
хрещатик
№181 (3397) вівторок, 7 жовтня 2008 року київська муніципальна газета

“Ãàâðèë³âñüê³ êóð÷àòà” 
àòàêóþòü ªâðî-2012
Â³äõîäè âèðîáíèöòâà çàáðóäíèëè âîäó òà ïîâ³òðÿ

“Гаврилівсь а
атастрофа”
Çàâòðà ïîíàä 2 òèñ. ìåøêàíö³â Âèøãî-

ðîäñüêîãî òà ñóñ³äí³õ ³ç íèì ðàéîí³â Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³ â³çüìóòü ó÷àñòü â àêö³¿ ï³ä ñò³-
íàìè Êàáì³íó. Ñåëÿíè ïðîòåñòóâàòèìóòü
ïðîòè áåçä³ÿëüíîñò³ óðÿäó òà ïîêðèâàííÿ
çëî÷èííèõ ä³é ïðåäñòàâíèê³â ÇÀÒ “Êîì-

ïëåêñ Àãðîìàðñ”, â³äîìîãî ÿê “Ãàâðèë³âñüê³
êóð÷àòà”. Ó ðàç³ ³ãíîðóâàííÿ ¿õí³õ âèìîã
ëþäè çìóøåí³ áóäóòü ðîçïî÷àòè áåçñòðîêî-
âå ãîëîäóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè ãðîìàäñüêîãî ñóää³ Óêðà¿íè
ßðîñëàâà Ì³ñÿöÿ, íèí³ çåìë³ íàâêîëî çãà-
äàíîãî ï³äïðèºìñòâà çàáðóäíåí³ â³äõîäà-
ìè âèðîáíèöòâà. “Çàëèøêè ïåðåðîáëåíî¿
ïòèö³ âàëÿþòüñÿ íà ïîëÿõ ³ äîðîãàõ, — çà-

çíà÷èâ â³í.— Âñþäè ñòî¿òü íåñòåðïíèé
ñìîð³ä. Â³í âïëèâàº íà äèõàëüí³ øëÿõè
ëþäåé, îñîáëèâî êîëè òåìïåðàòóðà ïîâ³ò-
ðÿ ï³äâèùóºòüñÿ”. Â³í äîäàâ, ùî â³äõîäè
çàáðóäíþþòü íå ëèøå ïîâ³òðÿ, à é ð³÷êó,
ÿêà ïðîò³êàº ïîðÿä. Íàðàç³ âæå ìàéæå âñ³
âíóòð³øí³ âîäîéìèùà îòðóºí³. Òàêèì ÷è-
íîì, öþ çîíó ìîæíà ââàæàòè çîíîþ åêî-
ëîã³÷íîãî ëèõà, ÿêå ìîæå ñïðè÷èíèòè ÷èñ-
ëåíí³ åï³äåì³¿, ââàæàº ïàí Ì³ñÿöü. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, íåçâàæàþ÷è íà êðèçîâó ñèòó-
àö³þ, ï³äïðèºìñòâî íå ò³ëüêè íå ñêîðî÷óº
âèðîáíèöòâî, à íàâïàêè, ðîçøèðþºòüñÿ,
çâîäèòü íîâ³ êîðïóñè.

Ç íèì çãîäí³ é ïðåäñòàâíèêè ºâðîïåé-
ñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿. Çà ñëîâàìè åêñ-
ïåðòà Â³êòîð³¿ Àâðàøêî, ð³âåíü ì³êðîîðãà-
í³çì³â ó âîäàõ á³ëÿ êîìïëåêñó “Ãàâðèë³â-
ñüê³ êóð÷àòà” ïåðåâèùóº íîðìó â 21 òèñÿ-
÷ó ðàç³â, à ð³âåíü êèøêîâî¿ ïàëè÷êè — ó
48 òèñÿ÷ ðàç³â.

Íåçàëåæí³ åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî çà âñ³-
ìà ºâðîïåéñüêèìè íîðìàìè ó Âèøãîðîä-
ñüêîìó ðàéîí³ â³äáóâàºòüñÿ ìàñøòàáíå åêî-
ëîã³÷íå ëèõî, ÿêå çàãðîæóº æèòòþ òà çäî-
ðîâ’þ ìåøêàíö³â ðåã³îíó. Îêð³ì öüîãî, â
ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 ó Âèøãî-
ðîäñüêîìó ðàéîí³ ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè

ê³ëüêà îá’ºêò³â äëÿ ïðèéîìó îô³ö³éíèõ îñ³á,
âèñîêîïîñàäîâö³â òà âáîë³âàëüíèê³â. À
øê³äëèâ³ â³äõîäè âèðîáíèöòâà ìîæóòü ïî-
òðàïèòè ÷åðåç ï³äçåìí³ âîäè ó Äí³ïðî é
çàâäàòè íåïîïðàâíî¿ øêîäè é íåáåçïåêè
ìåøêàíöÿì Êèºâà.

Ó ñåðåäó ó÷àñíèêè àêö³¿ âèìàãàòèìóòü ï³ä
ñò³íàìè Êàáì³íó çóïèíèòè ä³ÿëüí³ñòü øê³ä-
ëèâîãî âèðîáíèöòâà, óñóíóòè íàñë³äêè åêî-
ëîã³÷íîãî ëèõà íà òåðèòîð³ÿõ, ÿê³ ïðèëÿãà-
þòü äî ÇÀÒ “Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ”. Ó ðàç³
³ãíîðóâàííÿ âèìîã ó÷àñíèêè àêö³¿ ïîãðîæó-
þòü çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó äî ì³æíàðîä-
íèõ îðãàí³â, çîêðåìà äî îðãàí³çàòîð³â ªâ-
ðî-2012 òà ÓªÔÀ.

×ëåí ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü åêîëîã³¿
òà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êà-
òàñòðîôè äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îáëðàäè Îëåê-
ñàíäð ×åðí³êîâ ï³äòâåðäèâ ïîáîþâàííÿ
ìåøêàíö³â Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó. Â³í
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî æèòåë³ ñ³ë Äè-
ìåðà, Ëèòâèí³âêè, Ãàâðèë³âêè çâåðòàëèñÿ
ïî äîïîìîãó. “Ùå ó 2007-ìó ï³äïðèºìñòâî
ìàëî ñïîðóäèòè ïîòóæí³ î÷èñí³ ñïîðóäè, äå
ðîçòàøîâàí³ öåõè ç çàáîþ òà ïåðåðîáêè ïòè-
ö³. ×îìó âîíè öüîãî é äîñ³ íå çðîáèëè, 
íå çðîçóì³ëî”, — ñêàçàâ â³í.

За інчення на 3-й стор.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Завтра меш анці сіл Гаврилів а, Димер, Литвинів а Виш ородсь о о
район пі ет ватим ть Кабмін. Вони вист патим ть проти ш ідливо о
виробництва ЗАТ "Компле с А ромарс", відомо о я "Гаврилівсь і
рчата". На д м незалежних е спертів, підприємство створює е о-

ло ічн небезпе в ре іоні. Це може завадити під отовці Євро-2012,
адже Виш ородсь ом районі план ють поб д вати іль а об'є тів
для офіційних осіб та вболівальни ів. О рім цьо о, забр днена вода
може потрапити в Дніпро і створити серйозні проблеми для меш ан-
ців столиці. Тим часом за сприяння столичної влади нещодавно за-
інчили ре онстр цію полі он твердих поб тових відходів № 5 се-
лі Під ірці. Незабаром мають розпочати відновлювальні роботи на
Бортниць ій станції аерації, я а меж є з Бориспільсь им районом.
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Â³êòîð ÊÓÍÖ: “Ó Êèºâ³ 
íå çàëèøèòüñÿ æîäíîãî 
íåïðèáðàíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà”
Ìàêñèì ÏÎÇÀßÊ
“Õðåùàòèê”

Столичні в лиці починають жити
за новими правилами бла о ст-
рою. До мент прийняли на ми-
н лій сесії Київради. Деп тати
дов о доопрацьов вали йо о на
різних омісіях, до и з одили
остаточний варіант. Чим нові
правила відрізняються від ста-
рих та я змінять вони місто,
"Хрещати " розповів ви он вач
обов'яз ів начальни а Головно о
правління онтролю за бла о-
строєм міста.

— ×îìó âèíèêëà ïîòðåáà â íîâèõ ïðàâè-
ëàõ áëàãîóñòðîþ ñòîëèö³?

— ²í³ö³àòèâó ïîäàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Ð³÷ ó òîìó, ùî ñòàð³
ïðàâèëà íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ïðàê-
òèêè çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ áëà-
ãîóñòðîþ ì³ñòà. Ïðèì³ðîì, òàì íå áóëî
âðåãóëüîâàíî ïèòàííÿ óòðèìàííÿ áåçãîñ-
ïîäàðíèõ òåðèòîð³é, â³äíîâëåííÿ ï³ñëÿ
àâàð³éíîãî ðîçðèòòÿ, ñàìîâ³ëüíèõ ðîá³ò
³ç ïîðóøåííÿì áëàãîóñòðîþ. Íå ïðàöþ-
âàâ òàêîæ Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ îá’ºêò³â ïîðóøåíîãî áëàãîóñò-
ðîþ. Íàðàç³ æ íîâ³ Ïðàâèëà ì³ñòÿòü ó
ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå ïóíêò³â (217), í³æ áó-
ëî ó ñòàðèõ (52). Öå êîìïëåêñíèé äîêó-
ìåíò, ÿêèé ðåãóëþº âñ³ ñôåðè æèòòºä³ÿëü-
íîñò³. Â³í çðîçóì³ëèé ÿê äëÿ ôàõ³âö³â, òàê
³ äëÿ æèòåë³â ñòîëèö³.

— ßêå îñíîâíå çàâäàííÿ äîêóìåíòà?
— Çâ³ñíî, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî äëÿ

êèÿí äîâê³ëëÿ, çàáåçïå÷åííÿ ³ îõîðîíà
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
ñàí³òàðíå òà åï³äåì³îëîã³÷íå áëàãîïîëó÷-
÷ÿ íàñåëåííÿ. Ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â ìàº â³ä-
ïîâ³äàòè âèìîãàì ñòîëèö³ ºâðîïåéñüêîãî
ð³âíÿ, à áåç òàêîãî äîêóìåíòà öüîãî âàæ-
êî äîñÿãòè.

— Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ íîâèõ ïðàâèë, ùî
çì³íèòüñÿ ó ì³ñò³?

— Ïî-ïåðøå, íå çàëèøèòüñÿ òåðèòîð³é,
ÿê³ íå ïðèáèðàþòü. Ðàéîíè ìàòèìóòü
ïðàâî çàêð³ïëþâàòè ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿
äëÿ ¿õíüîãî óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñàí-
òåõí³÷íîìó ñòàí³ çà îðãàí³çàö³ÿìè. Ââî-
äÿòü íîðìó ñòîñîâíî 10-ìåòðîâî¿ ïðèëåã-
ëî¿ òåðèòîð³¿ äî ïàðêàíà àáî áóä³âë³ ÷è
ñïîðóäè ï³äïðèºìñòâ óñ³õ ôîðì âëàñíî-
ñò³, ÿêó âîíè çîáîâ’ÿçàí³ âïîðÿäêîâóâà-
òè. Ïî-äðóãå, ïîñèëèòüñÿ êîíòðîëü çà ñòà-
íîì áóä³âåëü òà ³íæåíåðíèõ ñïîðóä. Îò-
æå, ñòàíå ìåíøå àâàð³éíèõ ñèòóàö³é. Ïî-
òðåòº, çà ðàõóíîê çàïðîâàäæåííÿ ïîðÿä-
êó â³äøêîäóâàííÿ ìàéíîâèõ çáèòê³â, çà-
ïîä³ÿíèõ ó ðàç³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñàìîâ³ëü-
íèõ ðîá³ò, çíà÷íî çðîñòå âïëèâ íà ïðà-
âîïîðóøíèê³â ó ñôåð³ áëàãîóñòðîþ. ²
îñòàííº, çíèêíóòü áóä³âåëüí³ â³äõîäè íà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ. Ïðàâèëà çî-
áîâ’ÿçóþòü ÆÅÎ, ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ êîíòðî-
ëþâàòè ä³¿ òèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ðåìîíòóþòü
÷è ðåêîíñòðóþþòü îñåë³.

— ×è ðåãóëþº äîêóìåíò âñòàíîâëåííÿ
ÌÀÔ³â òà ðåêëàìîíîñ³¿â?

Òàê, öå ïèòàííÿ â öåíòð³ óâàãè. Ïîñòà-
âèòè íåçàêîííó êîíñòðóêö³þ â³äòåïåð áó-
äå çíà÷íî ñêëàäí³øå, òà é êîìóíàëüí³
ñëóæáè ìàòèìóòü á³ëüøå ïîâíîâàæåíü
äëÿ íàâåäåííÿ ëàäó â ö³é ñôåð³. Ïðàâè-
ëà òàêîæ ïîñèëþþòü âèìîãè äî ðîçòàøó-
âàííÿ òà óòðèìàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè,
äåìîíòàæó íåçàêîííèõ ðåêëàìîíîñ³¿â, ùî
ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ ïðèâàáëèâîãî
äèçàéíó Êèºâà.

— ßê áóäå ç îçåëåíåííÿì ì³ñòà?
— Âèìîãàì ùîäî óòðèìàííÿ çåëåíèõ

íàñàäæåíü íà îá’ºêòàõ áëàãîóñòðîþ çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, òîáòî â ïàðêàõ,
ñêâåðàõ, íà áóëüâàðàõ, ó ðåêðåàö³éíèõ çî-
íàõ, ïðèñâÿòèëè ö³ëèé ðîçä³ë. Íàïðè-
êëàä, íà òåðèòîð³ÿõ íåñàíêö³îíîâàíîãî
ñêëàäóâàííÿ ïîáóòîâèõ òà áóä³âåëüíèõ
â³äõîä³â ìîæíà áóäå çàêëàñòè äî 30—35
ãà çåëåíèõ íàñàäæåíü. Íà 100 êèÿí ïðè-
ïàäàòèìå äî òðüîõ äåðåâ (íà ñüîãîäí³ 1,4)
³ 21—23 êâ. ì çåëåíèõ çîí.

— ×è ïîë³ïøàòüñÿ äîðîãè, ³íæåíåðí³ ìå-
ðåæ³?

— Ïîñèëèòüñÿ êîíòðîëü çà âïîðÿäêó-
âàííÿì äîð³ã, òðîòóàð³â, çîâí³øí³ì îñ-
â³òëåííÿì òåðèòîð³¿, ñòàíîì çëèâîïðèé-
ìà÷³â, ëþê³â ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. Öå ñïðè-

ÿòèìå ñêîðî÷åííþ ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ. Çîê-
ðåìà, âèìîùóâàííÿ òðîòóàð³â ô³ãóðíîþ
ïëèòêîþ çìåíøèòü òðàâìóâàííÿ ï³øîõî-
ä³â òà ïîë³ïøèòü çîâí³øí³é âèãëÿä. Çà-
ïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ, ïðîãðåñèâíèõ
òåõíîëîã³é ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ (ãîðèçîíòàëüíå ñâåðäë³ííÿ, øòîëüíå-
âå ïðîêëàäàííÿ) ÷åðåç ïðî¿çí³ ÷àñòèíè
âóëèöü ñïðèÿòèìå ñêîðî÷åííþ çàòîð³â
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

— ×è çì³íèòüñÿ ñòàâëåííÿ êèÿí äî ì³ñ-
òà?

— Òàê, ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íîâ³ ïðà-
âèëà äîïîìîæóòü ó ôîðìóâàíí³ êóëüòóðè
ïîâåä³íêè êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà. Äîáðå â³-
äîìî, ùî ÷èñòî íå òàì äå ïðèáèðàþòü, à
òàì äå íå ñì³òÿòü. Ñàìå òîìó ñèëàìè
óïðàâë³íü ïðàãíóòèìåìî äîíåñòè ïðàâè-
ëà äî êîæíîãî êèÿíèíà

Шановні ияни!
Відповідно до розпорядження Київсь о о місь о о олови Л. М. Черновець о о “Про

ромадсь ий онтроль сфері бла о строю м. Києва” Головне правління онтролю за
бла о строєм м. Києва проводить набір андидатів ромадсь і інспе тори бла о ст-
рою м. Києва.
Всі, ом не байд жий санітарно-технічний стан території рідно о міста, хто хоче зро-

бити свій внесо в розб дов інфрастр т ри бла о строю нашої столиці, запрош ємо
до а тивної співпраці на бла о м. Києва.
Че аємо ваших пропозицій за адресою: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 143, Головне
правління онтролю за бла о строєм м. Києва. Телефон: 289-70-33.

З пова ою,
В. о. начальни а

Головно о правління
онтролю за бла о строєм

м. Києва
В. А. К нц

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
â³äêðèþòü äèòñàäîê

Óïðîäîâæ ì³ñÿ÷íèêà áëàãîóñòðîþ ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ïëàíóþòü ââåñòè ó åêñ-
ïëóàòàö³þ ÷îòèðè íîâèõ æèòëîâèõ áóäèí-
êè òà äèòÿ÷èé ñàäîê. Íîâîñ³ëëÿ ñâÿòêóâà-
òèìóòü íà âóëèöÿõ Ñð³áíîê³ëüñüê³é, Óðë³â-
ñüê³é, Áîðèñï³ëüñüê³é, Ï÷³ëêè òà ïðîñïåê-
ò³ Ãðèãîðåíêà. “Ãàäàþ, ç ïëàíàìè ââåñòè ó
ä³þ ö³ îá’ºêòè ïðîáëåì íå áóäå”,— ïîâ³-
äîìèâ ãîëîâà Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ Â³òàë³é Ñòà-
øóê

Êèÿí çàñòåðåãëè 
â³ä ÑÍ²Äó

Êîíöåðòîì íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ó Êèºâ³
çàâåðøèâñÿ ÷åðãîâèé åòàï ì³æíàðîäíîãî
àâòîïðîá³ãó “ÑÍ²Ä — ÑÒÎÏ!” ó ñóáîòó.
Â³í ïðîõîäèòü íàéá³ëüøèìè ì³ñòàìè Ðîñ³¿,
Óêðà¿íè, Ìîëäîâè òà Á³ëîðóñ³. Ìàéæå 70
ó÷àñíèê³â àêö³¿, ïîëîâèíà ç ÿêèõ Â²Ë-³í-
ô³êîâàí³, ïðîâåëè ó ì³ñòàõ ëåêö³¿, ðîçïî-
â³äàþ÷è ìîëîä³ ïðî õâîðîáó òà øëÿõè çà-
õèñòó â³ä íå¿. ßê ðîçïîâ³â êåð³âíèê àâòî-
ïðîá³ãó Þð³é Íåïîìíÿùèõ, ó Ðîñ³¿ ïîçà-
ìèíóëîãî ðîêó àêö³ÿ äàëà íåéìîâ³ðíèé
åôåêò — çà ð³ê òåñò íà Â²Ë/ÑÍ²Ä ïðîéøëè
28 ìëí ïåðåâàæíî ìîëîäèõ ëþäåé. Â Óêðà-
¿í³ ëþäè ïîêè ùî ìåíøå îá³çíàí³. Íà ñüî-
ãîäí³ ïîíàä 400 òèñ. íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíè-
ê³â ³íô³êîâàí³. Ùîäíÿ çàõâîðþâàííÿ ï³ä-
÷åïëþþòü ùå 40 — 50 îñ³á. Çà ñëîâàìè 
â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, ó Êèºâ³, çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, õâî-
ð³þòü ìàéæå 6 òèñ îñ³á, ç ÿêèõ 490 — ä³-
òè. “Àëå öå äåñü ï’ÿòà ÷àñòèíà â³ä ðåàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ³íô³êîâàíèõ ëþäåé”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Áåðåçåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñ-
òî ðîáèòü óñå, ùîá ï³äòðèìàòè öèõ ëþäåé.
Íàïðàöüîâàíî ìîäåëü êîìïëåêñíî¿ ñîö³-
àëüíî¿ ï³äòðèìêè, ÿêà ïåðåäáà÷àº ïîñëóãè
ïåäàãîã³â, ìåäèê³â, ïñèõîëîã³â, þðèñò³â.
Ëþäÿì íàäàþòü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè, ïðî-
äîâîëü÷³ ïàéêè. Âîäíî÷àñ ¿õ çàëó÷àþòü äî
êóëüòóðíèõ àêö³é, àêòèâíîãî ãðîìàäñüêî-
ãî æèòòÿ

Ñòîëè÷íå ÄÀ² 
ïîëþâàòèìå íà ãîíùèê³â

Êè¿âñüêà Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ ðîçïî÷àëà
áåçñòðîêîâó àêö³þ ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ
“Ñòð³òðåéñåð”. Ìåòà — çëîâèòè òèõ, õòî
íàâìèñíå ïåðåâèùóº øâèäê³ñòü, ÷èì ñòâî-
ðþº àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ íà äîðîãàõ ì³ñòà.
Ãîíùèêàì çàãðîæóº øòðàô àáî âòðàòà âî-
ä³éñüêèõ ïðàâ íà îäèí ð³ê. ßê ïîâ³äîìèëè
ó ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íîãî ÄÀ², àêö³þ ïðî-
âîäÿòü ç ìåòîþ çàñòåðåãòè â³ä íåñàíêö³-
îíîâàíèõ çìàãàíü “íà øâèäê³ñòü”, ÿê³ âî-
ä³¿ âëàøòîâóþòü ó Êèºâ³. ²íñïåêòîðàì ñòà-
ëè â³äîì³ ê³ëüêà ì³ñöü, äå òðèâàþòü òàê³
“çìàãàííÿ”. Îäíå ç íèõ ðîçòàøîâàíå ó
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³, íåïîäàë³ê ïëîù³
Øåâ÷åíêà. ²íøå — â Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ á³ëÿ Ìîíåòíîãî äâîðó. Ùå îäíå çíàõî-
äèòüñÿ á³ëÿ Âèñòàâêîâîãî öåíòðó â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Ñàìå òóò, íà äóìêó ³í-
ñïåêòîð³â ÄÀ², íà ÷àñ çìàãàíü ¿çäèòè ³í-
øèì ó÷àñíèêàì ñòàº íåáåçïå÷íî

Ó ì³ñò³ ðåàë³çóþòü 
òóàëåòíó ïðîãðàìó

Ãðîìàäñüê³ òóàëåòè ó ì³ñò³ âñòàíîâëþâà-
òèìóòü íå áóäü-äå, à â³äïîâ³äíî äî ðîçðîá-
ëåíîãî ïëàíó. Ç ìåòîþ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü
âáèðàëåíü ì³ñüêà âëàäà âçÿëàñÿ çà ðåàë³çà-
ö³þ ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà ñòàö³îíàðíèõ
ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â íà ïåð³îä 2008 — 2010
ðîê³â. Çã³äíî ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ âæå äî ê³í-
öÿ íèí³øíüîãî ðîêó ó ì³ñò³ âñòàíîâëÿòü 10
âáèðàëåíü íà 60 òà 4 òóàëåòè íà 8 ì³ñöü.
Òóàëåòè ï³ä’ºäíàþòü äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.
Âñüîãî æ ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü âñòàíîâèòè
164 òóàëåòè íà 524 ì³ñöÿ. Íàéá³ëüøå ¿õ
ç’ÿâèòüñÿ ó Äåñíÿíñüêîìó, Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ. Îáëàäíàþòü
âáèðàëüíÿìè ì³ñöÿ ñêóï÷åííÿ ëþäåé, çîê-
ðåìà çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Ô³íàíñóâàòèìóòü ðîáîòè ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Íà ñüîãîäí³ äî ïîñëóã êèÿí 174 ãðîìàä-
ñüê³ òóàëåòè, 4 ç ÿêèõ íåçàáàðîì ë³êâ³äó-
þòü
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Çàì³ñòü ðåìîíòó 
ë³ôò³â — ãðàëüí³ 
àâòîìàòè

Òåòÿíà ØÅËÅÑÒ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Опорних п н тів з обсл ов вання ліфтів столиці
останнім часом істотно поменшало. Зазвичай їх ор а-
нізов ють обсл ов ючі омпанії районах міста для
оперативно о с нення аварійних сит ацій та дрібно о
ремонт об'є тів інфрастр т ри. Ще 15 ро ів том во-
ни б ли на ожном житловом масиві, і персонал мі
швид о дістатися місця аварії. Тепер же ліфтерів до-
водиться че ати одинами. А опорні п н ти, де вони
мали б працювати, здають під офіси.

Ë³ôòîâèêè ìîæóòü îïèíèòèñÿ íà âóëèö³ — îïîðíèõ ïóíêò³â ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ òåõí³êè ñòàº äåäàë³ ìåíøå. Ïðèì³ùåííÿ çäàþòü ï³ä îô³ñè ð³ç-
íèì ïðèâàòíèì ô³ðìàì. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèðà Ñòîðîæåíêà, ïðîáëåìà çäåá³ëüøî-
ãî çà÷³ïàº öåíòðàëüí³ ðàéîíè. Ãîëîâíîþ ¿¿ ïðè÷èíîþ ïàí Ñòîðîæåíêî
ââàæàº íåïîîäèíîê³ âèïàäêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ðàéðàäàìè ïðî çäà÷ó â
îðåíäó òà ïðîäàæ ïðèì³ùåíü, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîòðåá æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. “Ö³ ïðèì³ùåííÿ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, ³ ð³-
øåííÿ ïðî ðîçïîä³ë ¿õ ïðèéìàº ðàéîííà âëàäà. Öå ñóòî ðèíêîâà, á³çíå-
ñîâà ñèòóàö³ÿ”,— çàçíà÷èâ â³í.

Ï³äòâåðäèâ ñëîâà ïàíà Ñòîðîæåíêà ³ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð íàéá³ëü-
øî¿ â Óêðà¿í³ êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôòîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà “Îò³ñ” Ìèõàéëî Ïîíîìàðåíêî. “Ñüîãîäí³ áåçë³÷ îïîðíèõ
ïóíêò³â, äå áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàëè åëåêòðîìåõàí³êè, ïåðåäàíî êîìåð-
ö³éíèì íå ë³ôòîâèì ï³äïðèºìñòâàì, íåð³äêî — íà îñíîâ³ çàêðèòîãî òåí-
äåðó”,— ðîçïîâ³â â³í. Òîìó ë³ôòîâèêàì äîâîäèòüñÿ ä³ñòàâàòèñÿ ì³ñöÿ àâà-
ð³¿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí.

Òèì ÷àñîì âëàäà ðàéîí³â öþ ³íôîðìàö³þ ñïðîñòîâóº. Çà ñëîâàìè ÷è-
íîâíèê³â, äîãîâîð³â íà îðåíäó ïðèì³ùåíü äëÿ îïîðíèõ ïóíêò³â íå ðîç-
ðèâàëè, äåÿê³ ç íèõ ³ñíóþòü óæå á³ëüø ÿê 10 ðîê³â. Òàê, äèðåêòîð ÊÏ
“Äèðåêö³ÿ ç óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó” Âîëîäèìèð Øîâêîïëÿñ çàïåâíèâ, ùî íà òåðèòîð³¿ ¿õ-
íüîãî ðàéîíó ïðîáëåìè íåìàº.

À â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ê³ëüê³ñòü îïîðíèõ ïóíêò³â, ùî íàëåæàòü êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ïîä³ë-ë³ôò”, íåùîäàâíî ñêîðîòèëàñÿ ³ç 4 äî
3, îäíå ç ïðèì³ùåíü ïåðåäàíî â îðåíäó ³íø³é îðãàí³çàö³¿. ² áóäü-ÿêî¿
ìèò³ ïåðñîíàë ìîæå îïèíèòèñÿ íà âóëèö³, òîä³ ÷åêàòè äîïîìîãè â³ä ë³ô-
òîâèê³â äîâåäåòüñÿ ùå äîâøå. Íå ë³ïøà ñèòóàö³ÿ ³ íà ë³âîìó áåðåç³ —
íàéá³ëüøå ë³ôòîâèêè ñòðàæäàþòü â³ä âåëèêèõ ïåðåñåëåíü ó ìàëåíüê³
ïðèì³ùåííÿ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ, íàäàíîþ êîìïàí³ºþ “Îò³ñ”, ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 13 ðî-
ê³â ê³ëüê³ñòü ¿õí³õ îïîðíèõ ïóíêò³â ó ë³âîáåðåæíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³ ñêî-
ðîòèëàñÿ â³ä 114 äî 40. Îá’ºêòè, ùî âäàëîñÿ çáåðåãòè, çíà÷íî óð³çàëè â
ïëîù³ — çà îñòàíí³ìè ï³äðàõóíêàìè ç ìàéæå 7000 êâ. ì çàëèøèëîñÿ
áëèçüêî 1600 êâ. ì.

“Íàéìàëüîâíè÷³øó” êàðòèíó ìîæíà ïîáà÷èòè íà âóëèö³ Òðîñòÿíåöü-
ê³é, 4/2. Òàì, äå ðàí³øå áóâ îïîðíèé ïóíêò êîìïàí³¿ “Îò³ñ”, òåïåð ìîæ-
íà ïîáà÷èòè ùî çàâãîäíî — ãðàëüí³ àâòîìàòè, ñóïåðìàðêåò, êàôå, ñà-
ëîí âçóòòÿ, ìàãàçèí îïòèêè ³ íàâ³òü áþðî ðèòóàëüíèõ ïîñëóã.

Íà æàëü, â³ä ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ îïîðíèõ ïóíêò³â ñòðàæäàþòü íå ò³ëü-
êè êîìïàí³¿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â, à é ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìñòâà òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ, ãàçîâ³ ñëóæáè òà ìåøêàíö³, ÿê³ çàì³ñòü íàëåæíî¿ ðîáîòè ï³ä-
éîìíèê³â “ìàþòü” äåäàë³ á³ëüøå íîâèõ ìàãàçèí³â òà îô³ñ³â

“Ãàâðèë³âñüê³ êóð÷àòà”
àòàêóþòü ªâðî-2012

Îá’ºäíàíà ºâðåéñüêà
ãðîìàäà îáðàëà 
íîâîãî ïðåçèäåíòà
Ñòîëè÷íèé ì³ñüêèé ãîëîâà âèñëîâèâ ¿é ñâîþ ïîâàãó

Ó÷îðà ï’ÿòèé ç’¿çä Îá’ºäíàíî¿
ºâðåéñüêî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íè (ÎªÃ)
îáðàâ íîâîãî ïðåçèäåíòà. Âàäèì
Ðàáèíîâè÷, ÿêèé äîâãèé ÷àñ î÷î-
ëþâàâ öþ îðãàí³çàö³þ, ñêëàâ ïîâ-
íîâàæåííÿ. Íà éîãî ì³ñöå áóëî
ìàéæå îäíîãîëîñíî îáðàíî â³äî-
ìîãî á³çíåñìåíà ²ãîðÿ Êîëîìîé-
ñüêîãî. Çà ñëîâàìè ïàíà Ðàáèíî-
âè÷à, íîâîîáðàíèé ãîëîâà Îá’ºä-
íàíî¿ ºâðåéñüêî¿ ãðîìàäè “âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ÷àñó âèòðà÷àº íà äîáðî-
÷èíí³ñòü” ³ º ëþäèíîþ, “ÿêà ìàº
íàéêðàù³ ðèñè ºâðåéñüêîãî ë³äåðà
íà ñüîãîäí³”.

Íåâäîâç³ ï³ñëÿ îáðàííÿ ïàíà Êî-
ëîìîéñüêîãî â ñòîëèö³ ìàþòü â³ä-
êðèòè îô³ñ ÎªÃ. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ªâðî-
ïåéñüêî¿ ðàäè ºâðåéñüêèõ ãðîìàä

Òîìåð Îðí³. Çà éîãî ñëîâàìè, öå
ìàº ñòàòèñÿ 26 æîâòíÿ. Öå ïåðøèé
îô³ñ ó êðà¿í³, ÿêà âõîäèëà äî ñêëà-
äó êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó. “Öå âîòóì äîâ³ðè óêðà¿íñüê³é
ºâðåéñüê³é ãðîìàä³ òà òèì, õòî êå-
ðóº íåþ”,— çàçíà÷èâ ïàí Îðí³.

Ãîñò³ òà ó÷àñíèêè ç’¿çäó âèçíà-
ëè, ùî â Óêðà¿í³ ç ÷àñ³â çäîáóòòÿ
íåçàëåæíîñò³ ñòàëèñÿ âåëèê³ äåìî-
êðàòè÷í³ çì³íè. “Ìè æèâåìî â
Óêðà¿í³, â êðà¿í³, â ÿê³é, õòî á ìå-
í³ ùî íå êàçàâ, âèáóäóâàëè äåìî-
êðàòè÷íó ñèñòåìó. Ìè ñïðàâä³ ç
âàìè íå áî¿ìîñÿ áàãàòüîõ ðå÷åé,
ÿê³ ïðèéøëè äî íàñ ³ç Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó. Ìè íå áî¿ìîñÿ ãîâîðè-
òè ïðàâäó, ìè íå áî¿ìîñÿ ñòîÿòè íà
ñöåí³, ìè íå áî¿ìîñÿ çàïåðå÷óâàòè
òèì, õòî ïðè âëàä³, ìè íå áî¿ìîñÿ

ãîâîðèòè òå, ùî ìè äóìàºìî, ³ çà-
õèùàòè ñâî¿ ³íòåðåñè, ³ öå âåëè-
÷åçíå íàäáàííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåìî-
êðàò³¿”, — ñêàçàâ íà ç’¿çä³ Âàäèì
Ðàáèíîâè÷.

Îäíàê çàëèøàþòüñÿ é íåðîç-
â’ÿçàí³ ïðîáëåìè. Òàê, ãîëîâíèé
ðàáèí Óêðà¿íè ßê³â äîâ Áëàéõ ó
ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðå-
ùàòèêà” çàçíà÷èâ, ùî íàñàìïåðåä
“òðåáà â³äíîâèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü —
ïîâåðíóòè ºâðåÿì ìàéíî, ÿêå áó-
ëî â³ä³áðàíî áàãàòî-áàãàòî ðîê³â
òîìó”. Â³í òàêîæ ââàæàº, ùî â
Óêðà¿í³ äî ê³íöÿ íå ðîçâ’ÿçàíà
ïðîáëåìà äèñêðèì³íàö³¿ çà íàö³î-
íàëüíîþ îçíàêîþ, à òàêîæ óïåðå-
äæåíîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäåé ³í-
øèõ íàö³îíàëüíîñòåé. “Ìè ìàºìî
çðîáèòè òàê, ùîá ãàðíî æèëîñÿ â
Óêðà¿í³ âñ³ì, íåçàëåæíî â³ä íàö³î-
íàëüíîñò³, ùîá íå áóäî äèñêðèì³-
íàö³¿, êñåíîôîá³¿. Öå äâà ãîëîâíèõ
ïèòàííÿ, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä íàìè”,—
ñêàçàâ ßê³â äîâ Áëàéõ êîðåñïîí-
äåíòó “Õðåùàòèêà”. Öþ äóìêó ï³ä-
òâåðäèâ íîâîîáðàíèé ïðåçèäåíò
ÎªÃ ²ãîð Êîëîìîéñüêèé. Îêðåñ-
ëþþ÷è ãîëîâí³ íàïðÿìêè ñâîº¿ ä³-
ÿëüíîñò³ íà íîâ³é ïîñàä³, çàÿâèâ,
ùî, “ÿê ³ ðàí³øå, ãîëîâíó óâàãó áó-
äå ñêîíöåíòðîâàíî íà áîðîòüá³ ç
ïðîÿâàìè àíòèñåì³òèçìó é êñåíî-
ôîá³¿”. Ôàêòè÷íî ñîë³äàðíèì ³ç
ïàíîì Êîëîìîéñüêèì ó öüîìó ïè-
òàíí³ áóâ êîëèøí³é ïðåçèäåíò
Ïîëüù³ Îëåêñàíäð Êâàñüíºâñüêèé.
Ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ â³í ï³äêðåñëèâ
âàæëèâ³ñòü ïðàâèëüíî¿ íàö³îíàëü-
íî¿ ïîë³òèêè, ÿêà ìàº ñòàòè “âàæ-
ëèâèì ñòðàòåã³÷íèì êðîêîì äëÿ
ìàéáóòíüîãî ªâðîïè òà Óêðà¿í-
ñüêî¿ äåðæàâè”.

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ó ñâîºìó çâåðíåíí³ äî ïðè-
ñóòí³õ ïîäÿêóâàâ ¿ì çà àêòèâíó
ó÷àñòü ó âñ³õ ïðîöåñàõ, ÿê³ â³äáó-
âàþòüñÿ â Óêðà¿í³. Â³í òàêîæ âè-
ñëîâèâ óêðà¿íñüêèì ºâðåÿì ñâîþ
ïîâàãó. “Äîêè ÿ ìåð ó Êèºâ³, âàñ
áóäóòü ïîâàæàòè, òîìó ùî âè —
íàéêðàù³. Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çà-
ëèøàéòå íàøå ïðåêðàñíå ì³ñòî.
Áóäüòå çàâæäè òàêèìè, ÿêèìè âè
º: ëþáëÿ÷èìè Óêðà¿íó, ãàðíèìè,
äîáðèìè ëþäüìè”, — ñêàçàâ ñòî-
ëè÷íèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Â³í òàêîæ
ïðèâ³òàâ îñîáèñòî Âàäèìà Ðàáè-
íîâè÷à. “Â³í êëàñíèé ïàðóáîê òà
ì³é îñîáèñòèé äðóã”, — äîäàâ ïàí
×åðíîâåöüêèé

За інчення. Почато на 1-й стор.

Сміттєзвалище
в Під ірцях
ре онстр ювали

Ùå îäíèì ïðîáëåìíèì îá’ºê-
òîì ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ââàæàþòü
ïîë³ãîí òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â ¹ 5 ó ñåë³ Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêî-
ãî ðàéîíó, êóäè çâîçÿòü ïîëîâèíó
âñüîãî ñòîëè÷íîãî ñì³òòÿ. Ï³ñëÿ
ìàñøòàáíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿, ïðîâå-
äåíî¿ çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó
(76,9 ìëí ãðí), Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ
ïðèéíÿëà îá’ºêò â åêñïëóàòàö³þ.
Íàãàäàºìî, â³äíîâëþâàëüí³ ðîáî-
òè íà ïîë³ãîí³ ¹ 5 ðîçïî÷àëè ùå
â æîâòí³ 2005-ãî.

Бортниць а станція
аерації зазнає
переб дови

Áóä³âíèöòâî äðóãî¿ â ì³ñò³,
ïðàâîáåðåæíî¿, ñòàíö³¿ àåðàö³¿
îáãîâîðèëè â ÊÌÄÀ. “ß âæå äàâ
äîðó÷åííÿ ï³äøóêàòè çåìåëüíó
ä³ëÿíêó”, — ïîâ³äîìèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî îö³íêà-
ìè, áóä³âíèöòâî îá³éäåòüñÿ â
ïîíàä 250 ìëí ºâðî.

Íèí³ â ñòîëèö³ ïðàöþº ëèøå
Áîðòíèöüêà ñòàíö³ÿ àåðàö³¿, ÿêó
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóþòü
ðåêîíñòðóþâàòè. Ó êâ³òí³ 2008
ðîêó êîì³ñ³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî

ãîñïîäàðñòâà çä³éñíèëà ïåðåâ³ð-
êó êîìïàí³¿ “Êè¿ââîäîêàíàë”,
ÿêà åêñïëóàòóº Áîðòíèöüêó
ñòàíö³þ.

Íà äóìêó ôàõ³âö³â, ñèòóàö³ÿ,
ùî ñêëàëàñÿ íà Áîðòíèöüê³é
ñòàíö³¿, áëèçüêà äî êàòàñòðîô³÷-
íî¿ é çàãðîæóº çàáðóäíåííÿì
Êèºâà ³ âñüîãî áàñåéíó Äí³ïðà.
Îêð³ì öüîãî, òóò ïîòð³áíî ñïî-
ðóäèòè íîâ³ ìóëîâ³ ïîëÿ òà ìó-
ëîñïàëþâàëüíèé çàâîä. Çåìë³
äëÿ ìóëîâèõ ïîë³â ïîîá³öÿëè
âèä³ëèòè â Áîðèñï³ëüñüêîìó
ðàéîí³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³

Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Ðàéîíè çäàþòü â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ
îïîðíèõ ïóíêò³â ïðèâàòíèì ô³ðìàì

ОГОЛОШЕННЯ
Дніпровсь а районна м. Києві рада повідомляє, що 16 жовтня 2008 ро

о 10.00 за адресою: б льв. Праці, 1/1 (зал засідань) відб деться пленарне
засідання XVIII сесії Дніпровсь ої районної м. Києві ради V с ли ання.

На роз ляд сесії виносяться питання:
- Про внесення змін та доповнень до рішення Дніпровсь ої районної місті Києві ради

від 31.01.2008 р. № 197 “Про бюджет Дніпровсь о о район м. Києва на 2008 рі ”;
- Про інформацію про стан отовності районно о осподарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2008—2009 р.р.;
та інші.

А редитація представни ів ЗМІ до 15 жовтня за тел. 575-30-94.

Правління, оле тив ХК “Київмісь б д” висловлює либо е

співч ття начальни сл жби техні и безпе и, цивільної оборони

та надзвичайних сит ацій Геращен Валерію Єв енович та

дире тор ДП Центр омп’ютерних техноло ій “Система” Рососі

Ганні Ми олаївні з привод смерті їх матері

Лідії Гермо енівни

Вадим Рабинович (лівор ч) передав ерівництво Об’єднаною єврейсь ою
ромадою І орю Коломойсь ом (правор ч)

У та ом жалю ідном стані знаходяться опорні п н ти з обсл ов вання
ліфтів столиці

ªâãåí³ÿ ÁÎÍ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора бізнесмена І оря Коломойсь о о обрано новим
президентом Об'єднаної єврейсь ої ромади. На цій
посаді він змінив Вадима Рабиновича. Незабаром слід
очі вати від риття офіс Громади в столиці. На п'ято-
м з'їзді представни и Об'єднаної єврейсь ої ромади
визнали, що У раїна в цілом є демо ратичною держа-
вою, одна вважають, що проблема дис римінації та
сенофобії в ній до інця не розв'язана. Вони та ож
на олосили на том , що майно, я е неза онно б ло ві-
дібрано євреїв за часів Радянсь о о Союз , й досі не
поверн то. Мер Києва Леонід Черновець ий пообіцяв,
свою чер , єврейсь ій ромаді пова з бо влади.
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Ó ïîãàíèõ
íÿíüîê 
ïàðëàìåíò
áåç êîàë³ö³¿

Â³òàë³é ÊÓËÈÊ 
äèðåêòîð Öåíòðó äîñë³äæåíü 
ïðîáëåì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà,
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Êîàë³ö³éí³ ïåðåãîâîðè ì³æ ÏÐ ³ ÁÞÒ â³ä
ñàìîãî ïî÷àòêó áóëè ïðèðå÷åí³ íà ïðîâàë.
Õî÷à ïîïðè ïîë³òè÷í³ ðèçèêè ÁÞÒ ³ Ïàðò³ÿ
ðåã³îí³â ìàëè ïåâí³ ³ëþç³¿ ùîäî ìîæëèâîñò³
îá'ºäíàííÿ. Íàñàìïåðåä ó öèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë
º êîíñåíñóñ ó ïèòàíí³ ïåðåòâîðåííÿ Óêðà¿íè
ó ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêó ðåñïóáë³êó ³
îáìåæåííÿ ïðàâ Ïðåçèäåíòà. Ïî-äðóãå, ³ â
ÏÐ, ³ â ÁÞÒ º ñï³ëüíå áàæàííÿ âèêëþ÷èòè
ç ãðè Â³êòîðà Þùåíêà òà ñôîðìóâàòè ïî ñó-
ò³ á³íàðíó (ÿêùî íå äâîïàðò³éíó) ïîë³òè÷íó
ñèñòåìó. ², ïî-òðåòº, îñê³ëüêè â òîðãóâàíí³ çà
êð³ñëà Òèìîøåíêî ãîòîâà â³ääàòè ïîñàäó ñï³-
êåðà ßíóêîâè÷ó, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ìîãëà âçÿòè
òàêèé ïðèç. Öå äàº òðèáóíó, ïîòð³áíó äëÿ
ñòàðòó êàìïàí³¿ ñàìîãî Â³êòîðà ßíóêîâè÷à íà
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ. Êð³ì òîãî, ç’ÿâèâñÿ
á ïåâíèé ïàðëàìåíòñüêèé ðåñóðñ äëÿ ïðîñó-
âàííÿ âèã³äíèõ ÏÐ ð³øåíü ÷åðåç Âåðõîâíó
Ðàäó. Â òàê³é êîíô³ãóðàö³¿ ìîæëèâå áóëî ìèð-
íå ñï³â³ñíóâàííÿ ßíóêîâè÷à-ïðåçèäåíòà ³ Òè-
ìîøåíêî-ïðåì’ºðà àáî íàâïàêè. Çâ³ñíî, çà
óìîâè îë³ãàðõ³÷íîãî êîíñåíñóñó, òîáòî çãîäè
ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ ãðóï (ÔÏÃ), ÿêèõ
îòîòîæíþþòü â³äïîâ³äíî ç ÏÐ ³ ÁÞÒ.

Ïðîòå ìîæëèâîãî îá’ºäíàííÿ íå ñòàëîñÿ.
Ïåðåøêîäàìè íà øëÿõó ôîðìóâàííÿ àëüÿíñó
ñòàëà âçàºìíà íåäîâ³ðà é íåáàæàííÿ âòðàòèòè
ðåéòèíãè (îñîáëèâî äëÿ ÁÞÒ). Àäæå ó ñåðå-
äîâèù³ ÁÞÒ çàãîñòðèëàñÿ äèñêóñ³ÿ íàâêîëî
³ìîâ³ðíîãî ñîþçó ç ÏÐ. Çíà÷íà ÷àñòèíà ôðàê-
ö³¿, çîêðåìà ³ òàê çâàí³ á³çíåñ-ïðàãìàòèêè, ââà-
æàþòü, ùî ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿ ç ÏÐ ñïðè÷è-
íèëî á ¿¿ íåä³ºçäàòí³ñòü óæå ïðîòÿãîì íàé-
áëèæ÷èõ ì³ñÿö³â. Çîêðåìà ÷åðåç êîíôë³êò ³í-
òåðåñ³â ïðîâ³äíèõ ÔÏÃ ó ñêëàä³ îáîõ ïîë³òè÷-
íèõ ñèë. Éäåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî íåçäîëàííèé
êîíôë³êò ì³æ ÁÞÒ ³ ÏÐ ó Õàðêîâ³: Äîáê³í vs
Ôåëüäìàí. À òàêîæ ïðî òå, ùî ïîë³òè÷íèé òà
åêîíîì³÷íèé êóðñè ðåã³îíàë³â íå â³äïîâ³äàþòü
ïðîãðàì³ "Óêðà¿íñüêèé ïðîðèâ", ÿêà çàáåçïå-
÷èëà åëåêòîðàëüíèé óñï³õ ÁÞÒ. Ïðîöåñ óçãî-
äæåííÿ êóðñó íîâî¿ êîàë³ö³¿ ðåã³îí³â âèìàãàâ
áè çàâåëèêèõ åêîíîì³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïî-
ñòóïîê ç îáîõ áîê³â. Òàêîæ ó ÁÞÒ ðîçóì³þòü,
ùî â ðàç³ àëüÿíñó ç ðåã³îíàëàìè Áëîê Òèìî-
øåíêî âòðàòèòü ãîëîñè ÷àñòèíè ïðèõèëüíèê³â
Öåíòðàëüíî¿ ³ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, õî÷à ñàìå
îñòàíí³ çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ÁÞÒ íà ìèíó-
ëèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ.

Òà íàéãîëîâí³øîþ ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó
ñòâîðåííÿ òàêîãî àëüÿíñó âèÿâèëàñÿ â³äñóò-
í³ñòü òðåòüî¿ ñòîðîíè, ÿêà âèñòóïèëà á ïîñå-
ðåäíèêîì ó ñóïåðå÷êàõ ÁÞÒ ³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Äëÿ ðåã³îíàë³â íàéïðèéíÿòí³øèì âàð³àíòîì º
çàëó÷åííÿ "çîâí³øíüîãî êåðóþ÷îãî", òîáòî Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Òàêèé "çîâí³øí³é êåðó-
þ÷èé", ÿê Ðîñ³ÿ, áóâ áè ãàðàíòîì âèêîíàííÿ
óìîâ êîàë³ö³éíî¿ óãîäè ç áîêó ÁÞÒ. Þë³þ Òè-
ìîøåíêî òàêèé âàð³àíò íå íàäòî âëàøòîâóº,
îñê³ëüêè ðèçèêè äëÿ íå¿ â öüîìó äóæå âåëèê³:
¿¿ ³ áåç òîãî óæå íàçâàëè "ðóêîþ Ìîñêâè" ³ çâè-
íóâàòèëè, çîêðåìà ïðåçèäåíòñüêà ñòîðîíà, ó
çðàä³ äåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â. Îêð³ì òîãî, öå ïðè-
çâåëî á äî ïîë³òè÷íî¿ ³çîëÿö³¿ Þë³¿ Òèìîøåí-
êî íà Çàõîä³, à âîíà àêòèâíî øóêàº ïîë³òè÷-
íî¿ ï³äòðèìêè ÿê Ñõîäó, òàê ³ Çàõîäó, â òîìó
÷èñë³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â.

Òîìó, íà ìîþ äóìêó, öÿ êîàë³ö³ÿ ³ íå â³ä-
áóëàñÿ. À òåïåð âîíà âæå âòðàòèëà ÿê øàíñ,
òàê ³ ÷àñ

Ðàäà ïðèéäå çà ïîðàäîþ

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні Ві тор Ющен о може
розп стити парламент через
відс тність парламентсь ої о-
аліції. Це станеться після то о,
я відб д ться передбачені Кон-
стит цією онс льтації між ла-
вою держави і ерівни ами де-
п татсь их фра цій. Останній
шанс для деп татів довести
свою потрібність раїні — це
сформ вати нов парламентсь
більшість. Проте, я з'яс вав
"Хрещати ", політи и вже не ві-
рять те, що це можливо.

Ñüîãîäí³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî ïðîâåäå êîíñóëüòàö³¿ ç ïàðëà-
ìåíòñüêèìè ôðàêö³ÿìè ùîäî ïðîâåäåí-
íÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â ÷åðåç íåìîæëè-
â³ñòü ñòâîðèòè íîâó êîàë³ö³þ. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ãëàâà äåðæàâè ìàòèìå þðèäè÷íå ïðà-
âî íà ðîçïóñê Âåðõîâíî¿ Ðàäè VI ñêëè-
êàííÿ. Çà 60 äí³â ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ
óêàçó ìàþòü â³äáóòèñÿ ³ äîñòðîêîâ³ âèáî-
ðè äî óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòó. "Çãîäåí,
ùå îäí³ äî÷àñí³ âèáîðè — öå ñòðåñ äëÿ
êðà¿íè. Ïðîòå íå çàáóâàéìî, ùî äîñòðî-
êîâ³ âèáîðè — öå ðàäèêàëüíèé, àëå êîí-
ñòèòóö³éíèé ³ ö³ëêîì äåìîêðàòè÷íèé
øëÿõ ðîçâ'ÿçàííÿ êðèçîâèõ ñèòóàö³é",—
çàçíà÷èâ ïàí Þùåíêî ó â÷îðàøíüîìó
çâåðíåíí³ äî íàðîäíèõ îáðàíö³â. Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè íàãîëîñèâ, ùî íå â³ðèòü ó
â³äðîäæåííÿ äåìîêðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿. "Çó-
ñèëëÿ ÁÞÒ ùîäî ïîâåðíåííÿ äî äåìî-
êðàòè÷íîãî ôîðìàòó á³ëüøîñò³ — í³ ùî
³íøå, ÿê ïîë³òè÷íèé õ³ä äëÿ çáåðåæåííÿ
âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³ íå ìàþòü íà ìå-
ò³ ñòâîðåííÿ ä³ºâî¿ êîàë³ö³¿, ÿêà á îá'ºä-
íàëàñÿ íàâêîëî íàö³îíàëüíèõ ïð³îðèòå-
ò³â",— çàçíà÷èâ â³í. Íå ìàþòü ³ëþç³é ùî-
äî â³äíîâëåííÿ äðóæáè ç Ïðåçèäåíòîì ³
â ÁÞÒ. "Ïðåçèäåíò ðîáèòü óñå, ùîá íå
äàé Áîã äåìîêðàòè÷íà êîàë³ö³ÿ íå â³äíî-
âèëàñÿ",— çâèíóâàòèâ Â³êòîðà Þùåíêà
áþò³âåöü Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî. Íàòî-
ì³ñòü éîãî êîëåãè ç ÍÓ—ÍÑ ãîëîâíèì
êàìåíåì ñïîòèêàííÿ âáà÷àþòü ñàìå ñó-
ïåðå÷ëèâó ïîñòàòü Þë³¿ Òèìîøåíêî. "Äå
âè áà÷èëè â ªâðîï³ ïîë³òèêà, ÿêèé áè
æîíãëþâàâ çàêîíîì ïðî Êàáì³í äâ³÷³ âë³-
âî, äâ³÷³ âïðàâî? Äëÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî

êîàë³ö³ÿ — öå òà äðàáèíêà, ïî ÿê³é âîíà
çàë³çëà â ëàéíåð, çàêðèëà êàá³íó, â³ä-
øòîâõíóëà ³ ïîëåò³ëà. Þë³ÿ Òèìîøåíêî
ç ïåðøîãî äíÿ ðîáîòè ïðàöþº ÿê êàíäè-
äàò â ïðåçèäåíòè, à íå ÿê ïðåì'ºð-ì³-
í³ñòð",— ïîñêàðæèëàñÿ "Õðåùàòèêó" ÷ëåí
"Íàøî¿ Óêðà¿íè" Ë³ë³ÿ Ãðèãîðîâè÷.

Íà äóìêó ñîðàòíèê³â Ïðåçèäåíòà, Þë³¿
Òèìîøåíêî íå ì³ñöå íà ÷îë³ Êàáì³íó.
Íàòîì³ñòü ÁÞÒ êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿº-
òüñÿ éòè â öüîìó ïèòàíí³ íà ïîñòóïêè.
Ïîçèö³ÿ ôðàêö³¿ íåçâîðóøíà — ïàí³ Òè-
ìîøåíêî ìàº çàëèøèòèñÿ íà ïîñàä³ ãî-
ëîâè óðÿäó, à ïàðëàìåíò ìàº ïðàöþâàòè.
Çàðàäè öüîãî áþò³âö³ íàâ³òü ãîòîâ³ ðîç-
ïî÷àòè ñóäîâó òÿãàíèíó ç Â³êòîðîì
Þùåíêîì, îñêàðæèâøè éîãî óêàç ïðî
ðîçïóñê Âåðõîâíî¿ Ðàäè. "Â ñóäîâîìó ïî-
ðÿäêó òàêå ð³øåííÿ áóäå íåãàéíî îñêàð-
æåíå. Âîíî éòèìå äâîìà ë³í³ÿìè: ÿê â
ñóäàõ çâè÷àéíî¿ þðèñäèêö³¿ àæ äî Âåð-
õîâíîãî ñóäó, òàê ³ â Êîíñòèòóö³éíîìó
Ñóä³",— çàïåâíèâ "Õðåùàòèê" ïàí Áîí-
äàðåíêî. Ôîðìàëüíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ïî-
÷àòêó ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå ñòàòè
äàòà ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó. Äî "îñòàííüî-
ãî ïàòðîíà" ãîòîâ³ â³äñòîþâàòè êàäðîâèé
ñêëàä óðÿäó ³ â "Íàðîäí³é Ñàìîîáîðîí³"
Þð³ÿ Ëóöåíêà. Òàì ìàéáóòíº âáà÷àþòü
ñàìå â ñîþç³ ç ÁÞÒîì ³ âæå íå ñïîä³âàþ-
òüñÿ çäîáóòè ï³äòðèìêó âèáîðöÿ ñàìî-

ñò³éíî. ßê ç³çíàâñÿ "Õðåùàòèêó" ÷ëåí Ñà-
ìîáîðîíè, âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â ãîëîâè
ïàðò³¿ "Âïåðåä, Óêðà¿íî!" Îëåã Íîâèêîâ,
ó âèïàäêó äîñòðîêîâèõ âèáîð³â "Íàðîä-
íà Ñàìîîáîðîíà" ÿê ñóá'ºêò âèáîð÷îãî
ïðàâà áðàòè ó÷àñòü ó íèõ íå áóäå. Âîä-
íî÷àñ, â³í íå âèêëþ÷èâ, ùî ïàðò³ÿ "Âïå-
ðåä, Óêðà¿íî!" íà ÷îë³ ç Þð³ºì Ëóöåíêîì
íà äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ óâ³ëëºòüñÿ äî ëàâ
ÁÞÒ.

Ïðîòå âñ³ íàìàãàííÿ íèí³øí³õ ìåãà-
áëîê³â ³ ¿õí³õ ë³äåð³â çàëèøèòèñÿ ïðè âëà-
ä³ ìîæå ïåðåêðåñëèòè âèáîðåöü, ùî âòî-
ìèâñÿ â³ä ä³þ÷èõ ïåðñîíàæ³â. Ïîë³òîëîã
Êîñòü Áîíäàðåíêî, ïðîãíîçóþ÷è íà 
100 % ïðîâåäåííÿ äî÷àñíèõ âèáîð³â äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, çàóâàæèâ "Õðåùàòèêó",
ùî äî ïàðëàìåíòó, îêð³ì íèí³øí³õ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ ïàðò³é, ïîòðàïèòü ùå 2—3
ïîë³òè÷í³ ñèëè. Ñàìå âîíè ìîæóòü ñòà-
á³ë³çóâàòè ðîáîòó ïàðëàìåíòó é óðÿäó.
"Ôóíêö³îíóâàííÿ òàêî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
ÿêà ³ñíóº íèí³, íå ìàº çì³ñòó. Øëÿõ³â äëÿ
ñòàá³ëüíèõ äîìîâëåíîñòåé íåìàº. ßêùî
ïàðëàìåíò íå ïðîäåìîíñòðóâàâ ìîæëè-
âîñòåé ðîáîòè â îïòèìàëüíîìó ðåæèì³,
â³í ìàº ï³òè ó â³äñòàâêó, çâ³ëüíèâøè ì³ñ-
öå ³íøîìó",— íàãîëîøóº ïàí Áîíäàðåí-
êî. ßê ç'ÿñóâàâ "Õðåùàòèê", éîãî äóìêó
ïîä³ëÿþòü ³ ò³, êîìó â 2007-ìó íå ä³ñòà-
ëîñÿ ì³ñöÿ ï³ä êóïîëîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè
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Йти на вибори доведеться навіть тим, хто цьо о не хоче

Оле ТЯГНИБОК, ВО "Свобода"
— Достро ові парламентсь і вибори, швидше за все, відб д ться. Президент є в си-

т ації ножиць, і в ньо о іншо о виход , я розп с парламент , немає. Проте, отримав-
ши право на розп с парламент , Президент може вичі вати й обирати ви ідн дат
проведення дочасних виборів. Наразі Ющен о на оні, бо всі питання залежать від ньо-
о. Швидше за все, вибори відб д ться або 7- о або 14- о р дня. Хоча за певних об-
ставин мож ть відб тися в інці зими — на почат весни. Вважаю, що вибори до пар-
ламент потрібні, том що однозначно зміниться онфі рація Верховної Ради за ра-
х но нових політичних сил. Ме абло и дістан ть менш підтрим , ос іль и їхньою ді-
яльністю д же незадоволене населення. Вони зовсім не ви онали своїх зобов'язань
перед виборцями і призвели до хаос й параліч раїнсь ий парламент.

Наталія ВІТРЕНКО, ПСПУ
— Я вважаю, що вибори до парламент не відб д ться. Президент просто повністю

хоче роздавити Юлію Тимошен о. Для Ві тора Ющен а ви ідніше збере ти та ий пар-
ламент і рапорт вати перед амери анцями про подолання політичної ризи. А та ож
залишити пані Тимошен о прем'єр-міністром, щоб вона ввійшла в зим з нерозв'яза-
ними азовими проблемами та іншими за остреннями, я і б д ть с спільстві. Проте
випад проведення дочасних виборів, зважаючи на ті об'є тивні процеси, я і відб -

ваються с спільстві, позапарламентсь і партії матим ть вели і можливості потрапи-
ти до Верховної Ради. Адже люди роз міють, що повинно ради ально щось змінюва-
тися.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Ñüîãîäí³ â³äáóäóòüñÿ êîíñóëüòàö³¿ ó Ïðåçèäåíòà 
ùîäî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó
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Àíàòîë³é Ê²ÍÀÕ: “Ñüîãîäí³ äåðæàâà,
åêîíîì³êà òà íàðîä Óêðà¿íè 
ñòàþòü çàðó÷íèêàìè ïîë³òè÷íîãî
ïðîòèñòîÿííÿ åë³ò”
Åêñ-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè ââàæàº, ùî êðà¿íà íå ìàº åêîíîì³÷íîãî çàïàñó 
ì³öíîñò³ äëÿ ïîë³òè÷íèõ ïðîòèñòîÿíü
Голова У раїнсь о о со-
юз промисловців та під-
приємців, олишній
прем'єр-міністр та міністр
е ономі и У раїни, а ни-
ні — народний деп тат від
Партії ре іонів і міністр
промисловості опозицій-
но о ряд Анатолій Кінах
розповів "Хрещати " про
ризи и соціально-е оно-
мічно о розвит У раїни
в зв'яз зі світовою е о-
номічною ризою. Пан Кі-
нах пере онаний: наша
держава платить вели
е ономічн та демо ра-
фічн цін за політичне
протистояння між іл ами
влади. Своїх оле -парла-
ментаріїв політи за ли-
ає до онсолідації з -
силь з метою переджен-
ня е ономічної ризи в
У раїні та запобі ання по-
іршенню життя ромадян.

— Ó ñâ³ò³ — åêîíîì³÷íà êðèçà,
à ó íàñ — îäíà ç íàéâ³äêðèò³øèõ
åêîíîì³ê. Âîäíî÷àñ óðÿä çàïåâíÿº,
ùî êðèçà îìèíå Óêðà¿íó. Âè ïîãî-
äæóºòåñÿ ç öèì?

— Ðåàë³¿ òðîøêè ³íø³. ß çìó-
øåíèé êîíñòàòóâàòè, ùî ñüîãî-
äí³ äåðæàâà, åêîíîì³êà òà íàðîä
Óêðà¿íè ñòàþòü çàðó÷íèêàìè
ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ åë³ò.
Ì³æîñîáèñò³ñíà ïîë³òè÷íà êîí-
êóðåíö³ÿ, áîðîòüáà çà ë³ïø³
ñòàðòîâ³ ïîçèö³¿ ó ìàéáóòí³õ âè-
áîð÷èõ êàìïàí³ÿõ, çà ïîðòôåë³
é äîñòóï äî ðåñóðñ³â — öå àáñî-
ëþòíî íå òå, ùî â³äïîâ³äàº ñüî-
ãîäí³øí³ì ³íòåðåñàì ³ çàâäàí-
íÿì, ÿê³ íàëåæèòü âèð³øóâàòè
äëÿ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó åêî-
íîì³êè ³ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
æèòòÿ íàøèõ ãðîìàäÿí. Òèì ïà-
÷å, ùî âñå öå â³äáóâàºòüñÿ â
óìîâàõ, êîëè äóæå æîðñòêî çì³-
íþºòüñÿ ñèòóàö³ÿ íàâêîëî íàñ,
çàãîñòðþºòüñÿ ãëîáàëüíà êîíêó-
ðåíö³ÿ ³ êîæåí íàðîä âèáîðþº
ñâîº ì³ñöå ï³ä ñîíöåì. Ñüîãîäí³
çðîñòàþòü ö³íè íà åíåðãîíîñ³¿,
äóæå ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ íà ïðîäî-
âîëü÷èõ ðèíêàõ, âåëè÷åçí³ ïðîá-
ëåìè íà ñâ³òîâèõ ô³íàíñîâèõ
ðèíêàõ. À ìè, çàì³ñòü òîãî, ùîá
êîíöåíòðóâàòè ïîë³òè÷íó âîëþ,
ðåñóðñè òà ðîçóì ³ ïðîòèä³ÿòè
öèì ðèçèêàì, íàâïàêè — ¿õ ïî-
ãëèáëþºìî.

— Ùî âè ìàºòå íà óâàç³, êàæó-
÷è ïðî ïîãëèáëåííÿ åêîíîì³÷íèõ
ðèçèê³â äëÿ Óêðà¿íè?

— Ìè ñâîº÷àñíî íå ïðèéíÿëè
Ïîäàòêîâèé êîäåêñ, à öå ñåðéîç-
íå ïèòàííÿ, ÿêå âèçíà÷àº êîíêó-
ðåíòîçäàòí³ñòü åêîíîì³êè. Ñüî-
ãîäí³ çàáëîêîâàíî ïåíñ³éíó ðå-
ôîðìó. Çíîâó — âêîòðå — ìè çà-
áëîêóâàëè ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ
çåìåëüíèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³.
Ïëþñ — ðóéíàö³ÿ íàâ³òü ñëàá-
êèõ ïàðîñòê³â ïîë³òèêè åíåðãî-

çáåðåæåííÿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè. Òàêîæ ó íàñ íåìàº ñåð-
éîçíèõ ðåçóëüòàò³â ó íàïðÿìêó
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ôîðìóâàí-
íÿ ³ ðîçâèòêó ìàëîãî òà ñåðåä-
íüîãî á³çíåñó. Âñå öå íà ñüîãî-
äí³ äàº òàêèé êîíöåíòðîâàíèé
íåãàòèâ, ùî Óêðà¿íà ïðàêòè÷íî
çàéìàº ïåðøå ì³ñöå â ªâðîï³ çà
òåìïàìè ³íôëÿö³¿ — çà 8 ì³ñÿö³â
2008 ðîêó íàøà ³íôëÿö³ÿ ó ñïî-
æèâ÷³é ñôåð³ äîñÿãëà 15%, à ó
ïðîìèñëîâîñò³ — 36%. Îñòàíí³
äîñë³äæåííÿ Ñâ³òîâîãî áàíêó çà-
ñâ³ä÷èëè, ùî çà ô³ñêàëüí³ñòþ,
íåäîñêîíàë³ñòþ íàøî¿ ïîäàòêî-
âî¿ ñèñòåìè ìè çàéíÿëè ïåðåä-
îñòàííº — 180-òå — ì³ñöå ó ñâ³-
ò³, íà îñòàííüîìó ò³ëüêè Á³ëî-
ðóñü. Çà âàðò³ñòþ òðóäîâèõ ðå-
ñóðñ³â ìè òàêîæ ïàñåìî îñòàíí³õ
ó ªâðîï³, çà íàìè — ùå Ìîëäî-
âà ³ Àëáàí³ÿ. Âîäíî÷àñ çà åíåð-
ãîºìí³ñòþ íàø ÂÂÏ óäâ³÷³-âòðè-
÷³ ïåðåâèùóº ñåðåäíüîºâðîïåé-
ñüê³ ïîêàçíèêè, à ô³çè÷íå ³ ìî-
ðàëüíå çíîøåíííÿ îñíîâíèõ
ôîíä³â çðîñëî íà 60 — 70%. Òî-
ìó òå, ùî çàì³ñòü ÷³òêèõ ñêîîð-
äèíîâàíèõ ³ ñèñòåìíèõ òà âèñî-

êîïðîôåñ³éíèõ ä³é ã³ëîê äåðæàâ-
íî¿ âëàäè ìè çàéìàºìîñÿ ïðîòè-
ñòîÿííÿì, êîøòóº íàì äóæå äî-
ðîãî. Ïîë³òèêè ìàëè á óñâ³äîì-
ëþâàòè, ùî ó íàñ íåìàº çàïàñó
ì³öíîñò³ íà òå, ùîá ïîãëèáëþ-
âàòè ïîë³òè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ.

— Ïîïðè áðàê çàïàñó ì³öíîñò³,
ïîë³òè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ ó íàñ òðè-
âàº. ßê âè îö³íþºòå òå, ùî ó ïàð-
ëàìåíò³ òàê ³ íå óòâîðèëàñÿ íîâà
á³ëüø³ñòü?

— ß äóæå öèì ðîç÷àðîâàíèé,
áî, íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, óêðà¿í-
ö³â óæå íå äóæå ö³êàâèòü, ÿêîãî
ñàìå êîëüîðó áóäå ïàðëàìåíòñüêà
êîàë³ö³ÿ. Ëþäè õî÷óòü ìàòè âïåâ-
íåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³. Ñó-
ñï³ëüñòâî âèìàãàº, ùîá âëàäà
ïðàöþâàëà åôåêòèâíî ³ êîíñîë³-
äîâàíî, áî ³íàêøå íå ìîæíà çà-
áåçïå÷èòè ðîçâèòîê åêîíîì³êè ³
ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.
Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ó íàøîìó
ïîë³òèêóì³, ïîïðè ñ³ìíàäöÿòü
ðîê³â íåçàëåæíîñò³, òàê ³ íå
ñôîðìóâàëàñÿ òà ïîçèòèâíà
“êðèòè÷íà ìàñà” ïðåäñòàâíèê³â
âëàäè, ñïðîìîæíî¿ çàãàëüíîíà-

ö³îíàëüí³ ³íòåðåñè ñòàâèòè âèùå
çà ïð³îðèòåòè ùîäî ïîòî÷íî¿ ìå-
òóøí³. Âñ³ çàéíÿò³ ðîçìîâàìè ïðî
òå, ÿêà, êîëè ³ ç êèì áóäå ïàðëà-
ìåíòñüêà êîàë³ö³ÿ. ² öå — çàì³ñòü
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ä³àëîãó
ïðî òå, íàâêîëî ÷îãî òðåáà îá’-
ºäíóâàòèñÿ — ïèòàíü çàõèñòó íà-
ö³îíàëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³-
òè÷íèõ ³íòåðåñ³â, ã³äíîãî æèòòÿ
ãðîìàäÿí, ï³äòðèìêè ³ çàõèñòó
ñó÷àñíèìè ìåòîäàìè âíóòð³ø-
íüîãî ðèíêó, ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ
ì³ñöü íà ñâî¿é òåðèòîð³¿, à íå òàê,
ùîá ì³ëüéîíè íàøèõ ëþäåé øó-
êàëè çàñîá³â ³ñíóâàííÿ çà êîðäî-
íîì, ³ áàãàòî ³íøîãî. ² îñü çà-
ì³ñòü öèõ ïèòàíü, ðîçìîâà éäå
çíîâó â ïëîùèí³ òîðã³âë³, íåäî-
â³ðè, ôàëüø³, âçàºìíî¿ íåíàâèñò³.
À ùå — ÿê íå äîïóñòèòè âòðàòè
ÿêîãîñü â³äñîòêà åëåêòîðàòó ³ òà-
êå ³íøå. Ñàìå òîìó ìè é íå âè-
éøëè íà ð³âåíü ôîðìóâàííÿ ò³º¿
êîíô³ãóðàö³¿ ó ïàðëàìåíò³, ÿêà á
äàâàëà ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî
ïðàöþâàòè.

— ×îìó Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïðèïè-
íèëà ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ùîäî
ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿ ç ÁÞÒ? Ìî-
æå, ÿêáè ö³ ïåðåãîâîðè â³äáóëèñÿ,
ñüîãîäí³ ó ïàðëàìåíò³ áóëà á ä³ºâà
êîàë³ö³ÿ?

— Íàø âèõ³ä ³ç ïåðåãîâîðíîãî
ïðîöåñó ùîäî íîâî¿ êîàë³ö³¿ áóâ
âèìóøåíèì êðîêîì. Àäæå â³äáó-
âàâñÿ â³í íà òë³ çàÿâ ïàí³ Òèìî-
øåíêî ïðî òå, ùî ÁÞÒ íå âåäå
ïåðåãîâîð³â ³ í³êîëè íå ñôîðìóº
êîàë³ö³þ ç ÏÐ. Àëå æ º òàêîæ ³
âèáîðö³, º, âðåøò³-ðåøò,— ã³ä-
í³ñòü! Ñàìå òîìó ç íàøîãî áîêó ³
áóëî çðîáëåíî òàêèé êðîê. Ðàçîì
³ç òèì äâåð³ çàëèøàþòüñÿ â³ä÷è-
íåíèìè. Ìè é ñüîãîäí³ ãîòîâ³
âåñòè ïåðåãîâîðè ç óñ³ìà ôðàêö³-
ÿìè ó ïàðëàìåíò³ íåçàëåæíî â³ä
“ïîë³òè÷íîãî êîëüîðó”, ùîá îá’-
ºäíàòèñÿ çàäëÿ âèð³øåííÿ ïðàã-
ìàòè÷íèõ ³ áîëþ÷èõ ïèòàíü íà-
øî¿ äåðæàâè, ñóñï³ëüñòâà òà åêî-
íîì³êè. Òðåáà äî îñòàííüîãî áî-
ðîòèñÿ íàì óñ³ì, ùîá óíèêíóòè
àâàíòþðíèõ ÷åðãîâèõ ïîçà÷åðãî-
âèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â ³ âè-
éòè íà á³ëüø-ìåíø åôåêòèâíèé
ôîðìàò ó Âåðõîâí³é Ðàä³. ß ïå-
ðåêîíàíèé, ùî â óìîâàõ ñüîãî-
äåííÿ ð³øåííÿ ïðî ðîçïóñê ïàð-
ëàìåíòó ³ äîñòðîêîâ³ âèáîðè í³-
÷îãî äåðæàâ³ íå äàñòü, îêð³ì âå-
ëè÷åçíîãî íåãàòèâó ³ âòðàò.

— Íàñê³ëüêè éìîâ³ðí³ äîñòðîêî-
â³ âèáîðè äî ïàðëàìåíòó?

— Éìîâ³ðí³ñòü äóæå âåëèêà, ³
òóò ìè áà÷èìî, ùî âæå çàä³ÿíî
ìàñó ïîë³òè÷íèõ òåõíîëîã³é. Çîê-
ðåìà, öå ðîçãëÿäàºòüñÿ âæå ÿê
ïåðøèé åòàï ìàéáóòí³õ ïðåçè-
äåíòñüêèõ ïåðåãîí³â. Êð³ì òîãî,
º îõî÷³ òðèìàòè äåðæàâó é ïàð-
ëàìåíò “íà ãà÷êó”, ³ âñå öå ñòâî-
ðþº äóæå ñåðéîçíó àòìîñôåðó çà-
ãîñòðåííÿ íåäîâ³ðè òà ïðèçâîäèòü
äî âòðàòè íàøèõ ÿê çîâí³øí³õ,
òàê ³ âíóòð³øí³õ ïîçèö³é. Çâåð-
í³òü óâàãó, ùî â³äáóâàºòüñÿ â äåð-
æàâ³: íàäâîð³ æîâòåíü, à ìè íå
âíåñëè çì³í ³ äîïîâíåíü ó ïîòî÷-
íèé áþäæåò 2008 ðîêó, ÿêèé º

ãîëîâíèì äæåðåëîì ³íôëÿö³¿ â
Óêðà¿í³. Ìè äîñ³ íå ðîçãëÿíóëè
áþäæåòíó äåêëàðàö³þ, ÿêà ïî-
âèííà áóòè îñíîâîþ áþäæåòó íà
2009-é. Ìè íå ðîç³áðàëèñÿ äîñ-
êîíàëüíî ç âàëþòíî-êóðñîâîþ
ïîë³òèêîþ, íå ðîçãëÿíóëè íàø³
ïð³îðèòåòè, ó íàñ âåëè÷åçí³ ïðîá-
ëåìè ³ç ãàðàíòóâàííÿì åíåðãåòè÷-
íî¿ áåçïåêè. Ó ïèòàííÿõ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ íàì ïî-
òð³áíî áóëî îá’ºêòèâíî ïåðåãëÿ-
íóòè ì³ñÿ÷íèé ïðîæèòêîâèé ì³-
í³ìóì, áî â³í çîâñ³ì íå â³äïîâ³-
äàº òèì îô³ö³éíèì ðîçðàõóíêàì.
Îêð³ì òîãî, ïîïåðåäó ùå äóæå áà-
ãàòî ïðîáëåì. Ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñ-
òàííÿì ö³íè íà ãàç, ïåðåãëÿäîì
òàðèô³â ³ ö³í ó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³ íàì òðå-
áà ïðàöþâàòè âèïåðåäæóâàëüíè-
ìè ìåòîäàìè. Âëàñíå, ïàðëàìåí-
òó é óðÿäîâ³ ïîòð³áíî ïðàöþâàòè
24 ãîäèíè íà äîáó, ùîá íå äîïóñ-
òèòè çíèæåííÿ êîíêóðåíòîçäàò-
íîñò³ íàøî¿ åêîíîì³êè òà ð³âíÿ
æèòòÿ ãðîìàäÿí. Òîìó, õî÷à éìî-
â³ðí³ñòü âèáîð³â ³ íàäâåëèêà, îñî-
áèñòî ÿ ïåðåêîíóâàòèìó ñâî¿õ êî-
ëåã ó íåäîö³ëüíîñò³ âèõîäó íà öåé
äóæå ðèçèêîâàíèé åòàï ÷åðãîâî¿
àâàíòþðè, òèì ïà÷å, áåç âèð³øåí-
íÿ òèõ ïèòàíü, ÿê³ ëåæàòü â îñ-
íîâ³ íàøîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

— Ìèíóëîãî òèæíÿ “ñòàðòóâà-
ëè” îô³ö³éí³ ïåðåãîâîðè óðÿä³â
Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ
ö³íè íà ãàç. ßêî¿ ö³íè íà ãàç ÷åêà-
òè Óêðà¿í³?

— Óêðà¿íà ³ Ðîñ³ÿ º é áóäóòü
ñòðàòåã³÷íèìè ïàðòíåðàìè. Ðî-
ñ³ÿ — öå 28% íàøîãî çîâí³øíüî-
ãî òîâàðîîá³ãó, ùî ñòàíîâèòü $34
ìëðä çà ôàêòîì 2007-ãî, â ïîòî÷-
íîìó ðîö³ ìè î÷³êóºìî $40 ìëðä.
Öå ñîòí³ òèñÿ÷ ðîáî÷èõ ì³ñöü. ²
òîìó ñë³ä ðîáèòè âñå, ùîá ìàòè
ç Ðîñ³ºþ ð³âíîïðàâí³ âçàºìîâè-
ã³äí³ óìîâè ñï³âïðàö³, áåç åêîíî-
ì³÷íîãî ÷è ïîë³òè÷íîãî òèñêó.
Äóæå âàæëèâî, ùîá ìè íå äîïóñ-
òèëè øîêîâîãî çðîñòàííÿ ö³íè íà
ãàç. Öå çàâäàííÿ ïåðåãîâîð³â. 40%
íàøîãî ÂÂÏ çàéìàþòü ìåòàëóð-
ã³ÿ ³ õ³ì³ÿ. ßêùî íà êîðäîí³ áó-
äå ö³íà ãàçó $270, òî õ³ì³÷íà ãà-
ëóçü îäðàçó ñòàíå çáèòêîâîþ. Ç
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ òà ³íøîãî ö³
$270 ïåðåðîñòóòü — ùîíàéìåí-
øå — â $500 âñåðåäèí³ Óêðà¿íè.
Òðåáà ðîáèòè öå çðîñòàííÿ ïî-
åòàïíèì, ùîá ìàòè ÷àñ íà àäàï-
òàö³þ. Òàêà ïîçèö³ÿ ìàº áóòè
ñêîíñîë³äîâàíîþ â íàø³é äåðæà-
â³. ² â íàñ º äóæå ñåðéîçí³ àðãó-
ìåíòè äëÿ ðîñ³éñüêîãî ïàðòíåðà.
Óêðà¿íà — ïîòóæíèé òðàíçèòåð.
70% ïðèðîäíîãî ãàçó åêñïîðòó-
þòü äî ªâðîïè ÷åðåç íàøó òåðè-
òîð³þ. Öå 110 —115 ìëðä êóá³÷-
íèõ ìåòð³â ùîð³÷íî. ² òîìó â ãà-
çîâèõ ïåðåãîâîðàõ ìè ïîâèíí³
íàâîäèòè ö³ àðãóìåíòè, áî Óêðà-
¿íà íå º ñòàíäàðòíîþ äåðæàâîþ-
ñïîæèâà÷åì áëàêèòíîãî ïàëèâà.
Ìè — íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà åíåð-
ãåòè÷íî¿ áåçïåêè Ðîñ³¿

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”
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Ìåòàëóðãè ãàñÿòü ïå÷³
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ,
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо
"Хрещати ", риза в ме-
тал р ійній ал зі не а-
тивно позначиться не
тіль и на інших ал зях
е ономі и столиці, а й на
доброб ті населення. Зо -
рема я що вона по либ-
люватиметься й надалі,
до місь о о бюджет не
надійде майже 130 млн
рн подат ів та відрах -
вань столичних метало-
трейдерів. О рім то о, від
ризи метал р ійної ал зі
раїни постраждають пе-
ресічні ромадяни, адже
30 % ВВП становить е с-
порт метал . Зі сво о бо-
, я що рядові не

вдасться прибор ати си-
т ацію в метал р ійній а-
л зі найближчим часом,
місь ий бюджет втратить
додат ово майже 2 млрд
рн же наст пно о ро .

Обвал е ономі и
не за орами

Äíÿìè ïðåäñòàâíèêè íàéá³ëü-
øèõ ìåòàëóðã³éíèõ êîìïàí³é òà
óðÿäîâö³ çàÿâèëè, ùî â êðà¿í³
ïîñèëþºòüñÿ ìåòàëóðã³éíà êðè-
çà, ÷åðåç ùî âæå ïðèïèíèëè ðî-
áîòó 17 ç 36 äîìåííèõ ïå÷åé.
Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè çãàäàíî¿ ãà-
ëóç³ çâåðíóëèñÿ äî Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â ç âèìîãîþ òåðì³íîâî
ðîçâ’ÿçàòè íàãàëüí³ ïðîáëåìè
ìåòàëóðã³â. ßêùî æ óðÿä íå çðî-
áèòü íàëåæíèõ êðîê³â, òî, íà ¿õ-
íþ äóìêó, íå ëèøå íå íàä³éäóòü
â³ä ãàëóç³ äî äåðæàâíîãî òà ì³ñü-
êèõ áþäæåò³â êîøòè, à é áóäå
çàãàëüíà åêîíîì³÷íà êðèçà â
êðà¿í³.

Ó ñåðïí³ ïîð³âíÿíî ç ëèïíåì
âèðîáíèöòâî ñêîðîòèëîñÿ íà 
30 %. Áàãàòî êîìá³íàò³â ïåðåâå-
ëè äîìåíí³ ïå÷³ ç ðåæèìó ãàðÿ-
÷îãî õîäó ïëàâêè â õîëîäíèé.
Ïðîòå êðèçà íà ðèíêó ìåòàëóðã³¿
íå îáìåæóºòüñÿ Óêðà¿íîþ, îñ-
ê³ëüêè âîíà îõîïèëà âñ³ êðà¿íè-
ë³äåðè ñåãìåíòó: Êèòàé, Òóðå÷-
÷èíó òà êðà¿íè Ïåðñüêî¿ çàòîêè.
Ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè ñêîðî-
÷åííÿ âèðîáíèöòâà àíàë³òèêè
ââàæàþòü âïëèâ ñâ³òîâî¿ ô³íàí-
ñîâî¿ êðèçè. “Òàêå â³äáóâàºòüñÿ
ïî âñüîìó ñâ³òîâ³, — ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” êåð³âíèê äåïàðòà-
ìåíòó ç ïèòàíü ìåòàëóðã³éíîãî
êîìïëåêñó Óêðà¿íñüêîãî ³íôîð-
ìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó
ìîí³òîðèíãó çîâí³øí³õ òîâàðíèõ
ðèíê³â “Äåðæçîâí³ø³íôîðì” Âî-
ëîäèìèð Ï³êîâñüêèé. — Ìè
ó÷àñíèêè ñâ³òîâîãî ðèíêó, òîæ
ïðè÷èíè â óñ³õ îäíàêîâ³ — ô³-
íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî õàðàêòå-
ðó”. Çà éîãî ñëîâàìè, ãîëîâíà
ïðîáëåìà, ç ÿêîþ ç³òêíóâñÿ ìå-
òàëóðã³éíèé êîìïëåêñ, — áðàê
ïîïèòó íà ïðîäóêö³þ âêóï³ ç íå-
ìîæëèâ³ñòþ ðåàë³çàö³¿ íîâèõ
ïðîåêò³â ÷åðåç áðàê ô³íàíñ³â òà
îòðèìàííÿ êðåäèòó. Ñïîæèâà÷³
æ, îáìåæåí³ ô³íàíñîâî, óòðè-
ìóþòüñÿ â³ä êóï³âë³ ïðîäóêö³¿ ìå-
òàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó. Îòîæ
êîìïàí³¿ áóëè çìóøåí³ çíèæóâà-
òè ö³íè, ³íêîëè ïðîäàþ÷è ïðî-
äóêö³þ äåøåâøå â³ä ñîá³âàðòîñò³.

Òàê, ö³íà óêðà¿íñüêèõ çàãîòî-
âîê óïàëà äî $ 530—560 çà òîí-
íó FOB, ùî â³äïîâ³äàº ð³âíþ
ê³íöÿ ìèíóëîãî ðîêó. Âîäíî÷àñ
òóðåöüê³ êîìïàí³¿ íå çáèðàþòü-
ñÿ çíèæóâàòè ö³íè ãëîáàëüíî,
îñê³ëüêè òàêîãî çàïàñó íåðåàë³-
çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ âîíè íå ìà-
þòü, òîìó âàðò³ñòü òóðåöüêî¿
ïðîäóêö³¿ íå îïóñêàëàñÿ íèæ÷å
çà $ 600, ïðè öüîìó æîäíîãî ðà-
çó íå ïåðåòíóâøè ìåæó ðåíòà-
áåëüíîñò³. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ
é íà ðèíêó àðìàòóðè, äå óêðà-
¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà ãîòîâ³ ïî-
çáóâàòèñÿ ïðîäóêö³¿ ïî $ 650 çà
òîííó FOB, òóðåöüê³ æ òðèìà-
þòü ïîçíà÷êó $ 700—730, à êè-
òàéñüê³ êîìïàí³¿ çãîäí³ ïðîäàòè
òó æ òîííó FOB ëèøå çà $ 750.

Êð³ì òîãî, æîðñòê³øîþ ñòàëà
êîí’þíêòóðà ðèíêó â óìîâàõ,
ùî íàáëèçèëèñÿ äî ìåæ³ âèæè-
âàííÿ. Óêðà¿íñüêó ïðîìèñëî-
â³ñòü ïîñòóïîâî âèò³ñíÿþòü ç
ðèíêó ðîñ³éñüê³ òà êèòàéñüê³
êîíêóðåíòè.

“Îêð³ì êîí’þíêòóðè, íåãà-
òèâíî âïëèíóëî íà ìåòàëóðã³þ é
ïîäîðîæ÷àííÿ ðåñóðñíî¿ áàçè
ï³äïðèºìñòâ, îñîáëèâî åíåðãî-
íîñ³¿â”, — ñòâåðäæóº Âîëîäè-
ìèð Ï³êîâñüêèé.

Äî òîãî æ óêðà¿íñüê³ ìåòàëóð-
ãè ç³òêíóëèñÿ é ç äîäàòêîâèìè
ïðîáëåìàìè. Çà ñëîâàìè ïðåñ-
ñëóæáè ªíàê³ºâñüêîãî êîìá³íà-
òó, ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè çíè-
æåííÿ îá’ºì³â âèðîáíèöòâà,
êð³ì ïîã³ðøåííÿ êîí’þíêòóðè
ñâ³òîâîãî ðèíêó ìåòàëîïðîäóê-
ö³¿ òà ð³çêîãî ï³äâèùåííÿ ö³í íà
ñèðîâèíó é åíåðãîðåñóðñè, º ïî-
ñò³éíå ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ïî-
ñëóã ç ïåðåâåçåííÿ òîâàð³â ³ òà-
ðèô³â “Óêðçàë³çíèö³”. Òàê, âî-
íà íàäàëà ìåòàëóðãàì ëèøå 10-
â³äñîòêîâó çíèæêó. Âîäíî÷àñ,
ïîïðè îá³öÿíêó, Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â â³äìîâèâñÿ çíèçèòè âàð-
ò³ñòü ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ ìåòà-
ëóðã³éíèõ êîìá³íàò³â, òèì ñà-
ìèì çàãíàâøè ¿õ ó ãëóõèé êóò.

Ïðîòå, ÿêáè ìåòàëóðãè â÷àñíî
âêëàäàëè ñâî¿ êîøòè â çäåøåâ-
ëåííÿ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà
(åíåðãîçáåðåæåííÿ, çàïðîâà-
äæåííÿ ³ííîâàö³é òîùî. —
“Õðåùàòèê”), âîíè á íå îïèíè-
ëèñÿ â òàê³é ñêðóò³. Êð³ì òîãî,
íà äóìêó åêñïåðò³â, â³ò÷èçíÿí³
ìåòàëóðãè ïðîñòî íàìàãàþòüñÿ
âèêîðèñòàòè ñèòóàö³þ ç³ ñâ³òî-
âîþ êðèçîþ äëÿ “âèáèâàííÿ”
äîäàòêîâèõ ïðåôåðåíö³é òà
ï³ëüã ó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Îä-
íàê ç³ ñâîãî áîêó ìåòàëóðãè íà-
âîäÿòü ñâî¿ àðãóìåíòè. “ÑØÀ
íàìàãàþòüñÿ äîïîìîãòè ô³íàí-
ñîâèì ï³äïðèºìñòâàì òà åêîíî-
ì³ö³ çàãàëîì âèêàðàáêàòèñÿ, à
óðÿä Óêðà¿íè ëèøå ïðèéíÿâ
ê³ëüêà çàêîí³â ó ñåðïí³, ùî áó-
ëè òèì÷àñîâèìè, íåñèñòåìíèìè
é íåñòðàòåã³÷íèìè. Íà ÿêèéñü
÷àñ öå ïîä³ÿëî, àëå öå íåíàäîâ-
ãî”, — ïåðåêîíàíèé Âîëîäèìèð
Ï³êîâñüêèé.

Київ найбільше
відч є
риз на собі
Çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â, çà óìî-

âè çóïèíêè âèðîáíèöòâà ïåðåä-
óñ³ì ïîòåðïàòèìå áóä³âíèöòâî (ó
áóä³âíèöòâ³ 30 % ç óñ³õ áóäìà-
òåð³àë³â — ìåòàëîïðîäóêö³ÿ, òà-
êà, ÿê àðìàòóðà, ïàë³, îïîðè, çà-
ë³çîáåòîí òîùî. — “Õðåùàòèê”),
îñîáëèâî ñòîëè÷íå, äå âæå é òàê
çàô³êñîâàíî çàñò³é òà êðèçó. Íå
òàê ïåñèì³ñòè÷íî ñòàâëÿòüñÿ äî
öüîãî ñàì³ áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿.
Ïðèíàéìí³, ÿê ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” ïîì³÷íèê äèðåêòîðà
êîìïàí³¿ “Ãðàí³ò” Àíàòîë³é Ñàõ-
íî, âîíè ÿê áóäóâàëè, òàê ³ áó-
äóâàòèìóòü äàë³. “Ìè ìàºìî ï³ä-
ïèñàí³ êîíòðàêòè, ùî çàáåçïå-
÷àòü íàñ â³ò÷èçíÿíîþ ïðîäóê-
ö³ºþ. ßêùî æ íàâ³òü äîâåäåòüñÿ
êóïóâàòè ìåòàë, òî ìè ç öèì
óïîðàºìîñÿ, — çàïåâíèâ â³í.—
Ïðîòå öå, çâè÷àéíî æ, âïëèíå

íà ñîá³âàðò³ñòü, à â³äïîâ³äíî —
é íà âàðò³ñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà
ãîòîâîãî æèòëà, àäæå í³õòî íå
õî÷å ïðàöþâàòè ñîá³ íà çáèòîê”.

Ç³ ñâîãî áîêó, ñòîëè÷í³ òðåé-
äåðè ìåòàëîïðîäóêö³¿ òàêîæ
á’þòü íà ñïîëîõ òà íàð³êàþòü íà
çìåíøåííÿ îá’ºì³â ïðîäàæó
ïðîäóêö³¿ íà 20 %, ïî÷èíàþ÷è ç
òðàâíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. “Çà
ï³äñóìêàìè æ 2008-ãî, ñïàä ïðî-
äàæó ìîæå ñÿãàòè 45 %”,— ñêà-
çàëè “Õðåùàòèêó” â êîìïàí³¿
“Ä³ëàéí Ìåòàëë”. Ïðåäñòàâíèêè
êîìïàí³¿ íàãîëîøóþòü, ùî â
ñòîëèö³ íàñàìïåðåä ïîñòðàæäà-
þòü â³ä êðèçè âåëèê³ ìåòàëî-
òðåéäåðñüê³ êîìïàí³¿, ÿê³ ïðà-
öþþòü çà ðàõóíîê çàìîâëåíü âå-
ëèêèõ êë³ºíò³â, à ñåãìåíò ñåðåä-
íüîãî òà ìàëîãî á³çíåñó (äî 25 %
ðèíêó. — “Õðåùàòèê”) êðèçà ìî-
æå îìèíóòè, àäæå â³í îð³ºíòîâà-
íèé íà äð³áí³ çàìîâëåííÿ — ï³ä-
ïðèºìñòâà ìàëîãî òà ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó òà ãðîìàäÿí.

Öå “Õðåùàòèêó” òàêîæ ï³ä-
òâåðäèëè ³ â “Óêðà¿íñüê³é ã³ðíè-
÷î-ìåòàëóðã³éí³é êîìïàí³¿”
(ñï³âïðàöþº ç ÒÎÂ “Àë÷åâñüêèé
ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò”, ÒÎÂ
“Äí³ïðîâñüêèé ìåòàëóðã³éíèé
êîìá³íàò”, “Êðàìàòîðñüêèì ìå-
òàëóðã³éíèì çàâîäîì” òîùî.—
“Õðåùàòèê”). Çà ñëîâàìè íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó ðåêëàìè òà PR
“ÓÃÌÊ” Ñâ³òëàíè Êó÷åð, êðè-
çà â ìåòàëóðã³éí³é ãàëóç³ âæå
ïîçíà÷èëàñÿ íà ðèíêó æèòëà.
“Ñüîãîäí³ ìè âñ³ ñïîñòåð³ãàºìî
ñêîðî÷åííÿ îá’ºì³â áóä³âíèöòâà
â Êèºâ³ ³ ÿê íàñë³äîê — çìåí-
øåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîãî ïî-
ïèòó ç áîêó áàãàòüîõ ïîòóæíèõ
êë³ºíò³â”, — ñêàçàëà Ñâ³òëàíà
Êó÷åð.

Ç³ ñâîãî áîêó, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ëþäìèëà Äå-
íèñþê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”,
ùî êðèçà â ìåòàëóðã³éí³é ãàëó-
ç³ íåãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íå ëè-
øå íà åêîíîì³ö³ êðà¿íè çàãàëîì,

à é íà æèòò³ ñòîëèö³. “Íàðàç³ â
êðà¿í³ çóïèíèëè ðîáîòó 17 äî-
ìåííèõ ïå÷åé, à öå 17 % ÂÂÏ
êðà¿íè. Îòîæ ÿêùî òàêà òåíäåí-
ö³ÿ òðèâàòèìå ³ íàäàë³, â³äïîâ³ä-
íî ñêîðî÷óâàòèìóòüñÿ íàäõî-
äæåííÿ äî äåðæáþäæåòó”,— íà-
ãîëîñèëà Ëþäìèëà Äåíèñþê.
×åðåç öå, çà ¿¿ ñëîâàìè, êðèçó
ïî÷íóòü â³ä÷óâàòè ïåðåñ³÷í³ ãðî-
ìàäÿíè. Êð³ì òîãî, îðãàíè äåð-
æàâíî¿ âëàäè çíàõîäèòèìóòü
ïðèâîäè, àáè ïåðåêðèâàòè íå-
ñòà÷ó êîøò³â â³ä ìåòàëóðã³éíî¿
ãàëóç³ çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ áþ-
äæåò³â, çîêðåìà ñêàðáíèö³ Êè-
ºâà ÿê íàéá³ëüøîãî â êðà¿í³ äî-
íîðà äåðæàâíîãî áþäæåòó. Öå,
ñâîºþ ÷åðãîþ, ñòàâèòü ï³ä çà-
ãðîçó âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ïðî-
ãðàì, ÿê³ ô³íàíñóþòü çà ðàõóíîê
ñòîëèö³. Òàêîæ â³ä ñêîðî÷åííÿ
îáñÿã³â ïðîäàæó ìåòàëîïðîäóê-
ö³¿ çìåíøóâàòèìóòüñÿ ïðîïîð-
ö³éíî ³ íàäõîäæåííÿ â³ä îïîäàò-
êóâàííÿ òà çáîð³â ñòîëè÷íèõ ìå-
òàëîòðåéäåð³â äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó. Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè
Ëþäìèëè Äåíèñþê, ó òÿæêîìó
ñòàí³ íàðàç³ îïèíèëàñÿ é õ³ì³÷-
íà ïðîìèñëîâ³ñòü, ÿêà ìîæå òà-
êîæ çàçíàòè óäàðó. “Äóæå ïðè-
êðî, ùî ó íàñ ñâ³òîâà ô³íàíñî-
âà êðèçà íàêëàëàñÿ íà ïîë³òè÷-
íó íåñòàá³ëüí³ñòü, ñïðè÷èíåíó
áîðîòüáîþ çà âëàäó, â³ä ÷îãî íà-
ñàìïåðåä ïîòåðïàþòü ïåðåñ³÷í³
ãðîìàäÿíè”, — íàãîëîñèëà Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê.

Ç³ ñâîãî áîêó, çà ñëîâàìè àíà-
ë³òèê³â êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿
“GlobalTrading”, ì³ñüêèé áþ-
äæåò ñòîëèö³ â³ä ìåòàëóðã³éíî¿
êðèçè íàñòóïíîãî ðîêó ìîæå, ÿê
ì³í³ìóì, âòðàòèòè â³ä 130 äî 200
ìëí ãðí. À âò³ì, ÿêùî ìàêðî-
åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè â êðà¿í³
ïîã³ðøóâàòèìóòüñÿ, Êè¿â ìîæå
âòðàòèòè äî 2 ìëðä ãðí (ïàéîâà
ó÷àñòü áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é,
íàäõîäæåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ
ìåòàëîòðåéäåð³â, ïàä³ííÿ ÂÂÏ,
³íôëÿö³ÿ. — “Õðåùàòèê”)

Світова фінансова риза відч тно вдарить по основній е спортній ал зі раїни
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хрещатик

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 01.11.07
¹ 1096/3929 “Ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåí-
íÿ ïîâíîâàæåíü äåïóòàò³â Êè¿âðàäè 
V ñêëèêàííÿ Áîíäàðåíêà Â. Ä., Ïîäãîð-
íîãî ÑÏ., Ïîíîìàðåíêà Î. Â., ×åðêàñüêî-
ãî ². Á.” òàêó çì³íó:

— â àáçàö³ 1 ïóíêòó 1 ñëîâà “â³ä äåïó-
òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà”
çàì³íèòè ñëîâàìè “â³ä âèáîð÷îãî áëîêó
“Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà Ïîðà—ÏÐÏ”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення зміни до рішення Київради 
від 01.11.07 № 1096/3929

Рішення Київської міської ради № 1208/4041 від 15 листопад 2007 року

У зв’язку з технічною помилкою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ПАН Укрейн”

для реконструкції об’єкта незавершеного
будівництва — адміністративного будинку 
під адміністративно+готельний комплекс 

з подальшими його експлуатацією 
та обслуговуванням на вул. Олеся Гончара, 69

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 121/121 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. Îëå-
ñÿ Ãîí÷àðà, 69 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 4 790 895,00 ãðí. (÷îòèðè ì³ëü-
éîíè ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò
äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà
ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-
íîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 13.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÍ Óêðåéí” çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1375 ãà çà 4 790 895,00
ãðí. (÷îòèðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî
òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü ãðèâåíü 00
êîï³éîê) äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà íåçà-
âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî áóäèíêó ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîòåëü-
íèé êîìïëåêñ ç ïîäàëüøèìè éîãî åêñïëó-
àòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Îëå-
ñÿ Ãîí÷àðà, 69 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òî-
âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÏÀÍ Óêðåéí” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äîãîâîðîì ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿, çàðåºñòðîâàíèìè â êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 27.08.2003
¹ 91-6-00155 òà â³ä 14.04.2005 ¹ 91-6-
00431.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÍ
Óêðåéí” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Îëåñÿ
Ãîí÷àðà, 69 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 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 äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1375 ãà íà âóë.
Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 69 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÍ
Óêðåéí” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ-
íèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÏÀÍ Óêðåéí”:

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 № 121/121 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ

продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ПАН Укрейн”
земельної ділянки на вул. Олеся Гончара, 69 

у Шевченківському 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 äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.08.2002 ¹ 18-2898,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-

ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 15.08.2002
¹ 08-8-14/4767 òà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè òà ³ñòîðè÷íîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 15.08.2002 ¹ 62-ç.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 769 593,87 ãðí. (ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò äåâ’-
ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî òðè ãðèâí³ 87
êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 80 â³ä 10.08.2007. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 4 021 301,13 ãðí.

(÷îòèðè ì³ëüéîíè äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à
òðèñòà îäíà ãðèâíÿ 13 êîï³éîê) ñïëà÷óº-
òüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êó-
ï³âë³-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

“ОПТІМАБУДСЕРВІС” для будівництва,
експлуатації та обслуговування 

торговельно+офісного комплексу 
з підземним та наземним паркінгами 

на перетині вулиць Ревуцького 
та Вишняківської у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 122/122 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 ïåðåòèí³
âóëèöü Ðåâóöüêîãî òà Âèøíÿê³âñüêî¿ ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 32 065 102,00 ãðí. (òðèäöÿòü
äâà ì³ëüéîíè ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ ñòî äâ³
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿
ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
07.12.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÎÏÒ²ÌÀÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,3701 ãà çà
32 065 102,00 ãðí. (òðèäöÿòü äâà ì³ëüéîíè
ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ ñòî äâ³ ãðèâí³ 00 êî-
ï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç ï³äçåìíèì òà íàçåìíèì ïàðê³í-
ãàìè íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ðåâóöüêîãî òà
Âèøíÿê³âñüêî¿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÎÏÒ²ÌÀÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ” çã³äíî ç äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðî-
âàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ äîãîâîð³â â³ä 18.10.2007 ¹ 63-6-00453.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÎÏÒ²ÌÀ-
ÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïåðå-
òèí³ âóëèöü Ðåâóöüêîãî òà Âèøíÿê³âñüêî¿

ó Äàðíèöüêîìó 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 äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,3701 ãà íà ïå-
ðåòèí³ âóëèöü Ðåâóöüêîãî òà Âèøíÿê³â-
ñüêî¿ ó Äàðíèöüêîìó 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
“ÎÏÒ²ÌÀÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ” â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÎÏÒ²ÌÀÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ”:

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 № 122/122 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю

“ОПТІМАБУДСЕРВІС” земельної ділянки на перетині вулиць Ревуцького
та Вишняківської у Дарницькому 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 äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-

àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 14.02.2007 ¹ 19-1137, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.03.2007 ¹ 1760
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ â³ä 21.03.2007 ¹ 06-6-25/985 òà
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
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ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿â-
ïðîåêò” â³ä 06.03.2007 ¹ 666.

5. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 4 320 484,92 ãðí. (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðè-
ñòà äâàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò
÷îòèðè ãðèâí³ 92 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³ä-
ïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 127 â³ä 20.12.2007, ùî

ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì.
Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
27 744 617,08 ãðí. (äâàäöÿòü ñ³ì ì³ëüéîí³â
ñ³ìñîò ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ñ³ì-
íàäöÿòü ãðèâåíü 08 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ
ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. 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 

“АБ інвестиції та розвиток” для реставрації,
реабілітації та пристосування з надбудовою 

торговельно+офісного комплексу 
на вул. Хрещатик/вул. Богдана

Хмельницького, 40/1 у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 123/123 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. Õðå-
ùàòèê/âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 40/1
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 8 163 596,00 ãðí. (â³ñ³ì ì³ëü-
éîí³â ñòî ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò
äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà
ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-
íîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 22.04.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÁ ³íâåñòèö³¿ òà ðîçâèòîê”
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1474 ãà çà
8 163 596,00 ãðí. (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ñòî ø³ñò-
äåñÿò òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ ðåñòàâðàö³¿, ðåàá³-
ë³òàö³¿ òà ïðèñòîñóâàííÿ ç íàäáóäîâîþ òîð-
ãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Õðå-
ùàòèê/âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 40/1
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà
ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÁ ³íâåñòèö³¿ òà
ðîçâèòîê” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
18.02.2008 ¹ 91-6-00752.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÁ ³íâåñ-
òèö³¿ òà ðîçâèòîê” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
âóë. Õðåùàòèê/âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêî-

ãî, 40/1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (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 0,1474 ãà íà âóë.
Õðåùàòèê/âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
40/1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 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 “ÀÁ
³íâåñòèö³¿ òà ðîçâèòîê” â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÀÁ ³íâåñòèö³¿ òà ðîçâèòîê”:

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 № 123/123 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальне “АБ+інвестиції та

розвиток” земельної ділянки на вул. Хрещатик/вул. Богдана
Хмельницького, 40/1 у Шевченківському 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 äî
ïî÷àòêó ðåñòàâðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè 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 26.06.2007 ¹ 09-6329, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
12.06.2007 ¹ 19-5758, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 09.07.2007 ¹ 5296 òà
â³ä 29.03.2007 ¹ 2097, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
02.04.2007 ¹ 2081, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 03.07.2007 ¹ 05-

08/4571 òà â³ä 25.04.2007 ¹ 06-6-25/2017,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 27.06.2007 ¹ 22-
1593/35, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
03.04.2007 ¹ 1027 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.07.2007 ¹ 05-
0969.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 1 922 473,79 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí äåâ’ÿò-
ñîò äâàäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ñ³ìäå-
ñÿò òðè ãðèâí³ 79 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³ä-
ïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 105 â³ä 17.10.2007, ùî
ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì.
Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
6 241 122,21 ãðí. (ø³ñòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³
ñîðîê îäíà òèñÿ÷à ñòî äâàäöÿòü äâ³ ãðèâ-
í³ 21 êîï³éêà) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10
áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. 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 “ВІСАК” 

для експлуатації та обслуговування офісного
центру на вул. Маршала Тимошенка, 29+б, 

літ. “А” в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 124/124 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-á, ë³ò. “À” â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 6 974 474,00 ãðí. (ø³ñòü ì³ëü-
éîí³â äåâ’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ÷î-
òèðèñòà ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï³-
éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-
êè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.12.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²ÑÀÊ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,3044 ãà çà 6 974 474,00 ãðí.
(ø³ñòü ì³ëüéîí³â äåâ’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò ÷îòè-
ðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè ãðèâ-
í³ 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó íà âóë. Ìàð-
øàëà Òèìîøåíêà, 29-á, ë³ò. “À” â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáó-
âàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²ÑÀÊ” çã³äíî ç äîãî-
âîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñ-
òðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 21.09.2007 ¹ 78-6-
00463.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²ÑÀÊ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìàðøàëà Òèìî-

øåíêà, 29-á, ë³ò. “À” 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 äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,3044 ãà íà âóë.
Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 29-á, ë³ò. “À” â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ
òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²ÑÀÊ” â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Â²ÑÀÊ”:

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 № 124/124 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ВІСАК”

земельної ділянки на вул. Маршала Тимошенка, 29+б, літ. “А” 
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 1 364 959,26 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí òðèñòà

ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäå-
ñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 26 êîï³éîê), ñïëà÷å-
íèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹17 â³ä
04.03.2008. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 5 609 514,74 ãðí. (ï’ÿòü ì³ëü-
éîí³â ø³ñòñîò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ÷îòèð-
íàäöÿòü ãðèâåíü 74 êîï³éêè) ñïëà÷óºòüñÿ
ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó.

5. 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

“МІЖНАРОДНО+ДІЛОВИЙ ЦЕНТР” 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування готельно+офісного
комплексу з житловими апартаментами 

на бульв. Тараса Шевченка, 28+30 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 125/125 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 áóëüâ. Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà, 28-30 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 21 274 830,00 ãðí. (äâàäöÿòü
îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ-
÷³ â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 21.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-Ä²ËÎ-
ÂÈÉ ÖÅÍÒÐ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,4715 ãà çà 21 274 830,00 ãðí. (äâàäöÿòü
îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ-
÷³ â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
æèòëîâèìè àïàðòàìåíòàìè íà áóëüâ. Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà, 28-30 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-Ä²ËÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ”
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çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì â êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
24.01.2005 ¹ 91-6-00393.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ì²ÆÍÀ-
ÐÎÄÍÎ-Ä²ËÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè íà áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 28-30
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³ä-
íî 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 0,4715 ãà íà
áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 28-30 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó 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 “Ì²Æ-
ÍÀÐÎÄÍÎ-Ä²ËÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ” â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-Ä²ËÎÂÈÉ
ÖÅÍÒÐ”:

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 № 125/125 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 
“МІЖНАРОДНО+ДІЛОВИЙ ЦЕНТР” земельної ділянки 

на бульв. Тараса Шевченка, 28+30 у Шевченківському 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 äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 13.04.2004 ¹ 19-3169 òà â³ä 27.04.2004
¹ 19-3607, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàð-
íîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 18.02.2004
¹ 1033, â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³-
òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 22.04.2004
¹ 2833, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
02.03.2004 ¹ 071/04-4-19/483 òà â³ä
22.04.2004 ¹ 071/04-4-19/1350, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 22.04.2004
¹ 001-09/1114, Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿
ó ì. Êèºâ³ ðàäè â³ä 23.03.2004 ¹ 381.

5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêî-
ñò³, íå ìåíø³é çà ê³ëüê³ñòü êâàðòèð ó öüî-
ìó êîìïëåêñ³.

6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 10 % çàãàëüíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ öüîãî êîìïëåêñó (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 41 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.12.2003
¹ 267/1142 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2004 ð³ê”.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 3 078 841,89 ãðí (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìäå-
ñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ñîðîê îäíà ãðèâ-
íÿ 89 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî
óãîäè ¹ 82 â³ä 13.08.2007. Ðåøòà âàðòîñò³
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 18 195 988,11 ãðí
(â³ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñòî äåâ’ÿíîñòî
ï’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðè-
âåíü 11 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ó òàêîìó ïî-
ðÿäêó:

7.1. Ñóìà 9 097 994,06 ãðí (äåâ’ÿòü ì³ëü-
éîí³â äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äåâ’-
ÿíîñòî ÷îòèðè ãðèâí³ 06 êîï³éîê) ñïëà-
÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä
äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.2. Ñóìà 9 097 994,05 ãðí (äåâ’ÿòü ì³ëü-
éîí³â äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äåâ’-
ÿíîñòî ÷îòèðè ãðèâí³ 05 êîï³éîê) ìîæå
ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì îä-
íîãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü
ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ, ïî÷èíàþ÷è
ç íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ì³ñÿöÿ ñïëàòè
ñóìè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 7.1.

8. 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 “Нафтова

компанія” для реконструкції з будівництвом
механіко+складського корпусу під офісно+

торговельний комплекс з паркінгом 
на вул. Московській, 8 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 126/126 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. Ìîñ-
êîâñüê³é, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 52 825 736,00 ãðí (ï’ÿòäåñÿò
äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ ñ³ìñîò òðèäöÿòü ø³ñòü ãðèâåíü 00 êî-
ï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.05.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Íàôòîâà êîìïàí³ÿ” ÷àñòè-
íó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà ïåðåáóâàº â
îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ “Íàôòîâà êîìïàí³ÿ” çã³äíî ç
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 25.03.2008 ¹ 82-
6-00486, ïëîùåþ 1,3633 ãà çà 52 825 736,00
ãðí (ï’ÿòäåñÿò äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò äâà-
äöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò òðèäöÿòü ø³ñòü
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç
áóä³âíèöòâîì ìåõàí³êî-ñêëàäñüêîãî êîð-
ïóñó ï³ä îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ç
ïàðê³íãîì íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 8 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà çàëèøèòè â
îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Íàôòîâà êîìïàí³ÿ” çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2210 ãà äëÿ ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ç áóä³âíèöòâîì ìåõàí³êî-ñêëàäñüêîãî
êîðïóñó ï³ä îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé êîì-
ïëåêñ ç ïàðê³íãîì.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íàôòîâà
êîìïàí³ÿ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìîñ-
êîâñüê³é, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (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 1,3633 ãà íà âóë.
Ìîñêîâñüê³é, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ
öèì ð³øåííÿì, â³ä äíÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ðó îðåíäè ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîð³â.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íàô-
òîâà êîìïàí³ÿ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Íàôòîâà êîìïàí³ÿ”:

6.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
25.03.2008 ¹ 82-6-00486.

6.2. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä äíÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

6.3. 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 № 126/126 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

“Нафтова компанія” земельної ділянки на вул. Московській, 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. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêòè îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 21.06.2007
¹ 187, ¹ 188, ¹ 1?9, ¹ 190) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 20.06.2007 ¹ 19-6098 òà â³ä 22.06.2007
¹ 09-6196, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 21.06.2007 ¹ 05-08/4389, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 20.06.2007 ¹ 4542, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 25.06.2007
¹ 1041, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
21.06.2007 ¹ 1915.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 14 597 021,52 ãðí (÷îòèðíàäöÿòü ì³ëü-
éîí³â ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ äâà-
äöÿòü îäíà ãðèâíÿ 52 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé
â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 25 â³ä 14.03.2008,
ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì.
Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
38 228 714,48 ãðí (òðèäöÿòü â³ñ³ì ì³ëüéî-
í³â äâ³ñò³ äâàäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò ÷î-
òèðíàäöÿòü ãðèâåíü 48 êîï³éîê) ñïëà÷óº-
òüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êó-
ï³âë³-ïðîäàæó.

7. 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 відкритому
акціонерному товариству СКТБ “КОМПЛЕКС”

для експлуатації та обслуговування
адміністративно+виробничих і складських
будівель і споруд та відкритої автостоянки 

на вул. Святошинській, 34 у Святошинському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 127/127 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. Ñâÿ-
òîøèíñüê³é, 34 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 4 594 100,00 ãðí (÷îòèðè ì³ëü-
éîíè ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñòî
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà-
÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 22.11.2007).

3. Ïðîäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó ÑÊÒÁ “ÊÎÌÏËÅÊÑ” çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2537 ãà çà 4 594 100,00
ãðí (÷îòèðè ì³ëüéîíè ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî
÷îòèðè òèñÿ÷³ ñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-âèðîáíè÷èõ ³ ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä òà â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè íà âóë.
Ñâÿòîøèíñüê³é, 34 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ÑÊÒÁ
“ÊÎÌÏËÅÊÑ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó
êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ð³â â³ä 30.03.2007 ¹ 75-6-00340.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó ÑÊÒÁ
“ÊÎÌÏËÅÊÑ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ñâÿòîøèíñüê³é, 34 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
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 äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2537 ãà íà âóë.
Ñâÿòîøèíñüê³é, 34 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó ÑÊÒÁ
“ÊÎÌÏËÅÊÑ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.
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6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
ÑÊÒÁ “ÊÎÌÏËÅÊÑ”:

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 № 127/127 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу відкритому акціонерному товариству СКТБ “КОМПЛЕКС”

земельної ділянки на вул. Святошинській, 34 
у Святошинському 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. 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.

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

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 367 409,61 ãðí (òðèñòà ø³ñòäåñÿò ñ³ì òè-
ñÿ÷ ÷îòèðèñòà äåâ’ÿòü ãðèâåíü 61 êîï³éêà),
ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 104 â³ä
16.10.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì
äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 4 226 690,39 ãðí (÷îòèðè ì³ëü-
éîíè äâ³ñò³ äâàäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò
äåâ’ÿíîñòî ãðèâåíü 39 êîï³éîê) ñïëà÷óº-
òüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êó-
ï³âë³-ïðîäàæó.

7. 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 “БУРАН” 

для експлуатації та обслуговування
автогосподарства на вул. Марка Вовчка, 6 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 128/128 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-
êà Âîâ÷êà, 6 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 382 190,00 ãðí (äâà ì³ëüéî-
íè òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñòî
äåâ’ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 19.12.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÐÀÍ” çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,1533 ãà çà 2 382 190,00 ãðí
(äâà ì³ëüéîíè òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ-
÷³ ñòî äåâ’ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîãîñïî-
äàðñòâà íà âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 6 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáó-
âàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÐÀÍ” çã³äíî ç äîãî-
âîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñ-
òðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 22.02.2007 ¹ 78-6-
00419.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÐÀÍ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà,
6 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³ä-
íî 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 0,1533 ãà íà âóë.
Ìàðêà Âîâ÷êà, 6 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÁÓÐÀÍ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÓÐÀÍ”:

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 

№ 128/128 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “БУРАН” 

земельної ділянки на вул. Марка Вовчка, 6 
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 ïðîäà-
æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-

òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 03.08.2000 ¹ 18-
5962, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà ð³ä 16.08.2005 ¹ 19-6846,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåç-
ïåêè â ì. Êèºâ³ â³ä 23.12.99 ¹ 08-8-
14/6343, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ïàì’ÿòîê
³ñòîð³¿, êóëüòóðè òà ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 24.09.2002 ¹ 235-3.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó
ñóì³ 76 142,12 ãðí (ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷

ñòî ñîðîê äâ³ ãðèâí³ 12 êîï³éîê), ñïëà-
÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 50 â³ä
17.05.2007. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 2 306 047,88 ãðí (äâà ì³ëü-
éîíè òðèñòà ø³ñòü òèñÿ÷ ñîðîê ñ³ì ãðè-
âåíü 88 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì
10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëü-
íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëà-
òåæó 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 “АКТИВ” 
для експлуатації та обслуговування 

побутових і складських будівель, 
ангарів на вул. Вербовій, 4 

в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 129/129 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. Âåð-
áîâ³é, 4 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 7 281 805,00 ãðí (ñ³ì ì³ëü-
éîí³â äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ì-
ñîò ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÊÒÈÂ” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,4831 ãà çà 7 281 805,00
ãðí (ñ³ì ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò îäíà
òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïîáó-
òîâèõ ³ ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü, àíãàð³â íà
âóë. Âåðáîâ³é, 4 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÀÊÒÈÂ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
â³ä 03.11.99 ¹ 78-5-00050.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÊ-
ÒÈÂ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âåðáî-
â³é, 4 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 äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,4831 ãà íà
âóë. Âåðáîâ³é, 4 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÀÊÒÈÂ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÀÊÒÈÂ”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 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 

№ 129/129 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

“АКТИВ”
земельної ділянки на вул. Вербовій, 4 

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 ïðîäà-
æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïåðåðàõóâàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè íà ðîçâèòîê êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà ï³ä îá’ºêòè
ì³ñòîóòâîðþþ÷î¿ ñôåðè çà ðîçðàõóíêà-
ìè óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè.

4. Ñòâîðèòè òà çàáåçïå÷èòè óìîâè íà-
ä³éíî¿ åêñïëóàòàö³¿ òåïëîâî¿ ìàã³ñòðàë³
êîëåêòîðà ãîñïîäàð÷î-ïîáóòîâî¿ êàíàë³-
çàö³¿, ãàçîïðîâîäó ñåðåäíüîãî òèñêó òà
ïîâ³òðÿíî¿ ë³í³¿ åëåêòðîïåðåäà÷ 35 êÂ çà
âèìîãàìè Êè¿âñüêèõ êàáåëüíèõ ìåðåæ òà
Êè¿âñüêèõ òåïëîâèõ ìåðåæ ÄÀÅÊ “Êè-
¿âåíåðãî”, ÄÊÎ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ÄÊÏ
“Êè¿âãàç”.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº

ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó
ñóì³ 328 799,44 ãðí (òðèñòà äâàäöÿòü â³-
ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü ãðè-
âåíü 44 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî
äî óãîäè ¹ 87 â³ä 22.08.2007, ùî ï³ä-
òâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåø-
òà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
6 953 005,56 ãðí (ø³ñòü ì³ëüéîí³â äåâ’ÿò-
ñîò ï’ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòü ãðèâåíü 56
êîï³éîê) ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷-
êó ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñò-
êàìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíî-
ãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

6. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëà-
òåæó 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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Понад півро мин ло від-
тоді, я змінили ерівниц-
тво Київсь ої місь ої сто-
матоло ічної полі ліні и,
що на в лиці Пимонен а.
Позитивні зміни за остан-
ні місяці мо ли помітити
я ияни, та і влада сто-
лиці. Що саме б ло зроб-
лено і я і перспе тиви
розвит ом нально о
підприємства, ореспон-
дент "Хрещати а" розпо-
вів дире тор полі ліні и
Юрій П ден о.

— Ðîçêàæ³òü, áóäü-ëàñêà, ÿêè-
ìè áóëè ïåðø³ êðîêè íà ïîñàä³ êå-
ð³âíèêà ïîë³êë³í³êè?

— Ç 2007 ðîêó, êîëè ðîçïî÷à-
ëèñÿ ñóäîâ³ ÷âàðè íàâêîëî êåð³â-
íèöòâà ì³ñüêî¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿
ïîë³êë³í³êè, ï³äïðèºìñòâî íå
ïðàöþâàëî ó íîðìàëüíîìó ðåæè-
ì³. Ë³êàð³â ïðèïèíèëè êîíòðî-
ëþâàòè, à âñ³ì â³äîìî — â íàøèõ
ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ ãðîø³ â³ä ïà-
ö³ºíò³â îäåðæóþòü ñàìå ë³êàð³.
Òàêèì ÷èíîì, ãðîø³ éøëè íå äî
áþäæåòó, à â êèøåíþ ìåäèêàì òà
òåõí³÷íîìó ïåðñîíàëó ïîë³êë³í³-
êè. Ïåðøèì ìî¿ì êðîêîì íà ïî-
ñàä³ êåð³âíèêà ïîë³êë³í³êè áóëî
ïåðåâåäåííÿ âñ³õ ïðàö³âíèê³â íà
ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, òîáòî íà
ñòàâêó. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü êîí-
òðîëþâàòè ðîáîòó ïåðñîíàëó é
óíèêíóòè ðîçêðàäàííÿ.

Òàêîæ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó,
äîêè ïîë³êë³í³êà ïðàöþâàëà áåç
êåð³âíèêà, áóëè ïðîáëåìè ³ç çàêó-
ï³âëåþ ìàòåð³àë³â, ¿õí³ì ñïèñàí-
íÿì, ðåìîíòîì, à òàêîæ ³ç îáñëó-
ãîâóâàííÿì ñòîìàòîëîã³÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ. Í³÷îãî íå ðîáèëè, ÿê
íàñë³äîê — çà ð³ê ìàéæå 20 â³äñîò-
ê³â îáëàäíàííÿ âèéøëî ³ç ëàäó.
Ìè éîãî ïîëàãîäèëè çà ñâ³é êîøò
³ âëàñíèìè ñèëàìè, òàêîæ â³äðå-

ìîíòóâàëè ò³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíà-
õîäèëèñÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³.

— ßê³ íîâîââåäåííÿ çàïðîâàäèëè?
— Íåùîäàâíî ìè ï³äïèñàëè

êîíòðàêò ³ç óêðà¿íñüêîþ ô³ðìîþ
"Ãàë³ä", ÿêà âèãîòîâëÿº ñòîìàòî-
ëîã³÷í³ óñòàíîâêè, à òàêîæ ÷àñò-
êîâî çàâîçèòü åêñêëþçèâíå îá-
ëàäíàííÿ äëÿ ë³êóâàííÿ çóá³â. Ó
íèõ ìè çàêóïèëè â êðåäèò íàé-
ñó÷àñí³ø³ ïðèñòðî¿, ÿê³ äîçâîëÿ-
þòü âèãîòîâëÿòè áåçìåòàëåâó òàê
çâàíó öèðêîí³ºâó êåðàì³êó — öå
íîâ³òí³é íàïðÿìîê îðòîïåäè÷íî¿
ñòîìàòîëîã³¿, êîëè ï³ä ÷àñ âèãî-
òîâëåííÿ êåðàì³÷íèõ êîíñòðóê-
ö³é íå âèêîðèñòîâóþòü ìåòàë. Òà-
êèõ óñòàíîâîê ó Êèºâ³ íàë³÷óºòü-
ñÿ 6 øòóê ³ âñ³ âîíè — ò³ëüêè ó
ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ, òîìó ùî íå-
äåøåâ³. Ìè ºäèíà ñòðóêòóðà, ÿêà
íàâàæèëàñÿ íà òàêèé êðîê, àäæå
õî÷åìî çðîáèòè öþ ïðîöåäóðó äî-
ñòóïíîþ äëÿ ïàö³ºíò³â. Ïîãîäüòå-
ñÿ: íå êîæåí êèÿíèí ìîæå äî-
çâîëèòè ñîá³ âñòàíîâëåííÿ òàêî¿
êîðîíêè ó ïðèâàòíîìó ñòîìàòî-
ëîã³÷íîìó êàá³íåò³, äå öå êîøòóº
ïîíàä 500 äîëàð³â.

Òàêîæ áóëî ðîçðîáëåíî ïðåé-
ñêóðàíò ³ ï³äïèñàíî äîãîâ³ð ³ç ï³ä-
ïðèºìñòâîì, ùî âèãîòîâëÿº ñòî-
ìàòîëîã³÷í³ ³ìïëàíòè. Íàøà ïîë³-
êë³í³êà âèõîäèòü íà ðèíîê ³ç ö³-
íîþ ó 3 000 ãðèâåíü çà ïîâíå âñòà-
íîâëåííÿ, â òîé æå ÷àñ ó ïðèâàò-
íèõ êë³í³êàõ ïðîöåäóðà îá³éäåòü-
ñÿ ùîíàéìåíøå ó 10 000 ãðèâåíü.

Ó íàø³é ïîë³êë³í³ö³ â³äêðèòî
â³ää³ëåííÿ îðòîäîíò³¿ òà ñêëàäíî-
ãî çóáíîãî ïðîòåçóâàííÿ, ÿêå çàé-
ìàòèìåòüñÿ ïðîáëåìàìè ä³òåé ³ç
÷àñòêîâîþ àäåíò³ºþ — ç íàðî-
äæåííÿ íå ìàþòü çà÷àòê³â ïîñò³é-
íèõ çóá³â. Àíàëîã³÷íèõ â³ää³ëåíü
íåìàº á³ëüøå í³äå â Óêðà¿í³.

— Ùî ïëàíóºòå íà ìàéáóòíº?
— Íàéáëèæ÷³ ïëàíè — ïîäàëü-

øå îíîâëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè
ïîë³êë³í³êè. Íàïðèêëàä, çáèðà-

ºìîñÿ çàì³íèòè ðåíòãåíîáëàäíàí-
íÿ, âèâåñòè ç çàíåïàäó ³ìïëàíòî-
ëîã³þ, à òàêîæ çàñíóâàòè â³ää³-
ëåííÿ ñîö³àëüíî¿ áåçïëàòíî¿ ìå-
äèöèíè äëÿ íåçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ. Íà ìàéáóòíº â ðåçóëü-
òàò³ âæå çä³éñíåíèõ çàõîä³â õî÷å-
ìî ñêëàñòè æîðñòêó òà ðåàëüíó
êîíêóðåíö³þ ïðèâàòíèì ñòîìàòî-
ëîã³÷íèì êë³í³êàì, ÿê³, ïî ñóò³,
çá³ëüøóþòü ö³íè íà ïîñëóãè äî
íåðåàëüíèõ ìåæ. Àäåêâàòíîþ ö³-
íîþ, ÿêó ìè çìåíøèìî äî íèæ-
÷îãî ð³âíÿ äëÿ êèÿí, çìîæåìî ïî-
áîðîòè öåé êîìåðö³éíèé áåçëàä
íà ðèíêó ñòîìàòîëîã³÷íèõ ïîñëóã.
Òîä³ ïîë³êë³í³êà ïåðåòâîðèòüñÿ íà
âåëè÷åçíèé ñòîìàòêàá³íåò, ÿêèé
íàäàâàòèìå ïàö³ºíòàì ÿê³ñí³ ïî-
ñëóãè çà íîðìàëüíèìè ö³íàìè.

— Ðîçêàæ³òü ïðî äæåðåëà ô³íàí-
ñóâàííÿ íîâîââåäåíü?

— Ïîêè ùî âñå ðîáèìî çà
âëàñí³ êîøòè — ïðèáóòîê çà ïî-
ñëóãè, ñïîíñîðñüêà ï³äòðèìêà.
Ì³ñòî ãðîø³ íàì íå âèä³ëÿëî, òà
é âçàãàë³, çã³äíî ³ç ñòàòóñîì êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ìè
ñòâîðåí³ äëÿ òîãî, àáè ïîïîâíþ-
âàòè ì³ñüêèé áþäæåò. À îò ùî-
äî ³íâåñòèö³é, òî â öüîìó íà-
ïðÿìêó ðîáîòà òðèâàº. ß çâåð-
òàâñÿ äî êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³-
àëüíî¿ äîïîìîãè, àáè âîíè ïðè-
¿õàëè é îö³íèëè íàø³ óñï³õè. Íà
æàëü, º ïðîáëåìè, ç ÿêèìè ìè
ñàìîòóæêè íå âïîðàºìîñÿ — 20
â³äñîòê³â ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ïî-
ë³êë³í³êè ñòàíîâèòü ñòàðå îáëàä-
íàííÿ, îá'ºìíå, äîâîë³ äîðîãå,
ÿêå ïîòðåáóº òåðì³íîâî¿ çàì³íè.
Ðåøòó 80 â³äñîòê³â ìè ï³äòðè-
ìóºìî ó ñïðàâíîìó òåõí³÷íîìó
ñòàí³.

— ×è º ðåàëüí³ ô³íàíñîâ³ ïîêàç-
íèêè ïîçèòèâíèõ çðóøåíü?

— Òàê, óæå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî
çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºì-
ñòâà ìàéæå âäâ³÷³ â ïîð³âíÿíí³ ç
ñ³÷íåì 2008 ðîêó. Òîä³ ïîë³êë³í³-
êà îäåðæàëà 418 000 ãðí, à ó âå-
ðåñí³ — 762 000 ãðí. Çà ðàõóíîê
öüîãî ìè ï³äâèùèëè çàðîá³òíó
ïëàòó ìîëîäøîìó òà ñåðåäíüîìó
ïåðñîíàëó ìàéæå âäâ³÷³. Êîøòè,
ùî çàëèøèëèñÿ ï³ñëÿ ñïëàòè ïî-
äàòê³â òà çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïðî-
äîâæóºìî âêëàäàòè ó ðåìîíò òà çà-
êóï³âëþ îáëàäíàííÿ. Íàðàç³ â ïî-
ë³êë³í³ö³ ïðàöþþòü óñ³ íàïðÿìêè
ñòîìàòîëîã³¿ — â³ä òåðàïåâòè÷íî¿
äî õ³ðóðã³÷íî¿. Êîìàíäó ï³ä³áðàíî
íàéêâàë³ô³êîâàí³øó, ³ ëèøå ïðî-
ôåñ³îíàëè ñâîº¿ ñïðàâè î÷îëþþòü
â³ää³ëåííÿ

Розмовляла Тетяна ШЕЛЕСТ,
"Хрещати "

Äâîìåòðîâ³ øâàáðè çàì³íÿòü ìèéíèìè ìàøèíàìè

Ìåòðîïîë³òåí ïîçáàâëÿòü àðòåôàêò³â

Ó÷îðà íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðî Ì³-
ðîøíèêîâ çâ³òóâàâ êèÿíàì ïðî
íèí³øí³é ñòàí ï³äçåìêè. Çà éîãî
ñëîâàìè, íèí³ êóðñóº 664 âàãîíè,
75 â³äñîòê³â ³ç ÿêèõ çíîøåí³. 

“Íå âèñòà÷àº çàï÷àñòèí — òà-
êèõ óæå í³õòî íå âèãîòîâëÿº, áî
ñòàð³ çàâîäè äàâíî çàêðèëèñÿ”,—
ñêàðæèâñÿ ïàí Ì³ðîøíèêîâ. Çà
ðîêè ðîáîòè ñòîëè÷íîãî ìåòðî
ñïèñàëè ò³ëüêè îäèí âàãîí, òà é
òîé ïåðåîáëàäíàëè ï³ä ëàáîðàòî-
ð³þ.

Õî÷à äîïîòîïíîìó õëàìó íå
äîâãî çàëèøèëîñÿ îáñëóãîâóâàòè
êèÿí. ßê ïèñàâ “Õðåùàòèê”,
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” ðîç-
ðîáèâ ïðîãðàìó òåõí³÷íîãî ïåðå-
îñíàùåííÿ íà ÷îòèðè ðîêè. Âàð-
ò³ñòü ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ñÿãàº ïîíàä 1,1
ìëðä ãðí. Çà á³ëüø í³æ 200 ìëí
õî÷óòü çáóäóâàòè ñèòóàö³éíèé
öåíòð, ùîá îïåðàòèâíî ðåàãóâà-
òè íà áóäü-ÿê³ íåñïîä³âàíêè. Ó
ìåòðî âñòàíîâëÿòü ñèñòåìó â³äåî-
íàãëÿäó, ÿêà ðåàãóâàòèìå íà çà-
ëèøåí³ êèìîñü ïðåäìåòè, ïî-

æâàâëåííÿ ïàñàæèð³â, ñïàëàõè ÷è
ãàëàñ.

Çíèêíóòü ç ìåòðî â³íèêè òà
øâàáðè. “Òàêîãî íåìàº âæå ó

æîäíîìó ìåòðî ñâ³òó. Ìè òåæ õî-
÷åìî êóïèòè ñó÷àñí³ ìèéí³ ìà-
øèíè”,— ñêàçàâ ãîëîâíèé ìåò-
ðîïîë³òåí³âåöü.

Â³í äîäàâ, ùî çà äâà ì³ñÿö³ áó-
äóòü ãîòîâ³ òðè íîâ³ ñòàíö³¿ òà
òóíåë³ äî Òåðåìê³â. “ª ïåâí³
ïðîáëåìè íà 70-ìåòðîâ³é ä³ëÿí-
ö³ â òóíåë³ ì³æ “Äåì³¿âñüêîþ”
òà “Ëèá³äñüêîþ”. Ùèò çóïèíèâ-
ñÿ ÷åðåç ñåðéîçí³ ïåðåøêîäè.
Ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ â³äêðèâà-
òè ïðîõ³ä”,— ïîÿñíèâ ïàí Ì³-
ðîøíèêîâ. Ìåòðî íà Òðîºùèíó
ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè áóäóâàòè
ö³º¿ çèìè.

Ìàéæå íà ì³ëüÿðä ãðèâåíü íà-
ñòóïíîãî ðîêó äîâåäåòüñÿ äîòó-
âàòè ï³äçåìêó, ÿêùî íå ï³äí³ìà-
òè âàðò³ñòü ïðî¿çäó. Êîëè ³ íà
ñê³ëüêè â³í çðîñòå, çàëåæèòü â³ä
ð³øåíü ÊÌÄÀ. “Ìè ãîòîâ³ ââåñ-
òè â ä³þ òàðèô óæå íàñòóïíîãî
äíÿ ï³ñëÿ ð³øåííÿ. Ñîá³âàðò³ñòü
ïî¿çäêè ñüîãîäí³ — 1,68 ãðí.
Àëå, ñêàæ³ì, ÿêùî ï³ëüãîâèê
ñïëà÷óâàòèìå 50 êîï³éîê, òîä³
õòîñü ìàº ïëàòèòè ïîíàä 1,68
ãðí”,— ïîÿñíèâ ïàí Ì³ðîøíè-
êîâ. Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ç
íîâîþ ö³íîþ â îá³ã âèéäóòü ³
íîâ³ æåòîíè. Òîæ çàïàñàòèñÿ
íèí³øí³ìè çàçäàëåã³äü íåìàº
ñåíñó

Начальни КП “Київсь ий метрополітен” Петро Мірошни ов ділиться планами
на майб тнє

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Від півстолітніх ва онів до надс часних систем відео-
на ляд — та ий я існий стрибо план є зробити "Ки-
ївсь ий метрополітен". Про плани та сьо одення роз-
повів чора начальни підзем и Петро Мірошни ов. У
майб тньом системи метро реа ватим ть на підозрі-
лих пасажирів та заб ті речі, а замість швабр з'являть-
ся с часні мийні машини. Вже через два місяці ста-
н ть до лад нові станції напрям Терем ів. Після
здорожчання проїзд в метро впровадять нові жетони.

Þð³é ÏÓÄÅÍÊÎ: “Ìè õî÷åìî ñêëàñòè 
æîðñòêó êîíêóðåíö³þ ïðèâàòíèì 
ñòîìàòîëîã³÷íèì êë³í³êàì”
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Ï³ðàòè XXI ñòîë³òòÿ
Ó ñâ³ò³ â³äáóâàºòüñÿ ñïëåñê ðîçá³éíèõ íàïàä³â íà ñóäíà, 
ÿê³ òåïåð ëåãøå ãðàáóâàòè, àí³æ áàíêè
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Захоплення піратами с д-
на "Фаїна" з раїнсь им
е іпажем зм сило світ
знов оворити про проб-
лем розбою на морсь их
шляхах. Адже с часне
фліб стьєрство щорічно
завдає збит ів на 16
мільярдів доларів. Причо-
м іль ість піратсь их
ата на беззахисні цивіль-
ні ораблі й тан ери по-
стійно зростає. Навіть
найрозвиненіші держави
світ демонстр ють повн
безпорадність перед та-
им за розливим явищем,
я піратство ХХІ століття.

Çäàâàëîñÿ, ÷àñè êàï³òàí³â Áëà-
äà, Ôë³íòà òà Ëàâàñåðà äàâíî êà-
íóëè â Ëºòó, ³ ìîðñüêå ï³ðàòñòâî
ï³øëî ó íåáóòòÿ. Àëå ç êîæíèì
ðîêîì ê³ëüê³ñòü íàïàä³â íà ñóäíà
çðîñòàº. À ³íöèäåíò ³ç çàõîïëåí-
íÿì ï³ðàòàìè êîðàáëÿ “Ôà¿íà”
ïîáëèçó Ñîìàë³, â ñêëàä³ åê³ïà-
æó ÿêîãî º 17 ãðîìàäÿí Óêðà¿íè,
çíîâó ïðèâåðíóâ óâàãó ñâ³òîâî¿
ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåìè ìîð-
ñüêèõ ðîçá³éíèê³â. Ñîìàë³éñüê³
ï³ðàòè, ÿê³ çàõîïèëè óêðà¿íñüêå
ñóäíî ç òàíêàìè íà áîðòó, îá³öÿ-
þòü áîðîòèñÿ äî ê³íöÿ, ïîïðè îá-
ëîãó êîðàáë³â àìåðèêàíñüêîãî
ôëîòó. Äóìêà ïðî òå, ùî â³éñü-
êîâèé àðñåíàë ïîòðàïèòü äî ðà-
äèêàëüíèõ ³ñëàì³ñò³â, çëÿêàëà Âà-
øèíãòîí, ÿêèé ïîñï³øèâ â³äïðà-
âèòè äî áåðåã³â Ñîìàë³ ø³ñòü â³é-
ñüêîâèõ êîðàáë³â. Àìåðèêàíö³
îòî÷èëè “Ôà¿íó”, ùîá ìàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîïåðåäèòè áóäü-ÿêó
ñïðîáó âèâàíòàæåííÿ òàíê³â íà
áåðåã. Àëå ùî ðîáèòè äàë³, ñõî-
æå, íå çíàþòü ³ âîíè.

Îñòàíí³ìè ðîêàìè äàí³ Ì³æ-
íàðîäíîãî öåíòðó ç áîðîòüáè ç
ï³ðàòñòâîì íàãàäóþòü ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî ñïðàâæíþ â³éíó íà
ìîðñüêèõ ïðîñòîðàõ. Íà â³äì³íó
â³ä ðîçá³éíèê³â ìèíóëèõ ñòîð³÷,
ñüîãîäí³ ï³ðàòñüê³ ñóäíà á³ëüøå
íå âèâ³øóþòü íà ùîãë³ “Âåñåëî-
ãî Ðîäæåðà” — çíàìåíèòèé ï³-
ðàòñüêèé ïðàïîð ³ç ÷åðåïîì ³
ê³ñòêàìè. Âîíè âèêîðèñòîâóþòü
ìàë³ âèñîêîøâèäê³ñí³ ìîòîðí³
÷îâíè ³ êàòåðè, ÿê³ ³íîä³ âåëüìè
íåïðîñòî â³äð³çíèòè â³ä ñïîðòèâ-
íèõ ÷è ðèáîëîâåöüêèõ ñóäåí. Äî
òîãî æ ï³ðàòñòâî º ïðèáóòêîâîþ
ñïðàâîþ. Íà äóìêó ïðåäñòàâíè-
ê³â Ì³æíàðîäíîãî ìîðñüêîãî áþ-
ðî, ñüîãîäí³ “ëåãøå ïîãðàáóâàòè
ñóäíî, àí³æ áàíê”. Ó äåÿêèõ

ðàéîíàõ ï³ðàòñòâî º òðàäèö³éíèì
ñïîñîáîì çàðîá³òêó. Ðåàë³çàö³ÿ
ôë³áóñòüºðñüêî¿ çäîáè÷³ ñòàëà íà-
â³òü ÷àñòèíîþ ì³ñöåâî¿ åêîíîì³-
êè ó áàãàòüîõ á³äíèõ ðåã³îíàõ.
Êð³ì òîãî, ³ñíóþòü ñïðàâæí³ êîð-
ñàðñüê³ ñèíäèêàòè, ÿê³ âèêîíó-
þòü çàìîâëåííÿ íà ïîñòà÷àííÿ
ïåâíèõ âàíòàæ³â ³ íàâ³òü êîðàá-
ë³â òîãî òèïó, ÿê³ ö³êàâëÿòü çà-
ìîâíèêà.

Ó ñâîºìó îñòàííüîìó çâ³ò³ Ì³æ-
íàðîäíå ìîðñüêå áþðî çàô³êñóâà-
ëî, âïåðøå ï³ñëÿ ï³êó â ñåðåäèí³
1990-õ, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ï³-
ðàòñüêèõ àòàê. Ëèøå çà ïåðøèõ
òðè ì³ñÿö³ 2008 ðîêó â³äáóëîñÿ 49
íàïàä³â íà ìèðí³ ñóäíà. ßêùî ðà-
í³øå ï³ðàòè ñïîíòàííî øóêàëè
æåðòâó, áðàëè êîðàáë³ íà àáîð-
äàæ, ãðàáóâàëè êîøòîâíîñò³ é
ãðîø³, òî òåïåð ìåòîþ êîðñàð³â (ó

á³ëüøîñò³ âèïàäê³â) º íå âàíòàæ
êîðàáë³â, à çàõîïëåííÿ êîìàíäè
é îäåðæàííÿ âèêóïó. Íàéàêòèâ-
í³øå öèì ð³çíîâèäîì ï³ðàòñòâà
çàéìàþòüñÿ ñîìàë³éñüê³ ðîçá³é-
íèêè. Àäæå ó Ñîìàë³ âæå äàâíî
íå ³ñíóº öåíòðàë³çîâàíî¿ âëàäè, à
â³éñüêîâ³ êåð³âíèêè ðåã³îí³â ñà-
ì³ àêòèâíî áåðóòü ó÷àñòü ó íàïà-
äàõ àáî çàêðèâàþòü î÷³ íà êîðñàð-
ñüêèé ïðîìèñåë ì³ñöåâîãî íàñå-
ëåííÿ.

Íàðàç³, ÿê í³êîëè, àêòóàëüíèì
º ïèòàííÿ: õòî ³ ÿê çìîæå çóïè-
íèòè ï³ðàòà? Ôë³áóñòüºð³â óæå
îãîëîñèëè hostis humani generis,
òîáòî âîðîãàìè ðîäó ëþäñüêîãî.
Âîíè ï³äëÿãàþòü ñóäó ³ ïîêàðàí-
íþ â áóäü-ÿê³é êðà¿í³. Ì³æíà-
ðîäíà ïðàêòèêà äîïóñêàº çíè-
ùåííÿ ï³ðàò³â êèì çàâãîäíî é
áåç îãîëîøåííÿ â³éíè. Ïðîòå
êîðñàðè, âçÿò³ â ïîëîí, ïîâèíí³
ç’ÿâèòèñÿ ïåðåä ñóäîâèì îðãà-
íîì, à ¿õíþ ñïðàâó ïîâèíí³ ðîç-
ãëÿíóòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíó.
Âèçíà÷åííÿ ï³ðàòñòâà é ìåòîäè
áîðîòüáè ç íèì ì³ñòÿòüñÿ â Êîí-
âåíö³¿ ÎÎÍ ç ìîðñüêîãî ïðàâà,
ÿêà íàáóëà ÷èííîñò³ 16 ëèñòîïà-
äà 1994 ðîêó. Â³äïîâ³äíî äî öüî-
ãî äîêóìåíòà, âñ³ äåðæàâè çî-
áîâ’ÿçàí³ ñï³âïðàöþâàòè â ñïðà-
â³ ïðèïèíåííÿ ï³ðàòñòâà. Ñåð-
éîçí³ñòü ïðîáëåìè ï³äòâåðäæóº
³ ôàêò ñòâîðåííÿ â 1991 ðîö³
Ì³æíàðîäíîþ òîðãîâîþ ïàëàòîþ
â ñòîëèö³ Ìàëàéç³¿ Êóàëà-Ëóì-
ïóð Öåíòðó ç áîðîòüáè ç ï³ðàò-
ñòâîì. Ó Êàë³ôîðí³¿ ïðàöþº ó÷-
áîâèé öåíòð ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â

³ç áîðîòüáè ç ìîðñüêèìè ðîçá³é-
íèêàìè. Öåíòð òðåíóº àíòèï³-
ðàòñüê³ ï³äðîçä³ëè äëÿ â³éñüêîâî-
ìîðñüêèõ ñèë ²íäîíåç³¿, Ô³ë³ï-
ï³í ³ Òà¿ëàíäó. Ö³ êðà¿íè ïîñò³é-
íî ïðîâîäÿòü ìîðñüê³ íàâ÷àííÿ
ç áîðîòüáè ç ìîðñüêèìè ãðàá³æ-
íèêàìè. Â ê³íö³ 2005 ðîêó ïðåä-
ñòàâíèêè ßïîí³¿, Ñèíãàïóðó,
Êàìáîäæ³ é Ëàîñó íàâ³òü ï³äïè-
ñàëè “Ðåã³îíàëüíó óãîäó ïðî
ñï³âïðàöþ â ïðîòèä³¿ ï³ðàòñòâó ³
îçáðîºíèì íàïàäàì íà êîðàáë³ â
Àç³¿”. Íàéåôåêòèâí³øèì çàñî-
áîì áîðîòüáè ç ï³ðàòñòâîì º Â³é-
ñüêîâî-ìîðñüê³ ñèëè. Ïðîòå çà
îñòàíí³ 15 ðîê³â ÂÌÔ ÑØÀ òà
Âåëèêîáðèòàí³¿ çíà÷íî çìåíøè-
ëè ñâîþ ïðèñóòí³ñòü ó ðåã³îí³
Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿ ³ Òèõîìó

îêåàí³ é ìàéæå íå áåðóòü ó÷àñò³
â áîðîòüá³ ç ôë³áóñòüºðàìè. Íè-
í³ â ñâ³ò³ îáãîâîðþþòü ïðîåêòè
ôîðìóâàííÿ ì³æíàðîäíèõ àíòè-
ï³ðàòñüêèõ â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ
çàãîí³â. Íà äóìêó åêñïåðò³â, ³í-
øèì âàð³àíòîì ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè ìîãëî á ñòàòè îçáðî-
ºííÿ êîìàíä êîìåðö³éíèõ ñóäåí.
Àëå íèí³ äî òàêèõ çàõîä³â âäàëî-
ñÿ íåáàãàòî ñóäíîâëàñíèê³â. Ââà-
æàºòüñÿ, ÿêùî íà áîðòó öèâ³ëü-
íîãî òðàíñïîðòó áóäå íàâ³òü íå-
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü àâòîìàòè÷íî¿
çáðî¿, òî íà ï³ðàòñüêèõ êàòåðàõ
íåãàéíî ç’ÿâëÿòüñÿ ïðîòèêîðà-
áåëüí³ ðàêåòí³ êîìïëåêñè. ² öå
ïðèçâåäå ëèøå äî çàãîñòðåííÿ ³
áåç òîãî ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿ íà
ìîðñüêèõ øëÿõàõ

Починаючи з 1995 ро , Міжнародна ор анізація с дноплавства веде
статисти нападів піратів ХХІ сторіччя. Пі б ло зафі совано в 2004 ро-
ці (329 ата ), після чо о а тивність фліб стьєрів зменшилася. Проте вже
2007-м іль ість нападів збільшилась на 14 % й становила 198 ата .

У 2007 році 13 с ден б ло захоплено із застос ванням важ ої зброї, 152
членів е іпаж стали зар чни ами, 41 людин б ло ви радено. Вбито по-
над 20 моря ів (це вдвічі більше, ніж 2006), 70 вважають зни лими без-
вісти, але, швидше за все, вони мертві. Во непальн зброю застосов -
вали 66 випад ах. За алом лише за останнє десятиріччя іль ість роз-
бійних нападів на тор ові с дна збільшилася втричі. Жертвами піратсь их
набі ів стають в основном три ате орії бізнес , пов’язано о з морсь и-
ми перевезеннями: власни и с ден, власни и вантаж і страхові ом-
панії. Але дале о не в сіх випад ах постраждалі повідомляють про на-
пади. Через це реєстр ють не більше половини фа тичних злочинів. То-
м статисти а піратсь их розбоїв і збит ів, що вони завдають, д же при-
близна. За ма симальною оцін ою, фінансові втрати від морсь о о роз-
бою ся ають 16 мільярдів доларів щорічно.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Слово “пірат” походить від рець о о “peirates” — розбійни . Воно
війшло до вжит приблизно в IV—III століттях до нашої ери. У старо-
давні часи піратство і тор івля йшли пор ч. Напри лад, ві ін и та фіні-
ійці засл жили серед народів Середземно о моря слави і тор овців, і
морсь их розбійни ів. Пізніше, в середні ві и, з іменами піратів по-
в’яз вали безліч ео рафічних від риттів, адже завдя и “професії” во-
ни б ли ращими моря ами сво о час . Хоча основною метою від рит-
тів б в звичайний рабіж, а не освоєння нових територій. У ласичній,
найвідомішій формі піратство роз вітло в XVII сторіччі в Карибсь ом
морі. За мовчазної підтрим и Ан лії, Франції та Голландії фліб стьєри
за ріпилися на островах Вест-Індії й розпочали полювання на іспансь і
ораблі.
Нині піратство існ є оловним чином Східній і Південно-Східній Азії,

а та ож водах Північно-Східної та Західної Афри и і в районі Бразилії.
Найвідоміші с часні пірати “працюють” поблиз півострова Сомалі.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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“Äèíàìî” íå ïðîãðàº âæå ó ï’ÿòäåñÿòüîõ
âè¿çíèõ ìàò÷àõ
“Àðñåíàë” ïðîâ³â ó ñåçîí³ äîìàøíþ ãðó íà... 
÷åòâåðòîìó ñòàä³îí³

Êè¿âñüêå "Äèíàìî" òà äîíåöü-
êèé "Ìåòàëóðã" ïðîäîâæóþòü
î÷îëþâàòè òóðí³ðíó òàáëèöþ
ÓÏË. Ó 10-ìó òóð³ ï³äîï³÷í³ Þð³ÿ
Ñüîì³íà íå ìàëè æîäíî¿ ïðîáëå-
ìè ó âè¿çí³é ãð³ ç àóòñàéäåðîì
ïåðøîñò³ ÔÊ "Õàðê³â" — 4:0. Çà-
çíà÷èìî, ùî äëÿ äèíàì³âö³â öå
áóâ 50-é ãîñòüîâèé ìàò÷, ó ÿêî-
ìó âîíè íå ïðîãðàþòü. Ðîçãðîì
ìóí³öèïàëüíîãî êëóáó ðîçïî÷àâ-
ñÿ íà 58-é õâèëèí³, êîëè Îãíåí
Âóêîºâè÷ ãîëîâîþ çàìêíóâ êëàñ-
íó ïåðåäà÷ó Ì³ëîøà Í³íêîâ³÷à.
Âæå çà òðè õâèëèíè ðàõóíîê ó
ïîºäèíêó áóëî ïîäâîºíî. Ï³ñëÿ
ôëàíãîâîãî ïðîñòð³ëó Ò³áåð³ó
Ã³îàíå çàõèñíèê õàðê³â'ÿí Àíäð³é
Ñîêîëåíêî çð³çàâ ì'ÿ÷ ó âëàñí³
âîðîòà. Ï³ñëÿ öüîãî äóáëü íà ñâ³é
ðàõóíîê çàïèñàâ ²ñìàåëü Áàí´óðà.
Ñïî÷àòêó ãâ³íåºöü ðåàë³çóâàâ ïå-
íàëüò³, çà ôîë ïðîòè Ðîìàíà Çî-
çóë³, à çà 4 õâèëèíè äî çàê³í÷åí-
íÿ çóñòð³÷³ ²ñìà âèéøîâ ñàì íà
ñàì ³ç ãîëê³ïåðîì ñóïåðíèê³â Ìà-
öåºì Íàëºïîþ é åëåãàíòíî ñïðÿ-
ìóâàâ øê³ðÿíîãî ó âîðîòà — 4:0.
Òàêèì ÷èíîì êèÿíè ïðîäîâæó-

þòü ñâîþ ïåðåìîæíó, "ñóõó" ñå-
ð³þ ó Ïðåì'ºð-ë³ç³. Âò³ì, çà íà-
áðàíèìè î÷êàìè â³ä "Äèíàìî" íå
â³äñòàº äîíåöüêèé "Ìåòàëóðã",
ÿêèé ó 10-ìó òóð³ ðîçïðàâèâñÿ ç
"²ëë³÷³âöåì" — 2:0. Íàðàç³ â îáîõ
êëóá³â ïî 25 ïóíêò³â, àëå çà êðà-
ùî¿ ð³çíèö³ çàáèòèõ òà ïðîïóùå-
íèõ ì'ÿ÷³â "Äèíàìî" íà ïåðøîìó
ì³ñö³.

À îñü êè¿âñüêèé "Àðñåíàë" ïðî-
äîâæóº çàñìó÷óâàòè ñâî¿õ øàíó-
âàëüíèê³â. Ó 10-ìó òóð³ ï³äîï³÷-
í³ Îëåêñàíäðà Çàâàðîâà ïîñòóïè-
ëèñÿ "Äí³ïðó" — 0:1. Çàçíà÷èìî,
ùî ñòàä³îí ³ìåí³ Áàííèêîâà, íà
ÿêîìó â³äáóâñÿ öåé ìàò÷,— óæå
÷åòâåðòèé, äå ãðàº öüîãî ñåçîíó
"Àðñåíàë". Íå ìàþ÷è âëàñíî¿ àðå-
íè, êèÿíè ðîçïî÷èíàëè ÷åìï³î-
íàò íà ÍÑÊ "Îë³ìï³éñüêèé", ïî-
ò³ì áóëè "Äèíàìî" ³ìåí³ Ëîáà-
íîâñüêîãî, "Îáîëîíü", ³ îñü ñòà-
ä³îí ³ìåí³ Áàííèêîâà, ÿêèé çà
ê³ëüê³ñòþ ì³ñöü íàâðÿä ÷è â³äïî-
â³äàº âèìîãàì Âèùî¿ ë³ãè. Ï³ñëÿ
ìàò÷ó ç äí³ïðîïåòðîâöÿìè ïðå-
çèäåíò êëóáó Âàäèì Ðàáèíîâè÷
çàÿâèâ, ùî íàéáëèæ÷èìè äíÿìè

çóñòð³íåòüñÿ ç Êè¿âñüêèì ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ Ëåîí³äîì ×åðíî-
âåöüêèì, ùîá óçãîäèòè âñ³ ïè-
òàííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà êëóáíî-
ãî ñòàä³îíó.

Íàðåøò³ ïåðåì³ã äîíåöüêèé
"Øàõòàð". Íà âè¿çä³ ã³ðíèêè ðîç-
ãðîìèëè "×îðíîìîðåöü" — 3:0. Ó
äîíå÷÷àí äâ³÷³ â³äçíà÷èâñÿ Ëó¿ñ
Àäð³àíî òà Îëåêñàíäð Ãëàäêèé.
Ï³ñëÿ ö³º¿ ïåðåìîãè "Øàõòàð"
ï³äíÿâñÿ íà 10-ìå ì³ñöå. Òèì ÷à-
ñîì íàñòàâíèê äîíåöüêîãî êëóáó
Ì³ð÷à Ëó÷åñêó â ³íòåðâ'þ ðóìóí-
ñüêèì ÇÌ² ïîâ³äîìèâ, ùî âçèì-
êó çàëèøèòü Äîíåöüê: "²ç ñ³÷íÿ
2009 ðîêó ìåíå â óêðà¿íñüêîìó
êëóá³ íå áóäå. ß âòîìèâñÿ! Ìåí³
ïîòð³áíèé â³äïî÷èíîê ï³ñëÿ âñüî-
ãî öüîãî. Ó ìåíå º ïðîïîçèö³¿ â³ä
Ðóìóí³¿, Òóðå÷÷èíè òà ³íøèõ êðà-
¿í, àëå ÿ õî÷ó ïåðåïî÷èòè". Âîä-

íî÷àñ ïðåçèäåíò "Øàõòàðÿ" Ðè-
íàò Àõìåòîâ çàÿâèâ, ùî Ëó÷åñêó
çìîæå äîïðàöþâàòè ñâ³é êîí-
òðàêò, ÿêèé çàê³í÷óºòüñÿ âë³òêó

íàñòóïíîãî ðîêó çà îäí³º¿ óìîâè:
ÿêùî "Øàõòàð" óïåðøå â ³ñòîð³¿
ïðîá'ºòüñÿ ó ïëåé-îô Ë³ãè ÷åì-
ï³îí³â

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Київсь ий "Со іл" провів
чер ові поєдин и Вищій
лізі Від рито о чемпіонат
Росії з хо ею. С перни-
ом др жини Оле сандра
Се анда б в мос ов-
сь ий МХК "Крила рад-
ВІЛС". С перни и обміня-
лися перемо ами, причо-
м з одна овим рах н-
ом — 2:1. Та им чином,
"Со іл" зазнав першої по-
раз и в сезоні, але про-
довж є впевнено займати
др ий рядо т рнірній
таблиці.

ßê â³äîìî, â ÷åìï³îíàò³ Ðîñ³¿
íèí³øíüîãî ñåçîíó âèñòóïàþòü
îäðàçó äâ³ êîìàíäè ç íàçâîþ
"Êðèëà ðàä", àëå ñàìå ñóïåðíèê
"Ñîêîëà" ââàæàºòüñÿ ïðàâîíà-
ñòóïíèêîì òîãî çíàìåíèòîãî êëó-
áó, ÿêèé áóâ ñòâîðåíèé ó 1947 ðî-
ö³. Ñêëàä êîëåêòèâó óêîìïëåêòî-
âàíî ìàéñòðàìè, ³ìåíà äåêîãî ç
íèõ äîáðå â³äîì³ ïðèõèëüíèêàì
õîêåþ: á³ëîðóñüêèìè ëåã³îíåðà-
ìè Îëåêñàíäðîì Æóðèêîì ³ Ñåð-
ã³ºì Øàáàíîâèì, ðîñ³ÿíàìè
Îëåêñàíäðîì ×åðáàºâèì, Äìèò-
ðîì Ãîãîëºâèì, Äìèòðîì Êëåâà-
ê³íèì, Ñåðã³ºì Øàëàìàºì, ÿê³
ìàþòü âåëèêèé äîcâ³ä âèñòóï³â ó
ðîñ³éñüê³é ñóïåðë³ç³. Îñòàíí³é, äî

ñëîâà, âë³òêó áóâ íà ïåðåãëÿä³ ó
"Ñîêîë³", àëå äî êè¿âñüêîãî êëó-
áó òàê ³ íå ïîòðàïèâ. Çâ³ñíî, ïðî-
òè òàêîãî ñóïåðíèêà "Ñîê³ë" ÷å-
êàëè äóæå íåïðîñò³ ïîºäèíêè.
Òàê âîíî é ñòàëîñÿ.

Ó ïåðøèé ³ãðîâèé äåíü ãîñïî-
äàð³ ç³ãðàëè â³ä çàõèñòó, ïðîâî-
äÿ÷è ãîñòð³ êîíòðàòàêè. Îäíà ç
íèõ ³ ïðèçâåëà äî çàêèíóòî¿ øàé-
áè Êëåâàê³íèì. Ãîñò³ â³ä³ãðàëèñÿ

âæå ÷åðåç 29 ñåêóíä — Ìàëîâ
òî÷íèì êèäêîì çàâåðøèâ êîìá³-
íàö³þ çà ó÷àñòþ Ñðþáêà ³ Ëîõ-
ìàòîâà. Ó "Ñîêîëà" äî ê³íöÿ ìàò-
÷ó áóëî ê³ëüêà ñòîâ³äñîòêîâèõ
íàãîä äëÿ ãîëà, àëå ïîçíà÷èëàñÿ
ñòàðà õâîðîáà êè¿âñüêîãî êëóáó —
ñëàáêà ðåàë³çàö³ÿ ìîìåíò³â. À îñü
ãîñïîäàð³ ñâ³é øàíñ, ìîæíà ñêà-
çàòè, âèêîðèñòàëè é çóñèëëÿìè
Êîðîòêîâà çäîáóëè ïåðåìîãó.

¯õàòè ç Ìîñêâè ç íóëüîâèì áà-
ãàæåì, ÿñíà ð³÷, íå âõîäèëî â
ïëàíè "Ñîêîëà", òîìó íàñòóïíî-
ãî äíÿ ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà Ñå-
óêàíäà ïî÷àëè ãðó áåç ðîçâ³äêè ³
âæå íà 3-é õâèëèí³ çàêèíóëè ó
âîðîòà ìîñêâè÷³â äâ³ øàéáè. Â³ä-
êðèâ ðàõóíîê Ëèòâèíåíêî âæå íà
51-é ñåêóíä³, à íåâäîâç³ Ëîõìà-
òîâ ïåðåïðàâèâ øàéáó ó âîðîòà
"Êðèëåöü" ï³ñëÿ êèäêà â³ä ñèíüî¿
ë³í³¿ Ñðþáêî. Íà 4-é õâèëèí³ íà-
ïàäíèê ãîñïîäàð³â Ïàñòåðíàöü-
êèé íå çì³ã ïåðåãðàòè Êàðïåíêà
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áóë³òó, àëå ç
êèäêîì Òóí³êà ãîëê³ïåð "Ñîêîëà"

ñïðàâèòèñÿ íå çì³ã. Äî ê³íöÿ ìàò-
÷ó áóëî ùå äóæå áàãàòî ÷àñó, àëå
çàêèíóòèõ øàéá ãëÿäà÷³ á³ëüøå
íå ïîáà÷èëè. Äóæå äîáðå ç³ãðàëè
âîðîòàð³ îáîõ êîìàíä — ßõ³í ³
Êàðïåíêî, à îñòàíí³é ê³ëüêà ðà-
ç³â âèðó÷àâ "Ñîê³ë" â äóæå íå-
ïðîñòèõ ñèòóàö³ÿõ.

Òàêèì ÷èíîì, ³ç Ìîñêâè "Ñî-
ê³ë" ïî¿õàâ ç ï’ÿòäåñÿòèâ³äñîòêî-
âèì âàíòàæåì íàáðàíèõ î÷îê.
Íàñòóïíèì ïóíêòîì ó âè¿çíîìó
òóðíå êèÿí ñòàëà Ðÿçàíü, äå â÷î-
ðà â³äáóëàñÿ ïåðøà çóñòð³÷, à ñüî-
ãîäí³ ïðîâåäóòü äðóãó ç îä-
íîéìåííèì êëóáîì

“Ñîê³ë” ó Ìîñêâ³ îáì³íÿâñÿ ïåðåìîãàìè
ç ì³ñöåâèì ÌÕÊ “Êðèëà ðàä-Â²ËÑ”
Îáèäâà ìàò÷³ çàê³í÷èëèñÿ ç îäíàêîâèì ðàõóíêîì

Юрій СЬОМІН, оловний
тренер иївсь о о "Динамо":
— На мою д м , ф тбол б в

д же бойовим. Нам дещо с лад-
но б ло в першом таймі. У пла-
ні та ти и ФК "Хар ів" рав доб-
ре, вправно поб д вали захист, а
втім, ра йшла до ола. Я тіль и
ми забили м'яч, с перни тріш и
роз рився, і для нас се стало
значно простіше. Вважаю, що не-
по ано вийшли на замін Тібері
Гіоане та Роман Зоз ля".

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Оле сандр СЕУКАНД, олов-
ний тренер "Со ола":
— Нам протистояв найсильні-

ший с перни із тих, з им ми вже
з стрічалися в нинішньом чем-
піонаті Росії. Саме том обидві з -
стрічі в Мос ві вийшли напр же-
ними, я аж ть, "ніздря в нізд-
рю". Радий за воротаря І оря Кар-
пен а, я ий отре продемон-
стр вав висо ий лас! Під час
п'ятничної з стрічі він не раз ви-
р чав, оли ми половин третьо-
о період рали вчотирьох, а по-
тім і втрьох проти п'ятір и "Кри-
лець". Кінців а вийшла нервовою,
хоча б ло досить шансів виріши-
ти рез льтат з стрічі ще в др ій
20-хвилинці, оли мали тотальн
перева ( ид и 18:3 на ористь
"Со ола"), але шайба не йшла
ворота осподарів. Я би не слаб-

а реалізація моментів, то повтор-
ний матч не вийшов би та им
с ладним.

Дмитро ЄРОФЕЄВ, оловний
тренер МХК "Крила рад-ВІЛС":
— Я з оден, що і ри вдалися. З

та им с перни ом, я "Со іл", і пе-
ревіряється оманда. Перш з -
стріч зі рали добре, всі ви лада-
лися. Щоправда, в др ий період
довелося перейти на р в три
лан и, ос іль и дея і равці дещо
випадали з ри, я ми врешті-
решт "витя ли". Н , а др р ми
про рали в перші 2 хвилини. Роз-
биратимемося, чом та по ано
почали сьо однішній матч. Потім
нама алися "врят ватися", міняли
лан и і на р в 2—3 лан и пере-
ходили, та нічо о п тньо о з цьо-
о не вийшло.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Ф тболісти иївсь о о "Динамо" продовж ють свою пе-
реможн ход в чемпіонаті раїнсь ої прем'єр-лі и
(УПЛ). У матчі 10- о т р ияни на виїзді роз ромили
ФК "Хар ів" — 4:0. Інший столичний л б, "Арсенал",
звітном т рі вдома пост пився "Дніпр " — 0:1.

У поєдин ах проти МХК "Крила рад-ВІЛС" І ор Карпен о не раз вир чав
"Со іл"

Ф тболісти "Дніпра" до своїх воріт " анонірів" підп с али д же зрід а
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ßê 
ñàìóðà¿
ê³íî 
çí³ìàëè
Ó Êèºâ³ ïîêà-
æóòü íîâèíêè
ñõ³äíîãî ê³íî
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Традиційний осінній
фестиваль "Азія-Кіно"
цьо оріч свят є юві-
лей. П’ятий за лі ом
фор м східних фільмів,
що старт є цьо о чет-
вер а, обіцяє потішити
лядачів най ращою
про рамою за всю істо-
рію прое т .

Ñõîæå, çà ï’ÿòü ðîê³â ïðî-
âåäåííÿ ôåñòèâàëþ ñòîëè÷-
íèì ãëÿäà÷àì ïðèïàëà äî äó-
ø³ àñêåòè÷íà åñòåòèêà ô³ëü-
ì³â ßïîí³¿, Ï³âäåííî¿ Êîðå¿
òà Êèòàþ. Ïîïðè íåçâè÷íó
äëÿ ºâðîïåéö³â, äåùî â³äñòî-
ðîíåíó ìàíåðó ãðè àêòîðè ðî-
ç³ãðóþòü íå ìåíø äðàìàòè÷í³
³ñòîð³¿, ÿê³ ÷àñîì ñïðàâëÿþòü
çíà÷íî ñèëüí³øå âðàæåííÿ,
í³æ çðîáëåí³ “çà âñ³ìà çàêî-
íàìè æàíðó” ºâðîïåéñüê³ ìå-
ëîäðàìè.

Îêð³ì ãó÷íèõ ³ìåí ðåæèñå-
ð³â, îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü
æàíðîâå ðîçìà¿òòÿ. Ñåðåä
ô³ëüì³â º áîéîâèê, äðàìà, õî-
ðîð, ñóø³-âåñòåðí. Çà òðàäè-
ö³ºþ ôåñòèâàëü â³äêðèºòüñÿ
ñòð³÷êîþ íàéâ³äîì³øîãî êî-
ðåéñüêîãî ðåæèññåðà Ê³ì Ê³-
Äóêà — íîâîþ äðàìîþ “Ç³-
òõàííÿ”, ÿêà öüîãî ðîêó íî-
ì³íóâàëàñÿ íà çäîáóòòÿ “Çî-
ëîòî¿ ïàëüìîâî¿ ã³ëêè” Êàíí-
ñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ. Àâòîð
ô³ëüì³â “Ñàìàðèòÿíêà”,
“Âåñíà, ë³òî, îñ³íü, çèìà... ³
çíîâó âåñíà”, “Îñòð³â” ó “Ç³-
òõàíí³” çíîâó çâåðòàºòüñÿ äî
òåìè êîõàííÿ. Àëå, ÿê çàâ-
æäè, öå ïî÷óòòÿ ó ãîëîâíèõ
ãåðî¿â ïåðåïë³òàºòüñÿ ³ç íå
ìåíø ñèëüíèì ïåðåæèâàí-
íÿì — ñòðàõîì ñìåðò³: ó ô³ëü-
ì³ æ³íêà çàêîõóºòüñÿ ó çëî-
÷èíöÿ, çàñóäæåíîãî äî ñìåðò-
íî¿ êàðè.

Òàêîæ ó ïðîãðàì³ “Àç³ÿ-Ê³-
íî” º ïàðîä³éíèé ôàðñ “Áàí-
çàé, ðåæèññåð” íàéâ³äîì³øî-
ãî ÿïîíñüêîãî ðåæèñåðà Òàêå-
ø³ Ê³òàíî, äå â³í ñàì ç³ãðàâ
îäíó ç ãîëîâíèõ ðîëåé. “Ïî-
äèâèâøèñü öåé ô³ëüì, âè
òî÷íî ïîäóìàºòå, ùî ÿ îñòà-
òî÷íî çáîæåâîë³â”,— ïîïåðå-
äæàº Ê³òàíî.

Íà åêðàíè âèéäóòü “Ñóê³-
ÿê³-âåñòåðí Äæàíãî” Òàêåø³
Ì³¿êå, “Êàéäàí” â³ä çàñíî-
âíèêà æàíðó õîðîð, òâîðöÿ
“Äçâîíèêà” Õ³äåî Íàêàò³,
“Òàºìíå ñÿéâî” îäíîãî ç íàé-
ÿñêðàâ³øèõ ïðåäñòàâíèê³â
ï³âäåííîêîðåéñüêîãî ê³íî Ë³
×àí Äîíà. À ãîíêîíçüêèé ê³-
íîêëàñèê Äæîí³ Òî çàïðîïî-
íóº ãëÿäà÷àì àíãëîìîâíèé
òðèëåð “Çíåäîëåí³”, ó ÿêîìó
îäíó ç ðîëåé ç³ãðàâ àìåðèêàí-
ñüêèé ðåæèñåð Êâåíò³í Òà-
ðàíò³íî.

Ôåñòèâàëü ó Êèºâ³ òðèâàòè-
ìå äî 22 æîâòíÿ. Ö³íà êâèò-
êà íà âñ³ ïîêàçè ºäèíà — 35
ãðèâåíü

Ñåðã³é Ï²ËÞÒÈÊÎÂ: “Ïåðøèé ñèìïòîì
íåðîçóì³ííÿ ìóçè÷íîãî 
òâîðó — ñïðîáà â³äøóêàòè 
â íüîìó “êîíöåïö³þ”
Ім'я омпозитора Сер ія Пілюти ова
не раз траплялося в б леті ХІХ
Міжнародно о фестивалю "Київ М -
зи Фест". Знаний маестро входив
до с лад ор омітет і самот ж и
здійснив прое т "М зичні діало и:
У раїна — Японія". А ви онання На-
ціональним симфонічним ор естром
(дири ент — Володимир Сірен о)
йо о "Барв і тіней" рити и визнали
оловною подією онцерт "Парад
симфонічних прем'єр". На д м
невтомно о страте а столично о
фестивально о р х пана Пілюти о-
ва, м зи а — це шлях без мети.

— Ó Íàö³îíàëüí³é ñï³ëö³ êîìïîçèòîð³â âè
î÷îëþºòå “ìîëîä³æíó ñåêö³þ”, à ùå ê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó áóëè äèðåêòîðîì Ì³æíàðîäíîãî ôî-
ðóìó “Ìóçèêà ìîëîäèõ”. Íàñê³ëüêè çì³íèâñÿ
ñâ³òîãëÿä “äâîòèñÿ÷íèê³â” ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ðîê³â?

— Ñèòóàö³ÿ äóæå ö³êàâà. Íîâå ïîêîë³ííÿ âæå
ïðèáëèçíî çíàº, ÿê õî÷å æèòè. Ìîëîäèõ óêðà-
¿íñüêèõ ìóçèêàíò³â ïî÷àëè çàïðîøóâàòè íà çà-
ðóá³æí³ ôåñòèâàë³, äå âîíè ñëóõàþòü ìóçèêó,
ñïîñòåð³ãàþòü çà îðãàí³çàö³éíèìè ìîìåíòàìè.
Àëå êîëè ïîâåðòàþòüñÿ â Óêðà¿íó, ïðîäîâæó-
þòü êîðèñòóâàòèñÿ ñòàðèìè ìåòîäàìè. Ðàäÿí-
ñüêîþ ñèñòåìîþ áóëî çàêëàäåíî, ùî õòîñü ìàº
áóòè “ïîïåðåäó ïåðøîãî”, ùî ïðîáëåìè òðå-
áà ðîçâ’ÿçóâàòè íå ïðÿìî, à ÿêîñü “êðèâî”, ³
ëèø òîä³ ìàòèìåø óñï³õ. Ìóñèìî çðîçóì³òè:
ì³ñöÿ âèñòà÷èòü óñ³ì, êîæåí ìîæå çíàéòè âëàñ-
íó í³øó â êëàñè÷í³é, åëåêòðîíí³é, åñòðàäí³é
÷è áóäü-ÿê³é ³íø³é ìóçèö³. Õî÷à íàñïðàâä³ âñ³
íàïðÿìêè æèâóòü ï³ä îäíèì “êóïîëîì”.

— Ãàðíà ìåòàôîðà, îäíàê ó ìóçè÷í³é ñîö³î-
ëîã³¿ ñêëàäíî îá³éòèñÿ áåç êëàñèô³êàö³é...

— Ó ñîö³àëüíîìó âèì³ð³ ìóçèêè ÿ áà÷ó ëè-
øå îäíó ïðîáëåìó: â³äñóòí³ñòü ñòðàòåã³÷íîãî
ìèñëåííÿ ó òèõ, õòî â Óêðà¿í³ êåðóº êóëüòóð-
íèìè ïðîöåñàìè, íåçäàòí³ñòü áà÷èòè íà ê³ëü-
êà äåñÿòê³â ðîê³â íàïåðåä, íåâì³ííÿ êðîê çà
êðîêîì íàáëèæàòèñÿ äî çàïëàíîâàíîãî ðå-
çóëüòàòó. Ñüîãîäí³ çàä³ÿíå ëèøå òàêòè÷íå
ìèñëåííÿ äëÿ ÷èìøâèäøîãî çàïîâíåííÿ “á³-
ëèõ ïëÿì”. Íàòîì³ñòü ïîòð³áíà åêñïåðòíà ðà-
äà, ÿêà á äáàëà ïðî äîâãîñòðîêîâå ïëàíóâàí-

íÿ. ×åðåç òå, ùî íåìàº “âåëèêîãî ïëàíó”, âñ³
ôåñòèâàë³, ÿê³ ïðîâîäèòü Ñï³ëêà êîìïîçèòî-
ð³â, çäàþòüñÿ îäíàêîâèìè. Ïðîòå àëüòåðíà-
òèâíèé âàð³àíò óÿâèòè ëåãêî. Íàïðèêëàä, ó
Äîíåöüêó ìîæå áóòè ôåñòèâàëü “Â³îëîí÷åëü
ó Õ²Õ ñòîë³òò³”, ó Ëüâîâ³ —”Íåâ³äîì³ ³ìåíà”,
ó Õàðêîâ³ êîòðèéñü ³ç ôåñòèâàë³â ìîæå îá’-
ºäíàòè òåàòð òà àâàí´àðäíó ìóçèêó.

— Ãîâîðèòè ïðî ñèíòåç ìèñòåöòâ ñòàº ìîä-
íî...

— Ç íèì ïîâ’ÿçàí³ íàéá³ëüø³ ïåðñïåêòèâè.
Ïåâíó ìóçè÷íó ³äåþ äîâîäèòüñÿ íå ëèøå
“îçâó÷óâàòè”, à é “ïîêàçóâàòè”. Íà Çàõîä³ òà-
êà òåíäåíö³ÿ âæå â ìèíóëîìó, ìóçèêà ïîâåð-
íóëàñÿ äî “÷èñòèõ” ôîðì. Äëÿ íàñ öå — ìàé-
áóòíº, õî÷ ³ íå íàéêðàùå äëÿ ñàìî¿ ìóçèêè.
Àäæå ïåðøèé ñèìïòîì íåðîçóì³ííÿ ìóçè÷-
íîãî òâîðó — öå ñïðîáà â³äøóêàòè â íüîìó
“êîíöåïö³þ”. Ìóçèêà äëÿ êîìïîçèòîðà —
øëÿõ áåç ìåòè. Ïðåäñòàâëÿþ÷è íîâèé òâ³ð íà
ôåñòèâàë³, ìèòåöü ïðîñòî ïðîäîâæóº ³òè ñâî-
¿ì øëÿõîì. Ñëóõà÷åâ³ òðåáà ëèø äîâ³ðèòèñÿ
ìóçèö³. Çâ³ñíî, ïîòóæíèé ³íôîðìàö³éíèé ïî-
ò³ê ïðîâîêóº íà ïðîòèëåæíó ðåàêö³þ. Äîñòóï-

í³ñòü áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ ñüîãîäí³ ïîâåð-
òàºòüñÿ çâîðîòíèì áîêîì — ïîñòóïîâî í³âå-
ëþþòüñÿ ñïðàâæí³ ö³ííîñò³. Êîëè ðîê³â äâà-
äöÿòü òîìó ÿ âïåðøå ïîáà÷èâ ïàðòèòóðè Åä³-
ñîíà Äåíèñîâà, ßí³ñà Êñåíàê³ñà, Àëüôðåäà
Øí³òêå, â ìåíå â³ä õâèëþâàííÿ òðåìò³ëè ðó-
êè. Íå ìàþ÷è çìîãè çí³ìàòè êîï³¿, ïåðåïè-
ñóâàâ ¿õ â³ä ðóêè.

— Ç ÷àñîì çàêîíè êîìïîçèö³¿ çì³íþþòüñÿ?
— ßêáè ìîæíà áóëî ï³çíàòè çàêîíè êîìïî-

çèö³¿, òî, ìàáóòü, íå âàðòî áóëî á ïèñàòè ìó-
çèêó. Ìîäåë³ ³äåàëüíî¿ êîìïîçèö³¿ íå ³ñíóº.
Êîëèñü ìåíå âðàçèëà âèïàäêîâî ïî÷óòà äóì-
êà: ëþäèíó ðîáëÿòü ïðèâàáëèâîþ ¿¿ âàäè, à
äîñêîíàëîþ — íåäîñêîíàë³ñòü. ²äåàëüíà æ³í-
êà — öå æ íàï³âðîáîò! Õòîñü ñïðèéìàº êîì-
ïîçèö³þ ÿê ïîøóê, õòîñü — ÿê çàñ³á âèñëî-
âëåííÿ åìîö³é, àëå í³õòî äî ê³íöÿ íå ìîæå
îñÿãíóòè öüîãî ïðîöåñó. Äëÿ ìåíå îñîáèñòî
êîìïîçèö³ÿ çàâæäè áóëà âåëèêèì çàäîâîëåí-
íÿì, ïîä³áíèì äî ïîäîðîæ³

Розмовляла Інна ПИСАРСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”

Äåâ’ÿòü äí³â ñëóõàöüêî¿ âòîìè
“Êè¿â Ìóçèê Ôåñò” ó ïåðåä÷óòò³ âëàñíîãî þâ³ëåþ
Òåòÿíà ÊÓËÜÁÀÁÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Життя м зично о фестивалю почи-
нається після йо о за інчення. Ця
парадо сальна, на перший по ляд,
фраза мо ла б стати своєрідним
епі рафом і "Київ М зи Фест ",
що відб вся столиці вже дев'ят-
надцяте. І цьо о раз за дев'ять
днів т т прозв чало стіль и різної
м зи и, що з ад вати й розмір о-
в вати над нею вистачить надов о.

Öèí³êè æàðòóâàëè, ìîâëÿâ, óñ³ êîíöåðòè
íà “Êè¿â Ìóçèê Ôåñò³” öüîãî ðîêó áóäóòü
ïðèñâÿ÷åí³ ïàì’ÿò³ Ãîëîäîìîðó. Ñïðàâä³, öÿ
òåìà òàê ÷àñòî ç’ÿâëÿëàñÿ â êóëüòóðíèõ ïðî-
åêòàõ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ, ùî ó áàãàòüîõ
öå ïî÷èíàëî íàáèâàòè îñêîìó.

Íàòîì³ñòü íàö³îíàëüíó òðàãåä³þ íà îäíî-
ìó ç íàéá³ëüøèõ óêðà¿íñüêèõ ìóçè÷íèõ ôåñ-
òèâàë³â çãàäàëè äâ³÷³ — íà êîíöåðò³ “Óêðà-
¿íñüêèé ðåêâ³ºì”, äå ó âèêîíàíí³ Àíñàìáëþ
êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ³ìåí³ Áîðèñà Ëÿòîøèí-

ñüêîãî ï³ä êåð³âíèöòâîì ²ãîðÿ Àíäð³ºâñüêî-
ãî ïðîçâó÷àëà ìóçèêà ²ãîðÿ Ùåðáàêîâà ³
Îëåêñàíäðà Êîçàðåíêà, òà â êîíöåðò³-ðåêâ³-
ºì³ çà ó÷àñòþ îðêåñòðó é õîðó Â³éñüêîâî-ìó-
çè÷íîãî öåíòðó ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè.

Ðåøòó êîíöåðò³â òðàäèö³éíî ïðèñâÿòèëè
ìóçè÷íèì ä³àëîãàì (Óêðà¿íè ç Ïîëüùåþ,
Øâåéöàð³ºþ òà ßïîí³ºþ), óêðà¿íñüê³é äóõîâ-
í³é ìóçèö³ XV²²—ÕV²²² ñòîë³òü, ö³êàâèì îñî-
áèñòîñòÿì ñó÷àñíîñò³, êîòð³, ÿê çàâæäè, ïðåä-
ñòàâèëè íà ñóä ïóáë³êè íèçêó êàìåðíî¿, ñèì-
ôîí³÷íî¿ é õîðîâî¿ ìóçèêè.

Õî÷à ïî÷àâñÿ “Êè¿â Ìóçèê Ôåñò” íåòðàäè-
ö³éíî. Ïåðøîãî æ äíÿ Âàëåð³é Ìàòþõ³í, äè-
ðèãåíò “Êè¿âñüêî¿ êàìåðàòè”, ñ³â çà ðîÿëü
ñòîëè÷íî¿ ô³ëàðìîí³¿. Íå ÷àñòî ñëóõà÷åâ³ âè-
ïàäàº íàãîäà ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ïàí Ìàòþõ³í
ùå é ÷óäîâèé ï³àí³ñò. Öüîãî ðàçó ìàåñòðî
ãðàâ ó äóåò³ ç³ ñêðèïàëüêîþ Áîãäàíîþ Ï³â-
íåíêî. Ìóçèêîþ Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà àð-
òèñòè ïðîñòî òàêè çà÷àðóâàëè ïóáë³êó.

Ó íàñòóïíèõ òðüîõ êîíöåðòàõ Ìàòþõ³í âè-
ñòóïèâ óæå â çâè÷í³é ðîë³ äèðèãåíòà. Ç “Êè-
¿âñüêîþ êàìåðàòîþ” â³í îçâó÷èâ êàìåðí³ òâî-
ðè Âàëåíòèíà Á³áêà, Þð³ÿ ²ùåíêà, Äìèòðà
Êèöåíêà, Ãàííè Ãàâðèëåöü, Áîãäàíè Ôðî-

ëÿê, Ãàííè Êóç³íî¿, Çîëòàíà Àëìàø³, à òàêîæ
çàêîðäîííèõ ãîñòåé — Â³ðêà Áàëåÿ ç³ ÑØÀ
òà ãðóçèíà Øàâëåãà Øèëàêàäçå.

Ïðîåêò êîìïîçèòîðà Îëåêñàíäðà Ùåòèí-
ñüêîãî çà ó÷àñòþ Äåðæàâíîãî àêàäåì³÷íîãî
äóõîâîãî îðêåñòðó äîâ³â: äóõîâèé îðêåñòð —
íå ò³ëüêè ìàðø³ òà ïîëüêè, à é ñåðéîçíà ìó-
çèêà. Òóò ïðîçâó÷àëè â³ðòóîçí³ òâîðè ²ãîðÿ
Ñòðàâ³íñüêîãî, à òàêîæ ñó÷àñíèõ êîìïîçèòî-
ð³â — Îëåãà Ïàéáåðä³íà, Îëåêñàíäðà ¥ó´åëÿ,
Îëåãà Áåçáîðîäüêà òà ñàìîãî àâòîðà ïðîåêòó.

“Ïàðàä ñèìôîí³÷íèõ ïðåì’ºð” çä³éñíèâ
Íàö³îíàëüíèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Âîëîäèìèðà Ñ³ðåíêà. Ïðîçâó÷à-
ëè êðàñèâèé ñêðèïêîâèé êîíöåðò ø³ñòäåñÿò-
íèêà Âîëîäèìèðà Çàãîðöåâà, ìåäèòàòèâí³
“Áàðâè ³ ò³í³” Ñåðã³ÿ Ï³ëþòèêîâà, ñïîâíåíà
òîíêî¿ ë³ðèêè òà íåñïîä³âàíèõ êîíòðàñò³â
Ïåðøà ñèìôîí³ÿ Â³êòîð³¿ Ïîëüîâî¿ é êîí-
öåðò äëÿ ôëåéòè ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à.

Çàãàëîì äåâ’ÿòèäåííèé “Ôåñò” çàëèøèâ
ï³ñëÿ ñåáå áåçë³÷ âðàæåíü òà â³ä÷óòòÿ ïðèºì-
íî¿ ñëóõàöüêî¿ âòîìè. Ïîïåðåäó ùå ö³ëèé ð³ê
äëÿ ðåôëåêñ³é ³ ì³ðêóâàíü ñòîñîâíî ïî÷óòî-
ãî. Ïðèíàéìí³ ð³âíî ñò³ëüêè ÷àñó ëèøàºòüñÿ
äî íàñòóïíîãî, óæå þâ³ëåéíîãî, “Êè¿â Ìóçèê
Ôåñòó”
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КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�“КИЇВПАСТРАНС”�ПОВІДОМЛЯЄ

1.Кон��рс�по�зал�ченню�інвесторів�до

фінанс�вання�прое�т�вання,�ре�онстр��ції

та� б�дівництва� об’є�тів� транспортної

інфрастр��т�ри,�житлової� та� соціально-

поб�тової�сфери�та�об’є�тів�незаверше-

но�о�б�дівництва�проводить��ом�нальне

підприємство�“Київпастранс”�на�ви�онан-

ня�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�від�28.07.2003�р.�№

1374�“Про�зал�чення� інвесторів�для�ре-

�онстр��ції� станцій� трамвайної� лінії� від

площі�Перемо�и�до�вели�ої�Кільцевої�до-

ро�и,� лінійних�диспетчерсь�их� станцій,

б�дівель� тя�ових�підстанцій,�що� знахо-

дяться� на�балансі� КП� “Київпастранс”,� в

прое�тах�я�их�передбачається�розташ�-

вання�об’є�тів� соціально-поб�тових� по-

сл��� для� персонал�� та� населення”� (із

змінами� та�доповненнями,� внесеними

розпорядженням�КМДА�від�16.10.2006 р.

№�1516),� та� розпорядження� Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації� від

18.01.2008�р.�№�51�“Про�надання�дозво-

л��на�прое�т�вання�та�б�дівництво�станцій

лінії�швид�існо�о�трамваю”.

2.Інформація� про� інвест�вання

прое�т�вання�та�ре�онстр��ції�тя�о-

вої�підстанції�(ТП):�

Орієнтовний� розмір� інвестицій� для

здійснення� прое�т�вання� та� ре�он-

стр��ції� тя�ової� підстанції� с�ладає� до

8 млн��рн�(відповідно�до��он��рсної�до-

��ментації� по� �ожном��об’є�т�� інвест�-

вання),� стро�,� в�межах� я�о�о�має� б�ти

здійснена� інвестиційна� діяльність,� —�

18—24�місяці.

На��он��рс�винесено�наст�пні�об’є�ти:�

-� тя�ова� підстанція� за� адресою

м. Київ,� в�л.� Вербиць�о�о,� 9,� площа

189,00� м� �в.,� земельна� ділян�а�

852,53�м��в.

Прое�т�вання� ре�онстр��ції� тя�ової

підстанції� здійснюється� на� підставі

технічних��мов�замовни�а.

Тя�ова�підстанція�має�б�ти�оснаще-

на�новим�пожежостій�им�обладнанням

та�системою�теле�ер�вання.�Обладнан-

ня�повинно�мати�необхідні�елементи�за-

хист�.

Приміщення�тя�ової�підстанції�повинно

мати�підвищен�� зв��оізоляцію,� систем�

централізовано�о� чи�місцево�о� теплоза-

безпечення,�водопровід,��аналізацію,�те-

лефонізацію�та�радіофі�ацію.

Площа� ре�онстр�йовано�о� об’є�та

інвест�вання� повинна� б�ти� не�менше

існ�ючо�о.

3.� Інформація� про� інвест�вання

прое�т�вання�та�б�дівництва�станцій

на�лінії�швид�існо�о�трамваю�від�в�-

лиці� Старово�зальної� до� Вели�ої

Кільцевої�доро�и:

Орієнтовний� розмір� інвестицій� для

здійснення� б�дівництва� з�пин�ової

станції�лінії�швид�існо�о�трамваю�с�ла-

дає�2�400�000,�00�(два�мільйони�чотири-

ста� тисяч)� �ривень� (відповідно� до� �он-

��рсної�до��ментації�по��ожном��об’є�т�

інвест�вання),�стро�,�в�межах�я�о�о�має

б�ти�здійснена�інвестиційна�діяльність�—

18—24�місяці.

На��он��рс�винесено�наст�пні�об’є�ти:

- з�пин�ова�станція�лінії�швид�іс-

но�о�трамваю�“Площа�Перемо�и”,�м.

Київ,�з�пин�а�“Площа�Перемо�и”�на�лінії

швид�існо�о�трамваю�від�в�лиці�Старо-

во�зальної�до�Вели�ої�Кільцевої�доро�и,

за�альна�площа�з�пин�ової�станції�повин-

на�б�ти�не�менше�300,00�м��в.,�орієнтов-

на�за�альна�площа�диспетчерсь�ої�станції

повинна�б�ти�100,00�м��в.;

Вестибюлі�з�пин�ової�станції�“Площа

Перемо�и”� мають� б�ти� облаштовані

т�рні�етами�для�збор��оплати�за�проїзд

з��абінами�для��онтролера,�ес�алатора-

ми�та�переходами�до�станції�метро.�

- з�пин�ова� станція� лінії

швид�існо�о� трамваю� “Старово�-

зальна”,� м.� Київ,� з�пин�а� “Старово�-

зальна”�на�лінії�швид�існо�о�трамваю�від

в�лиці� Старово�зальної� до� Вели�ої

Кільцевої�доро�и,�за�альна�площа�з�пин-

�ової� станції� повинна� б�ти� не� менше

300,00�м��в.,�орієнтовна�за�альна�площа

диспетчерсь�ої� станції� повинна� б�ти

100,00�м��в.;

Вестибюлі�з�пин�ової�станції�“Старо-

во�зальна”� мають� б�ти� облаштовані

т�рні�етами�для�збор��оплати�за�проїзд

з��абінами�для��онтролера,�ес�алатор-

ними�пристроями�від�станції�трамваю�до

залізничних�платформ.�

Прое�т�вання�та�б�дівництво�станцій

лінії�швид�існо�о�трамваю�від�в�лиці�Ста-

рово�зальної�до�Вели�ої�Кільцевої�доро-

�и� здійснюється� на� підставі� технічних

�мов�замовни�а.

Б�дівництво��ритих�та�від�ритих�поса-

дочних�платформ,�зовнішніх�та�вн�трішніх

мереж� (опалення,� водопостачання,� �а-

налізація),�дренажних�систем.�

З�пин�ова�станція�повинна�мати��асо-

ве� приміщення,� приміщення� охорони,

приміщення�чер�ово�о�по�станції,�технічне

приміщення,�приміщення�для�інвалідів�на

1-м��поверсі,�т�алет,�приміщення�для�за-

безпечення�роботи�станції�(щитова,�на-

сосна,�с�ладсь�е�приміщення,�майстер-

ня� по� ремонт�� і� обсл��ов�ванню

т�рні�етів,� с�лад� для� інвентаря,� �аса,

�імната�отримання�та�перерах�вання�ви-

р�ч�и,� �імната� чер�ово�о� міліціонера,

�імната� начальни�а� станції,� релейна,

�імната�охорони,�технічна��імната,��імна-

та�чер�ово�о�лі�аря,��ромадсь�і�т�алети,

автоматичні��амери�схов�).

Технічні� пристрої:� т�рні�ети,� засоби

для� врах�вання� потреб�маломобільних

�р�п�населення�та�інвалідів,�засоби�по-

жежо�асіння,�засоби�відеоспостережен-

ня,�природне�та�шт�чне�освітлення�плат-

форм.

Лінійно-диспетчерсь�а�станція�повин-

на�б�ти�обладнана�центральним�постом

ЕЦ�(еле�тричної�централізації),�для�чо�о

необхідно�передбачити���с�ладі�диспет-

черсь�ої� станції� наст�пні� приміщення:

приміщення� диспетчера,� начальни�а

маршр�т�,��імнат��відпочин���для�водіїв,

т�алети,�приміщення�пристроїв�СЦБ).

4.�Основні��мови��он��рс�.

4.1. Фінанс�вання� �сіх� витрат,

пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�б�дівниц-

твом�об’є�тів�інвест�вання.

4.2. Сплата�внес���пайової��часті�інве-

стора���створенні�соціальної�та�інженер-

но-транспортної�інфрастр��т�ри�м.�Києва

�� поряд��� та� розмірі,� встановленом�

рішенням� Київради� від� 27.02.2003 р.

№ 271/431� “Про�пайов�� �часть� (внес�и)

інвесторів� (заб�довни�ів)� �� створенні

соціальної� та� інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри�м. Києва”� (із� змінами� та

доповненнями).

4.3. Здійснення� відрах�вань� на� �мо-

вах�та�в�розмірі,�встановленом��рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�16.12.2005

р.�№�609/3070�“Про�встановлення�відра-

х�вань� на� розвито�� та� зміцнення�ма-

теріально-технічної�бази�пожежної�охо-

рони�м.�Києва”.

4.4. Термін�ре�онстр��ції,�б�дівництва

об’є�та�повинен�б�ти�не�більше�норма-

тивно�о,�що�визначається�прое�тно-�о-

шторисною�до��ментацією.

4.5. Сплата� реєстраційно�о� внес��� �

розмірі�1�225,00��рн�за��часть����он��рсі

на�р/р�26004250210178�в�КРФ�ВАТ�КБ

“Хрещати�”�в�м.�Києві,�МФО�300830,��од

ЄДРПОУ�33153915.

Реєстраційний�внесо��сплач�ється�до

отримання� �он��рсної� до��ментації� для

�часті����он��рсі.�Кошти,�сплачені��час-

ни�ом��он��рс��в�я�ості�реєстраційно�о

внес��,�поверненню�не�підля�ають.

4.6. Оздоблювальні� роботи� в

приміщеннях�об’є�та�інвест�вання,�підве-

дення�та�під�лючення�інженерних�мереж

до�об’є�та�інвест�вання,�техноло�ічне�об-

ладнання�та�інші�додат�ові�роботи,�спря-

мовані�на�облашт�вання�об’є�та�інвест�-

вання,�фінанс�ються�інвестором�додат-

�ово�з�ідно�з�розробленою�прое�тно-�о-

шторисною�до��ментацією�об’є�та�інве-

ст�вання.�

4.7.� Співвідношення� між� площею

приміщень,�що�зарахов�ються�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��рома-

ди�м.�Києва,�та�новоствореною�в�рез�ль-

таті�інвестиційної�діяльності�площею,�що

передається���власність�інвестор�,�виз-

начається�на�підставі�затвердженої�в��с-

тановленом�� поряд��� прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації.

4.8.Майново-правові�та�земельні�пи-

тання�виріш�ються�в��становленом��по-

ряд��.

5.�Додат�ові��мови��он��рс�.

5.1.�Надання��часни�ом��он��рс��до-

дат�ових�пропозицій,�спрямованих�зо�-

рема� на� створення� (ремонт,� ре�он-

стр��цію,� б�дівництво)� соціальної� та

інженерно�транспортної�інфрастр��т�ри

КП�“Київпастранс”.

6.� Надання� �он��рсної� до��мен-

тації�та�отримання��он��рсних�про-

позицій� здійснюється�Дире�цією� по

б�дівництв�� об’є�тів� наземно�о� паса-

жирсь�о�о� транспорт�� �ом�нально�о

підприємства� “Київпастранс”� за� адре-

сою:�м.�Київ,�в�л.�Ярославів�Вал,�33-а,

�аб.�№�317,�тел.�(044)�272-00-03,�з�10.00

до�16.00�(з�понеділ�а�по�п’ятницю)�про-

тя�ом� 15� �алендарних� днів� з� дня

оп�блі��вання� о�олошення� про� прове-

дення��он��рс��при�наявності�до��мен-

та,�що� підтвердж�є� сплат�� �часни�ом

реєстраційно�о�внес��.

Для�отримання�довід�ової�інформації,

блан�ів� заяво�� та� �он��рсної� до��мен-

тації,�звертатися�за�адресою:�

01034,� м.� Київ,� в�л.� Ярославів� Вал,�

33-а,��аб.�№�317,�тел.�(044)�272-00-03,

з�10.00�до�16.00�(з�понеділ�а�по�п’ят-

ницю).

Дире�тор�Дире�ції�по�б�дівництв�

об’є�тів�наземно�о�пасажирсь�о�о

транспорт��КП�“Київпастранс”�

І.П.�Б�ря�

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відпо-

відача�Ан�фрієн�ова�Оле�сандра

Оле�сіойвича,�останнє�відоме�місце

проживання:�м.�Київ,�в�л.�Драйзе-

ра,�34/51,��в.�121�в�с�дове�засідан-

ня,�я�е�призначено�на�9.10.2008�ро-

���на�12.00�для�роз�ляд��справи�за

позовом�ЗАТ�“Просто-страх�вання”

до�Ан�фрієн�ова�О.О.�про�відш�о-

д�вання�ш�оди���поряд���ре�рес�.

Адреса� с�д�:� м.� Київ,� пр.� Мая-

�овсь�о�о,�5-а,��аб.�18.

С�ддя�С.В.�Коле�аєва.

Головне��правління�містоб�д�вання,

архіте�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�

повідомляє�про�проведення��ромадсь�о�о�об�оворення

прое�т��Містоб�дівної��онцепції�розміщення�висотних

б�дин�ів�і�спор�д�в�м.�Києві�на�період�до�2020�ро��.

Засідання� відб�деться� 30� жовтня� 2008� ро��� о� 16.00� в� а�товій� залі

АТ “Київпрое�т”,�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�16-22,�др��ий�поверх.

До��часті���об�оворенні�запрош�ються�представни�и�районних�адміністрацій,

деп�тати� районних� рад,� деп�тати� Київради,� �ромадсь�і� ор�анізації,

представни�и�профільних��омісій�при�Київраді.

Громадсь�им�ор�анізаціям�для��часті���засіданні�слід�до�24�жовтня�2008�р.

в�лючно� подати� заяв�� на� ім’я� начальни�а� Головно�о� �правління

містоб�д�вання,� архіте�т�ри� та� дизайн��місь�о�о� середовища�Присяжню�а

В.Ф.� (Головне��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри� та�дизайн��місь�о�о

середовища,� в�л.� Хрещати�,� 32).� У� заяві� обов’яз�ово� зазначити� прізвища

представни�ів��ромадсь�ості.

З�матеріалами� прое�т��Містоб�дівної� �онцепції� розміщення� висотних

б�дин�ів�і�спор�д�в�м.�Києві�на�період�до�2020�ро���можна�ознайомитися�на

сайті� Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� (на� сторінці� Головно�о

�правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища)�та

в�У�раїнсь�ій�а�адемії�архіте�т�ри�(б�льв.�Лесі�У�раїн�и,�26).

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�сл�хання�справи�за�позовом

Бевзю��Ві�торії�Оле�сандрівни�до�Бабичева�В’ячеслава�Андрійовича�відб�деться�13.10.2008

ро���о�17.00�в�приміщенні�Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Заслонова,�18,��аб.�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов.

Втрачен��печат���Дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��—�за�аль-

ноосвітньо�о�навчально�о�за�лад��І ст�пеня�—�“Навчально-вихов-

но�о� �омпле�с�� “Леле�а”� (ідентифі�аційний� номер� 34293044,

адреса: 04210, м.� Київ, пр.� Героїв� Сталін�рада, 10-б)� вважати

недійсною.

До��ва�и�Верижен�а�Ві�тора�Єв�еновича!

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� вас� �� с�дове� засідання� в� я�ості

відповідача� по� цивільній� справі� за� позовом

Патон�Наталії� Володимирівни� до�Верижен�а

Ві�тора�Єв�еновича� про� розірвання�шлюб�,

я�е� призначено� на� 23�жовтня� 2008� ро��� на

9.30� і� відб�деться� за� адресою:�м.� Київ.� в�л.

Хрещати�,�42-А,��аб.�33.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причи-

ни�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що� �� разі� неяв�и� в� с�дове

засідання� без� поважних� причин� або� непові-

домлення�с�д��про�причини�неяв�и�справ��б�-

де�роз�лян�то�за�вашої�відс�тності�на�підставі

наявних���ній�даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до�ч.

9�ст.�74�ЦПК�У�раїни�з�оп�блі��ванням�о�оло-

шення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідом-

леним�про�час�та�місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Г.В.�Ма�арен�о

До��ва�и�Ні�олаєн�а�Ми�оли�Павловича!

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає�вас���с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача�по

цивільній�справі�за�позовом�Міщ��а�М.П.�до�Ні�о-

лаєн�а�П.В.,� третя� особа:�Відділ� �ромадянства,

іммі�рації�та�реєстрації�фізичних�осіб�Печерсь�о�о

РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�про��с�нення�пере-

ш�од�в��орист�ванні�та�розпорядженні��вартирою

та�зняття�з�реєстраційно�о�облі��,�я�е�призначено

на�20�жовтня�2008�ро���на�12.00� і�відб�деться�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�33.

Ви� зобов’язані� повідомити� с�д� про� причини

неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня�без�поважних�причин�або�неповідомлення�с�д��про

причини�неяв�и� справ��б�де�роз�лян�то� за� вашої

відс�тності�на�підставі�наявних���ній�даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до�ч.�9

ст.� 74�ЦПК�У�раїни� з�оп�блі��ванням�о�олошення

про� ви�ли�� відповідач� вважається� повідомленим

про�час�та�місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Г.В.�Ма�арен�о

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва

ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Санжар��Анатолія

Володимировича�(останнє�відоме�місце�прожи-

вання:� Вінниць�а� обл.,� м.� Бар,� в�л.� Коцю-

бинсь�о�о,�6,��в.�22)�в�с�дове�засідання,�при-

значене�на�16.10.2008�ро���на�11.00,�в�зв’яз-

��� з� роз�лядом�цивільної� справи� за� позовом

Брянцева�Дмитра�Володимировича�до�Михаль-

ч��а�Оле�сандра�Сафроновича,�ПП “Камбет”,

Санжари� Анатолія� Володимировича� про

відш�од�вання�ш�оди.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�справа�б�-

де� роз�лян�та� за� відс�тності� відповідача� на

підставі�зібраних�по�справі�до�азів.

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

�аб.�21,�с�ддя�Яцен�о�Н.О.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва� (Київ,� Я��ба� Коласа,� 27-а,

с�ддя� Бабич� Н.Д.)� повідомляє,� що

15.10.08 р.�о�10.00�б�де�роз�лядатися

справа� за� позовом�Дячен�о� Інни�Ми-

хайлівни� до� ТОВ� “На��ово-виробнича

фірма� “ВЕСТ”� про� визнання� права� на

майнове�(речове)�право�на�об’є�т�не-

завершенно�о�б�дівництва.�ТОВ�“НВФ

“Вест”,�що�знаходиться�в�м.�Києві,�пло-

ща�Святошинсь�а,�1,�ви�ли�ається�до

с�д��в�я�ості�відповідача,���разі�неяв-

�и� справа� б�де� роз�лян�та� за� відс�т-

ності� їх� представни�а� з� постановлен-

ням�по�справі�заочно�о�рішення.

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

ли�ає�Федотова�Оле�сандра�Оле�сандровича�в

я�ості� відповідача� по� цивільній� справі� №2-

4988/2008� ро��� за� позовом� Карло� Наталії

Петрівни�до�Федотова�Оле�сандра�Оле�санд-

ровича,�3-тя�особа:�ВГІРФО�Оболонсь�о�о�РУГУ

МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�про��с�нення�переш�од

в� �орист�ванні� та� розпорядженні� приватною

власністю�шляхом�зняття�з�реєстрації���с�дове

засідання�на�16�жовтня�2008�ро���о�12.00.

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

�аб.�18.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,

я�а� бере� �часть� �� справі,� предбачені� ст.� ст.

169,�170�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повторно�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�в�я�ості

відповідача�Пор�ць�о�о�Сер�ія� Геор�ійовича,

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

тиросяна,� 24,� �в.� 56,� по� справі� за� позовом

Уточ�іна�Дмитра�Васильовича� про� стя�нення

бор��.

Роз�ляд�справи�призначено�на�9.00�5��р�д-

ня� 2008� ро��� в� приміщенні�Шевчен�івсь�о�о

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

в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-б,��аб.�30.

В�разі�неяв�и�відповідача�Пор�ць�о�о�Сер�ія

Геор�ійовича�в�с�дове�засідання�справа�б�де

роз�лядатися�за�йо�о�відс�тності�за�наявними

�� справі� до�азами.�Крім� то�о,� с�д�роз’яснює

відповідач��йо�о�обов’язо��повідомити�с�д�про

причини�неяв�и�в�с�дове�засідання.

С�ддя�Н.П.�Б�жа�

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 3, серія� А,

№ 111239� на� ім’я� Роздоб�ть�а

Я�ова� Я�овича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 377343�на�ім’я�Осіпен�а�Оле�-

сандра�Михайловича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 251156�на�ім’я�Балимова�І�о-

ря� Оле�сандровича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 377234�на�ім’я�Простинсь�о-

�о�Юрія�Оле�сандровича�вважа-

ти�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 501547� на� ім’я� Горб�нової

Тетяни� Іванівни� вважати

недійсним.

� Посвідчення� особи, я�а� по-

страждала� внаслідо�� чорно-

бильсь�ої��атастрофи,��ате�орія

1, серія� А, № 025435� на� ім’я

Нинь�а�Володимира�Гри�орови-

ча�вважати�недійсним.

� Посвідчення� особи, я�а� по-

страждала� внаслідо�� чорно-

бильсь�ої��атастрофи,��ате�орія

1, серія�А, № 422639�на�ім’я�Ко-

зира�Оле�сандра�Васильовича

вважати�недійсним.

� Посвідчення��ромадянина,�я�ий

ева��йований���1986�році�із�зони

відч�ження,��ате�орія�2, серія�Б,

№ 086322� на� ім’я�Побережню�

Валентини�Володимирівни�вва-

жати�недійсним.

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 2663
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Юрій ВАРИВОДА, дизайнер:
— Я с аж одраз — це прис т-

ність під час поло ів, оли наро-
дж вала моя сестра-двійняш а,
старша за мене на 20 хвилин. У
неї починалися перейми, я б в по-
р ч і саме збирався іти, а вона
просить: "Юро, залишся! Не змо-
ж без тебе". І я залишився підтри-
мати, навіть п повин перерізав.
Ми із сестрою 27 ро ів др жимо:
і в дитячий садо ходили разом, за
однією партою сиділи, б ли на од-
ном рсі...

Володимир ЄШКІЛЄВ, пись-
менни :
— Най оловніша подія, що я на-

родився! Я що об'є тивно, то з по-
дій найбільше запам'яталася дво-
одинна медитація Є ипті, в пі-
раміді фараона Теті. Це відвід ван-
ня монастиря Лама Юре в Тибеті,

переб вання печері свято о На-
ропи. Та ож подорож вав до
ам'яних мо ил під Мелітополем. У
Тибет їздив я приватна особа: д -
же хотів потрапити, і потрапив. А
нині я переб ваю Карпатах, не-
подалі Хотина, де знімаємо одн
з найбільших святинь — жрець ий
центр Західної У раїни часів I сто-
річчя до н. е.— I сторіччя н. е. Ми
відвід ємо один із са ральних цен-
трів У раїни та Європи.

О сана КАРАВАНСЬКА, мо-
дельєр:
— Не поділяю події в моєм жит-

ті на оловні й не оловні. Я вели-
а оптиміст а, і ожна подія, тро-
хи більша за посередність, же
приємна! Не ставлю на одн ва
подорожі, одр ження чи наро-
дження дитини і не пра н до жод-
но о порівняння!

Ãîëîâíà ïîä³ÿ 
â ìîºìó æèòò³...

Оле сій Плотни ов, народний деп тат У раїни:
— Сам жін , далі розтл мач вати не б д .

Оле сандр Горностай, дире тор Національно о
симфонічно о ор естр У раїни:
— По ляд. А за ним вже вся решта. То є ци л — по-

ляд, доти пальців, а відта доти ст.

Оль а С мсь а, а триса:
— Це я в таблиці Мендєлєєва хімічна спол а,
ожної жін и — своя. Це омпле с всьо о: по ляд,

енер ети а, жіночність. У о ось це вроджені я ості, а
о ось треба вчити. І це, повірте, вели а праця. Вза-
алі, питання про се с альність жін и — д же індиві-
д альне, хтось бачить се с альність в одном , хтось
іншом .

Андрій К р ов, письменни :
— Манер поведін и, манер розмови і очі. Колір

очей для мене абсолютно не рає ролі. Головне, щоб
по ляд жін и б в ма симально живим, інтри ючим, з
ма ічним блис ом.

Ùî âè ââàæàºòå íàéá³ëüø
ñåêñóàëüíèì ó æ³íö³?

Êèÿíè ïðèð³âíþþòü
ïîñàäó òà äèòèíó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Íàðîäæåííÿ äèòèíè — 34 %
2. Îòðèìàííÿ ïîñàäè — 34 %
3. Îòðèìàííÿ íàãîðîäè — 11 %
4. Øëþá — 11 %
5. Îòðèìàííÿ îñâ³òè — 6 %
6. Ñëóæáà â àðì³¿ — 4 %

Êîðîëåâà åïàòàæó
²ðåíó Êàðïó âèçíàëè íàéñåêñóàëüí³øîþ 
ïèñüìåííèöåþ

Âèêëèêàº çàõâàò óïåðò³ñòü, ç
ÿêîþ ìîëîäà ïèñüìåííèöÿ ðî-
áèòü óñå äëÿ òîãî, ùîá ï³äòðèìó-
âàòè ñâîþ "ïîãàíó ðåïóòàö³þ". Íà
öå ñïðÿìîâàí³ ³ ¿¿ åïàòàæíå ïî-
âîäæåííÿ íà ñöåí³ ï³ä ÷àñ êîí-
öåðò³â ãóðòó ç îäíîéìåííîþ íà-
çâîþ "Quarpa", ³ çéîìêè äëÿ æóð-
íàëó Playboy. Òà é íàçâè ðîìàí³â

ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå: "Ôðîéä áè
ïëàêàâ" (2004), "Ïåðëàìóòðîâå
ïîðíî" (2005), "Bitches Get Every-
thing" ("Ñóêè îòðèìóþòü óñå",
2007).

Äî òîãî æ ²ðåíà çàâæäè âèð³ç-
íÿºòüñÿ îðèã³íàëüí³ñòþ ÿê
âáðàííÿ, òàê ³ íåñòàíäàðòí³ñòþ
â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ æóðíà-

ë³ñò³â. Íà âðó÷åííÿ ãðàìîòè
"Ñåêñ-ñèìâîëà óêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè" Êàðïà ïðèéøëà â îáðà-
ç³ í³ìôåòêè ³ç ïëþøåâèì âåä-
ìåäèêîì ó ðóêàõ ³ â ìàéö³, ÿêà
ï³äêðåñëèëà îêðóãë³ñòü áþñòó. À
íà çàïèòàííÿ, ÿê ïèñüìåííèöÿ
ïî÷óâàºòüñÿ â ðîë³ ñåêñ-ñèìâî-
ëó, Êàðïà â³äïîâ³ëà, ùî õî÷å
ñïàòè. ² öå, ìàáóòü, íàéêðàùèé
àðãóìåíò íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðà-
âèëüíîñò³ âèáîðó ÷èòà÷³â — îò-
æå, í³÷ ó ïèñüìåííèö³ áóëà áóð-
õëèâîþ.
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ãðóäíÿ 1980 ðîêó â ×åðêàñàõ.
2003-ãî çàê³í÷èëà ôàêóëüòåò
ôðàíöóçüêî¿ ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêî-
ãî ë³íãâ³ñòè÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
²ðåíà Êàðïà, êð³ì ë³òåðàòóðíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ é ðîáîòè â ìóçè÷íîìó
ãóðò³, âåäó÷à óêðà¿íñüêîãî MTV.
À íåùîäàâíî Êàðïà âèéøëà çà-
ì³æ çà ïèñüìåííèêà ³ PR-ùèêà
Àíòîíà Ôð³äëÿíäà. Ìîæå, íå-
âäîâç³ çì³íèòü ³ì³äæ ³ ñòàíå äîá-
ðîïîðÿäíîþ äðóæèíîþ?
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Головна подія в
моєму житті:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé, 2—5

ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+18°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +17°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+14...+17°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+20°Ñ, âíî÷³ +11...+13°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +12...+14°Ñ, âíî÷³ +8...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Âäåíü áåç îïàä³â, âíî÷³
íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ñõ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+18...+20°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ірена Карпа зб дж є не тіль и читаць яв

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

За версією азети "Др читача", раїнсь письмен-
ницю й співач Ірен Карп названо найсе с альні-
шою літератор ою. Під час олос вання на Львівсь ом
фор мі ни овидавців, а та ож на інтернет-сайті азети
вона здоб ла найбільш іль ість олосів, випередивши
Марію Матіос і Ларис Денисен о, я і посіли відповід-
но др е й третє місця. На вибір читачів вплин ла не
лише досить приваблива, хоч і неординарна зовніш-
ність Ірени, а і її літерат рна творчість, прося н та
се с альною темати ою. Створюваний самою співач-
ою імідж "по аної дівчин и", очевидно, зб дж є чоло-
ві ів.


