ âëàñíó ìîâó, íà ÿê³é â³í âèñëî-
âëþº ñâîº áà÷åííÿ. Â ïåðøó ÷åðãó — öå
êîë³ð, ÿêèé îá’ºäíóº â ñîá³ áóòòÿ é
åíåðã³þ. Çàâäÿêè éîìó â³äêðèâàþòüñÿ
íîâ³ çàêîíè ãàðìîí³¿ é äîëèíàº ÿêåñü
äóõîâíå ïîñëàííÿ.

Ãîëîâíå â òîìó, ùî éîãî êàðòèíè
ïðèìóøóþòü äóìàòè. Ïðè÷îìó äóìàòè

íå ïðî òå, ùî æ õîò³â ñêàçàòè âñ³ì öèì
õóäîæíèê, à çàäóìàòèñÿ íàä òèì, ùî â³í
ñêàçàâ ³ ÷îìó â³í ñêàçàâ ñàìå öå. Â³ä-
÷óâàºòå ð³çíèöþ?

Ó òîìó, ùî Ñ³ëüâàø³ ñïðàâæí³é õó-
äîæíèê, íàâðÿä ÷è ìîæíà ñóìí³âàòèñÿ.
Äîñèòü ïîäèâèòèñÿ éîãî ðîáîòè, ³ âñå
ñòàíå çðîçóì³ëî. ßêùî âè ùå íå ïîäè-
âèëèñÿ öþ âèñòàâêó, îáîâ’ÿçêîâî çðî-
á³òü öå. Çàäîâîëåííÿ ãàðàíòîâàíå

Ó êè¿âñüêîìó àðò-öåíòð³ “ß Ãàëåðåÿ” â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà
Ò³áåð³ÿ Ñ³ëüâàø³

Х дожни Тіберій Сільваші на від ритті вистав и випромінював радість та само,
я і йо о сонячні полотна
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Ó ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³
ñïîðòó çíîâó â³äáóäåòüñÿ
ïðîôåñ³éíèé áîêñ
Öå áóäå òóðí³ð ï³ä íàçâîþ “Tiger Boxing”
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Бо серсь а промо тер-
сь а омпанія "K2 East
Promotion" продовж є
проводити вечори профе-
сійно о бо с . Цьо о раз
прихильни ів "ш іряної
р авич и" запрош ють
27 вересня до иївсь о о
Палац спорт , де відб -
д ться поєдин и в рам ах
т рнір "Tiger Boxing".

Öå ïåðø³ çìàãàííÿ êîìïàí³¿,
îðãàí³çîâàí³ ï³ñëÿ ë³òíüî¿ ïåðåð-
âè ³ âæå ñüîì³ ó öüîìó ðîö³. Òðè
ñâÿòà ñâ³òîâîãî áîêñó ïîáà÷èëà
ñòîëèöÿ ³ ñò³ëüêè æ ³íø³ ì³ñòà —
Äí³ïðîïåòðîâñüê, Õàðê³â ³ Îäåñà,
³ îñü çíîâó “K2 East Promotions”
ïðåäñòàâèòü ñâî¿õ á³éö³â êè¿â-
ñüê³é ïóáë³ö³.

Äâ³ çóñòð³÷³ â ðèíãó ìàþòü ïðè-
âåðíóòè íàéá³ëüøó óâàãó, òàê ÿê
âîíè º òèòóëüíèìè. Ãîëîâíîþ
ïîä³ºþ áîêñåðñüêîãî âå÷îðà ñòà-
íå ïîºäèíîê ì³æ âîëîäàðåì ìî-
ëîä³æíîãî òèòóëó ÷åìï³îíà ñâ³òó
çà âåðñ³ºþ IBF â ñåðåäí³é âàç³ (äî
72,6 êã) Ìàêñèìîì Áóðñàêîì,
ÿêèé ïåðåì³ã ó âñ³õ ï’ÿòíàäöÿòè
çóñòð³÷àõ íà ïðîôåñ³éíîìó ðèíç³
³ àðãåíòèíöåì Åñòåáàíîì Âàëü-
äåìàðîì Ïîíñå.

Ó äðóãîìó òèòóëüíîìó ïîºäèíêó
âå÷îðà Àâòàíä³ë Õóðöèäçå, ÿêèé
âîëîä³º òèòóëîì ³íòåðêîíòèíåí-
òàëüíîãî ÷åìï³îíà WBA â ñåðåä-
í³é âàç³ (äî 72,6 êã), âïåðøå çàõè-
ùàòèìå ñâîº çâàííÿ. Ñóïåðíèêîì
Õóðöèäçå, ùî çàâîþâàâ òèòóë 
5 ëèïíÿ â Îäåñ³ çàâäÿêè ïåðåìîç³
ïî î÷êàõ íàä Õàâüºðîì Ìàìàí³,
ñòàíå ùå îäèí ïðåäñòàâíèê àðãåí-
òèíñüêî¿ øêîëè áîêñó Âàëåíòèí
Àíòîí³î Î÷îà.

Çà ê³ëüêà äí³â äî òóðí³ðó “Tiger
Boxing” Ìàêñèì Áóðñàê ³ Àâòàí-
ä³ë Õóðöèäçå çàâåðøèëè ï³äãî-
òîâêó äî ñâî¿õ ïîºäèíê³â. Íà
îñòàííüîìó òðåíóâàíí³ âîíè ïðî-
âåëè ï’ÿòèðàóíäîâèé ñïàðèíã

îäèí ³ç îäíèì. Â³í â³äáóâàâñÿ ó
ôîðìàò³ “â³ëüíèé á³é”. Áîêñåðè
âèêëàäàëèñÿ “íà ïîâíó”, òàê ùî
³ çà òåìïîì, ³ çà íàïðóãîþ òðåíó-
âàëüíèé ïîºäèíîê íàãàäóâàâ,
øâèäøå, îô³ö³éíèé á³é, í³æ ñïà-
ðèíã.

Â àíäåðêàðä³ âå÷îðà ïðîôåñ³é-
íîãî áîêñó âèñòóïëÿòü ïðåäñòàâ-
íèêè “Ê2TP” — ñóïåðòÿæêîâà-
ãîâèê Âîëîäèìèð ×àíòóð³ÿ, Âàëå-
ð³é Áðàæíèê (äî 66,7 êã), Àë³ê
Ìóðòàçàë³ºâ (äî 72,6 êã) ³ Âàëåí-
òèí Ãîëîâêî (äî 61,2 êã).

Öåðåìîí³ÿ îô³ö³éíîãî çâàæóâàí-
íÿ ó÷àñíèê³â òóðí³ðó “Tiger Box-
ing” â³äáóäåòüñÿ ñüîãîäí³, 26 âå-
ðåñíÿ

Êîëè øåñò³ðêó
òÿæêî ðîçï³çíàòè
â³ä äåâ’ÿòêè
Æåðåáêóâàííÿ 1/8 ô³íàëó Êóáêà 
Óêðà¿íè ç ôóòáîëó çàê³í÷èëîñÿ êàçóñîì

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У столичном Б дин
ф тбол відб лося жереб-
вання 1/8 фінал К б а

У раїни. На цій стадії від-
б вається по одній рі.
Жереб не обійшовся без
аз с , я ий можна на-
звати абс рдним — ор а-
нізатори перепл тали
цифри шість і дев'ять. В
рез льтаті довелося вно-
сити зміни вже сформо-
вані пари, а це не сподо-
балося дея им часни ам
б ових зма ань.

Áàãàòüîõ ó÷àñíèê³â æåðåáêó-
âàííÿ, à òàêîæ ïðîñòèõ ïðèõèëü-
íèê³â ö³êàâèëî — ÷è ç³éäóòüñÿ íà
òàê³é ðàíí³é ñòàä³¿ çìàãàíü ôëàã-
ìàíè óêðà¿íñüêîãî ôóòáîëó, äî-
íåöüêèé “Øàõòàð” òà êè¿âñüêå
“Äèíàìî”. Îá³éøëîñÿ, ³ òåïåð
ó÷àñíèêè íèí³øíüî¿ Ë³ãè ÷åìï³î-
í³â çìîæóòü ç³ãðàòè ì³æ ñîáîþ íå
ðàí³øå, í³æ â 1/4 ô³íàëó Êóáêà
Óêðà¿íè, òà é òî, ÿêùî äîçâîëèòü
íîâå æåðåáêóâàííÿ.

Îäí³ºþ ç íàéö³êàâ³øèõ ïàð 1/8
ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè íàçèâàþòü
ïîºäèíîê ì³æ õàðê³âñüêèì “Ìå-
òàë³ñòîì” òà êè¿âñüêèì “Àðñåíà-
ëîì”. Ö³ êëóáè ïðåì’ºð-ë³ãè, ÿêà
³ º îðãàí³çàòîðîì êóáêîâèõ ìàò-
÷³â äî ô³íàëüíîãî, ìîãëè ³ íå âè-
éòè îäèí íà îäíîãî çà ðåçóëüòà-

òàìè æåðåáêóâàííÿ, ÿêáè íå êà-
çóñ. Ñïîðòèâíèé äèðåêòîð “Àðñå-
íàëà” Îëåêñàíäð Òîìàõ, ÿêèé
òÿãíóâ æåðåá øîñòèì, â³äêðèâ êó-
ëþ ³ âèòÿãíóâ àðêóøèê ³ç öèôðîþ
“9” — öå âèâîäèëî “êàíîí³ð³â”
íà ñ³ìôåðîïîëüñüêó “Òàâð³þ”.
Îñòàíí³ì äî êîðçèíè ï³ä³éøîâ
ïðåäñòàâíèê ïåðøîë³ãîâîãî “Ôå-
í³êñà-²ëë³÷³âöÿ” ç Êàë³í³íî ³,
ÿêèì áóëî çäèâóâàííÿ âñ³õ ïðè-
ñóòí³õ, êîëè é â³í ïðîäåìîíñòðó-
âàâ àðêóøèê ïàïåðó ç... “äåâ’ÿò-
êîþ”. Ç’ÿñóâàëîñÿ, âñå äóæå
ïðîñòî: Òîìàõ âèòÿãíóâ êóëüêó ç
öèôðîþ “ø³ñòü”, à íå “äåâ’ÿòü”.
Çà òàêèõ îáñòàâèí, “Ìåòàë³ñòó”
äîâåäåòñÿ ïðèéìàòè “Àðñåíàë”,
à íå ¿õàòè â Êàë³í³íî, à “Ôåí³êñ-
²ëë³÷³âåöü” ãðàòèìå âäîìà ç ñ³ì-
ôåðîïîëüñüêîþ “Òàâð³ºþ”.

Îäíà ñïðàâà ãðàòè ç “Ôåí³ê-
ñîì-²ëë³÷³âöåì”, ÿêèé ó ïåðø³é
ë³ç³ ïîñ³äàº ëèøå òðèíàäöÿòå ì³ñ-
öå, à ³íøà ïðîòèñòîÿòè àìá³ö³é-
íîìó ñòîëè÷íîìó “Àðñåíàëó”,
õî÷ ³ â ð³äíèõ ñò³íàõ. Íàïåâíî,
ñàìå öèì êåðóâàëèñÿ ïðåäñòàâ-
íèêè õàðê³âñüêîãî “Ìåòàë³ñòà”,
ðîçì³ùóþ÷è ³íôîðìàö³þ íà îô³-
ö³éí³é ñòîð³íö³ êëóáó. Â í³é çà-
çíà÷åíî, ùî çà âñþ ³ñòîð³þ ïðî-
âåäåííÿ Êóáêà Óêðà¿íè òàêèõ
ïðîáëåì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ æå-
ðåáêóâàííÿ íå áóëî. Òàêîæ, ÔÊ
“Ìåòàë³ñò” ïðîñèòü ïîÿñíèòè
ïðè÷èíè çì³íè ñóïåðíèêà êëóáó
â 1/8 Êóáêà Óêðà¿íè ³ ïðîñèòü
âèçíà÷èòè, õòî â³äïîâ³ñòü çà öå,
àäæå ãðîìàäñüê³ñòü òàê ³ íå ïî-
³íôîðìóâàëè íàëåæíèì ÷èíîì
ïðî ïîäðîáèö³ öüîãî ³íöèäåíòó

К бо У раїни. 1/8 фінал
“Динамо” (Київ) — “Зоря (Л ансь )
“За арпаття” (Уж ород) — “Шахтар” (Донець )
“Металіст” (Хар ів) — “Арсенал” (Київ)
“Оболонь” (Київ) — “Ворс ла” (Полтава)
“Фені с-Іллічівець” (Калініно) — “Таврія” (Сімферополь)
ПФК “Оле сандрія” — “Дніпро” (Дніпропетровсь )
“Сталь” (Алчевсь ) — ФК “Львів”
ФК “Хар ів” — “Метал р ” (Донець )
Матчі відб д ться 29 жовтня на полях оманд, я і в азано

першими.

Ма сим Б рса після останньої перемо и над італійцем Джованні Де Каролісом
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Éîãî êîëåãà ïî àìïëóà Êàðïåíêî ïðîäîâæóº ãðàòè áåç çàì³í
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Столичний "Со іл" провів
др ий домашній і шостий
сезоні поєдино Вищій

Лізі від рито о чемпіонат
Росії. Підопічні Оле сандра
Се анда знов не мали
проблем із "Кристалом" із
Еле тросталі, роз ромив-
ши йо о з рах н ом 5:0.
Втративши в чемпіонаті
лише одне оч о, "Со іл"
впевнено посідає др е
місце, пост паючись лише
п н том ХК "Дмитров".

Òå, ùî “Êðèñòàëó” çà ð³âíåì ãðè
íèí³ äî “Ñîêîëà”, ÿê äî íåáà, íà
ï³ñëÿìàò÷åâ³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿
â³äâåðòî çàÿâèâ ãîëîâíèé òðåíåð
ãîñòåé Â³êòîð Ñîêîëîâ. Â³í ìàâ
ðàö³þ íà âñ³ ñòî â³äñîòê³â — øàí-
ñ³â çà÷åïèòèñÿ õî÷à á çà îâåðòàéì
ó ï³äìîñêîâíîãî êëóáó íå áóëî í³
â ïåðø³é, í³ â äðóã³é çóñòð³÷³.

Ó çâ³òíîìó ïîºäèíêó îñîáëèâî
õî÷åòüñÿ ïîñï³â÷óâàòè ãîëê³ïåðó
“Êðèñòàëà” Íàçàðåíêó. Â³í ïðî-
ïóñòèâ ï’ÿòü øàéá, àëå ïðè öüîìó
â³äáèâ ùå 41 (!) êèäîê õîêå¿ñò³â
“Ñîêîëà”. Âîðîòàðÿ ãîñòåé “ðîç-
ñòð³ëþâàëè” ³ ç áëèçüêî¿, ³ ç äàëü-
íüî¿ äèñòàíö³¿. Äâ³÷³ éîìó íàäàâà-
ëè äîïîìîãó, ïðè÷îìó â îäíîìó
âèïàäêó íà íîãè Íàçàðåíêî çì³ã
ï³äíÿòèñÿ ëèøå ç äîïîìîãîþ íà-
øàòèðíîãî ñïèðòó. Íå äèâíî, ùî

êîëè â òðåòüîìó ïåð³îä³ êèÿíè ç
áëèçüêî¿ â³äñòàí³ çàáèâàëè îñòàí-
í³ äâ³ øàéáè, ó ãîëê³ïåðà ï³äìîñ-
êîâíîãî êëóáó íå âèòðèìàëè íåð-
âè. Â³í êèäàâ êëþ÷êó íà ë³ä ³ ãî-
âîðèâ ïàðòíåðàì ïî êîìàíä³ âñå,
ùî â³í ïðî íèõ äóìàº.

Ó êîëåãè Íàçàðåíêà ïî àìïëóà
²ãîðÿ Êàðïåíêà áàãàòî ðîáîòè íå
áóëî, àëå é ó òèõ åï³çîäàõ, êîëè
õîêå¿ñòè “Êðèñòàëà” ìîãëè çàáè-
òè õî÷à á îäíó øàéáó, â³í âèðó÷àâ
êîìàíäó. Äëÿ ãîëê³ïåðà â õîêå¿ ç³-
ãðàòè ìàò÷ íà íóëü ââàæàºòüñÿ äó-
æå ïðåñòèæíî, òàê çàëèøàºòüñÿ
ëèøå ðàä³òè çà íåçì³ííîãî âîðîòà-
ðÿ “Ñîêîëà” â íèí³øíüîìó ñåçî-
í³. Äî ñëîâà, íà ï³ñëÿìàò÷åâ³é
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, íàñòàâíèê “Ñî-
êîëà” Îëåêñàíäð Ñåóêàíä çàÿâèâ,
ùî âñ³ëÿêî äîâ³ðÿº Êàðïåíêó, çà-
äîâîëåíèé ð³âíåì éîãî ãðè, òîìó

íåìàº ïîêè ùî ñåíñó ðîáèòè çàì³-
íó ãîëê³ïåðà. “ßêùî ²ãîð ñàì ï³-
ä³éäå äî ìåíå ³ ñêàæå, ùî âòîìèâ-
ñÿ, òî òîä³ íà ë³ä, ìîæëèâî, ³ âèé-
äóòü Ñåë³âåðñòîâ àáî Ôåäîðîâ”,—
êîíñòàòóâàâ Ñåóêàíä.

Çàáèâøè ïî îäí³é øàéá³ â ïåð-
øèõ äâîõ ïåð³îäàõ (â³äçíà÷èëèñÿ
×åðíåíêî ³ Øàôàðåíêî), â òðåò³é
äâàäöÿòèõâèëèíö³, êîëè êèÿíè
çá³ëüøèëè øâèäê³ñòü, õîêå¿ñòè
“Êðèñòàëà” â³äâåðòî ðîçñèïàëèñÿ.
ßê ðåçóëüòàò, ðîçãðîìíà ïåðåìîãà
“Ñîêîëà”, â ñêëàä³ ÿêîãî ùå òðè
ãîëè íà ðàõóíêó Ñàëüíèêîâà
(äóáëü) ³ Äÿ÷åíêà, ç ðàõóíêîì 5:0.

Ó íàñòóïíîìó òóð³ “Ñîê³ë” 27
òà 28 âåðåñíÿ, î 13 ãîäèí³, íà
Ëüîäîâ³é àðåí³ áðîâàðñüêîãî òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó
“Òåðì³íàë” ïðèéìàòèìå ÕÊ “Ëè-
ïåöüê”

Ãîëê³ïåð “Êðèñòàëà”
ïîïàâ ó “ðîçñòð³ë”

Воротар "Кристала" Назарен о б в зм шений " р титися, я біл а в олесі"
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Управління ви онавчої дире ції Фонд
соціально о страх вання від нещасних
випад ів на виробництві та професійних
захворювань У раїни м. Києві інформ є,

що посадові особи підприємств, станов, ор анізацій, фізичні ососи — підприємці,
я і ви ористов ють найман працю, фізичні особи, я і не мають стат с підприємця
та ви ористов ють найман працю з ідно Коде с У раїни “Про адміністративні
правопор шення” нес ть адміністративн відповідальність за пор шення
За он У раїни “Про за альнообов’яз ове державне соціальне страх вання
від нещасно о випад на виробництві та професійно о захворювання, я і
спричинили втрат працездатності”, а саме за:

- пор шення стро ів та обся ів оплати страхових внес ів;
- прихов вання (заниження) с ми заробітної плати (доход ), на я

нарахов ються страхові внес и;
- неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою

звітності, щодо страхових внес ів;
- хилення фізичних осіб, я і не мають стат с підприємців та ви ористов ють

найман працю, від подання заяви про взяття на облі або несвоєчасне
подання заяви про взяття на облі Фонді;

- несвоєчасне інформ вання Фонд соціально о страх вання від нещасних
випад ів про чисельність працівни ів, річний фа тичний обся реалізованої
прод ції (робіт, посл ), с м заробітної плати на підприємстві, нещасні
випад и на виробництві та професійні захворювання, що сталися на
підприємстві, про зміни техноло ії робіт або вид діяльності підприємства;

- за вчинення дій, я і переш оджають повноваженим особам ор анів Фонд
здійснені перевіро , пов’язаних із нарах ванням, обчисленням, сплатою

страхових внес ів та цільовим ви ористанням оштів Фонд .
Вищезазначені пор шення тя н ть за собою на ладення штраф від

восьми до п’ятнадцяти неоподат ов ваних мінім мів доходів ромадян.
Ті самі дії вчинені особою, я протя ом ро б ло піддано

адміністративном стя ненню за та і ж пор шення, — тя н ть за собою
на ладення штраф від десяти до двадцяти неоподат ов ваних мінім мів
доходів ромадян. Управління ВД ФССНВ м. Києві.
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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.

24
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

24 січня 1878 ро б ло
освячено новозведений
б дино місь ої Д ми.
Площ перед Д мою ви о-
ристов валия по-різном .
Від інця 1907 до 1909 ро-

на ній б в
а с вер
б ритий рино
в інемато раф
с льпт ра по ровителя
Києва Архістрати а Михаїла

На підставі історичних до-
сліджень професор Оле -
сандр О лоблін ствердж є:
раїнсь а ідея Києва я

“Др о о Єр салима” впер-
ше з’являється

а за часів етьманства Івана
Мазепи
б в Печерсь ом Атенеї Петра
Мо или
в творі “Володимир” Теофа-
на Про оповича
за часів етьманства Петра
Конашевича-Са айдачно о

1 2

У 1870 році затверджено “Городове положення”, з ідно з
я им оловним ор аном місь о о самовряд вання Києві
стала місь а Д ма та місь а Управа. Новообрана Д ма роз-
починала сесію тіль и з дозвол

б бернатора
З ідно з “Городовим положенням” ласних місь ої Д ми (від 30 до 72 осіб)

обирало населення за майновим цензом, жін и не мали виборчих прав, де-
п татам нехристиянсь их онфесій б ла встановлена вота. Новообрана Д -
ма розпочинала сесію тіль и після дозвол бернатора. Кер вав Д мою і
Управою місь ий олова. Він, йо о товариш (заст пни ), се ретар та олови
д мсь их омісій обиралися с ладом Д ми. Місь ий олова підля ав затвер-
дженню міністром вн трішніх справ.
У Д мі б ли та і відділи: анцелярсь ий, осподарчий, ревізійний та ін.; оби-

рали постійні омісії: вартирн , бла о строюшляхів, з оброчних статей, тор-
овельн , театральн , б дівнич , бла о строю о олиць, транспортн , водо-
провідн та ін. Усьо о — понад 30.
Д ма виділяла ошти на тримання поліції, пожежних оманд, в’язниць, ви-

ріш вала питання щодо розширення меж міста, дол чення до ньо о нових
територій, наймен вань і переймен вань в лиць тощо. Усі питання виріш -
вала Д ма, а бернатор здійснював на ляд за за онністю й правильністю
рішень. Він мі приз пинити дію рішень Д ми, я що:
1) Вони не відповідали за онам. 2) Пор ш вали інтереси місцево о насе-

лення. Спірні та онфлі тні сит ації між Д мою і бернатором, між Головою
і Управою, між Управою і Д мою виріш вало “Г бернс ое по ородс им де-
лам прис тствие”.
Ви онавчим та осподарчо-розпорядним ор аном Д ми б ла місь а Упра-

ва. Її с лад обирала Д ма. Вона втілювала в життя постанови Д ми, прово-
дила основн робот щодо вирішення місь их справ та проблем.
Першим місь им оловою, обраним на підставі ново о “Городово о поло-

ження” (1871 — 1875), б в почесний ромадянин міста Києва Павло Деми-
дов, нязь Сан-Донато.

Нетлінні остан и перших р сь их святих Бориса та Гліба в
1115 році перенесли в поб дований виш ородсь ий ам’я-
ний храм в ім’я святих нязів вели ом чени ів. У храмі бі-
ля мощей Бориса та Гліба
нязі пробачали один одном образи і звільняли полонених

Нетлінні остан и перших р сь их святих Бориса та Гліба по оїлися бі-
ля дерев’яної виш ородсь ої цер ви свято о Василія, поб дованої ще ве-
ли им нязем Володимиром. В 1026 році, оли мощі переносили в нов
цер в , тр ни від рили, і тіла святих, я зазначає пере аз, “о азались бе-
лы а сне , лица их сияли небесным светом”.
У 1115 році за вели о о с пчення народ мощі рочисто перенесли в

новозб дований в ім’я святих нязів вели ом чени ів виш ородсь ий
ам’яний храм. Ви онали це з ідно зі стародавнім звичаєм — на сан ах,
в я і впря лися самі нязі — родичі праведни ів.
Біля мощей Бориса та Гліба “ нязья прощали др др обиды и да-

вали свобод пленным” (И. П. Хр щова. Бо омольцы святынь Киева.—
СПб, 1898).

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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2

Відповіді на запитання 23го туру

Організатор: 
редакція газети 
«Хрещатик» 

Генеральний
спонсор:
Блок Леоніда Черновець�
кого у Солом’янській 
райраді м. Києва

Запрошуємо читачів позмагатися в знанні історії Києва. Кон�
курс триватиме протягом квітня�жовтня 2008 року. Щоп’ятниці
публікуватимуться два запитання і по чотири відповіді на кожне –
лише одна буде правильною, за неї нараховуватиметься бал. Три�
дцять учасників, які наберуть найбільше балів, будуть запрошені
на очний тур конкурсу. Абсолютний переможець отримає супер�
приз – цифровий фотоапарат, ще десять учасників отримають цін�
ні подарунки.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

ОВНИ
Тема партнерства стане найа -

т альнішою. Доля прим сить пе-
ре лян ти стос н и з оханими,
можливо, розпочати все з чисто-
о ар ша, залишивши позад віз
подр жніх непороз мінь. Я р ха-
тися далі — нарізно або разом?..
Адже не ви лючено, що спо сли-
вий д х свободи обернеться но-
вим союзом, в я ом знов наст -
пите на ті самі раблі. Том ра-
ще, зваживши всі “за і проти”, пі-
ти на миров і б д вати альянс на
абсолютно інших принципах. Ви
здатні від рити в обранцях най-
раще, дати їм можливість по а-
зати себе ращими, вос ресивши
мин лі відч ття. На роботі ви (до
інця ро ) в фаворі ерівниц-
тва. Тож завзято р хайтеся до
ар’єрно о Олімп , розчищаючи
шлях висо им професіоналізмом.

ТЕЛЬЦІ
Я що почн ть надо чати боляч-
и, це си нал до самозбереження,
ор анізм посилає SOS з метою
прим сити створити армонію
всередині себе і з нав олишнім
світом. Для цьо о ви ористов й-
те всі засоби. Головне, щоб вас не
полишало відч ття пре расно о, в
серці зв чала мелодія охання. Це
і є форм ла здоров’я, а овтати
пі л и — лише нищити печін .
Хатні т рботи, поб т не повинні
засмо тати, бо через них може
постраждати ар’єра. Пле айте
професійне по ли ання.

БЛИЗНЮКИ
Ваше серце переповнене підне-

сеною нереалізованою сна ою, о-
м її подар вати?.. Втім, Доля спря-
м є вас саме в том напрям , де
неодмінно з стрінете омріяне щас-
тя. Цьо о ро с п тни повинен
обов’яз ово вписатися нормативи
вашо о ідеал , поєднати в собі я ос-
ті др а, д ховно о радни а, охан-
ця. Я що за спиною висить амінь
мин лих образ, пост пово звільняй-
теся від то о баласт , трансформ -
ючи психі в ращий бі , мови для
цьо о хороші. На сл жбі все непе-
редбач вано, але ці аво. Завдання
шефа триматим ть висо ом твор-
чом тон сі. До 15 жовтня варто по-
верн тися в мин ле, ор аніз вати
з стріч з давніми др зями, завер-
шити паперові справи. Не розпочи-
найте лобальні прое ти.

РАКИ
Доля, я інофільмі, відмотає

плів подій назад, прим сивши вас
зан ритися в мин ле, свідомити
все по-новом . Ця ретроспе тива
піде на бла о. Виправте помил и,
від иньте непотрібне, візьміть на
озброєння лише хороший досвід.
На впливових презентабельних
омпаньйонів таланить, адже цьо-
о ро їх посилає Творець для про-
цвітання в діловій співпраці. Цін й-
те це. Прибор йте онфлі тний
д х, я що ваші знання, ідеї, профе-
сіоналізм з’єднати з анало ічними
партнерсь ими рес рсами, разом
ви ори перевернете! На за оханих
заче алася переповнена чаша ін-
тимних насолод...

ЛЕВИ
Вам належить а тивіз вати осо-

бист свобод , розширити простір

дій і навчитися пристосов ватися
до різних обставин. Утім, ламайте
бар’єри обережно, заводьте зна-
йомства з ці авими людьми, пізна-
вайте світ, розширюйте д ховний
р озір, ре лярно змінюючи об-
станов , вбираючи свіжі вражен-
ня, поповнюючи інтеле т альне де-
по новою інформацією. Нові зв’яз-
и зі рають доленосн роль в діло-
вій співпраці, том я що вам пропо-
н ють разом зайнятися перспе тив-
ним прое том, з радістю по одж й-
теся. Цьо о ро не ви обираєте, а
вас вибирають, сватають, вед ть під
вінець. Нала одж йте домашній по-
б т, бо дім та сім’я потреб ють не-
від ладних т рбот.

ДІВИ
Не хлібом єдиним живе людина.

Я дося ти армонії між д ховни-
ми та повся денними потребами,
чом віддати пріоритет, матері-
альном або д ховном світ ?..
Т т потрібна золота середин а, бо
пор шення баланс ( мин лом )
нині прим сить р то змінити об-
раз життя. Навчіться правильно
розпоряджатися рішми: задо-
вольняти не лише своє Э о, а й
фінанс вати інших, в ладати за-
роблене приб т ові справи,
створювати близь им поб товий і
психоло ічний омфорт. Не заб -
вайте про особисте, ян ол охан-
ня завжди до ваших посл . У пе-
ріод до 15 жовтня не варто роз-
починати перспе тивних справ,
надол ж йте про алини, завер-
ш йте неза інчені плани.

ТЕРЕЗИ
Гот йте стартовий трамплін для

ново о злет . Перед вами широ-
ий спе тр можливостей дося ти
спіх на творчом , любовном ,
діловом терені. Тіль и не пліт й-
те, не робіть апостей за спиною
інших (навіть я що стали цапом
відб вайлом). Це за рож є по а-
ранням — хронічними хворобами.
Станьте бла одійни ом. Я що чис-
ленні нерозл чні др зі сходять із
вашої орбіти, це нормально. Цьо-
о ро поряд потрібні с п тни и,
з я ими можна за р титися в ро-
мантичном феєрвер , відч ти
свято життя, задоволення. Сімей-
не во нище обері айте. В ладай-
те т ди роші, сили, жертв йте
всім заради йо о процвітання.

СКОРПІОНИ
Дов ола вас ореол ма нетичної

чарівності, що є спо сою для
протилежної статі. Том , опинив-
шись полоні захоплення, раще
піти в підпілля і насолодж ватися
інтимом із оханими дале о від ці-
авих очей. Хай про ваш аз
знають лише двоє, посвяч вати ін-
ших небажано. З роллю ар’єрис-
та розпрощайтеся. Ваша місія —
стати добрим осподарем в осе-
лі, подр житися з с сідами. Я що
перепрацюєте на роботі, енер о-
рес рсів для підтрим и сімейно о
ба аття не вистачить. Переосмис-
люйте мин ле. Несподівано для
себе від риєте ба аті с арби до-
свід і лобально прозрієте.

СТРІЛЬЦЯМ
Визначено стати ромадсь им

діячем, неформальним лідером
оле тиві. В ньом зможете задо-

вольнити особисті інтереси та о-
рист ватися поп лярністю, впли-
вовістю, демо ратичністю з ма -
симальним ефе том. Спіл йтеся
і ні о о не вчіть жити — то запо-
р а неприємностей. Фінансові
джерела продовж ють фонтан ва-
ти (вони цьо о ро під захистом
Небес) вс переч обмеж вальній
ар’єрній планці, встановленій до-
лею. Терпіть випроб вання і дя-
йте повелительці, нині не мож-

на мати все одраз — хлібне міс-
це і престижн посад . Знайте,
цьо о ро ваші наміри та бажан-
ня священні, я що нес ть Добро
людств , адже тоді вони заряджа-
ють олосальною ор анізаційною
потенційною силою.

КОЗОРОГИ
При от йтеся до спішно о
ар’єрно о зльот . Саме профе-
сія, до я ої відч ваєте творче по-
ли ання, прославить вас, допо-
може розба атіти за мови, що
до цьо о ви а тивно тр дилися
(подя а дармовою не б ває). Те-
пер же матимете зрілість, м д-
рість, визнання і засл жене про-
с вання в ор . Головне, на олім-
пі престиж не переоцінити се-
бе. Б дьте само ритичні і обо-
в’яз ово діліться з оточенням
бла ами, посланими небесами.
Б дьте щедрими на поч ття до
обранців, тоді в серці роз вітне
охання.

ВОДОЛІЇ
Ваше щастя знаходиться дале-
о від рідних місць, т т н дно і не-
ці аво, ніхто вас не помічає. Від-
правляйтеся в подорож, розши-
рюйте д ховний р озір, пізна-
вайте світ, вивчайте інші льт ри,
традиції. Нині ви відч єте зв’язо
із Бо ом, що дасть поштовх до
форм вання нової особистої фі-
лософії б ття. Відб деться “пере-
формат вання” ідеалів, і те, що
вчора та сильно хвилювало, те-
пер відійде на задній план, звіль-
нивши місце новим захопленням.
Б дьте самостійні, ініціативні.
Більше розд м йте над своїми
вчин ами, це дасть дивовижні від-
риття для особисто о про рес .
З шефом ведіть таємні пере ово-
ри, давайте йом поради, тоді б -
де арний зис від роботи.

РИБИ
Події тижня мають армічний

підте ст. Ви опинитеся в сит аці-
ях, я их боїтеся і хотіли б їх ни -
н ти, але, на жаль, цьо о ни н -
ти не вдасться. Я що ом сь за-
бор вали, не ви онали зяті на
себе моральні, матеріальні зо-
бов’язання, доля “е спропріює”
надлиш и, поставивши все на
свої місця, справедливість вос-
торжеств є. Не ображайтеся, а
робіть виснов и, до оп ючись до
либинної с ті речей, свідом-
люйте помил и, щоб надалі їх не
повторити. Звільніться від раб-
ства нітючих тр дових наванта-
жень. Психічне здоров’я перш за
все, а для цьо о потрібна свобо-
да творчості й насолода від ро-
боти. Неодмінно приділіть ва
др зям, то анал щастя в цьом
році, що стр меніє бла одаттю
для вас.

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

íà òèæäåíü (ç 26 âåðåñíÿ ïî 2 æîâòíÿ)
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Громадсь	а
ор�анізація
Ф�ндація

“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
КИЇВ”

Повідомляє
 про
 внесення
 змін
 до
 о�олошення,
 я�е
 б�ло

надр��оване
в
�азеті
“Хрещати�”
від
18
вересня
2008
р.
під
№168

(3384),
сторін�а
№
15,
стосовно
місця
проведення
12
жовтня
2008

ро��
з
10.00
�ромадсь�о�о
об�оворення
містоб�дівної
до��ментації

о�ремо�о
 об’є�та
 містоб�д�вання
 по
 в�л.
 Кадетсь�ий
 Гай
 �

Солом’янсь�ом�
районі
м.
Києва.

Новим
місцем
 для
 проведення
 зазначено�о
 �ромадсь	о�о

об�оворення
містоб�дівної
 до	�ментації
 обрано:
 а�товий
 зал

Державно�о
 підприємства
 Міністерства
 оборони
 У�раїни

Центрально�о
прое�тно�о
інстит�т�,
я�ий
знаходиться
за
адресою:

03151,
м.
Київ,
в�л.
Народно�о
ополчення,
5-А,
тел.
275-51-44.

Зміст
решти
о�олошення,
я�е
б�ло
надр��оване
в
�азеті
“Хрещати�”

від
18
вересня
2008
р.
під
№
168
(3384),
сторін�а
№
15,
залишається

без
змін.

ШАНОВНІ
АКЦІОНЕРИ
ЗАТ
“ПАКЕТ”

Правління
ЗАТ
“ПАКЕТ”
повідомляє,
що
за�альні
збори

а	ціонерів
відб�д�ться
14
листопада
2008
ро	�
о
15.00

за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Ярославсь	а,
51.


Порядо	
денний:

1. Затвердження
Звіт�
та
виснов�ів
Ревізійної
�омісії
про
фінансово-�осподарсь��

діяльність
Товариства
за
2007
рі�.

2. Затвердження
Звіт�
Правління
про
підс�м�и
фінансово-�осподарсь�ої
діяльності

за
2007
рі�
і
основні
напрям�и
діяльності
на
2008
рі�.

3. Затвердження
Звіт�
На�лядової
ради
про
робот�
Товариства
за
2007
рі�.

4. Затвердження
поряд��
по�риття
збит�ів
та
розподіл�
приб�т��
за
2007
рі�.

5. Припинення
повноважень
і
обрання
Голови
та
членів
Ревізійної
�омісії.

6. Припинення
повноважень
і
обрання
членів
На�лядової
ради.

Реєстрація
 �часни�ів
 зборів
 б�де
 здійснюватись
 14.11.2008
 р.
 за
 адресою

проведення
зборів
з
13.30
до
14.30
на
підставі
до��ментів,
що
посвідч�ють
особ�.

Представни�ам
а�ціонерів
необхідно
мати
дор�чення
від
а�ціонера
на
право
�часті

�
 зборах,
 оформлене
 відповідно
 до
 чинно�о
 за�онодавства,
 та
 до��мент,
що

посвідч�є
особ�.

Ознайомитись
з
до��ментами,
пов’язаними
з
поряд�ом
денним
зборів,
можна

за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Червоноармійсь�а,
29/31.
Додат�ова
інформація
і
довід�и

за
телефоном:
289-48-98.

Основні
по	азни	и
фінансово-�осподарсь	ої
діяльності

ЗАТ “ПАКЕТ”
за
2007
р.
(тис.
�рн)

Наймен�вання
по	азни	а

період

Звітний

2007
р.

Попередній

2006
р.

Усьо�о
а�тивів
(тис.
�рн),
в
т.ч.: 4 189,00 5 860,00

Основні
засоби 32,30 3 987,50

Дов�остро�ові
фінансові
інвестиції - -

Запаси 343,00 342,50

С�марна
дебіторсь�а
забор�ованість 242,80 225,20

Грошові
�ошти
та
е�віваленти 16,7 1 365,00

Власний
�апітал
(тис.
�рн),
в
т.ч.: 3 533,90 5 159,60

Стат�тний
�апітал 614,20 614,20

Нерозподілений
приб�то� 2 073,40 4 369,80

Дов�остро�ові
зобов’язання
(тис.
�рн) - -

Поточні
зобов’язання
(тис.
�рн) 655,10 694,30

Чистий
приб�то�
(збито�)
(тис.
�рн) 1 625,70 3 353,70

Середньорічна
�іль�ість
а�цій
(шт.) 2 456 974 2 456 974

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

За�альна
с�ма
�оштів,
витрачених
на
ви��п
власних

а�цій
протя�ом
період�
(тис.
�рн)

- -

Чисельність
на
�інець
період� 43 50

Оболонсь	ий
с�д
м.
Києва
ви�ли�ає
Січ�ар
Сер�ія
Володимировича,
Козяр��

Жанн�
Василівн�,
За�рите
а�ціонерне
товариство
“ФК
СОКРАТ”
�
я�ості
відповідачів

та
Козяри�
Надію
Степанівн�,
ЗАТ
“Компанія
“Базіс-реєстр”
�
я�ості
третіх
осіб
по

цивільній
 справі
№
 8-32/08
 за
 позовом
 За�рито�о
 а�ціонерно�о
 товариства

“На��ово-виробниче
 підприємство
 “Медінжсервіс”
 до
Січ�ар
Сер�ія
Володи-

мировича,
 Козяр��
Жанни
Василівни,
 За�рито�о
 а�ціонерно�о
 товариства
 “ФК

СОКРАТ”,
3-ті
особи:
Козяри�
Н.С.,
ЗАТ
“Компанія
“Базіс-реєстр”,
про
пере�ляд

�хвали
Оболонсь�о�о
районно�о
с�д�
м.
Києва
від
7.09.2007
ро��
за
нововиявленими

обставинами
�
с�дове
засідання
на
06.10.2008
р.
о
10.00.

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

Дніпровсь	ий
 районний
 с�д
м.
 Києва

повідомляє
 Гамалія
Ві�тора
 Івановича,
 я�ий

проживає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Райд�жна,

47,
 �в.
 105,
що
 9
жовтня
 2008
 ро��
 о
 9.00

Дніпровсь�им
 районним
 с�дом
м.
 Києва
 за

адресою:
м.
Київ,
в�л.
Сер�ієн�а,
3,
�аб.
42,

б�де
роз�лядатися
цивільна
справа
за
позо-

вом
 Гамалії
 Олени
 Віталіївни
 до
 Гамалія

Ві�тора
Івановича
про
розірвання
шлюб�.

Дана
 особа
 ви�ли�ається
 в
 с�дове

засідання
в
я�ості
відповідача.

У
випад��
неяв�и
в
с�дове
засідання
справа

б�де
роз�лян�та
�
йо�о
відс�тність.

С�ддя
А.М.
Стриже�с

Солом’янсь	ий
районний
с�д
м.
Києва

повідомляє,
що
роз�ляд
цивільної
справи
№2-

3235-1/08
 за
 позовом
 Ш�ма�ов
 Ю.Б.
 до

Г�меню�
П.І.
 та
Дочірнє
підприємство
 “Роза

Серді�а”
про
стя�нення
�оштів,
переданих
за

ні�чемним
 правочином,
 призначено
 на

4.11.2008
 р.
 на
 10.00
 в
 приміщенні
 с�д�

(03113,
м.
Київ,
в�л.
Ш�това,
1,
 �аб.
14)
під

�олов�ванням
с�дді
Романч��
О.М.

У
с�дове
засідання
ви�ли�ається
відповідач

Г�меню�
П.І.,
я�ий
проживає
за
адресою:
м.

Київ,
 в�л.
Ми�ільсь�о-Слобідсь�а,
 6/2,
 �в.70

та
ДП
 “Роза
Серді�а”,
місце
 знаходження:

03058,
м.
Київ,
в�л.
Леваневсь�о�о,
4
,
�в.
65/4.

С�ддя
Тр�бні�ов
А.В.

Голосіївсь	ий
районний
с�д
м.
Києва

ви�ли�ає
Зби�овсь�о�о
Володимира
Про-

�оповича
 в
 я�ості
 відповідача
 в
 с�дове

засідання
по
цивільній
справі
 за
позовом

Мя�чен�ова
І.Є.
до
Зби�овсь�о�о
В.П.,
тре-

тя
особа:
Рач�ін
М.В.,
про
припинення
пра-

ва
 на
 част��
 власності
 �
 спільном�
майні

шляхом
виплати
�рошової
�омпенсації,
що

відб�деться
в
приміщенні
с�д�
за
адресою:

03127,
м.
Київ,
в�л.
Пол�овни�а
Потєхіна,

14-а,
�аб.
1
14.10.2008
р.
о
10.30.

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.

Співа�
Тарас
Ми�олайович,
15
�вітня
1971
ро-

��
народження,
 �родженець
м.
Києва,
останнє

відоме
місце
проживання:
м.
Київ,
в�л.
С. Сосні-

них,
 12-А,
 �в.
 153,
 ви�ли�ається
 до
 Свято-

шинсь	о�о
 районно�о
 с�д�
 м. Києва я�

відповідач
в
цивільній
справі
за
позовом
Кисе-

льової
К.В.
до
Співа�а
Т.М.
про
стя�нення
�оштів.

С�дове
засідання
відб�деться
о
15.30
9.10.2008

ро��
в
приміщенні
с�д�
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.

Жилянсь�а,
142,
зал
7.
У
разі
неяв�и
відповіда-

ча
до
с�д�
справ�
б�де
вирішено
на
підставі
на-

явних
�
ній
даних
чи
до�азів.

Зобов’язати
представни�а
позивача
надати

с�д�
примірни�
�азети
“Хрещати�”
з
вищезазна-

ченим
о�олошенням.

Ухвала
ос�арженню
не
підля�ає.

С�ддя
Ми�олаєць
І.Ю.

За��блено
свідоцтво
про
право
власності

на
 �вартир�
№
 43
 по
 в�л.
 Дань�евича,

б�д. 17
 в
м.
 Києві,
 я�а
 приватизована
 на

ім’я
Пріса�ар
Катерини
Ни�ифорівни,
Пріса-

�ар
Володимира
Антоновича,
Пріса�ар
Ва-

лентини
Володимирівни,
Пріса�ар
 Андрія

Володимировича,
Пріса�ар
Володимира

Володимировича,
Пріса�ар
А�рі�и
Володи-

мирівни,
Пріса�ар
Віорі�и
Володимирівни

в рівних
долях
розпорядженням
№
11858

від
12.08.1994
ро��.

Голосіївсь	ий
 районний
 с�д
 м.
 Києва

ви�ли�ає
М�сійовсь�о�о
Володимира
Михайло-

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

Ю.
Смолича,
6,
�в.
198,
в
я�ості
відповідача
в

с�дове
засідання
по
справі
за
позовом
Клап-

ч��
Ф.П.
до
М�сійовсь�о�о
В.М.
про
стя�нен-

ня
бор��
за
до�овором
пози�и,
що
відб�деть-

ся
17.10.2008
ро��
о
8.00
в
приміщенні
с�д�

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

Потєхіна,
б�д.
14-а,
�аб.
№25.

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

�лядатиме
справ�
без
йо�о
�часті.

С�ддя
А.
Нова�

Голова
Правління
Коза	
А.В.
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За
зміст
ре	ламних
о�олошень
відповідає
ре	ламодавець.
Ре	лама
др�	�ється
мовою
ори�інал�

Прохання
 від���н�тися
 осіб,

я�і
 б�ли
 свід�ами
 дорожньо-

транспортної
при�оди, що
ста-

лася
22.03.2007
р. о
5.40
ран-

��
на
розі
б�львар�
Івана
Леп-

се
та
в�л.
Василен�а.

Тел.
8(067)327-28-28.

Б�д�
вдячний
за
співпрацю.

О	р�жний
 адміністратив-

ний
с�д
м. Києва
ви�ли�ає
я�

відповідача
СГД
—
Хавчен�а

Оле�сія
В’ячеславовича
(ід. �од

2642904330)
по
справі
14/160

за
позовом
ДПІ
�
Солом’янсь-

�ом�
районі
м.
 Києва
до
СГД

—
Хавчен�а
Оле�сія
В’ячесла-

вовича
про
стя�нення
забор�о-

ваності.

С�дове
засідання
відб�деть-

ся
21.10.
2008
р.
о
12.15
за
ад-

ресою:
м.
Київ,
в�л. Хрещати�,

10,
III
поверх,
зал
№5.

Правління
А	ціонерно�о
товариства

за	рито�о
тип�
“ПАРФУМ”


(ідентифі	аційний
	од
01552486)

повідомляє
про
проведення
позачер�ових
за�альних

зборів
а	ціонерів
22
листопада
2008
р.


Порядо	
денний:

1. Про
обрання
�олови,
се�ретаря
та
лічильної
�омісії
За�альних
зборів

а�ціонерів.

2. Про
внесення
змін
до
Стат�т�
Товариства
�
зв’яз��
зі
збільшенням

стат�тно�о
 �апітал�
 товариства
 за
 підс�м�ами
 за�рито�о
 (приватно�о)

розміщення
а�цій.

Запропонована
реда	ція
змін
до
Стат�т�
Товариства:

“6.1.
 Стат�тний
 �апітал
 (стат�тний
 фонд)
 Товариства
 становить

5158156,50
�рн
(п’ять
мільйонів
сто
п’ятдесят
вісім
тисяч
сто
п’ятдесят

шість
�ривень
п’ятдесят
�опійо�).

6.2.
Стат�тний
�апітал
(стат�тний
фонд)
Товариства
поділено
на
491253

(чотириста
дев’яносто
одна
тисяча
двісті
п’ятдесят
три)
простих
іменних

а�цій
номінальною
вартістю
10,50
�рн
(десять
�ривень
п’ятдесят
�опійо�)

�ожна.”

За�альні
 збори
 22.11.2008
 р.
 відб�д�ться
 за
 адресою:
 м.
 Київ,

в�л. Святошинсь�а,
1
(за
місцем
знаходження
Товариства).


Почато�
зборів:
об
11.00.

Реєстрація
а�ціонерів:
з
10.00
до
10.55.

Реєстрація
 а�ціонерів,
 я�і
 приб�д�ть
 для
 �часті
 в
 позачер�ових

за�альних
 зборах
 АТЗТ
 “ПАРФУМ”,
 б�де
 здійснюватись
 за
 �мови

пред’явлення
 паспорта,
 представни�ів
 а�ціонерів
 —
 за
 �мови

пред’явлення
паспорта
та
належно
оформленої
довіреності.

Довід�и
за
тел.:
400-12-43,
204-43-05.

Правління
АТЗТ
“ПАРФУМ”

До
�ва�и
а	ціонерів

За	рито�о
а	ціонерно�о
товариства


“Мішелін
Проперті-У	раїна”

Ви	онавчий
 ор�ан
 ЗАТ
 “Мішелін
 Проперті-У	раїна”

о�олош�є
 про
 проведення
 за�альних
 зборів
 товариства

24 листопада
 2008
 ро	�
 о
 20.00
 за
 адресою:
 м.
 Київ,

в�л. Хрещати	,
34.

Порядо	
денний:


2.
Внесення
змін
до
стат�т�.

Реєстрація
�часни�ів
зборів
відб�деться
з
19.30
до
19.45.
Для
�часті
в

зборах
необхідно
мати
при
собі
до��мент,
що
засвідч�є
особ�
а�ціонера;
для

представни�ів
а�ціонерів,
�рім
до��мента,
що
засвідч�є
особ�,
—
дор�чення

на
право
�часті
�
зборах.
Довід�и
за
телефоном
(044)
235-13-18.

Дире	тор
ЗАТ
“Мішелін
Проперті-У	раїна”

До
�ва�и
а	ціонерів


За	рито�о
а	ціонерно�о
товариства

“Хандельсіммобіліен
Інвестмент
У	раїна”

Ви	онавчий
ор�ан
ЗАТ
“Хандельсіммобіліен
Інвестмент

У	раїна”
 о�олош�є
 про
 проведення
 за�альних
 зборів

товариства
25
листопада
2008
ро	�
о
20.00
за
адресою:

м.
Київ,
в�л.
Хрещати	,
34.

Порядо	
денний:


2.
Внесення
змін
до
стат�т�.

Реєстрація
�часни�ів
зборів
відб�деться
з
19.30
до
19.45.
Для
�часті
в

зборах
необхідно
мати
при
собі
до��мент,
що
засвідч�є
особ�
а�ціонера;
для

представни�ів
а�ціонерів,
�рім
до��мента,
що
засвідч�є
особ�,
—
дор�чення

на
право
�часті
�
зборах.
Довід�и
за
телефоном
(044)
235-13-18.

Дире	тор
ЗАТ
“Хандельсіммобіліен
Інвестмент
У	раїна”

До
�ва�и
а	ціонерів

А	ціонерно�о
товариства
за	рито�о
тип�

“Вз�ття”

Ви	онавчий
 ор�ан
 АТЗТ
 “Вз�ття”
 о�олош�є
 про
 про-

ведення
за�альних
зборів
товариства
26
листопада
2008

ро	�
о
20.00
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Хрещати	,
21.

Порядо	
денний:

3. Обрання
ново�о
реєстратора
(реєстро�трим�вача)
а�цій
товариства.

4. Вирішення
питання
щодо
��ладення
до�овор�
на
ведення
реєстр�

з
новим
реєстратором
та
затвердження
�мов
та�о�о
до�овор�.

Реєстрація
�часни�ів
зборів
відб�деться
з
19.30
до
19.45.
Для
�часті
в

зборах
необхідно
мати
при
собі
до��мент,
що
засвідч�є
особ�
а�ціонера;
для

представни�ів
а�ціонерів,
�рім
до��мента,
що
засвідч�є
особ�,
—
дор�чення

на
право
�часті
�
зборах.
Довід�и
за
телефоном
(044)
235-13-18.

Дире	тор
АТЗТ
“Вз�ття”

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

справі
№ 2-860/08
за
позовом
ЗАТ
“СК
Ін�омстрах”
до
Хаблен�а
Б.О.
про
відш�од�вання

матеріальної
 ш�оди
 в
 поряд��
 ре�рес�
 в
 я�ості
 відповідача
 Хаблен�а
 Б.О.,
 місце

проживання
я�ої:
м.
Київ,
в�л.
Артема,
40,
�в.
40.
Роз�ляд
справи
призначено
на
12.00

11 листопада
 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,
�аб.-зал
№
60.

В
разі
неяв�и
відповідача
Хаблен�а
Бориса
Оле�сандровича
в
с�дове
засідання
справа

б�де
роз�лядатись
в
її
відс�тності
за
наявними
�
справі
до�азами.
Крім
то�о,
с�д
роз’яснює

обов’язо�
повідомити
с�д
про
причини
неяв�и
в
с�дове
засідання.

С�ддя
Т.М.
Васильєва

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

справі
№
2-3035/08
за
позовом
Че�ерди
О.П.
до
Тюхтія
П.М.,
3-тя
особа:
відділ
опі�и
та

пі�л�вання
ШРДА
про
визнання
місця
проживання
дитини
в
я�ості
відповідача
Тюхтія
П.М.,

місце
проживання
я�ої:
м.
Київ,
в�л.
Т�р�енєвсь�а,
64/68,
�в.
49.
Роз�ляд
справи
призначено

на
16.30
21
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,
�аб.-зал
№
60.

В
разі
неяв�и
відповідача
Тюхтія
Павла
Ми�олайовича
в
с�дове
засідання
справа
б�де

роз�лядатись
в
її
відс�тності
за
наявними
�
справі
до�азами.

Крім
 то�о,
 с�д
 роз’яснює
 обов’язо�
 повідомити
 с�д
 про
 причини
 неяв�и
 в
 с�дове

засідання.

С�ддя
Т.М.
Васильєва

О	р�жний
 адміністратив-

ний
с�д
м. Києва
ви�ли�ає
я�

відповідача
 Кононен�а
 Оле�-

сандра
 Івановича
 (ід.
 �од

2216506491)
по
справі
 14/162

за
позовом
ДПІ
�
Солом’янсь�о-

м�
районі
м.
Києва
до
Кононен-

�а
Оле�сандра
 Івановича
про

стя�нення
забор�ованості.

С�дове
 засідання
відб�деть-

ся
21.10.
2008
р.
о
12.30
за
ад-

ресою:
м.
Київ,
в�л. Хрещати�,

10,
III
поверх,
зал
№5.

Ст�дентсь�ий
 �вито�,
 Від�ритий

міжнародний
 �ніверситет
 розвит��

людини
 “У�раїна”
 IV
 ��рс�, �р�пи


ПЗ-43
 на
 ім’я:
Новобранець В’ячес-

лав
Ми�олайович
вважати
недійсним.
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Кольороподіл А2
(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володи�

мирська, 51�а,

репроцентр 

газети

«Хрещатик».

Телефони: 

235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських

робіт.
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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.

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”   
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Павло ЖУРАВЛЬОВ, чемпіон
світ з і бо син , засл жений
майстер спорт :
— З сіх теле аналів не мож ви-

ділити я ийсь один, том що ди-
витися їх не вдається. Завдя и
про рес і абельном телебачен-
ню маю можливість вибирати з ве-
личезної іль ості аналів ті, я і
найбільше підходять моєм на-
строю і бажанню. Том весь пере-
ляд телевізора поля ає переми-
анні аналів. А дивитися на др -
жин — це все-та и поза он -
ренцією!

Наталя БУЧИНСЬКА, народна
артист а У раїни:
— Бра є час дивитися теле-

візор вза алі! Хіба що новини на
національних рейтин ових теле а-
налах, я і подають об'є тивн і ці-
ав інформацію. Та ож люблю
політичні то -шо на зразо про-
рам Саві а Ш стера. В лючаю

MTV, щоб б ти в рсі останніх м -
зичних новин, наші OTV та M1.
Часто орист юся інтернетом і
люблю читати ран ові азети. У
наш час не лише иянам, а й ба-
атьом раїнцям бра є час ди-
витися телебачення, а жін и це
мож ть зробити хіба що в салонах
раси!

Андрій БУДЯК, письменни :
— Найбільше люблю дивитися

на сво о малень о о синоч а. Для
ожно о бать а спостері ати за
розвит ом своєї дитини, станов-
ленням її я особистості — це ра-
дість. А ось телебаченням всти аю
насититися в робочий час, ос іль-
и сам є телепродюсером. Єди-
ний теле анал, я ий хочеться від-
значити,— ТРК У раїна. Нині в ньо-
о хороша динамі а розвит і сер-
йозне ставлення до наповнення
ефірно о час висо оя існим про-
рамним прод том.

ß íàéá³ëüøå 
ëþáëþ äèâèòèñÿ...

Сер ій КУЗЬМЕНКО, деп тат ВР V с ли ання:
— Я нещодавно, 5 вересня, свят вав малень ий бе-

нефіс — 60-річчя. Бенефіс вийшов розтя н тим— з рід-
ними та др зями свят вали днів чотири. Але най ра-
ще я поч вався, оли ми в олі близь их др зів б ли
на Дніпрі, ловили риб , стріляли ачо . Три дні я про-
вів я азці! Том най раща форма свят вання для
мене — на Дніпрі, на природі.

Іва RICH, співач а:
— Свій бенефіс бач в олі близь их людей, я і щи-

ро мене люблять і розділять мою радість. Це най о-
ловніше. А ще, я і ожній дівчині, хочеться, щоб се
на ад вало аз — ши арна с ня із щонайтонших
т анин, рочиста атмосфера, бальні танці на пар еті.
А я що на моєм заході ще і принц з'явиться, тоді
справді повірю, що аз и існ ють!

Василь БИК, с льптор:
— Я за інч ю працювати над образом-с льпт рою

малої форми, присвяченим Ліні Костен о, — це б де
моїм бенефісом. Робот по аж через рі на виставці
"Від Трипілля до сьо одення", я а відб вається раз на
два ро и. В мене щораз я вистав а, та і бенефіс!
Я ось я б в на симпозі мі Лівані, де виставив "Ви-
радення Європи". Триметрова с льпт ра на березі
моря ви ли ала аншла — це б в бенефіс!

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Для бенефіс потрібна подія, аби по азати зроб-

лене, це творчий звіт. Я влаштов ю творчі вечори, пре-
зент ю нові пісні й ниж и. Поділяю д м , що для бе-
нефіс потрібно щось більше, ніж алендарна дата. До
дня народження, с ажімо, потрібно написати нові тво-
ри чи вип стити омпа т-дис и.

ßêèì âè áà÷èòå 
ñâ³é áåíåô³ñ?

Êèÿíè á³ëüøå
ëþáëÿòü äèâèòèñÿ
òåëåâ³çîð, 
í³æ íà âëàñíèõ ä³òåé
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. 1+1 — 25 %
2. ÒÐÊ-Êè¿â — 25 %
3. Òåëåêàíàë "²íòåð"- 19 %
4. ÑÒÁ — 15 %
5. ICTV — 12 %
6. Íà âëàñíèõ ä³òåé — 5 %
7. Íà âëàñíó äðóæèíó (÷îëîâ³êà) — 3 %

“×åõîâñüêà àêòðèñà”
Êñåí³ÿ Í³êîëàºâà
Ñüîãîäí³ âîíà âîñòàííº ç³ãðàº “Âèøíåâèé ñàä”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні в Київ-
сь ом а адеміч-
ном театрі драми
і омедії на Лівом
березі Дніпра від-
б деться бенефіс
засл женої артист-
и У раїни Ксенії
Ні олаєвої. Він
присвячений 50-
річном ювілею,
я ий а триса від-
значила напередо-
дні. Увечері Ні о-
лаєва ви онає
роль Раневсь ої
виставі "Вишневий
сад". До слова, це
останній по аз
спе та лю, я ий
знімають з репер-
т ар , тож не про-
п стіть шанс поба-
чити най оловніш
чеховсь драм в
ори інальном
тра т ванні литов-
сь о о режиссера
Лінаса Зай а с а-
са.

Ðîëü àêòðèñè Ðàíåâ-
ñüêî¿ ä³ñòàëàñÿ áåíåô³-
ö³àíòö³ íå âèïàäêîâî.
Ãåðî¿íÿ Í³êîëàºâî¿ —
àêòðèñà íå ëèøå çà ïðî-
ôåñ³ºþ, à é çà ñâ³òîâ³ä-
÷óòòÿì. Êñåí³¿ æ ÿê
ïðåäñòàâíèö³ àêòîðñüêî¿
äèíàñò³¿, ïðàä³ä êîòðî¿
ãðàâ â îäíîìó òåàòð³ ³ç
Øàëÿï³íèì, öå äóæå
çíàéîìî. Ç'ÿâèâøèñü ó
áàòüê³âñüêîìó äîì³ ï³ñ-
ëÿ áàãàòîð³÷íî¿ â³äñóò-

íîñò³, ïåðøå ³ ºäèíå,
÷îãî âèìàãàº Ðàíåâ-
ñüêà,— çàãàëüíî¿ óâàãè ³
áëàãîãîâ³ííÿ. Òà îòî-
÷åííÿ îõî÷å ïðèéìàº
òàê³ óìîâè ãðè, àäæå ãå-
ðî¿íÿ ó âèêîíàíí³ Í³êî-
ëàºâî¿ ìèëà ³, ãîëîâíå,
ìóäðà æ³íêà.

Ñâîþ àêòîðñüêó êàð'-
ºðó Êñåí³ÿ ïî÷èíàëà â
Òåàòð³ ðîñ³éñüêî¿ äðàìè
³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, äå
òîä³ ãðàëà ³ ¿¿ ìàìà, Àí-
íà Í³êîëàºâà. Ïåðøà
çíà÷óùà ðîëü ìîëîäî¿
Í³êîëàºâî¿, Ñí³ãîâî¿ êî-
ðîëåâè â îäíîéìåíí³é
âèñòàâ³ çà êàçêîþ Àí-
äåðñåíà, çâåëà àêòðèñ íà
îäí³é ñöåí³: ìàìà òóò

ãðàëà áàáóñþ. Îäíàê
íàéâàæëèâ³øîþ ðîáî-
òîþ òèõ ðîê³â Êñåí³ÿ
ââàæàº ðîëü Ìàø³ ó
ï'ºñ³ ×åõîâà "×àéêà", â
ïîñòàíîâö³ Åäóàðäà
Ìèòíèöüêîãî äðàìà ìà-
ëà íàçâó "Ï'ÿòü ïóä³â êî-
õàííÿ". Ñàìå íà çàïðî-
øåííÿ Åäóàðäà Ìàðêî-
âè÷à àêòðèñà 1993 ðîêó
ïåðåéøëà ó ñòâîðåíèé ³
î÷îëþâàíèé íèì ³ ïî-
íèí³ Òåàòð äðàìè òà êî-
ìåä³¿, äå ç³ãðàëà áåçë³÷
÷óäîâèõ ðîëåé, çîêðåìà
Àííè Êàðåí³íî¿ â îä-
íîéìåíí³é âèñòàâ³ çà
ðîìàíîì Ëüâà Òîëñòîãî,
Ëþñ³ Êðàóí ó "Òàê ñê³í-
÷èëîñÿ ë³òî" çà ²ðâ³íîì

Øîó. Ãåðî¿í³ Í³êîëà-
ºâî¿ — öå ³íòåë³ãåíòí³
æ³íêè, çäàòí³ íà ñèëüí³
ïî÷óòòÿ. Âîíè áîðþòüñÿ
çà âëàñíå ùàñòÿ, à âè-
ïðîáóâàííÿ äîë³ ïðèé-
ìàþòü ³ç ÷åñòþ.

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ
Êñåí³ÿ Í³êîëàºâà ç³ãðàº
â òåàòð³ "Ñóç³ð'ÿ" ó âè-
ñòàâ³ çà ï'ºñîþ "Ñàìîò-
íÿ äàìà" ²ãîðÿ Àôàíàñü-
ºâà, ÷èì ïðîäîâæèòü
þâ³ëåéí³ óðî÷èñòîñò³.
Ïàðàëåëüíî àêòîðêà çí³-
ìàºòüñÿ ³ â ê³íî. ̄ ¿ ìîæ-
íà ïîáà÷èòè â òàêèõ
ô³ëüìàõ ³ ñåð³àëàõ, ÿê
"Ïîìàðàí÷åâå íåáî",
"Â³ò÷èì", "Ñåðöþ íå íà-
êàæåø"
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Я найбільше
люблю дивитися:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåì-

ïåðàòóðà âäåíü +13...+15°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +16°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +15...+17°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +14...+17°Ñ, âíî÷³ +6...+7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +12...+14°Ñ, âíî÷³ +6...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ,
âíî÷³ +6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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У свій ювілей а триса поч вається молодою і повною сил. У виставі Театр на лівом
березі "Та с інчилося літо" з Віталієм Лінець им


