
хрещатик
№177 (3393) середа, 1 жовтня 2008 року київська муніципальна газета

Êè¿âðàäà âèð³øóº êðèçó 
íà ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³
Ïðîåêò êîìïëåêñíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ï³äòðèìàëè 
95 ñòîëè÷íèõ äåïóòàò³â

“Á³ëüøå ïëàòèø — äàë³ ¿äåø”, “Äîðîãèé
áåíçèí+äåøåâèé ïðî¿çä = Êè¿âïàñòðàíñ”,
“Òðàíñïîðòíèêè òåæ õî÷óòü ¿ñòè” — ì³òèí-
ãîì ³ç òàêèìè ãàñëàìè ðîçïî÷àëàñÿ â÷îðà
ïîçàïëàíîâà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè. ßê ³ ïëàíóâà-
ëè, äåïóòàòè ç³áðàëèñÿ, àáè çàëàãîäèòè
òðàíñïîðòíó êðèçó ñòîëèö³. Ïðåäñòàâíèêè
ïðîôñï³ëîê äâîõ îñíîâíèõ êîìóíàëüíèõ

ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâ³çíèê³â ñòîëèö³ íå ðîç-
õîäèëèñÿ äî çàê³í÷åííÿ çàñ³äàííÿ. Òàì áà-
ãàòî â ÷îìó âèð³øóâàëè äîëþ íå ëèøå ï³ä-
ïðèºìñòâ, à é ñàìèõ ëþäåé. Àáè âîíè ìîã-
ëè ñïîñòåð³ãàòè çà ïðîöåñîì, çàñ³äàííÿ ñïå-
ö³àëüíî òðàíñëþâàëè ïî ãó÷íîìîâöþ.

Ïî÷àëàñÿ ñåñ³ÿ äîâîë³ íåçâè÷íî. Çàì³ñòü
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî öüîãî ðà-

çó áðèô³íã ïðîâîäèâ ãîëîâà ñïåö³àëüíî ñòâî-
ðåíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñ-
ïîðòíèõ ïðîáëåì ñòîëèö³ Îëåêñàíäð Ç³í÷åí-
êî.

“Ïèòàííÿ, ÿêå ðîçãëÿäàòèìåìî, ñüîãîäí³
á³ëüø í³æ âàæëèâå äëÿ ñòîëèö³. Ïðî öå
ñâ³ä÷èòü õî÷à á òå, ùî ãàëóçåâà ñåñ³ÿ â³ä-
áóâàºòüñÿ âïåðøå”,— ðîçïî÷àâ â³í. Äàë³
ïàí Ç³í÷åíêî êîðîòêî ïîâ³äîìèâ ïðî ðå-
çóëüòàòè òðèòèæíåâîãî àíàë³çó ñïåö³àë³ñ-
òîì ñèòóàö³¿ â ãàëóç³. “Ñòàí ï³äïðèºìñòâ
óêðàé ñêëàäíèé. Êîíñåðâóâàííÿ ñèòóàö³¿
ìîæå çàê³í÷èòèñÿ ïîãàíî. Íàðîñòàííÿ
ïðîáëåìè ïî÷àëîñÿ ùå â ê³íö³ 90-õ ðîê³â.
Äîïóñòèëè òå, ùî äâà ñïàëüíèõ ðàéîíè
(Òðîºùèíà òà Òåðåìêè) ëèøèëèñÿ áåç ìåò-
ðî, ÷åðåç Äí³ïðî íà ñüîãîäí³ ìè ìàºìî ëè-
øå ÷îòèðè ìîñòè, Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè íåìàº,
— ïåðåðàõîâóâàâ ïàí Ç³í÷åíêî. Â³í ï³äñó-
ìóâàâ, ùî “áåç ðàäèêàëüíèõ çì³í ó ãàëóç³
íå îá³éòèñÿ”.

Ðîáî÷à ãðóïà çàïðîïîíóâàëà ðîçðîáèòè òà
çàáåçïå÷èòè ó ì³ñò³ âèïåðåäæàëüíèé õàðàê-
òåð ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Íàïðèêëàä, óðàõóâàòè â íîâîìó Ãåíåðàëü-
íîìó ïëàí³ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òà ïëîù³
äîð³ã, ÿêèõ íàðàç³ ó ì³ñò³ ëèøå 2 % â³ä çà-
ãàëüíî¿ òåðèòîð³¿ çàáóäîâè. Ó òîé æå ÷àñ ó
ºâðîïåéñüêèõ ì³ñòàõ, òàêèõ ÿê Ïðàãà, Áðà-
òèñëàâà, ö³ ïîêàçíèêè ñòàíîâëÿòü 15—18%.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ç³í÷åíêà, ïð³îðèòåò
ðîçâèòêó ñàìå êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó â
ì³ñò³ ìàº çáåðåãòèñÿ, òîìó çàïðîïîíóâàëè
çàáîðîíèòè ïðèâàòèçàö³þ “Êè¿âïàñòðàí-
ñó” òà “Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó”. Îäíàê
ï³äïðèºìñòâà ìàþòü âèéòè íà ðåíòàáåëü-
í³ ð³âí³, íàñàìïåðåä äëÿ òîãî, àáè â÷àñíî
ðåìîíòóâàòè òåõí³êó òà çàáåçïå÷óâàòè áåç-
ïå÷í³ ïåðåâåçåííÿ. Â ³äåàë³ ¿õí³ ïðèáóòêè
ìàëè á ïîïîâíþâàòè ì³ñüêèé áþäæåò.

Îäíàê ³ç çàñëóõàíèõ ï³çí³øå çâ³ò³â êåð³â-
íèê³â, äîñÿãòè ³äåàëó âäàñòüñÿ ùå íåñêî-
ðî. Îñê³ëüêè òàðèôíó ïîë³òèêó íå çì³íþ-
âàëè âæå 8 ðîê³â, áîðãè ñÿãíóëè ñîòåíü
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, à åêñïëóàòàö³ÿ íàäàë³
áåç îíîâëåííÿ òåõí³÷íîãî îñíàùåííÿ ïî-
äåêóäè ñòàëà çàãðîçëèâîþ.

За інчення на 2-й стор.
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора "семимильний" ро до розв'язання транспортної проблеми
столиці зробила Київрада. Більшістю олосів деп тати хвалили за-
пропонований робочою р пою омпле сний прое т рішення з подо-
лання ризи. До мент передбачає понад 30 заходів від збільшення
іль ості дорі столиці аж до зміни тариф на проїзд до двох ри-
вень. Одна зміни не вдарять по ишенях соціально незахищених и-
ян — для них збереж ть сі піль и. А для тих, хто часто орист ється
ом нальним транспортом, залишать стар цін річних проїзних.
Натомість за отримані приб т и підприємства-перевізни и змож ть
арант вати иянам безпечні перевезення на європейсь ом рівні.
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Íåçàáàðîì åâàêóàòîðè ïðàöþâàòè-
ìóòü íà äîðîãàõ Êèºâà ö³ëîäîáîâî. Äëÿ
ï³äâèùåííÿ áåçïåêè ðóõó ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî öå ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà òå, ùîá
ñïåöòåõí³êà ³ âíî÷³ ïðèáèðàëà ç äîðî-
ãè çàëèøêè ÄÒÏ, à òàêîæ íåäáàëî
ïðèïàðêîâàí³ àâòîìîá³ë³, â³äïîâ³äàòè-
ìå ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”. Êð³ì
òîãî, ìåð³ÿ çâåðíåòüñÿ äî ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ó Êèºâ³, àáè ì³ë³ö³-
ÿíòè òåæ ö³ëîäîáîâî áðàëè ó÷àñòü ó çà-
òðèìàíí³ òà åâàêóàö³¿ ìàøèí ó ðàç³ ïî-
ðóøåííÿ ¿õí³ìè âëàñíèêàìè äîðîæí³õ
ïðàâèë

Êè¿âðàäà çàòâåðäèòü 
ïåðåë³ê 
ïðèðîäîîõîðîííèõ 
çàõîä³â

Íà çàõîäè ùîäî çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ
öüîãî ðîêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëèëè
ìàéæå 11 ìëí ãðí. Ç íèõ 1,1 ìëí ãðí âè-
òðàòèëè íà îáëàäíàííÿ â³äñò³éíèê³â
Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿, 1,5 ìëí
ãðí — íà àåðîáí³ ñòàá³ë³çàòîðè äëÿ íå¿ æ.
Çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â ðåêîíñòðóþþòü
ïàðê ³ìåí³ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ òà ïàðê “Â³äðàäíèé”
íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ. Çà ñëîâàìè
íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïèòàíü îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà Âîëîäèìèðà Òðî-
êîçà, ì³ñòî çàêóïèëî ñîðáåíò äëÿ ë³êâ³-
äàö³¿ àâàð³é íà âîä³, à òàêîæ ïðîäîâæóº
ðîáîòó ç³ çáèðàííÿ ëàìï, ùî ì³ñòÿòü
ðòóòü, ó øêîëàõ òà ³íøèõ áþäæåòíèõ óñ-
òàíîâàõ. Ñòîëèöÿ òàêîæ ïðèäáàëà íîâ³ò-
í³ òåõíîëîã³¿ äëÿ ë³êóâàííÿ áàãàòîâ³êî-
âèõ äåðåâ. Ö³ çàõîäè âæå ðåàë³çóþòü, à
ïîâíèé ïåðåë³ê íåçàáàðîì áóäå çàòâåð-
äæåíî íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

Êè¿âðàäà âèð³øóº
êðèçó íà ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

За р бі пор шення, а особливо
розтрати, ерівни ів ом нальних
підприємств одраз звільнятим ть.
Та ий прое т рішення підтримали
члени бюджетної омісії Київради.
На засіданні деп тати та ож роз ля-
н ли питання форм вання запас
зерна для столиці та зміни до бю-
джет . Щодо останньо о — абмін
"до ин в" 40 млн рн на зарплати
працівни ам соціальної сфери, од-
на забрав 15 млн рн, передбаче-
них на два транспортних об'є ти до
Євро-2012.

Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ñõâàëèëà çàõî-
äè, ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ çàïàñ³â çåðíà
òà ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ ñòîëèö³. Äëÿ
öüîãî “Êè¿âìëèí” çàêóïèòü òðèì³ñÿ÷íèé çàïàñ
çåðíà — ïðèáëèçíî 53 òèñ. òîíí ïøåíèö³ ³ 22
òèñ. òîíí æèòà. Êîøòè çàëó÷àòü êðåäèòí³. Ïðè
ö³í³ òîííè çåðíà 1200 ãðí íà ôîðìóâàííÿ çà-
ïàñó ïîòð³áíî 97,7 ìëí ãðí. Öþ ñóìó ïëàíó-
þòü âçÿòè ï³ä 25 % ð³÷íèõ. Òðè ÷âåðò³ â³ä â³ä-
ñîòê³â ïîãàøàòèìóòü ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Ñêîðèñòàâøèñü íàãîäîþ, âèðîáíèêè õë³áà
ðîçïîâ³ëè ÷ëåíàì êîì³ñ³¿ ïðî ñòàí ñâî¿õ ñïðàâ.
Âèÿâèëîñÿ, çà äðóãèé êâàðòàë “Êè¿âõë³á” òà
“Êè¿âìëèí” íà âèðîáíèöòâ³ ñîö³àëüíèõ âèä³â
õë³áà çàçíàëè çáèòê³â íà ñóìó 48 ìëí ãðí. ² öå
ïîïðè òå, ùî õë³á ïîäîðîæ÷àâ óäâ³÷³. Çà ñëî-
âàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âìëèí” Âî-
ëîäèìèðà Ïî÷åïà, ñüîãîäí³ 90 % ïðîäóêö³¿ —
ñîö³àëüí³ âèäè, âàðò³ñòü ÿêèõ ³ äîñ³ ðåãóëþº
ì³ñòî. “Ö³íè çðîñëè, à íàì ³ äîñ³ ðîçïîâ³äà-
þòü ïðî âåëèê³ çáèòêè. Ìîæå, âîíè âèíèêà-
þòü íå ÷åðåç ñîö³àëüí³ ñîðòè õë³áà, à ÷åðåç ïî-
ãàíèõ ãîñïîäàðíèê³â íà ï³äïðèºìñòâàõ? — ï³-
äîçðþº çàñòóïíèê ãîëîâè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿

²ííà Íîâàê. — Òðåáà âñå ÿê ñë³ä ïðîàíàë³çó-
âàòè”.

Çâàæàþ÷è íà öåé ôàêòîð, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ï³ä-
òðèìàëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèê³â. Ðàí³øå íà ðîçãëÿä
äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ïðîïîíóâàëîñÿ âñòàíîâè-
òè äîñèòü æîðñòêèé êîíòðîëü çà íà÷àëüíèêà-
ìè òàêèõ ï³äïðèºìñòâ. Êåð³âíèêè ìàëè óçãî-
äæóâàòè ç äåïóòàòàìè âèòðàòè, âèù³ 50 òèñ.
ãðí. Íîâèì ïðîåêòîì îáìåæåííÿ çíÿò³. “Í³ ó
êîãî íå âèíèêàº ñóìí³âó, ùî Êè¿âðàäà ìàº
êîíòðîëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Àëå ÿêùî ïðî êîæåí êðîê òà êîæíó
öèôðó çâ³òóâàòè ï³ä ÷àñ ðîáîòè, òî íà öþ òÿ-
ãàíèíó éòèìå çàíàäòî áàãàòî ÷àñó”, — ââàæàº
äåïóòàò Âàñèëü Ñåí÷óê. Âîäíî÷àñ, çà éîãî ñëî-
âàìè, ñïðàâä³ òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè êå-
ð³âíèêè çëîâæèâàþòü ³ óêëàäàþòü íåçðîçóì³ë³
óãîäè íà 15—20 ìëí ãðí. “Êîæíå ï³äïðèºì-
ñòâî íàïåðåäîäí³ ðîêó ïîäàâàòèìå ÷³òêèé åêî-
íîì³÷íèé ïëàí. Â ê³íö³ ðîêó â³äñòåæóâàòè-
ìóòü, ÷è áóëè ïîðóøåííÿ. ßêùî òàê — ïðè-
çíà÷àòèìóòü íåçàëåæíèé àóäèò, à ç êåð³âíèêîì
ðîçðèâàòèìóòü êîíòðàêò, òîáòî çâ³ëüíÿòè-
ìóòü”,— ðîçïîâ³â â³í.

Íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ðîçãëÿíóëè òàêîæ çì³-
íè äî áþäæåòó. Ïðàâêè çóìîâëåí³ çîêðåìà
òèì, ùî ç äåðæáþäæåòó íàä³éøëî 40 ìëí
ãðí — äîòàö³¿ íà ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè ïðà-
ö³âíèêàì ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Êîøòè íàïðàâ-
ëÿòü äëÿ ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè — 21,1 ìëí ãðí,
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ — 14,1 ìëí ãðí, êóëüòóðè
òà ìèñòåöòâà — 2,9 ìëí ãðí.

Âîäíî÷àñ Êàáì³í âèð³øèâ ïåðåðîçïîä³ëèòè
ãðîø³, âèä³ëåí³ öüîãîð³÷ Êèºâó íà ôóíêö³¿
ñòîëèö³. Òàê ì³ëüéîí ãðèâåíü çàáðàëè ç áóä³â-
íèöòâà òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè â ðàéîí³ ìîñ-
òó Ïàòîíà. Ùå 14 ìëí ãðí — ç áóä³âíèöòâà
âîêçàëó íà Äàðíèö³. Îäåðæàí³ 15 ìëí ñïðÿ-
ìóâàëè íà ðåêîíñòðóêö³þ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ïåðøèõ äâà îá’ºêòè âõî-
äÿòü äî ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012.
Òèì ÷àñîì áóäèíîê ñóäó ïåðåáóâàº ó äåðæàâ-
í³é âëàñíîñò³

Учора ерівництво нашої держави та міста з стрічало ороля Швеції Карла XVI Г става та оролев Сільвію. У рам ах сво о візит висо оповажні ості
відвідають Національний заповідни «Софія Київсь а» та Національн опер У раїни.

Åâàêóàòîðè íåñòèìóòü 
í³÷íó âàðòó

Êàáì³í çàëèøèâ ñòîëèöþ
áåç Äàðíèöüêîãî âîêçàëó 
Ç ô³íàíñóâàííÿ îá’ºêòà çàáðàëè 14 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Ñòàí ñâîãî ï³äïðèºìñòâà íà÷àëüíèê
ñòîëè÷íîãî ìåòðî Ïåòðî Ì³ðîøíè-
êîâ, îêð³ì òàáëèöü, âëó÷íî ïðî³ëþñ-
òðóâàâ àíåêäîòîì: “Í³ÿê íå ðîçóì³þ,
íàâ³ùî ò³òêà â áóäö³ á³ëÿ åñêàëàòîðà:
³ íå ñïèòü, ³ íå ðîáèòü í³÷îãî,— äè-
âóºòüñÿ îäèí ïàñàæèð. — “Ïåäàë³ êðó-
òèòü”, — çàïåâíÿº éîãî ³íøèé”. Æàðò
äåïóòàòè ñïðèéíÿëè ñóìíèì ñì³õîì.
Íå êðàùà ñèòóàö³ÿ, ÿê âèÿâèëîñÿ, ³ â
“Êè¿âïàñòðàíñ³”. Ì³ëüéîíí³ áîðãè òà
çîáîâ’ÿçàííÿ íàçáèðàëèñÿ é ó “Êè-
¿âàâòîäîðó”. Âèñëóõàâøè âñ³õ, çàïðî-
ïîíîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ äåïóòàòè
óõâàëèëè ÷è íå âñ³ì ïðèñóòí³ì ñêëà-
äîì — 95 ãîëîñàìè. ßê óæå ïèñàâ
“Õðåùàòèê”, ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ ïå-
ðåäáà÷àòü êîøòè íàñàìïåðåä äëÿ ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ç ïîãàøåííÿ áîð-
ã³â òà çàêóï³âë³ äîäàòêîâîãî ðóõîìîãî
ñêëàäó äëÿ ï³äïðèºìñòâ. Òèì ÷àñîì,
íàðîùóâàòè àêòèâè äëÿ ïîòî÷íèõ âè-
òðàò, ï³äâèùåííÿ çàðïëàòí³ ïðàö³âíè-
êàì òà ïîòî÷íèõ ³ êàï³òàëüíèõ ðåìîí-

ò³â âîíè áóäóòü çà ðàõóíîê çá³ëüøåí-
íÿ íàäõîäæåíü â³ä ðåêëàìè òà íîâèõ
òàðèô³â íà ïðî¿çä.

Âàðò³ñòü îñòàííüîãî îáãîâîðþâàëè
÷è íå íàéäîâøå. Äåïóòàòè ä³éøëè
âèñíîâêó, ùî íàéîïòèìàëüí³øèì ñòà-
íå 2 ãðèâí³ çà ðàçîâó ïî¿çäêó. Òàêî¿
æ äóìêè ïðèòðèìóºòüñÿ íà÷àëüíèê ÃÓ
ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Âà-
ñèëü ßñòðóáèíñüêèé. Îñòàòî÷í³ òàðè-
ôè çàòâåðäæóâàòèìå ìåð³ÿ, âîíè íå
ïåðåâèùàòü ðåêîìåíäîâàí³.

Îäíàê ñò³ëüêè ïëàòèòèìóòü ò³, õòî
íå ÷àñòî êîðèñòóºòüñÿ ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì — ó âàðòîñò³ ð³÷íîãî
ïðî¿çíîãî êâèòêà çàëèøèëè ñòàð³ ðîç-
ö³íêè — 50 êîï³éîê. Íà ðîçãëÿä àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïîäàëè ãðàíè÷í³ òàðèôè
íà ïðî¿çä, âñòàíîâèòè âèù³ â³ä ðåêî-
ìåíäîâàíèõ ìåð³ÿ íå ìàòèìå ïðàâà.
Ïîäáàëè äåïóòàòè é ïðî ñîö³àëüíî íå-
çàõèùåí³ âåðñòâè êèÿí. ¯ì çáåðåæóòü
óñ³ ï³ëüãè, à òàêîæ âïðîâàäÿòü ñîö³-
àëüíó êàðòêó êèÿíèíà

Марина ГУБЕНКО,
“Хрещати ”

Термін

Вид транспорт

місяць вартал рі

метро 80 рн 199 рн 365 рн

Метро+один наземний 130 рн 325 рн 575 рн

Всі види 199 рн 499 рн 799 рн

Âèùèìè òàðèôè íà ïðî¿çä íå âñòàíîâëÿòü

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Ïðîåêò êîìïëåêñíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè
ï³äòðèìàëè 95 ñòîëè÷íèõ äåïóòàò³â
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Îñ³ííº ïðèáèðàííÿ ñòîëèö³
Ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ ðîçïî÷àëè ç íàéã³ðøèõ

Â³äó÷îðà â ñòîëèö³ ðîçïî÷àâñÿ
îñ³íí³é ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ.
Ïðîòÿãîì óñüîãî öüîãî ïåð³îäó
ÿê³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò ïåðåâ³ðÿ-
òèìå ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ. Ïîïåðåä-
íüî ñêëàäåíî ÷åðãîâ³ñòü ³íñïåêòó-
âàííÿ êîæíîãî ðàéîíó. Ïåðøèìè
òàêî¿ ÷åñò³ â÷îðà óäîñòî¿ëèñÿ ñâÿ-
òîøèíö³ é ñîëîì’ÿíö³.

Óçäîâæ ìàðøðóòó îá’¿çäó Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó, ïî÷èíàþ÷è
â³ä ïðèì³ùåííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿, ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè êî-
ìóíàëüíèê³â, ÿê³ áàäüîðî ðåìîí-
òóâàëè äîðîãè, ï³äì³òàëè âóëèö³,

ðîçêèäàëè íà êëóìáàõ ÷îðíîçåì.
Àëå òðàïëÿëèñÿ é òàê³ ì³ñöÿ, ÿêèõ,
ÿê êàæóòü, ùå íå òîðêàëàñÿ ì³òëà
äâ³ðíèêà. Êóïè îñ³ííüîãî ëèñòÿ
“ïðèêðàøàëè” âóë. Êîòåëüíèêîâà
òà Âåðõîâèííó. Îêð³ì öüîãî, ïî-
äåêóäè çà ïàðêàíàìè âèâèùóâà-
ëèñÿ ãîðè ñì³òòÿ. Õî÷à ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ïåòðî Ö³í-
íèê é çàïåâíÿâ, áóö³ìòî ïðèáèðà-
þòü íå ò³ëüêè ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî é

âåñíÿíîãî ì³ñÿ÷íèê³â, à é ïðîòÿ-
ãîì ðîêó, ïîáà÷åíå íå ðàäóâàëî
îêî. Çîêðåìà, â ïðèâàòíîìó ñåê-
òîð³ íà âóë. Îñ³íí³é. Òóò äàâíî
ïîòðåáóþòü ðåìîíòó ³ ïàðêàíè, ³
ïðî¿æäæà ÷àñòèíà. Ïåðåä îãîðî-
æàìè ³ çà íèìè — äâîìåòðîâ³
áóð’ÿíè ³ âñå òå æ ñàìå ñì³òòÿ.

“Ïîòð³áíî øòðàôóâàòè âëàñíè-
ê³â äâîð³â, ÿê³ âèðîùóþòü òàê³
äæóíãë³”,— ââàæàº çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷.

Â³í ê³ëüêà ðàç³â ïîçàïëàíîâàíî
çóïèíÿâ ðåéäîâèé àâòîáóñ, ùîá
îãëÿíóòè íàâêîëèøí³ òåðèòîð³¿.
Òàê, ó äâîð³ áóäèíêó íà Êëàâä³-
¿âñüê³é ñòîÿëè ïåðåïîâíåí³ ð³ç-
íèì ìîòëîõîì êîíòåéíåðè, à íà
Ãíàòà Þðè, 10 óçàãàë³ âëàøòóâà-
ëè ñì³òòºçâàëèùå ðàéîííîãî
ìàñøòàáó. Ïîðÿä õòîñü ðîçðèâ
êàíàâó, íå ìàþ÷è íà öå îðäåðà.

Çîâñ³ì ³íøà êàðòèíà â Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. Òóò çíà÷íî

÷èñò³øå. Êîìóíàëüíèêè âñòèãëè
ïðèáðàòè é âèâåçòè ëèñòÿ òà ñì³ò-
òÿ. Õî÷à ³ íå çâ³äóñ³ëü. ×åðâîíî-
æîâòèé ïðèðîäíèé êèëèì ðÿñíî
âêðèâ òåðèòîð³¿ íà âóë. Íîâîïî-
ëüîâ³é òà Ñóçäàëüñüê³é.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà
ÃÓ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì Êèºâà Â³êòîð Êóíö, Ñî-
ëîì’ÿíñüêèé ðàéîí ìàº çíà÷íî
êðàùèé âèãëÿä ïîð³âíÿíî ç³
Ñâÿòîøèíñüêèì. “Õî÷à òóò òà-
êîæ º ñâî¿ îãð³õè, — çàçíà÷èâ
â³í. — Çîêðåìà, íåìàº êîíòåé-
íåð³â äëÿ ñì³òòÿ â ïðèâàòíîìó
ñåêòîð³, ÷èìàëî àâò³âîê ïàðêó-
þòü íà òðîòóàðàõ òà â çåëåí³é çî-
í³”. Â³í äîäàâ, ùî ì³ñÿ÷íèê ò³ëü-
êè ðîçïî÷àâñÿ. Òîæ ìîæíà ñïî-
ä³âàòèñÿ, ùî äî ëèñòîïàäà ðàéî-
íè âïîðàþòüñÿ ³ç çàâäàííÿì.

ßê ïîâ³äîìèëè ó÷îðà “Õðåùà-
òèêó” â Call-öåíòð³ (051), ñâÿòî-
øèíö³ º àíòèë³äåðàìè ñåðåä
ðàéîí³â ó áàãàòüîõ “íîì³íàö³ÿõ”.
Òàê, ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó,
ñàìå òàìòåøí³ ìåøêàíö³ íàéá³ëü-
øå ñêàðæèëèñÿ â Ñëóæáó äîïî-
ìîãè ìåðà êèÿíàì íà íåçàäîâ³ëü-
í³ àñôàëüòóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, îñâ³òëåííÿ ñõîäîâèõ
êë³òèí. Îêð³ì öüîãî, ó ðàéîí³
íàéìåíøèé â³äñîòîê ðåàãóâàííÿ
íà çâåðíåííÿ ñòîñîâíî ñêë³ííÿ
òà ðåìîíòó â³êîí íà ñõîäîâèõ êë³-
òèíàõ. ²ç 140 çàïèò³â ì³ñöåâ³ êî-
ìóíàëüíèêè â³äðåàãóâàëè ïîêè
ùî ëèøå íà 29. Íå ë³ïø³ ñïðàâè
³ ç ðåìîíòîì òà çàì³íîþ âõ³äíèõ
äâåðåé. Òóò ðàéîí òàêîæ ïåðøèé
ççàäó. Àäæå ³ç 125 æåê³âö³ ïðèñëó-
õàëèñÿ ò³ëüêè äî 30 ñèãíàë³â.
Íàéá³ëüøå ñêàðã íàä³éøëî ñòî-
ñîâíî âñòàíîâëåííÿ íîâèõ òà ðå-
ìîíòó ñòàðèõ êîíòåéíåð³â äëÿ
ñì³òòÿ (279). Çíà÷íî ë³ïø³ ñïðà-
âè ó ñîëîì’ÿíö³â. Âîíè ïàñóòü
çàäí³õ ò³ëüêè â ïèòàííÿõ êðîíó-
âàííÿ äåðåâ, áî ñàìå ç öüîãî ïðè-
âîäó íàä³éøëî íàéá³ëüøå äçâ³í-
ê³â äî Call-öåíòðó (74)

Ë³ñîðóáè â öåíòð³ ì³ñòà
Ó÷îðà â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ á³çíåñìåíè ðóáàëè ñêâåð

Ó÷îðà íåâ³äîì³ îñîáè çð³çàëè äâà äåñÿò-
êè äåðåâ íà çñóâîíåáåçïå÷íîìó ñõèë³ â ðàéî-
í³ âóëèö³ Îñòàïà Âèøí³. Ë³ñîðóáè ïî÷àëè
ñâîþ ÷îðíó ñïðàâó çðàíêó. Ñïîëîõàí³ ìåø-
êàíö³ âèêëèêàëè ì³ë³ö³þ òà æóðíàë³ñò³â
“Õðåùàòèêà”. Íàðÿä ì³ë³ö³¿, ÿêèé ïðèáóâ íà
ì³ñöå ïîä³¿, ïîëèøèâ éîãî, í³÷îãî íå ïîâ³-
äîìèâøè ìåøêàíöÿì. Ïîâåä³íêîþ ëþäåé,
ÿê³ ðóáàëè äåðåâà, íå áîÿ÷èñü âëàäè, áóëè
øîêîâàí³ íàâ³òü äåïóòàòè. Äåïóòàò Ïå÷åð-
ñüêî¿ ðàéðàäè ç Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî Ë³ä³ÿ Ì³ñ³íà, ÿêà ïðè¿õàëà ï³äòðèìàòè
æèòåë³â, ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî âîíà
ñïàíòåëè÷åíà òàêèì àêòîì âàíäàë³çìó. “Í³-
êîëè íå äóìàëà, ùî ìîæíà îñü òàê ñåðåä á³-
ëà äíÿ âèðóáóâàòè äåðåâà. ² íàâ³òü íåâ³äî-
ìî äî êîãî çâåðòàòèñÿ. ßêèéñü ìîëîäèê, ùî
íàçâàâ ñåáå Àíàòîë³ºì Í³ê³ò³íèì, àëå íå
ï³äòâåðäèâ öå æîäíèì îñîáèñòèì ÷è ñëóæ-
áîâèì ïîñâ³ä÷åííÿì, ïîêàçàâ ìåí³ êñåðîêî-
ï³þ í³áèòî ÿêîãîñü àêòó íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó öüîìó ì³ñö³. Òà é
òî, çðîáèâ öå ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ íàçâà-
ëàñÿ äåïóòàòîì”, ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”

ïàí³ Ì³ñ³íà. ßñíà ð³÷, ùî âñòàíîâèòè çà
êñåðîêîï³ÿìè çàêîííî ÷è íåçàêîííî çä³éñ-
íþþòü âèðóáóâàííÿ äåðåâ íåìîæëèâî. Äå-
ïóòàòêà ðîçâîäèòü ðóêàìè, ïîîá³öÿëà íå çà-
ëèøèòè ôàêò çíèùåííÿ äåðåâ áåç óâàãè. “Çà
íèí³øí³ì çàêîíîäàâñòâîì, ³í³ö³éîâàíèì
Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì, âëàñíèê ä³ëÿíêè
ìàâ áè ïîïåðåäíüî îáîâ’ÿçêîâî ïðîâåñòè
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ùîá ïîÿñíèòè ìåø-
êàíöÿì, ùî ðîáèòèìóòü íà ïðèëåãë³é òåðè-
òîð³¿, à ëèøå ïîò³ì ÷èíèòè ÿê³ñü ä³¿. À â öüî-
ìó âèïàäêó í³÷îãî òàêîãî íå áóëî çðîáëå-
íî”, — îáóðþâàëàñÿ âîíà.

“Õðåùàòèêó” òîé ñàìèé ïàí Í³ê³ò³í íà-
çâàâñÿ ïðåäñòàâíèêîì âëàñíèêà ä³ëÿíêè —
êîìïàí³¿ “Òåðà ²íâåñòìåíñ” òà çàÿâèâ, ùî
âñ³ äîêóìåíòè, ÿê³ äàþòü éîìó äîçâ³ë ðóáà-
òè äåðåâà, çíàõîäÿòüñÿ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàé-
â³ää³ë³ ì³ë³ö³¿. Òàì êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ
â³äìîâèëèñÿ. Õî÷åòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî ä³ç-
íàòèñÿ á³ëüøå ïîùàñòèòü ïðåäñòàâíèêàì
ì³ñöåâîãî äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó. Âèäàííÿ
æ îá³öÿº ïî³íôîðìóâàòè ÷èòà÷³â ïðî ïåðè-
ïåò³¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ïîä³é

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в рам ах старт в
столиці осінньо о місяч-
ни а з бла о строю відб -
лася перевір а Святошин-
сь о о і Солом'янсь о о
районів. З'яс валося, в
них по-різном ставляться
до наведення поряд .
Та , святошинців можна
побачити пи листя і
сміття навіть пор ч із
приміщенням райдержад-
міністрації, б р'яни та ді-
ряві пар ани — в приват-
ном се торі. До то о ж,
районі низь ий відсото

реа вання на звернення
меш анців до Call-центр
щодо незадовільно о бла-
о строю. У їхніх с сідів
солом'янців на в лицях і
дворах значно чистіше, та
все ж та и недолі и трап-
ляються. Насамперед не-
має онтейнерів для сміт-
тя в приватном се торі,
машини пар ють на тро-
т арах та в зеленій зоні.

Після осінньо о місячни а з бла о строю в лиці міста матим ть охайніший ви ляд

Ці дерева до вчора захищали приле лі б дин и від зс вів р нт

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора невідомі особи майже без жодних пояснень зрізали два де-
сят и дерев с вері на в лиці Остапа Вишні, що Печерсь ом
районі. Просто на очах об рених меш анців нав олишніх б дин ів.
Люди ви ли али міліцію, я а, проте, з пиняти вир б вання відмови-
лася. На захист природи стали лише місцеві деп тати та ж рналісти.
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Áàðèíÿ ëÿãëè ³ æäóòü
Ôðàêö³ÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ãîòîâà äîìîâëÿòèñÿ íà áóäü-ÿêèõ óìîâàõ
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

Учора в парламенті вже звично
тривала дис сія про створення
нової оаліції. Головний часни
процес — БЮТ — нама ається
помиритися із президентсь ими
силами, водночас залишаючи на-
дію на об'єднання ре іоналам.
Проте та а позиція соратни ів
Юлії Тимошен о по и що не при-
носить їм дивідендів. І Партія ре-
іонів, і "Наша У раїна" відч ва-
ють небажання БЮТ іти на вибо-
ри, а том нама аються ди т ва-
ти свої мови.

Íà â³äì³íó â³ä ìèíóëîãî òèæíÿ, ó÷îðà ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ íå âèäíî áóëî ïàëêèõ îá³é-
ì³â äåïóòàò³â â³ä ÁÞÒ ³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ó
êóëóàðàõ ðåã³îíàëè êîíñòàòóâàëè áåçðå-
çóëüòàòíå çàâåðøåííÿ ïåðåìîâèí òà âè-
ñëîâëþâàëè áàæàííÿ éòè íà âèáîðè. Ñî-
þç êîëèøí³õ çàïåêëèõ âîðîã³â íå êëå¿òü-
ñÿ, ÿê ³ âàð³àíòè â³äíîâëåííÿ "äåìîêðà-
òè÷íî¿" êîàë³ö³¿. Ïîë³òè÷í³ ñèëè ñïîñòåð³-
ãàþòü, ÿê Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî íàìà-
ãàºòüñÿ ùîñèëè ñòâîðèòè êîàë³ö³þ, ó ÿê³é
éîãî ë³äåð çàëèøèòüñÿ ïðåì'ºðîì.

Íà âèáîðè ÁÞÒ ³òè íå õî÷å. Àëå ÷àñ
íåâáëàãàííî ñïëèâàº. Äî 3 æîâòíÿ, êîëè
Ïðåçèäåíò ìàòèìå ïðàâî ðîçïóñòèòè Âåð-
õîâíó Ðàäó, çàëèøàºòüñÿ äåäàë³ ìåíøå ÷à-
ñó. "ßêå ñüîãîäí³ ÷èñëî: ïåðøå ÷è òðè-
äöÿòå? Òðèäöÿòå, ïîãàíî, ùî íåìàº òðè-
äöÿòü ïåðøîãî",— æàë³âñÿ áþò³âåöü Àí-
äð³é Øê³ëü êîëåç³ ç "Íàðîäíî¿ ñàìîîáî-
ðîíè" Êèðèëîâ³ Êóëèêîâó. Ñàì ïàí Êó-
ëèêîâ á³ãàâ ïî ïàðëàìåíòó ³ç ïàïêîþ ç
ï³äïèñàìè äåïóòàò³â â³ä ÍÓ—ÍÑ çà ñòâî-
ðåííÿ êîàë³ö³¿ ç ÁÞÒ, ïðîòå â³äìîâëÿâñÿ
ïîêàçóâàòè ò³ ïàïåðè ïðåñ³. Ùîïðàâäà, ³í-
øèé ÷ëåí ÍÓ—ÍÑ Þð³é Êàðìàç³í òàêè
ç³çíàâñÿ "Õðåùàòèêó", ùî çà â³âòîðîê
"æîäíîãî íîâîãî ï³äïèñó çà êîàë³ö³þ ç
ÁÞÒ íå ç'ÿâèëîñÿ, ³ ¿õ çàëèøèëîñÿ áëèçü-
êî 30". Ñüîãîäí³ ãðóïó "Íàðîäíî¿ ñàìî-
îáîðîíè" ìàº ïîïîâíèòè â ïàðëàìåíò³ íî-
âèé äåïóòàò Îëåêñàíäð Áîáèëüîâ. Â³í ïî-
ñÿäå ì³ñöå Ñâÿòîñëàâà Âàêàð÷óêà. Îäíàê
öåé äîäàòêîâèé ï³äïèñ êàðäèíàëüíî ïè-
òàííÿ ïðî êîàë³ö³þ íå âèð³øèòü. ßêùî
ñàìîîáîðîíö³ ³ ñïðîìîæóòüñÿ ç³áðàòè ï³ä-
ïèñè 37 ÷ëåí³â ôðàêö³¿, à òàêîæ çãîäó ï³ä
êîàë³ö³éíîþ óãîäîþ ïîñòàâëÿòü Áëîê Ëèò-
âèíà ³ ÁÞÒ, â ñóì³ âèéäå ëèøå 207. Öüî-
ãî íåäîñòàòíüî. Âèð³øàëüíîþ çàëèøàºòü-
ñÿ ïîçèö³ÿ ÷ëåí³â Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿
ïàðò³¿, "Íàøî¿ Óêðà¿íè" òà "ªäèíîãî öåí-

òðó", ÿê³ îð³ºíòóþòüñÿ íà Â³êòîðà Þùåí-
êà. Íàðàç³ âîíè íàãîëîøóþòü, ùî çãîäí³
âåñòè ïåðåìîâèíè ïðî ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿
ò³ëüêè çà óìîâè ñêàñóâàííÿ àíòèïðåçè-
äåíòñüêèõ çàêîí³â, ïðîãîëîñîâàíèõ ÁÞÒ,
óõâàëåííÿ ñï³ëüíî¿ çàÿâè ùîäî ïîä³é ó
Ãðóç³¿ ³ ôîðìóâàííÿ ºäèíèõ ÷³òêèõ çàñàä
ä³ÿëüíîñò³ êîàë³ö³¿. Ïîêè ùî â ïîðÿäêó
äåííîìó ïàðëàìåíòó æîäíîãî ³ç çàçíà÷å-
íèõ äîêóìåíò³â íåìàº. Â óñí³é ôîðì³ áþ-
ò³âö³ çàÿâëÿþòü, ùî ãîòîâ³ çàðàäè â³äíîâ-
ëåííÿ "äåìîêðàòè÷íî¿" êîàë³ö³¿ ï³òè íà âñ³
âèìîãè êîëåã. Àëå âîäíî÷àñ ïðîäîâæóþòü
çàãðàâàòè ç Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â, ôîðìóþ÷è
ñï³ëüíèé ïîðÿäîê äåííèé. Òîìó äîâ³ðè äî
ÁÞÒ âæå íå ìàþòü àí³ ò³, àí³ ò³. "Ïðåì'-
ºð-ì³í³ñòð ìàº íåïåðåáîðíå áàæàííÿ çáå-
ðåãòè êð³ñëî. Òèìîøåíêî ñüîãîäí³ äóæå á
õîò³ëà, ùîá Þùåíêî çíîâó ¿¿ ïîëþáèâ.
Âîíà ñïðîáóâàëà éîãî íàëÿêàòè, ïðîãîëî-
ñóâàâøè çà äåÿê³ çàêîíè â ïåðøîìó ÷è-
òàíí³, é òåïåð çîâñ³ì íå õî÷å ãîëîñóâàòè

â äðóãîìó. Òàêà íåïîñë³äîâí³ñòü ó ïîë³òè-
ö³ ã³ðøà çà çëî÷èí. Éäå ãðà Áëîêó Òèìî-
øåíêî. Ïðîòå ïîìàðàí÷åâ³ í³êîëè ì³æ ñî-
áîþ íå äîìîâëÿòüñÿ, à ÿêùî äîìîâëÿòü-
ñÿ — öå çíîâó áóäå ïîñì³õîâèñüêî, íåíà-
äîâãî. Òàêèì ÷èíîì íåìîæëèâî ïðàöþâà-
òè",— îáóðþâàâñÿ "Õðåùàòèêó" çàñòóïíèê
ãîëîâè ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäð
ªôðåìîâ.

"Äðóæèòè" ³ç ÁÞÒ ³íø³ ôðàêö³¿ òåïåð
ïîãîäæóþòüñÿ ëèøå íà ñâî¿õ óìîâàõ. ßê
ä³çíàâñÿ "Õðåùàòèê", ðåã³îíàëè âèìàãàþòü
óñ³ âàãîì³ ïîñàäè â óðÿä³, îêð³ì ïðåì'ºð-
ñüêî¿, à ñòîðîíà Ïðåçèäåíòà "ïîâíî¿ êàï³-
òóëÿö³¿" ç âèáà÷åííÿìè. Ñõîæå, ïàí³ Òè-
ìîøåíêî ñàìà ïîòðàïèëà â ïàñòêó, ÿêó
ïðèãîòóâàëà ³íøèì. Ðîçðàõóíêè íà òå, ùî
ñàìå ÁÞÒ äèêòóâàòèìå óìîâè ï³ä ÷àñ ôîð-
ìóâàííÿ êîàë³ö³¿, íå ñïðàâäèëèñÿ. ²íø³
ïàðëàìåíòñüê³ ñèëè íå çëÿêàëèñÿ çàãðîçè
äîñòðîêîâèõ âèáîð³â ³ ãîòîâ³ ïîñïåðå÷àòè-
ñÿ ³ç Þë³ºþ Òèìîøåíêî çà ïîñàäó ïðåì'-

ºðà. Åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ íå ïî-
ë³ïøóºòüñÿ, òîæ áåççàïåðå÷íî¿ ïåðåìîãè
íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ ÁÞÒ íå ìà-
òèìå. 226 ãîëîñ³â ôðàêö³ÿ íå ä³ñòàíå çà
áóäü-ÿêîãî âàð³àíòó ðîçâèòêó ïîä³é, à ñî-
þçíèê³â ó ïàðëàìåíò³ â íå¿ âæå íå çàëè-
øèëîñÿ. Ç ïîñàäîþ ïðåì'ºðà Þë³¿ Òèìî-
øåíêî, ñõîæå, äîâåäåòüñÿ ïîïðîùàòèñÿ.
Ðîáèòè öüîãî äóæå íå õî÷åòüñÿ. Ó÷îðà
ïðåäñòàâíèêè ôðàêö³¿ äåìîíñòðóâàëè ïîâ-
íó ðîçãóáëåí³ñòü, à ¿õí³ çàÿâè íàãàäóâàëè
³ñòåðèêó. Çîêðåìà, áþò³âåöü Âàëåð³é Ïè-
ñàðåíêî çàïðîïîíóâàâ ³íøèì ôðàêö³ÿì
ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ îä-
íî÷àñíèõ âèáîð³â ³ ïàðëàìåíòó, ³ Ïðåçè-
äåíòà. Àëå àáñîëþòíî áåçãëóçäà ç òî÷êè
çîðó çàêîííîñò³ ïðîïîçèö³ÿ, ñõîæå, ëèø
ñòàëà ùå îäí³ºþ äåìîíñòðàö³ºþ ôàêòó, ùî
ÁÞÒ ãîòîâèé òîðãóâàòèñÿ. Êîìó öå
âäàñòüñÿ êðàùå — Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ÷è "Íà-
ø³é Óêðà¿í³", áóäå çðîçóì³ëî óæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ïàðëàìåíòó
ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³é
ßöåíþê íàãîëîñèâ, ùî ñâ³òîâà ô³-
íàíñîâà êðèçà ìîæå çà÷åïèòè
Óêðà¿íó, à ¿¿ íàñë³äêè íàøà äåð-

æàâà â³ä÷óâàº âæå òåïåð. Òîìó ñï³-
êåð ââàæàº çà ïîòð³áíå ÿêîìîãà
ñêîð³øå çàñëóõàòè ³íôîðìàö³þ ì³-
í³ñòðà ô³íàíñ³â Â³êòîðà Ïèíçåíè-
êà, ì³í³ñòðà åêîíîì³êè Áîãäàíà

Äàíèëèøèíà òà ãîëîâè Íàöáàíêó
Âîëîäèìèðà Ñòåëüìàõà ùîäî áþ-
äæåòó íà 2009 ð³ê òà ïîäîëàííÿ
íàñë³äê³â ô³íàíñîâî¿ êðèçè, ÿêà
îõîïèëà ñâ³ò. Ñï³êåðà òóðáóº: ÿêèõ
çàõîä³â óæèâàòèìå óðÿä òà Íàö-
áàíê äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó. Íàòî-
ì³ñòü ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî ïðîäîâæóº âïåâíåíî çàÿâ-
ëÿòè, ùî â ¿¿ â³äîìñòâ³ óñå ãàðàçä.
"Óêðà¿íà åêîíîì³÷íî ³ ô³íàíñîâî
æèâå ñòàá³ëüíî, ³ ÿ ìîæó òâåðäî
ñêàçàòè, ùî ñâ³òîâà ô³íàíñîâà
êðèçà íà Óêðà¿íó íå ïåðåêèíåòü-
ñÿ",— ñêàçàëà âîíà. Òàêó ïîçèö³þ
ãëàâà óðÿäó àðãóìåíòóº òèì, ùî
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â âäàëîñÿ ïîäî-
ëàòè ³íôëÿö³þ, à Äåðæáþäæåò âè-
êîíóºòüñÿ ³ç ïðîô³öèòîì.

Âîäíî÷àñ îïòèì³çìó ïàí³ Òè-
ìîøåíêî "íå ïîä³ëÿþòü" öèôðè
ñòàòèñòèêè. Çà äàíèìè Äåðæêîì-

ñòàòó, â ñåðïí³ ð³çêî çìåíøèëè-
ñÿ ðåàëüí³ çàðïëàòè — íà 2,8 %
ïîð³âíÿíî ç ëèïíåì. Íàéá³ëüøå
öå ñïîñòåð³ãàëîñÿ â ïðîìèñëîâî-
ñò³, ô³íàíñîâîìó ñåêòîð³ é ñôåð³
íåðóõîìîñò³. ßêùî â ëèïí³ ñå-
ðåäíÿ çàðïëàòà óêðà¿íö³â ñòàíî-
âèëà 1930 ãðí, òî â ñåðïí³ âîíà
áóëà íà 58 ãðèâåíü, àáî íà 3 %,
ìåíøîþ. Çíèæåííÿ çàðïëàò ó
ñåðïí³ — ñåçîííå ÿâèùå, ïîâ'ÿçà-
íå ç ïåð³îäîì ìàñîâèõ â³äïóñòîê,
àëå öüîãî ðîêó, âïåðøå çà ê³ëüêà
ðîê³â,  çàðïëàòà îñòàííüîãî ë³ò-
íüîãî ì³ñÿöÿ âèÿâèëàñÿ íàâ³òü
íèæ÷îþ â³ä ÷åðâíåâî¿ (1883 ãðí).
Òàêîãî ïàä³ííÿ íå ñïîñòåð³ãàëî-
ñÿ ç 2002 ðîêó, êîëè Äåðæêîìñòàò
ïî÷àâ ïóáë³êóâàííÿ ùîì³ñÿ÷íèõ
äàíèõ ïðî ñåðåäíþ çàðïëàòó â
Óêðà¿í³. Íàéá³ëüøå çíèæåííÿ áó-
ëî çàô³êñîâàíî â ïðîìèñëîâîñò³:

ó ìåòàëóðã³¿ çàðïëàòè çìåíøèëè-
ñÿ íà 3,85 %, ó õ³ì³÷í³é ãàëóç³ —
íà 2,59 %, ó ìàøèíîáóäóâàíí³ —
íà 1,53 %. Ñåðåäíÿ çàðïëàòà çíè-
çèëàñÿ òàêîæ ó ñôåðàõ îïåðàö³é
ç íåðóõîì³ñòþ (íà 1,18 %) ³ ô³-
íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (2,15 %). Ãðî-
ìàäÿíè Óêðà¿íè ïåðåêîíàí³: öå
ëèøå ïî÷àòîê. Çà äàíèìè "ÔÎÌ-
Óêðà¿íà", ÿê³ â÷îðà â Êèºâ³ îïðè-
ëþäíèâ ãåíäèðåêòîð êîìïàí³¿
Îëåêñàíäð Áóõàëîâ, íàðàç³ ïîíàä
60 % óêðà¿íö³â î÷³êóþòü, ùî ñè-
òóàö³ÿ ïîã³ðøóâàòèìåòüñÿ. Òîæ
ä³¿ óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåíêî, ÿêèé
íå ïîñï³øàº ïðîïîíóâàòè ìåõà-
í³çì³â áîðîòüáè ç êðèçîþ, íåãà-
òèâíî îö³íèëè ïîíàä 54 % ãðî-
ìàäÿí. Ñõîæå, óëþáëåíà òàêòèêà
ïàí³ Òèìîøåíêî ç ïîøóêó âèí-
íèõ ó âëàñíèõ ïðîðàõóíêàõ öüî-
ãî ðàçó òàêè íå ñïðàöþº

²íäåêñ íåäîâ³ðè
Â Óêðà¿í³ çìåíøóþòüñÿ äîõîäè ãðîìàäÿí òà ñïîä³âàííÿ íà óðÿäîâö³â
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

Учора олова Верховної Ради Арсеній Яценю на адав
Кабмін , що світова фінансова риза може зачепити
У раїн . На йо о д м , ряд має вжити відповідних
заходів для подолання її наслід ів. Натомість прем'єр-
міністр Юлія Тимошен о пере онана: У раїна фінансо-
во і е ономічно живе стабільно, хоча Держ омстат і
зафі с вав зниження середніх зарплат останньо о мі-
сяця майже на 3 %. Громадяни ж налаштовані песи-
містичніше. В том , що е ономічна сит ація в раїні
лише по ірш ється, впевнені понад 60 % раїнців.
Майже стіль и ж людей не схвалюють дій ряд .

Представни и БЮТ риз ть пальці, але намац ють лі ті
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ªâðîïåéñüêà ôîíäîâà êðèçà 
ä³éøëà äî Óêðà¿íè
Ïðîáëåìè ãðóïè Fortis ìîæóòü çà÷åïèòè ÏÓÌÁ

Ó÷îðà òîðãè íà Óêðà¿íñüê³é
ôîíäîâ³é á³ðæ³ áóëè çíîâó ïðè-
çóïèíåí³ ÷åðåç ö³íîâó íåñòà-
á³ëüí³ñòü òà çìåíøåííÿ ö³íîâèõ
óãîä á³ëüø í³æ íà 10 %. Çîêðå-
ìà âïàëà ö³íà íà àêö³¿ Äîíáàñå-
íåðãî (-19,54 %), âïàëè â ö³í³
àêö³¿ Ðàéôôàéçåíáàíêó Àâàëü 
(-17,89 %), íà 13,33 % çíèçèëà-
ñÿ âàðò³ñòü Ïîëòàâñüêîãî ã³ðíè-
÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî êîìá³íàòó 
(-13,33 %) òà ïîäåøåâøàëè àê-
ö³¿ Àâä³ºâñüêîãî êîêñîõ³ì³÷íîãî
çàâîäó (-19,79 %). Çà ï³äñóìêà-
ìè òîðã³â, ³íäåêñ ÏÔÒÑ ïðîäîâ-
æèâ çíèæóâàòèñÿ ³ âïàâ íà 5,28
(-2,61 %) ïóíêò³â äî 379,37
ïóíêò³â, ³íäåêñ UAI-50 çíèçèâ-
ñÿ íà 4,36 % ³ çà ï³äñóìêàìè
òîðã³â, ñòàíîâèâ 36,04 ïóíêòè.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîãíîçè ó÷àñíè-
ê³â ðèíêó, ÿê³ íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ
ïåðåäáà÷àëè ïàä³ííÿ ÏÔÒÑ äî 400
ïóíêò³â ó íèí³øíüîìó ðîö³, íå
ñïðàâäæóþòüñÿ (äèâ. "Õðåùàòèê"
¹ 166 â³ä 16.09.2008).

Íå äèâíî, àäæå ñèòóàö³þ íà
â³ò÷èçíÿí³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ óñ-
êëàäíèëè ÷åðãîâ³ îáâàëè íà ôîí-
äîâèõ ðèíêàõ ñâ³òó. Çîêðåìà ìè-
íóëîãî ïîíåä³ëêà íà àìåðèêàí-
ñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ â³äáóâñÿ ðå-
êîðäíèé îáâàë àìåðèêàíñüêîãî
³íäåêñó Dow Jones (îñíîâíèé ïî-
êàçíèê ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³
ÑØÀ.— "Õðåùàòèê") íà 777,68
ïóíêò³â (-6,98 %). Ñë³äîì çà êðè-
çîþ ôîíäîâîãî ðèíêó â ÑØÀ ô³-
íàíñîâà íåñòàá³ëüí³ñòü óäàðèëà ³
ïî ªâðîïåéñüêèõ ôîíäîâèõ á³ð-
æàõ. Çîêðåìà ñòàí ñïðàâ ïî÷àâ
ïîã³ðøóâàòèñÿ ùå ç ê³íöÿ ìèíó-
ëîãî òèæíÿ, êîëè ñòð³ìêî çíåö³-
íèëèñÿ íà 25 % àêö³¿ ô³íàíñîâî¿
ãðóïè Fortis (ç ïî÷àòêó ðîêó àê-

ö³¿ Fortis âæå ïîäåøåâøàëè íà
64,2 %.— "Õðåùàòèê").

Ó÷îðà æ ³íäåêñ íàéá³ëüøèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ Ñòàðîãî Ñâ³òó Dow Jones
Stoxx 50 âïàâ íà 2,47 % (74,34
ïóíêò³â), Áðèòàíñüêèé FTSE îïóñ-
òèâñÿ íà 135,32 ïóíêòè (2,81 %),
Ôðàíöóçüêèé ³íäåêñ CAC 40 çìåí-
øèâñÿ íà 97,61 ïóíêòè (2,47 %),
Í³ìåöüêèé DAX âïàâ íà 137,62
ïóíêòè (2,37 %).

Óò³ì, íàéá³ëüøå, çà ï³äñóìêà-
ìè òîðã³â íà ºâðîïåéñüêèõ ðèí-
êàõ, âòðà÷àþòü ô³íàíñîâ³ êîðïî-
ðàö³¿ òà åíåðãåòè÷í³ êîìïàí³¿.
Çîêðåìà íà Ëîíäîíñüê³é ôîíäî-
â³é á³ðæ³ ö³íí³ ïàïåðè áàíêó
Barclay's ïîäåøåâøàëè ìàéæå íà
6 %, íà 12 % ïîäåøåâøàëè àê-
ö³¿ Royal Bank of Scotland.

Ïàä³ííÿ ºâðîïåéñüêèõ ôîíäî-
âèõ á³ðæ º íàéíåáåçïå÷í³øèì, îñ-
ê³ëüêè â Óêðà¿í³ ïåðåâàæàº ñàìå
ºâðîïåéñüêèé êàï³òàë ó áàíê³â-
ñüê³é ñèñòåì³.

Íåáåçïå÷íèì äëÿ Óêðà¿íè º òà-
êîæ ïàä³ííÿ ðîñ³éñüêîãî ôîíäî-
âîãî ðèíêó, îñê³ëüêè ñèòóàö³ÿ íà
íüîìó ìîæå ïîçíà÷èòèñÿ íà òîð-
ãîâåëüíèõ â³äíîñèíàõ ì³æ Óêðà-
¿íîþ òà Ðîñ³ºþ.

Ó÷îðà ö³íè íà àêö³¿ íà ðîñ³é-
ñüêèõ ôîíäîâèõ á³ðæàõ ÐÒÑ òà ÔÁ
ÌÌÂÁ ïðîäîâæóâàëè ïàäàòè, à
òîðãè çíîâó ïåðåðèâàëè ÷åðåç çà-
ãðîçó ð³çêîãî îáâàëó ³íäåêñ³â. Çà
ï³äñóìêàìè òîðã³â, ÌÌÂÁ âïàâ íà
4,97 %, ³íäåêñ ÐÒÑ âïàâ íà 6,34 %.

Óò³ì, íàéçàãðîçëèâ³øèì äëÿ ô³-
íàíñîâî¿ ñôåðè êðà¿íè º êîëèâàí-
íÿ àêö³é ô³íàíñîâî¿ ãðóïè Fortis,
ÿêà âîëîä³º ïàêåòîì àêö³é Ïåðøî-
ãî óêðà¿íñüêîãî ì³æíàðîäíîãî áàí-
êó (ÏÓÌÁ àô³ëüîâàíèé ç³ ñòðóê-
òóðàìè, íàáëèæåíèìè äî Ðèíàòà

Àõìåòîâà.— "Õðåùàòèê"). Ïàä³ííÿ
àêö³é Fortis ï³äñèëèëî îñòðàõè
ó÷àñíèê³â ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà-
¿íè. Â³äðåàãóâàëà íà ïðîáëåìè
ôîíäîâîãî ðèíêó êðà¿íè ³ ïðåì'ºð-
ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ÿêà ïî-
îá³öÿëà âèä³ëèòè êîøòè äëÿ éîãî
ï³äòðèìêè.

ßê ïîâ³äîìèëà "Õðåùàòèêó" àíà-
ë³òèê êîìïàí³¿ Foyil Asset Manage-
ment Ukraine Àíàñòàñ³ÿ Ñåðã³ºíêî,
â÷îðàøíº çíåö³íåííÿ àêö³é íà
Óêðà¿íñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ ïî-
â'ÿçàíå ñàìå ç ðåàêö³ºþ íà ïàä³í-
íÿ àìåðèêàíñüêèõ ôîíäîâèõ ³í-
äåêñ³â. À çíåö³íåííÿ àêö³é Fortis
íàéìåíøîþ ì³ðîþ âïëèíå íà ïî-
äàëüøèé ðîçâèòîê ïîä³é íà Óêðà-
¿íñüêîìó ôîíäîâîìó ðèíêó. "Ñè-
òóàö³ÿ ç Fortis ìàº íåãàòèâí³ íà-
ñë³äêè â ö³ëîìó íà ôîíäîâ³ ðèíêè
ªâðîïè òà Àìåðèêè, â òîé ñàìèé
÷àñ öå íå ìàòèìå ïðÿìîãî íåãà-
òèâíîãî âïëèâó íà ôîíäîâèé ðè-
íîê Óêðà¿íè, îñê³ëüêè Fortis íå âå-
äå òîðãè íà á³ðæ³, à òàêîæ íå òîð-
ãóºòüñÿ ³ ÏÓÌÁ, àêö³ÿìè ÿêîãî âî-
ëîä³º öÿ ô³íàíñîâà ãðóïà",— íàãî-
ëîñèëà Àíàñòàñ³ÿ Ñåðã³ºíêî. Âò³ì,
íå âñå òàê ïîãàíî. Îáâàë àêö³é
Fortis íå ïîçíà÷èòüñÿ íà ïîäàëüø³é
ñèòóàö³¿ íà ôîíäîâîìó ðèíêó êðà-
¿íè, õî÷à, íà ¿¿ äóìêó, ïàä³ííÿ ³í-
äåêñ³â Óêðà¿íñüêî¿ ôîíäîâî¿ á³ðæ³
ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ³ íàäàë³ ÷åðåç
³íø³ ÷èííèêè — â³äñóòí³ñòü ë³ê-
â³äíîñò³ ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
òà éîãî îñíîâíèõ ãðàâö³â — êî-
ìåðö³éíèõ áàíê³â. "Ïîòóæí³ ãðàâ-
ö³ íå ìîæóòü âèõîäèòè íà â³ò÷èç-
íÿíèé ôîíäîâèé ðèíîê òà êóïóâà-
òè àêö³¿, îñê³ëüêè ³íø³ ó÷àñíèêè
ðèíêó, çîêðåìà áàíêè, íå áåðóòü
ó÷àñòü ó òîðãàõ, áîÿ÷èñü ïðîäàâà-
òè ñâî¿ àêö³¿ çà íèæ÷îþ ö³íîþ",—

çàÿâèëà "Õðåùàòèêó" Àíàñòàñ³ÿ
Ñåðã³ºíêî.

Ç öèì ïîãîäæóºòüñÿ ³ äèðåêòîð
êîìïàí³¿ "Åé Àé Åì Êàï³òàë" ²í-
íà Ëàçåáíèêîâà, êîòðà çàçíà÷àº,
ùî ïàä³ííÿ Óêðà¿íñüêîãî ôîíäî-
âîãî ðèíêó çäåá³ëüøîãî ïîâ'ÿçàíå
ç ðåàêö³ºþ ó÷àñíèê³â ðèíêó íà ïà-
ä³ííÿ àìåðèêàíñüêèõ òà ºâðîïåé-
ñüêèõ ôîíäîâèõ ðèíê³â, ñïðè÷èíå-
íå â³äõèëåííÿì Êîíãðåñó ÑØÀ
â³ä ïëàíó ñïàñ³ííÿ ô³íàíñîâî¿ ñèñ-
òåìè â ïîíåä³ëîê ó ðîçì³ð³ $ 700
ìëðä. "ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïðîã-
íîçè ïîâåä³íêè Óêðà¿íñüêîãî ôîí-
äîâîãî ðèíêó íà öüîìó òèæí³, ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî ó âèïàäêó éîãî êî-
ðåëÿö³¿ ç òîðãîâåëüíèìè ìàéäàí-
÷èêàìè ÑØÀ íàâðÿä ÷è ñë³ä î÷³-
êóâàòè ïîçèòèâó",— íàãîëîñèëà
²ííà Ëàçåáíèêîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
ñòàá³ë³çàö³þ ôîíäîâîãî ðèíêó
Óêðà¿íè ñë³ä î÷³êóâàòè âæå íà-
ñòóïíîãî ðîêó, à äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî ³íäåêñ ÏÔÒÑ ìîæå â³ä³ãðà-
òè äî 20 % âòðà÷åíèõ ïîçèö³é. Îá-
âàë ö³í íà àêö³¿ Fortis âïëèíå íà
Óêðà¿íñüêèé ôîíäîâèé ðèíîê ëè-
øå îïîñåðåäêîâàíî, íà â³äì³íó â³ä
ôîíäîâèõ ðèíê³â ªâðîïè, íà ÿêèõ
ïðèñóòíÿ öÿ ô³íàíñîâà ãðóïà.

Íà äóìêó àíàë³òèê³â "Dragon
Capital", Óêðà¿íñüêèé ôîíäîâèé
ðèíîê ïîòåðïàº â³ä ñâ³òîâî¿ ô³íàí-
ñîâî¿ êðèçè ³ áåç âïëèâ³â îáâàëó
àêö³é Fortis, îñê³ëüêè ãîëîâíîþ çà-
ãðîçîþ äëÿ ðèíêó º íàðàç³ â³äò³ê
³íâåñòèö³é íååì³òåíò³â (÷àñòêà
ÿêèõ ñòàíîâèòü ìàéæå 60 % íà â³ò-
÷èçíÿíîìó ôîíäîâîìó ðèíêó.—
"Õðåùàòèê"). Ùîäî ñèòóàö³¿ ç âè-
ä³ëåííÿì ãðîøåé óðÿäîì Óêðà¿íè

äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ôîíäîâîãî ðèíêó,
íà äóìêó ïðåäñòàâíèê³â "Dragon
Capital", òàê³ êðîêè º ìàëîéìîâ³ð-
íèìè, îñê³ëüêè Êàáì³í â ïåðøó
÷åðãó âèòðà÷àòèìå êîøòè äëÿ ñòà-
á³ë³çàö³¿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â (çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿, ïîë³ï-
øåííÿ òîðãîâåëüíîãî áàëàíñó òà
ñòàá³ë³çàö³¿ íà âàëþòíîìó ðèíêó.—
"Õðåùàòèê"). Ó òîé ÷àñ, ÿê ñåíàò
ÑØÀ ïëàíóº ïåðåãëÿíóòè ðîçì³ð
äîïîìîãè àìåðèêàíñüê³é ô³íàíñî-
â³é ñèñòåì³, êðà¿íè ªÑ âæå ðîçïî-
÷àëè âèä³ëÿòè êîøòè âåëèêèì ô³-
íàíñîâèì êîìïàí³ÿì. Òàê, çîêðå-
ìà ó÷îðà óðÿäè Ôðàíö³¿ òà Áåëüã³¿
âèä³ëèëè 6,4 ìëðä ºâðî äëÿ ï³ä-
òðèìêè êîìïàí³¿ Dexia, ÿêà ïî-
ñòðàæäàëà â³ä êîëèâàíü íà ºâðî-
ïåéñüêèõ á³ðæàõ. ×àñòêà æ Óêðà-
¿íñüêîãî ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä ÂÂÏ
º äóæå ì³çåðíîþ, àáè éîãî îáâàë
ÿêèìîñü ÷èíîì ïîçíà÷èâñÿ íà çà-
ãàëüíèõ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèêàõ, òîìó â Óêðà¿í³, çà ñëîâàìè
àíàë³òèê³â, ôîíäîâèé ðèíîê íå
ï³äòðèìóâàòèìóòü. Íàéá³ëüøèõ
âòðàò â³ä êðèçè íà ôîíäîâîìó ðèí-
êó êðà¿íè, íà äóìêó àíàë³òèê³â, çà-
çíàþòü âêëàäíèêè ³íâåñòèö³éíèõ
ôîíä³â. Îñòàíí³, çà äàíèìè Óêðà-
¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî
á³çíåñó, äåìîíñòðóþòü íèçüêèé ð³-
âåíü äîõ³äíîñò³.

Íà ìîìåíò çäà÷³ íîìåðà äî äðó-
êó íàä³éøëè äàí³ ïðî çàêðèòòÿ
òîðã³â íà ÌÌÂÁ. Çà ï³äñóìêàìè
òîðã³â, íà ÿê³é ³íäåêñ ÌÌÂÁ çð³ñ
íà 0,79% òà äîñÿã ïîçíà÷êè
10,27,66 ïóíêò³â. ²íäåêñ ÐÒÑ,
ñâîºþ ÷åðãîþ, ï³äâèùèâñÿ íà
1,48% ³ ñòàíîâèâ 12,11,84 ïóíêòè

Á³çíåñ á³ëüøå íå õî÷å âîºí
Ï³ñëÿ äåñÿòè ðîê³â ñïðîá äåïóòàòè óõâàëèëè çàêîí ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà

Ó âiâòîðîê, 30 âåðåñíÿ, ó ïðåñ-
öåíòði iíôîðìàöiéíîãî àãåíòñòâà
"Iíòåðôàêñ-Óêðà¿íà" â³äáóëàñÿ
ïðåñ-êîíôåðåíöiÿ ãîëîâè ïiäêî-
ìiòåòó ç ïèòàíü ãîñïîäàðñüêîãî çà-
êîíîäàâñòâà êîìiòåòó Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè Þðiÿ Âîðîïàºâà
(Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â), íà ÿê³é îáãîâî-
ðþâàëè íîâó ðåäàêö³þ çàêîíó ïðî
àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà. Çîêðåìà
äîêóìåíò ðåãóëþº ïðàâîâèé ñòà-
òóñ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, òèïè

ÀÒ, ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ ¿õ, ïîñë³-
äîâí³ñòü â³ä÷óæåííÿ àêö³é, âèçíà-
÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ìàéíà,
ïðàâà é îáîâ'ÿçêè àêö³îíåð³â, çà-
õèñò ïðàâ àêö³îíåð³â, ïîðÿäîê âè-
ïëàòè äèâ³äåíä³â, ïðîâåäåííÿ çáî-
ð³â àêö³îíåð³â òà ³íø³ ïèòàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ.

Âîäíî÷àñ âèð³øåííÿ íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà çàëèøåíî çà
çàãàëüíèìè çáîðàìè. Öå ñòîñóº-
òüñÿ íàñàìïåðåä íåäîïóùåííÿ
ïðàâîâèõ ä³é ç ìàéíîì òîâàðè-
ñòâà áåç çãîäè çàãàëüíèõ çáîð³â,
ùî ïðèçâîäèòü äî âèìèâàííÿ àê-
òèâ³â àáî ô³êòèâíîãî áàíêðóò-
ñòâà. Âàæëèâèì íîâîââåäåííÿì º
êîìïëåêñ àíòèðåéäåðñüêèõ çàõî-
ä³â. Çîêðåìà âñòàíîâëåíî, ùî çà-
ãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ìàþòü

êâîðóì çà ïðèñóòíîñò³ âëàñíèê³â
ïîíàä 50% àêö³é, ùî ãîëîñóþòü.

Íà êîíôåðåíö³¿ ïàí Âîðîïàºâ
íàãîëîñèâ, ùî óõâàëåííÿ çàêîíó
"Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà" ñïðè-
ÿòèìå ï³äâèùåííþ íàä³éíîñò³
óêðà¿íñüêèõ ö³ííèõ ïàïåð³â ³ íå-
äåðæàâíèõ ïåíñ³éíèõ ôîíä³â. "Íà-
áóòòÿ ÷èííîñò³ öüîãî çàêîíó çàïîâ-
íèòü ÷èìàëî ïðî´àëèí â óêðà¿í-
ñüêîìó çàêîíîäàâñòâ³ ïðî ðîáîòó
àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. Ïðèâåäåíî
ó â³äïîâ³äí³ñòü áåçë³÷ çàêîí³â ³ ï³ä-
çàêîííèõ àêò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü ³ ðî-
áîòó ôîíäîâîãî ðèíêó. Êð³ì òîãî,
â äîêóìåíò³ ïåðåäáà÷åíî ö³ëó íèç-
êó ìåõàí³çì³â, ÿê³ ñòâîðÿòü ñåðéîç-
í³ ïåðåøêîäè äëÿ ðåéäåðñüêèõ çà-
õîïëåíü ï³äïðèºìñòâ. Çîêðåìà âè-
ïèñàíî ïðîöåäóðó ãîëîñóâàííÿ àê-
ö³îíåð³â, ùî óíåìîæëèâëþº ó÷àñòü

ó ãîëîñóâàíí³ ðåéäåð³â, ââåäåíî
îñîáëèâèé ïîðÿäîê â³ä÷óæåííÿ àê-
ö³é, à òàêîæ ñïðîùåíî ïðîöåäóðó
óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðà-
âàìè",— çàçíà÷èâ äåïóòàò.

Íà ïåðåêîíàííÿ áàãàòüîõ åêñ-
ïåðò³â, íîâà ðåäàêö³ÿ çàêîíó —
öå åôåêòèâíà ñêëàäîâà ïðîòèä³¿
ðåéäåðñòâà, êðîê äî ïîñèëåííÿ
êîðïîðàòèâíî¿ áåçïåêè á³çíåñó.

À âò³ì, ó ðåéäåðñüêèõ ñõåìàõ
ãîëîâíîþ ä³ºâîþ îñîáîþ º ñóäè,
ÿê³ ÷àñòî-ãóñòî óõâàëþþòü íåçà-
êîíí³ ð³øåííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ
çàêîíó, òî íå âèêëþ÷åíî, ùî éî-
ãî íå ï³äïèøå ïðåçèäåíò, çâàæà-
þ÷è íà òå, ùî éîãî ï³äòðèìàëè
ïîë³òè÷í³ îïîíåíòè Áëîê Þë³¿
Òèìîøåíêî òà Ïàðò³ÿ Ðåã³îí³â.
Õî÷à ðîçóì ìîæå é ïåðåìîãòè
ïîë³òè÷íå íåäîóìñòâî

Ñèä³ð ÏÅÒÐ²Â
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я повідомляв "Хрещати ", Верховна Рада 17 вересня
в першом читанні онстит ційною більшістю олосів
(358) хвалила нов реда цію За он "Про а ціонерні
товариства". За онопрое т зареєстровано в парламен-
ті за № 0952 23 листопада 2007 ро . Ініціатором
хвалення до мента вист пив ще Кабінет Міністрів
Ві тора Ян овича, але затвердили йо о лиш через
рі , вересні 2008- о. Наб ття ним чинності, можливо,
означатиме появ цивілізованих правил ри сфері
орпоративно о правління.

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Учора тор и на біржі ПФТС в отре переривали через падіння а цій низ и підпри-
ємств більш ніж на 10 %. За підс м ами чорашніх тор ів, інде с ПФТС впав на
5,28 п н тів (-2,61 %), знизився на 4,36 % та ож інде с UAI-50. За словами час-
ни ів рин , падіння У раїнсь о о фондово о рин спричинене обвалом фондових
інде сів світ . Внаслідо відмови ряд США виділити $ 700 млрд на підтрим
амери ансь ої фінансової системи, фондові рин и США та Європи вчора знов по-
чали обвалюватися. Втім, сенат США план є пере лян ти своє рішення та допомо -
ти фінансовій системі раїни. Виділяють ошти для стабілізації фондових рин ів єв-
ропейсь і раїни. Хоч часни и фондово о рин раїни не вірять підтрим фон-
дово о рин раїнсь им рядом, ос іль и останній боротиметься з по іршенням
ма рое ономічних по азни ів, а не витя ватиме фондовий рино із дна.

Попри те, що падіння а цій Fortis не позначається на фондовом рин
У раїни, вітчизнян бірж продовж є лихоманити
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Áîðæíèê³â âíåñóòü äî òàê çâàíîãî
÷îðíîãî ñïèñêó
Çë³ñíèõ íåïëàòíèê³â çà êîìóíïîñëóãè íå ïóñêàòèìóòü çà êîðäîí

Ó ñòîëèö³ ïî÷íóòü ñåðéîçíó
áîðîòüáó ç íåïëàòíèêàìè çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òàê, áîðæíè-
êè ðèçèêóþòü çàëèøèòèñÿ áåç
äîïîìîãè ïîñîëüñòâ, áàíê³â òà
êîìóíàëüíèõ ñëóæá ì³ñòà. Äî òàê
çâàíîãî ÷îðíîãî ñïèñêó âæå ïî-
òðàïèëî ïðèáëèçíî 5 òèñ. êèÿí,
ÿê³ ïðèíöèïîâî íå ñïëà÷óþòü çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Íèí³ ³í-

ôîðìàö³þ ïðî íèõ çâ³ðÿþòü ó
æèòëîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ ì³ñòà, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî ¿¿ ïåðåäàäóòü äî â³äïîâ³ä-
íèõ óñòàíîâ.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà Ãîëîâíî-
ãî ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íîãî öåíòðó Êèºâà Ñòàí³ñëàâà
Êàïëóíåíêà, íàðàç³ ðîçðîáëÿþòü
³íñòðóêö³þ, ÿêà ìàº ïîëåãøèòè
æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì ðîáîòó ³ç

ïëàòíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Ó äîêóìåíò³ ïåðåäáà÷åíî òðè ðå-
ºñòðè ïëàòíèê³â: äîáðîñîâ³ñí³,
íåäîáðîñîâ³ñí³ òà çë³ñí³ íåïëàò-
íèêè. Äî ïåðøî¿ ãðóïè âõîäÿòü
80 â³äñîòê³â êèÿí, êîòð³ ñïëà÷ó-
þòü ïîñëóãè ïîâí³ñòþ òà â÷àñíî.
Ùå 19,5 â³äñîòêà ïëàòíèê³â — íå-
äîáðîñîâ³ñí³. Öÿ êàòåãîð³ÿ çàòðè-
ìóº îïëàòó êîìóíïîñëóã òåðì³-
íîì â³ä 2 äî 6 ì³ñÿö³â. ² íàðåø-
ò³, 0,5 â³äñîòêà êèÿí ñèñòåìàòè÷-
íî íå ïëàòÿòü çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. ¯õíÿ çàáîðãîâàí³ñòü ì³ñòó
íèí³ ñòàíîâèòü ïîíàä 70 ìëí ãðí
(òîáòî ï’ÿòà ÷àñòèíà áîðãó âñüî-
ãî ì³ñòà). ²íôîðìàö³þ ïðî áîð-
æíèê³â ïëàíóþòü âèêîðèñòàòè
íàñàìïåðåä ïðîòè íèõ ñàìèõ.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê äàí³ ïåðåâ³ðÿòü
ó æèòëîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ, áîðæíè-
ê³â ïîâ³äîìëÿòü ïðî òå, ùî ¿ì ïî-
ãðîæóº ïîòðàïëÿííÿ äî òàê çâà-
íîãî ÷îðíîãî ñïèñêó, ³ çàïðîïî-
íóþòü îïëàòèòè ïîñëóãè. ßê ðîç-
ïîâ³â ïàí Êàïëóíåíêî, ïðè÷èíè
íåñïëàòè êîìóíàëêè ìîæóòü áó-

òè ð³çí³, ëþäèíà íàâ³òü ìîæå íå
çíàòè ïðî áîðã.

“Íàïðèêëàä, êåð³âíèê îäíîãî
áàíêó áóâ äóæå çäèâîâàíèé, êî-
ëè ä³çíàâñÿ ïðî âëàñíó çàáîðãî-
âàí³ñòü ïåðåä ì³ñòîì,— ðîçïîâ³â
Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî.— À ÷îìó
òàê òðàïèëîñÿ? Â³í ïåðåäàâ êâè-
òàíö³¿ íà îïëàòó ³ç ãðîøèìà õàò-
í³é ðîá³òíèö³, à âîíà ¿¿ çàãóáè-
ëà — çâ³ñíî, í³÷îãî íå ñêàçàâøè.
À áîðã çàëèøèâñÿ”.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, äî ðåºñòðó
çë³ñíèõ áîðæíèê³â, ïîðÿä ³ç ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèìè êèÿíàìè, ïî-
òðàïèëè é â³äîì³ òà çàìîæí³ ëþ-
äè. Íàïðèêëàä, íà âóëèö³ Øîâ-
êîâè÷í³é º êâàðòèðà ïëîùåþ ïî-
íàä 170 êâ. ì, ºäèíèé ìåøêàíåöü
ÿêî¿ çàáîðãóâàâ ì³ñòó ïîíàä 10
òèñ. ãðí. “Ï³ñëÿ îñòàòî÷íî¿ çâ³ð-
êè äàíèõ ìè ìàòèìåìî çàêîíí³
ï³äñòàâè äëÿ âèêîðèñòàííÿ é
ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
áîðæíèê³â. Òîæ ïîòðàïèâøè äî
“÷îðíîãî ñïèñêó”, âèáðàòèñÿ ç
íüîãî áóäå äîâîë³ ñêëàäíî. Îíîâ-

ëþâàòè ðåºñòð çë³ñíèõ áîðæíèê³â
áóäóòü íå êîæíîãî äíÿ, òîìó òèì,
õòî õî÷å âáåðåãòè ñâîº äîáðå
³ì’ÿ, êðàùå äî ðåºñòðó íå ïî-
òðàïëÿòè”,— ïîðàäèâ Ñòàí³ñëàâ
Êàïëóíåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàñàìïåðåä
ðåºñòð çë³ñíèõ íåïëàòíèê³â êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã ïëàíóþòü ïå-
ðåäàòè äî áàíê³â. Öå óñêëàäíèòü
àáî âçàãàë³ óíåìîæëèâèòü îäåð-
æàííÿ êðåäèò³â. Áàíêè äóæå çðà-
ä³þòü òàê³é ³íôîðìàö³¿, âðàõîâó-
þ÷è âåëèêèé â³äñîòîê íåïîâåð-
íåííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â ó êðà¿í³.
Àäæå ÿêùî ëþäèíà íå ïëàòèòü çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, òî íàâðÿä ÷è
ñïëà÷óâàòèìå êðåäèò. Íàñòóïíèé
êðîê — ïåðåäà÷à ñïèñê³â ó ïî-
ñîëüñòâà äëÿ óõâàëåííÿ ð³øåíü
ùîäî âèäà÷³ â³ç. Íàâðÿä ÷è çàêî-
íîñëóõíÿí³ ºâðîïåéö³ áóäóòü ãîñ-
òèíí³ äî òàêèõ íåñâ³äîìèõ ëþ-
äåé. Îêð³ì öüîãî, ðîçãëÿäàþòü
ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ “÷îðíèõ
ñïèñê³â” íåïëàòíèê³â êîìóíàëêè
äî ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

Òåòÿíà ØÅËÅÑÒ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Проти столичних неплатни ів за ом нальні посл и,
я і забор вали значні с ми, план ють посилити захо-
ди. Боржни ів вноситим ть до та звано о чорно о
спис . О рім цьо о, їх не п с атим ть за ордон та не
надаватим ть бан івсь их редитів. До то о ж недо-
бросовісних " лієнтів" ретельно перевірятим ть подат-
івці. Наразі столиці понад піввідсот а иян система-
тично не сплач ють за тепло, енер ію, аряче і холод-
не водопостачання. Через них місто недоотрим є по-
над 70 млн рн.

Ó öåíòð³ âïîðÿäêóþòü ïàðêóâàííÿ
Ñòîÿíêè çðîáëÿòü ïëàòíèìè, à òðîòóàðè â³ëüí³øèìè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Пар ватися на трот арах
центрі Києва та ще й

безплатно водіям тепер
не вдасться. КП "Київ-
транспар сервіс" вводить
дію с цільн зон пар-
вання. Під стоян и об-

лашт ють місця, де це не
с перечить правилам до-
рожньо о р х . А відта ,
центральній частині іль-
ість машино-місць зрос-
те з 800 до 4 тис. Усі во-
ни б д ть платними. Пар-
вальни и обіцяють а-

рантовані 2 метри трот -
ар для вільно о р х пі-
шоходів.

Äî ê³íöÿ æîâòíÿ ó öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà ïëàíóþòü ââåñòè òàê
çâàíó ñóö³ëüíó çîíó ïàðêóâàííÿ.
Ñóòü ¿¿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ì³ñöü
äëÿ ñòîÿíêè àâòî ïîá³ëüøàº: äëÿ
öüîãî âèêîðèñòàþòü óñ³ äîçâîëå-
í³ ïðàâèëàìè ä³ëÿíêè. Íîâ³ ì³ñ-
öÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ ïîì³òÿòü â³ä-
ïîâ³äíèìè çíàêàìè. À â³äòàê, çà-
ì³ñòü íèí³øí³õ 800 ìàøèíî-ì³ñöü
ç’ÿâèòüñÿ 4 òèñ. Ïàðêóâàííÿ, çâ³ñ-
íî, áóäå ïëàòíèì. Âàðò³ñòü ïîñëó-
ãè íå çì³íèòüñÿ — ãîäèíà ñòîÿí-
êè êîøòóâàòèìå 7 ãðí.

Òàêå íîâîââåäåííÿ çà÷åïèòü
ëèøå 1-øó çîíó ïàðêóâàííÿ. Öå
òåðèòîð³ÿ, îáìåæåíà ªâðîïåé-
ñüêîþ ïëîùåþ òà âóëèöÿìè
Òðüîõñâÿòèòåëüñüêîþ, Ìèõàéë³â-
ñüêîþ, Âåëèêîþ Æèòîìèðñüêîþ,
Âîëîäèìèðñüêîþ, Ëüâà Òîëñòî-
ãî, Âåëèêîþ Âàñèëüê³âñüêîþ,
Ñàêñàãàíñüêîãî, Åñïëàíàäíîþ,
Áàñåéíîþ, Øîâêîâè÷íîþ òà Ãðó-
øåâñüêîãî.

Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü,
ïðîâåäåíèõ ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ”, ó çîí³ â áóäåíü ïàðêóº-
òüñÿ ïîíàä 7 òèñ. àâòîìîá³ë³â ³
ùå ïîíàä 5 òèñ.— ó âèõ³äí³. Âî-
ä³¿ çàëèøàþòü àâò³âêè, äå çàâãî-

äíî, çîêðåìà, íà ïðî¿æäæ³é ÷àñ-
òèí³, ïðîâîêóþ÷è çàòîðè. Âïðî-
âàäæåííÿ ñóö³ëüíî¿ çîíè ïàðêó-
âàííÿ ïåðåäáà÷àº îáëàøòóâàííÿ
ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü ìàéæå
ñêð³çü, äå öå íå ñóïåðå÷èòü ïðà-
âèëàì äîðîæíüîãî ðóõó. Äî ñëî-
âà, ïëàíóþòü çìåíøèòè çîíè ä³¿
òàêî¿ çàáîðîíè. Äîðîæí³ çíàêè
ïðî çàáîðîíó äåìîíòóþòü àáî ïå-
ðåíåñóòü. Ïëàòí³ ì³ñöÿ äëÿ ïàð-
êóâàííÿ îáëàøòóþòü íà îêðåìèõ

ä³ëÿíêàõ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè òà
íà òðîòóàðàõ.

“Ìàéäàí÷èêè áóäóòü ïðàêòè÷-
íî âñþäè, äå öå íå ñóïåðå÷èòü
ïðàâèëàì äîðîæíüîãî ðóõó. Ñêà-
æ³ìî, íà òðîòóðàõ, ÿêùî ïðè öüî-
ìó çàëèøàºòüñÿ â³ëüíèìè 2 ìåò-
ðè äëÿ ï³øîõîä³â”,— ðîçïîâ³äàº
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ” ²ðèíà Äîãîäà-
ºâà. Äëÿ çá³ëüøåííÿ ì³ñöü äëÿ
ïàðêóâàííÿ ðîçøèðÿòü ïðî¿æäæó

÷àñòèíó òà âëàøòóþòü òàê çâàí³
çà¿çí³ êèøåí³. “Óñ³ òàê³ ì³ñöÿ ïî-
çíà÷àòü, âñòàíîâëÿòü ³íôîðìàö³é-
í³ ùèòè ÷è ïëàêàòè. Îòîæ âîä³¿
çìîæóòü âèçíà÷èòèñÿ, â’¿æäæàòè
¿ì ó ñóö³ëüíó çîíó ïàðêóâàííÿ ÷è
ïðèïàðêóâàòè àâòîìîá³ëü òàì, äå
äåøåâøå”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Äî-
ãîäàºâà.

Íîâîââåäåííÿ ñòâîðþº ïåâí³
çðó÷íîñò³ é äëÿ ï³øîõîä³â, àäæå
ïåðåêðèâàòè òðîòóàðè ïîâí³ñòþ

âëàñíèêè àâòî òåïåð íå çìîæóòü.
Êð³ì òîãî, ç ÷àñîì âñòàíîâëÿòü
ìåõàí³÷í³ ïåðåøêîäè ïðè â’¿çä³
íà âíóòð³øíüîêâàðòàëüí³ òåðèòî-
ð³¿, òîæ õîâàòèñÿ ó äâîðàõ â³ä
ñïëàòè çà ïàðêóâàííÿ âîä³¿ íå
çìîæóòü. Ó ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
ïåðåêîíàí³, ùî çàâäÿêè çàïðîâà-
äæåííþ ñóö³ëüíî¿ çîíè ïîë³ïøè-
òüñÿ ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü äî-
ð³ã ó öåíòð³ òà çá³ëüøàòüñÿ ñóìè
íàäõîäæåíü äî áþäæåòó



Випуск №88 (521)
середа,  1 жовтня
2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про завдання із завезення, закладки 

та переробки картоплі, плодоовочевої 
продукції, фруктів урожаю 2008 року

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1170 від 21 серпня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 25 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ” та з метою безперебійного забезпечення підприємств торгівлі, рес�
торанного господарства, дитячих, навчальних, шкільних, лікувальних закладів та населення м. Києва кар�
топлею, свіжими і переробленими овочами, фруктами урожаю 2008 року:

1. Çàòâåðäèòè:
1.1. Çàâäàííÿ ³ç çàâåçåííÿ êàðòîïë³ òà

ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ óðîæàþ 2008 ðî-
êó çã³äíî ç äîäàòêîì 1;

1.2. Çàâäàííÿ ³ç çàêëàäêè òà ïåðåðîáêè
êàðòîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ôðóê-
ò³â íà çèìîâî-âåñíÿíèé ïåð³îä 2008—2009
ðîê³â ïî ì³ñòó Êèºâó çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

2. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì):

2.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè çàõîäè ùî-
äî çàâåçåííÿ, çàêëàäêè òà ïåðåðîáêè êàð-
òîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ôðóêò³â
óðîæàþ 2008 ðîêó;

2.2. Çä³éñíèòè êîìïëåêñ çàõîä³â òà çà-
áåçïå÷èòè êîíòðîëü çà ï³äãîòîâêîþ ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè òîðãîâåëüíî-çàêó-
ï³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ äî ñåçîíó ìàñîâî-
ãî çàâîçó, çàêëàäêè ³ ïåðåðîáêè ïëîäîîâî-
÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ óðîæàþ 2008 ðîêó;

2.3. Âñòàíîâèòè, ùî çàâäàííÿ ³ç çàêëàä-
êè êàðòîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿,
ôðóêò³â óðîæàþ 2008 ðîêó ââàæàºòüñÿ âè-
êîíàíèì, êîëè ñòàíîì íà 01.11.2008 ïðî-
äóêö³ÿ, âèçíà÷åíà çã³äíî ç äîäàòêàìè, çà-
êëàäåíà òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè â ïîâíîìó îáñÿç³;

2.4. Îðãàí³çóâàòè øèðîêó òîðã³âëþ â ïå-
ð³îä ìàñîâîãî äîçð³âàííÿ òà çàâåçåííÿ ó
ì³ñòî ðàííüî¿ ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿,
ÿã³ä, ê³ñòî÷êîâèõ ïëîä³â, à òàêîæ ó ë³òíüî-
îñ³íí³é ïåð³îä êàðòîïë³, îâî÷³â, áàøòàí-
íèõ êóëüòóð, ôðóêò³â ÷åðåç ñòàö³îíàðíó òà
äð³áíîðîçäð³áíó òîðãîâåëüíó ìåðåæó, âè-
çíà÷èòè âëàñíèìè ðîçïîðÿäæåííÿìè ¿¿
äèñëîêàö³þ, çàáåçïå÷èâøè âèäà÷ó áåçêîø-
òîâíèõ äîçâîë³â íà ¿¿ ðîáîòó;

2.5. Ñïðèÿòè òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèì
ï³äïðèºìñòâàì ïëîäîîâî÷³â ó çàáåçïå÷åí-
í³ çàêëàäêè êàðòîïë³ òà ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðî-
äóêö³¿ â îáñÿãàõ, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó, à
òàêîæ â îòðèìàíí³ ï³ëüãîâèõ êðåäèò³â äëÿ
÷àñòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ çàêëàäêè òà ïå-
ðåðîáêè ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ âðîæàþ
2008 ðîêó;

2.6. Ïðîâåñòè êàìïàí³þ ³ç ôîðìóâàííÿ
ïàêåòà óãîä ì³æ ðàéîííèìè òîðãîâåëüíî-
çàêóï³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà ï³ä-
ïðèºìñòâàìè òîðã³âë³, à òàêîæ âçÿòè ï³ä
êîíòðîëü âêëþ÷åííÿ òîðãîâåëüíî-çàêóï³-
âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïëîäîîâî÷³â ðàéîí³â
äî ïåðåë³êó ó÷àñíèê³â òåíäåð³â, ùî ïðî-
âîäÿòüñÿ áþäæåòíèìè çàêëàäàìè ðàéîíó
(ë³êàðíÿìè, íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè òî-
ùî), íà ïîñòàâêó ñâ³æî¿ òà ïåðåðîáëåíî¿
ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿;

2.7. Âçÿòè ï³ä ïîñò³éíèé êîíòðîëü ðîáî-
òó ðàéîííèõ òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ïëîäîîâî÷³â, ÿêèì çà ì³ñü-
êîþ òà ðàéîííèìè ïðîãðàìàìè íàäàíî ô³-
íàíñîâî-êðåäèòíó ï³äòðèìêó íà çàêóï³â-
ëþ, çàêëàäêó òà ïåðåðîáêó ïëîäîîâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿, ùîäî ð³âíÿ çàêóï³âåëüíèõ òà
ðîçäð³áíèõ ö³í íà ïðîäóêö³þ ïðè ðåàë³çà-
ö³¿ ¿¿ äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà äëÿ ïðî-
äàæó ÷åðåç çàãàëüíîäîñòóïíó ìåðåæó, îá-
ñÿã³â çàâåçåíî¿, çàêëàäåíî¿ òà ïåðåðîáëå-
íî¿ ïðîäóêö³¿;

2.8. Çàïðîïîíóâàòè êåð³âíèêàì òîðãî-
âåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïëîäî-

îâî÷³â çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³ä-
ïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âèð³øåííÿ ïè-
òàííÿ ô³íàíñîâî-êðåäèòíî¿ ï³äòðèìêè ó
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Ïîëîæåííÿì ïðî
ô³íàíñîâî-êðåäèòíó ï³äòðèìêó ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèì
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
05.07.2001 ¹ 375/1351 (â ðåäàêö³¿ ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.07.2002
¹ 109/109).

3. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) ñï³ëüíî ç òîðãîâåëü-
íî-çàêóï³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè:

3.1. Îðãàí³çóâàòè óêëàäàííÿ óãîä ç ãîñ-
ïîäàðñòâàìè — âèðîáíèêàìè ïëîäîîâî÷å-
âî¿ ïðîäóêö³¿ ç Êè¿âñüêî¿ òà ³íøèõ îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè íà çàâåçåííÿ êàðòîïë³ òà ïëî-
äîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî âñòà-
íîâëåíèõ çàâäàíü;

3.2. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ
ðîá³ò ³ç ï³äãîòîâêè âñ³õ îá’ºêò³â ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íî¿ áàçè òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ äî ðîáîòè â íîâîìó ñå-
çîí³ (ðåìîíò ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, îá-
ëàäíàííÿ, êîíòåéíåð³â, ñòâîðåííÿ íåîá-
õ³äíèõ çàïàñ³â áî÷êîòàðè, ì³ñòêîñòåé ªÑ-
200, ïîë³åòèëåíîâèõ âêëàäèø³â, êóõîííî¿
ñîë³, ñïåö³é òîùî);

3.3. Ïðîâåñòè ó ëèñòîïàä³ ï. ð. ðàéîíí³
âèñòàâêè-ÿðìàðêè äëÿ ï³äïðèºìñòâ ðîç-
äð³áíî¿ òîðã³âë³, ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ùî çàáåçïå-
÷óþòü äèòÿ÷³, íàâ÷àëüí³ òà ë³êóâàëüí³ çà-
êëàäè ïëîäîîâî÷åâîþ ïðîäóêö³ºþ, ç ìå-
òîþ ñïðèÿííÿ óêëàäàííþ óãîä ç òîðãî-
âåëüíî-çàêóï³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè
íà ïîñòàâêó ó ì³æñåçîííèé ïåð³îä
2008—2009 ðîê³â çàãîòîâëåíî¿ ïëîäîîâî-
÷åâî¿ ïðîäóêö³¿;

3.4. Îðãàí³çóâàòè ó ðàéîíàõ øèðîêó áåç-
ïåðåá³éíó òîðã³âëþ êàðòîïëåþ, ïëîäîîâî-
÷åâîþ ïðîäóêö³ºþ â øèðîêîìó àñîðòèìåí-
ò³ ó ñïåö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèíàõ òà ñåêö³ÿõ
ìàãàçèí³â, ñåçîíí³é äð³áíîðîçäð³áí³é ìå-
ðåæ³ òà íà ïðîäîâîëü÷èõ ðèíêàõ, çàáåçïå-
÷èâøè çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ö³é ïðîäóê-
ö³¿ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, äèòÿ÷èõ, íàâ÷àëüíèõ òà ë³êó-
âàëüíèõ çàêëàä³â;

3.5. Ùîòèæíåâî ³íôîðìóâàòè âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) ÷åðåç
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà
ïîáóòó ïðî çàêóï³âëþ, íàäõîäæåííÿ òà çà-
ëèøêè â ì. Êèºâ³ êàðòîïë³, ïëîäîîâî÷å-
âî¿ ïðîäóêö³¿, ôðóêò³â â ðîçð³ç³ êóëüòóð ³
ïîñòà÷àëüíèê³â;

3.6. Ó ñåçîí ìàñîâîãî çàâåçåííÿ ïëîäî-
îâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ îðãàí³çóâàòè ðîáîòó
òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â òà ïðîâåäåííÿ
ñóáîòí³õ ÿðìàðê³â ç øèðîêèì çàëó÷åííÿì
äî ¿õ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, êîëåê-
òèâíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ
Êè¿âñüêî¿ òà ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Çà-
òâåðäèòè òà íàäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ãðàô³êè òà äèñ-

ëîêàö³þ ïðîâåäåííÿ öèõ çàõîä³â ó ðàéîíàõ
íà äðóãå ï³âð³÷÷ÿ 2008 ðîêó;

3.7. Âñòàíîâèòè êîíòðîëü çà äîäåðæàí-
íÿì ïðàö³âíèêàìè ïëîäîîâî÷åâèõ áàç
ñòàíäàðò³â, ³íñòðóêö³é òà ðåêîìåíäàö³é ³ç
ïåðåðîáêè ³ çáåð³ãàííÿ êàðòîïë³ òà ïëîäî-
îâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿. Çâåðíóòè îñîáëèâó óâà-
ãó íà ÿê³ñòü ñòâîðåíèõ çàïàñ³â, íå äîïóñ-
êàþ÷è çàêëàäêè íà äîâãîñòðîêîâå çáåð³-
ãàííÿ íåÿê³ñíî¿ ñâ³æî¿ ³ ñîëîíî-êâàøåíî¿
ïðîäóêö³¿. Ñóâîðî äîòðèìóâàòèñÿ îïòè-
ìàëüíèõ ðåæèì³â çáåð³ãàííÿ ïðîäóêö³¿.

4. Ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îá-
ãðóíòîâàí³ñòü âèçíà÷åíèõ çàâäàíü ³ç çà-
êëàäêè òà ïåðåðîáêè êàðòîïë³, ïëîäîîâî-
÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ôðóêò³â óðîæàþ 2008 ðî-
êó ç óðàõóâàííÿì ïîâíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ïîïèòó ñïîæèâà÷³â íà âåñü ì³æñåçîííèé
ïåð³îä 2008—2009 ðîê³â òà ð³âíÿ îïòîâî-
â³äïóñêíèõ ³ ðîçäð³áíèõ ö³í íà öþ ïðîäóê-
ö³þ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³-
íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì âèêî-
íàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä
(ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é), òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ïëîäîîâî÷³â ï³äãîòóâàòè ðåêî-
ìåíäàö³¿ ùîäî ð³âíÿ îïòîâî-â³äïóñêíèõ òà
ðîçäð³áíèõ ö³í íà çàêëàäåíó ïëîäîîâî÷å-
âó ïðîäóêö³þ, âèõîäÿ÷è ç ð³âíÿ çàêóï³-
âåëüíèõ ö³í, âèòðàò ïî çáåð³ãàííþ, òà íà-
äàòè ¿õ âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), òîðãîâåëüíî-çàêóï³-
âåëüíèì ï³äïðèºìñòâàì.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè êîí-
òðîëü òà êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ³ç çàâåçåí-
íÿ, ïåðåðîáêè, çàêëàäêè íà äîâãîñòðîêî-
âå çáåð³ãàííÿ êàðòîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðî-
äóêö³¿ òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè ðàéîí³â, ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â òîð-
ãîâåëüí³é ìåðåæ³ ì³ñòà ó ì³æñåçîííèé ïå-
ð³îä 2008—2009 pp., ùîòèæíÿ ³íôîðìóâà-
òè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðà-
ö³þ) ïðî ñòàí ö³º¿ ðîáîòè.

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

8. Ïðîñèòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó
³íñïåêö³þ ïî ÿêîñò³ ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðî-
äóêö³¿ ³ òàðè Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³-
òèêè Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé êîí-
òðîëü çà ÿê³ñòþ êàðòîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿, ùî áóäå çàâîçèòèñü â ì³ñòî äëÿ
ðåàë³çàö³¿ òà çàêëàäêè íà äîâãîñòðîêîâå
çáåð³ãàííÿ, ñòàíó âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ç çà-
êëàäêè, ïðî ùî ïåð³îäè÷íî ³íôîðìóâàòè
âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß. òà ãîë³â ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Голова Л. Черновець ий
Додатки не друкуються.

Ознайомитися з ними можна 
в секретаріаті Київради.

Про регламентні і ремонтні роботи 
на фунікулері

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1239 від 10 вересня 2008 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою виконання
щорічних регламентних і ремонтних робіт на фунікулері:

1. Ïðèïèíèòè ðóõ ôóí³êóëåðà ç
17.09.2008 äî 17.10.2008.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” óïðîäîâæ çàçíà÷åíîãî â ï.1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ òåðì³íó âèêîíàòè íà
ôóí³êóëåð³ ðåãëàìåíò³ ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî ïîäàëüøî¿ íàä³éíî¿
åêñïëóàòàö³¿.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-

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

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 деякі обмеження паркування 
автотранспорту у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1245 від 15 вересня 2008 року

Відповідно до статей 13, 16, 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 4 Закону
України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 6 Закону України “Про дорожній рух”, з метою
створення належних умов для руху автотранспорту та впорядкування паркування у м. Києві:

1. Çàáîðîíèòè ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó ï³ä êóòîì äî êðàþ ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-
íè íà âóëè÷íî-äîðîæí³é ìåðåæ³, îêð³ì âè-
ïàäê³â, äå òàêå ïàðêóâàííÿ íå ïîðóøóº
Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó.

2. ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” çà ïîãîäæåííÿì
ç Óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³ä-
íèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ðåãóëþâàííÿ äîðîæ-
íüîãî ðóõó (äîðîæí³õ çíàê³â) ïðîòÿãîì ì³-
ñÿöÿ ç ìîìåíòó âèõîäó ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ âæèòè çàõîä³â ùîäî

ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì âî-
ä³ÿìè âèìîã äîðîæí³õ çíàê³â, âñòàíîâëå-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” â ìåæàõ
ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âæèòè çàõîä³â ùîäî íå-
äîïóùåííÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó ï³ä
êóòîì äî êðàþ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà äîðî-
ãàõ ç äâîñòîðîíí³ì ðóõîì, ÿê³ ìàþòü äâ³ ³
ìåíøå ñìóã äëÿ ðóõó â îäíîìó íàïðÿìêó,
îêð³ì âèïàäê³â òàêîãî ïàðêóâàííÿ ç ÷àñò-
êîâèì ÷è ïîâíèì çà¿çäîì íà òðîòóàð.

5. ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”, ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”
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ñï³ëüíî ç ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” òà çà
ïîãîäæåííÿì ç Óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ïðè áóä³âíèöòâ³ íîâèõ
äîð³ã, ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è çì³í³ ðóõó íà ³ñíó-
þ÷èõ äîðîãàõ ïåðåäáà÷àòè â³äâåäåííÿ
ì³ñöü ï³ä ïàðêóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ï³ä êó-
òîì äî ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, çà óìîâè âëàø-
òóâàííÿ çà¿çíèõ “êèøåíü” òà çàíèæåííÿ
áîðòîâîãî êàìåíþ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ³ òðî-
òóàð³â, âðàõîâóþ÷è øèðèíó ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè, ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â, íàÿâí³ñòü ìàðøðóò³â ðóõó ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, ñìóã äëÿ ðóõó ìàðøðóò-
íèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òîùî.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ÷åðåç çà-
ñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîâ³äîìèòè íàñå-
ëåííÿ ïðî çì³ñò 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 початок опалювального сезону 
у м. Києві

Розпорядження Київської міської ради № 1247 від 15 вересня 2008 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні” та з метою своєчасного і якісного забезпечення споживачів м. Києва тепловою енергією, не�
допущення виникнення нештатних ситуацій на джерелах теплопостачання, які можуть призвести до нега�
тивних екологічних та техногенних наслідків, зважаючи на особливості роботи теплових мереж міста та
окремих зон теплозабезпечення, а також для створення комфортних умов в помешканнях мешканців сто�
лиці України під час проходження осінньо�зимового сезону 2008/2009 року:

1. Êåð³âíèêàì òåïëîïîñòà÷àëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³ ðîçïî÷àòè ç 01.10.2008 ðîêó ïî-
äà÷ó òåïëîíîñ³ÿ, çàáåçïå÷èâøè ï³äêëþ÷åí-
íÿ ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ â äâà åòàïè:

1.1.1 åòàï:
— â ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ, ë³êóâàëüíèõ óñ-

òàíîâàõ òà äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ;
— â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-

äàõ çà çàÿâêàìè ¿õ êåð³âíèê³â òà çà óìîâè
ãîòîâíîñò³ ñèñòåì òåïëîñïîæèâàííÿ.

1.2. II åòàï:
— â æèòëîâèõ áóäèíêàõ íåçàëåæíî â³ä

ôîðì âëàñíîñò³ òà â³äîì÷î¿ íàëåæíîñò³ òà
àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âëÿõ ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é. Ï³äêëþ÷åííÿ ñèñòåì
òåïëîïîñòà÷àííÿ çä³éñíþâàòè â:

— æèòëîâèõ áóäèíêàõ â³äïîâ³äíî äî ïî-
àäðåñíèõ ãðàô³ê³â, ðîçðîáëåíèõ òà óçãî-
äæåíèõ ç âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè), à òàêîæ çà óìî-
âè ãîòîâíîñò³ ñèñòåì òåïëîñïîæèâàííÿ.

— àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âëÿõ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é çà çàÿâêàìè
¿õ êåð³âíèê³â òà çà óìîâè ãîòîâíîñò³ ñèñ-
òåì òåïëîñïîæèâàííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëè-
âà, åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ñï³ëüíî ç êåð³âíèêàìè òåïëîïîñòà÷àëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é) çàáåçïå÷è-

òè îðãàí³çàö³þ çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè äëÿ
ïóñêó òåïëà, âæèòè ä³ºâèõ çàõîä³â äî áåç-
óìîâíî¿ îïëàòè íàñåëåííÿì ïîòî÷íîãî
ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â ïîâíîìó
îáñÿç³ òà ðåñòðóêòóðèçîâàíî ÷àñòèíè áîð-
ã³â.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü
âçàºìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
îðãàí³çóâàòè ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ïðî íà-
ÿâí³ñòü ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â,
ñòàí ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿
òà ñòàí ïðîõîäæåííÿ îñ³ííüî-çèìîâîãî
ïåð³îäó 2008/2009 ðîêó. Îñîáëèâó óâàãó
ïðèä³ëèòè çâåðíåííÿì äî ìåøêàíö³â
ì³ñòà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ åêîíîìíîãî
ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ (îñîáëèâî â
ãîäèíè ðàíêîâèõ òà âå÷³ðí³õ ìàêñèìóì³â
íàâàíòàæåííÿ åíåðãîñèñòåìè), à òàêîæ
óòåïëåííÿ êâàðòèð, â³êîí ñõîäîâèõ êë³-
òèí, âõ³äíèõ äâåðåé òà âèõîä³â íà ãîðè-
ùà.

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

5. 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 впровадження автоматизованої системи
оплати проїзду та обліку пасажирів 

в міському пасажирському транспорті
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1254 від 16 вересня 2008 року

Відповідно до пункту 1 частини “а” статті 27, пункту 1 частини “а” та пункту 1 частини “б” статті 30 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 1 та 3 статті 8 Закону України “Про міський
електричний транспорт”, на виконання рішення Київради від 21.12.2006 № 516/573 “Про затвердження
Програми побудови автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з ура�
хуванням громадян пільгових категорій “Соціально�транспортна картка киянина” та з метою впроваджен�
ня автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному громадському пасажирсько�
му транспорті і прискорення робіт щодо впровадження автоматизованої системи проходу пасажирів в мет�
рополітен:

1. Âïðîâàäèòè àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó
îïëàòè ïðî¿çäó òà îáë³êó ïàñàæèð³â â ì³ñü-
êîìó íàçåìíîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîð-
ò³ ì. Êèºâà (äàë³ — ÀÑÎÏ òà ÎÏ) òà àâ-
òîìàòèçîâàíó ñèñòåìó ïðîõîäó ïàñàæèð³â
â ìåòðîïîë³òåí³ ì. Êèºâà (äàë³ — ÀÑÏÏ)
ç çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîííèõ áåçêîíòàêò-
íèõ (ñìàðò-êàðòîê) ïëàò³æíèõ êàðòîê.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêàìè âèêîíàííÿ
ðîá³ò ç âïðîâàäæåííÿ ÀÑÎÏ òà ÎÏ êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âïàñòðàíñ”, à
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç âïðîâàäæåííÿ ÀÑÏÏ —
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí”.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, à ñàìå:

3.1. ç âïðîâàäæåííÿ ÀÑÏÏ — äî Ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê çà
ðàõóíîê ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ïî ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â —
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿);

3.2. ç âïðîâàäæåííÿ ÀÑÎÏ òà ÎÏ,
ÀÑÏÏ — äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà íà 2009 ð³ê.

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

5. 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 утворення Київської міської 
призовної комісії та організацію чергового

призову громадян України на строкову 
військову службу у жовтні&листопаді 

2008 року
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1229 від 8 вересня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України
від 24.10.2007 № 1003/2007 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову вій�
ськову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2008 році”:

1. Äëÿ êåð³âíèöòâà òà êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ðàéîííèõ ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é óòâîðè-
òè Êè¿âñüêó ì³ñüêó ïðèçîâíó êîì³ñ³þ ó òàêîìó ñêëàä³:

Головач В. В. - заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації, олова омісії

Д блян О. В. - війсь овий омісар Київсь о о місь о о війсь ово о омісаріат , заст пни олови
омісії

Ф рсова Л. І. - спеціаліст першої ате орії відділення фінансово о і соціально о забезпечення
Київсь о о місь о о війсь ово о омісаріат , се ретар омісії

Березан В. М. - заст пни начальни а Головно о правління МВС У раїни в м. Києві (за з одою)

Віт овсь ий В. П. - олова лі арсь ої омісії Київсь о о місь о о війсь ово о омісаріат

Ковінь о Л. В. - начальни правління ор анізації лі вально-профіла тичної допомо и матерям і
дітям Головно о правління охорони здоров`я та медично о забезпечення ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Ліхтін В. Ф. - помічни війсь ово о омісара Київсь о о місь о о війсь ово о омісаріат з правової
роботи

Небесь ий В. О. - заст пни начальни а правління з питань мобілізаційної роботи — начальни відділ
взаємодії з силовими стр т рами з питань територіальної оборони та мобілізаційної
під отов и апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

Садомов В. А. - заст пни начальни а Головно о правління по фізичній льт рі та спорт
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

С Л. Б. - заст пни дире тора Київсь о о місь о о центр соціальних сл жб для сім`ї, дітей
та молоді.

2. Ãîëîâàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é:

2.1. Ï³äâåñòè ï³äñóìêè âåñíÿíîãî, 2008
ðîêó, ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³é-
ñüêîâó ñëóæáó ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè, çà-
ä³ÿíèìè â ïðîâåäåíí³ ïðèçîâó, îðãàí³çó-
âàòè ðîáîòó ³ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ
îñ³ííüîãî ïðèçîâó 2008 ðîêó.

2.2. Óòâîðèòè ðàéîíí³ ïðèçîâí³ êîì³ñ³¿.
Íàïðàâèòè äëÿ ðîáîòè ó â³éñüêîâ³ êîì³ñà-
ð³àòè íà ïåð³îä ï³äãîòîâêè ³ âåñü òåðì³í
ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó òåõí³÷íèõ ïðàö³âíè-
ê³â ³ äðóêàðîê, çàáåçïå÷èòè â³éñüêêîìàòè
àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì.

2.3. Óêîìïëåêòóâàòè ðàéîíí³ ë³êàðñüê³
êîì³ñ³¿ ë³êàðÿìè-ñïåö³àë³ñòàìè, çàáåçïå-
÷èòè ¿õ ìåäèêàìåíòàìè, ìåäè÷íèì ³íñòðó-
ìåíòàð³ºì ³ ñàí³òàðíî-ãîñïîäàðñüêèì ìàé-
íîì.

3. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ íàäàâàòè äîïîìîãó â³é-
ñüêîâèì êîì³ñàð³àòàì ì. Êèºâà ó ïðîâå-
äåíí³ ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³é-
ñüêîâó ñëóæáó ç ðîçøóêó ïðèçîâíèê³â, ÿê³
óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðèçîâó, çàáåçïå÷èòè îõî-
ðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà ïðèçîâíèõ
ä³ëüíèöÿõ ðàéîííèõ â³éñüêêîìàò³â ì³ñòà,
Êè¿âñüêîìó îá’ºäíàíîìó çá³ðíîìó ïóíêò³
òà íà ïðèëåãë³é äî íüîãî òåðèòîð³¿.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ðîáîòó ì³ñüêî¿ ë³êàðñüêî¿ êîì³-
ñ³¿ ç 01 âåðåñíÿ äî 13 ãðóäíÿ 2008 ðîêó äëÿ
ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíîãî ìåäè÷íîãî îãëÿ-
äó ïðèçîâíèê³â, ïðèçâàíèõ íà ñòðîêîâó
â³éñüêîâó ñëóæáó, ãðîìàäÿí, ÿê³ çàÿâèëè
ïðî íåçãîäó ç ðåçóëüòàòîì ìåäè÷íîãî îã-
ëÿäó òà ð³øåííÿì ðàéîííî¿ ìåäè÷íî¿ êî-
ì³ñ³¿, òà ïåðåâ³ðêè çàêîííîñò³ ð³øåíü ñòî-
ñîâíî ïðèçîâíèê³â, âèçíàíèõ íåïðèäàò-
íèìè òà òèì÷àñîâî íåïðèäàòíèìè äî â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè çà ðåçóëüòàòàìè ïðèçîâó
òà ïðèïèñêè ç³ 100% îõîïëåííÿì.

Îáñòåæåííÿ ïðèçîâíèê³â ó ë³êóâàëüíèõ

çàêëàäàõ ïðîâîäèòè ïîçà÷åðãîâî, áåçîïëàò-
íî òà â ïîâíîìó îáñÿç³ ï³ä îñîáèñòó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü êåð³âíèê³â ë³êóâàëüíèõ çà-
êëàä³â.

5. Äèðåêòîðîâ³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåí-
òðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìî-
ëîä³ íàïðàâèòè ó ðàéâ³éñüêêîìàòè ç
01.09.2008 íà âåñü òåðì³í ï³äãîòîâêè òà
ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ïñèõîëîã³â äëÿ äîïî-
ìîãè â ÿê³ñíîìó ïðîâåäåíí³ ïðîôåñ³éíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî îáñòåæåííÿ ïðèçîâíèê³â.

6. Â³éñüêîâîìó êîì³ñàðó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ïðîñèòè
äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿â-
ñüêî¿ ô³ë³¿ ¹ 1 “Êîíöåðí â³éñüêòîðã ñåð-
â³ñ” íàäàòè äîïîìîãó ì³ñüêîìó â³éñüêêî-
ìàòó â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè áóôåòó ó ïðèì³-
ùåíí³ “¿äàëüí³ îá’ºäíàíîãî ì³ñüêîãî çá³ð-
íîãî ïóíêòó. Âèä³ëèòè äëÿ éîãî ðîáîòè
îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë òà çàáåçïå÷èòè
íåîáõ³äíèìè ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè,
ïðåäìåòàìè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñ-
òà÷àííÿ çà â³äïîâ³äíèìè çàÿâêàìè òà îïëà-
òîþ.

7. Îïëàòó âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå-
÷åííÿì àâòîòðàíñïîðòó íà ïåð³îä ïðèçî-
âó, çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïå-
ðåäáà÷åíèõ â ì³ñüêîìó áþäæåò³ ì. Êèºâà
íà 2008 ð³ê íà âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðà-
ìè ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðî-
ìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè,
ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà
â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì íà
2005—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2005
¹ 200/2775.

8. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ãîëîâà÷à Â. Â.

Голова Л. Черновець ий

Про визначення замовників проектування, 
будівництва та реконструкції об’єктів охорони

здоров’я
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1236 від 9 вересня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Київської місь�
кої ради від 17.01.2008 № 2/4474 “Про Програму соціально�економічного та культурного розвитку м. Ки�
єва на 2008 рік” та від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèê³â ïðîåêòóâàííÿ,
áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ çã³äíî ç äîäàòêîì òà íàäà-

òè äîçâîëè íà âèêîíàííÿ öèõ ðîá³ò.
2. Çàìîâíèêàì:
2.1. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåð-
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “АВІЛОН КО”

для експлуатації та обслуговування 
адміністративно&господарських будівель 

на вул. Воровського, 33, літ. Г, Ж 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 54/54 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âî-
ðîâñüêîãî, 33, ë³ò. Ã, Æ ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 4 605 990,00 ãðí. (÷îòèðè ì³ëü-
éîíè ø³ñòñîò ï’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿ-
íîñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
12.12.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÂ²ËÎÍ ÊÎ” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0919 ãà çà 4 605 990,00 ãðí
(÷îòèðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò ï’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’-
ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. Âî-
ðîâñüêîãî, 33, ë³ò. Ã, Æ ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåí-
ä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÀÂ²ËÎÍ ÊÎ” çã³äíî ç äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì
ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãî-
âîð³â â³ä 01.11.2007 ¹ 91-6-00718.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÂ²ËÎÍ
ÊÎ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âîðîâñüêî-
ãî, 33, ë³ò. Ã, Æ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0919 ãà íà âóë.
Âîðîâñüêîãî, 33, ë³ò. Ã, Æ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÂ²-
ËÎÍ ÊÎ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÀÂ²ËÎÍ ÊÎ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ЮНІКОМ”

ЛТД для експлуатації та обслуговування 
будівлі виробничого приміщення 

у Військовому проїзді, 8 у Печерському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 55/55 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó Â³éñüêîâî-
ìó ïðî¿çä³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 8 288 603,00 ãðí (â³ñ³ì ì³ëü-
éîí³â äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò
òðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
19.12.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÞÍ²ÊÎÌ” ËÒÄ çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3719 ãà çà 8 288 603,00
ãðí (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì
òèñÿ÷ ø³ñòñîò òðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ âè-
ðîáíè÷îãî ïðèì³ùåííÿ ó Â³éñüêîâîìó
ïðî¿çä³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÞÍ²ÊÎÌ”
ËÒÄ çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
25.04.2003 ¹ 82-6-00088.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÞÍ²-
ÊÎÌ” ËÒÄ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó Â³éñüêî-
âîìó ïðî¿çä³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæíå-
âèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,3719 ãà ó Â³éñüêîâîìó
ïðî¿çä³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÞÍ²-
ÊÎÌ” ËÒÄ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÞÍ²ÊÎÌ” ËÒÄ:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 55/55 

від 17 липня 2008 року

Умови 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ЮНІКОМ” ЛТД

земельної ділянки у Військовому проїзді, 8 
у Печерському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-

ì³ 1 231 916,89 ãðí (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³
òðèäöÿòü îäíà òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò ø³ñòíàä-
öÿòü ãðèâåíü 89 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³ä-
ïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 131 â³ä 25.12.2007, ùî
ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì.
Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
7 056 686,11 ãðí (ñ³ì ì³ëüéîí³â ï’ÿòäåñÿò
ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ãðè-
âåíü 11 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10
áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

6. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ІГМАР”, 

товариству з обмеженою відповідальністю
“ОФОРМИТЕЛЬ”, фізичній особі — 

підприємцю Мартиновій Олені Вікторівні, 
фізичній особі — підприємцю Мартиновій
Людмилі Володимирівні, фізичній особі — 

підприємцю Мартинову Віктору 
Олександровичу для експлуатації 

та обслуговування виробничо&складських 
будівель на просп. Московському, 9, 

літ. “Г, Г1” в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 56/56 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 9, ë³ò. Ã, Ã1” â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 10 276 000,00 ãðí (äåñÿòü ì³ëü-
éîí³â äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ãðèâåíü
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè (âèñíîâîê åêñïåðòà ïðî ðèíêî-
âó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
19.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÃÌÀÐ”, òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÎÔÎÐÌÈ-
ÒÅËÜ”, ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ
Ìàðòèíîâ³é Îëåí³ Â³êòîð³âí³, ô³çè÷í³é
îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìàðòèíîâ³é Ëþäìè-
ë³ Âîëîäèìèð³âí³, ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³ä-
ïðèºìöþ Ìàðòèíîâó Â³êòîðó Îëåêñàíäðî-
âè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,6329 ãà çà
10 276 000,00 ãðí (äåñÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³
ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
ç âèçíà÷åííÿì ÷àñòîê, çîêðåìà: 39/100 —
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“²ÃÌÀÐ”, 12/100 — òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ”,

7/100 — ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ
Ìàðòèíîâ³é Îëåí³ Â³êòîð³âí³, 21/100 —
ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìàðòèíî-
â³é Ëþäìèë³ Âîëîäèìèð³âí³, 21/100 — ô³-
çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìàðòèíîâó
Â³êòîðó Îëåêñàíäðîâè÷ó, äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàä-
ñüêèõ áóä³âåëü íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó,
9, ë³ò. “Ã, Ã1” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðè-
ñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²Ã-
ÌÀÐ”, òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ”, ô³çè÷íî¿
îñîáè — ï³äïðèºìöÿ Ìàðòèíîâî¿ Îëåíè
Â³êòîð³âíè, ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºì-
öÿ Ìàðòèíîâî¿ Ëþäìèëè Âîëîäèìèð³âíè,
ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ Ìàðòèíîâà
Â³êòîðà Îëåêñàíäðîâè÷à çã³äíî ç äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðî-
âàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ äîãîâîð³â â³ä 05.11.2007 ¹ 78-6-00477.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÃÌÀÐ”,
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ”, ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³ä-
ïðèºìöþ Ìàðòèíîâ³é Îëåí³ Â³êòîð³âí³,
ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìàðòèíî-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà îá’-
ºêòè, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó.

2.2. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòí³ òà ï³äðÿäí³ îðãàí³-
çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ, çà-
çíà÷åíèõ ó äîäàòêó.

2.3 Îäåðæàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ òà Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî-
çâîëè òà îðäåðè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³ñ-
ëÿ ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðî-

åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿. 
3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-

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

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

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.
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â³é Ëþäìèë³ Âîëîäèìèð³âí³, ô³çè÷í³é îñî-
á³ — ï³äïðèºìöþ Ìàðòèíîâó Â³êòîðó
Îëåêñàíäðîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 9, ë³ò. “Ã, Ï” â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,6329
ãà íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 9, ë³ò. “Ã,
Ï” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³-
øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²Ã-
ÌÀÐ”, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ”, ô³çè÷í³é
îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìàðòèíîâ³é Îëåí³
Â³êòîð³âí³, ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ
Ìàðòèíîâ³é Ëþäìèë³ Âîëîäèìèð³âí³, ô³-

çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìàðòèíîâó
Â³êòîðó Îëåêñàíäðîâè÷ó â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²ÃÌÀÐ”, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ”, ô³-
çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìàðòèíîâ³é
Îëåí³ Â³êòîð³âí³, ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³ä-
ïðèºìöþ Ìàðòèíîâ³é Ëþäìèë³ Âîëîäè-
ìèð³âí³, ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ
Ìàðòèíîâó Â³êòîðó Îëåêñàíäðîâè÷ó:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ” â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 56/56 

від 17 липня 2008 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ІГМАР”, 
товариству з обмеженою відповідальністю “ОФОРМИТЕЛЬ”, 

фізичній особі — підприємцю Мартиновій Олені Вікторівні, фізичній
особі — підприємцю Мартиновій Людмилі Володимирівні, 

фізичній особі — підприємцю Мартинову Віктору Олександровичу 
земельної ділянки на просп. Московському, 9, літ. “Г, Г1” 

в Оболонському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêàìè óìîâ ïðîäàæó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

4. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 832 859,17 ãðí. (â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü äâ³

òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü
17 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãî-
äè ¹ 97 â³ä 14.11.2006. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 9 443 140,83 ãðí.
(äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ñîðîê òðè òè-
ñÿ÷³ ñòî ñîðîê ãðèâåíü 83 êîï³éêè) ìîæå
ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì ðîêó
ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñ-
ëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî
ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

5. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ГРАН ПРІ&1”

для завершення будівництва, подальших 
експлуатації та обслуговування автозаправної
станції на перетині вул. Саперно&Слобідської

та просп. Науки, 5 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 57/57 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïåðåòèí³ âóë.
Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿ òà ïðîñï. Íàóêè, 5 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ó ðîçì³ð³ 7 446 140,00 ãðí (ñ³ì ì³ëüéîí³â ÷î-
òèðèñòà ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ ñòî ñîðîê ãðè-
âåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàð-
ò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÐÀÍ ÏÐ²-1” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,2990 ãà çà 7 446 140,00 ãðí
(ñ³ì ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷
ñòî ñîðîê ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà, ïîäàëüøèõ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿
íà ïåðåòèí³ âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿ òà
ïðîñï. Íàóêè, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÐÀÍ ÏÐ²-
1” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 16.08.2007
¹ 79-6-00529.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÐÀÍ ÏÐ²-
1” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïåðåòèí³ âóë. Ñà-
ïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿ òà ïðîñï. Íàóêè, 5 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äî-
äàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæíå-
âèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2990 ãà íà ïåðå-
òèí³ âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿ òà ïðîñï. Íà-
óêè, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-
íÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÐÀÍ ÏÐ²-
1” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÃÐÀÍ ÏÐ²-1”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.
Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 57/57 від 17 липня 2008 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ГРАН ПРІ&1” 

земельної ділянки на перетині вул. Саперно&Слобідської 
та просп. Науки, 5 у Голосіївському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 26.12.2005 ¹ 19-11186, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä
01.12.2005 ¹ 8804, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-

ºâ³ â³ä 07.12.2005 ¹ 06-6-25/7145, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 24.02.2006 ¹ 22-449/35.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 950 630,96 ãðí (äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò òè-
ñÿ÷ ø³ñòñîò òðèäöÿòü ãðèâåíü 96 êîï³éîê),
ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 95 â³ä
20.09.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì
äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 6 495 509,04 ãðí (ø³ñòü ì³ëü-
éîí³â ÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü òèñÿ÷
ï’ÿòñîò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 04 êîï³éêè) ñïëà-
÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä
äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про продаж земельної ділянки громадянину
України Ісаку Валентину Михайловичу 

для експлуатації та обслуговування 
офісно&дозвільного центру на вул. Маршала

Тимошенка, 29, літ. “В” в Оболонському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 113/113 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìàð-
øàëà Òèìîøåíêà, 29, ë³ò. “Â” â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 3 097 729,00 ãðí (òðè ì³ëüéî-
íè äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü
äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
12.12.2007).

3. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè ²ñàêó
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,1352 ãà çà 3 097 729,00 ãðí
(òðè ì³ëüéîíè äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ì-
ñîò äâàäöÿòü äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñ-
íî-äîçâ³ëüíîãî öåíòðó íà âóë. Ìàðøàëà
Òèìîøåíêà, 29, ë³ò. “Â” â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ²ñàêà Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâè÷à çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
â³ä 21.09.2007 ¹ 78-6-00462.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿ-
íèíó Óêðà¿íè ²ñàêó Âàëåíòèíó Ìèõàéëî-
âè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìàðøàëà
Òèìîøåíêà, 29, ë³ò. “Â” â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1352 ãà íà âóë.
Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 29, ë³ò. “Â” â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ãðîìàäÿ-
íèíó Óêðà¿íè ²ñàêó Âàëåíòèíó Ìèõàéëî-
âè÷ó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

6. Ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè ²ñàêó Âàëåíòè-
íó Ìèõàéëîâè÷ó:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 113/113 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу громадянину України Ісаку Валентину Михайловичу земельної

ділянки на вул. Маршала Тимошенка, 29, літ. “В” 
в Оболонському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

4. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 606 249,98 ãðí. (ø³ñòñîò ø³ñòü òèñÿ÷

äâ³ñò³ ñîðîê äåâ’ÿòü ãðèâåíü 98 êîï³éîê),
ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 18 â³ä
04.03.2008. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 2 491 479,02 ãðí (äâà ì³ëü-
éîíè ÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî îäíà òèñÿ÷à
÷îòèðèñòà ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 02 êî-
ï³éêè) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³â-
ñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

5. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий
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Ñüîãîäí³ ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â ì. Êèºâ³ 
Ñåðã³é ÑÀÄÎÂÎÉ ñâÿòêóº 
45-ð³÷÷ÿ
З днем народження йо о вітає деп тат
Київради від фра ції “Бло Леоніда
Черновець о о” Михайло ЯКОВЧУК:

— Хочеться побажати перед сім здоров’я, сімейних араздів і спіхів
роботі. Сер ій Ми олайович — осподар вели о о район , том зич йо-
м , щоб се вдавалося і праця приносила радість. Нехай завжди відч -
ває підтрим олосіївців! Щоб до наст пно о дня народження від рили-
ся три нові станції метро, я і нині спор дж ють, і завершилося б дівниц-
тво транспортної розв’яз и на Мос овсь ій площі.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ïåäàãîã íå â ñâî¿é â³ò÷èçí³
Â Óêðà¿í³ Ñóõîìëèíñüêîìó â³äêðèâàþòü ïàì’ÿòíèêè. 
Â Êèòà¿ ïåðåâèäàþòü éîãî òâîðè
Àííà ÏÀØÊÎÂÀ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Єдиний в У раїні пам'ят-
ни видатном раїн-
сь ом педа о ові Васи-
лю С хомлинсь ом від-
рили в Києві. Одна ,
схоже, в Китаї йо о ша-
н ють більше, ніж на
бать івщині.

Äåíü â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà, 29
âåðåñíÿ, çá³ãñÿ ç äàòîþ íàðî-
äæåííÿ äîíüêè ïåäàãîãà — Îëü-
ãè Âàñèë³âíè. Âîíà îáðàëà ïðî-
ôåñ³þ ñâîãî áàòüêà ³ íèí³ º ÷ëå-
íîì ïðåçèä³¿ Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷-
íèõ íàóê Óêðà¿íè. Ñêóëüïòóðó
âñòàíîâëåíî â Äåðæàâí³é íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷í³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³
Ñóõîìëèíñüêîãî. Öå ïåðøèé
ïàì’ÿòíèê äèðåêòîðîâ³ ñ³ëüñüêî¿
øêîëè â Ïàâëèøàõ Ïîëòàâñüêîé

îáëàñò³, ÿêèé ðîçðîáèâ âëàñíó
ïåäàãîã³÷íó ìåòîäèêó.

Àâòîð ïàì’ÿòíèêà Äåíèñ Ä³äóð
çîáðàçèâ Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêî-
ãî ìîëîäèì. Çà éîãî çàäóìîì, â³í
í³êîëè íå ñòàð³â äóõîì. Äî òîãî
æ ñàìå â ìîëîä³ ðîêè äî ïåäàãî-
ãà ïðèéøëè ïîïóëÿðí³ñòü ³ âè-
çíàííÿ.

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé æèâ çà
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. À éîãî ïåäàãî-
ã³êà ñòàëà ñêëàäîâîþ ñèñòåìè êî-
ìóí³ñòè÷íîãî âèõîâàííÿ â Ðàäÿí-
ñüêîìó Ñîþç³. ×è àêòóàëüíà âî-
íà íà ñüîãîäí³?

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Àêàäå-
ì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Âàñèëÿ
Êðåìåíÿ, ñèñòåìà Ñóõîìëèí-
ñüêîãî ïîòð³áíà é íèí³. Àäæå
öå — ïåäàãîã³êà ëþáîâ³, â îñíî-
â³ ÿêî¿ ëåæèòü ïîâàãà äî îñîáèñ-
òîñò³ äèòèíè. Ïàí Êðåìåíü òà-
êîæ âèñëîâèâ æàëü, ùî â äàëåêî-
ìó Êèòà¿ äî ñïàäùèíè óêðà¿í-
ñüêîãî ïåäàãîãà ñòàâëÿòüñÿ óâàæ-

í³øå, í³æ íà áàòüê³âùèí³. “Íà
ñîðîì Óêðà¿í³, â Êèòà¿ âèäàíî
øåñòèòîìíèê ïðàöü Ñóõîìëèí-
ñüêîãî,— çàçíà÷èâ â³í ó êîìåí-
òàð³ äëÿ “Õðåùàòèêà”.— Ìè æ çà
17 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ íå ñïðî-
ìîãëèñÿ îïóáë³êóâàòè ç³áðàííÿ
éîãî òâîð³â. Ñïîä³âàþñÿ, ùî ïðè-
÷åòí³ äî âëàäè ëþäè äîïîìîæóòü
ïðîïàãóâàòè ïåäàãîã³êó Ñóõî-
ìëèíñüêîãî ó ñó÷àñí³é øêîë³. Âî-
íà íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíà. Öå ïå-
äàãîã³êà ÕÕ² ñòîë³òòÿ, êîëè äèòè-
íà — ó öåíòð³ óâàãè ãðîìàäñüêî-
ñò³, â÷èòåëÿ ³ áàòüê³â”.

Â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà Âàñèëþ
Ñóõîìëèíñüêîìó â³äáóëîñÿ â ðàì-
êàõ çàõîä³â ç íàãîäè 90-¿ ð³÷íèö³
â³ä äíÿ éîãî íàðîäæåííÿ. Âèãî-
òîâëåííÿ ³ âñòàíîâëåííÿ ñêóëüï-
òóðè ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ô³-
íàíñîâ³é ï³äòðèìö³ Ôîíäó Êîí-
ôóö³ÿ ïðè Ëóãàíñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Äâ³ ñîòí³ íàéêðàùèõ
ïîäàðóíê³â
Ãîëîâíà äèòÿ÷à êíèãîçá³ðíÿ ì³ñòà îòðèìàëà
ë³òåðàòóðó â³ä âèäàâíèöòâ ³ ô³íñüêîãî ïîñîëüñòâà

Ñåðåä êíèã, ïîäàðîâàíèõ
“Êîìñîìîëüñêîþ ïðàâäîþ”,—
“çîëîòèé ôîíä” ë³òåðàòóðíî¿ êëà-
ñèêè — ÿê ñâ³òîâî¿, òàê ³ óêðà¿í-
ñüêî¿: “Âåðøíèê áåç ãîëîâè” Òî-
ìàñà Ìàéí Ð³äà, “Ôðàíêåíø-
òåéí” Ìåð³ Øåëë³, “Äæåéí Åéð”
Øàðëîòòè Áðîíòå, “Êðåéöåðîâà
ñîíàòà” Ëüâà Òîëñòîãî, òâîðè
Îëåêñàíäðà Äþìà, Îñêàðà Óàéë-
äà, Òàðàñà Øåâ÷åíêà òîùî.

Ïðåäñòàâíèöÿ âèäàâíèöòâà
Îëåíà Ì³í³íà ïðîêîìåíòóâàëà
äëÿ “Õðåùàòèêà” ìåòó àêö³¿:
“Öåé ïîäàðóíîê º ñêëàäîâîþ ãó-

ìàí³òàðíî¿ ³í³ö³àòèâè. Ìè íàìà-
ãàºìîñÿ ïðèâåðíóòè óâàãó øêî-
ëÿð³â äî êëàñèêè, ïåðåâ³ðåíî¿ ÷à-
ñîì”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 600 øê³ëüíèõ
á³áë³îòåê óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ îò-
ðèìàëè ïî 30 ïðèì³ðíèê³â êíèã
“Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäè”.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, â³ä Ïîñîëüñòâà
Ô³íëÿíä³¿ ïðåçåíòóâàëè á³áë³îòå-
ö³ 50 ïðèì³ðíèê³â êíèæêè â³äî-
ìîãî ô³íñüêîãî äèòÿ÷îãî ïèñü-
ìåííèêà Çàõàð³óñà Òîïåë³óñà
“Ïîäàðóíîê ìîðñüêîãî öàðÿ”,
íàäðóêîâàíî¿ ó “Âèäàâíèöòâ³
Ñòàðîãî Ëåâà”.

Öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà äëÿ ä³-
òåé ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà —
îäíà ³ç íàéñó÷àñí³øèõ ³ íàéá³ëü-
øèõ ó ñòîëèö³. ¯¿ ôîíä íàðàõî-
âóº ïîíàä 100 òèñÿ÷ êíèã ³ áðî-
øóð, ó òîìó ÷èñë³ — íà åëåê-
òðîííèõ íîñ³ÿõ. Åëåêòðîííèé
êàòàëîã íîâèõ íàäõîäæåíü íàðà-
õîâóº ìàéæå 50 òèñÿ÷ çàïèñ³â.
Ñåðåä ðàðèòåò³â — íàéàâòîðè-
òåòí³øà â ñâ³ò³ “Äèòÿ÷à Áðèòàí³-
êà” â 48 òîìàõ. Ùîäíÿ äî êíè-
ãàðí³ ïðèõîäÿòü ïîíàä 15 òèñÿ÷
þíèõ êèÿí.

Íåùîäàâíî çàïî÷àêîâàíî ïðî-
ãðàìó “Ìî¿ ïåðø³ êðîêè ó á³á-
ë³îòåö³”. Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à
â³ää³ëó äîøê³ëüíèê³â ³ ó÷í³â 1—4
êëàñ³â Ëþäìèëè Ðóäàêîâî¿, ìåòà
ïðîãðàìè — ùîá ä³òè â³ä 2 äî 6
ðîê³â, à òàêîæ ìàìè ìàëþê³â â³-
êîì äî ðîêó çìîãëè êîðèñòóâà-
òèñÿ ë³òåðàòóðîþ. Êð³ì òîãî, çà-
ïî÷àòêîâàíî ïðîãðàìó “Êîáçàð ó
âàøîìó äîì³” — äëÿ äåòàëüí³øî-
ãî îçíàéîìëåííÿ ç òâîð÷³ñòþ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà

Ó äèòÿ÷èõ
áóäèíêàõ —
ïîðîæí³
êíèæêîâ³ ïîëèö³
Ïðîåêò “Ç êíèãîþ — 
äî ä³òåé” ðîçðàõîâàíèé 
íà äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â

Á³áë³îòå÷í³ ôîíäè â äèòÿ÷èõ
áóäèíêàõ ïîòðåáóþòü îíîâëåííÿ.
Äåêîòð³ ç íèõ íîâèõ êíèæîê íå
áà÷èëè ïîíàä äåñÿòü ðîê³â. Ä³òè,
ùî çðîñòàþòü â ³íòåðíàòàõ, ìà-
þòü áàæàííÿ ÷èòàòè, îäíàê ìîæ-
ëèâîñò³ òàìòåøí³õ êíèãîçá³ðåíü
îáìåæåí³. “Ïîáà÷åíå íàñ ïðèêðî
âðàçèëî,— ñêàçàëà “Õðåùàòèêó”
êîîðäèíàòîð ïðîåêòó, äèðåêòîð
âèäàâíèöòâà “Ãðàí³-Ò” Ëþäìè-
ëà Ãåðàñèìåíêî.— Êíèæîê àáî
êàòàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº, àáî
íåìàº âçàãàë³. Õëîïö³ é ä³â÷àòà â
äèòáóäèíêàõ íå ìàþòü æîäíîãî
óÿâëåííÿ ïðî ñó÷àñíó ë³òåðàòóðó
òà ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ”. Ç ³íøî-
ãî áîêó, ðåàëüí³ñòü òàêà, ùî âñ³
ñòàðàííÿ êåð³âíèöòâà öèõ çàêëà-
ä³â çäåá³ëüøîãî ñïðÿìîâàí³ íà
ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ âèõî-
âàíö³â òà ðîçâ’ÿçàííÿ ãîñïîäàð-
ñüêèõ ïðîáëåì. Òîìó äî á³áë³î-
òåê ðóêè òàì, ÿê êàæóòü, äîõî-
äÿòü íàñàìê³íåöü. Äèðåêòîð Âîâ-
÷ê³âñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó
“Ïðîë³ñîê” Íåëÿ Ðóäåíêî ÿêîñü
ç³çíàëàñÿ, ùî çà äåñÿòü ðîê³â ³ñ-
íóâàííÿ çàêëàäó éîãî á³áë³îòå÷-
í³ ôîíäè ïîïîâíþâàëè ò³ëüêè
ðàç. Ïåðåâàæàþòü êàçêè äëÿ çîâ-
ñ³ì ìàëåíüêèõ ³ êíèæêè äëÿ ä³ò-
ëàõ³â â³êîì â³ä 6 äî 12 ðîê³â. “Ñó-
÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ìè
íå ìàºìî âçàãàë³. Çäåá³ëüøîãî
êíèæêè ðîñ³éñüêîìîâí³”,— ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Ðóäåíêî “Õðåùàòè-
êó”. ªäèíèé ïîðÿòóíîê äëÿ
“Ïðîë³ñêà” — ñ³ëüñüêà á³áë³îòå-
êà, ùî ðîçòàøîâàíà ïî ñóñ³äñòâó.
À îñü, ïðèì³ðîì, â îäíîìó ç äèò-
áóäèíê³â Õåðñîíà á³áë³îòå÷í³
ôîíäè íå ïîïîâíþâàëè á³ëüøå,
í³æ 15 ðîê³â.

À ñèðîòè âñå æ òàêè õî÷óòü ÷è-
òàòè, òà íå ìàþòü çìîãè. Çà ñëî-
âàìè Ëþäìèëè Ãåðàñèìåíêî, äó-
æå ÷àñòî ïîäàðîâàí³ ³íòåðíàòàì
òà äèòáóäèíêàì êíèæêè ñòàþòü

ëèøå ïðåäìåòîì ³íòåð’ºðó. “Âè-
õîâàíöÿì äî íèõ ñóâîðî çàáîðî-
íÿþòü äîòîðêàòèñÿ, ìîâëÿâ, ìî-
æóòü ç³ïñóâàòè ÷è çàáðóäíèòè”,—
ïîä³ëèëàñÿ âîíà.

Ëþäìèëà Ãåðàñèìåíêî ïîâ³äî-
ìèëà, ùî ïðîåêò “Ç êíèãîþ — äî
ä³òåé” ïîêëèêàíèé ñóòòºâî ïî-
ïîâíèòè á³áë³îòå÷í³ ôîíäè áó-
äèíê³â-³íòåðíàò³â. Ñåðåä êíè-
æîê, ùî ¿õ ïëàíóþòü ïåðåäàòè,—
óêðà¿íñüêà ³ ñâ³òîâà êëàñèêà, òâî-
ðè ñó÷àñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ïèñü-
ìåííèê³â, åíöèêëîïåä³¿, ñëîâíè-
êè. Ïðîåêò ðîçðàõîâàíèé íà äâà-
íàäöÿòü ì³ñÿö³â. Äîáðî÷èíö³
ïëàíóþòü çàëó÷èòè äî ñï³âïðàö³
âîëîíòåð³â, ÿê³ ïðîòÿãîì ðîêó
äîïîìîæóòü ¿ì ðîçâåçòè óñþ ë³-
òåðàòóðó äî ñèð³òñüêèõ çàêëàä³â.
Íà âîëîíòåð³â òàêîæ ïîêëàäåíî
çàâäàííÿ âèçíà÷àòè âïîäîáàííÿ
ä³òåé çà äîïîìîãîþ àíêåòóâàíü,
à ùå ñàìèì ïðîâîäèòè ÷èòàííÿ
â äèòáóäèíêàõ.

Òà íàéãîëîâí³øà ìåòà àêö³¿ —
ïîïóëÿðèçàö³ÿ ÷èòàííÿ ³ êíèæêè
ÿê êóëüòóðíîãî ÿâèùà. Äî âèõî-
âàíö³â çàïðîøóâàòèìóòü ñó÷àñíèõ
ïèñüìåííèê³â, ùîá ðîçïîâ³äàëè
ïðî êîðèñòü ÷èòàííÿ.

Àêö³þ ïîãîäèëèñÿ ï³äòðèìàòè
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè òà
Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè é òóðèç-
ìó. Íå çáèðàþòüñÿ ëèøàòèñÿ
îñòîðîíü ³ â³äîì³ àêòîðè òà ìó-
çèêàíòè. “Â ìåíå ðîìàí ³ç
êíèæêîþ ïî÷àâñÿ ùå ç ï’ÿòè ðî-
ê³â ³ òðèâàº äîñ³,— ñêàçàâ “Õðå-
ùàòèêó” àêòîð Îñòàï Ñòóïêà.—
Ó öüîìó íàïðÿìêó òðåáà ä³ÿòè
íåãàéíî, àáè íå âòðàòèòè íà-
ñòóïíîãî ïîêîë³ííÿ. Àäæå ñó-
÷àñíå, 18—25-ð³÷í³, ìàéæå âòðà-
÷åíå”. Äîïîìîãó â ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó ïîîá³öÿëè òàêîæ ñï³-
âàêè Ìàð³ÿ Áóðìàêà, Îëåã
Ñêðèïêà, Ñåðã³é Ôîìåíêî òà àê-
òîðêà Îëüãà Ñóìñüêà

Ëþäìèëà ÊÎËÁ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні оловним джерелом знань с часних дітлахів і
тінейджерів є або про рами на телебаченні, або мате-
ріали в інтернеті. Книж ж бере в р и мало хто.
Більшість вважає читання н дним та неці авим. Саме
том цьо оріч старт вав все раїнсь ий бла одійний
прое т "З ни ою — до дітей". У йо о рам ах часни и
а ції відвідали сиротинці Львівщини, Полтавщини та
інших областей.

Головне — приверн ти ва ш олярів до ласи и, перевіреної часом

Ëàðèñà ßÐÅÌÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

150 примірни ів ни з оле ції ласичної літерат ри
від видавництва "Комсомольс ая правда" та 50 ни-
жо "Видавництва Старо о Лева" отримала в подар -
но Центральна бібліоте а для дітей імені Тараса
Шевчен а. Літерат р передано в рам ах а ції "Пода-
р й бібліотеці ни ", я а відб лася до Всесвітньо о
дня бібліоте .
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Êð³ñò³íó Àã³ëåðó â Óêðà¿í³ 
ðîç³ãð³þòü äâ³÷³
Ïî÷åñíó ì³ñ³þ âèêîíàþòü äóåò Ïîòàï ³ Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Поп лярна амери ансь а
співач а Крістіна А ілера
дасть Києві аж два он-
церти: бюджетний —
Палаці спорт і VIP-ви-
ст п — палаці "У раїна".
На розі ріві вист плять
Потап і Настя Камен-
сь их.

Óêðà¿íñüê³ øàíóâàëüíèêè ïîï-
ç³ðêè Êð³ñò³íè Àã³ëåðè ìàþòü
ïîäâ³éíèé øàíñ ïîáà÷èòè ìóçè÷-
íîãî êóìèðà íàæèâî. Òîä³ ÿê ó
Ìîñêâ³ òà Ðèç³ ñï³âà÷êà â³äì³íè-
ëà êîíöåðòè, â Êèºâ³ âîíà âèñòó-
ïèòü äâ³÷³.

Äåìîêðàòè÷í³øèé êîíöåðò â³ä-
áóäåòüñÿ 20 æîâòíÿ â Ïàëàö³
ñïîðòó. Êâèòêè íà íüîãî êîøòó-
þòü â³ä 250 äî 2500 ãðí (çîêðåìà
375 ãðí êîøòóº ïðîïóñê íà òàí-
öìàéäàí÷èê, 750 ³ 1500 ãðí — ó
äðóãó ³ ïåðøó ôàíçîíè â³äïîâ³ä-
íî). Ïàôîñí³øèé âèñòóï â³äáó-
äåòüñÿ 21 æîâòíÿ ó Íàö³îíàëüíî-
ìó ïàëàö³ "Óêðà¿íà", âàðò³ñòü
êâèòê³â ñòàíîâèòü 1000—9500
ãðèâåíü.

Ñîëüíà êàð'ºðà ñï³âà÷êè ðîçïî-
÷àëàñÿ â 1994 ðîö³. ¯¿ äåáþòíèé
àëüáîì Christina Aguilera ç'ÿâèâñÿ
1999-ãî. Çà íüîãî Àã³ëåðà îòðè-
ìàëà "Ãðåìì³" ÿê íàéêðàùèé íî-
âèé âèêîíàâåöü. Íèí³ íà ðàõóí-

êó ñï³âà÷êè ùå ÷îòèðè "Ãðåìì³"
ó ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ òà òðè ïëàò³â-
êè, îäíà ç ÿêèõ — ³ñïàíîìîâíà
(Mi Reflejo). Â 2005-ìó ñï³âà÷êà
âèéøëà çàì³æ çà ìåíåäæåðà çâó-
êîçàïèñóâàëüíî¿ êîìïàí³¿ Äæîð-
äàíî Áðàíòìàíà, à â ñ³÷í³ öüîãî
ðîêó â íå¿ íàðîäèâñÿ ñèí Ìàêñ
Áàéðîí Áðàòìàí. Íåçâàæàþ÷è íà
öå, Êð³ñò³íà Àã³ëåðà â æîâòí³ âè-
ðóøèëà ç ïðîãðàìîþ íàéêðàùèõ
õ³ò³â ó ìóçè÷íå òóðíå ê³ëüêîìà
êðà¿íàìè, ñåðåä ÿêèõ ³ Óêðà¿íà.

"Ðîçêà÷óâàòèìóòü" ïóáë³êó ïå-
ðåä âèñòóïîì Êð³ñò³íè Àã³ëåðè
Ïîòàï ³ Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ. Ñàìå
¿õ ìåíåäæìåíò ñï³âà÷êè îáðàâ ñå-
ðåä 20 çàïðîïîíîâàíèõ àðòèñò³â.
Ðàí³øå óêðà¿íñüêà âèêîíàâèöÿ
Àí³ Ëîðàê â³äìîâèëàñÿ âçÿòè
ó÷àñòü ó êîíöåðò³ Êð³ñò³íè Àã³ëå-
ðè, îñê³ëüêè îðãàí³çàòîðè çàïðî-
ïîíóâàëè çðîáèòè öå áåçïëàòíî.
"Äëÿ íàñ ÷åñòü âèñòóïàòè íà îä-
í³é ñöåí³ ç àðòèñòîì òàêîãî ð³â-
íÿ. ß ñàì ãîòîâèé çàïëàòèòè çà

òàêó ìîæëèâ³ñòü, öå ³íâåñòèö³ÿ ó
ìàéáóòíº",— çàÿâèâ Ïîòàï. "Íà
Çàõîä³ êðàù³ òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³,
íàì º ÷îãî â íèõ ïîâ÷èòèñÿ",—
ïîÿñíþº ñï³âàê. Òàê ÷è ³íàêøå â
Ïîòàïà ³ Íàñò³ Êàìåíñüêèõ áóäå
íåáàãàòî ÷àñó ðîç³ãð³âàòè ãëÿäà-
÷³â — 5 ÷è 6 ï³ñåíü. ßê ç'ÿñóâàëî-
ñÿ, Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ º øàíó-
âàëüíèöåþ ìóçèêè àìåðèêàíñüêî¿
ïîï-ç³ðêè. Ñâîãî ÷àñó âîíà âèâ÷è-
ëà ³ ïåðåñï³âàëà ïåðø³ äâà àëüáî-
ìè Êð³ñò³íè Àã³ëåðè, íàñë³äóâàëà
¿¿ òåõí³êó âèêîíàííÿ. Ñàì³ ìóçè-
êàíòè ââàæàþòü âèá³ð ìåíå-
äæìåíòó ö³ëêîì âèïðàâäàíèì.
"Êð³ñò³íà Àã³ëåðà — ðèòì-åíä-
áëþçîâà âèêîíàâèöÿ,— çàóâàæèâ
Ïîòàï. — Ìè òåæ ñï³âàºìî ð’í’á,
ò³ëüêè ñïåöèô³÷íèé, ÿê ìè íàçè-
âàºìî, êîëãîñïíèé".

Ïîï-ä³âà Êð³ñò³íà Àã³ëåðà ïðè-
áóäå â óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ çà
ï'ÿòü äí³â äî êîíöåðòó. Ðàçîì ç
âèêîíàâèöåþ ïðèâîçÿòü 5-6 ôóð
îáëàäíàííÿ, à â ¿¿ êîìàíä³ íàë³-
÷óºòüñÿ äî 60 ÷îëîâ³ê. Ñåðåä ïî-
áàæàíü Êð³ñò³íè Àã³ëåðè — òðè-
ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà â³ëüíå ïå-
ðåñóâàííÿ ì³ñòîì.

Íà êîíöåðò³ Àã³ëåðà âèêîíàº
ñâî¿ íàéâ³äîì³ø³ ï³ñí³. Íåçàáà-
ðîì âîíà ïîäàðóº øàíóâàëüíè-
êàì çá³ðêó õ³ò³â Keeps Gettin' Bet-
ter — A Decade Of Hits, êóäè óâ³é-
äóòü ³ äâ³ íîâ³ êîìïîçèö³¿ Keeps
Gettin' Better òà Dynamite. Éìî-
â³ðíî, ùî ¿õ ïî÷óþòü ³ êè¿âñüê³
ãëÿäà÷³

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні в столичном інотеатрі
"Київ" по азом фільм ласи а ні-
мець о о інемато рафа Фоль ера
Шльондорфа "Страй — ероїня
Данціґ " підвед ть рис під фести-
валем "Нове німець е іно". О рім
по азів фільмів, відб лися онфе-
ренція раїнсь их та німець их
митців щодо спільно о іновироб-
ництва, а та ож фор м молодих і-
немато рафістів. Утім, між льт р-
ний діало й пороз міння та і за-
лишаються мрією, що по азав ні-
мець ий фільм "При ордонни та
дівчина", присвячений стос н ам
німців, поля ів і раїнців.

Ç 25 âåðåñíÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ â Êèºâ³
ïîêàçàëè 6 õóäîæí³õ, 4 òåëåâ³ç³éí³ é 3 äî-
êóìåíòàëüí³ êàðòèíè, à òàêîæ íîâèíêè êî-
ðîòêîãî ìåòðó. Ôîðóì, íà ÿêîìó ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè íàéêðàù³ í³ìåöüê³ êàðòèíè îñòàí-
í³õ ðîê³â, âèêëèêàâ àæ³îòàæ ñåðåä ãëÿäà÷³â.
×èìàëó ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðàâ òîé ôàêò, ùî
á³ëåòè íà âñ³ ñåàíñè ôåñòèâàëüíî¿ ïðîãðà-
ìè êîøòóâàëè 20 ãðèâåíü, ùî ìåíøå çà çâè-
÷àéíó ö³íó êâèòêà íà âå÷³ðí³é ñåàíñ ó ñòî-
ëè÷íèõ ê³íîòåàòðàõ. Ïðèºìíîþ íåñïîä³âàí-
êîþ äëÿ ãëÿäà÷³â ñòàëè ùå é ùîäåíí³ îáãî-
âîðåííÿ ô³ëüì³â, ÿê³ ïðîâîäèëà êåð³âíèê
ôåñòèâàëþ Êàò³ Ðîíêå, äå êîæåí ì³ã ïîñòà-
âèòè ñâî¿ çàïèòàííÿ òâîðöÿì òîãî ÷è ³íøî-
ãî ô³ëüìó.

Ùîäî îñòàíí³õ, òî äî Êèºâà ïðè¿õàëî áà-
ãàòî àêòîð³â ³ ðåæèñåð³â ô³ëüì³â. Ñâîþ ñòð³÷-
êó "Ñâàâ³ëüíå æèòòÿ", ÿêó ïîêàçàëè íà â³ä-
êðèòò³ ôåñòèâàëþ, â Êèºâ³ ïðåäñòàâëÿâ ðåæè-
ñåð Àõ³ì Áîðíàê ³ âèêîíàâèöÿ ãîëîâíî¿ ðîë³
Íàòàë³ÿ Àâåëîí.

Ïðè¿õàâ äî Êèºâà ³ ðåæèñåð Ãàðòìóò Øåí,
ÿêèé ïðèâ³ç ñòð³÷êó "Ïðèêîðäîííèê òà ä³â÷è-
íà", ùî ñòàëà ãîëîâíîþ ³íòðèãîþ ôåñòèâàëþ,
àäæå ãîëîâíà ãåðî¿íÿ ô³ëüìó — óêðà¿íêà. Íå-
ëåãàëüíà åì³ãðàíòêà Ë³ïïà (Ìàðãàðèòà Áðàéò-
êðàéç) ïðîñèòü í³ìåöüêîãî ìèòíèêà ïåðåâåñòè
¿¿ ÷åðåç ïîëüñüêî- óêðà¿íñüêèé êîðäîí. Ïðèêîð-
äîííèêà Ãàíñà-Âåðíåðà Ìþëëåðà (Àëåêñ
Ïðàëü) â³äïðàâèëè ñþäè ñòåæèòè çà äîòðèìàí-
íÿì ïîëüñüêèìè êîëåãàìè íîðì, ÿê³ âîíè ìà-
þòü âèêîíóâàòè ï³ñëÿ âõîäæåííÿ êðà¿íè â ªÑ.
Â³í çíàéîìèòüñÿ ³ç Ë³ïïîþ. Òà àíîíñîâàíî¿
òâîðöÿìè ô³ëüìó ëþáîâíî¿ ³ñòîð³¿ ãëÿäà÷³ òàê ³
íå ïîáà÷èëè: í³ìåöü ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó äî
äðóæèíè, à ä³â÷èíó, ÿêà, ÷åêàþ÷è çä³éñíåííÿ
ñâîº¿ ìð³¿, çàðîáëÿº òèì, ùî ïðîâîäèòü ÷åðåç
êîðäîí ³íøèõ íåëåãàë³â, àðåøòîâóþòü. Òà íàé-
á³ëüøå â êàðòèí³ ðîç÷àðóâàëî íå öå. Âðàçèëî,
ùî óêðà¿íö³ çîáðàæåí³ ÿê áàíäà àëêîãîë³ê³â, ÿê³
äî òîãî æ, ïðîæèâàþ÷è íà ñàìîìó çàõîä³ Óêðà-
¿íè, ðîçìîâëÿþòü ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ðåæèñåð

Ãàðòìóò Øåí ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ âèñóíóâ âåð-
ñ³þ, ùî ãåðî¿ ô³ëüìó — ðîñ³ÿíè, ÿê³ çàòðèìà-
ëèñÿ â óêðà¿íñüêîìó ïðèêîðäîííîìó ñåëèù³
äîðîãîþ äî Í³ìå÷÷èíè. Òà ïîò³ì ç³çíàâñÿ, ùî
àêòîðè, çîêðåìà ²âàí Øâåäîôô, ÿêèé ç³ãðàâ
áðàòà Ë³ïïè, îá³öÿëè ãîâîðèòè óêðà¿íñüêîþ, òà
ï³ä ÷àñ çéîìîê ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî íå âîëîä³þòü ìî-
âîþ. Òîæ ðåæèñåð, ÿêèé ç óêðà¿íñüêèìè ðåàë³-
ÿìè ñàì çíàéîìèé äóæå ïîá³æíî, ñâî¿ì ô³ëü-
ìîì ëèøå ï³äòâåðäèâ, ùî äëÿ í³ìö³â, ÿê ³ äëÿ
³íøèõ ºâðîïåéö³â, Óêðà¿íà ³ äàë³ àñîö³þºòüñÿ
âèíÿòêîâî ³ç àëêîãîëåì, ñóö³ëüíîþ ðîçðóõîþ
(÷îãî âàðòå æèòëî Ë³ïïè, çàêèäàíå ïîðîæí³ìè
ïëÿøêàìè, ïî ÿêèõ á³ãàþòü êóðè), "æèãóëÿìè"
³ "çàïîðîæöÿìè", íà ÿêèõ ¿çäÿòü ìåøêàíö³ ñå-
ëèùà, îäÿãíåí³ ó ñïîðòèâí³ êîñòþìè.

Ðàäóº òå, ùî ðåæèñåð çíÿâ êàðòèíó, â ÿê³é
ïîðóøèâ ïðîáëåìó ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿,
÷îìó é ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè òàê³ ôåñòèâàë³. Îä-
íàê ñâî¿ì ô³ëüìîì ïîêàçàâ ïð³ðâó ì³æ "íà-
ìè" ³ "íèìè". ² ïð³ðâà öÿ âåëè÷åçíà

Ïåðåâåäè ìåíå ÷åðåç... êîðäîí
Ó Êèºâ³ çàâåðøóºòüñÿ ôåñòèâàëü í³ìåöüêîãî ê³íî

АА НН ОО НН СС

Esthetic
Education
ðîçäàëè
äîìàøíº
çàâäàííÿ
Áåç ìàëþíêà 
íà êîíöåðò Artefakt
í³õòî íå ïîòðàïèòü
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

Енци лопедія тл мачить
артефа т я явище чи
процес, що не може
з'явитися з природних
причин або "просто та ".
М зи анти ж рт Esthetic
Education дали ще одне
визначення. У них
Artefakt — це дійство, де
зібрано всі види с часно-
о мистецтва. Вже два
тижні вони доводять це
онцертами вели их
містах У раїни, а завтра в
"Альта Е спо" вист плять
перед иянами.

Êîíöåðò, ùî â³äáóäåòüñÿ â ÷åò-
âåð ó "Àëüòà Åêñïî" çíàêîâèé ÿê
äëÿ ìóçèêàíò³â, òàê ³ äëÿ âñüîãî
óêðà¿íñüêîãî øîó-á³çíåñó. Ïåðåä-
óñ³ì íèì çàâåðøóºòüñÿ ïåðøèé
ñàìîñò³éíèé òóð ãóðòó Esthetic
Education. Ïåðøèé êîíöåðò ïî-
áà÷èëè äâà òèæí³ òîìó â Õàðêî-
â³, ïîò³ì ìóçèêàíòè âèñòóïèëè ó
Ëüâîâ³, à ìèíóëî¿ íåä³ë³ — â Îäå-
ñ³. Â³äâ³äóâà÷àì óñ³õ öèõ êîíöåð-
ò³â íå ïîòð³áíî áóëî í³÷îãî ïëà-
òèòè. Îõî÷³ ïîñëóõàòè íîâèõ ï³-
ñåíü ãóðòó òà ïîáà÷èòè â³äåî-àðò,
ùî ñóïðîâîäæóº âèñòóï, ìàëè
ïðîñòî ñòâîðèòè âëàñíèé "ìèñ-
òåöüêèé àðòåôàêò" òà íàä³ñëàòè
ìàëþíîê ÷è ôîòî åëåêòðîííîþ
ïîøòîþ îðãàí³çàòîðàì. Ó òàêèé
íåõèòðèé ñïîñ³á ìóçèêàíòè âîë³-
þòü ñòèìóëþâàòè êðåàòèâí³ñòü
íàðîäíèõ ìàñ òà äîëó÷èòè ëþäåé
äî òâîð÷îñò³. Öå é ëîã³÷íî, àäæå
ïîÿâà Artefakt, çà ò³ºþ æ åíöèê-
ëîïåä³ºþ, íå îáõîäèòüñÿ áåç ö³-
ëåñïðÿìîâàíîãî âòðó÷àííÿ ó ïðî-
öåñ, çà ÿêèì ñïîñòåð³ãàºø.

Ñàì³ æ ìóçèêàíòè — Äìèòðî
Øóðîâ, Þð³é Õóñòî÷êà, Ëó¿
Ôðàíê, ²ëëÿ Ãàëóøêî òà Àíäð³é
Íàäîëüñüêèé — íàïîëåãëèâî ãî-
òóâàëèñÿ äî òóðó, ÷àñ â³ä ÷àñó âè-
ñòàâëÿëè â ³íòåðíåò³ â³äåî ç ðå-
ïåòèö³é, äå õëîïö³ ì³íÿþòüñÿ
³íñòðóìåíòàìè. Ðåçóëüòàò åêñïå-
ðèìåíò³â ñòîëè÷í³é ïóáë³ö³ ïðî-
äåìîíñòðóþòü çàâòðà. Äëÿ øîó
ï³äãîòîâàíî ñïåö³àëüí³ êîñòþìè,
ïðîåêòîðè äëÿ â³äåî³íñòàëÿö³é ³,
ãîëîâíå, íîâ³ êîìïîçèö³¿. Ïðî-
ïóñòèòè íîâàòîðñüêèé âèñòóï
ãóðòó, ÿêèé, ñòâîðþþ÷è ìóçèêó â
Óêðà¿í³, ðîçâèâàºòüñÿ ñèíõðîííî
ç³ ñâ³òîâèìè òåíäåíö³ÿìè ³ ìàº
ïðè öüîìó ÿñêðàâó ³íäèâ³äóàëü-
í³ñòü, áóëî á ñóö³ëüíèì õàíæå-
ñòâîì. Íàâ³òü ÿêùî îðãàí³çàòîðè
íå îá³éäóòüñÿ áåç íåäîë³ê³â, ïî-
áà÷èòè, ÿêîãî êîíèêà âèêèíóòü
"åñòåòèêè", âàðòî. Òèì ïà÷å, ùî
âîíè âæå íå âïåðøå âëàøòîâó-
þòü îðèã³íàëüí³ êîíöåðòè. Ìåíø
ÿê ð³ê òîìó â "Ìèñòåöüêîìó àð-
ñåíàë³" Esthetic Education â³ä³ãðà-
ëè ïðîãðàìó "Àíòåíà" â ñóïðîâî-
ä³ ÷îðíî-á³ëîãî í³ìîãî ê³íî àð-
ãåíòèíñüêîãî ðåæèñåðà Åñòåáàíà
Ñàï³ðà

Потап і Настя Каменсь их обіцяють я слід завести п блі перш ніж свій
вист п почне амери ансь а поп-діва Крістіна А ілера

Німець а а триса Наталія Авелон, я а зі рала оловн роль фільмі "Свавільне життя", сама презент вала
артин в Києві. Під час від риття фор м разом із х дожнім ерівни ом фестивалю Каті Рон е
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Ó ñêëàä³
“Øàõòàðÿ”
íå âèñòà÷àº
“ãîëîäíèõ
ôóòáîë³ñò³â”

Â³êòîð ÃÐÀ×ÎÂ
íàïàäíèê äîíåöüêîãî “Øàõòàðÿ” 
1980-õ ðîê³â,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äóìàþ, ùî ïðîòè ³ñïàíñüêî¿ “Áàðñåëîíè”
“Øàõòàðþ” â æîäíîìó ðàç³ íå ïîòð³áíî ãðà-
òè ó â³äêðèòèé ôóòáîë. Öå ìîæå äîðîãî êîø-
òóâàòè. Ïðèãàäóþ, ÿê ó Ë³ç³ ÷åìï³îí³â “Øàõ-
òàð” ïðèéìàâ ³òàë³éñüêèé “Ì³ëàí”. Õâèëèí
ñ³ìäåñÿò ã³ðíèêè ãðàëè â³ä îáîðîíè, à êîëè
íàïðèê³íö³ ðîçêðèëèñÿ é ÷è íå âñ³ì êîëåê-
òèâîì ïîá³ãëè óïåðåä, îòðèìàëè â ñâî¿ âîðî-
òà òðè ì’ÿ÷³. Òà ãðà áóëà äëÿ äîíåöüêîãî êëó-
áó äîáðèì óðîêîì, ³, ñïîä³âàþñÿ, òàêèõ ïî-
ìèëîê ôóòáîë³ñòè á³ëüøå íå ïîâòîðÿòü.

Ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ â ãð³ ç “Áàðñåëî-
íîþ” ìîæå ñòàòè òå, ùî ó “Øàõòàðÿ” ÿêðàç
ïðîáëåìà ç ãðàâöÿìè ñåðåäíüî¿ ë³í³¿, êîòð³
ìîãëè á äîáðå ç³ãðàòè ó â³äáîð³. Â³ä áðàçèëü-
ö³â öüîãî âèìàãàòè òÿæêî, à ñàìå âîíè ïå-
ðåâàæíî é ñêëàäàþòü ë³í³þ ï³âçàõèñòó. Îñü
êîëè äî ñêëàäó êîìàíäè âõîäèâ Àíàòîë³é Òè-
ìîùóê, òî áóëà ³íøà ñïðàâà. Â³í â³äáèðàâ ó
ñóïåðíèê³â áàãàòî ì’ÿ÷³â, äîáðå ãðàâ ó ï³ä-
êàòàõ, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæíà áóëî ðîçïî÷èíàòè
øâèäê³ é ãîñòð³ êîíòðàòàêè. Äóìàþ, òàêèé
ï³âçàõèñíèê â óêðà¿íñüêîìó ôóòáîë³ ç’ÿâèòü-
ñÿ íåñêîðî.

Áàãàòî ùî â ãð³ “Øàõòàð” — “Áàðñåëîíà”
çàëåæàòèìå â³ä òîãî, çà ÿêèì ðåçóëüòàòîì
ïðè¿äå â Äîíåöüê êàòàëîíñüêèé êëóá. ßêùî
ïî ïåðåìîãó, òî öå îäíà ð³÷. Àëå ñòðàòåã³ÿ
ìàò÷³â Ë³ãè ÷åìï³îí³â ï³äêàçóº: “Áàðñó”
âëàøòóº é í³÷èÿ. Áåðåø óäîìà ñâî¿ äåâ’ÿòü
î÷îê, îäíå-äâà íà âè¿çä³, é ïðîäîâæåííÿ áî-
ðîòüáè çà ãîëîâíèé òðîôåé ºâðîïåéñüêîãî
êëóáíîãî ôóòáîëó ãàðàíòîâàíå. Ñàìå òîìó ³
äóìàþ, ùî ³ñïàíö³ íå äåìîíñòðóâàòèìóòü
ò³ëüêè ãîñòð³ àòàêè, ³ ó “Øàõòàðÿ” áóäóòü
íåïîãàí³ øàíñè äîìîãòèñÿ ñïðèÿòëèâîãî ðå-
çóëüòàòó.

Ó “Øàõòàðÿ” íèí³ äóæå íåïðîñòà ñèòóàö³ÿ.
ß íå ãîëîâíèé òðåíåð, òîìó íå ìîæó ñêàçà-
òè ç ïåâí³ñòþ, ó ÷îìó ïðè÷èíà êðèçè, àëå ÿê
êîëèøí³é ãðàâåöü êîìàíäè, êîòð³é â³ääàâ ¿é
íå îäèí ð³ê, ìàþ ïðàâî âèñëîâèòè âëàñíó
äóìêó. Ââàæàþ, ùî ó ñêëàä³ êîìàíäè íå âè-
ñòà÷àº “ãîëîäíèõ ôóòáîë³ñò³â”. Âñ³ âîíè îò-
ðèìóþòü ñîë³äí³ çàðïëàòè, ð³çí³ áëàãà, ³ äå-
êîãî ç íèõ öå âëàøòîâóº íà ñòî â³äñîòê³â. Íà
Çàõîä³ âñå ïî-³íøîìó: çàðîáèâ ì³ëüéîí —
íàìàãàºòüñÿ çàðîáèòè é äðóãèé. À ôóòáîë³ñ-
òè äîíåöüêîãî êëóáó âèãðàëè âñå íà âíóòð³ø-
í³é àðåí³ ³ ðîçñëàáèëèñÿ, ùî é ïîçíà÷èëîñÿ
íà ðåçóëüòàòàõ ó ÷åìï³îíàò³.

Ïðîãíîç ùîäî çóñòð³÷³ “Øàõòàð” — “Áàð-
ñåëîíà” íå äàâàòèìó. Ïðîñòî ç öüîãî ïðèâî-
äó íåìàº æîäíî¿ äóìêè, àëå ñïîä³âàòèìóñÿ,
ùî ã³ðíèêè ÿê ì³í³ìóì íå ïðîãðàþòü.

Ïðåçèäåíò “Øàõòàðÿ” Ð³íàò Àõìåòîâ êîò-
ðèé ð³ê ìð³º ïðî âäàëèé âèñòóï êîìàíäè ñà-
ìå íà ì³æíàðîäí³é àðåí³, àëå ïîêè ùî ìàð-
íî. ×è íå íàñòàëà ïîðà ôóòáîë³ñòàì äîâåñ-
òè, ùî âîíè ñïðîìîæí³ âäàëî âèñòóïèòè íå
ò³ëüêè âäîìà, à é ó ªâðîï³?
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Çàëèøàòüñÿ ÷îòèðè, ÿê³ ñàìå, ïîêè ùî í³õòî íå çíàº

Òèì ÷àñîì, çà ñëîâàìè
ïðåçèäåíòà Ôåäåðàö³¿ ôóò-
áîëó Óêðà¿íè Ãðèãîð³ÿ Ñóð-
ê³ñà, Äí³ïðîïåòðîâñüê ìîæå
âòðàòèòè ïðàâî ïðèéìàòè
ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî íîâèé ñòàä³îí

“Äí³ïðî” íå â³äïîâ³äàº íîð-
ìàì ÓªÔÀ, áî àðåíà ìàº çà-
ì³ñòü ïîòð³áíèõ 30 òèñÿ÷
ì³ñöü ëèøå 28 òèñÿ÷.

Êð³ì òîãî, ïàí Ñóðê³ñ çà-
çíà÷èâ, ùî âñ³ ø³ñòü óêðà-
¿íñüêèõ ì³ñò-ïðåòåíäåíò³â

(Êè¿â, Ëüâ³â, Äîíåöüê,
Äí³ïðîïåòðîâñüê, Õàðê³â,
Îäåñà) íà ïðàâî ñòàòè ãîñ-
ïîäàðÿìè ìàò÷³â ªâðî-2012
ìàþòü îäíàêîâ³ øàíñè, ïî-
ïðè òå, âèçíà÷åíî ¿õ ãîëîâ-
íèìè ÷è ðåçåðâíèìè. Çà
ñëîâàìè ïàíà Ñóðê³ñà, ïðå-
çèäåíò ÓªÔÀ Ì³øåëü Ïëà-
ò³í³ â Áîðäî ÷³òêî ñêàçàâ, ùî
äëÿ ïðîâåäåííÿ òóðí³ðó ïî-
òð³áíî ì³í³ìóì ø³ñòü ì³ñò,
ìàêñèìóì â³ñ³ì, ïðè÷îìó â
êîæí³é êðà¿í³ ¿õ ìîæå áóòè
ð³çíà ê³ëüê³ñòü.

— ßêùî ì³ñòî âèçíà÷åíî
ãîëîâíèì ÷è ðåçåðâíèì, òî
íå òðåáà ñïîä³âàòèñÿ, ùî äëÿ
íüîãî áóäå çðîáëåíî ÿê³ñü
âèíÿòêè, òà é ôîðìàò òóðí³-
ðó íå îáîâ’ÿçêîâî çáåðåæå
ïðîïîðö³éíó ê³ëüê³ñòü ì³ñò
äëÿ Óêðà¿íè òà Ïîëüù³,—
çàÿâèâ Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ.

Íàãàäàºìî, ùî Óêðà¿íà òà
Ïîëüùà ä³ñòàëè ïðàâî íà
ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè â áåðåçí³ 2007 ðîêó. Íà
îðãàí³çàö³þ ªâðî-2012 òà-
êîæ ïðåòåíäóâàëè ²òàë³ÿ òà
Õîðâàò³ÿ ç Óãîðùèíîþ
(ñï³ëüíî)

Íà ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 
ïðåòåíäóþòü ø³ñòü 
óêðà¿íñüêèõ ì³ñò

Ìàãàð³ò³ ïîîá³öÿâ 
ñòâîðèòè â “Áóä³âåëüíèêó”
ñïðàâæí³é êîëåêòèâ
Â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ñòîëè÷íî¿ êîìàíäè ïåðåä ñòàðòîì 
ó ÷åìï³îíàò³ ÓÁË
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Кіль а днів залишилось до по-
чат чемпіонат в новостворе-
ній У раїнсь ій бас етбольній лі-
зі. В ньом візьм ть часть де-
сять оманд, серед я их і иїв-
сь ий "Б дівельни ". Днями від-
б лася йо о презентація, на я ій
б ли прис тні віце-президент з
бас етбольних операцій Борис
Каребін, новий оловний тренер
Білл Ма аріті, апітан "Б дівель-
ни а" Деррі Зіммерман і мене-
джер В'ячеслав Євстратен о.

Çà ñëîâàìè Áîðèñà Êàðåá³íà, ðåçóëüòàò
êîìàíäè â ìèíóëîìó ñåçîí³, çîêðåìà
äåâ’ÿòå ì³ñöå ³ íåâèõ³ä ó ïëåé-îô, íå ìîã-
ëè â æîäíîìó ðàç³ çàäîâîëüíèòè êåð³â-
íèöòâî êëóáó. Ñàìå òîìó â ì³æñåçîííÿ ó
ñêëàä³ ñòàëèñÿ âåëèê³ çì³íè, à á³ëÿ êåð-
ìà “Áóä³âåëüíèêà” ñòàâ àìåðèêàíñüêèé
ôàõ³âåöü Á³ëë Ìàãàð³ò³.

— Ìè çàïðîñèëè ³íîçåìö³â äëÿ ïîñè-
ëåííÿ êîìàíäè ³ ùîá ïîêàçàòè óêðà¿í-
ñüê³é ìîëîä³ ð³âåíü, äî ÿêîãî âîíà ïîâèí-
íà ïðàãíóòè. Âò³ì, ó íàñ º ïðàêòè÷íî äâ³
ïîâíîö³íí³ óêðà¿íñüê³ ï’ÿò³ðêè. Õî÷à â³ò-
÷èçíÿíèõ áàñêåòáîë³ñò³â ìàº ç êîæíèì
ðîêîì ñòàâàòè á³ëüøå ùîíàéìåíøå íà
îäíîãî, àëå ò³ëüêè â ðàç³ äîñÿãíåííÿ öè-
ìè âèêîíàâöÿìè ïåâíîãî ð³âíÿ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ òðåíåð³â, òî ³ òóò ïî-
òð³áíî ðîñòèòè íîâ³ êàäðè. Âàæëèâî, ùîá
óêðà¿íñüê³ ôàõ³âö³ íàáèðàëèñÿ äîñâ³äó ïî-

ðÿä ç òàêèìè ìàéñòðàìè, ÿê Á³ëë Ìàãà-
ð³ò³ òà éîãî ïîì³÷íèê Ìàðò³í Ð³õòåð. Ùå
îäíà ïðîáëåìà — çëàìàòè ³ñíóþ÷ó ñèñ-
òåìó, êîëè òðåíåðè äåñÿòèð³÷÷ÿìè âèêî-
ðèñòîâóâàëè ñòàð³ âïðàâè.

Ñüîãîäí³ ìè ïðåçåíòóºìî ëèøå îñíîâ-
íó êîìàíäó, ÿêà áðàòèìå ó÷àñòü ó ÷åìï³î-
íàò³ ÓÁË, ïðîòå öå ò³ëüêè íåçíà÷íà ÷àñ-
òèíà òîãî, ùî ìè á õîò³ëè çðîáèòè. Ó ïåð-
ñïåêòèâ³ â ñòðóêòóð³ “Áóä³âåëüíèêà” ïî-
âèíåí áóòè ïîâíîö³ííèé äóáëþþ÷èé
ñêëàä, äâà þí³îðñüêèõ êîëåêòèâè (äî 17 ³
20 ðîê³â) ç³ ñòàá³ëüíèì êàëåíäàðåì çìà-
ãàíü. ², çðåøòîþ, äèòÿ÷³ øêîëè, äå ìàº
çàéìàòèñÿ ÿê ì³í³ìóì 400 ó÷í³â. Ïîêè æ
ìè õî÷åìî àêòèâíî ñï³âïðàöþâàòè ç ³ñíó-
þ÷èìè êè¿âñüêèìè øêîëàìè, ³ òóò ãîëîâ-
íå, ùîá òàëàíîâèò³ ä³òè éøëè â áàñêåò-
áîë, à íå íà âóëèöþ. Çàâäÿêè ö³é áàãàòî-
ð³âíåâ³é ñèñòåì³ çìîãëè á ãîòóâàòè óêðà-
¿íñüêèõ ãðàâö³â âèñîêîãî êëàñó. Äðóãå çàâ-
äàííÿ — ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî¿ àðì³¿ âáî-
ë³âàëüíèê³â êè¿âñüêîãî “Áóä³âåëüíèêà”. À
ãëÿäà÷³â ìîæíà ïðèâåðòàòè ëèøå òîä³, êî-
ëè êîìàíäà ïîêàçóâàòèìå êðàñèâó ãðó.

Ï³ä ÷àñ ðåâ³ç³¿ êëóáó ìè âèÿâèëè ãîëîâ-
íó ïðîáëåìó — íåìàº çàëó. Ó íàñ áóâ
ñïîðòêîìïëåêñ ÄÑÊ-3, àëå â³í ïðàêòè÷-
íî íå ïðèñòîñîâàíèé äëÿ íîðìàëüíîãî
òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó. Ãîñïîäàð³ êëóáó
ïðèéíÿëè ïðèíöèïîâå ð³øåííÿ — çàä³-
ÿòè äðóãèé çàë ñïîðòêîìïëåêñó “Ìåðè-
ä³àí”, äå ìàþòü ïîáóäóâàòè òðèáóíè íà
900 ãëÿäà÷³â. Òàêèì ÷èíîì, íà êàðò³ Êè-
ºâà ç’ÿâèëîñÿ íîâå áàñêåòáîëüíå ì³ñöå,—
ðåçþìóâàâ Êàðåá³í.

Íîâèé ãîëîâíèé òðåíåð “Áóä³âåëüíè-
êà” Á³ëë Ìàãàð³ò³ ïîîá³öÿâ, ùî äîñâ³ä ðî-
áîòè â êîìàíäàõ Øâåö³¿, Í³ìå÷÷èíè,

Àâñòð³¿, Ñàóä³âñüêî¿ Àðàâ³¿ äàñòü éîìó
çìîãó ñòâîðèòè ñïðàâæí³é êîëåêòèâ, îá’-
ºäíàâøè óêðà¿íñüêèõ ³ àìåðèêàíñüêèõ
áàñêåòáîë³ñò³â.

— Ñïî÷àòêó ìåí³ áóëî âàæêî ïîðîçóì³-
òèñÿ ç óêðà¿íñüêèìè ãðàâöÿìè, òà ïîò³ì
âäàëîñÿ çíàéòè êîíòàêò. Ðàäèé, ùî ï³ä
÷àñ òðåíóâàëüíîãî çáîðó â Ëèòâ³ ñàìå
Ñåðã³é Ãîðáåíêî, Àðòåì Ñë³ïåí÷óê, Áîã-
äàí Êàðåá³í, Âîëîäèìèð Îðëåíêî ïîêà-
çàëè äóæå ÿê³ñíèé áàñêåòáîë. Âæå íà-
éáëèæ÷èì ÷àñîì äî íèõ ïðèºäíàºòüñÿ
ï’ÿò³ðêà ì³ñöåâèõ ãðàâö³â ³ç äóáëÿ, ÿêà
ïîñò³éíî áðàòèìå ó÷àñòü ó òðåíóâàííÿõ
ãîëîâíî¿ êîìàíäè,— ðîçïîâ³â Ìàãàð³ò³.

Äåðð³ê Ç³ììåðìàí, ÿêîãî îáðàíî êàï³-
òàíîì êîìàíäè, ðîçïîâ³â, ùî ï³ä ÷àñ çáî-
ð³â ó íîâà÷ê³â áóëà ìîæëèâ³ñòü ïîçíà-
éîìèòèñÿ ç óêðà¿íöÿìè íå ò³ëüêè íà ìàé-
äàí÷èêó, à ³ çà éîãî ìåæàìè.

— Ùîá äîñÿãòè ìåòè ³ âèãðàòè ÷åìï³-
îíñüêèé òèòóë, ìè ïîâèíí³ áóòè îäíèì
ö³ëèì, ºäèíîþ êîìàíäîþ,— çàÿâèâ Ç³ì-
ìåðìàí.

Ìåíåäæåð “Áóä³âåëüíèêà” Â’ÿ÷åñëàâ
ªâñòðàòåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî â íîâîìó ñå-
çîí³ ðàçîì ³ç êîìàíäîþ ïðàöþâàòèìå âñå-
ñâ³òíüî â³äîìà ãðóïà ï³äòðèìêè Red Fox-
es, ÿêà âèñòóïàëà íà äâîõ îë³ìï³àäàõ, ê³ëü-
êîõ ÷åìï³îíàòàõ ªâðîïè ³ ñâ³òó. Êð³ì òî-
ãî, çà ñëîâàìè ïàíà ªâñòðàòåíêà, íèí³
â³í ïðàöþº íàä ñòâîðåííÿì ïðîôñï³ëêè
óêðà¿íñüêèõ áàñêåòáîë³ñò³â, êîòðó, âëàñ-
íå, ³ ìàº íàì³ð î÷îëèòè.

Ïåðø³ ïîºäèíêè â íîâîñòâîðåí³é Óêðà-
¿íñüê³é áàñêåòáîëüí³é ë³ç³ “Áóä³âåëüíèê”
ïðîâåäå âäîìà 3 òà 5 æîâòíÿ â³äïîâ³äíî
ïðîòè äí³ïðîïåòðîâñüêîãî “Äí³ïðà” ³ çà-
ïîð³çüêîãî “Ôåððî”-ÇÍÒÓ

Ó Ïîëüù³ 
ôóòáîëüíèé ñêàíäàë
Міністерство спорт Польщі приз -

пинило діяльність Польсь ої ф тболь-
ної асоціації зв’яз із звин вачен-
нями ор пції. Міністерство прове-
ло ревізію б х алтерсь ої звітності і
виявило ряд пор шень. Зо рема за
словами міністра спорт Мирослава
Држевієс і, асоціація не вживала
аде ватних заходів для боротьби з
недолі ами. Після проведення пере-
вір и пан Држевієс і направив запит
до арбітражно о триб нал Польсь о-
о олімпійсь о о омітет з прохан-
ням відсторонити від роботи ерів-
ництво ф тбольної асоціації й при-
значити тимчасово о ерівни а. Ним
став Роберт Завлос і. Водночас мі-
ністр спорт впевнений, що с андал
з федерацією не позначиться на під-
отовці до чемпіонат Європи. У свою
чер пан Завлос і повідомив, що вже
відправив роз’яснювально о листа
президент УЄФА Мішелю Платіні із
запевненнями, що роботам по ор а-
нізації Євро-2012 нічо о не за рож є
і вони б д ть проведені вчасно.

ДДОО  ССЛЛООВВААÌàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я же повідомляв "Хрещати ", мин лої п'ятни-
ці на спеціальном засіданні ви онавчо о омі-
тет УЄФА франц зь ом Бордо б ло хвале-
но рішення, що чемпіонат Європи з ф тбол
2012 ро відб деться в У раїні та Польщі. Го-
ловна вимо а УЄФА — раїни- осподарі євро-
пейсь о о ф тбольно о фор м повинні прис о-
рили темпи під отов и до ньо о.

Іван ВАСЮНИК, віце-прем’єр У раїни:
— Рішення ви он ом УЄФА прийняв. Питання, б ти чи не

б ти Євро-2012 в У раїні та Польщі, знято. Але д же важли-
во на цьом етапі правильно зроз міти рішення і зробити в
У раїні відповідні виснов и. У раїна насамперед роз лядає
до мент, хвалений Бордо, я відновлення довіри до ра-
їни в том , що вона спроможна повною мірою реаліз вати про-
рам під отов и до Євро.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Назва� об’є�та� оренди� і

йо�о�місцезнаходження:

1.�Нер�хоме�майно�—�нежи-

ле� приміщення,� розташоване

в�виробничом��приміщенні�за-

�альною�площею�164,82��в.�м,

розташоване� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Народно�о�опол-

чення,�3,�що�переб�ває�на�ба-

лансі� Державно�о� підприєм-

ства� “Головний� на��ово-до-

слідний� прое�тний� інстит�т

земле�строю”;� ор�ан� �п-

равління�—�Державний��омітет

У�раїни�із�земельних�рес�рсів.

Почат�овий�розмір�місяч-

ної� орендної� плати� стано-

вить�14349,03��рн�без�ПДВ

(базовий� місяць� розрах�н-

���—�серпень�2008р.),�мета

ви�ористання�—�розміщен-

ня�офіс�.

У�подальшом��орендна�пла-

та� підля�ає� �ори��ванню� на

щомісячні�інде�си�інфляції.

Основні� вимо�и� щодо

�мов��он��рс�:

- найбільший�запропонований

розмір� місячної� орендної

плати;

- відповідність�запропонованій

меті�ви�ористання;

- �омпенсація��оштів�за�ви�о-

нан�� е�спертн�� оцін��� за-

мовни���оцін�и;

- на� момент� ��ладення� до�о-

вор�� оренди� переможець

�он��рс��зобов’язаний�нада-

ти��з�оджений�висново��ба-

лансо�трим�вача�та�оренда-

ря�щодо�стан��майна;

- стро�� оренди� 2� ро�и� 11 мі-

сяців;

- ��ладання���оди�з�балансо-

�трим�вачем� орендовано�о

майна� про� відш�од�вання

витрат� балансо�трим�вача

на��тримання�орендовано�о

майна�та�надання��ом�наль-

них�посл���орендарю;

- ��повном��обсязі�ви�он�вати

�сі� зобов’язання,� зазначені

��до�оворі�оренди;

- по�одження�орендарем�про-

довження�термін��дії�до�ово-

р�� оренди� з� ор�аном,� �пов-

новаженим� �правляти� дер-

жавним�майном;

- переможець� �он��рс�� зо-

бов’язаний�сплатити�завда-

то�� протя�ом� 10� днів� з� мо-

мент��підписання�до�овор��в

розмірі� не� менше� ніж

потрійна� орендна� плата� за

перший� (базовий)� місяць

оренди,�я�ий�вноситься�в�ра-

х�но�� плати� за� три� останні

місяці оренди.

Для� �часті� в� �он��рсі� �час-

ни���он��рс��подає�на�роз�ляд

�он��рсної� �омісії� та�і� ма-

теріали:

1.� Заяв�� про� �часть� �� �он-

��рсі� та� до��менти,� я�і� ви-

значені� на�азом� Фонд�� дер-

жавно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005�р.�№2975�“Про�за-

твердження� Перелі��� до��-

ментів,�я�і�подаються�орендо-

давцеві”,�а�саме:

� заява� про� намір� �зяти� в

оренд��майно, що�належить

до� державної� власності, із

зазначенням� наймен�вання,

місцезнаходження� (місця

проживання)� та� платіжних

ре�візитів� заявни�а,� інфор-

мація� про� за�альн�� площ�

об’є�та�оренди;

� прое�т� до�овор�� оренди

об’є�та,�що�відповідає�типо-

вом�� до�овор�� оренди,� за-

твердженом��на�азом�Фонд�

державно�о� майна� У�раїни

№1329� від� 09.08.2007р.,� з

розрах�н�ом�орендної�плати

та�врах�ванням�зобов’язань

(пропозицій)�щодо�ви�онан-

ня��мов��он��рс�.

2. Відомості� про� �часни�а

�он��рс�:

а) для��часни�ів,�я�і�є�юри-

дичними�особами:

- посвідчені� нотарі�сом� �опії:

�становчих�до��ментів�(ста-

т�т��та��становчо�о�до�ово-

р�),�свідоцтва�про�державн�

реєстрацію,� довід�а� ор�ан�

статисти�и� про� в�лючення

орендаря�—�юридичної�осо-

би�до�ЄДРПОУ,��опія�свідоц-

тва� про� реєстрацію� платни-

�а� подат��� на� додан�

вартість�(форма�N�2-р),��опія

довід�и� про� взяття� на� облі�

платни�а� подат��;� �опія

ліцензії� на� здійснення� юри-

дичною� особою� о�ремо�о

вид��діяльності�(за�наявності

та�о�о);

- до��менти,� що� посвідч�ють

повноваження�представни�а

юридичної�особи;

- відомості�про�фінансове�ста-

новище�(платоспроможність)

�часни�а� �он��рс�� з� �рах�-

ванням�дебіторсь�ої�і��реди-

торсь�ої�забор�ованостей;

- довід���від��часни�а��он��р-

с��про�те,�що�щодо�ньо�о�не

пор�шено� справ�� про� бан-

�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізич-

ними�особами:

- �опію� до��мента,� що� по-

свідч�є�особ���часни�а��он-

��рс�� (паспорт� (стор.� 1,� 2,

11)�тощо),�або�належним�чи-

ном�оформлен��довіреність,

видан��представни���фізич-

ної�особи;

- �опію� ідентифі�аційно�о� �о-

д�,� свідоцтво� про� реєс-

трацію� фізичної� особи� я�

с�б’є�та� підприємниць�ої

діяльності,� свідоцтво� про

сплат��єдино�о�подат���або

свідоцтво� про� реєстрацію

платни�а� ПДВ� (нотаріально

посвідчені);

- де�ларацію�про�доходи�(звіт

про� фінансові� рез�льтати

с�б’є�та� мало�о� підприєм-

ництва).

3. Додат�ові� пропозиції� до

до�овор��оренди�(в�разі�наяв-

ності).

Заяви� та� до��менти� на

�часть� �� �он��рсі� приймають-

ся� протя�ом� 20� �алендарних

днів�з�дати�оп�блі��вання�в��а-

зеті� “Відомості� приватизації”

до�16.00�останньо�о�дня�(�ім-

ната�215),�за�адресою:�01032,

м.� Київ,� б�львар� Шевчен�а,�

50-Г,� ре�іональне� відділення

Фонд�� державно�о� майна

У�раїни�по�м.�Києв�,�в��онверті

з�написом�“на��он��рс”,�запе-

чатаном�� печат�ою� �часни�а

�он��рс��(для�фізичних�осіб,�в

разі�наявності)�із�зазначенням

назви� �часни�а� �он��рс�� та

об’є�та� оренди� (адреса,� пло-

ща,�балансо�трим�вач).

Кон��рс� б�де� проведено� о

15.00� на� 22-й� �алендарний

день�після�оп�блі��вання�в��а-

зеті� “Відомості� приватизації”

за� адресою:� м.� Київ,� б�львар

Шевчен�а,� 50-Г,� ре�іональне

відділення� ФДМ� У�раїни� по

м. Києв�,��імната�№103.

Ознайомитись� з� об’є�том

оренди�можна�в�робочі�дні�за

місцем�йо�о�розташ�вання.

Додат�ов��інформацію�мож-

на�отримати���відділі���ладен-

ня� до�оворів� оренди� нер�хо-

мо�о� державно�о� майна� ре-

�іонально�о� відділення� ФДМ

У�раїни�по�м. Києв��або�за�те-

лефоном�(8044)�234-69-85.

Гороскоп киянина 
на 1 жовтня
Сьо�одні�не�варто�піддаватися�оманливій�інертності.�У�ба�атьох

за�мас�ою�спо�ою�чи�байд�жості�вир�ють�б�рі,�ш��аючи�вихід�для

на�опичених�поч�ттів�(нереалізованих�се�с�альних�перед�сім)��

нав�олишній�простір...

Це�день�підвищеної�емоційності,��ожен�матиме�змо���відч�ти

на�собі�пот�жний�енер�етичний�“п�льсар”,�я�им�потрібно�дбай-

ливо�с�ористатися�для�реалізації�пра�тичних�цілей,�і�не�вдавати-

ся�до�самор�йнацій.

ОВНИ,�ревнощі�нині�ч�довий�тоні��для�поліпшення�взаємин.�Я�що�об-

ранці�спрово��ють�вас,�можете�за�атати� їм� істери��,�це�д�же�зб�дж�є

пристрасть...

ТЕЛЬЦІ,�ваші�стос�н�и�з�обранцями�нині�тримаються�на�се�с�ально-

м��ма�ніті.�Отже,�тим,�хто�мріє�знайти�пар��чи�пороз�мітися�та�с�леїти

тріщини�в�стос�н�ах,�слід�робити�став���саме�на�це.

БЛИЗНЯТА,�я�що�всередині�вир�є�емоційний�феєрвер�,�спрям�йте�йо-

�о�в�творче�р�сло.�Навіть�поб�това�робота�має�б�ти�ви�онана�з�радістю�та

любов’ю.�Це�ч�довий�шанс�поліпшити�самопоч�ття�та�позб�тися�нед��и.�

РАКИ,� се�с�альний� “барометр”� заш�алює.� Не� розпорош�йтеся,

пам’ятаючи�про�мораль,�а�зосередьтеся�на�особі,�до�я�ої�відч�ваєте�щи-

рий�сердечний�потя�...�Вона�поряд.

ЛЕВИ,�ризи��єте�“підірватися”�на�міні,�я���за�лали�власнор�ч�під�свій

ф�ндамент�на�опиченими�образами,�непороз�міннями.�Том��не�встря-

вайте�в�свар�и,�“здетон�вати”�може�несподівано...�Ліпше�займіться�до-

машнім� бла�о�строєм,� щось� переобладнайте,� підремонт�йте,� наведіть

лад���сім’ї�та�помиріться�з�недр��ами.

ДІВИ продемонстр�ють�себе�талановитим�імпровізатором�слова.�Ви-

словлене,�я��за�велінням��аз�ової�палич�и,�ви�он�ватиметься�на��ористь

особистих�інтересів.

ТЕРЕЗИфонтан�ють�се�с�альною�жа�ою,�ма�нітом,�приваблюючи�про-

тилежн��стать.�Б�дьте�розс�дливі,�обираючи�партнера.�Лише�взаємний

потя��принесе�вам�ма�сим�м�насолод�від�інтимних��тіх.�

СКОРПІОНИ випромінюватим�ть� флюїди� чарівності.� Сторонні� люди

насолодж�ватим�ться�вашою�прис�тністю,�з�радістю�йтим�ть�наз�стріч.

Пра�ніть�заре�оменд�вати�себе�з�най�ращо�о�бо��,�тримати�висо���мо-

ральн��“мар��”,�пам’ятаючи�про�родин�.�Сімейном��щастю�романтичні

дефілювання�не�повинні�заш�одити.

СТРІЛЬЦІ,�до�вас�сті�атиметься��онфіденційна� інформація.�Тримайте

язи�а�за�з�бами�і��онверт�йте�т��“валют�”�в�добрі�справи�з�дбайливістю

�осподаря,�що�бачить�майб�тнє�та�прорахов�є�дії�на��іль�а��ро�ів��перед.

КОЗОРОГИ,�для�приятельсь�их�вечіро��та��оле�тивних�заходів�ч�довий

день.�На�них�ви,�я��ма�,��ер�єте�психоло�ією�юрби,�переверш�ючи�себе.�

ВОДОЛІЇ,��оді�на�нітати�робоч��атмосфер�.�Професіонал�ви�нівро��,

здатний� обс�а�ати� висо�ою� прод��тивністю� достойних� �он��рентів� та

опинитися�на��ар’єрном��олімпі,�але�за��мови,�що�с�ористаєтесь�основ-

ним��озирем...�Причар�йте�шефа,�на�фоні��оле��сильні�світ��цьо�о�вам

д�же�симпатиз�ють,�не�про�авте�форт�нний�момент!�

РИБИ,�принц�на�білом���оні,�про�я�о�о�та��мріяло�серце,�сп�ститься

з�небес�і�попестить�вас,�тіль�и�не�с�рміть�дов�ола.�Розбов��вання�се�-

ретів�матиме�фатальні�наслід�и...��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

хрещатик

Передплатні�ціни�(з�серпня)

на�місяць�—� 5��рн.�29��оп.

на�2�місяця�—� 10��рн.�78��оп.

на�3�місяця�— 15��рн.�52��оп.

на�4�місяця�— 20��рн.�56��оп.

на�5�місяців�— 25��рн.�30��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ПН,�ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 19��рн.�92��оп.

на�2�місяця�—� 40��рн.�04��оп.

на�3�місяця�— 59��рн.�41��оп.

на�4�місяця�— 79��рн.�08��оп.

на�5�місяців�— 98��рн.�45��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

2209461308
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ
регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

щодо проведення конкурсу на право оренди 
державного майна

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�я��відповідачів�Соро�ін��Галин��Трифонівн�,

Соро�іна�Дмитра�Анатолійовича�по�цивільній

справі�№2-4163�за�позовом�Касян�Лідії�Андріївни

в� інтересах�недієздатної�особи�Рябової�Ніни

Андрівни�про�визнання�правочин��недійсним�в�с�-

дове�засідання�на�14�жовтня�2008�ро���на�10.00.

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

�аб.�19,�с�ддя�Поліщ���Н.В.�В�разі�неяв�и�спра-

в��б�де�роз/лян�то�за�відс�тності�нез’явивших-

ся�осіб.

С�ддя�Н.В.�Поліщ��

Апеляційний� с�д� м.� Києва� повідомляє,� що� цивільна� справа� за

апеляційною�с�ар/ою�Колоти/іної�Лідії�Петрівни�на�рішення�Оболонсь�о/о

районно/о�с�д��м.�Києва�від�2� червня�2008�ро���по�справі� за�позовом

Державно/о�підприємства�“Національна�атомна�енер/о/енер�юча��омпанія

“Енер/оатом”�до�Колоти/іної�Лідії�Петрівни,�Товариства�з�обмеженою

відповідальністю�Фінансово�б�дівельна�/р�па�“Еліта-Центр”,�Товариства�з

обмеженою�відповідальністю�“Б�дівельно-інвестиційна��омпанія�ПСП�-ЛТД”

про�визнання�права�власності�на�житлові,�нежитлові�приміщення�та�визнання

до/овор��в�частині�недійсним,�та�за�апеляційною�с�ар/ою�Колоти/іної�Лідії

Петрівни�на��хвал��Оболонсь�о/о�районно/о�с�д��міста�Києва�від�30�травня

2008�ро���по�справі�за�позовом�Колоти/іної�Лідії�Петрівни�до�Товариства�з

обмеженою�відповідальністю�Фінансово�б�дівельна� /р�па� “Еліта-Центр”,

третя�особа�з�самостійними�вимо/ами:�Державне�підприємство�“Національна

атомна� енер/о/енер�юча� �омпанія� “Енер/оатом”� про� визнання� права

власності�на�житлові�приміщення�та�за�позовом�третьої�особи�з�самостійними

вимо/ами� ДП� НАЕК� “Енер/оатом”� до� Колоти/іної� Лідії� Петрівни,� ТОВ

Фінансово�б�дівельна� /р�па� “Еліта-Центр”,�ТОВ� “Б�дівельно-інвестиційна

�омпанія�ПСП-ЛТД”�про�визнання�права�власності�на�житлові�приміщення,

місця�стоян�и�та�визнання�до/овор��в�частині�недійсним,�та�за�об’єднаним

позовом�Колоти/іної�Лідії�Петрівни�до�ДП�“НАЕК�“Енер/оатом”,�Маяць�о/о

Ми�оли�Івановича,�Кривено��Валентини�Ми�олаївни,�Ш�би�Юрія�Гри/оровича,

Мельнич��а�Дмитра�Гри/оровича,�Сопаєва�В.В.,�Пишно/о�Володимира

Ма�симовича,�Щербатої� (Гаврилен�о)�Наталії�Мирославівни,�Барс��ової

Наталії�Анатоліївни,�С�ворова�Оле/а�Васильовича,�Коробен�о�Світлани

Іванівни,�Коробен�о�Олесі�Оле�сандрівни,�Лавренч��а�Анатолія�Івановича�про

�с�нення�переш�од����орист�ванні�жилим�приміщенням�та�виселення,�—

призначено�до�роз/ляд��в�приміщенні�Апеляційно/о�с�д��м.�Києва�(м.�Київ,

в�л.�Солом’янсь�а,�2-а)�на�22�жовтня�2008�ро���о�15.00.

С�ддя�С.О.�Карпен�о

Б�дівництво�житлово�о�б�дин���

з�офісно-тор�овельними�приміщеннями�

на�в�л.�Ба�мана,�32���Шевчен�івсь�ом��районі

З/ідно� листа-дозвол�� на� ви�онання� прое�тно-виш���вальних� робіт

ви�онавчо/о�ор/ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)� від� 30.07.2008�№� 001-732� �ом�нальне� підприємство

“Спецжитлофонд”� ви�он�є� розроб��� прое�т�� б�дівництва�житлово/о

б�дин���на�в�л.�Ба�мана,�32���Шевчен�івсь�ом��районі.

Прое�том�передбачено�б�дівництво� односе�ційно/о� 16-поверхово/о

житлово/о�б�дин���на�60��вартир�з�вб�дованими�офісно-тор/овельними

приміщеннями�та�підземним�пар�ін/ом�на�41�машино-місце.�Прое�том

б�дівництва�розроблено�інженерні��ом�ні�ації�та��омпле�сний�бла/о�стрій

приб�дин�ової�та�приле/лої�території,�відповідно�до�діючих�нормативних

до��ментів.

Від/��и�та�пропозиції�надсилайте�на�адрес�:�04071,�м.�Київ,�в�л. Обо-

лонсь�а,�34,�КП�“Спецжитлофонд”,�телефон�417-07-42.

ОГОЛОШЕННЯ

9�жовтня�2008�ро���о�18.00�за�адресою:�

м.�Київ,�б�льв.�Шевчен�а,�26/4�(А�товий�зал)�

б�д�ть�проводитись��ромадсь�і�об�оворення�

щодо�роз�ляд��прое�т��містоб�дівної�до��ментації

б�дівництва�житлово�о�б�дин���з�підземним�пар�ін�ом�

по�в�л.�Коперні�а,�25���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

Отримати�інформацію�можна�за�телефоном�8(044)�278-11-19.

(Презентацію�прое�т��б�дівництва�проводить�Замовни�:�Товариство�з

обмеженою�відповідальністю�“Сантанна”.�

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

Адміністрація

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідачів:�Г�дзен�о

Тетян��Петрівн�,� Г�дзен�о�Віт�� Анатоліївн�,� Г�дзен�о�Лесю�Анатоліївн�

(місце�реєстрації:�м.�Київ,�в�л.�Рибальсь�а,�13�/�ртожито�),�по�цивільній

справі�№2-2054/08�за�позовом�ТОВ�“Підприємство�“Київ”�до�Г�дзен�о

Тетяни�Петрівни,�Г�дзен�о�Віти�Анатоліївни,�Г�дзен�о�Лесі�Анатоліївни,

третя� особа�Відділ� �� справах� /ромадянства,� іммі/рації� та� реєстрації

фізичних�осіб�Печерсь�о/о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про�виселення

та� зняття� з� реєстрації,� в� с�дове� засідання,� я�е� відб�деться� 14 жовтня

2008�ро���о�14.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під

/олов�ванням�с�дді�Умнової�О.В.

З� оп�блі��ванням� о/олошення� про� ви�ли�� відповідач� вважається

повідомленим�про�день,�час�та�місце�роз/ляд��справи,�і�в�разі�неяв�и�до

с�д��справа�може�б�ти�роз/лян�та�за�йо/о�відс�тності.�С�ддя�Умнова�О.В.

Оболонсь�ий� районний� с�д� міста� Києва� ви�ли�ає� в� я�ості� відповідача

Челована�Валерія�Володимировича�(останнє�відоме�місце�знаходження:�м.�Київ,

в�л.�Смілянсь�а,�1,��в.�59),�Берез��Юрія�Оле�сандровича� (останнє�відоме�місце

реєстрації:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�3-а,��в.�102)�в�с�дове�засідання,�призначене

на�13.10.2008�ро���на�9.15�в�зв’яз���з�роз/лядом�цивільної�справи�за�позовом�АКІБ

“У�рСиббан�”�до�Берези�Юрія�Оле�сандровича,�Челован�Валерія�Володимировича

про�стя/нення�с�ми�забор/ованості�за��редитним�до/овором,�процентів,�нарахо-

ваних�за��орист�вання��редитом,�та�пені.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�справа�б�де�роз/лян�та���відс�тність�відповідачів

на�підставі�зібраних�по�справі�до�азів.

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

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Арсенян�Г.Б,�я�ий�зареєстро-

ваний� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� І.�Мазепи,� 3-а,� �в.� 15,� я�� відповідача� в� с�дове

засідання�по�цивільній�справі�за�позовом�КП�УЖГ�“Лип�ижитлосервіс”�до�Арсенян

Г.Б� про� стя/нення� бор/�� по� �триманню�б�дин��� і� приб�дин�ової� території� та

�ом�нальним�посл�/ам,�я�е�призначено�на�9�жовтня�2008�р.�на�12.00�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

Одночасно�повідомляю,�що��опію�позовної�заяви�з�додат�ами�можна�отримати

в�приміщенні�с�д��за�вищев�азаною�адресою.

У�разі�вашої�неяв�и�справа�б�де�роз/лядатись���ваш��відс�тність.

С�ддя�М.К.�Гримич

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� в� с�дове� засідання� Тарасова�Юрія

Юрійовича,�проживає:�04205,�м.�Київ,�просп.

Оболонсь�ий,� 16,� �в.� 91,� я�� відповідача� по

цивільній�справі�за�позовом�Балиніної�О.І.�до

вас,� третя� особа:� ГУ�юстиції� в�м.� Києві� про

визначення�додат�ово/о�стро���для�прийняття

спадщини.� С�дове� засідання� відб�деться

14.10.2008�р.�о�10.00�в�приміщенні�Оболонсь-

�о/о� районно/о� с�д��м.� Києва� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-є,��аб.�27.

С�ддя�О.М.�Л�цен�о

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

ви�ли�ає� відповідача� ТОВ� “Глорія� Про”,

ідентифі�аційний� �од� —� 30489373,� я�е

знаходиться� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.�Льва

Толсто/о,�13�в�с�дове�засідання�на�13.10.2008

ро��� о� 14.30� за� позовом�Савчен�о� А.В.� про

визнання� неправомірними� дій� та� �с�нення

переш�од� �� здійсненні� права� власності,

я�е відб�деться� в� приміщенні� с�д�:�м.� Київ,

в�л.�Потєхіна,�14-А,�в��абінеті�№�2.

Яв�а�відповідача�є�обов’яз�овою!

С�ддя�Антонова�Н.В.

Громадянці�Хохловій�Галині�Гри/орівні,�місце

проживання:�м.�Київ,�в�л.�Таш�ентсь�а,�33,��ім.

507-А,� необхідно� 03.10.2008�ро��� з’явитись� на

9.30�до�Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва:

м.�Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,�7/13,��аб.�10�для

�часті���с�довом��засіданні�по�цивільній�справі�за

позовом�ВАТ�НВП�“Кас�ад”�про�виселення.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�проведення�з’яс�ван-

ня�обставин���справі�на�підставі�до�азів,�про�по-

дання�я�их�б�ло�заявлено�під�час�попередньо/о

с�дово/о�засідання.

С�ддя�Щасна�Т.В.

Дніпровсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�ли�ає

Д�беню�� Олен�� Гри/орівн�� (м.� Київ,� в�л.

Челябінсь�а,3,��в.�118)�я��відповідача�по�справі

про�виселення�на�9.00�16.10.2008�ро��,�в�л.

Кошиця,� 5.� В� разі� неяв�и� справ�� б�де

роз/лян�то�без�її��часті.

С�ддя�Федорова�Г.Г.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�ви�ли�ає�Колт�но-

ва�Сер/ія�Вячеславовича,�Королю��Олен��Юріївн�,

Масловсь�о/о�Михайла�Івановича�я��відповідачів�по

справі�Бри/ида�Л.К.�до�Колт�нова�С.В.,�Королю��О.Ю.,

Масловсь�ий�М.І.�про�виселення�з��вартири�за�адре-

сою:�в�л.�Хорольсь�а,�10,��в.95,�в�с�дове�засідання,

я�е�відб�деться�10.10.08�р.�о�10.30�за�адресою:�в�л.

Сер/ієн�о,�3.�Яв�а�обов’яз�ова.�С�ддя�Ча�с�М.О.

� Посвідчення� /ромадянина, я�ий�ева��-

йований�із�зони�відч�ження���1986�році,

�ате/орія� 3, серія�Б, № 651692�на� ім’я

Даню�а�Оле�сандра�Ми�олайовича�вва-

жати�недійсним.

Назва� об’є�та� оренди� і

йо�о�місцезнаходження:

1.� Нежиле� приміщення� за-

/альною� площею� 60,00� �в.� м,

я�е�розташоване�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Гарматна,�2,�пер-

ший� поверх� п’ятиповерхової

б�дівлі��орп�с��№5,� і�переб�-

ває�на�балансі�ДП�“Виробниче

об’єднання�“Київприлад”.

Почат�овий�розмір�місяч-

ної� орендної� плати� стано-

вить� 2999,86� �рн� (базовий

місяць� розрах�н��� —� чер-

вень�2008�р.,�мета�ви�ори-

стання�—�розміщення�офіс�

орендаря).�Ор�ан��повнова-

жений� �правляти� об’є�том

оренди�—�Національне��ос-

мічне�а�ентство�У�раїни.

У�подальшом��орендна�пла-

та� підля/ає� �ори/�ванню� на

щомісячні�інде�си�інфляції.

Основні� вимо�и� щодо

�мов��он��рс�:

� найбільший�запропонований

розмір� місячної� орендної

плати;

� �омпенсація��оштів�за�ви�о-

нан�� незалежн�� оцін��� за-

мовни���оцін�и;

� ��ладення��/оди�з�балансо-

�трим�вачем� про� відш�од�-

вання� витрат� на� �тримання

орендовано/о� майна� та

сплат�� земельно/о� подат��,

нараховано/о� пропорційно

займаній�орендарем�площі;

� на� момент� ��ладення� до/о-

вор�� оренди� переможець

�он��рс��зобов’язаний�нада-

ти��з/оджений�висново��ба-

лансо�трим�вача�та�оренда-

ря�щодо�стан��майна;

� стро�� оренди� 2� ро�и� 11�мі-

сяців

� здача�майна���с�боренд��за

письмовою� з/одою� орендо-

давця;

� орендоване�майно�привати-

зації� орендарем� та� третіми

особами�не�підля/ає;

� ��повном��обсязі�ви�он�вати

зобов’язання,� зазначені� �

до/оворі�оренди;

� продовження�термін��дії�до-

/овор��оренди�з�дозвол��ор-

/ан���правління;

� на� підтвердження� зобо-

в’язання� і� на� забезпечення

йо/о�ви�онання�переможець

�он��рс�� повинен� сплатити

завдато�� в� потрійном��роз-

мірі�запропонованої�ним�с�-

ми�місячної� орендної� плати

на� розрах�н�овий� рах�но�

відділ�� державно/о� �азна-

чейства�за�місцем�розташ�-

вання�об’є�та�оренди�протя-

/ом� 10-и� днів� з� момент�

підписання� до/овор�� орен-

ди.� Внесений� завдато�� під-

ля/ає�зарах�ванню�в�рах�но�

плати� за� три� останні� місяці

платежів� за� ви�ористання

майна.

Для� �часті� в� �он��рсі� �час-

ни���он��рс��подає�на�роз/ляд

�он��рсної� �омісії� та�і� ма-

теріали:

1.� Заяв�� про� �часть� �� �он-

��рсі�та�до��менти,�я�і�визна-

чені�на�азом�Фонд��державно-

/о� майна� У�раїни� від

14.11.2005�р.�№2975�“Про�за-

твердження� Перелі��� до��-

ментів,�я�і�подаються�орендо-

давцеві”,�а�саме:

- заява� про� намір� �зяти� в

оренд��майно,�що�належить

до� державної� власності,� із

зазначенням� наймен�вання,

місцезнаходження� (місця

проживання)� та� платіжних

ре�візитів� заявни�а,� інфор-

мація� про� за/альн�� площ�

об’є�та�оренди;

- прое�т� до/овор�� оренди

об’є�та� з� розрах�н�ом

орендної�плати,�із�врах�ван-

ням� зобов’язань� (пропо-

зицій)�щодо�ви�онання��мов

�он��рс�.

2. Відомості� про� �часни�а

�он��рс�:

а) для��часни�ів,�я�і�є�юри-

дичними�особами:

- посвідчені� нотарі�сом

�опії� �становчих� до��ментів

(стат�т�� та� �становчо/о� до/о-

вор�� (��разі� звернення� /оспо-

дарсь�о/о� товариства� із� за-

явою� про� оренд�);� свідоцтва

про� державн�� реєстрацію;

довід�а�ор/ан��статисти�и�про

в�лючення� орендаря�—�юри-

дичної�особи�до�ЄДРПОУ;��опія

свідоцтва�про�реєстрацію�плат-

ни�а� подат��� на� додан�

вартість� (форма� N� 2-р);� �опія

довід�и� про� взяття� на� облі�

платни�а�подат��;��опія�ліцензії

на�здійснення�юридичною�осо-

бою�о�ремо/о�вид��діяльності

(за�наявності�та�о/о);

- до��менти,� що� посвідч�-

ють� повноваження� представ-

ни�а�юридичної�особи;

- відомості� про� фінансове

становище� (платоспромож-

ність)��часни�а��он��рс��з��ра-

х�ванням�дебіторсь�ої�і��реди-

торсь�ої�забор/ованостей;

- довід���від��часни�а��он-

��рс�� про� те,�що�щодо� ньо/о

не�пор�шено�справ��про�бан-

�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізич-

ними�особами:

- �опію� до��мента,� що

посвідч�є�особ���часни�а��он-

��рс��(паспорт�(стор.�1,�2,�11)

тощо),� або� належним� чином

оформлен��довіреність,�вида-

н��представни���фізичної�осо-

би,��опію�ідентифі�аційно/о��о-

д�� (та�ож� для� фізичних� осіб,

я�і� не� є� с�б’є�тами� під-

приємниць�ої� діяльності),

свідоцтво� про� реєстрацію

фізичної� особи� я�� с�б’є�та

підприємниць�ої� діяльності,

свідоцтво�про�сплат��єдино/о

подат��� або� свідоцтво� про

реєстрацію�платни�а�ПДВ�(но-

таріально�посвідчені);

- де�ларацію�про�доходи;

3. Додат�ові� пропозиції� до

до/овор��оренди�(в�разі�наяв-

ності).

Заяви� та� до��менти� на

�часть����он��рсі�приймаються

протя/ом�20��алендарних�днів

з� дати� оп�блі��вання� в� /азеті

“Відомості� приватизації”� до

16.00�останньо/о�дня�(�імната

215),� за� адресою:� 01032,

м. Київ,� б�л.�Шевчен�а,� 50-Г,

ре/іональне�відділення�Фонд�

державно/о�майна�У�раїни�по

м.�Києв�,�в��онверті�з�написом

“на��он��рс”,�запечатаном��пе-

чат�ою��часни�а��он��рс��(для

фізичних�осіб,�в�разі�наявності)

із�зазначенням�назви��часни�а

�он��рс�� та� об’є�та� оренди

(адреса,�площа,�балансо�три-

м�вач).

Кон��рс� б�де� проведено� о

15.00� на� 22-й� �алендарний

день�після�оп�блі��вання�в�/а-

зеті� “Відомості� приватизації”

за�адресою:�м.�Київ,�б�л.�Шев-

чен�а,�50-Г,�ре/іональне�відді-

лення�ФДМ�У�раїни�по�м. Киє-

в�,��імната�№�103.

Додат�ов��інформацію�мож-

на�отримати���відділі���ладен-

ня� до/оворів� оренди� держав-

но/о� нер�хомо/о� майна� РВ

ФДМУ�по�м.Києв��або�за�тел.

(044)�235-05-28.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр�/азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2541
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Оль а НАВРОЦЬКА, стиліст:
— Я мріяла б ти принцесою тва-

рин! Жити в оролівстві, де ба а-
то звірів. А втім, нині я вдома не
тримаю тварин, мами є дві со-
ба и й іт. Та ож хотіла б ти х -
дожни ом, письменни ом, щось із
творчої професії. Сьо одні я ціл-
ом реалізов ю свої мрії творчо-
сті!

Єв енія ПРОНЬ, телевед ча:
— Це залежало від ві ! Спочат-
я хотіла б ти лі арем і винайти

таблет и від старості й смерті. По-

тім — осмонавтом, пізніше— ов-
боєм. А в четвертом ласі мріяла
б ти моделлю. І оли насправді
стала нею, мало в це вірилося.
Мрія, отже, здійснилася!

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА, за-
сл жена артист а У раїни:
— Я з дитинства знала, що б -

д співач ою. Том займалася
м зи ою — фортепіано, банд -
рою, во алом. За інчила онсер-
ваторію я соліст а. І ні про жод-
н професію більше не мріяла,
абсолютно!

Ó äèòèíñòâ³ 
ÿ õîò³ëà áóòè...

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО "Свобода":
— У Києві потрібно встановити меморіальні дош-
и і пам’ятни и тим політи ам, чия діяльність пов’я-
зана з нашим містом. А це і етьман Мазепа, я ий
зб д вав стіль и цер ов, і Симон Петлюра — один із
найвидатніших раїнсь их діячів, і Єв ен Конова-
лець, отрий прид шив антидержавне повстання
1918 році, і Василь Ст с — один із найвидатніших
раїнсь их поетів.

Михайло РЕЗНИКОВИЧ, деп тат Київради, е-
рівни Національно о а адемічно о театр росій-
сь ої драми імені Лесі У раїн и:
— Я мож назвати ба ато імен, на чию честь не

встановлено меморіальних дошо Києві. На в лиці
П ш інсь ій жив Анатолій Петриць ий — видатний
сцено раф, х дожни , артини я о о е спон ють
нью-йор сь ом м зеї "Метрополітен". У раїнсь а

сцено рафія ба ато в чом вийшла з йо о творчості!
А ом це відомо?

Олена ШОПТЕНКО, чемпіон а світ з десяти
танців, переможниця "Танців із зір ами":
— Я б вічнила то о, хто прид мав ро -н-рол. Це

один із найпоп лярніших танців ХХ століття, швид ий
і расивий. Коли ж оворити про людей, я і жив ть ни-
ні, то хотілося б, щоб їх шан вали за життя, а не лише
після смерті.

Олена ЮРКОВСЬКА, паралімпійсь а чемпіон а
і ор Т рині, засл жений майстер спорт У ра-
їни:
— Маб ть, Лобановсь о о, я що ще немає. А оли

є, то нехай встановлять ще расивіший пам’ятни . Хо-
ча я не д же захоплююся ф тболом, але Лобанов-
сь ий — людина, я а прославилася!

ßêî¿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè 
íåìàº â Êèºâ³?

Ë³êàð³ çàõîïëþâàëè
ìàëåíüêèõ êèÿí
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ë³êàðåì — 26 %
2. Â÷èòåëåì — 19 %
3. Ïîæåæíèêîì — 17 %
4. Ï³ëîòîì — 15 %
5. Ñóïåðç³ðêîþ — 12 %
6. Áàëåðèíîþ — 5 %
7. Ïèñüìåííèêîì — 5 %

Òðàã³÷íà äîëÿ 
“áîæåâ³ëüíîãî” ãåí³ÿ
Ñêðèïàëü, ñï³âàê, äèðèãåíò ³ êîìïîçèòîð
Àðòåì³é Âåäåëü çðîáèâ íåîö³íåííèé âêëàä 
ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè...

Àðòåì³é Âåäåëü — êî-
ð³ííèé êèÿíèí. Éîãî
ïð³çâèùå — ñêîðî÷åíà
ôîðìà â³ä Âåäåëüñüêèé.
Íàðîäèâñÿ 1767 ðîêó â
ñ³ì'¿ ì³ùàí Ëóê'ÿíà Âëà-
ñîâè÷à é Îëåíè Ãðèãî-
ð³âíè Âåäåëüñüêèõ. Ñà-
äèáà ì³ñòèëàñÿ íà Ïî-
äîë³. Õàòà ç ãîðîäîì ³
ñàäêîì ñòîÿëà íà ðîç³
ñó÷àñíèõ âóëèöü Áðàò-
ñüêî¿ òà Àíäð³¿âñüêî¿.

Ìóçèêîçíàâö³ çàçíà-
÷àþòü, ùî ìóçèêà Àðòå-
ì³ÿ Âåäåëÿ â³äð³çíÿºòü-
ñÿ, õàé ³ ïðè ïîâíîìó
ï³äïîðÿäêóâàíí³ "³òàë³é-
ñüêîìó" ñòèëþ, ãëèáî-
êîþ ùèð³ñòþ, óâàãîþ äî
ìîëèòîâíîãî òåêñòó é
ï³äíåñåíîþ ñåíòèìåí-
òàëüí³ñòþ.

² õî÷ ñëàâà ïðî ÷óäî-
âîãî òåíîðà ³ êàïåëü-
ìåéñòåðà ëóíàëà äàëåêî
çà ìåæàìè Êèºâà, äîëÿ
êîìïîçèòîðà ñêëàëàñÿ
òðàã³÷íî. Àðòåì³ÿ Âåäå-
ëÿ çààðåøòóâàëè çà íå-
ïðàâäèâèì çâèíóâà÷åí-
íÿì ó çíåâàæëèâèõ âè-
ñëîâëþâàííÿõ íà àäðå-
ñó ðîñ³éñüêèõ ³ìïåðàòî-
ð³â. Çà íàêàçîì öàðÿ

Ïàâëà I ìóçèêàíòà óâ'-
ÿçíèëè â òàê çâàíîìó ³í-
âàë³äíîìó äîì³, òà ùå é
ç ñóâîðèì ïðèïèñîì: íå
äàâàòè "í³ ïåðà, í³ ÷îð-
íèëà". Ç áîæåâ³ëüí³ êîì-
ïîçèòîðà çâ³ëüíèëè ò³ëü-
êè ÷åðåç äåâ'ÿòü ðîê³â.
ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, çà ê³ëü-
êà äí³â äî ñìåðò³.

Ìóçèêó Àðòåì³ÿ Âåäå-
ëÿ çàáîðîíèëè, àëå ¿¿
çíàëè é âèêîíóâàëè. Äå-
ÿê³ òâîðè ñòàëè ÷è íå
îáîâ'ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ
ðåïåðòóàðó öåðêîâíèõ
õîð³â, çàëèøàþòüñÿ òà-
êèìè é íèí³. Ïîâí³ñòþ
ìóçè÷íó ñïàäùèíó êîì-
ïîçèòîðà ìè íå çíàºìî.
Íà ñüîãîäí³ â³äîìî äî
80 éîãî òâîð³â.

Îñê³ëüêè ïîðòðåò³â íå
çáåðåãëîñÿ, ó çîáðàæåí-
íÿõ êîìïîçèòîðà õóäîæ-
íèêè òà ñêóëüïòîðè íà-
ìàãàþòüñÿ ïåðåäàòè òðà-
ã³çì äîë³ öüîãî ÷îëîâ³êà.
Íåçðîçóì³ëèé ³ òðîõè
äèâàêóâàòèé, â³í íàä-
çâè÷àéíî ãîñòðî â³ä÷ó-
âàâ íåäîñêîíàë³ñòü ñâ³-
òó. ² ïèñàâ ôàíòàñòè÷í³
ìåëîä³¿. Éîìó çàêèäàëè,
áóö³ìòî æèâå íå òàê, ÿê

óñ³, à þðîäñòâóº. Ì³ã
æèòè ó Ìîñêâ³ — íå çà-
õîò³â. Ñó÷àñíèêè çãàäó-
âàëè, ùî Âåäåëü áóâ
âðîäëèâèé, àëå óíèêàâ
æ³íîê. Ìàâ ãðîø³, àëå
ðîçäàâàâ, íå çàëèøàþ÷è
ñîá³ í³÷îãî. Ãîâîðèëè

íàâ³òü, ùî ìàâ äàð ïå-
ðåäáà÷åííÿ. À òàêà ëþ-
äèíà ëÿêàº îáèâàòåë³â ó
âñ³ ÷àñè. Íàâ³òü éîãî
ñìåðòü áóëà íåçâè÷àé-
íîþ: ìîëèâñÿ â áàòüê³â-
ñüêîìó ñàäêó ³ ïî-
ìåð...
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåì-

ïåðàòóðà âäåíü +17...+20°Ñ, âíî÷³ +10...+11°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +21°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +18...+21°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +19...+21°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Портретів Артемія Веделя не збере лося. Том митці,
зображ ючи йо о, нама аються передати тра ізм долі
сво о ероя, а не йо о зовнішність
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Ä³àíà ÊÈÒÀªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Вчора на стіні Староа адемічно о орп -
с Києво-Мо илянсь ої а адемії від рили
меморіальн дош пам'яті видатно о
раїнсь о о м зи анта і омпозитора

Артемія Веделя. У церемонії від риття
взяв часть Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий. Дош встановле-
но з на оди 200-річчя від дня смерті
митця.


