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Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îñîáèñòî ïåðåâ³ðèâ áóä³âíèöòâî ï³äçåìêè

Ìåòðî áóäóºòüñÿ, 
íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî

Íèí³ íà â³äð³çêó ï³äçåìêè â³ä
ñòàíö³¿ "Ëèá³äñüêà" äî "Âàñèëü-
ê³âñüêî¿" Êóðåí³âñüêî-×åðâîíî-
àðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ñïîðóäæåíî ìàé-
æå 90 â³äñîòê³â òóíåë³â. Îêð³ì
öüîãî, ïðîêëàäåíî ïîíàä ïîëîâè-
íó âñ³õ êîë³é. Ïðàêòè÷íî ãîòîâ³ é

ñàì³ ñòàíö³¿. Òàê, íà "Äåì³¿âñüê³é"
çàëèøèëîñÿ çìîíòóâàòè åñêàëà-
òîðè, à íà "Ãîëîñ³¿âñüê³é" òà "Âà-
ñèëüê³âñüê³é" íåçàáàðîì ïî÷íóòü
îáëèöüîâóâàòè ïëèòêîþ ôîéº ³
ïëàòôîðìè. Ó÷îðà â öüîìó ïåðå-
ñâ³ä÷èâñÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-

ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³ä ÷àñ
ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè. Â³í ïðî¿õàâ íî-
âèì òóíåëåì, îãëÿíóâ ðîáîòó òó-
íåëåïðîõ³äíèöüêèõ êîìïëåêñ³â,
ÿê³ñòü îçäîáëåííÿ ñòàíö³é. Íà
æàëü, îäèí ³ç ùèò³â ïðîñòîþº ÷å-
ðåç ñêëàäí³ ãåîëîã³÷í³ óìîâè. Â

îäíîìó òóíåë³ ï³äíÿëàñÿ âîäà é
ñòàëîñÿ ï³äòîïëåííÿ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
ÂÀÒ "Êè¿âìåòðîáóä" Âîëîäèìèðà
Ïåòðåíêà, áóäóâàòè äîâîäèòüñÿ ó
òÿæêèõ ã³äðîëîã³÷íèõ óìîâàõ.
"Íàðàç³ ó íàñ ïðàöþþòü ÷îòèðè
ùèòîâèõ êîìïëåêñè. Ç íèõ äâà —
ñó÷àñí³, ÿê³ ðóõàþòüñÿ íàçóñòð³÷
îäèí îäíîìó,— ðîçïîâ³â â³í.
— Àãðåãàòè ìàþòü çóñòð³òèñÿ â
ëèñòîïàä³. ²ç 800 ì âîíè ïðîéøëè
600 ì. Àëå íà îäíîìó ç â³äòèíê³â
ç íåâåëè÷êîãî ñòðóìêà óòâîðèëî-
ñÿ îçåðî. Äîâåëîñÿ âíåñòè êîðåê-
òèâè. Àëå öå íå ïîçíà÷èòüñÿ íà
òåðì³íàõ çäà÷³ îá'ºêòà â åêñïëó-
àòàö³þ". Çà éîãî ñëîâàìè, áóä³-
âåëüíèê³â òóðáóº ³íøå. Îòîæ
çâåðíóâñÿ äî ìåðà ïî äîïîìîãó

÷åðåç çàòðèìêó ³ç âèïëàòîþ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòí³.

Ï³ñëÿ ïî¿çäêè Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ñêàçàâ: "ß ïîâèíåí áóâ
îñîáèñòî ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ÿê òðè-
âàþòü ðîáîòè, âèòðà÷àþòüñÿ áþ-
äæåòí³ êîøòè. Ìåíå ö³êàâèëî àá-
ñîëþòíî âñå — â³ä óìîâ ïðàö³ äî
åêñïëóàòàö³¿ òóíåëåïðîõ³äíèöüêèõ
ùèò³â. Ùîäî ìàñøòàá³â ïðîêëà-
äàííÿ ï³äçåìêè â³ä "Ëèá³äñüêî¿"
äî "Âàñèëüê³âñüêî¿", òî öå êîøòóº
ïîíàä 1 ìëðä 600 ìëí ãðí. Ç óðà-
õóâàííÿì ñïîðóäæåííÿ Ïîä³ëü-
ñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó öÿ ñóìà çíà÷íî ïåðåâè-
ùóâàòèìå áþäæåò áàãàòüîõ îáëàñ-
íèõ öåíòð³â Óêðà¿íè".

За інчення на 3-й стор.
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По станції “Деміївсь ій” вже можна пройтися на підборах
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий ознайомився з перебі ом б -
дівництва К ренівсь о-Червоноармійсь ої іл и метрополітен від "Либідсь ої" до
"Василь івсь ої". Нині спор дження станцій завершено на 80—90 відсот ів. Незаба-
ром почн ть монт вати ес алатори, оздоблювати плит ою приміщення. Щоправда,
дея і оре тиви в робот внесли с ладні еоло ічні мови та світова е ономічна
риза. Та метроб дівці обіцяють здати об'є т до Ново о ро . За алом нова іл а
підзем и ошт є понад 1 млрд 600 млн рн. Для остаточно о завершення робіт по-
трібно 652 млн рн.



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  10 жовтня 2008

Öåíòð Êèºâà îá³ãð³âàº äîâîºííà
òåïëîñòàíö³ÿ
×åðåç çíîøåíå îáëàäíàííÿ òðè ðàéîíè ìîæóòü çàëèøèòèñÿ áåç òåïëà
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Часті аварії тепломереж
Києві річ за ономірна. Та
й не дивно — 70 % об-
ладнання енер осистеми
зношене. На тепловій
станції, що обі ріває цен-
тральні райони Києва,
працюють отли, встанов-
лені 1937 році. Коштів,
я і сплач ють споживачі,
вистачає лише на оплат
аз . Ре онстр цію сис-
теми фінанс вали щоріч-
но лише на 20—30 % від
потреби. Що можна зро-
бити, аби місто не зали-
шилося без тепла, вивча-
тиме спеціальна робоча
р па Київради. Виснов и
оприлюднять 22 жовтня.
До то о час очі ють но-
вої ціни на аз, а відпо-
відно, й про ноз ють нов
вартість ом нальних по-
сл .

Ïîïðè òå, ùî ðîçïî÷èíàºòüñÿ
îïàëþâàëüíèé ñåçîí, Êàáì³í äîñ³
íå âèçíà÷èâ ö³íó ãàçó í³ äëÿ ñïî-
æèâà÷³â, í³ äëÿ åíåðãåòèê³â. Òîìó
íåâ³äîìî, ñê³ëüêè ãðîøåé ïîòð³á-
íî áóäå çàòðàòèòè, ùîá îá³ãð³òèñÿ
âçèìêó. Òèì ÷àñîì ñïåö³àëüíà ðî-
áî÷à ãðóïà Êè¿âðàäè ðîçïî÷àëà âè-
â÷åííÿ òåõí³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ñòîëè-
ö³ äî çèìè.

“Ãîëîâíå íàøå çàâäàííÿ —
ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, âðàõó-
âàòè âñ³ ïðîáëåìè ³ íàïðàöþâà-
òè âèñíîâêè, ÿê ï³äòðèìàòè åíåð-

ãîñèñòåìó ì³ñòà”,— çàçíà÷èâ ãî-
ëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè Þð³é Áîíäàð.

Ïåðøèì îá’ºêòîì ïåðåâ³ðêè ñòà-
ëà òåïëîâà ñòàíö³ÿ ¹ 1. Çâ³äòè ãà-
ðÿ÷ó âîäó ïîäàþòü ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé, Ïå÷åðñüêèé, Ãîëîñ³¿âñüêèé
òà Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîíè. ×åðåç
àêòèâíó ðîçáóäîâó ê³ëüê³ñòü ñïî-
æèâà÷³â ïîñò³éíî çðîñòàº, à ç íè-
ìè é íàâàíòàæåííÿ. Ïîïðè öå, ÿê
ðîçïîâ³â äèðåêòîð òåïëîâèõ ìåðåæ
“Êè¿âåíåðãî” Âîëîäèìèð Ñåìå-
íîâ, íà ñòàíö³¿ åêñïëóàòóþòü îá-
ëàäíàííÿ ùå ç ÷àñ³â ¿¿ â³äêðèòòÿ —
1937 ðîêó.

“Îáëàäíàííÿ çíîøåíå íà 100
â³äñîòê³â. Ùîá íå âèíèêëî ñåð-
éîçíèõ ïðîáëåì ³ç òåïëîçàáåçïå-
÷åííÿì íàçâàíèõ ðàéîí³â, ðåêîí-
ñòðóêö³þ ñë³ä ïðîâåñòè ó íàé-
áëèæ÷èé ÷àñ”,— çàçíà÷èâ ïàí Ñå-
ìåíîâ. Íàñïðàâä³ ðåìîíò óæå ðîç-
ïî÷àëè. Çàì³íèëè äèìîâó òðóáó,
äåìîíòóâàëè òðè ñòàðîâèííèõ
êîòëè. Íèí³ ïîòð³áíî âñòàíîâèòè
íîâó ñèñòåìó õ³ì³÷íî¿ î÷èñòêè âî-
äè. Îäíàê ðîáîòè çóïèíèëèñÿ ÷å-
ðåç íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ. Çà-
ãàëîì íà âñ³ ðîáîòè íà ñòàíö³¿ ïî-
òð³áíî ïîíàä 1 ìëðä ãðí.

Ïåðåâ³ðèëè â÷îðà é ê³ëüêà òåï-
ëîâèõ ïóíêò³â, ç ÿêèõ ãàðÿ÷ó âî-
äó ðîçïîä³ëÿþòü íà áóäèíêè. Çäå-
á³ëüøîãî òðóáè íà íèõ ä³ðÿâ³, à
íàñîñè ÷àñ â³ä ÷àñó çóïèíÿþòüñÿ.
Ïîáóâàëè äåïóòàòè ³ íà â³äðåìîí-
òîâàíîìó ÒÏ. Îáëàäíàííÿ ñòî¿òü
íîâå òà çàðóá³æíå, òîæ ³ âòðàòè
ì³í³ìàëüí³. Îäíàê ðåêîíñòðóêö³ÿ
ïóíêòó, ÿêèé îáñëóãîâóº äâà áà-
ãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíêè, îá³é-
øëàñÿ ó 300 òèñ. ãðí.

Ïðàêòè÷íî àâòîíîìíà ñèñòåìà
òåïëîïîñòà÷àííÿ îáëàøòîâàíà íà
âóëèö³ Íîâîâîêçàëüí³é, 19. Òàì
2004 ðîêó ïîáóäóâàëè ñó÷àñíó êî-

òåëüíþ ç âèêîðèñòàííÿì í³ìåöü-
êèõ òåõíîëîã³é. Îá’ºêò îáñëóãî-
âóº àâòîìàòèçîâàíî ëèøå îäèí
äèñïåò÷åð. Çâåäåííÿ òàêî¿ êîòåëü-
í³ êîøòóº ïðèáëèçíî 4 ìëí, à
îêóïîâóºòüñÿ âîíà âïðîäîâæ 5 ðî-
ê³â. Çàãàëîì æå â ì³ñò³ ìàéæå 300
êîòåëåíü, êîæíà ìàº ï³âñòîë³òí³é
â³ê. 20 % ãàçó òàì ñïàëþþòü, “îá³-
ãð³âàþ÷è ïîâ³òðÿ”.

“Ïîíàä 70 â³äñîòê³â ìåðåæ çíî-
øåí³. Ìè âèêîðèñòîâóºìî ðåñóð-
ñè ùå ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, âïðî-

äîâæ 10 ðîê³â âèä³ëÿþ÷è ëèøå
20—30 â³äñîòê³â êîøò³â â³ä ïî-
òð³áíèõ íà ðåêîíñòðóêö³þ”,—
ðîçâ³â ðóêàìè Þð³é Áîíäàð. Êð³ì
íåäîñòàòíüîãî ô³íàíñóâàííÿ, íà
ñèñòåìó åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ Êè-
ºâà ÷åêàº íîâèé óäàð — çðîñòàí-
íÿ ö³íè íà ãàç. Äî öüîãî íà íüî-
ãî âèòðà÷àëè âñ³ êîøòè, ùî íàä-
õîäèëè â³ä ñïîæèâà÷³â. Íà á³ëü-
øå ¿õ íå âèñòà÷àº.

“Ç 1 ëèñòîïàäà ö³íà ãàçó Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà äëÿ åíåðãîâèðîá-

íèê³â ìîæå çðîñòè äëÿ ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ç 700 äî 1500
ãðí çà òèñ. êóá³â”,— çàçíà÷èâ ãî-
ëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè. Òàê ñàìî äî-
ñ³ Êàáì³í íå ïîâ³äîìèâ, ñê³ëüêè
êîøòóâàòèìå ãàç äëÿ íàñåëåííÿ.
Â³ä öèõ îáñòàâèí çàëåæàòèìå, íà-
ñê³ëüêè çðîñòå âàðò³ñòü êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã äëÿ íàñåëåííÿ. Ñâî¿
âèñíîâêè, ùî ïîòð³áíî ðîáèòè â
ñôåð³ ÆÊÃ ì³ñòà, àáè íå îïèíè-
òèñÿ â êðèçîâ³é ñèòóàö³¿, ðîáî÷à
ãðóïà îïðèëþäíèòü 22 æîâòíÿ

Ñåðã³é ÁÅÐÅÇÅÍÊÎ: “Ìè õî÷åìî â³äïðàâëÿòè
íàøèõ ñòóäåíò³â çà êîðäîí 
íà ³íòåëåêòóàëüí³ ðîáîòè, à íå â êàôåòåð³¿”
У столиці розпочалася
восьма Європейсь а он-
ференція міністрів із пи-
тань сім'ї, молоді та спор-
т . Про те, я і прое ти в її
рам ах план є реаліз вати
місто, "Хрещати " розпо-
вів начальни Головно о
правління КМДА з відпо-
відної проблемати и.

— Â³äñüîãîäí³ Êè¿â çóñòð³÷àº
âîñüìó ªâðîïåéñüêó êîíôåðåíö³þ
ì³í³ñòð³â ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.
Ïðèáóëè ïðåäñòàâíèêè ìàéæå 50
êðà¿í. ßê³ òåìè îáãîâîðþâàòèìóòü?

— Îñíîâíèõ áëîê³â ïèòàíü ÷î-
òèðè. Ïî-ïåðøå, öå ïèòàííÿ òî-
ëåðàíòíîñò³ òà â³äñóòíîñò³ äèñêðè-
ì³íàö³¿ çà áóäü-ÿêîþ ðàñîâîþ
îçíàêîþ. Âîíî âæå äàâíî àêòóàëü-
íå â ªâðîï³, òîìó é íàì ÷àñ çâåð-
íóòè óâàãó, çâàæàþ÷è íà ê³ëüê³ñòü
íàïàä³â, ÿê³ ñüîãîäí³ ç÷èíÿþòü íà
ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ íàö³îíàëü-
íîñòåé. Êð³ì òîãî, ïðîáëåìà ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. Âîíà áåçïîñåðåä-
íüî ïîâ’ÿçàíà ç ³íòåãðàö³ºþ â ªâ-
ðîïó. Áåçóìîâíî, îáãîâîðþâàòè-
ìóòü ïèòàííÿ îñâ³òè, çîêðåìà Áî-
ëîíñüêîãî ïðîöåñó. Óêðà¿íà ìàº
çðåøòîþ îòðèìàòè íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè, ÿê³ â³äïîâ³äàòèìóòü ºâðî-
ïåéñüêèì ñòàíäàðòàì. Íó ³ íàîñòà-

íîê, çàãàëüíèé ðîçâèòîê ìîëîä³æ-
íî¿ ïîë³òèêè, ì³æíàðîäí³ ïðîãðà-
ìè îáì³íó. Öÿ êîíôåðåíö³ÿ — öå
ïëàí ä³é àáî ïîðÿäîê äåííèé ìî-
ëîä³æíî¿ ïîë³òèêè äî 2020 ðîêó.

— ×è º ï³äãîòîâëåí³ ïðîãðàìè
ì³ñòà, ÿê³ íà êîíôåðåíö³¿ ïëàíó-
þòü ï³äïèñàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðàöå-
âëàøòóâàííÿì ñòóäåíò³â?

— Íàðàç³ äëÿ íàñ äóæå âèã³ä-
íî, ùî çàòâåðäæåíîãî ïëàíó ä³é
ó ìîëîä³æí³é ñôåð³ âñ³º¿ ªâðîïè
íåìàº ³ ôîðìóâàòèìóòü éîãî â
Êèºâ³. Ï³äïèñàâøè òàêó äåêëàðà-
ö³þ çà ðåçóëüòàòàìè êîíôåðåíö³¿,
òàì óæå äå-ôàêòî áóäå ïðèñóòíÿ
Óêðà¿íà. Áàãàòî ïðîöåñ³â ï³ñëÿ
öüîãî äîêóìåíòà îòðèìàþòü îô³-
ö³éíèé õàðàêòåð, ³ ìè çìîæåìî

ï³äïèñóâàòè íå ÿê³ñü ã³ïîòåòè÷í³
ïðîåêòè, ÿê³ õî÷åìî áà÷èòè, à
êîíêðåòí³ ñòðàòåã³¿. Íàïðàöþâàí-
íÿ, áåçóìîâíî, º. Íà ñüîãîäí³ íà-
ø³ ñòðóêòóðè ç ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ ôóíêö³îíóþòü çà êîðäîíîì.
Çàïðàöþâàëè ïðîãðàìè, äå ñòó-
äåíòè ìîæóòü çàðîáëÿòè êîøòè,
îòðèìóâàòè ñåðòèô³êàòè ïðî âè-
êîíàííÿ ïåâíèõ ðîá³ò, îñê³ëüêè
ðàí³øå öå áóâ ëèøå îáì³í äîñâ³-
äîì. ß äóìàþ, ùî çà ðåçóëüòàòà-
ìè äåêëàðàö³¿ ìè çìîæåìî çàïóñ-
òèòè áàãàòî íàïðÿìê³â, ÿê³ ñüîãî-
äí³ ïîêè ùî çàëèøàþòüñÿ ëèøå
íà ïàïåð³.

— ßêèé äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í õî÷å ïåðåéíÿòè ñòîëèöÿ?

— Äóæå á õîò³ëîñÿ íàñàìïåðåä
íàëàãîäèòè ÷³òêó ìîäåëü îáì³íó
ñòóäåíòàìè. Ùîá õî÷à áè ðàç íà
ð³ê ìè ìîãëè ïðèéìàòè ó ñåáå ³íî-
çåìíèõ ñòóäåíò³â òà â³äïðàâëÿòè
íà ñòàæóâàííÿ íàøèõ. Êè¿â çàëè-
øàºòüñÿ ÷è íå ºäèíèì â Óêðà¿í³,
ÿêå ìàº ðåñóðñ çàáåçïå÷óâàòè òà-
êèé îáì³í ³ â³äïîâ³äíî íàâ÷àòè ÷î-
ãîñü ñâî¿õ ñòóäåíò³â.

— ßê íèí³ ïðàöþþòü ïðîãðàìè
îáì³íó? ßê³ ñôåðè, ïðîôåñ³¿ âîíè
îõîïëþþòü?

— Íà æàëü, ó íàñ â Óêðà¿í³
íàéïîøèðåí³øà ïðîãðàìà ç îá-

ì³íó — öå Work and Travell. Àëå
âîíà àáñîëþòíî íå âèêîíóº ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ ôóíêö³¿. Ñòóäåíòè
ïðîñòî ¿äóòü äî ÑØÀ, ïðàöþþòü
ó êàôåòåð³ÿõ ÷è íà ³íøèõ ïðîñ-
òèõ ðîáîòàõ. Óñå, ùî âîíè ìî-
æóòü ïîçà òèì, öå ïîáà÷èòè êðà-
¿íó òà ï³äíÿòè ð³âåíü ìîâè. Íàñ
öå íå âëàøòîâóº, ìè õî÷åìî, ùîá
ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ ³ ìîëîäü ¿õà-
ëà íà âèñîêî³íòåëåêòóàëüí³ ðîáî-
òè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ìàòè äî-
ãîâîðè íà ð³âí³ ì³í³ñòåðñòâ.

— ×è áóäå ì³ñüêà âëàäà çàëó÷à-
òè íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â, ìîæëè-
âî, íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ ³ âèõîâó-
âàòè ã³äíèõ ôàõ³âö³â äëÿ óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîì?

— Çâè÷àéíî, ìè áóäåìî íàìàãà-
òèñÿ öå ðîáèòè. Îäíàê öå ïèòàí-
íÿ âàæëèâå íå ëèøå äëÿ ñòîëèö³,
à é äëÿ âñ³º¿ äåðæàâè. Ìîëîäü ïî-
òð³áíî çàëó÷èòè ïðàöþâàòè ó âëàñ-
í³é äåðæàâ³, áî ìè ìîæåìî îïè-
íèòèñÿ â ñèòóàö³¿, êîëè ì³ñòî â³ä-
ïðàâëÿòèìå òàëàíîâèòèõ ìîëîäèõ
êèÿí, à âîíè íå çàõî÷óòü ïîâåðòà-
òèñÿ. Òîìó ïèòàííÿ çàëèøàºòüñÿ
äèñêóñ³éíèì ³ ïîòðåáóº ðåãóëþ-
âàííÿ ç áîêó äåðæàâè

Розмов вела
Натал а МАКОГОН,

“Хрещати ”

Обладнання на тепловій станції №1 на сьо одні тримається на "добром слові", бо встановлювали йо о ще 1937 році
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Íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî
çäàäóòü â÷àñíî

×åðåç ÷îòèðè äí³ Óêðà¿íà â³äçíà÷àòè-
ìå ñóìíó äàòó — ð³÷íèöþ òðàãåä³¿ ó Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêó, äå âíàñë³äîê âèáóõó ãàçó
â 10-ïîâåðõ³âö³ çàãèíóëè 23 îñîáè. Öÿ
ïîä³ÿ çìóñèëà áàãàòüîõ çàìèñëèòèñÿ, íà-
ñê³ëüêè ëþäè çàñòðàõîâàí³ â³ä òàêèõ àâà-
ð³é. Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé îäðàçó ï³ñëÿ àâàð³¿ äîðó÷èâ ÂÀÒ
“Êè¿âãàç” ïîñèëèòè êîíòðîëü çà åêñïëó-
àòàö³ºþ ãàçîâèõ ñèñòåì ó ñòîëèö³. À Êè-
¿âðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñ-
òà ï³ä áóä³âíèöòâî ïóíêò³â àâàð³éíèõ
áðèãàä ãàçîâèê³â. Ñåðåä òèõ, êîãî ïèòàí-
íÿ áåçïåêè ìåøêàíö³â çàëèøèëî áàéäó-
æèìè, — äåÿê³ ðàéîíí³ ÷èíîâíèêè.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ “Êè¿âãàçó” Ñåðã³é Ñëºïêàíü,
íèí³ ó ì³ñò³ ãîñòðî ïîñòàëà ïðîáëåìà
ñêîðî÷åííÿ îïîðíèõ ïóíêò³â êîìïàí³¿.
Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ öåíòðàëüíèõ
ðàéîí³â. Ì³ñöåâ³ ÷èíîâíèêè â³äìîâëÿþ-

òüñÿ ïðîäîâæóâàòè ç ãàçîâèêàìè äîãîâî-
ðè íà îðåíäó ïðèì³ùåíü. À â³äòàê, ëþ-
äè, êîòð³ ìàþòü ãàðàíòóâàòè áåçïåêó êè-
ÿí, ñèäÿòü íà âàë³çàõ.

Öþ ñèòóàö³þ ï³äòâåðäèâ ³ íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî: “Ïðîá-
ëåìà ó òîìó, ùî âëàäà ðàéîí³â ñàìîñò³é-
íî ñõâàëþº ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó îá’ºê-
ò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåâíèì îñî-
áàì. ², íà æàëü, íå çàâæäè òàê³ ð³øåííÿ
âèõîäÿòü ç ïîòðåá ãðîìàäè”.

Êîìïàí³¿ “Êè¿âãàç” íàëåæèòü 37
îïîðíèõ ïóíêò³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòü ïîíàä
2,5 ì³ëüéîíà àáîíåíò³â. Ïðîáëåìè âèíèê-
ëè ç ø³ñòüìà ³ç íèõ, ðîçòàøîâàíèõ ó öåí-
òðàëüíèõ ðàéîíàõ. “Ö³ ïðèì³ùåííÿ ó äó-
æå ïîãàíîìó ñòàí³. Ìè õîò³ëè ïîë³ïøè-
òè óìîâè, àáè áóëî êîìôîðòí³øå ïðàöþ-
âàòè, àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïðèâàòèçó-
âàòè ¿õ. Òà ùîéíî ìè çàâåëè ïðî öå ìî-

âó, ÿê ïî÷àëè â³äìîâëÿòè ó ïðîäîâæåíí³
îðåíäè”, — ðîçïîâ³â ïàí Ñëºïêàíü.

Òîð³ê “Êè¿âãàçó” ÷åðåç ñóä äîâåëîñÿ
â³äñòîþâàòè ïðàâî íà ïðèì³ùåííÿ íà
âóë. Ëüâà Òîëñòîãî. Ñóäèòèñÿ çà íüîãî
äîâåëîñÿ é öüîãî ðîêó. Çðåøòîþ â³ääà-
ëè ô³ðì³ “Ñâ³òàíîê”, ÿêà ðåìîíòóº îäÿã.
Ùå òðè îá’ºêòè ó öåíòð³ ì³ñöåâà âëàäà
âèñòàâèëà íà êîíêóðñ ³ ïåðåäàëà ñòðóê-
òóðàì, ÿê³ çàïðîïîíóâàëè íà 5—10 ãðí
á³ëüøå, í³æ “Êè¿âãàç”.

Ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Â³ê-
òîð Ïèëèïèøèí êàæå, ùî “Êè¿âãàç” ÿê
êîìåðö³éíà ñòðóêòóðà ìàº ïëàòèòè êî-
ìåðö³éíó ö³íó. “×îìó âîíè íå õî÷óòü ïå-
ðåéòè â ïðèì³ùåííÿ, ïðèì³ðîì, íà Ñèð-
ö³, Íèâêàõ? Ìè ðàäî òàê³ íàäàìî, ³ “Êè-
¿âãàç” ìàòèìå çìîãó îáñëóãîâóâàòè êèÿí
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. À çà îäíó ãðèâ-
íþ ñèä³òè íà Õðåùàòèêó âîíè íå áó-
äóòü”, — çàÿâèâ êåð³âíèê 

“Êè¿âãàç” ì³íÿº ïðîïèñêó 
Îïîðí³ ïóíêòè êîìïàí³¿ ïåðåì³ùóþòü ç öåíòðó íà ïåðèôåð³þ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом останніх трьох місяців
місті демонтовано 486 неза-
онно встановлених об’є тів
зовнішньої ре лами, з них знач-
н частин становлять р пно-
форматні онстр ції. Найбіль-
ше щитів-пор шни ів знесли в
Дарниць ом і Оболонсь ом
районах. На жаль, під час де-
монтаж фахівці ГУ онтролю за
бла о строєм Києва зіштовх ю-
ться з а ресивними, прово ацій-
ними діями власни ів неза он-
них ре ламоносіїв, по розами
та образами на свою адрес . А
ще з необґр нтованими рішен-
нями с дів, я і часто, не розі-
бравшись сит ації, стають на
бі пор шни ів і приз пиняють
процес демонтаж .

Çíåñåííÿ íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ òà
çàíåäáàíèõ ðåêëàìîíîñ³¿â, ÿê³ çíàõîäÿòü-
ñÿ â àâàð³éíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³ òà ïñó-
þòü çîâí³øí³é âèãëÿä ì³ñòà, òðèâàº ó ñòî-
ëèö³ íà äîðó÷åííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè. Çíà÷-
íà ÷àñòèíà òàêèõ êîíñòðóêö³é ðîçòàøî-
âàíà íà â’¿çäàõ äî ì³ñòà, ùî ïñóº ïåðøå
âðàæåííÿ ïðî ñòîëèöþ. Çà ñëîâàìè â. î
íà÷àëüíèêà ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì Êèºâà Â³êòîðà Êóíöà, ï³ä ÷àñ âèêî-
íàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü ñï³â-
ðîá³òíèêè óïðàâë³ííÿ ñòèêàþòüñÿ ç áà-
ãàòüìà ïðîáëåìàìè. Íàïðèêëàä, ÷àñòî
âëàñíèêè ùèò³â íàìàãàþòüñÿ âñòàíîâè-
òè ðåêëàìîíîñ³¿ â ìåæàõ Êèºâà â îáõ³ä
ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà ³ áåç íàëåæíî¿ äî-
çâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

“Ëèøå ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ì³ñÿö³â
ó ì³ñò³ äåìîíòîâàíî 486 íåçàêîííî âñòà-
íîâëåíèõ îá’ºêò³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ç
íèõ çíà÷íó ÷àñòèíó ñòàíîâëÿòü âåëèêî-
ôîðìàòí³ êîíñòðóêö³¿, — çàçíà÷èâ â³í. —
Íàðàç³ “ðåêëàìíèé áóì” ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
â Äàðíèöüêîìó é Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ.
Ñàìå òóò ³ áóëî äåìîíòîâàíî íàéá³ëüøå
ùèò³â, âñòàíîâëåíèõ áåç äîçâîëó àáî ç ïî-
ðóøåííÿì ïðàâèë. Íàéìåíøå öÿ ïðîáëå-
ìà òîðêàºòüñÿ Ïå÷åðñüêà”.

Âîëîäèìèð Êóíö îêðåñëèâ é ³íø³
ïðîáëåìè, ÿê³ âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ âèêî-

íàííÿ ôàõ³âöÿìè ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â.
Çîêðåìà, àãðåñèâí³ òà ïðîâîêàö³éí³ ä³¿
âëàñíèê³â íåçàêîííèõ ðåêëàìîíîñ³¿â ï³ä
÷àñ äåìîíòàæ³â, à òàêîæ íåîá´ðóíòîâàí³
ð³øåííÿ ñóä³â, ÿê³ ÷àñòî, íå ðîç³áðàâ-
øèñü ó ñèòóàö³¿, ñòàþòü íà á³ê ïîðóøíè-
ê³â ³ ïðèçóïèíÿþòü ïðîöåñ äåìîíòàæó.

“Îêð³ì öüîãî, çàì³ñòü îäí³º¿ íåçàêîí-
íî äåìîíòîâàíî¿ êîíñòðóêö³¿, â ì³ñò³ ùî-
äíÿ ç’ÿâëÿþòüñÿ äâ³-òðè íîâèõ,— ç³òõàº
ïàí Êóíö.— Òîìó äîñÿãòè çíà÷íèõ óñï³-
õ³â ó ö³é ðîáîò³ ìîæëèâî ëèøå çíà÷íî
ïîñèëèâøè þðèäè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè. Çîêðåìà, ï³äâèùèòè ðîçì³ð øòðà-
ô³â òà çàïðîâàäèòè êðèì³íàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ó âèïàäêó áàãàòîðàçîâîãî ïî-
ðóøåííÿ öèõ íîðì”.

Â³êòîð Êóíö íàâ³â ³ êîíêðåòí³ ïðèêëà-
äè. Êîëè ÒÎÂ “Àñïåêò-2007”, ä³ñòàâøè
äîçâ³ë Äåðæàâíî¿ ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã Óêðà¿íè íà ðîçì³ùåííÿ çà ì³ñòîì,
âñòàíîâèëî ðåêëàìí³ ùèòè ó ñòîëèö³
âçäîâæ àâòîäîðîãè Ò-10-27 (Êè¿âñüêå ï³â-
ê³ëüöå). “Çâè÷àéíî æ, ðåêëàìîíîñ³¿ ö³º¿
êîìïàí³¿ áóëî äåìîíòîâàíî ñï³âðîá³òíè-
êàìè ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êè-
ºâà, áî íå ìàëè â³äïîâ³äíî¿ äîçâ³ëüíî¿
äîêóìåíòàö³¿, — ïîÿñíèâ ïàí Êóíö. —
Êð³ì òîãî, ñàì ìîíòàæ ùèò³â â³äáóâàâñÿ
áåç ïîãîäæåííÿ ç óïðàâë³ííÿì òà îáî-
â’ÿçêîâîãî ó öüîìó âèïàäêó â³äêðèòòÿ òà
çàêðèòòÿ â³äïîâ³äíîãî îðäåðà íà òèì÷à-
ñîâå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ”.

Îäíàê, çàì³ñòü âèçíàííÿ ïðîâèíè òà
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà-
ëåæíèì ÷èíîì, ÒÎÂ “Àñïåêò-2007” ïî-
äàëî ñóäîâèé ïîçîâ íà óïðàâë³ííÿ. Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä çàäîâîëüíèâ
éîãî, íàâ³òü íå ðîçãëÿíóâøè ñïðàâó ïî
ñóò³ ³ íå çàïðîñèâøè íà ðîçãëÿä ñïðàâè
â³äïîâ³äà÷à. Òàê³ âèïàäêè, êîëè ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè ñòàþòü íà çàõèñò ïî-
ðóøíèê³â áëàãîóñòðîþ â ì³ñò³, íå ïîîäè-
íîê³.

Â³êòîð Êóíö íàãîëîñèâ, ùî ôàõ³âö³ ÃÓ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà ³ íàäà-
ë³ âèêîíóâàòèìóòü äîðó÷åííÿ ì³ñüêîãî
ãîëîâè ùîäî äåìîíòàæó íåçàêîííèõ á³ã-
áîðä³â. Ñâîºþ ÷åðãîþ, ùîá óíèêíóòè íå-
ïîðîçóì³íü, ï³äïðèºìö³, ÿê³ ðîçì³ùóþòü
îá’ºêòè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ìàþòü íà-
ëåæíèì ÷èíîì îôîðìëþâàòè äîçâ³ëüíó
äîêóìåíòàö³þ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëà-
äè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âèõîäÿ-
÷è ç òîãî, äå ïëàíóþòü ðîçì³ùóâàòè ðåê-
ëàìîíîñ³¿ — â ìåæàõ ÷è ïîçà ìåæàìè
Êèºâà

Ñóäè çàõèùàþòü 
ïîðóøíèê³â 
áëàãîóñòðîþ
Íà îäíó äåìîíòîâàíó íåçàêîííó ðåêëàìó â ì³ñò³
ç’ÿâëÿºòüñÿ òðè òàêèõ ñàìèõ

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé, ùî
ìåòðîïîë³òåí çíà÷íî ïîë³ïøèòü åêîëî-
ã³÷íó ñèòóàö³þ íå ò³ëüêè â Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³, à é ó ì³ñò³. Îêð³ì öüîãî, çðî-
áèòü êîìôîðòíèì ïðîæèâàííÿ íà Òåðåì-
êàõ. Ç ïîÿâîþ ï³äçåìêè òóò ïî÷íóòü çâî-
äèòè íîâ³ áóäèíêè, à â³äòàê, çàëó÷àòè-
ìóòü á³ëüøå ³íâåñòîð³â. “Çàãàëîì ïî¿çä-
êà ìåíå âðàçèëà, — ç³çíàâñÿ ìåð.— ß áà-
ãàòî ÷îãî ä³çíàâñÿ. Òåïåð ìóøó ïåðåîñ-
ìèñëèòè âñå öå. Äî Íîâîãî ðîêó, ñïîä³-
âàþñÿ, ìè çàâåðøèìî, ÿê ÿ é îá³öÿâ, ñïî-
ðóäæåííÿ ë³í³¿”.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, îá’ºêòè
ìîæíà çàâåðøèòè ùå öüîãî ðîêó ³ âæå ó
ãðóäí³ ïåðåâåçòè ïåðøèõ ïàñàæèð³â. Äëÿ

öüîãî ïîòð³áíî 652 ìëí ãðí. “ßêùî ðå-
ìîíò ùèòà íà ïåðåãîí³ ì³æ “Ëèá³äñüêîþ”
³ “Äåì³¿âñüêîþ” ïðîòÿãîì 2—3 òèæí³â íå
çàê³í÷àòü, òî äîâåäåòüñÿ ðîáèòè ïðîõîä-
êó â öüîìó ì³ñö³ â³äêðèòèì ñïîñîáîì”, —
ïîÿñíèâ â³í. Ïàí Ãîëóá÷åíêî äîäàâ, ùî
òåðì³íè âèêîíàííÿ ðîá³ò ö³ëêîì çàëåæàòü
â³ä ô³íàíñóâàííÿ. “Íà æàëü, âîíî â³äñòàº
÷åðåç âñåñâ³òíþ ô³íàíñîâó êðèçó, ÿêà íå
îìèíóëà é Êèºâà”,— çàóâàæèâ ïàí Ãîëóá-
÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîáëåìè ³ç âè-
ïëàòîþ çàðïëàò ðîá³òíèêàì ïîâ’ÿçàí³ ç
“Ïðîì³íâåñòáàíêîì”, ÿêèé ïðèïèíèâ
ïëàòåæ³. “ß çóñòð³íóñÿ ç êåðóþ÷èì áàí-
êó, ³, ãàäàþ, ïèòàííÿ áóäå âèð³øåíî íàé-
áëèæ÷èìè äíÿìè”, — ïîîá³öÿâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî

Віталій КУРІННИЙ,
"Хрещати "

Мер Леонід Черновець ий особисто онтролює б дівництво нових станцій
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Òåòÿíà ØÅËÅÑÒ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я що раптом иян вини н ть проблеми з бла итним паливом, очі -
вати на бри ад рят вальни ів доведеться дов ень о. Районні чинов-
ни и вирішили виселити з центр опорні п н ти "Київ аз ". Нині
шістьом опорним п н там центральної частини столиці не
продовж ють стро оренди.
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Âîëîäèìèð ËÀÍÎÂÈÉ
ïðåçèäåíò Öåíòðó åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì,
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íåìîæëèâî îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóâàòè, ùî
ïîë³òè÷íà êðèçà îáîâ’ÿçêîâî ïîãëèáëþº åêî-
íîì³÷íó. Òðåáà ðåàëüíî äèâèòèñÿ íà ðå÷³. Ïå-
ðåâèáîðè ìîá³ë³çóþòü ÷àñòèíó ãðîøåé ï³äïðè-
ºìñòâ, áàíê³â, áþäæåò³â íà ïåðåâèáîð÷ó êàì-
ïàí³þ, òîìó ùî ó êàìïàí³¿ áåðóòü ó÷àñòü ëþ-
äè, ÿê³ âîëîä³þòü àáî áþäæåòíèìè ïîòîêàìè,
àáî áàíêàìè, àáî ïðîìèñëîâ³ñòþ. Îòæå, ô³íàí-
ñóâàííÿ âëàñíå åêîíîì³êè ïîã³ðøèòüñÿ.

Ïðîòå åêîíîì³êà âæå íèí³ ïåðåáóâàº ó ñòà-
ä³¿ ïåâíîãî ãàëüìóâàííÿ: çóïèíÿþòüñÿ äåÿê³
âèðîáíèöòâà, ìè âòðà÷àºìî îêðåì³ çàêîðäîí-
í³ ðèíêè, òîìó ùî íàø³ ï³äïðèºìñòâà º â³ä-
ñòàëèìè, íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè.

Òîáòî íå ÷åðåç ïåðåâèáîðè íàãðîìàäæóþòü-
ñÿ ÿâèùà, ïðèòàìàíí³ ïàä³ííþ åêîíîì³êè, ÿê³
ëèøå ïîñèëþþòüñÿ ô³íàíñîâèìè íåãàðàçäà-
ìè, ñïðè÷èíåíèìè áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòþ ³ óðÿ-
äó, é Íàöáàíêó. Çà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì,
îáèäâ³ ³íñòèòóö³¿ — óðÿä ³ ÍÁÓ — þðèäè÷íî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â Óêðà-
¿í³, íå íåñóòü. Òîìó âêðàé ïîòð³áí³ çì³íè ó ïî-
ë³òèö³, â êåð³âíèöòâ³ óñòàíîâ ³ ó âëàä³, ùîá
ïðèíàéìí³ ïî÷àòè ñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ ó âà-
ëþòí³é, ãðîøîâ³é ³ êðåäèòí³é ñèñòåìàõ.

Òîáòî âèáîðè, ïîë³òè÷íà êðèçà íà ïåâíèé
ïåð³îä — ê³ëüêà ì³ñÿö³â — äîäàòêîâî óñêëàä-
íÿòü ñèòóàö³þ. Íàòîì³ñòü ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ,
ùî íàðåøò³ ðîçïî÷íóòüñÿ ò³ ðåôîðìè, ÿêèõ óñ³
âæå çà÷åêàëèñÿ.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ó íàñ âò³ëþâàëàñÿ,
ïî-ïåðøå, ñîö³àëüíî-ïîïóë³ñòñüêà ïîë³òèêà, à
ïî-äðóãå, ñåðåä ïîë³òèê³â äîì³íóâàëè íàñòðî¿
ñàìîâäîâîëåííÿ. Ìîâëÿâ, âîíè — íàéêðàù³
êåð³âíèêè, åêîíîì³êà çðîñòàº, áþäæåò íàïîâ-
íþºòüñÿ, çàðïëàòè çðîñòàþòü, îòîæ íå âàðòî
âçàãàë³ í³÷èì îñîáëèâî ïåðåéìàòèñÿ. Çàëèøè-
ëîñÿ í³áèòî ëèøå ä³ëèòè ãðîø³, âèñòóïàòè ïå-
ðåä òåëåêàìåðàìè. ² â öüîìó áóö³ìòî ïîëÿãàº
åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà.

Íàñïðàâä³ îòàêà áåçä³ÿëüí³ñòü — íåðåàãó-
âàííÿ âëàäè íà íàãðîìàäæåííÿ íåãàòèâíèõ
òåíäåíö³é — áóëà åêîíîì³÷íî áåçâ³äïîâ³äàëü-
íîþ ³ äóæå íåñîë³äíîþ. Ñóïåðå÷èëî çàâäàí-
íÿì âëàäè é ³ãíîðóâàííÿ ñêîðî÷åííÿ åêñïîð-
òó, ÿêèé ó íàñ ÷åðåç ïîâåðíåííÿ ïîäàòêó íà
äîäàíó âàðò³ñòü ñïîæèâàâ áþäæåò çàì³ñòü ôîð-
ìóâàòè éîãî. Íàòîì³ñòü óñå á³ëüøå ïëàòåæ³â äî
áþäæåòó ïðèíîñèâ ³ìïîðò, ³, õî÷ ÿê öå äèâíî,
áþäæåò íàðîñòàâ çàâäÿêè éîãî çá³ëüøåííþ.
Òîìó, äóìàþ, íàøà ô³íàíñîâà êðèçà º íàñë³ä-
êîì òàêî¿ áåçä³ÿëüíîñò³ é ñàìîâäîâîëåííÿ êå-
ð³âíèöòâà, ðîçïëàòîþ çà ïîïóë³çì.

Åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà ìàëà áóòè çîâñ³ì ³í-
øîþ. Ï³ñëÿ 2004-ãî á³ëüøå ñòàëî ñâîáîä, çîê-
ðåìà åêîíîì³÷íèõ. Íà öüîìó òë³ äóæå åôåê-
òèâíèìè áóëè á áîðîòüáà ç ìîíîïîë³ÿìè, ï³ä-
òðèìêà êîíêóðåíö³¿, çì³öíåííÿ ãðîøîâî¿ îäè-
íèö³ é çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é. Âëàñíå, ³íîçåì-
ö³ ïðèéøëè â Óêðà¿íó ç âåëèêèìè êàï³òàëàìè.
Ñïîä³âàëèñÿ, ùî òóò áóäóòü ðèíêîâ³ óìîâè,
ð³âí³ ïðàâà é á³ëüøå ñâîáîä. Òðåáà áóëî ï³ä-
æèâèòè ö³ î÷³êóâàííÿ: ìîäåðí³çóâàòè ï³äïðè-
ºìñòâà, çíèçèòè â³äñîòêè ñòàâîê ³ çá³ëüøèòè
íàäõîäæåííÿ ³íîçåìíèõ âàëþò, êðåäèòíèõ ðå-
ñóðñ³â â Óêðà¿íó, ùî âæå, âëàñíå, ³ ñïîñòåð³-
ãàëîñÿ. Àëå ñàìîâäîâîëåííÿ, ïðî ÿêå ÿ êàæó,
íå äàëî íàì çì³öíèòè ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³é-
íèé ñåêòîð, ìîäåðí³çóâàòè ï³äïðèºìñòâà, òî-
ìó âîíè âæå íèí³ çàñòàð³ë³, ùîá êîíêóðóâàòè
íà ì³æíàðîäíèõ ðèíêàõ

Ðàäà çàòðèìàëàñü
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора вийшов аз Президента
про достро ові вибори до Вер-
ховної Ради 7- о р дня. Проте,
тримаючи фінансові важелі,
БЮТ відмовляється їх фінанс -
вати. Тож інцева дата волеви-
явлення може б ти відтерміно-
вана.

Ó÷îðà çðàíêó ñï³êåð Àðñåí³é ßöåíþê çà-
ÿâèâ äåïóòàòàì ïðî îñòàíí³é äåíü ¿õíüî¿ ðî-
áîòè. Àäæå íà ñàéò³ Ïðåçèäåíòà ç’ÿâèâñÿ
óêàç ïðî ïðèïèíåííÿ ðîáîòè Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè VI ñêëèêàííÿ ³ ïðîâåäåííÿ äîñòðîêî-
âèõ âèáîð³â ïàðëàìåíòó 7-ãî ãðóäíÿ. Äëÿ
âñòóïó â ñèëó íîðìàòèâíîãî àêòà çàëèøè-
ëîñÿ ëèøå îïðèëþäíèòè éîãî â îô³ö³éíèõ
ÇÌ². Òîæ ïàí ßöåíþê çàêëèêàâ äåïóòàò³â
ñêîðèãóâàòè çàêîí “Ïðî âèáîðè äî ÂÐ” òà
ïðîãîëîñóâàòè çà çì³íè äî Äåðæáþäæåòó íà
ô³íàíñóâàííÿ äî÷àñíèõ âèáîð³â ó ðîçì³ð³
417 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ö³ êðîêè äîçâîëè-
ëè á ñêàñóâàòè 50-ïðîöåíòíó ÿâêó âèáîð-
ö³â, à òàêîæ ñôîðìóâàòè âèáîð÷³ êîì³ñ³¿.

Ïðîòå ï³ñëÿ âäàëî¿ ñïðîáè 228 äåïóòàò³â
âíåñòè ïèòàííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî ôðàê-
ö³ÿ ÁÞÒ îäðàçó çàáëîêóâàëà òðèáóíó Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè. Ë³äåð Áëîêó Òèìîøåíêî ²âàí
Êèðèëåíêî çàÿâèâ, ùî ó ïàðëàìåíò³ òàêè
ñôîðìóâàëàñÿ á³ëüø³ñòü ó ñêëàä³ ÏÐ, “Íà-

øî¿ Óêðà¿íè” ³ Áëîêó Ëèòâèíà, òîæ í³ÿê³
âèáîðè á³ëüøå íå ïîòð³áí³. Íàòîì³ñòü ë³-
äåð ÍÓ—ÍÑ Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî çâèíó-
âàòèâ êîëèøí³õ êîëåã ³ç êîàë³ö³¿ ó íàìàãàí-
í³ óçóðïóâàòè âëàäó. “ª îäíà ôðàêö³ÿ, ÿêà
ìèíóëîãî ðîêó äóæå êðè÷àëà, ùî òðåáà âè-
áîðè. Àëå âîíà òîä³ áóëà â îïîçèö³¿. ² òå-
ïåð º öÿ ñàìà ôðàêö³ÿ, àëå òåïåð ïðè âëà-
ä³”, — çàçíà÷èâ ë³äåð ÍÓ—ÍÑ. Ãîëîâíà æ
âèíóâàòèöÿ çàòÿãóâàííÿ ïðîöåñó — Þë³ÿ

Òèìîøåíêî — çàíóðèëàñÿ ó ðîçäóìè é äðó-
ãèé äåíü ïîñï³ëü ìîâ÷àëà. “Ïîêè ùî áþ-
ò³âö³ íà ïåðøå ì³ñöå ñòàâëÿòü ïåðåáóâàí-
íÿ ïðè âëàä³. Îñòàòî÷íîãî àëãîðèòìó ä³é
âîíè ùå íå âèðîáèëè, òîæ çâîë³êàþòü.
Ïðîòå âèáîðè âñå îäíî ïðîô³íàíñóþòü. Çà
ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà Êàáì³í áóäå
çîáîâ’ÿçàíèé âèä³ëèòè ãðîø³ ç ðåçåðâíîãî
ôîíäó”, — ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí Áëî-
êó Ëèòâèíà Îëåã Çàðóá³íñüêèé

Äåïóòàòè øóêàþòü êîøòè íà âèáîðè

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора радни Київсь о о місь о о олови Казбе
Бе т рс нов та дире тор центр соціальних і по-
літичних досліджень "Социс" Ми ола Ч рилов
представили дані опит вання, я і в аз ють на
зменшення довіри до парламент . Натомість вони
свідчать, що єдиним позапарламентсь им політи-
ом, я ий може вийти на державний рівень, ра-
їнці вважають Леоніда Черновець о о. На відмін
від інших політи ів, йо о обіцян ам вірять люди.

Ó÷îðà ðàäíèê ñòîëè÷íîãî ìåðà Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ òà äèðåê-
òîð öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü “Ñîöèñ” Ìèêî-
ëà ×óðèëîâ ïðåäñòàâèëè äàí³ óí³êàëüíîãî çà ìàñøòàáîì åëåêòî-
ðàëüíîãî îïèòóâàííÿ. Îïðèëþäíåííÿ ïîãëÿä³â 21 000 óêðà¿íö³â
çá³ãëîñÿ â ÷àñ³ ç îãîëîøåííÿì äîñòðîêîâèõ âèáîð³â äî ïàðëà-
ìåíòó, à òîìó äåìîíñòðóº ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ “ñòàðèõ” ³ “íî-
âèõ” ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â. Õàðàêòåðíî, ùî á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ
(81,4%) ââàæàþòü, ùî Óêðà¿íà ðóõàºòüñÿ õèáíèì øëÿõîì. Óêðàé
âèñîêèé ð³âåíü íåäîâ³ðè äî ãîëîâíèõ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïîë³-
òè÷íèõ ë³äåð³â. Ó Þë³¿ Òèìîøåíêî öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü
36,9%, ó Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà — 56,1%, ó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à —
57,8%, ó Â³êòîðà Þùåíêà — 75,7%. Âîäíî÷àñ çà Ïàðò³þ ðåã³î-
í³â íèí³ ãîòîâ³ ïðîãîëîñóâàòè 25% âèáîðö³â, çà ÁÞÒ — 22,7%,
çà “Íàøó Óêðà¿íó” — 4,9%, çà ÊÏÓ — 4,8%, çà Áëîê Ëèòâè-
íà — 4,3%.

ßê áà÷èìî, êîæíà ç òðüîõ íàéá³ëüøèõ ñèë Âåðõîâíî¿ Ðàäè VI
ñêëèêàííÿ âòðàòèëà áëèçüêî 10% ï³äòðèìêè ïîð³âíÿíî ç ìèíó-
ëîð³÷íèìè ïîêàçíèêàìè. Õàðàêòåðíî, ùî íà öüîìó òë³ ºäèíèì
ïîçàïàðëàìåíòñüêèì ïîë³òèêîì, ÿêèé ñïðàâä³ ìîæå âèéòè íà
äåðæàâíèé ð³âåíü ç³ ñâîºþ êîìàíäîþ, óêðà¿íö³ ââàæàþòü Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Êàçáåê Áåêòóð-
ñóíîâ íàãîëîñèâ, ùî ïàí ×åðíîâåöüêèé çà âåëèêèì ðàõóíêîì
íà çàãàëüíîäåðæàâíèé ð³âåíü ùå íå âèõîäèâ, ³ çàÿâèâ ïðî öå ò³ëü-
êè ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ óêàçó Ïðåçèäåíòà ïðî äîñòðîêîâ³ âèáî-
ðè. Ïðîòå ñòîëè÷íèé ìåð óæå âñòèã çäîáóòè ñòàòóñ “íåïåðåìîæ-
íîãî” â ìàñøòàáàõ Óêðà¿íè ï³ñëÿ âåñíÿíèõ äî÷àñíèõ âèáîð³â ó
Êèºâ³, ç³í³ö³éîâàíèõ Þë³ºþ Òèìîøåíêî. “Ëþäè ÷åêàþòü ÷îãîñü
íîâîãî, ö³êàâîãî, êîíñòðóêòèâíîãî. Ñïàñèá³ Þë³¿ Òèìîøåíêî,
êîòðà ç÷èíèëà á³éêó â êîìóíàëüí³é êâàðòèð³ é äàëà ñåáå ïîáè-
òè. Ìè òà êîìàíäà, ÿêà íà ëîêàëüíîìó ð³âí³ ïåðåìîãëà óñ³õ”, —
íàãîëîñèâ ïàí Áåêòóðñóíîâ.

Ñåðåä óêðà¿íö³â ä³ÿëüí³ñòü ïàíà ×åðíîâåöüêîãî ïîçèòèâíî
îö³íþþòü 19,4% ãðîìàäÿí, à 13,1% ï³äòðèìàþòü ïîøèðåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ êîìàíäè êè¿âñüêîãî ìåðà ïî âñ³é Óêðà¿í³. Çâàæàþ÷è
íà öå, Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ ââàæàº îá´ðóíòîâàíèìè ïðåòåíç³¿
êîìàíäè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà 10% ï³äòðèìêè ï³ä ÷àñ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. À ïðîõ³ä Áëîêó ×åðíîâåöüêîãî äî ïàðëà-

ìåíòó íàçèâàº ãàðàíòîâàíèì. Çà òàêèõ îáñòàâèí ó éîãî ñïèñêó
îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü ³ ïîë³òèêè, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ð³ç-
íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ïîãëèáëåíèé àíàë³ç îïèòóâàííÿ, ïðîâå-
äåíîãî öåíòðîì “Ñîöèñ”, ñâ³ä÷èòü, ùî ïîñòàòü Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî íå ðîçêîëþº êðà¿íó íà ñõ³ä ³ çàõ³ä, àäæå Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà ðîáèòü êîíêðåòí³ ñïðàâè “íå ñëîâîì, à ä³ëîì”. “Ìè
çàðàç òóò, à ×åðíîâåöüêèé òèì ÷àñîì êîëóïàºòüñÿ â ìåòðî”, —
íàâ³â ïðèêëàä ïàí Áåêòóðñóíîâ. Òîìó âæå îçâó÷åíà êè¿âñüêèì
ìåðîì ïðåòåíç³ÿ íà ðîëü òðåòüî¿, íå çàëåæíî¿ í³ â³ä êîãî ñèëè
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíà. Òèì á³ëüøå, ùî, çà ñëî-
âàìè Ìèêîëè ×óðèëîâà, â Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî º ùå îäíà
ïåðñïåêòèâíà ðèñà, íå ïðèòàìàííà íèí³øí³ì íàö³îíàëüíèì ë³-
äåðàì, — éîãî ñëîâàì âèáîðö³ â³ðÿòü. “ßêùî îá³öÿíêàì Êàá-
ì³íó äîâ³ðÿþòü íå á³ëüøå í³æ 10 â³äñîòê³â ãðîìàäÿí, òî ó âèêî-
íàííÿ ïåðåäâèáîðíî¿ ïðîãðàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â³ðÿòü
ïîíàä 20 â³äñîòê³â óêðà¿íö³â. Öå äóæå âèñîêèé ïîêàçíèê”, —
çàçíà÷èâ ïàí ×óðèëîâ

Êîìàíäà Ëåîí³äà 
×åðíîâåöüêîãî â³çüìå Ðàäó

Арсеній Яценю зви ає жити без рісла

Ñîö³îëîã³ÿ ïîêàçóº âèñîêèé ðåéòèíã ö³º¿ ñèëè
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ÍÁÓ âèäàâ 
áàíêó “Íàäðà” 
1,5 ì³ëüÿðäà
ãðèâåíü

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè âèäàâ áàíêó
ç óêðà¿íñüêèì êàï³òàëîì “Íàäðà” êðåäèò íà
1,5 ìëðä ãðí íà îäèí ð³ê ï³ä 12 % ð³÷íèõ.
Åêñïåðòè íå âèêëþ÷àþòü òîãî, ùî ðåô³íàí-
ñóâàííÿ ÍÁÓ ïîâ’ÿçàíå ç íåãàòèâíèìè î÷³-
êóâàííÿìè ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà Moody’s,
ÿêå 3 æîâòíÿ öüîãî ðîêó ïîíèçèëî ïðîãíîç
ðåéòèíãó ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ áàíêó “Íà-
äðà” Å+ ç “ïîçèòèâíîãî” äî “ñòàá³ëüíîãî”.
Îñòàíí³é ðàç âåëèêå ðåô³íàíñóâàííÿ îäåð-
æóâàâ â³ä ÍÁÓ “Ïðîì³íâåñòáàíê” ïåðåä òèì,
ÿê ââ³â ó áàíê òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ.
Îáèäâà áàíêè âõîäÿòü äî ÒÎÏ-10 íàéá³ëü-
øèõ áàíê³â êðà¿íè òà ïîñ³äàþòü øîñòå ³ ñüî-
ìå ì³ñöÿ çà àêòèâàìè òà ïàñèâàìè. Çàãàëîì
æå ðåãóëÿòîð óæå íàäàâ êðåäèòè 23-ì óêðà-
¿íñüêèì áàíêàì, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè ç ë³ê-
â³äí³ñòþ. Çîêðåìà ÍÁÓ íàäàâ “Ðîäîâ³äáàí-
êó” 289 ìëí ãðí, 100 ìëí ãðí îòðèìàâ “Àê-
òèâ-áàíê”. Çâåðòàëèñÿ äî Íàöáàíêó ïðî íà-
äàííÿ çíà÷íèõ ïîçèê ³ “Àëüôà-áàíê”, “Êðå-
äèòïðîìáàíê”, “Ô³íàíñè òà êðåäèò”. Íà äóì-
êó åêñïåðò³â, ó ðàç³ íåâèõîäó ÍÁÓ íà ì³æ-
áàíê³âñüêèé âàëþòíèé ðèíîê íà íüîìó ìî-
æóòü ùå á³ëüøå ïîñèëèòèñÿ ñïåêóëÿö³¿, ÷å-
ðåç ùî ãðèâíÿ çíîâó ïî÷íå äåâàëüâóâàòè

Ãîò³âêîâèé 
äîëàð 
ïîäîðîæ÷àâ 
áåç ïðè÷èí

Ó÷îðà Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè îô³ö³é-
íî âèñëîâèâ ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî çðîñòàííÿ
ãîò³âêîâîãî êóðñó äîëàðà â îáì³ííèêàõ ñòî-
ëèö³ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Òàê, ðåãóëÿòîð ââà-
æàº, ùî çíåö³íåííÿ ãðèâí³ äî 6 ãðí/$1 â³ä-
áóëîñÿ áåç âàãîìèõ ï³äñòàâ. “Ìàþòü ì³ñöå
ôàêòè â³äìîâè ç áîêó êàñèð³â ïóíêò³â îáì³-
íó ³íîçåìíèõ âàëþò ³ áàíê³âñüêèõ êàñ ó ïðî-
äàæ³ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, îáìåæåííÿ ñóì ïðî-
äàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè, çì³íåííÿ ïðîòÿãîì
ðîáî÷îãî äíÿ çíà÷åíü êóðñ³â êóï³âë³ òà ïðî-
äàæó ³íîçåìíèõ âàëþò. Êð³ì òîãî, ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ áåçï³äñòàâíå çðîñòàííÿ êóðñ³â ïðîäà-
æó ³íîçåìíèõ âàëþò”,— éäåòüñÿ â îô³ö³éíî-
ìó ëèñò³ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî Êè-
ºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ï³äêðåñëþº çãóáí³ñòü òàêèõ ñïåêóëÿòèâ-
íèõ ä³é ç áîêó ï³äïðèºìö³â òà íàãîëîøóº, ùî
äî ïîðóøíèê³â óìîâ ë³öåíç³¿ âæèâàòèìóòü
øòðàôí³ ñàíêö³¿

Áåíçèí 
â Óêðà¿í³ çíîâó
ïîäîðîæ÷àâ

Çà ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî òèæíÿ (ç 30 âå-
ðåñíÿ äî 7 æîâòíÿ.— “Õðåùàòèê”), ö³íè íà
áåíçèí äåùî çðîñëè, â òîé ñàìèé ÷àñ, ÿê äè-
çåëüíå ïàëüíå ïîäåøåâøàëî. Çà äàíèìè êîí-
ñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ “UPECO”, ö³íè íà
íèçüêîîêòàíîâèé áåíçèí ìàðêè À-76/80 â
ñåðåäíüîìó ï³äâèùèëèñÿ íà 0,01 ãðí ç 5,41
ãðí/ë äî 5,42 ãðí/ë. Íàéâèù³ ö³íè ö³º¿ ìàð-
êè ïàëüíîãî áóëè çàô³êñîâàí³ â Êðèìó (5,49
ãðí/ë), à òàêîæ ó Êè¿âñüê³é òà Ìèêîëà¿â-
ñüê³é îáëàñòÿõ (5,48 ãðí/ë). Íàéäåøåâøå
íèçüêîîêòàíîâå ïàëüíå ïðîäàâàëè â Äí³ïðî-
ïåòðîâñüê³é îáëàñò³ (4,96 ãðí/ë) òà Ïîëòàâ-
ñüê³é îáëàñò³ (5,4 ãðí/ë). Òàêîæ ó ñåðåäíüî-
ìó ï³äâèùèëèñü ö³íè íà áåíçèí ìàðêè À-92
(ç 5,71 ãðí/ë äî 5,72 ãðí/ë). Òàêîæ íà 0,01
ãðí ïîäîðîæ÷àâ âèñîêîîêòàíîâèé áåíçèí
ìàðêè À-95 (ç 5,92 ãðí/ë äî 5,93 ãðí/ë). Ðà-
çîì ³ç òèì, ö³íè íà äèçïàëüíå çíèçèëèñÿ â
ñåðåäíüîìó íà 0,01 ãðí (ç 6,44 ãðí/ë äî 6,43
ãðí/ë)

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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Ï³äï³ëüíèõ îðåíäîäàâö³â
óæå ðîçøóêóþòü 
ïîäàòê³âö³
Â³ä ò³íüîâî¿ îðåíäè Êè¿â ùîðîêó íåäîîòðèìóº 5 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ,
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ",
від почат ро під час рейдів
подат ової інспе ції б ло вияв-
лено приблизно 1 тис. власни ів
вартир, що здавали свої по-
меш ання в оренд , не сплач -
ючи за це роші до бюджет .
Одна , за словами е спертів,
та а іль ість виявлених неле а-
лів — лише рапля в морі, адже
90 % рин оренди житла наразі
переб ває в тіні, і через це що-
ро місь ий бюджет недоотри-
м є від 1,5 млрд рн до 5 млрд
рн. Створенню єдино о реєстр
вартир, що оренд ють, та ви-
вод рин нер хомості з тіні
наразі заважає недос онале за-
онодавство.

Тіньові приб т и
за рах но “понаїхавших”

Â³ä ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó ì³ñüêà
âëàäà ðàçîì ³ç ïîäàòêîâîþ ³íñïåêö³ºþ ï³ä
÷àñ ðåéä³â âèÿâèëà ìàéæå òèñÿ÷ó ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³, ÿê³ çäàâàëè ñâî¿ ïîìåø-
êàííÿ òà óõèëÿëèñÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â
(çã³äíî ç íîðìàìè Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
îïîäàòêóâàííÿ”, âëàñíèê êâàðòèðè, ÿêó
çäàº, ïîâèíåí ñïëà÷óâàòè 15—20 % â³ä
ïðèáóòêó.— “Õðåùàòèê”).

Îäíàê, çà ñëîâàìè ñàìèõ íåëåãàëüíèõ
êâàðòèðîçäàâà÷³â, óõèëÿþòüñÿ âîíè â³ä
ñïëàòè ïîäàòê³â ç îäí³º¿ ïðè÷èíè — áþ-
ðîêðàòèçì â³ò÷èçíÿíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòå-
ìè òà çàêîíîäàâñòâà â ö³ëîìó. Îñê³ëüêè
äëÿ òîãî, ùîá ñòàòè ñóá’ºêòîì ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîòð³áíî âèòðàòèòè
ìàéæå ì³ñÿöü (çäåá³ëüøîãî ÷åðåç ïðîöåñ
ðåºñòðàö³¿ â Ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿,
àäæå äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ çà
îäèí äåíü.— “Õðåùàòèê”) òà ñïëàòèòè çà
öå ìàéæå $100. Ïðîòå ÿêùî îðåíäîäà-
âåöü íå õî÷å ðåºñòðóâàòèñÿ ÿê ñóá’ºêò
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê ô³çè÷íà
îñîáà ìàº ñïëà÷óâàòè 20 % â³ä ïðèáóòêó,
òîáòî $200 ç êîæíî¿ çàðîáëåíî¿ $1 òèñ.
ùîì³ñÿöÿ.

Çà äàíèìè æ êîìïàí³¿ SV Development,
íàðàç³ â ñòîëèö³ ïîïèò íà æèòëî åêî-
íîìêëàñó ïåðåâèùóº ïðîïîçèö³¿ òà ñòà-
íîâèòü ìàéæå 20 òèñ. îñ³á, ÿê³ õî÷óòü âè-
íàéíÿòè æèòëî. Íà äóìêó àíàë³òèê³â Àñî-
ö³àö³¿ ôàõ³âö³â ³ç íåðóõîìîñò³ Óêðà¿íè,
ðåàëüíó ê³ëüê³ñòü êâàðòèð, ùî çäàþòü êè-
ÿíè, ï³äðàõóâàòè íåìîæëèâî. “Îäíàê ÿê-
ùî ïîïèò ïåðåâèùóº ïðîïîçèö³þ íà 20
òèñ. îñ³á, íå âèêëþ÷åíî, ùî ðåàëüíî â
ñòîëèö³ çäàþòü îð³ºíòîâíî òàêó ñàìó ê³ëü-
ê³ñòü êâàðòèð äàíîãî ñåãìåíòó (åêîíîì-
êëàñó.— “Õðåùàòèê”)”,— íàãîëîøóþòü
àíàë³òèêè Àñîö³àö³¿. 20 òèñ. êâàðòèð, ó
ñâîþ ÷åðãó, ïðèíîñÿòü ùîì³ñÿöÿ ïðè-
áëèçíî $10 ìëðä ïðèáóòêó ñâî¿ì âëàñíè-
êàì (20 òèñ. ïîìíîæèòè íà ñåðåäíþ âàð-
ò³ñòü êâàðòèðè åêîíîìêëàñó — $500.—
“Õðåùàòèê”).

Ïðîòå ëèøå îäèíèö³ ç âëàñíèê³â êâàð-
òèð ñïëà÷óþòü ïîäàòêè, àäæå ìàéæå 90 %
ðèíêó çíàõîäèòüñÿ â ò³í³. “Áàãàòî âëàñ-
íèê³â êâàðòèð îôîðìëþþòü ÑÏÄ ³ çäà-
þòü ê³ëüêà îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ â îðåí-
äó, àëå ïëàòÿòü çà öå ëèøå 200 ãðí, áî âî-
íè ÑÏÄ”,— ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ëþäìèëà Äåíèñþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
â³ä öüîãî ì³ñüêèé áþäæåò (83 % íàäõî-
äæåíü äî ÿêîãî ïîäàòêè â³ä ìàëîãî á³ç-
íåñó) íåäîîòðèìóº 20 % (ÿêùî áþäæåò

ì³ñòà-2008 ñòàíîâèòü 25 ìëðä ãðí, òî 
20 % — 5 ìëðä ãðí. — “Õðåùàòèê”). Âîä-
íî÷àñ, çà ï³äñóìêàìè ðåéä³â ïîäàòêîâî¿,
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó â íèí³øíüîìó ðîö³
íàä³éøëî ëèøå 400 òèñ. ãðí øòðàô³â â³ä
íåëåãàëüíèõ á³çíåñìåí³â.

Âò³ì, ëèøå íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü âëàñíè-
ê³â êâàðòèð ïîòðàïëÿº â ïîëå çîðó ïîäàò-
ê³âö³â, ÿê âèçíàþòü åêñïåðòè ðèíêó íåðó-
õîìîñò³ ñòîëèö³, ïðèáëèçíî 90 % ÿêîãî ïå-
ðåáóâàº â ò³í³. Ä³çíàþòüñÿ ïðàâîîõîðîíö³
ïðî íåëåãàëüí³ ïîìåøêàííÿ ëèøå ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ñóñ³äè ïèøóòü ñêàðãè. “Ùå ñêëàä-
í³øå äîâåñòè ôàêò ïîðóøåííÿ çàêîíó,
àäæå â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âèÿâëÿºòüñÿ, ùî
êâàðòèðó íå çäàþòü, ïðîñòî òàì ìåøêàþòü
“ðîäè÷³ ÷è äðóç³”,— ñòâåðäæóº Ëþäìèëà
Äåíèñþê. Ðàí³øå ì³ñüêà âëàäà ïëàíóâàëà
ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ðåºñòðó òàêèõ êâàðòèð,
îäíàê ÷åðåç â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äíîãî çàêî-
íó ñèòóàö³þ ëèøå ñèëàìè ì³ñüêî¿ âëàäè
çàëàãîäèòè í³ÿê íå âäàñòüñÿ.

Òèì íå ìåíøå, äëÿ ïîäàòê³âö³â òà ì³ñü-
êî¿ âëàäè º çàêîíí³ ï³äñòàâè ïîêàðàòè íå-
ëåãàëüíèõ ï³äïðèºìö³â. Òàê, çà íåçàêîí-
íó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ïîðóøíè-
êîâ³ çàãðîæóº â³ä 5 òèñ. ãðí äî 34 òèñ. ãðí
øòðàôó çã³äíî ç Êîäåêñîì ïðî àäì³í³ñ-
òðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêîæ êðèì³-
íàëüíèì êîäåêñîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ óâ’ÿç-
íåííÿ äî 5 ðîê³â çà óõèëÿííÿ â³ä ñïëàòè
ïîäàòê³â, à ùå äåðæàâà ìàº ïðàâî ïðîäà-
òè êâàðòèðó âëàñíèêà íà àóêö³îí³ òà ïå-
ðåðàõóâàòè êîøòè, ÿê³ ï³äïðèºìåöü çà-
áîðãóâàâ äåðæàâ³.

Àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³, ç³ ñâîãî áîêó,
ãîòîâ³ â³äìåæóâàòèñÿ ³ íå ñï³âïðàöþþòü
³ç ïîäàòêîâîþ òà íå íàäàþòü ³íôîðìàö³þ
ïðî âëàñíèê³â òàêèõ êâàðòèð. Âîíî é íå
äèâíî, àäæå òóò êîìåðö³éí³ ³íòåðåñè —
àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ áåðóòü 100 % â³ä
ñóìè ì³ñÿ÷íî¿ âàðòîñò³ îðåíäè êâàðòèðè,
³ âòðà÷àòè ñâî¿õ êë³ºíò³â âîíè íå çáèðàþ-
òüñÿ. Àäæå íàðàç³ âñ³ àãåíòñòâà íåðóõîìî-
ñò³ ïåðåêèíóëèñÿ ñàìå íà îðåíäó æèòëà
(ñåãìåíò êóï³âë³-ïðîäàæó ïðîñòî ñòî¿òü.—
“Õðåùàòèê”).

Гроші ті ають із міста
Òèì ÷àñîì, äèíàì³êà ö³í íà íåðóõî-

ì³ñòü ó ñòîëèö³, ùî çà îñòàíí³ ðîêè çðîñ-
ëà íà 100 %, à òàêîæ áðàê ïðîïîçèö³é íà

ðèíêó ñòèìóëþâàëè â³äïëèâ êâàðòèðî-
øóêà÷³â ç³ ñòîëèö³ â ïåðåäì³ñòÿ Êèºâà.
Òàì ö³íè íà æèòëî âäâ³÷³ íèæ÷³ çà êè¿â-
ñüê³, ïðè öüîìó ñòîëè÷í³ ïåðåäì³ñòÿ çà
³íôðàñòðóêòóðîþ í³÷èì íå ïîñòóïàþòü-
ñÿ Êèºâó, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ ³ ïåðå-
âàæàþòü.

Öå âèçíàþòü ñàì³ ð³ºëòåðè, íàãîëî-
øóþ÷è, ùî ÷åðåç æàä³áí³ñòü êè¿âñüêèõ
âëàñíèê³â êâàðòèð êâàðòèðîøóêà÷³ ïå-
ðåîð³ºíòîâóþòüñÿ ñàìå íà ñåãìåíò äå-
øåâîãî æèòëà â ïåðåäì³ñòÿõ. “Ó Âèø-
íåâîìó, Áîðèñïîë³, Âèøãîðîä³ çâåäåíî
íîâîáóäîâè, ÿê³ í³÷èì íå ïîñòóïàþòüñÿ
ñòîëè÷íèì áóäèíêàì ³, çâ³ñíî, ïåðåâà-
æàþòü çà ïîêàçíèêàìè õðóùîâêè, à ö³
ïåðåäì³ñòÿ — ôàêòè÷íî îêîëèö³ Êè-
ºâà”,— íàãîëîñèëà “Õðåùàòèêó” äèðåê-
òîð ÀÍ “Äæóë³ÿ” Þë³ÿ Áóêðººâà. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ó âåðåñí³ ïîïèò íà ðèíêó áóâ
íà äåøåâå æèòëî, ÿêîãî â ñòîëèö³ âæå
íå çàëèøèëîñÿ (ö³íà $400—$500 çà 
1-ê³ìíàòíó.— “Õðåùàòèê”). Ó òîé ÷àñ,
ÿê íà ðèíêó íåðóõîìîñò³ ïåðåäì³ñòü òà-
êèõ âàð³àíò³â áåçë³÷.

Îäíàê íàðàç³ é öåé ñåãìåíò ðèíêó âè-
êîðèñòîâóþòü ñïåêóëÿíòè, ÷åðåç ùî âàð-
ò³ñòü êâàðòèð ïîñòóïîâî çðîñòàòèìå. Òî-
ìó ÷åðåç ñïåêóëÿòèâí³ òåíäåíö³¿ íà ðèí-
êó îðåíäè æèòëà â ñòîëèö³ ì³ñüêèé áþ-
äæåò ìîæå âòðàòèòè ïðèáóòêè â³ä öèõ
ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â, îñê³ëüêè, çà ñëî-
âàìè ïàí³ Áóêðººâî¿, íàðàç³ 1- òà 2-ê³ì-
íàòí³ êâàðòèðè çà ö³íîþ $800—1000 â³ä-
ëÿêóþòü êâàðòèðîíàéìà÷³â òà ïåðåîð³ºí-
òîâóþòü ¿õíþ óâàãó íà ïåðåäì³ñòÿ. ×å-
ðåç öå àãåíö³¿ âòðà÷àþòü äî 30—50 %
êë³ºíò³â. Êâàðòèðè ìîæóòü ïðîñòîþâà-
òè é ïðîòÿãîì ðîêó. ßêùî âòðà÷àþòü
ïðèáëèçíî 50 % êë³ºíò³â, ãîòîâèõ âè-
êëàñòè çà ïîìåøêàííÿ â ñòîëèö³ $500,
òî ÷åðåç âòðàòó 10 òèñ. êë³ºíò³â (íàðàç³
â ñòîëèö³ ïîïèò íà æèòëî åêîíîìêëàñó
ñòàíîâèòü ìàéæå 20 òèñ. îñ³á.— “Õðåùà-
òèê”), ì³ñüêèé áþäæåò íåäîîòðèìàº
ìàéæå $1 ìëí íà ì³ñÿöü òà $12 ìëí çà
ð³ê. ² öå âèíÿòêîâî ÷åðåç â³äïëèâ ëþ-
äåé ³ç ì³ñòà.

Òîìó äëÿ âèâîäó ðèíêó îðåíäè æèòëà
ç ò³í³ ðåéä³â ïîäàòêîâî¿ òà ³í³ö³àòèâ ì³ñü-
êî¿ âëàäè çàìàëî — ïîòð³áíî óõâàëþâà-
òè â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ â ïàðëàìåíò³ íà
çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³

Щоро неле альний бізнес приносить приблизно 10 мільярдів доларів
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Óêðà¿íñüêèõ âóç³â
íåìàº ñåðåä 
íàéêðàùèõ
Àííà ÏÀØÊÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

У четвер, 9 жовтня, ви-
дання Тimes Higher Educa-
tion Supplement, що є те-
матичним додат ом однієї
з найавторитетніших а-
зет світ — британсь ої
Times, оп блі вало новий
щорічний рейтин 200
най ращих ніверситетів
світ . В сотні достойни-
ів — вищі навчальні за-
лади 20 раїн світ ,
вперше серед я их
з'явився Ізраїль, 42 ні-
верситети США та Кана-
ди, а та ож 22 за лади
Південно-Східної Азії та
36 європейсь их. Серед
них — жодно о раїн-
сь о о.

Öåé ðåéòèíã ñòâîðåíî ñï³ëüíî
ç îðãàí³çàö³ºþ QS Quacquarelli
Symonds, ÿêà ãëîáàëüíî çàéìà-
ºòüñÿ ïèòàííÿìè îñâ³òè ³ êàð'ºðè.
Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäÿòü ï'ÿòèé
ð³ê. Íàéêðàù³ óí³âåðñèòåòè âè-
çíà÷àþòü øëÿõîì îïèòóâàííÿ
ïðîôåñîð³â, âèêëàäà÷³â òà ðîáî-
òîäàâö³â. Òàêîæ âðàõîâóâàëè
ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòóäåíò³â òà âè-
êëàäàöüêîãî ñêëàäó, ì³ñöåâèõ òà
³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â. Ö³êàâî, ùî
òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü ïåðø³ ÷îòèðè
ñõîäèíêè ðåéòèíãó çàéìàþòü
Ãàðâàðä, ªëü, Êåìáðèäæ òà Îêñ-
ôîðä. À îñü äåñÿòêà íàéêðàùèõ
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó:

1. Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò,
ÑØÀ.

2. ªëüñüêèé óí³âåðñèòåò, ÑØÀ.
3. Êåìáðèäæñüêèé óí³âåðñèòåò,

Âåëèêîáðèòàí³ÿ.
4. Îêñôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò,

Âåëèêîáðèòàí³ÿ.
5. Êàë³ôîðí³éñüêèé ³íñòèòóò

òåõíîëîã³é, ÑØÀ.
6. Ëîíäîíñüêèé ³ìïåðñüêèé êî-

ëåäæ, Âåëèêîáðèòàí³ÿ.
7. Óí³âåðñèòåòñüêèé êîëåäæ

Ëîíäîíà, Âåëèêîáðèòàí³ÿ.
8. ×èêàçüêèé óí³âåðñèòåò,

ÑØÀ
9. Ìàññà÷óñåòñüêèé ³íñòèòóò

òåõíîëîã³é, ÑØÀ.
10. Êîëóìá³éñüêèé óí³âåðñèòåò,

ÑØÀ.
Äî ñëîâà, ó äðóã³é ñîòí³ ðåé-

òèíãó äåáþòóâàâ ðîñ³éñüêèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä — Ìîñêîâñüêèé
äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ëî-
ìîíîñîâà ïîñ³â 183 ì³ñöå. Òàêèé
ðåçóëüòàò íå äèâóº îñâ³òÿí. Çà
ñëîâàìè Ëþäìèëè Õîðóæî¿, ïðî-
ðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà, óêðà¿íñüêà îñâ³òà ùå ò³ëü-
êè ðîçâèâàºòüñÿ. À â òîìó, ùî
ðåéòèíã — öå âçàãàë³ ñóá'ºêòèâ-
íà ð³÷, ïåðåêîíàíèé äîöåíò ²í-
ñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà Ìàêñèì
Êàðàñü. Â³í êàæå: "Óêðà¿íñüê³ âè-
äàííÿ, íàïðèêëàä, ïóáë³êóâàëè
ðåéòèíã 800 íàéêðàùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ñâ³òó, ³ òàì òàêîæ íå
áóëî óêðà¿íñüêèõ. Êîæåí, ñêëàäà-
þ÷è ðåéòèíã, êåðóºòüñÿ ñâî¿ìè
êðèòåð³ÿìè. À îñü Ì³í³ñòåðñòâî
îñâ³òè Êèòàþ âêëþ÷èëî Êè¿â-
ñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
³ìåí³ Øåâ÷åíêà äî 15 íàéêðàùèõ
ºâðîïåéñüêèõ çàêëàä³â äëÿ íà-
â÷àííÿ êèòàéñüêèõ ñòóäåíò³â"

Ïîçà 
ðåéòèíãîì

Ñòîëè÷í³é ìàëå÷³
ïîäàðóþòü ³ãðîâ³ ïàðêè
Íà ïåðøèõ äâà êîøòè çàêëàäóòü ó áþäæåò íàñòóïíîãî ðîêó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Київсь і дітлахи невдовзі матим ть
змо проводити з бать ами час не
лише на і рових майданчи ах, а й
розважальних пар ах. Ідею облаш-
т вати та і запропон вали столичні
деп тати. Концепцію та схем роз-
таш вання омпле сів, а та ож зов-
нішній ви ляд розроблять до інця
ро . Від рити перші два дитячі мі-
ні-пар и план ють же наст пно о
ро . Вони обійд ться приблизно
600 тис. рн.

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëü-
íèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
ðîçãëÿíóëà îáëàøòóâàííÿ ó ì³ñò³ äèòÿ÷èõ ìàé-
äàí÷èê³â íîâîãî çðàçêà. Âîíè ñóòòºâî â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä íèí³øí³õ, íàñàìïåðåä òèì, ùî òàì
áóäå çíà÷íî á³ëüøå ðîçâàã. Ïðî öå "Õðåùàòè-
êó" ðîçïîâ³â ãîëîâà çãàäàíî¿ êîì³ñ³¿ Îëåêñ³é
ªâëàõ. Çà éîãî ñëîâàìè, öå áóäóòü íå ïðîñòî
ìàéäàí÷èêè äëÿ ãðè, à ñïðàâæí³ ì³í³-ïàðêè.
Ïðîâåñòè òàì ö³êàâî ÷àñ çìîæóòü é äîðîñë³, é
ä³òè.

Òàê³ äèòÿ÷³ êîìïëåêñè, àëå äåùî ìåíø³ çà
ïëîùåþ, âæå º ó ñòîëè÷íèõ ïàðêàõ — Ìàð³¿í-
ñüêîìó é Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïàí ªâëàõ ðîçïî-
â³â, ùî ³äåþ îáëàøòóâàííÿ ðîçâàæàëüíèõ êîì-
ïëåêñ³â äëÿ ìàëå÷³ çàïðîïîíóâàëè äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè. "Äàë³ ôàõ³âö³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ìàþòü ïîïðàöþâàòè íàä
öèì ïèòàííÿì, çîêðåìà çíàéòè ì³ñöÿ äëÿ ìàé-
äàí÷èê³â, óçãîäèòè ¿õí³é çîâí³øí³é âèãëÿä,—
ñêàçàâ ãîëîâà êîì³ñ³¿.  — Öå ïîòð³áíî çðîáèòè
âæå íèí³øíüîãî ðîêó, ùîá ó áþäæåò³ íà 2009-

é çàêëàñòè êîøòè äëÿ ïðèäáàííÿ ïåðøèõ ³ãðî-
âèõ ì³ñòå÷îê". Çà éîãî ñëîâàìè, âàðò³ñòü òàêèõ
îá'ºêò³â êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 100 — 300 òèñ. ãðí.
Òà ÿêùî ì³ñòî çàêóïîâóâàòèìå îäðàçó áàãàòî
³ãðîâèõ ïàðê³â, âîíè êîøòóâàòèìóòü äåøåâøå.
Íà äóìêó ïàíà ªâëàõà, âèðîáíèêè â öüîìó áó-
äóòü çàö³êàâëåí³.

Äåïóòàòè ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîïîçèö³¿
âèñëîâèëèñÿ çà òå, ùî ìàéäàí÷èêè äëÿ ãðè
ìàþòü áóòè íå ëèøå íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³ÿõ, à é ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ. "Ñòîëè÷íà âëà-
äà íàìàãàºòüñÿ ðîáèòè â³äïî÷èíîê êèÿí ö³-
êàâèì, òîìó ïðîïîçèö³ÿ â³äêðèòè â ïàðêàõ ³

æèòëîâèõ ì³êðîðàéîíàõ äèòÿ÷³ ³ãðîâ³ êîì-
ïëåêñè º ñëóøíîþ",— êàæå Îëåêñ³é ªâëàõ.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà ïîêè ùî ìàéáóòíüî¿ ïîÿâè â ì³ñò³
äèòÿ÷èõ ì³í³-ïàðê³â íå êîìåíòóþòü. Çà ñëî-
âàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ë³ííÿ Ìèêîëè Ðóëÿ, ãîâîðèòè ùîñü êîíêðåò-
íå ìîæíà ëèøå îçíàéîìèâøèñü ç êîíöåï-
ö³ºþ. "À ìè ïðî öå ò³ëüêè ÷óëè,— ñêàçàâ â³í.
— Ó ïàðêîâèõ çîíàõ ÷åðåç áðàê ì³ñöÿ òàê³ ³ã-
ðîâ³ êîìïëåêñè áóäå âàæêî ðîçòàøîâóâàòè,
òîìó, ñêîð³ø çà âñå, âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ íà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ"

Навіть найновіші дитячі майданчи и місті план ють вдос оналювати та перетворювати на і рові пар и

Êëè÷êî íà îäèí âå÷³ð 
ïîâåðíåòüñÿ ó áîêñ
Ï³ñëÿ çàâòðàøíüîãî áîþ çà òèòóë ÷åìï³îíà ñâ³òó ïðîòè Ñàìþåëÿ
Ï³òåðà Â³òàë³é çíîâó çàéìåòüñÿ ïîë³òèêîþ

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, ïî-
ïðè òðèâàëó ïàóçó â ñïîðòèâí³é
êàð'ºð³, â³äíîâèëàñÿ éîãî ô³çè÷-
íà ôîðìà äîâîë³ ëåãêî: "Òÿæêî
â³äíîâëþâàòèñÿ òîìó, õòî â³â íå-
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ: ëÿãàâ
ñïàòè î ÷åòâåðò³é ðàíêó ï³ñëÿ
òàíö³â íà äèñêîòåêàõ ³ çëîâæèâàâ
àëêîãîëåì àáî ÷èìîñü ³íøèì. ß
æ âåäó çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ,
ùîäíÿ òðåíóþñÿ, äîòðèìóþñü
ïðèíöèïó: "ó çäîðîâîìó ò³ë³ çäî-
ðîâèé äóõ".

Íàãàäàºìî, ùî âîñòàííº Êëè÷êî
âèõîäèâ íà ðèíã ó ãðóäí³ 2004 ðî-
êó, êîëè ïðîâ³â ºäèíèé äîáðîâ³ëü-
íèé çàõèñò çàâîéîâàíîãî ê³ëüêîìà
ì³ñÿöÿìè ðàí³øå âàêàíòíîãî òèòó-
ëó WBC. À âò³ì, âîñåíè 2005-ãî ï³ñ-
ëÿ ê³ëüêàðàçîâèõ ïåðåíîñ³â îáîâ'ÿç-
êîâîãî çàõèñòó ïîÿñà ïðîòè Õàñè-

ìà Ðàõìàíà Â³òàë³é â³äìîâèâñÿ â³ä
íüîãî é îãîëîñèâ ïðî çàâåðøåííÿ
áîêñåðñüêî¿ êàð'ºðè. Çãîäîì WBC
ïðèñâî¿â Êëè÷êó òèòóë ïî÷åñíîãî
÷åìï³îíà (Champion Emeritus), ùî
äàº ïðàâî â áóäü-ÿêèé ìîìåíò êè-
íóòè âèêëèê ÷èííîìó âîëîäàðþ
÷åìï³îíñüêîãî òèòóëó

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé 
ïîáàæàâ ïåðåìîãè
Â³òàë³þ Êëè÷êó
Се ретар Київради Олесь

Дов ий подя вав своєм о-
лезі по Київсь ій місь ій раді
видатном бо сер Віталію
Клич за запрошення на дво-
бій за тит л чемпіона світ за
версією WBC надваж ій ва-
зі, отрий відб деться 11
жовтня в Берліні. "Нехай Ва-
ша пот жність та острота ре-
а ції залишаються на чемпі-
онсь ій висоті,— побажав пан
Дов ий. — Я з вели ою пова-
ою та шаною ставлюся до
Ваших дося нень і перемо
світі вели о о бо с . Впевне-
ний, це б де незаб тній бій, і
Ви подар єте шан вальни ам
справжнє захопливе видови-
ще. Адже вже сьо одні Ваш
двобій наб в стат с олов-
ної події спортивно о ро в
професійном бо сі. Мої сим-
патії я оле и та шан вальни-
а б д ть однозначно на Ва-
шій стороні",— на олосив
листі Олесь Дов ий.

ДДОО  РРЕЕЧЧІІÂ'ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ,
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Завтра в Берліні після чо-
тирирічної перерви почес-
ний чемпіон світ в с пер-
важ ій вазі, за версією
Всесвітньої бо серсь ої
ор анізації (WBC), Віталій
Клич о повернеться на
рин . У бою за світовий
чемпіонсь ий пояс ра-
їнець з стрінеться з ні е-
рійцем Самюелем Піте-
ром — чинним чемпіоном
світ в цій вазі. Клич о
обіцяє, що, незалежно від
рез льтат , після бою він
повернеться в політи .

Віталій Клич о до бою отовий
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 30.05.2007 ¹ 643 “Ïðî çà-

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.05.2007 № 643
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1372 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про теплопостачання”, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос�
тачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, в зв’язку із зміною назви підприємства
ЗАТ “ЕК” Укр�Кан Пауер” та з метою упорядкування тарифів на житлово�комунальні послуги та реалізації
власних (самоврядних) повноважень:

òâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ”:

1.1. Â òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ òà òàðèôàõ
íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ “ÅÊ” Óêð-Êàí Ïà-
óåð” (ÀÊ “Äàðíèöüêà ÒÅÖ”) äëÿ â³äïóñ-
êó áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â,
â òîìó ÷èñë³ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèì
îðãàí³çàö³ÿì, æèòëîâî-áóä³âåëüíèì êîîïå-
ðàòèâàì, îá’ºäíàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³íøèì áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³, äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè íàñåëåí-
íþ, çàòâåðäæåíèõ öèì ðîçïîðÿäæåííÿì,

çàì³íèòè íàçâó ï³äïðèºìñòâà ÇÀÒ “ÅÊ”
Óêð-Êàí Ïàóåð” íà ÇÀÒ “Åíåðãîãåíåðó-
þ÷à êîìïàí³ÿ “Äàðòåïëîöåíòðàëü”;

1.2. Ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ñëÿ ñë³â
“âèòðàòè íà ïîñòà÷àííÿ þðèäè÷íèì îñî-
áàì” äîïîâíèòè ñëîâàìè “³ çàñòîñîâóþòü-
ñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” ëèøå äëÿ â³äïóñêó íà
òåïëîâ³ ïóíêòè, ùî íå çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áà-
ëàíñ³”.

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

Голова
Л. Черновець ий

Про заходи щодо впорядкування 
тютюнокуріння в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 246/246 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети�
лового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, Закону України “Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я насе�
лення”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, в інтересах територіальної громади міста
Києва та з метою впорядкування тютюнокуріння в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíà÷èòè, ùî â³ëüíèìè â³ä òþòþíî-
êóð³ííÿ ì³ñöÿìè, â ÿêèõ ïîâí³ñòþ çàáîðî-
íåíî âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ º: äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè; ì³ñöÿ äè-
òÿ÷îãî â³äïî÷èíêó, âêëþ÷àþ÷è ³ãðîòåêè,
êîìï’þòåðí³ êëóáè, ê³íîòåàòðè òà ïðèëåã-
ëà äî íèõ òåðèòîð³ÿ; çóïèíêè ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó òà 50-ìåòðîâà çîíà íàâêî-
ëî íèõ; ë³ôòè, áóäèíêîâ³ ñõîäè òà ï³ä’¿ç-
äè áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãóðòîæèòêè, ï³äçåìí³ ïåðåõîäè, òàêñîôî-
íè; öåðêâè òà 50-ìåòðîâà çîíà íàâêîëî
íèõ; çàêëàäè îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó; çî-
íè â³äïî÷èíêó, âêëþ÷àþ÷è ïàðêè, ïëÿæ³,
ñêâåðè; ë³òí³ ìàéäàí÷èêè, çàêðèò³ òà â³ä-
êðèò³ ñïîðòèâí³ ñïîðóäè; ðîáî÷³ ì³ñöÿ íà
ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ
ð³çíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³.

2. Âèçíà÷èòè, ùî â³ëüíèìè â³ä òþòþíî-
êóð³ííÿ ì³ñöÿìè, â ÿêèõ ÷àñòêîâî çàáîðî-
íåíî âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ º: îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñóá’ºêò³â ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî êîðèñòóþòü-
ñÿ íàéìàíîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ; çàêëàäè òîð-
ã³âë³ çàêðèòîãî òà â³äêðèòîãî òèï³â, âêëþ-
÷àþ÷è òîðãîâ³ ðÿäè, ê³îñêè, ðèíêè, ÿð-
ìàðêè, îïòîâ³ òà äð³áíîîïòîâ³ áàçè, ìàãà-
çèíè; îá’ºêòè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ:
ðåñòîðàíè, áàðè, ïàáè, êàôå; í³÷í³ êëóáè
òà äèñêîòåêè, çàêëàäè ãðàëüíî-ðîçâàæàëü-
íî¿ ñôåðè; îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

3. Îá’ºêòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 2, ïîâèí-
í³ áóòè îáëàøòîâàí³ ñïåö³àëüíèìè ³çîëüî-
âàíèìè äëÿ òþòþíîêóð³ííÿ ì³ñöÿìè.

4. Ì³ñöÿ äëÿ òþòþíîêóð³ííÿ ìàþòü áó-
òè ÷³òêî âèçíà÷åí³ ñïåö³àëüíèìè ³íôîð-
ìàö³éíèìè òàáëè÷êàìè òà âèçíàí³ òàêèìè,
ùî íå ïðèíèæóþòü ïî÷óòòÿ ÷åñò³ òà ã³ä-
íîñò³ îñ³á, ÿê³ êóðÿòü.

5. Çîáîâ’ÿçàòè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ð³çíèõ ôîðì âëàñíî-
ñò³, âëàñíèê³â ÷è îðåíäàð³â â³äïîâ³äíèõ
ñïîðóä òà ïðèì³ùåíü:

5.1. Ó òðèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàí-

íÿ ÷èííîñò³ äàíèì ð³øåííÿì, â³äâåñòè
ñïåö³àëüí³ ³çîëüîâàí³ ì³ñöÿ äëÿ òþòþíî-
êóð³ííÿ, îáëàäíàí³ âèòÿæíîþ âåíòèëÿö³ºþ
÷è ³íøèìè çàñîáàìè äëÿ âèäàëåííÿ òþòþ-
íîâîãî äèìó òà î÷èùåííÿ ïîâ³òðÿ ³ ñïåö³-
àëüíèìè â³äãîðîäæåííÿìè (ñò³íêàìè), çà-
ëè äëÿ îñ³á, ÿê³ êóðÿòü, òà îñ³á, ÿê³ íå êó-
ðÿòü, à òàêîæ ðîçì³ñòèòè íàî÷íó ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ðîçòàøóâàííÿ òàêèõ ì³ñöü òà ïðî
øêîäó, ÿêó çàâäàº çäîðîâ’þ ëþäèíè òþ-
òþíîêóð³ííÿ, àáî âèçíàòè ñïîðóäè òàêè-
ìè, â ÿêèõ çàáîðîíåíî ïàëèòè âçàãàë³.

5.2. Âíåñòè çì³íè â ïðàâèëà âíóòð³ø-
íüîãî ðîçïîðÿäêó ùîäî îáìåæåííÿ òþòþ-
íîêóð³ííÿ òà âñòàíîâèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ó ôîðì³ çàõîä³â äèñöèïë³íàðíîãî õàðàêòå-
ðó íà îñíîâ³ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâèë òà çã³ä-
íî ³ ó ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî-
òÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ äàíèì ð³øåííÿì.

5.3. Íåñòè îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ùî-
äî äîòðèìàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåí-
øåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ
øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåí-
íÿ” òà äàíîãî ð³øåííÿ.

6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè
êåðóâàòèñü ïîëîæåííÿìè äàíîãî ð³øåííÿ
ïðè âèäàíí³ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õà-
ðàêòåðó ñóá’ºêòàì, ÿê³ çä³éñíþþòü ãîñïî-
äàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü.

7. Ðåêîìåíäóâàòè ïðàâîîõîðîííèì îðãà-
íàì ï³äâèùèòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
ïîëîæåíü äàíîãî ð³øåííÿ òà ïðèòÿãíåí-
íÿì äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ïîðóøåííÿ âèìîã Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðå-
äæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíî-
âèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäî-
ðîâ’ÿ íàñåëåííÿ”.

8. Ðåêîìåíäóâàòè ïðàâîîõîðîííèì îðãà-
íàì ðîçðîáèòè â³äïîâ³äíó ïðîãðàìó ùîäî
çàïîá³ãàííÿ òþòþíîêóð³ííþ â ì³ñò³ Êèºâ³.

9. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçðî-
áèòè ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè òþòþíîêó-
ð³ííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³.

10. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ï³äâèùèòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïî-
ëîæåíü äàíîãî ð³øåííÿ òà âèìîã Êîäåêñó
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðó-
øåííÿ òà Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàõîäè ùî-
äî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàí-

íÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî
âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ”.

11. Îïóáë³êóâàòè äàíå ð³øåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ êîìóíàëüíî¿ ôîð-
ìè âëàñíîñò³.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про ситуацію в транспортній галузі 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 376/376 від 30 вересня 2008 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 191 Господарського кодексу України, статті 9 Зако�
ну України “Про ціни та ціноутворення”, статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт”, статті 14
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ВИРІШИЛА:

1. ²íôîðìàö³þ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïî âèâ÷åí-
íþ ñèòóàö³¿ â òðàíñïîðòí³é ãàëóç³ ì³ñòà Êè-
ºâà (äîï. Ç³í÷åíêî Î. Î.) âçÿòè äî â³äîìà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñ-
íèòè íåãàéíó ðåàë³çàö³þ âèñíîâê³â òà ðåêî-
ìåíäàö³é, íàïðàöüîâàíèõ ðîáî÷îþ ãðóïîþ.
Çàáåçïå÷èòè:

2.1. Âèïåðåäæàëüíèé õàðàêòåð ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïî â³äíîøåí-
íþ äî âñ³õ ³íøèõ ãàëóçåé ì. Êèºâà. Ïðè
öüîìó ÿê îñíîâó òðàíñïîðòíî¿ ìåðåæ³ ì. Êè-
ºâà ðîçãëÿäàòè ñàìå ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò.

2.2. Ïðè ðîçðîáö³ íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà, ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ùîäî
ôîðìóâàííÿ òà ïîãîäæåííÿ ïðîåêò³â ³ ïëà-
í³â æèòëîâî¿ òà ³íøî¿ çàáóäîâè, ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òà çì³í çàáóäîâè ðàéîí³â ì³ñòà ïåðåäáà-
÷èòè ñâîº÷àñíå ââåäåííÿ â ä³þ îá’ºêò³â ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó (äàë³ — ÌÏÒ) òà â³äïîâ³äíèé
ðîçâèòîê âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³.

2.3. Ïðè ðîçðîáö³ íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì. Êèºâà ïåðåäáà÷èòè çá³ëüøåííÿ
÷àñòêè ïëîù³ àâòîäîð³ã ç 2% äî 2,8% ó 2010
ðîö³, äî 4% — ó 2015 ðîö³, äî 8% — ó 2025
ðîö³.

2.4. Ïðè îôîðìëåíí³ â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó ÷åðâîíèõ ë³í³ÿõ òåðèòîð³é çîâ-
í³øíüîãî òðàíñïîðòó, ä³þ÷èõ òà ïåðåäáà÷å-
íèõ ä³þ÷èì Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì ì³ñòà Êè-
ºâà äëÿ ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà âóëèöü òà
äîð³ã çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ, ðàéîííî-

ãî çíà÷åííÿ, ïèòàííÿ çì³íè ö³ëüîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ ïîãîäæóâàòè ç Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì òðàíñïîðòó òà íàäàâàòè â³äïîâ³äí³
ïðîåêòè íà ïîãîäæåííÿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿç-
êó.

2.5. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîìôîðòíèõ
óìîâ ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà, ñòà-
ëîãî ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî åôåêòèâíî¿, ïðè-
âàáëèâî¿ òà äîñòóïíî¿ äëÿ âñ³õ âåðñòâ íàñå-
ëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ìà-
ëîìîá³ëüíèõ êàòåãîð³é, ñèñòåìè ì³ñüêîãî ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, ï³äâèùåííÿ åôåê-
òèâíîñò³ âèòðàò ì³ñüêîãî áþäæåòó, çàëó÷åí-
íÿ ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é ðîçðîáèòè òà âíåñ-
òè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
äî 15 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ö³ëüîâó Êîìïëåêñ-
íó ïðîãðàìó ðîçâèòêó ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ì. Êèºâà íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó.

2.6. Çàáîðîíèòè ïðèâàòèçàö³þ êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
òà “Êè¿âïàñòðàíñ”, à òàêîæ çàáîðîíèòè
áóäü-ÿêó ðåîðãàí³çàö³þ, â òîìó ÷èñë³ ïåðå-
òâîðåííÿ öèõ ï³äïðèºìñòâ, ç ìåòîþ ¿õ ïðè-
âàòèçàö³¿.

2.7. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” òà “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” çàáåçïå÷èòè ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³
òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ êèÿí ³ ãîñ-
òåé ñòîëèö³, âæèòè çàõîäè ùîäî çá³ëüøåí-
íÿ ðóõîìîãî ñêëàäó òà ñâîº÷àñíîãî éîãî
îíîâëåííÿ, çìåíøåííÿ ³íòåðâàëüíîñò³ ðóõó
òîùî.
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2.8. Ïðîâåñòè êîíêóðñ íà ïðîâåäåííÿ òà
çä³éñíèòè êîìïëåêñíèé àóäèò òà åêñïåðòè-
çó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí” ³ “Êè¿âïàñòðàíñ”.

2.9. Çáåðåãòè äëÿ êèÿí ó äîâãîòðèâàëèõ
ïðî¿çíèõ êâèòêàõ ä³þ÷³ íà âåðåñåíü 2008 ðî-
êó òàðèôè íà ïðî¿çä ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³,
ùî ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó.

2.10. Ðåêîìåíäóâàòè ïðèéíÿòè ïðîïîçè-
ö³þ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè
ÊÌÄÀ ùîäî ãðàíè÷íèõ ð³âí³â âàðòîñò³ äîâ-
ãîòðèâàëèõ ïðî¿çäíèõ äîêóìåíò³â çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2.11. Ïðè ïëàíóâàíí³ áþäæåòó íà 2009 ð³ê
òà íàñòóïí³ ðîêè ìàêñèìàëüíî çàáåçïå÷èòè
ïîêðèòòÿ åêñïëóàòàö³éíèõ âèòðàò ì³ñüêèõ
òðàíñïîðòíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà
ðàõóíîê êîøò³â â³ä ñïëàòè çà ïðî¿çä. Îíîâ-
ëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó òà ðîçâèòîê òðàíñ-
ïîðòíî¿ ìåðåæ³ çä³éñíèòè çà ðàõóíîê áþ-
äæåòó ì. Êèºâà.

2.12. Çàáåçïå÷èòè ùîð³÷íå íàðîùóâàííÿ
âèòðàò, ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì íà ðîçâè-
òîê òðàíñïîðòó, íå ìåíøå í³æ íà 10 â³äñîò-
ê³â äî âèòðàò ïîïåðåäíüîãî ô³íàíñîâîãî ðî-
êó. Çàáîðîíèòè ñêîðî÷óâàòè ÷è çì³íþâàòè
ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ âèòðàò, ïåðåäáà÷åíèõ
íà ðîçâèòîê òðàíñïîðòó ì. Êèºâà.

2.13. Äî ê³íöÿ 2009 ðîêó çàâåðøèòè ïåðå-
õ³ä íà òðàíñïîðòíó êàðòêó êèÿíèíà. Ç 2010
ðîêó ïåðåéòè íà äèôåðåíö³éîâàíó ñèñòåìó
îïëàòè ïðî¿çäó ïàñàæèðà â çàëåæíîñò³ â³ä
â³äñòàí³ òà ê³ëüêîñò³ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó.

2.14. Çàáåçïå÷èòè ðèíêîâ³ ìåõàí³çìè ôîð-
ìóâàííÿ ö³í íà ðåêëàìó òà îðåíäó ïðèì³-
ùåíü â óñ³õ âèäàõ êîìóíàëüíèõ òðàíñïîðò-
íèõ ï³äïðèºìñòâ. Äî 10 æîâòíÿ öüîãî ðîêó
âíåñòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ òàðè-
ô³â íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ó ï³äïðèºìñòâàõ
êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó.

2.15. Äî 1 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ïðîâåñòè äå-
òàëüíå äîñë³äæåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïàñàæèðîïî-
òîê³â, çä³éñíèòè ïðîãíîçóâàííÿ çðîñòàííÿ
íàâàíòàæåíü íà ì³ñüêó òðàíñïîðòíó ³íôðà-
ñòðóêòóðó äî 2015 ðîêó.

2.16. Ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ðèíêó òðàíñ-
ïîðòíèõ ïîñëóã âíåñòè íà ðîçãëÿä Êè¿âðà-
äè äî 1 áåðåçíÿ 2009 ðîêó ïðîïîçèö³¿:

— ùîäî çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè ³íâåñòèö³é ó
ðîçâèòîê ïðîåêò³â òðàíñïîðòíèõ ñèñòåì çà
ïðèíöèïàìè ïðèâàòíî-äåðæàâíîãî ïàðòíåð-
ñòâà;

— ùîäî çàëó÷åííÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³
ïðèâàòíèõ îïåðàòîð³â äî âèêîíàííÿ ì³ñü-
êîãî çàìîâëåííÿ ïî ïåðåâåçåííþ ïàñàæèð³â
àâòîáóñíîþ ìåðåæåþ ì³ñòà, ïåðåäáà÷èâøè
îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ íàÿâí³ñòü íà êîæíî-
ìó ìàðøðóò³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, îáëàä-
íàíèõ ñïåö³àëüíèì ïðèñòðîºì äëÿ ïåðåâå-
çåííÿ ³íâàë³ä³â-êîëÿñî÷íèê³â.

2.17. Ñòâîðèòè ªäèíèé öåíòð óïðàâë³ííÿ
äîðîæí³ì ðóõîì ì. Êèºâà ç äîñòóïîì ãðî-
ìàäÿí òà ï³äïðèºìñòâ äî áàç äàíèõ ÷åðåç
ìåðåæó ²íòåðíåò.

2.18. Âíåñòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âïðîâàäæåí-
íÿ ãíó÷êîãî ãðàô³êà ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ òà
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

2.19. Çàáåçïå÷èòè ïð³îðèòåòíèé ðîçâèòîê
áàãàòîïîâåðõîâèõ àâòîìàòèçîâàíèõ ïàðêó-
âàëüíèõ êîìïëåêñ³â.

2.20. Äî 15 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ðîçðîáèòè
ñõåìó ðîçâèòêó øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ ó 
ì. Êèºâ³ ç âèçíà÷åííÿì ïåðøî÷åðãîâèõ ä³-
ëÿíîê ââåäåííÿ.

2.21. Âèâ÷èòè ïèòàííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³
ðîçâèòêó ð³÷êîâîãî òðàíñïîðòó ÿê ñêëàäîâî-
ãî åëåìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà.

2.22. Çàòâåðäèòè ïðîãðàìó çìåíøåííÿ çà-
áðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â³ä
ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÒ òà çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè åêî-
ëîã³÷íîãî òðàíñïîðòó.

2.23. Äî ëþòîãî 2009 ðîêó ï³äãîòóâàòè ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåäáà÷àòèìóòü
çá³ëüøåííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåí-
íÿ ïðàâèë çóïèíêè òà ñòîÿíêè òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ùî ïðèçâåëî äî ñòâîðåííÿ ïå-
ðåøêîä äëÿ ðóõó ÷è çóïèíêè ÌÏÒ.

2.24. Ðîç³ðâàòè óãîäè òà äîãîâîðè ç ïåðå-
â³çíèêàìè, ÿê³ ñèñòåìàòè÷íî ïîðóøóþòü çà-
êîíîäàâñòâî ³ íå äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë áåç-
ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.

2.25. Ï³äãîòóâàòè ïðîåêò óãîäè ç Ì³í-
òðàíñçâ’ÿçêó ùîäî ñï³ëüíî¿ ó÷àñò³ ó ñòâî-
ðåíí³ Ìàëîãî ê³ëüöÿ ì³ñüêî¿ çàë³çíèö³
(ÌÊÌÇ). Ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äí³ ³íâåñòèö³é-
í³ óãîäè, ïðîâåñòè ñï³ëüíó êîëåã³þ ç Ì³í-
òðàíñçâ’ÿçêó äëÿ óçãîäæåííÿ ïèòàíü áóä³â-
íèöòâà íîâèõ àâòîñòàíö³é, âïîðÿäêóâàííÿ
ïîâíîâàæåíü êîíòðîëþ çà ïàñàæèðîïîòîêà-
ìè, â÷àñíîãî ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàì ðîçâèò-
êó øëÿõîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

2.26. Ïðîâåñòè ñï³ëüíó êîëåã³þ ç ÄÀ² ç
ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ ðóõó, ñâîº÷àñíîãî
îôîðìëåííÿ ÄÒÏ, â³äåîñïîñòåðåæåííÿ çà
áåçïåêîþ ðóõó, áåçïåðåøêîäíîãî ðóõó ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó îêðåìèìè ñìóãàìè.

2.27. Çâåðíóòèñü äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì íàäàòè äîïîìîãó ùî-
äî âèêîíàííÿ ì. Êèºâîì ï³äãîòîâ÷èõ çàõî-
ä³â äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó (ªÂÐÎ-2012).

2.28. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíèì çàñîáàì ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ³í-
ôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà ùîäî ð³-
øåííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 30 âåðåñíÿ 2008 ðî-
êó “Ïðî ñèòóàö³þ ó òðàíñïîðòí³é ãàëóç³”, à
òàêîæ ùîäî ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿
ãðóïè ïî âèâ÷åííþ ñèòóàö³¿ ó òðàíñïîðòí³é
ãàëóç³ ì. Êèºâà.

3. Ðîáî÷³é ãðóï³ ïðîäîâæèòè ðîáîòó äî 15
ãðóäíÿ öüîãî ðîêó ç íàñòóïíèì ³íôîðìóâàí-
íÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó òà ïîñò³éíó
êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Додаток до рішення Київради № 376/376 від 30 вересня 2008 року

Розрахунок граничних рівнів вартості проїзних квитків 
на проїзд у міському пасажирському транспорті, 

що працює у звичайному режимі руху

Вид проїзно о вит а Пропонована
вартість вит а, рн

на місяць

на метро 80,00

на один вид наземно о транспорт (трамвай, тролейб с або автоб с) 60,00

на 2 види транспорт , один із я их метро 130,00

на 2 наземних види транспорт 110,00

на 3 наземних види транспорт 140,00

на 4 види транспорт (в т.ч. один метро) 199,00

на вартал

на метро 199,00

на один вид наземно о транспорт (трамвай, тролейб с або автоб с) 150,00

на 2 види транспорт , один із я их метро 325,00

на 2 наземних види транспорт 275,00

на 3 наземних види транспорт 350,00

на 4 види транспорт (в т.ч. один метро) 499,00

на рі

на метро 365,00

на один вид наземно о транспорт (трамвай, тролейб с або автоб с) 275,00

на 2 види транспорт , один із я их метро 575,00

на 2 наземних види транспорт 495,00

на 3 наземних види транспорт 660,00

на 4 види транспорт (в т.ч. один метро) 799,00

Про продовження термінів дії договорів 
оренди, надання дозволів на укладання 

договорів суборенди та встановлення 
пільгових орендних ставок

Рішення Київської міської ради № 1384/4217 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протоколи постійної комісії Київради з питань власності від 20.08.07 № 36, від 31.10.07
№ 42, від 13.11.07 № 43, від 20.11.07 № 44 та від 03.12.07 № 45, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè, íàäàòè äîçâîëè íà óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-
ãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê çã³äíî ç äîäàòêàìè
1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Ïóíêò 1 öüîãî ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íà-
áèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà ïðî-
äîâæåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ â
äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî
äâîõ ì³ñÿö³â ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü
ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.10.05 ¹ 265/3726 “Ïðî ïåðåäà÷ó â êî-
ðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ îðåíäè íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ ñòà-
âîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âðàäè â³ä 29.11.05 ¹ 551/3012, â³ä
16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä 08.12.05
¹ 567/3028, â³ä 02.02.06 ¹ 23/3114, â³ä
02.02.06 ¹ 23-1/3114, â³ä 16.03.06
¹ 213/3304, â³ä 16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä
13.07.06 ¹ 47/47, â³ä 21.12.06 ¹ 525/582,
â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1, â³ä 26.04.07
¹ 472/1133) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 11 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”.

6. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933,
â³ä 15.03.07 ¹ 272/1/933, â³ä 26.04.07
¹ 472/1133, â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450, â³ä
12.07.07 ¹ 1151-1/1812, â³ä 12.07.07
¹ 1165/1826, â³ä 12.07.07 ¹ 1169/1830,
â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 14 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”.

7. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, â ñóáîðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³-
í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâî-
ë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ
ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿ-
ìè Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272/933, â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 14.06.07
¹ 789/1450, â³ä 26.06.07 ¹ 934/1595, â³ä
12.07.07 ¹ 1151/1812) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 13 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Åíòóç³àñò³â, ¹ 17 Á
ë³ò. À Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, ÍÁê — 1-ïî-
âåðõîâèé, òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ
Ïëîùà, êâ. ì — 93.70”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 13 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ïîáóòîâ³ ïîñëóãè
1 ïîâåðõ Ïëîùà, êâ. ì — 52.60”.

8. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
25.01.07 ¹ 20/681 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 5 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Îô³ñè îðãàí³-
çàö³é ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äâàë Ïëî-
ùà, êâ. ì — 73.10”.

9. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
15.03.07 ¹ 270/931 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó äåðæàâíèì òà êîìóíàëüíèì ï³ä-

ïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì)” (³ç
çì³íàìè, âíåñåíèìè, ð³øåííÿìè Êè¿âðà-
äè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 12.07.07
¹ 1151/1812) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 4 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîâàðèñòâî ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òð³îí³òà
ïëþñ” Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîð-
ìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 4 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Îô³ñè 1 ïîâåðõ
Ïëîùà, êâ. ì—241.00”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 4 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “15 %”.

10. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåí-
äè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ
ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869) òà-
ê³ çì³íè:

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 12 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ìóçåéíèé ïðîâ., ¹ 2
ë³ò. Ä Ïå÷åðñüêèé ðàéîí, ÍÁê — 3-ïîâåð-
õîâèé, ï³äâàë, àäì³í³ñòðàòèâíå Ïëîùà,
êâ. ì—644.60”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 12 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Öåíòðàëüí³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³í³ñòåðñòâà, â³äîìñòâà,
¿õ òåðèòîð³àëüí³ â³ää³ëåííÿ, ³íø³ áþäæåò-
í³ óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ í/áóäèíîê Ïëî-
ùà, êâ. ì—644.60”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 12 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”.

11. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
14.06.07 ¹ 767/1428 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
â îðåíäó íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ” òàê³
çì³íè:

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 2 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ãàéäàé Çî¿,
¹ 5 ãàðàæ Îáîëîíñüêèé ðàéîí, ÍÑ — 1-
ïîâåðõîâà, ñàðàé-ãàðàæ Ïëîùà, êâ. ì—
48.10”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 2 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ñêëàä, ïîáóòî-
â³ ïîñëóãè í/ñïîðóäà Ïëîùà, êâ. ì—48.10”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 25 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîðã³âëÿ
íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè, îô³ñ 1 ïî-
âåðõ — 83.60 í/ï³äâàë — 16.40 Ïëîùà,
êâ. ì—100.00”.

12. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
14.06.07 ¹ 789/1450 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè òà íàäàííÿ
äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåí-
äè” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 4 äîäàòêà 1 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Áàñåéíà, ¹ 1/2 ë³ò.
À/Êðóòèé óçâ³ç Ïå÷åðñüêèé ðàéîí, ÍÁê —
4-ïîâåðõîâèé, ï³äâàë, àíòðåñîë³, àäì³í³ñ-
òðàòèâíå Ïëîùà, êâ. ì—4877.70”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 4 äîäàòêà 1 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà òà ðàéîí³â ì. Êèºâà,
¿õ âèêîíàâ÷³ îðãàíè 3 ïîâåðõ Ïëîùà, 
êâ. ì—520.90”.

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 24 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “ó ìåæàõ âèòðàò íà óò-
ðèìàííÿ”.

13. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.06.07 ¹ 934/1595 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâíèì òà êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îð-
ãàí³çàö³ÿì)” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 16 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Äî ïî÷àòêó ðåêîí-
ñòðóêö³¿, àëå íå á³ëüøå, í³æ 2 ðîêè 364
äí³”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 17 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Äî ïî÷àòêó ðåêîí-
ñòðóêö³¿, àëå íå á³ëüøå, í³æ 2 ðîêè 364
äí³”.
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14. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä

12.07.07 ¹ 1151/1812 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 12.07.07 ¹ 35/1869) òàê³ çì³-
íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 7 äîäàòêà 1 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (äèñïåò÷åðñüêà ïî ïðè-
éîìó âèêëèê³â òà ïàòðîíàæ íà äîìó) 4 ïî-
âåðõ Ïëîùà, êâ. ì — 30.00”.

15. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
01.10.07 ¹ 419/3253 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 25 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “77.47 (ç
ÏÄÂ)”.

16. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

— ïîçèö³þ 14 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 24.04.03 ¹ 382/542 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó â êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ îðåíäè íå-
æèëèõ ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ ä³¿ äîãî-
âîð³â îðåíäè, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-
ãîâî¿ îïëàòè òà çì³íè îðåíäíèõ ñòàâîê”
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäè â³ä 26.06.03 ¹ 569/729, â³ä 25.09.03
¹ 49/923, â³ä 23.10.03 ¹ 164/1037, â³ä
27.11.03 ¹ 246/1121, â³ä 23.12.03
¹ 293/1168, â³ä 18.03.04 ¹ 99/1309, â³ä
27.05.04 ¹ 267/1477, â³ä 15.07.04
¹ 385/1795, â³ä 29.11.05 ¹ 551/3012);

— ïîçèö³þ 50 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 525/582 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿
äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä
14.06.07 ¹ 789/1450, â³ä 12.07.07
¹ 1151/1812, â³ä 12.07.07 ¹ 1151-1/1812,
â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 85 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â
ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933, â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 14.06.07
¹ 789/1450, â³ä 26.06.07 ¹ 934/1595, â³ä
12.07.07 ¹ 1151-1/1812, â³ä 12.07.07
¹ 35/1869, â³ä 12.07.07 ¹ 1169/1830);

— ïîçèö³þ 8.1 äîäàòêà 6 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè, âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-

íèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07
¹ 472/1133, â³ä 26.06.07 ¹ 934/1595, â³ä
12.07.07 ¹ 1151/1812, â³ä 26.07.07
¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 15 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272/933 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè, âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07
¹ 472/1133, â³ä 26.06.07 ¹ 934/1595, â³ä
12.07.07 ¹ 1151/1812, â³ä 12.07.07
¹ 1165/1826, â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 14 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.07.07
¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 7 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.07.07
¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 16 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 12.07.07 ¹ 1151/1812 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.07.07
¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 8 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 26.07.07 ¹ 38/1872 “Ïðî ïåðåäà-
÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó”;

— ïîçèö³þ 20 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 25.10.07 ¹ 1085/3918 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê”;

— ïîçèö³þ 8 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 25.10.07 ¹ 1085/3918 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê”.

17. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу малому приватному 
підприємству “ІНТЕРСЕРВІС?АСП” 

земельних ділянок для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

торговельно?офісного центру з підземним
паркінгом та житловим будинком 

на Печерській площі, 1 у Печерському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 71/1905 від 26 липня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìàëîìó
ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “²ÍÒÅÐÑÅÐ-
Â²Ñ-ÀÑÏ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî
öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà æèòëî-
âèì áóäèíêîì íà Ïå÷åðñüê³é ïëîù³, 1 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “²ÍÒÅÐÑÅÐÂ²Ñ-ÀÑÏ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,38 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà æèòëîâèì áóäèí-

êîì íà Ïå÷åðñüê³é ïëîù³, 1 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³;

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,36 ãà — ó äîâ-
ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 25 ðîê³â, çîêðåìà:
ïëîùåþ 0,32 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 66
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
10.07.2003 ¹ 638/798 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” ìàëîìó
ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “²ÍÒÅÐÑÅÐ-
Â²Ñ-ÀÑÏ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðèíêó
³ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó íà Ïå-

÷åðñüê³é ïëîù³, 1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 28.10.2005 ¹ 82-6-00327; ïëîùåþ 0,01
ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ; ïëîùåþ
0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,02 ãà, â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é,— ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“²ÍÒÅÐÑÅÐÂ²Ñ-ÀÑÏ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó â
öüîìó áóäèíêó.

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

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ áóäèíêó (êð³ì ñëóæáîâî¿)
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüî-
ãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëå-
íî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áó-
ä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâî-
äèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.11. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿ-
ìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çà-
êîíîäàâñòâà.

4. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 11.11.2005 ¹ 82-6-00327 ç ìî-
ìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà ìàëèì ïðèâàòíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì “²ÍÒÅÐÑÅÐÂ²Ñ-ÀÑÏ”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Компанія “ВЕСТА?І” 

земельної ділянки для будівництва офісно?
житлового комплексу з приміщеннями 
соціально?громадського призначення 

та підземною автостоянкою у пров. Киянів?
ському, 12?а у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1403/4236 від 6 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124, пункту “в” статті 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîì-
ïàí³ÿ “ÂÅÑÒÀ-²” äëÿ áóä³âíèöòâà îô³ñ-
íî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿ-
ìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ
òà ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ ó ïðîâ. Êè-
ÿí³âñüêîìó, 12-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîìïàí³ÿ “ÂÅÑÒÀ-²”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,87 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó
ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ
ó ïðîâ. Êèÿí³âñüêîìó, 12-à ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.10.2007 ¹ 5461), â
òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,62 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 12.08.69 ¹ 1370
“Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óêðà¿í-
ñüêîìó òîâàðèñòâó äðóæáè ³ êóëüòóðíîãî
çâ’ÿçêó ç çàðóá³æíèìè êðà¿íàìè ï³ä áóä³â-
íèöòâî Áóäèíêó ìèðó ³ äðóæáè ç íàðîäà-

ìè çàðóá³æíèõ êðà¿í â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³”;

— ïëîùåþ 0,09 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 07.06.55 ¹ 704
“Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³í-
íþ Âîäîêàíàë³çàö³¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ ï³ä áóä³âíèöòâî ñëóæáè ìåðåæ³ ì³ñü-
êîãî âîäîïðîâîäó, àâàð³éíî¿ ñëóæáè òà æè-
ëîãî áóäèíêó íà 12—15 êâàðòèð”;

— ïëîùåþ 0,05 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 01.07.74 ¹ 912
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
“Óêðîðãòåõñ³ëüáóäó” ïî âóë. Â. Æèòîìèð-
ñüê³é ¹ 38 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà ï³ä áóä³âíèöòâî òðàíñôîðìàòîðíî¿
ï³äñòàíö³¿”;

— ïëîùåþ 0,11 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Êîìïàí³ÿ “ÂÅÑÒÀ-²”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî



1100 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  10 жовтня 2008

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíî-
âîê îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ðîç-
òàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, â³ä
17.10.2007 ¹ 219) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.09.2005 ¹ 19-7698, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñòàíö³¿ â³ä 21.11.2005 ¹ 8528, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 13.12.2005 ¹ 06-6-
25/6704, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 26.10.2007 ¹ 05-09/8315, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 21.09.2005 ¹ 22-2926/35, êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ñïåö³àë³çîâàíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò
â³ä 19.10.2007 ¹ 8/1-1602, Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèö-
òâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñ-
òà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 26.10.2007 ¹ 148-
2371, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 29.10.2007 ¹ 05-2101.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ì³ñöÿ ïî-
ñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå
ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó
êâàðòèðó ó öüîìó êîìïëåêñ³.

3.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì îô³ñíî-æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó.

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

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó îô³ñíî-
æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî
æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê îô³ñíîãî-æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà
äî ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâà-
íî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 %
âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüî-
ãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïî-
ñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà-
¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

— ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
12.08.69 ¹ 1370 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Óêðà¿íñüêîìó òîâàðèñòâó äðóæáè ³
êóëüòóðíîãî çâ’ÿçêó ç çàðóá³æíèìè êðà-
¿íàìè ï³ä áóä³âíèöòâî Áóäèíêó ìèðó ³
äðóæáè ç íàðîäàìè çàðóá³æíèõ êðà¿í â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³”;

— ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
01.07.74 ¹ 912 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè “Óêðîðãòåõñ³ëüáóäó” ïî âóë.
Â. Æèòîìèðñüê³é ¹ 38 Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ï³ä áóä³âíèöòâî òðàíñ-
ôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿”;

— ïóíêò 29 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 02.10.2001 ¹ 41/1475 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”;

— ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
07.06.55 ¹ 704 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Óïðàâë³ííþ Âîäîêàíàë³çàö³¿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ ï³ä áóä³âíèöòâî ñëóæ-
áè ìåðåæ³ ì³ñüêîãî âîäîïðîâîäó, àâàð³é-
íî¿ ñëóæáè òà æèòëîâîãî áóäèíêó íà
12—15 êâàðòèð”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про прийняття у комунальну 
власність територіальної 

громади міста Києва та районів у м. Києві
житлових будинків 

підприємств?банкрутів
Рішення Київської міської ради № 244/244 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97 № 280/97�ВР, “Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 03.03.98 № 147/98�ВР, “Про відновлен�
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.92 № 2343�ХП, рішення Київ�
ської міської ради від 09.03.06 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності ві�
домчого житлового фонду та інженерних мереж” та з метою забезпечення належних умов проживання меш�
канців житлових будинків, прийнятих від підприємств�банкрутів до комунальної власності територіальної
громади, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì
âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ïî
ïðèéíÿòòþ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òå-
ðèòîð³¿ ðàéîíó, ùî íàëåæàòü ï³äïðèºì-
ñòâàì-áàíêðóòàì ÄÏ “Áóä³íâåñòñåðâ³ñ”,
ÇÀÒ “Òðîÿíäà”, ÇÀÒ “Äàðíà”, ÄÏ “Êâà-
çàð-ÆÅÑ”, ÓÂÎ “Àãðîìàø” â ³ñíóþ÷îìó
òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèéíÿòè äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà çîâí³øí³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ òà îá-
ëàäíàííÿ äî æèòëîâèõ áóäèíê³â, çàçíà÷å-
íèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ó
2008 ðîö³ âèäàòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç êàï³òàëü-

íèì ðåìîíòîì æèòëîâèõ áóäèíê³â, ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ òà îáëàäíàííÿ, çàçíà÷åíèõ
ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðèéíÿòèõ
â³ä ï³äïðèºìñòâ-áàíêðóò³â, ïåðåäáà÷åíî ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.08
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про врегулювання взаємовідносин, 
що виникають у сфері надання 

та споживання житлово?комунальних послуг 
в житловому фонді м. Києва

Рішення Київської міської ради № 79/79 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, ІЗ, 27, 28 За�
кону України “Про житлово�комунальні послуги”, Порядку визначення виконавця житлово�комунальних по�
слуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово�комуналь�
ного господарства від 25.04.05 № 60, Порядку проведення конкурсу з надання житлово�комунальних по�
слуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.05 № 631, та з метою визначення
основних засад організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання жит�
лово�комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì
òà âëàñíèêàì æèëèõ áóäèíê³â çàáåçïå÷è-
òè ó 2008 ðîö³ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â íà âè-
çíà÷åííÿ âèêîíàâö³â ïîñëóã ç óïðàâë³ííÿ
áóäèíêîì, ñïîðóäîþ àáî ãðóïîþ áóäèíê³â
ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè.

2. Äî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â íà âèçíà-
÷åííÿ âèêîíàâö³â ïîñëóã ç óïðàâë³ííÿ áó-
äèíêîì, ñïîðóäîþ àáî ãðóïîþ áóäèíê³â
âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã âèçíà÷èòè áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷³â æèòëîâèõ áóäèíê³â àáî
óïîâíîâàæåíèõ íèìè îñ³á.

3. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) óêëàñòè óãîäè
ç âèçíà÷åíèìè âèêîíàâöÿìè ïîñëóã ç
óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì, ñïîðóäîþ àáî ãðó-
ïîþ áóäèíê³â íà íàäàííÿ öèõ ïîñëóã çã³ä-
íî ç âèìîãàìè ñòàòåé 21, 23, 24, 25, 26, 28,
29 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè”.

4. Âñòàíîâèòè, ùî âèêîíàâö³ ³íøèõ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèçíà÷åíèõ ó
äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.11.07
¹ 1159/3992 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³-
êó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèòëî-
âîìó ôîíä³ ì. Êèºâà, ïðàâî íà çä³éñíåí-
íÿ ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñà-
äàõ”, íà íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã âè-
çíà÷àþòüñÿ âèêîíàâöåì ïîñëóã ç óïðàâ-
ë³ííÿ áóäèíêîì, ñïîðóäîþ àáî ãðóïîþ áó-
äèíê³â íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ ó ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5. Âèêîíàâöåì ïîñëóã ç óïðàâë³ííÿ áó-
äèíêîì, ñïîðóäîþ àáî ãðóïîþ áóäèíê³â
óêëàäàþòüñÿ äîãîâîðè ç âèêîíàâöÿìè æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèçíà÷åíèìè
íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, íà íàäàííÿ â³äïî-
â³äíèõ ïîñëóã çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòåé 21,

25, 26, 28, 29 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè” òà öèâ³ëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà.

6. Âñòàíîâèòè, ùî âèêîíàâö³ æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ìîæóòü áåç ïðîâåäåí-
íÿ äîäàòêîâèõ êîíêóðñ³â óêëàäàòè ñóáï³ä-
ðÿäí³ äîãîâîðè íà âèêîíàííÿ ¿õ ôóíêö³é
ó ðàç³, ÿêùî óêëàäàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â
ïåðåäáà÷åíî äîãîâîðîì íà íàäàííÿ â³äïî-
â³äíèõ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Ó ðà-
ç³ óêëàäàííÿ ñóáï³äðÿäíèõ äîãîâîð³â, âè-
êîíàâö³ ïîñëóã º â³äïîâ³äàëüíèìè çà ÿê³ñòü
íàäàíèõ ïîñëóã.

7. Ðåêîìåíäóâàòè âëàñíèêàì â³äîì÷èõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, æèòëîâèõ áóäèíê³â
æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, îá’ºä-
íàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â òà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ïîáóäîâà-
íèõ çà çàëó÷åí³ êîøòè ³íâåñòîð³â, ïðè âè-
çíà÷åíí³ âèêîíàâö³â æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã êåðóâàòèñÿ öèì ð³øåííÿì.

8. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.11.05 ¹ 427/2888
“Ïðî âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèòëîâîìó ôîíä³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà” ñêàñîâàíî ð³øåííÿì Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä
25.05.06 ¹ 2à-1405/06.

9. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Литвин Аліні Вікторівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Демидівській, 51?б у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1388/4221 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ëèòâèí Àë³í³ Â³êòîð³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Äåìèä³âñüê³é, 51-á ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëèòâèí Àë³í³
Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Äåìèä³âñüê³é, 51-á ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ëèòâèí Àë³í³ Â³êòîð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â); ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 09.09.2005 ¹ 19-7640, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 01.03.2005 ¹ 071/04-4-19/789, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 02.02.2006
¹ 611, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 30.01.2007 ¹ 03-79/103-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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×îòèðè êîëåñà 
äëÿ ÷îòèðèëàïèõ

Çà êîðäîíîì öþ ïðîáëåìó ðîç-
â’ÿçàëè, îáãîðîäèâøè òðàñè òà
çáóäóâàâøè ïåðåõîäè äëÿ òâàðèí.
Ìàëî òîãî, ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ªâ-
ðîïè, à òàêîæ ó Àìåðèö³, íà äî-
ðîãàõ íå ïðîñòî îáëàøòóâàëè ïå-
ðåõîäè òà âñòàíîâèëè ñ³òêè, à é
ïîäáàëè ïðî çàõèñò îêðåìèõ âè-
ä³â ³íäèâ³äóàëüíî. Òàê, äëÿ çàïî-
á³ãàííÿ ñìåðò³ ìåòåëèê³â âèêî-
ðèñòîâóþòü óëüòðàô³îëåòîâå ñâ³ò-
ëî, à äëÿ îïîñóì³â íàä äîðîãàìè
ïðîòÿãóþòü ñïåö³àëüí³ êàíàòè.

Áåðíñüêà êîíâåíö³ÿ “Ïðî îõî-
ðîíó äèêèõ âèä³â ôëîðè, ôàóíè
òà ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ â ªâðî-
ï³”, ÿêà òàêîæ ðàòèô³êîâàíà
Óêðà¿íîþ, çîáîâ’ÿçóº íàñ çáåð³-
ãàòè âèäè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñïèñê³â
êîíâåíö³¿, à ¿õ â Óêðà¿í³ ïîíàä

300. “Ç íàãîäè íàáëèæåííÿ ªâ-
ðî-2012 òðåáà ïðèñêîðèòè öåé
ïðîöåñ, áî òîä³ ð³çêî çðîñòå ê³ëü-
ê³ñòü òóðèñò³â, êîòð³ ¿õàòèìóòü ÷å-
ðåç Êàðïàòñüê³ ë³ñè òðàñîþ Êè-
¿â — ×îï (Ì 06),— çàñòåð³ãàþòü
ïðåäñòàâíèêè ÍÅÖÓ.— Îãîðîæ³
òà ïåðåõîäè äëÿ òâàðèí óçäîâæ
òðàñ íå ëèøå ñïðàâëÿòü ïîçèòèâ-
íå âðàæåííÿ íà òóðèñò³â, à é çà-
õèñòÿòü ãîñòåé â³ä âèïàäêîâèõ
àâàð³é. Öå ñòàíå âàãîìèì âíåñ-
êîì ó ðîçáóäîâó ³ì³äæó Óêðà¿íè
íà ñâ³òîâ³é àðåí³ òà ïðîäåìîí-
ñòðóº öèâ³ë³çîâàíèé ï³äõ³ä äî
ïðîáëåì îõîðîíè ïðèðîäè”.

Ï³äòðèìóº ³äåþ ïðèðîäîîõî-
ðîíö³â ³ Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ
íàóê Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷èâ ñï³â-
ðîá³òíèê â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó òà

îõîðîíè òâàðèí ²íñòèòóòó çîîëî-
ã³¿ ÍÀÍÓ Â³êòîð Ìåëüíè÷óê, áó-
äîâà äîð³ã ç ïåðåõîäàìè äëÿ òâà-
ðèí â³äïîâ³äàº êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿
ìåðåæ³, çàòâåðäæåíî¿ ùå 2000 ðî-
êó Çàêîíîì Óêðà¿íè íà
2000—2015 ðîêè: “Âîäíî÷àñ çà-
ðàç, âíàñë³äîê áóä³âíèöòâà ìåðå-
æ³ òðàíñïîðòíèõ êîìóí³êàö³é
(äîð³ã, àâòîñòðàä) áåç âðàõóâàííÿ
ïåðåõîä³â äëÿ çâ³ð³â, â³äáóâàºòü-
ñÿ çíà÷íà ôðàãìåíòàö³ÿ ñåðåäî-
âèù ¿õ ³ñíóâàííÿ. Äîðîãè, íàñå-
ëåí³ ïóíêòè, ³íäóñòð³àëüí³ îá’ºê-
òè ðîçä³ëÿþòü íå ëèøå ïðèðîäí³
òåðèòîð³¿, à é ïîïóëÿö³¿ òâàðèí,
ïîðóøóþ÷è çâ’ÿçêè ì³æ æèâèìè
³ñòîòàìè. Öÿ ïðîáëåìà ìàº áóòè
âèð³øåíà ó êîðîòê³ òåðì³íè, ïî-
êè ïðèðîäíèé ñâ³ò Óêðà¿íè íå çà-
çíàâ çíà÷íèõ âòðàò”. Ïàí Ìåëü-
íè÷óê òàêîæ çàóâàæèâ, ùî íà äî-
ðîãàõ çàçâè÷àé îáëàøòîâóþòü ñó-
ö³ëüí³ áåòîíí³ ðîçä³ëîâ³ áîðäþðè
ì³æ çóñòð³÷íèìè ñìóãàìè. Òâàðè-
íè ïîäîëàòè ¿õ íå ìîæóòü, îòîæ
äîâîë³ ÷àñòî ãèíóòü ï³ä êîëåñàìè
ïîñåðåä òðàñè.

Íàðàç³ åêîëîãè ãîòóþòü â³äêðè-
ò³ çâåðíåííÿ äî äåðæàâíî¿ òà ì³ñ-
öåâèõ óðÿä³â ³ç çàêëèêîì ÿêîìî-
ãà øâèäøå ðîçïî÷àòè ñïîðóäæåí-
íÿ îãîðîæ òà ïåðåõîä³â äëÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â ôàóíè. ²íàêøå ïîò³ì
óñ³ äóæå ïîøêîäóºìî. Ó æîäí³é
öèâ³ë³çîâàí³é êðà¿í³ ñâ³òó æèòòÿì
çâ³ð³â ³ ïòàõ³â íå íåõòóþòü. Ìè
ìàºìî íàñë³äóâàòè ¿õí³é ïðèêëàä,
ïåðåêîíàí³ åêîëîãè

Ùîðîêó âñå á³ëüøå äèêèõ òà ñâ³éñüêèõ òâàðèí
ñòàþòü æåðòâàìè ÄÒÏ
Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ,
Ëþäìèëà ßÇÂ²ÍÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїнсь і е оло и б'ють на сполох: той час, оли в
сьом світі понад доро ами б д ють спеціальні за о-
роди, я і запобі ають вибі анню тварин на проїждж
частин , в У раїні траси про ладають через природні
е осистеми — ліси, заплави річо чи вис шені болота.
Про це напередодні Всесвітньо о дня захист тварин
с азав заст пни олови Національно о е оло ічно о
центр У раїни (НЕЦУ) Оле сій Василю : "Щорічно від
"з стрічі" з автів ами на трасах У раїни, особливо в
лісистих районах, ине величезна іль ість оней, а-
банів, лосів, борс ів, їжа ів тощо. А що вже й азати
про бродячих тварин, чимало я і меш ають всюди і
часто опиняються під олесами машин!"

Цю доро ди им тваринам перетинати небезпечно

Ви онавчий ор ан
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП —

УКРАЇНА», з місцем знаходження за адресою: 01133, У раїна, м. Київ,
в лиця К т зова,18/7 В, ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ р п — УКРАЇНА»,

од ЄДРПОУ 33549911 (далі Товариство)

повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів
Товариства, що відб д ться 24 листопада 2008 ро об 11.00 за адресою: 01133,
У раїна, м. Київ, в лиця К т зова,18/7 В, ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ р п — УКРАЇНА».

Порядо денний:
1. Визначення поряд проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів

Товариства.
2. Обрання Голови та се ретаря позачер ових за альних зборів а ціонерів

Товариства.
3. Обрання Генерально о дире тора Товариства.
4. Зміна місцезнаходження Товариства.
5. Затвердження нової (четвертої) реда ції Стат т Товариства.

Реєстрація а ціонерів або їхніх представни ів для часті в позачер ових
за альних зборах а ціонерів Товариства б де проводиться 24 листопада 2008
ро з 10.00 до 10.45 в офісі ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ р п — УКРАЇНА» за адресою:
01133, У раїна, м. Київ, в лиця К т зова,13/7 В.

Для реєстрації й часті в позачер ових за альних зборах а ціонерів Товариства
необхідно при собі мати: паспорт, для представни а а ціонера — дор чення,
оформлене відповідно до вимо чинно о за онодавства У раїни.

Телефон для довідо (044) 590-19-82.
Конта тна особа: Бондарен о І.В.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець.

Головне правління вн трішньо о фінансово о онтролю
та а дит ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА)
запрош є на робот талановитих і перспе тивних співробітни ів на
посади начальни ів відділів, оловних та провідних спеціалістів.

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :
- вища освіта е ономічно о чи юридично о спрям вання;
- омпетентність, досвід роботи за фахом, відповідальність, ом ні абельність, ініціативність,

вміння працювати в оманді.
Детальна інформація за телефонами: +380(44)223-31-93, +380(44)270-51-44. Резюме

з власними даними надсилати на еле тронн адрес : finaudit@finaudit.kmv.gov.ua чи фа сом
+380(44)270-51-48. Адреса: 01601, м. Київ-601, в л. Трьохсвятительсь а, 4-Б, 3 поверх.

Відповідно до Місь ої цільової про рами під отов и та
проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонат Європи
2012 ро з ф тбол , я а затверджена Київсь ою місь ою радою
31.01.2008 ро , Голосіївсь ом районі за адресою:
в л. Горь о о, 50-54 прое т ється б дівництво отельно-
офісно о ба атоф н ціонально о омпле с з підземним
пар ін ом і тор овельним центром.
В азаний об’є т відповідатиме європейсь им стандартам,
армонійно поєдн ється з вже існ ючими б дівлями та
в лючатиме 19-поверховий 4-зір овий отель на 300 місць і
29-поверховий офісний центр. Ці дві “висот и” б д ють об’єднані
п’ятиповерховим монолітним орп сом (стилобатом) довжиною
приблизно 300 м, де розміщ ватим ться афе і ресторани на
400 посад ових місць, зал бо лін на 200 відвід вачів, пар ін
на 1300 машиномісць, шестизальний інотеатр за альним
вмістом 1115 лядачів, а та ож ма азини продовольчої і
непродовольчої р пи товарів.
Даний прое т ви онаний з ідно з вимо ами е оло ічних,

санітарно- і ієнічних, протипожежних та інших норм і правил
(в лючаючи озеленення всієї території олишньої “промзони” з
облашт ванням с вер та пішохідної алеї) та забезпеч є
безпечн для життя і здоров’я людей е спл атацію об’є та, а
та ож надасть змо створити робочі місця для 1500-2000
ромадян У раїни.

Довірена особа В. С. Парфенов
Тел. 8(050) 760-52-35

Правління ВАТ “ДБК “Відрадний”
повідомляє про проведення чер ових За альних зборів

а ціонерів Товариства, я і відб д ться 28 листопада 2008 ро
о 10.00 за адресою: м. Київ, в л. Козелець а, б. 24.

Порядо денний:
1. Про обрання Голови та се ретаря За альних зборів а ціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства

за 2007 рі та основні напрям и роботи на 2008 рі .
3. Звіт На лядової ради Товариства за 2007 рі .
4. Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії Товариства, річних звітів та

баланс Товариства за 2007 рі .
5. Затвердження розподіл приб т Товариства, стро і поряд виплати

дивідендів за 2007 рі .
6. Затвердження планово о розподіл приб т Товариства на 2008 рі .

Реєстрація а ціонерів б де відб ватися 28 листопада 2008 ро з 9.30 до 9.50
в приміщенні ВАТ “ДБК “Відрадний”.

А ціонерам при собі необхідно мати до мент, що посвідч є особ , а
представни ам а ціонерів додат ово — довіреність, оформлен встановленом
поряд .

Ознайомитись з до ментами, пов’язаними з поряд ом денним чер ових
за альних зборів а ціонерів, можливо за місцезнаходженням Товариства: м. Київ,
в л. Козелець а, б. 24.

Довід и за телефоном (044) 455-97-36.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача
Остапен а Вячеслава Дмитровича (проживає за адресою: м. Київ,
в л. Гната Юри, 18, в. 31) по цивільній справі № 2-2017/08 за позовом
ВАТ “Кредитпромбан ” до Остапен а В. Д. про стя нення забор ова-
ності, в с дове засідання, я е відб деться 21 жовтня 2008 ро о 14.00
за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36, під олов ванням с дді
Умнової О.В.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається

повідомленим про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и
до с д справа може б ти роз лян та за вашої відс тності.
С ддя Умнова О.В.

До ва и Шлапа Віталіни Леонідівни!
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання в я ості відповідача

по цивільній справі за позовом Шлапа а Андрія Васильовича до Шлапа Віталіни Леонідівни
про розірвання шлюб , я е призначено на 20 жовтня 2008 ро на 15.00 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 засідання без поважних причин або неповідомлення

с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на підставі 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 м. Києва
ви ли ає Мос ален о Валентин Петрівн ,
я ій необхідно 20.10.2008 ро о 17.00
з’явитись до Оболонсь о о районно о с -
д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Ти-
мошен а, 2-Є, аб. 16 в я ості відповіда-
ча для часті роз ляді цивільної справи
та позовом За рито о а ціонерно о това-
риства омерційно о бан “ПриватБан ”
до Мос ален о Валентини Петрівни, Сав-
ченю Оле сандра Оле сандровича про
розірвання до овор , звернення стя нен-
ня на майно та виселення.

Наслід и неяв и в с дове засідання осо-
би, я а бере часть справі, передбачені
ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП
У раїни.

С ддя Л.П. С ш о

Оболонсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає Горсь Ірин Оле сандрівн
в я ості відповідача по цивільній справі
№ 2-4976/2008 ро за позовом
Житлово-б дівельно о ооператив
“Оболонь-12” до Горсь ої Ірини Оле сан-
дрівни про стя нення забор ованості по
вартирній платі та платі за ом нальні
посл и с дове засідання на 15 жовтня
2008 ро о 12.00.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а,
2-Є, аб. 18.

Наслід и неяв и в с дове засідання
особи, я а бере часть справі,
передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

С ддя Л.В. Шевчен о

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання Ревич Ми ол
Романовича, зареєстровано о за адресою: 03037, м. Київ, в л. Освіти, 22/8, в. 20, за адресою:
м. Київ, Вознесенсь ий звіз, 10-б, аб. 52 об 11.30 17 жовтня 2008 ро . Яв а відповідача в
с д є обов’яз овою! С ддя О.О. Шоста

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Чередничен о Тетян Ми олаївн , я ій не-
обхідно 20.10.2008 ро о 9.00 з’явитись до Оболонсь о о районно о с д м. Києва за адре-
сою: м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідача для часті роз ляді цивільної
справи за позовом ЗАТ “У раїнсь ий мобільний зв’язо ” до Чередничен о Тетяни Ми олаївни
про стя нення забор ованості.

Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі, передбачені ст.ст. 169,
170 ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.

С ддя Л.П. С ш о



1122 ККІІННОО  &&  ММООДДАА Хрещатик  10 жовтня 2008

Êîõàííÿ ï³ä ÷àñ â³éíè
Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ô³ëüì “Àäì³ðàë”

Ïðåçåíòóâàòè ñòð³÷êó â ñòîëèöþ ïðè¿õàâ
ñàì ðåæèñåð ðàçîì ³ç âèêîíàâèöåþ ãîëîâ-
íî¿ æ³íî÷î¿ ðîë³ ªëèçàâåòîþ Áîÿðñüêîþ.
Íà ñõîäàõ ê³íîòåàòðó ðîçñòåëèëè ÷åðâîíó
äîð³æêó, ÿêîþ ïðîéøëèñÿ ðîñ³éñüê³ ãîñò³
ï³ä àêîìïàíåìåíò â³éñüêîâîãî îðêåñòðó.
Ñòîëè÷í³é ïóáë³ö³ ðåæèñåð ðîçïîâ³â, ùî
ïðàöþâàâ íàä ô³ëüìîì ö³ëèõ ÷îòèðè ðîêè.

Âðàæàº îáñÿã ðîáîòè, ÿêèé çä³éñíèëà çí³-
ìàëüíà ãðóïà, â òîìó ÷èñë³ ðåæèñåð. Óñå
ïðîäóìàíî äî íþàíñ³â — îä â³äòâîðåíî¿ â
äåòàëÿõ ³ñòîðè÷íî¿ åïîõè (çà öèì ïðîöåñîì
ñòåæèëà êîìàíäà ôàõ³âö³â) äî ìàñøòàáó
ñöåí ìîðñüêèõ ³ ñóõîïóòíèõ áèòâ. Âèêîðèñ-

òîâóâàëè òâîðö³ ô³ëüìó ³ êîìï’þòåðíó ãðà-
ô³êó, ùî äîäàëî êàðòèí³ ïîìïåçíîñò³. À äëÿ
ìîíòàæó çàïðîñèëè â³äîìîãî àìåðèêàíöÿ
Òîìà Ðîëüôà, ÿêèé, ñóäÿ÷è ç êàðòèíè, íå
øóêàº çîëîòî¿ ñåðåäèíè, à â³ääàº ïåðåâàãó
áàòàëüíèì ñöåíàì, ïîºäíóþ÷è ¿õ ç êðóïíè-
ìè ïëàíàìè.

Ó ô³ëüì³ æèòòÿ àäì³ðàëà Êîë÷àêà, ÿêîãî
Êîñòÿíòèí Õàáåíñüêèé ç³ãðàâ ìîâ÷àçíèì
çàãàäêîâèì ÷îëîâ³êîì, ïðîñòåæóºòüñÿ ç ìî-
ìåíòó éîãî ïåðøîãî çíà÷íîãî óñï³õó ó â³é-
ñüêîâ³é ñïðàâ³: ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè éîãî êîðàáåëü çä³éñíèâ íåáåçïå÷íèé

ðåéä, ïðîõîäÿ÷è ì³æ çàêëàäåíèìè íèìè æ
ì³íàìè, çàìàíèâøè ó ïàñòêó ïîíàä äâàäöÿòü
í³ìåöüêèõ ñóäåí. Ñàìå òîä³, ï³ñëÿ óñï³øíî
ïðîâåäåíî¿ îïåðàö³¿, Êîë÷àê çíàéîìèòüñÿ ç
Àííîþ, äðóæèíîþ ñâîãî â³éñüêîâîãî êîëå-
ãè Ñåðã³ÿ Ò³ì³ðüîâà. Çâ³äñè ðîçïî÷èíàºòü-
ñÿ äðàìàòè÷íà ³ñòîð³ÿ êîõàííÿ. Âîíà òðè-
âàº àæ äî ñòðàòè àäì³ðàëà, êîìàíäóâà÷à
×îðíîìîðñüêèì ôëîòîì, êîòðèé ï³ñëÿ ïî-
ä³é ãðîìàäÿíñüêî¿ ðåâîëþö³¿ ñòàº ãîëîâíèì
âîðîãîì á³ëüøîâèê³â. Òà ÿêùî ñöåíè áî¿â
òà ³íø³ â³éñüêîâ³ ïåðèïåò³¿ ïîêàçàíî äîñòî-
â³ðíî, à ó çìàëþâàíí³ ñòðàæäàíü ñêàë³÷åíèõ

âîÿê³â — íàòóðàë³ñòè÷íî (ÿê ó ñöåí³, äå ãå-
ðîþ Ñåðã³ÿ Áåçðóêîâà ãåíåðàëó Êàïñåëþ
àìïóòóþòü íîãè, óðàæåí³ ãàíãðåíîþ), òî ëþ-
áîâíà ë³í³ÿ äîâîë³ àñêåòè÷íà.

Íà ïðåçåíòàö³¿ ñòð³÷êè â Êèºâ³ é ðåæè-
ñåð, ³ ªëèçàâåòà Áîÿðñüêà áàãàòî ãîâîðèëè
ïðî òå, ùî âîíè õîò³ëè ïîêàçàòè ÷èñòå ³ âè-
ñîêîäóõîâíå ïî÷óòòÿ, íà ÿêå áóëè çäàòí³ ëè-
øå äâîðÿíè, — ó ô³ëüì³ öå º ÷è íå íàéãî-
ëîâí³øèì àðãóìåíòîì ïðîòè á³ëüøîâèöü-
êî¿ íàâàëè, ùî í³âåëþâàëà ïîíÿòòÿ áëàãî-
ðîäíîãî ïîõîäæåííÿ. Òà, î÷åâèäíî, áîÿ÷èñü
îñêâåðíèòè ïî÷óòòÿ ì³æ Àííîþ ³ Êîë÷à-
êîì, àâòîðè êàðòèíè çìàëþâàëè ¿õí³ ñòîñóí-
êè ñõåìàòè÷íî, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîçáàâè-
ëî êîõàííÿ æèòòºçäàòíîñò³, ïîâíîêðîâíîñò³.
×è é òðåáà ãîâîðèòè, ùî ïðî ïðèñòðàñòü òà-
êîæ íå éäåòüñÿ (ïðîòÿãîì ô³ëüìó çàêîõàí³
æîäíîãî ðàçó íàâ³òü íå ïîö³ëóþòüñÿ!). Àí-
íà Ò³ì³ðüîâà ó âèêîíàíí³ Áîÿðñüêî¿ — òåí-
ä³òíà çàìð³ÿíà ïàí³. Â³ä òàêî¿ àæ í³ÿê íå
ñïîä³âàºøñÿ ð³øó÷èõ â÷èíê³â, íà ÿê³ çâà-
æóºòüñÿ ¿¿ ãåðî¿íÿ: êîëè Êîë÷àê ó 1918 ðî-
ö³ î÷îëþº áîðîòüáó ïðîòè Ðàä, îãîëîñèâøè
ñåáå Âåðõîâíèì ïðàâèòåëåì Ðîñ³¿, æ³íêà çà-
ëèøàº ñâîãî ÷îëîâ³êà ³ äî îñòàííüîãî ìî-
ìåíòó æèòòÿ ñóïðîâîäæóº îïàëüíîãî Êîë-
÷àêà, â³éñüêà ÿêîãî çà äâà ðîêè áîðîòüáè áó-
ëè ðîçáèò³, à ñàì â³í — àðåøòîâàíèé ³ ðîç-
ñòð³ëÿíèé á³ëüøîâèêàìè.

Ìàáóòü, â³éñüêîâ³ ëþäè âåñü ñâ³é çàïàë
âèòðà÷àþòü íà ïîë³ áîþ, çàëèøàþ÷è êîõà-
íèì ëèøå ìîæëèâ³ñòü çàõîïëþâàòèñÿ ¿õí³-
ìè ïåðåìîãàìè é äîñÿãíåííÿìè. Ùî, âëàñ-
íå, é çàëèøàºòüñÿ Ò³ì³ðüîâ³é — Áîÿðñüê³é,
êîòðà ÷è íå â êîæí³é ñèòóàö³¿ ïðîÿâëÿº íå-
àáèÿêèé ãåðî¿çì. Ñàìå ïðî íüîãî, ãåðî¿çì,
öåé ô³ëüì

Áðèòàíñüêèé çíàâåöü ìîäè ïðÿìóº
äî Óêðà¿íè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо о місяця в раїнсь столи-
цю приїде фешн-дире тор про-
відно о видання Вели обританії
The Daily Telegraph Хіларі Але -
сандер. У вересні вона відвідала
по ази тижнів моди pret-a-porter
Нью-Йор , Лондоні, Мілані й

Парижі. Тепер фешн- рити Хіла-
рі Але сандер познайомиться з
інд стрією моди в У раїні. А її
враження про оле ції з'являться
на сторін ах The Daily Telegraph.

Óïåðøå äî Êèºâà çàâ³òàº â³äîìèé
ôåøí-êðèòèê Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð, ÿêà ï³ä
÷àñ â³çèòó ïîáóâàº íà Óêðà¿íñüêîìó òèæ-
í³ ìîäè. ¯¿ ³ì’ÿ â³äîìå â ñâ³ò³ ìîäè. Ðà-
çîì ³ç ôåøí-ðåäàêòîðîì International
Harold Tribune Ñüþç³ Ìåíêåñ òà ãîëîâ-
íèìè ðåäàêòîðàìè âèäàííÿ Vogue Àí-
íîþ Â³íòóð (àìåðèêàíñüêîãî) ³ Êàð³í
Ðîéòôåëüä (ôðàíöóçüêîãî) âîíà âõîäèòü
äî ñóç³ð’ÿ íàéêðàùèõ ñâ³òîâèõ çíàâö³â
ìîäè. Ñàìå â³ä äóìêè öèõ ïðîôåñ³îíà-
ë³â çàëåæèòü óñï³õ àáî íåâäà÷à ïðîäå-
ìîíñòðîâàíèõ êîëåêö³é.

Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð äâ³÷³ âèçíàâàëè íàé-
êðàùèì áðèòàíñüêèì ôåøí-æóðíàë³ñòîì.
Çà ¿¿ ïëå÷èìà äåñÿòèð³÷íèé äîñâ³ä ðîáî-
òè ôåøí-ðåäàêòîðîì âïëèâîâîãî áðèòàí-
ñüêîãî âèäàííÿ The Daily Telegraph, ÿêå
íèí³ î÷îëþº. Êð³ì òîãî, âîíà çíÿëà íèç-
êó äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â ïðî ìîäó äëÿ
BBC1, BBC2 ³ Channel 4 òà äëÿ íàö³îíàëü-
íèõ òåëåêàíàë³â Í³ìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿, ²ñ-
ïàí³¿, Ðîñ³¿ é Êèòàþ. Òðè ðîêè âåëà ñïå-
ö³àë³çîâàíó ïåðåäà÷ó Style Challenge íà
BBC2. ¯¿ àâòîðèòåòí³ êîìåíòàð³ ïðî ìîä-

í³ òåíäåíö³¿ ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ïðîâ³äíèõ
ôåøí-êàíàëàõ, ó òîìó ÷èñë³ íà Fashion
File, Fashion TV ³ Video Fashion.

Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð ³ ñàìà ïðàöþº â ñôå-
ð³ ìîäè. Ïîñò³éíèé ñòèë³ñò äëÿ øîó De-
signer Catwalk â Á³ðì³íãåì³, ê³ëüêà ðîê³â òî-
ìó áóëà ïðîâ³äíèì ñòèë³ñòîì äîêóìåíòàëü-
íîãî òåëåñåð³àëó íà Living TV, ïðèñâÿ÷åíî-
ãî ìîäåëÿì — Britain’s Next Òîð Model.

Âàãîâèòèì äîñâ³äîì ³ çíàííÿìè â ôåøí-
³íäóñòð³¿, à òàêîæ âðàæåííÿìè ïðî îñòàí-
í³ êîëåêö³¿, ïðåäñòàâëåí³ íà òèæíÿõ ìî-
äè, Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð ä³ëèòüñÿ ç³ ñòóäåí-
òàìè. Ó òðàâí³ 2001 ðîêó ¿é ïðèñâî¿ëè òè-
òóë ïðîôåñîðà ²íñòèòóòó ìèñòåöòâ ó Ëîí-
äîí³. Òîæ Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð ÷èòàº ëåêö³¿
â íàéêðàùèõ áðèòàíñüêèõ ôåøí-øêî-
ëàõ — Central Saint Martins ³ London Col-
lege of Fashion.

Ó Êèºâ³ ôåøí-êðèòèê îö³íþâàòèìå äî-
ñÿãíåííÿ é òâîð÷³ñòü óêðà¿íñüêèõ äèçàé-
íåð³â, îòîæ ïðî íàéêðàù³ êîëåêö³¿ ä³ç-
íàþòüñÿ ÷èòà÷³ ¿¿ ðóáðèêè ç³ âñüîãî ñâ³òó.
Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð óæå ïîáóâàëà íà îñíîâ-
íèõ òèæíÿõ ìîäè pret-a-porter, ùî â³äáó-
âàëèñÿ ó âåðåñí³. “Íüþ-éîðêñüêèé òèæ-
äåíü ìîäè äîñèòü êîìåðö³éíèé,— ñêàçà-
ëà âîíà. — Ìîäà â Ëîíäîí³ íàéá³ëüø
àâàíãàðäíà, òàì ïîêàçóþòüñÿ áåçë³÷ íî-
âèõ äèçàéíåð³â. Ì³ëàí õî÷ ³ êîìåðö³éíèé,
àëå á³ëüø ôàíòàç³éíèé. À â Ïàðèæ³ âñå
îá’ºäíóºòüñÿ: ³ êîìåðö³ÿ, ³ íîâ³ äèçàéíå-
ðè, é òåõí³êà âèêîíàííÿ”. Ñåðåä ìîëîäèõ
äèçàéíåð³â Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð óæå âèîêðå-
ìèëà áðèòàíöÿ Ãàðåòà Ï’þ ³ äî÷êó ßìà-
ìîòî Ë³ì³. Öüîãî ì³ñÿöÿ ôåøí-åêñïåðò
â³äâ³äàº ïîêàçè Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìî-
äè. Â³ò÷èçíÿí³ øàíóâàëüíèêè ìîäè íå-
òåðïëÿ÷å î÷³êóþòü ¿¿ ïðîôåñ³éíî¿ äóìêè

Дивіться вип с про рами “Тиждень
моди з Дар’єю Шаповаловою” в неділю,
12 жовтня, на теле аналі “Київ” о 20.30.

Ó æîâòí³ Êè¿â â³äâ³äàº ôåøí-äèðåêòîð
The Daily Telegraph Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð

Героїня Єлизавети Боярсь ої переживає з адміралом, ероєм Костянтина Хабенсь о о,
найс р тніші моменти життя. Жін а іде з оханим в'язницю, де йо о страч ють

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У серед в столичном інотеатрі
"Київ" відб лася рочиста прем'-
єра фільм "Адмірал", історична
епопея про адмірала Оле сандра
Колча а, роз віт ар'єри я о о
припав на ро и Першої світової
війни і ромадянсь ої революції.
Втім, попри ва омість ролі Кол-
ча а в історичних подіях, не
менш важливими для адмірала,
с дячи з фільм , б ли особисті
стос н и з жін ами. В артині
вміло поєдн ються ці дві іпостасі
ероя, а риваві сцени боїв не
заважають режисер Андрію
Кравч зняти фільм про ідеалі-
зоване охання.

Хіларі Але сандер завжди тримає свій нотатни бойовій отовності
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Ñåðöå ìîº
ïðîáóäèëîñü 
³ ïðî ëþáîâ
ãîâîðèòü
×èòàºìî ðàçîì 
ç ªâãåí³ºþ Êîíîíåíêî
Ôåäåð³êî Ãàðñ³à Ëîðêà.  
Âèáðàí³ ïîåç³¿: Ïåð. Ãðèãîð³ÿ  
Ëàòíèêà. — Êàëüâàð³ÿ, 2008.

Êàæóòü, âåëèêèé ³ñ-
ïàíåöü Ôåäåð³êî Ãàð-
ñ³à Ëîðêà, îäèí ç íàé-
á³ëüøèõ ïîåò³â ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ, äîëàº êîðäî-
íè ì³æ äåðæàâàìè é
êóëüòóðàìè ëåãêî, í³-
áè òî ìóçèêà, à íå ïî-
åç³ÿ, çàãëèáëåíà â ìî-
âó, â ¿¿ îñîáëèâó ï³ñåí-
íó ñòèõ³þ. Ëîðêà áóâ
îäíèì ç óëþáëåíèõ ïîåò³â ó êîëèøíüîìó
ÑÐÑÐ, ëèøàºòüñÿ íèì ³ òåïåð. Íå÷àñòî ïå-
ðåêëàäíèé àâòîð â³ä³ãðàº òàêó ðîëü ó êóëü-
òóð³ ÷óæî¿ êðà¿íè. Íà ñëîâà Ëîðêè ñòàâèëè
ñïåêòàêë³, âëàøòîâóâàëè âå÷îðè ïîåç³¿ ó âè-
êîíàíí³ ïðîôåñ³îíàëüíèõ àêòîð³â, íà éîãî
ñëîâà íàïèñàíî ï³ñí³ é ðîìàíñè. Òîáòî Ôå-
äåð³êî Ãàðñ³à íå ëèøå ÷èòàâñÿ, à é çâó÷àâ.
Àëå òî áóâ ðîñ³éñüêèé Ëîðêà, ÿêèé ñòðàæ-
äàâ, æóðèâñÿ ³ â³ðèâ ïî-ðîñ³éñüêè. Öå áóâ
ðåçóëüòàò ïðàö³ áàãàòüîõ ðîñ³éñüêèõ ïåðå-
êëàäà÷³â.

Óêðà¿íñüêîþ Ëîðêó ïåðåêëàâ ñëàâåòíèé
Ìèêîëà Ëóêàø. Òà éîãî ïåðåêëàä áóâ çàíàä-
òî åêñïåðèìåíòàëüíèì, ùîá ñòàòè ïîïóëÿð-
íèì. ²ñïàíöÿ Ëîðêó áóëî çàíàäòî ðàäèêàëü-
íî óêðà¿í³çîâàíî, êîëè íàâ³òü ä³â÷èíà íà ³ì’ÿ
Àñóíñüÿñüéîí äå ëîñ Ðåéºñ ñòàëà Ðàäîþ, à
Ãàáð³åë³ëüéî — Ãàâðèëüöåì.

² îñü ó íèí³øí³é íåë³ðè÷íèé ÷àñ, êîëè,
çäàâàëîñÿ á, ïîåòè÷íèé ïåðåêëàä íà óêðà¿í-
ñüê³é çåìë³ ïîìåð ³ íàâðÿä ÷è âîñêðåñíå, ç’ÿ-
âèâñÿ íîâèé Ëîðêà ó âåðñ³¿ Ãðèãîð³ÿ Ëàòíè-
êà. Òóò íåìàº åêñïåðèìåíòàëüíèõ óêðà¿í³çì³â
Ëóêàøà, ³ çíàéîì³ çà ðîñ³éñüêèìè âàð³àíòà-
ìè ïîåç³¿ çíà÷íî ïðîñò³ø³, çíà÷íî ëàêîí³÷-
í³ø³. Ïåðåêëàäà÷ êàæå, ùî éîãî Ëîðêà äóæå
áëèçüêèé äî àâòîðñüêîãî, ùî ðîñ³ÿíè äîäà-
ëè éîìó îçäîáè, ÿêî¿ â ³ñïàíöÿ íå áóëî. Êî-
ëè íå çíàºø ìîâè îðèã³íàëó, òî äîâ³ðÿºø ïå-
ðåêëàäà÷åâ³. ß âï³çíàâàëà é íå âï³çíàâàëà
çíàéîìîãî ïîåòà, ðîçóì³þ÷è, ÿê ãëèáîêî óâ³é-
øîâ ðîñ³éñüêèé âàð³àíò ó ìîþ ñâ³äîì³ñòü.

Ïðÿìóþòü êóäèñü òîïîë³ —
ëèøàþ÷è â³äáëèñê íà ñâ³ò³.

Ïðÿìóþòü êóäèñü òîïîë³ —
À íàì çîñòàºòüñÿ â³òåð.

Àëå ìàã³ÿ ïîåç³¿ ïðèñóòíÿ. Íå äèâíî, ùî
Ëîðêà º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ ïîåò³â ìèíóëî-
ãî ñòîð³÷÷ÿ, ÿêèé ÷è íå íàéïîâí³øå ðåïðåçåí-
òóº ³ñïàíñüêó ìîâó â ¿¿ íàéòîíøèõ ³ íàéãëèá-
øèõ âèÿâàõ, ¿¿ àðõà¿êó ³ â³÷íå íàðîäæåííÿ:

Õîò³â ÿ çåëåíèõ ÿáëóê.
Íå òèõ, ÿê³ âæå äîçð³ëè.

ß çíàõîäèëà â öüîãî óêðà¿íñüêîãî Ëîðêè
ùîñü íîâå, ÷îãî íå çíàëà â ïîïåðåäí³õ âåð-
ñ³ÿõ:

— Ãåé, îæèíî, êóäè òè éäåø?
— Ïîøóêàþ ëþáîâ³ òåæ.

ßêáè ÿ ïðî÷èòàëà Ëîðêó Ãðèãîð³ÿ Ëàòíè-
êà â ðîêè ìîº¿ þíîñò³, òî áóâ áè ì³é Ëîðêà,
³ â³í áè âèò³ñíÿâ ðîñ³éñüê³ âåðñ³¿, ïðî÷èòàí³
çãîäîì. ß áàæàþ ïåðåêëàäà÷åâ³ ïî÷óòè ñâî¿
âåðñ³¿ ó âèêîíàíí³ äîáðèõ àêòîð³â ï³ä ìóçè-
êó é êàñòàíüºòè, ùîá éîãî Ëîðêà íå ëèøå ÷è-
òàâñÿ, à çàçâó÷àâ, áî â³í, õî÷à á ÿêîþ áàíàëü-
íîþ áóäå öÿ ôðàçà, òîãî âàðòèé. À øàíóâàëü-
íèêàì ïîåç³¿ ÿ áàæàþ â³äøóêàòè öþ êíèæ-
êó, ³ íåõàé óêðà¿íñüêèé Ëîðêà áåíòåæèòü ³ çà-
ñïîêîþº ¿õ:

— Ñîëåäàä, óìèé ñâîº ò³ëî
æàéâîðîíÿ÷îþ âîäîþ
³ ñïîê³é ñâîºìó ñåðöþ
ïîâåðíè, Ñîëåäàä Ìîíòîÿ.
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Ï’ÿò³ðêà â³ä Jazz in Kiev

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На незмінном л бном плац-
дармі фестивалю Jazz in Kiev —
сцені ресторан "Пі ассо" — ре-
презент вали одраз п'ять аль-
бомів, вип щених однойменним
продюсерсь им центром. Від-
від вачі мали на од поповнити
свої а діо оле ції та посл хати
ч дових иївсь их м зи антів на
першом джем-сейшні фест .

Ùî áëèæ÷å äî ô³íàëó ôåñòèâàëþ, òî
íàïðóæåí³øå çàêðó÷óºòüñÿ âèð ïîä³é.
Âåñü òèæäåíü (ñàìå ñò³ëüêè çàëèøèëîñÿ
äî ïî÷àòêó òðèäåííîãî ìóçè÷íîãî ìàðà-
ôîíó) ïðèõèëüíèêè äæàçîâîãî ìèñòåö-
òâà çìîæóòü â³äâ³äóâàòè ê³íîïîêàçè ç êî-
ëåêö³¿ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ä³ÿ÷à òà òå-
ëåæóðíàë³ñòà Ëåîí³äà Ãîëüäøòåéíà, ùî
â³äáóäóòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ îñâ³òíüîãî öåí-
òðó “Ìàéñòåð-êëàñ”, à òàêîæ âîðêøîï ç
äæàçîâî¿ ôîòîãðàô³¿ â³ä ìàéñòð³â Îëåê-
ñàíäðà Çóáêà òà ²ãîðÿ Ñí³ñàðåíêà. À ùå —
ñëóõàòè îðèã³íàëüíó, äóæå ð³çíó òà íå-
çì³ííî ÿê³ñíó ìóçèêó, çàïðîïîíîâàíó
ñëóõàöüê³é óâàç³ Jazz in Kiev ìèíóëî¿ ñå-
ðåäè. Ùîïðàâäà, ê³ëüêà àëüáîì³â ïîáà÷è-
ëè ñâ³ò ðàí³øå. Àëå, ÿê ç³çíàâñÿ “çàñëó-
æåíèé äæàçîâèé ïîïóëÿðèçàòîð êðà¿íè”
Îëåêñ³é Êîãàí, äåÿê³ ïðîöåñè äîâåëîñÿ
øòó÷íî ïðèñêîðèòè, äåÿê³ — çàãàëüìó-

âàòè, àáè ââåñòè ó ôåñòèâàëüíó ïðîãðà-
ìó ñàìå òàêó, “ñåð³éíó”, ïðåçåíòàö³þ:
“Ìè õîò³ëè çðîáèòè òå, ÷îãî äî íàñ í³-
õòî íå ðîáèâ”. Íàïðèêëàä, àëüáîì Just
50 âèéøîâ óæå äîâîë³ äàâíî, àëå íå áóâ
îô³ö³éíî ïðåäñòàâëåíèé ïóáë³ö³. Äî íüî-
ãî âõîäÿòü íàéêðàù³ ìîìåíòè ç òîð³ø-
íüîãî þâ³ëåéíîãî êîíöåðòó Êîãàíà, äå ç³-
áðàëîñÿ ö³ëå ñóç³ð’ÿ âèäàòíèõ äæàçîâèõ
àðòèñò³â ³ç ð³çíèõ êðà¿í.

Ïëàò³âêà “Õàðóê³ Ìóðàêàì³. Äæàçîâ³
ïîðòðåòè” óäîñòî¿ëàñÿ îêðåìî¿ ïðåçåí-
òàö³¿, êîòðà â³äáóëàñÿ çîâñ³ì íåäàâíî.
Ìîæå, òîìó öüîãî ðàçó ïàí Êîãàí îáìå-
æèâñÿ ÷èòàííÿì ëèøå îäíîãî ôðàãìåí-
òà ö³º¿ ñâîºð³äíî¿ àóä³îêíèãè, â ÿê³é äîá-
ðå çíàéîìèé ðàä³îñëóõà÷àì êîãàí³âñüêèé
áàðèòîí îçâó÷óº åñå¿ Ìóðàêàì³ ïðî ç³ðîê
ñâ³òîâîãî äæàçó ï³ä êîìïîçèö³¿ ó ¿õíüî-
ìó âèêîíàíí³. Á³ëüø³ñòü ÷àñó ãîñòåé “Ï³-
êàññî” âåäó÷èé ðîçâàæàâ ñïîãàäàìè ïðî
çóñòð³÷³ ç âèäàòíèìè ìóçèêàíòàìè ñó÷àñ-
íîñò³ — ³íîä³ çâîðóøëèâèìè, à ÷àñîì
ìàéæå êóðéîçíèìè. Àêîìïàíóâàëè îäí³
ç íàéñèëüí³øèõ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â
Ïàâëî Øåïåòà, Ìàêñèì Ãëàäåöüêèé òà
Âàëåð³é Âîëêîâ, äî ÿêèõ ÷àñ â³ä ÷àñó
ïðèºäíóâàëèñÿ ñàêñîôîí³ñò Äìèòðî
Îëåêñàíäðîâ òà þíèé òðóáà÷ Äåíèñ Àäó.
Ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ âäàëîñÿ ïîçíàéîìè-
òèñÿ ³ç òàêèìè äâîìà àëüáîìàìè: Ukrain-
ian Roots in Jazz òà Jazz at Picasso. Ïåð-
øèé º ñâîºð³äíîþ çá³ðêîþ ïðèêëàä³â
ïðîðîñòàííÿ óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðíî-
ãî êîð³ííÿ â òâîð÷îñò³ ñó÷àñíèõ äæàçî-
âèõ ìóçèêàíò³â ð³çíèõ êðà¿í. Òàê “Ï³ñ-

íþ ïðî ðóøíèê” Ìàéáîðîäè ãåí³àëüíî
âèêîíóº Âàã³ô Ìóñòàôà-Çàäå, “×åðâîíó
ðóòó” ãðàº Êàóíàñ-Á³ã-áåíä, à “×åðåì-
øèíà” çâó÷èòü ó ³íòåðïðåòàö³¿ ïîëüñüêî-
áðàçèëüñüêîãî äóåòó Ãðàæèíè Àâãóùàê —
Ïàóë³íî Ãàðñ³à.

Íà çì³ñò äðóãîãî äèñêó âêàçóº ñàìà íà-
çâà: çàïèñè æèâèõ êîíöåðò³â çà¿æäæèõ òà
â³ò÷èçíÿíèõ ç³ðîê, ùî â³äáóâàëèñÿ íà ìà-
ëåíüêèé ñöåí³ çà ãàðäåðîáîì ó öüîìó ì³ñ-
ö³. Ì³ñö³ âæå ìàéæå ëåãåíäàðíîìó, áî æ,
ÿê çàçíà÷åíî ó äèñêó: “ßêùî òåàòð ïî-
÷èíàºòüñÿ ç â³øàëêè, ïðîäþñåðñüêèé
öåíòð Jazz in Kiev ïî÷èíàâñÿ â ãàðäåðî-
á³ ó “Ï³êàññî”. Ïåðåë³÷óâàòè âèêîíàâö³â,
êîòð³ óâ³éøëè äî öüîãî àëüáîìó, íå ìàº
ñåíñó, áî öå ìàéæå âñ³ ³ìåíà, ÿê³ ç’ÿâëÿ-
ëèñÿ íà àô³øàõ Jazz in Kiev ïðîòÿãîì éî-
ãî ³ñíóâàííÿ. Ìîæíà çíàéòè íà íüîìó ³
äåêîãî ç óêðà¿íñüêèõ ìóçèêàíò³â, êîòð³
ïîäàðóâàëè ÷óäîâèé äæåì-ñåéøí íàïðè-
ê³íö³ âå÷îðà. ª òóò ³ òð³î ³çðà¿ëüñüêîãî
êîíòðàáàñèñòà Àâ³øà³ Êîåíà, ÷èé ïðè¿çä
ìèíóëî¿ âåñíè áóêâàëüíî ñêîëèõíóâ êè-
¿âñüêó ñëóõàöüêó ñï³ëüíîòó. Çàïèñ òîãî
êîíöåðòó òàêîæ ïåðåòâîðèâñÿ íà äèñê —
Night of Magic, îñòàíí³é ³ç ðåïðåçåíòî-
âàíèõ ï’ÿòüîõ. Òîé, õòî ðàçîì ³ç ñîòíÿ-
ìè ³íøèõ ìåëîìàí³â òîä³ çàêîõàâñÿ ó
òâîð÷³ñòü öüîãî ìóçèêàíòà, òåïåð ìîæå
ñëóõàòè âäîìà éîãî “æèâèé” êè¿âñüêèé
êîíöåðò. À ùå — ï³òè íà íàñòóïíèé âè-
ñòóï ãóðòó Êîåíà ç íîâîþ âîêàëüíîþ ïðî-
ãðàìîþ, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ â ðàìêàõ îñíîâ-
íî¿ ôåñòèâàëüíî¿ ïðîãðàìè 17, 18 òà 19
æîâòíÿ

Джаз завжди б в м зи ою лам рних інтелі ентів
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

"У Києві є ора, через от-
р пці м сять переїзди-
ти доволі тяж ою доро-
ою; оли, в'їжджаючи на
неї, випад ово заломить-
ся я а-неб дь частина во-
за, то речі (майно), що
везли цим возом, забира-
ють до державно о с ар-
б ". Ком належить опис
цьо о звичаю?

а рляндсь ом ерцо сь о-
м офрат Л. Міллер (др -
а половина XVI сторіччя)

б литовсь ом посл до Кри-
м Михайл Литвин (сере-
дина XVI сторіччя)
в франц зь ом дипломат й
істори Блез де Віженар
(1533—1596)
німець ом дипломат і по-
дорожни Зі м нд Гер-
берштайн (1486—1566)

Г бернсь і політи о-про-
світниць і омітети (Г бпо-
літпросвіт) б ло створено
в 1920 році я державні
ор ани, що ер ють масо-
вою ом ністичною осві-
тою доросло о населення.
27 жовтня 1922 ро иїв-
сь ий Г бполітпросвіт
прийняв постанов , де
"Ухвалили: оперет я
форм сценічно о мистец-
тва вважати...

а ш ідливою і неприп стимою"
б явищем б рж азно о мис-
тецтва"
в та ою, що не відповідає по-
требам ом ністично о вихо-
вання, і заборонити"
та ою, що сприяє демора-
лізації лядача, а не демон-
страцією роз лад б рж -
азії"

1 2

Міністерство вн трішніх справ 1884 році роз лян ло пи-
тання створення иївсь ої місь ої телефонної станції (МТС)
і вирішило

в створювати державн МТС, я б обсл ов вали чиновни и пошто-
во-теле рафно о відомства

У 1881 році в Києві з'являється а ент найбільшої амери ансь ої теле-
фонної фірми Белла-Бле а — він же місцевий домовласни К.Н. Іванов.
Амери анці розрахов вали спор дити нас телефонн станцію, подібн
тій, я а діяла в США в Нью-Хевені з 1878 ро . Прое т об оворювали в
місь ій пресі й дійшли виснов , що в Києві можна розрахов вати на 100
абонентів, а омпанія Белла-Бле а отова б ла не айно стати до справи,
за наявності лише 75 номерів.
Телефони в Києві спочат ви ористов вали лише я пере оворні при-

строї в отелях. Перш більш-менш роз ал жен телефонн мереж ство-
рив місті енер ійний начальни Південно-Західної залізниці раф Сер-
ій Вітте, я передбачалося від рити 1883 році. При цьом встановлен-
ня телефонних стовпів вза алі не план вали, передбачалося, за при ла-
дом Одеси, "навесить телефонные провода по рышах домов".
Міністерство вн трішніх справ роз лян ло питання створення в Києві

місь ої телефонної станції (МТС) лише в 1884 році й вирішило відмови-
ти фірмі Белла-Бле а, а створити державн МТС, я б обсл ов вали не
приватні особи, я це б ло на зб дованих амери анцями МТС Мос ви,
Ри и та Петерб р а, а особливі чиновни и поштово-теле рафно о відом-
ства. З цією метою, на почат 1885 ро , виділили 64 в. м на др ом
поверсі Казенної поштової онтори на Хрещати . До дня від риття МТС—
1 вітня 1886 ро — в Києві нарахов валося 70 приватних абонентів і 30
телефонізованих станов.

У 1770 році австрійсь ий імператор Йосип ІІ (ін о ніто, під
ім'ям рафа Фаль енштейна) проїздом до Мо ильова на з -
стріч із Катериною ІІ з пинявся в Києві в фешенебельном
тра тирі

б "Коммерчес ие номера" на Подолі

У XVIII — XIX сторіччі до "тра тирно о промысла" зарахов вали числен-
ні за лади. До тра тирів "с отдачей в наем по оев" відносили отелі, за-
їжджі двори, орчми, мебльовані імнати з харч ванням. Один із най ра-
щих иївсь их тра тирів знаходився на Печерсь , на тодішній оловній в -
лиці міста — Мос овсь ій і мав назв на європейсь ий манер — "Зеленая
остиница". Др ий фешенебельний за лад отельно о тип знаходився
на Подолі поблиз Ільїнсь ої цер ви — тра тир "Коммерчес ие номера".
В ньом в 1770 році з пинявся австрійсь ий імператор Йосип ІІ, я ий пе-
реб вав Києві проїздом (ін о ніто, під ім'ям рафа Фаль енштейна) до
Мо ильова на з стріч з Катериною ІІ.
Тра тири отельно о тип існ вали Києві, нарівні з отелями до 1890-х

ро ів.
(Анатолій Ма аров. Малая энци лопедия иевс ой старины.— К., До-

віра, 2005. — С. 449-450, 457-459)
Під от вав

Оле сандр ЯРЕМЕНКО

1

2

Відповіді на запитання 25го туру

ОВНИ
Події тижня стан ть льмінаційною

рап ою в діловій співпраці. Ма сималь-
но проясниться переб вання справ на
тр довом терені, що дасть можливість
визначитися з им із тих, що не виправ-
дали надії, розірвати стос н и, а з тими,
хто добре заре оменд вав, об’єднати-
ся. Віддані професійні с п тни и на ро-
боті — запор а спіх на рі . Підтрим-
а висо о о ерівництва Творцем нині
арантована. Навіть там, де не че аєте,
вам зроблять "протеже", замовлять доб-
ре слово. З певненістю шт рм йте
ар’єрні вершини і ріплюйте завойо-
вані р бежі. На с спільній т совці по-
щастить з стріти справжніх др зів, лю-
дей близь их по д х , інтересам. Вчіть-
ся др жити, адже процвітаючий союз із
обранцем серця без др жби цьо о ро
неможливий.

ТЕЛЬЦІ
Сходження ар’єрними сходами на-

бирає стрім их обертів. Роз рібайте за-
вали на роботі, наведіте лад сл жбо-
вій до ментації. Працедавці вас цін -
ють я професіонала, йд ть на пост п-
и. Саме робочом офісі цьо о ро
ви, я риба воді. Т т Вищі сили оточ -
ють бла одаттю, посилають м дрих по-
радни ів, щоб бере ти від необачних
ро ів. На цьом тижні таємні недр и
роз риють свої арти. Але володіючи та-
ємною омерційною інформацією, всі-
ля ими омпроматами, се ретами, б дь-
те пильні, вчіться де, я і що азати, бо
починається період ворожо о протисто-
яння (до16 листопада). У оханні ви не
п ст н долі, т т вона встановила жорст-
і обмеж вачі з вересня 2007- о до жовт-
ня 2010 ро з метою навчити не роз-
порош ватися на флірти.

БЛИЗНЮКИ
Життя пре расне, вс переч всім по-

б товим проблемам, вони не повинні по-
линати ваш доро оцінний потенціал!
Побал йте себе, влашт йте свято сер-
ця, під лючивши артистизм і блис чі
режисерсь і таланти. Настав час облаш-
т вати особисте щастя, зарядитися по-
зитивними емоціями на рі . Поверніть-
ся назад, вис шіть стр м и образ, сві-
домте помил и. Нині доля посилає лю-
дей висо ої д ховної льт ри, відповід-
них вашим ідеалам. Робочий офіс це те
місце, де дбайлива р а долі направляє
вас в потрібном напрям . Т т ви
візьмете вищ м дрість, отримаєте під-
трим , побачите лобальні перспе ти-
ви прос вання.

РАКИ
Вам доведеться розриватися між до-

мом і сл жбою. Зміцнюйте особистий
с веренітет, на ромадж йте матеріаль-
ні бла а, пі л йтеся про житло, поряд-
ов йте поб т. За ладається ф ндамент
особи на майб тній рі , том правильна
ор анізація простор нав оло себе за-
безпечить про рес. Кро йте в нісон із
партнерами, разом осподарюйте, с ла-
даючи напрацьоване в за альний отел.
Нині ваш союз переживає новий роман-
тичний злет, зб дж є нереалізовані по-
ч ття.

ЛЕВИ
Тиждень промайне на творчій хвилі.

Ви б дете поп лярні, завдя и мор ,
ер диції, райливості, блис чом мис-
тецтв спіл вання з людьми заведете
ба ато орисних зв’яз ів, я і зі рають
важлив роль майб тньом . Упертість
ви орінюйте, про претензії заб дьте, за-
пор а спіх — армонійній співпра-
ці. Б дь-я ий віз потрібно везти разом,
віддавши віж и ент зіазм шлюбном
(діловом ) с п тни . У рідних стінах,
розпочавши ремонт, не перетворіть йо-
о на б дівництво сторіччя. Стрим йте
розмах, ледарстві вас нині ріх звин -

ватити —фонтан єте працьовитістю, ли-
ше потрібно під лючити домочадців для
наведення лад в житлі.

ДІВИ
Ризи ють прославитися по аним ос-

подарем. Занач а обпі ає ишеню, адже
бажання побал вати себе оханих та е
вели е! Віддайтеся стихії марнотратства
і задовольніть сі свої примхи! Потім за-
працюєте! На роботі отримаєте приб т-
ові замовлення, т т нині щастить, і зно-
в розба атієте. Головне ні з им не сва-
ритися. Ваші слова мають ма ічн сил ,
не зловживайте рити ою, б дьте делі-
атними і та товними в за важеннях, бо
можете за ласти не ативне од вання
людям.

ТЕРЕЗИ
На творчом і особистом небосхи-

лі палає сонце спіх . Розпочинайте
нові прое ти, збирайте ділов оман-
д , від ин вши амбіції, вам потрібні
найвірніші, прихильні справі люди. Я -
що потя не в за л, доведеться добре
розщедритися морально і матеріаль-
но, за охання і задоволення потрібно
платити. Т т вам потрібно заре омен-
д вати себе справжнім бла ородним
лицарем. Розва и за ч жий рах но не-
прип стимі.

СКОРПІОНИ
Тр довий марафон розпалі. Е оном-

те сили, перевтомившись, втратите си-
ли, ризи єте підірвати здоров’я. Для
тих, чиї сердечні справи зайшли без-
вихідь, саме час налашт ватися на лі-
ричний лад. Се с альна чарівність о-
лосальна, ви здатні зробити прорив, зня-
ти не ативне бло вання на особистом
фронті й перемо ти. Лише не заб дьте
робити правильні виснов и з доп ще-
них раніше помило . Досвід мин ло о
ваш вірний омпас.

СТРІЛЬЦІ
Ви належите с спільств . Власні ін-

тереси можна задовольнити лише по-

верн вшись назад, пост пившись інте-
ресам оточення. Я що поставите на
перше місце орисливі цілі, на стос н-
ах із др зями доведеться поставити
хрест. Нині сит ація, оли вашими доб-
рими бажаннями доро а в пе ло вимо-
щена.

КОЗОРОГИ
Я вдало розр лити напр жені сто-

с н и з рідними, зміцнитися на завойо-
ваних ар’єрних позиціях — питання най-
а т альніше. Правильно оцініть бажання
і можливості, б дьте само ритичні, від-
давши перева власним пріоритетам.
Саме те, що ви хочете, і повинно стати
стим лом до дії. Тоді не промахнетеся,
і близь і зроз міють вас без образ. На
др жній дорозі намічаються б рхливі по-
дії.

ВОДОЛІЇ
Переживають а тивний період адап-

тації до ширших по лядів на життя. Фі-
лософсь ий р озір стрім о розши-
рюється, т ман невизначеності тане,
ясно видно лобальні перспе тиви. Це
ч дово, беріть на допомо досвідче-
них союзни ів, об’єдн йтеся з профе-
сійними омпаньйонами, зявши ер-
мо влади в свої р и. Пам’ятаєте: пріо-
ритет інтересів за вами, ви ди т єте
мови і ер єте.

РИБИ
Період д ховно о атарсис в роз-

палі. Ви помрете і вос реснете, я птах
фені с, вийшовши зі стадії прострації.
Все по ане залишиться позад , фінан-
сов риз розв’яжете спішно. Я що
надійд ть ці аві ви ідні ділові пропо-
зиції, відсійте дрібні й залиште найви-
ідніші. За ладається ф ндамент біз-
нес на майб тній рі , де, можливо,
б дете менше працювати, не орати, я
інь, а більше приділятимете сил твор-
чості, я а подар є вам д шевн насо-
лод

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

íà òèæäåíü (ç 10 ïî 16 æîâòíÿ)

хрещатик

Передплатні ціни (з серпня)

на місяць — 5 рн. 29 оп.
на 2 місяця — 10 рн. 78 оп.
на 3 місяця — 15 рн. 52 оп.
на 4 місяця — 20 рн. 56 оп.
на 5 місяців — 25 рн. 30 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 19 рн. 92 оп.
на 2 місяця — 40 рн. 04 оп.
на 3 місяця — 59 рн. 41 оп.
на 4 місяця — 79 рн. 08 оп.
на 5 місяців — 98 рн. 45 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

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

Як покращити стан справ по закріпленню кадрів
в медицині, освіті тощо

За�дор�ченням� олови�постійної

�омісії�з�питань�охорони�здоров’я�та

соціальноо�захист��Київсь�ої�місь�ої

ради� Шлапа�� А.В.� Головним� �п-

равлінням�праці�та�зайнятості�підо-

товлені�матеріали�щодо�діючоо�нор-

мативно-правовоо�ре�лювання�пи-

тання� працевлашт�вання� вип�с�-

ни�ів�вищих�навчальних�за�ладів,�я�і

навчались�за�державним�замовлен-

ням,�зо�рема,�в�бюджетній�сфері.

Більшість�питань���сфері�держав-

ноо� замовлення� �� спеціалістах� з

різним�рівнем��валіфі�ації�для�задо-

волення�потреб�е�ономі�и�та�рин��

праці� залишаються�невирішеними

на�заальнодержавном��рівні.

Зо�рема,�п�н�том�2�У�аз��Прези-

дента�У�раїни�від�23.01.1996�№77/96

“Про� заходи�щодо�реформ�вання

системи�підотов�и� спеціалістів� та

працевлашт�вання� вип�с�ни�ів� ви-

щих�навчальних�за�ладів”�встановле-

но,�що�особи,�я�і�навчаються�за�ра-

х�но��державних��оштів,���ладають

з�адміністрацією�вищоо�навчально-

о�за�лад���од�,�за�я�ою�вони�зо-

бов’яз�ються�після�за�інчення�нав-

чання� та� одержання� відповідної

�валіфі�ації�працювати�в�державно-

м��се�торі�народноо�осподарства

не�менше�ніж�три�ро�и.�У�разі�відмо-

ви�працювати�в�державном��се�торі

народноо�осподарства�вип�с�ни-

�и�відш�одов�ють�в��становленом�

поряд��� до� державноо� бюджет�

повн��вартість�навчання.

П�н�том�3�даноо�У�аз��надава-

лось�дор�чення�Кабінет��Міністрів

У�раїни�затвердити���місячний�стро�

порядо��відш�од�вання�вип�с�ни�а-

ми�до�державноо�бюджет��вартості

навчання� �� разі� пор�шення� ними

�мов��оди�щодо�працевлашт�ван-

ня.�Одна�,�зазначене�питання�і�досі

не�вирішено.

Постановою�Кабінет��Міністрів�У�-

раїни�від�22.08.1996�№992�затвер-

джено�Порядо��працевлашт�вання

вип�с�ни�ів� вищих�навчальних� за-

�ладів,� підотов�а� я�их� здійснюва-

лась�за�державним�замовленням.

Додат�ом�№1�до�Поряд���праце-

влашт�вання�вип�с�ни�ів�вищих�нав-

чальних� за�ладів,� підотов�а� я�их

здійснювалась�за�державним�замов-

ленням,�затверджено�форм��типової

�оди�про�підотов���фахівців�з�ви-

щою�освітою,�я�ою�передбачено,�що

вищий� навчальний� за�лад� зо-

бов’яз�ється�забезпечити�я�існ��те-

оретичн�� і� пра�тичн�� підотов��

фахівця� з� вищою�освітою�зідно� з

навчальними�планами�та�прорама-

ми�і�вимоами��валіфі�аційних�хара�-

теристи��фахівця�та�після�за�інчен-

ня�навчання�та�одержання�відповідної

�валіфі�ації�місцем�працевлашт�ван-

ня�в�державном��се�торі�народноо

осподарства,�де� він� зобов’язаний

відпрацювати�не�менше�трьох�ро�ів.

П�н�том�15�зазначеноо�Поряд��

передбачено,�що���разі�відмови�ви-

п�с�ни��� ��прийнятті� на�робот�� за

призначенням�і�звернення�молодих

фахівців�до�центрів�зайнятості�замов-

ни�и� відш�одов�ють� державній

сл�жбі� зайнятості� всі� витрати,

пов’язані�з�працевлашт�ванням,�пе-

репідотов�ою,�виплатою�допомои

по�безробіттю�та�матеріальної�допо-

мои�в�розмірі�стипендії�під�час�про-

ходження�професійної�підотов�и�та

перепідотов�и.� Одержані� �ошти

спрямов�ються�до�місцевої�частини

Державноо�фонд��сприяння�зайня-

тості�населення.�Одна�,�вимои�п�н�-

т��15�Поряд���не�ви�он�ються.

У�азом�Президента�У�раїни� від

06.10.1999�№1285/99�надавались

дор�чення�центральним�оранам�ви-

�онавчої�влади�розробити�та�пода-

ти�Кабінет��Міністрів�У�раїни�пропо-

зиції�щодо�механізм��матеріальноо

заохочення�роботодавців�до�працев-

лашт�вання�молоді�та�передбачити

подат�ові� пільи�для� осподарств,

підприємств,�оранізацій� і��станов,

що� надають� робочі� місця� ст�-

дентсь�ій� та� �чнівсь�ій� молоді� �

вільний�від�навчання�час.�Ці�питан-

ня�не�вирішені�і�досі.

З�метою�задоволення�потреб�У�-

раїни� �� висо�о�валіфі�ованих� �ад-

рах,� а� та�ож� створення�реальних

можливостей�для�розвит���я��о�ре-

мої�людини,�та��і�с�спільства�в�ціло-

м�,�в��мовах�форм�вання�рин�ової

е�ономі�и� У�азом�Президента� У�-

раїни�від�12.09.1995�№832/95�“Про

Основні�напрями�реформ�вання�ви-

щої� освіти� в� У�раїні”� надано�дор�-

чення�Міністерств�� е�ономі�и�У�-

раїни,�Міністерств��праці� У�раїни,

Міністерств��освіти�У�раїни,� іншим

міністерствам�та�відомствам,�що�ма-

ють���своєм��підпоряд��ванні�вищі

навчальні�за�лади,�розробити�на��о-

во�обґр�нтован��методи���визначен-

ня�потреб�держави���спеціалістах�з

різним�рівнем��валіфі�ації�та�обсяів

державноо�замовлення�з��рах�ван-

ням�реальної�сит�ації�на�рин���праці.

На� відповідний� запит� Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації

Міністерство� праці� та� соціальної

політи�и� У�раїни� повідомило,� що

Методичні�ре�омендації�щодо�визна-

чення�обсяів�підотов�и�фахівців�з

вищої�освітою���навчальних�за�ладах

за�напрямами�та�спеціальностями�і

Методичні�ре�омендації�щодо�визна-

чення�потреби���фахівцях�з�повною

вищою� освітою,� я�і� розроблені

Міністерством�праці� та� соціальної

політи�и�У�раїни� за� �частю� заінте-

ресованих�центральних�оранів�ви-

�онавчої�влади�та�на��ових��станов,

направлені�ще���2004�році�Міністер-

ств��освіти� і�на��и�У�раїни�для�ап-

робації.�Одна��зазначені�до��менти

досі�не�затверджені.

Термін�набрання�чинності�За�он�

У�раїни�від�4�листопада�2004�ро��

№2150-ІV� “Про� забезпечення�мо-

лоді,� я�а� отримала� вищ��або�про-

фесійно-технічн��освіт�,�першим�ро-

бочим�місцем�з�наданням�дотації�ро-

ботодавцю”�з�1�січня�2006�ро��,�б�в

перенесений�на�1�січня�2007�ро��,

одна��За�он�набрав�чинності�лише

з�1�січня�2008�ро��.�При�цьом��пе-

релі�� професій� та� спеціальностей,

щодо�я�их�може�надаватися�дотація

роботодавцю�для�забезпечення�мо-

лоді�першим�робочим�місцем,�мав

б�ти� розроблений� відповідно� до

при�інцевих�положень�зазначеноо

За�он����шестимісячний�термін�з�дня

йоо�оп�блі��вання.�Врахов�ючи�а�-

т�альність�забезпечення�молоді�пер-

шим� робочим� місцем,� Київсь�а

місь�а� державна� адміністрація

ініціювала� перед� Міністерством

праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни

вирішення� питання� прис�орення

розроб�и�та�прийняття�зазначеноо

перелі��� професій� та� спеціальнос-

тей.�Постановою�Кабінет��Міністрів

У�раїни�від�19.03.2008�№223�“Дея�і

питання�надання�роботодавцям�до-

тації�для�забезпечення�молоді�пер-

шим�робочим�місцем”�затверджено

та�ий�перелі�,�одна�,�ним�визначені

лише�о�ремі�професії�(спеціальності)

—�маляр,�м�ляр,�еле�троазозвар-

ни�,� слюсар-ремонтни�,�фрезер�-

вальни�,�то�ар,�тра�торист-машиніст

сільсь�оосподарсь�оо� виробниц-

тва,�інженер;�та�спеціальності�—�ме-

талорізальні� верстати� та� системи,

інстр�ментальне� виробництво,� об-

роб�а�металів�за�спецтехнолоіями.

Відповідно,�зазначений�перелі��по-

треб�є�розширення�та�в�лючення�до

ньоо�професій� та� спеціальностей,

зо�рема,�я�і�відносяться�до�ал�зей

медицини,�освіти,���льт�ри,�соціаль-

ноо�захист��тощо.

На�азом�Міністерства�освіти�У�-

раїни� від� 23.03.1994� №79,� за-

реєстрованим�в�Міністерстві�юстиції

У�раїни�20�червня�1994�ро���за�№

135/344,� затверджено�Положення

про� сприяння� в� працевлашт�ванні

вип�с�ни�ів�державних�вищих�нав-

чальних�і�професійних�навчально-ви-

ховних� за�ладів� У�раїни,� я�е� є

обов’яз�овим� для� ви�онання

міністерствами,� відомствами,�що

мають�навчально-виховні� за�лади,

підприємствами,��становами�та�ор-

анізаціями,�державними�вищими

навчальними� і� професійними�нав-

чально-виховними� за�ладами� У�-

раїни.

Додат�ом�1�до�Положення�про

сприяння� в� працевлашт�ванні� ви-

п�с�ни�ів�державних�вищих�навчаль-

них�і�професійних�навчально-вихов-

них� за�ладів� У�раїни� встановлено

форм��типовоо�доовор��про�підо-

тов���спеціалістів�з�вищою�освітою,

я�ою�передбачено,�що�навчальний

за�лад�зобов’яз�ється�сприяти�ви-

п�с�ни�ам� �� забезпеченні� їх� робо-

тою�за�спеціальністю�і��валіфі�ацією

та�здійснювати�постійний��онтроль

за�працевлашт�ванням�вип�с�ни�ів;

�онтролювати�приб�ття�вип�с�ни�ів

на�робот��за�призначенням�та�їх�ви-

�ористання�за�фахом.

П�н�т�7�Поряд���працевлашт�ван-

ня�вип�с�ни�ів�державних�вищих�ме-

дичних� (фармацевтичних)� за�ладів

освіти,� підотов�а� я�их� здійснюва-

лась� за�державним� замовленням,

затвердженоо� на�азом�Міністер-

ства�охорони� здоров’я� У�раїни� від

25.12.1997�№�367�та�зареєстрова-

ноо�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни

15� �вітня�1998�р.� за�№�246/2686,

визначає,�що�працевлашт�вання�ви-

п�с�ни�ів�державних�вищих�медич-

них� (фармацевтичних)� за�ладів

освіти�І�—�II�рівнів�а�редитації�про-

водиться� вищим�за�ладом�освіти

відповідно�до�наб�тої�ними�спеціаль-

ності,���ладеної��оди�та�планів�на-

правлення�на�робот�� вип�с�ни�ів

Міністерства�охорони�здоров’я�Авто-

номної�Респ�блі�и�Крим,��правлінь

охорони� здоров’я� обласних,

Київсь�ої� та� Севастопольсь�ої

місь�их�державних� адміністрацій,

обласних,� Київсь�ої� та� Севасто-

польсь�ої�місь�их�санепідстанцій.�Ця

робота� здійснюється� �ерівництвом

за�лад�� освіти� за� �частю� ст�-

дентсь�их�профспіло��та�оранів�ст�-

дентсь�оо� самовряд�вання.�П�н�-

том�8�Поряд���встановлено,�що�пра-

цевлашт�вання� вип�с�ни�ів� вищих

медичних� (фармацевтичних)� за-

�ладів�освіти�III�—�IV�рівнів�а�реди-

тації�проводиться�вищим�за�ладом

освіти�персонально��ожноо�за�на-

б�тою�ними�спеціальністю,���ладе-

ними��одами�та�планом�працевла-

шт�вання� вип�с�ни�ів�Міністерства

охорони�здоров’я�У�раїни.�При�цьо-

м�,� міністерства,� відомства,� інші

центральні� орани� ви�онавчої� вла-

ди,�Міністерство�охорони�здоров’я

Автономної� Респ�блі�и�Крим,� �п-

равління� охорони� здоров’я� облас-

них,� Київсь�ої� та�Севастопольсь�ої

місь�их�державних� адміністрацій,

обласні,� Київсь�а� та� Севасто-

польсь�а�місь�і� санепідстанції,� об-

ласні,�Київсь�а�та�Севастопольсь�а

стр��т�рні�місь�і� підрозділи� “Фар-

мація”,�я�і�є�державними�замовни-

�ами,�до�1�лютоо��ожноо�ро���по-

дають�до�Міністерства�охорони�здо-

ров’я�У�раїни�заяв���на��іль�ість�ви-

п�с�ни�ів�медичних� (фармацевтич-

них)�за�ладів�освіти�наст�пноо�ро-

��� відповідно�до� лі�арсь�их� (про-

візорсь�их)�спеціальностей,�і�нес�ть

відповідальність�за�достовірність�по-

даної�заяв�и.

Для�проведення�системної�робо-

ти�по�підотовці� �валіфі�ованої�ро-

бочої� сили,� з� �рах�ванням� демо-

рафічної��ризи�та�її�вплив��на�тр�-

довий�потенціал�У�раїни,� У�азами

Президента�У�раїни�від�03.08.1999

№958/99�“Про�Основні�напрями�роз-

вит���тр�довоо�потенціал��в�У�раїні

на� період� до� 2010� ро��”,� від

24.05.2000�№717/2000�дор�чалось

забезпечити�на�заальнодержавном�

рівні�дієвий�механізм�державноо�за-

мовлення�підотов�и� �адрів� через

впровадження:�Державної�прорами

розвит���тр�довоо�потенціал��в�У�-

раїні� на�період�до�2010�ро��,�Про-

рами�стр��т�рної�переб�дови�е�о-

номі�и,�Генеральної�схеми�створен-

ня�нових�робочих�місць,� ал�зевих

прорам�ефе�тивної�зайнятості.�Досі

ці� до��менти� не� прийняті,� що� не

сприяє� забезпеченню�єдиної� дер-

жавної�політи�и�в�сфері�зайнятості.

Ви�онавчий� оран� Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�а�місь�а�дер-

жавна� адміністрація),� Головне� �п-

равління�праці�та�зайнятості�неодно-

разово�звертались�до�Міністерства

праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни,

Міністерства� е�ономі�и� У�раїни,

Міністерства�освіти� і�на��и�У�раїни

щодо� розроб�и� та� впровадження

ефе�тивноо�механізм��державноо

замовлення�підотов�и��адрів.

Сит�ація�щодо�невирішення�цих

питань� врахована� та� підтверджена

Рах�н�овою�палатою�У�раїни�в�по-

станові�Колеії�Рах�н�ової�палати�У�-

раїни�26.12.2002�№30-3�“Про�ви�о-

ристання� �оштів�Державноо�бюд-

жет�� У�раїни� за�ладами�освіти� на

підотов��� спеціалістів� за�держав-

ним� замовленням”.� Зо�рема,� �о-

леією�Рах�н�ової� палати�У�раїни

відзначено,�що�Міністерством�освіти

і�на��и�У�раїни,�Міністерством�е�о-

номі�и�та�з�питань�європейсь�ої�інте-

рації�У�раїни,�Міністерством�праці

У�раїни� вс�переч� вимоам� У�аз�

Президента�У�раїни�від�12.09.95�№

832�(832/95)�“Про�Основні�напрями

реформ�вання� вищої� освіти� в� У�-

раїні”,� не� розроблено� на��ово

обґр�нтован��методи���визначення

потреб� держави� �� спеціалістах� з

різним�рівнем��валіфі�ації�та�обсяів

державноо�замовлення�з��рах�ван-

ням�реальної�сит�ації�на�рин���праці.

Крім�тоо,��олеією�Рах�н�ової�па-

лати� У�раїни� зазначається,� що

міністерства�та�інші�центральні�ор-

ани�ви�онавчої�влади,�я��державні

замовни�и�на�підотов���фахівців�з

вищою�освітою,�форм�ють� і� пода-

ють�Міністерств��е�ономі�и�та�з�пи-

тань�європейсь�ої�інтерації�У�раїни

пропозиції�з�державноо�замовлен-

ня�на�підставі�даних�щодо�прийом�,

вип�с��� ст�дентів,� їх� заальної� чи-

сельності�по�підпоряд�ованих�вищих

навчальних�за�ладах�за�мин�лий�рі�,

а� та�ож� з� �рах�ванням� інших�фа�-

торів,�я�і�не�відображають�реальн�

потреб����фахівцях�державноо�се�-

тора�народноо� осподарства� і� не

пов’язані�з��он�ретними�замовни�а-

ми� —� підприємствами� і� орані-

заціями,�де�повинні�в�майб�тньом�

працевлаштов�ватися�вип�с�ни�и.

З� метою� �дос�оналення� ме-

ханізм��визначення�щорічної�потре-

би�рин���праці���фахівцях�з�вищою

освітою�та��валіфі�ованих�робітни�ах

відповідно�до�пронозів�та�прорам

розвит���сфер�е�ономі�и�і�здійснен-

ня� єдиної� державної� політи�и� по

підотовці��адрів,�ви�онавчий�оран

Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація)�звер-

н�вся� до� Міністерства� праці� та

соціальної�політи�и�У�раїни�з�пропо-

зицією�підвищення�відповідальності

за�форм�вання�та�розміщення�дер-

жавноо� замовлення�на� підотов��

фахівців� та� на��ово-педаоічних

�адрів�центральних�оранів�ви�онав-

чої�влади�—�державних�замовни�ів,

я�і�відповідають�за�цільове�ви�ори-

стання� �оштів,� виділених� на� цілі

підотов�и��адрів���підпоряд�ованій

сфері.�Запропоновано�та�ож�розля-

н�ти�питання�зал�чення�оранізацій

роботодавців� до�форм�вання�дер-

жавноо� замовлення� і� �зодження

пропозицій�навчальних�за�ладів�на

підотов���фахівців�на�державном�

рівні�—�з�все��раїнсь�ими�ораніза-

ціями�роботодавців,�на�реіонально-

м�� рівні� —� з� реіональними� ор-

анізаціями�роботодавців.

З�метою�вдос�оналення�стр��т�-

ри�зайнятості�в�м.�Києві,�о�рема��ва-

а�приділяється�вирішенню�питання

молодіжноо�безробіття�та�запобіан-

ня�безробіття�серед�вип�с�ни�ів�нав-

чальних�за�ладів,���рам�ах�реалізації

довостро�ової�прорами�зайнятості

населення� міста� Головним� �п-

равлінням�праці�та�зайнятості�запо-

чат�овано�проведення�моніторин�

працевлашт�вання�вип�с�ни�ів� ви-

щих�навчальних�за�ладів,�я�і�навча-

лись� за�державним�замовленням.

Узаальнена� інформація� за�рез�ль-

татами�аналіз�� та�пропозиції�щодо

вдос�оналення�за�онодавчих�та�нор-

мативно-правових�до��ментів�з�пи-

тання� працевлашт�вання� вип�с�-

ни�ів,�щорічно�надається�Головним

�правлінням�праці� та�зайнятості�до

Міністерства� праці� та� соціальної

політи�и�У�раїни,�Міністерства�освіти

і� на��и�У�раїни,�Міністерства�е�о-

номі�и� У�раїни� та� Ради� ре�торів

Київсь�оо�в�зівсь�оо�центр�.

Відповідно�до� ст.� 20�За�он��У�-

раїни�“Про�зайнятість�населення”�та

на�аз��Міністерства�праці�та�соціаль-

ної�політи�и�У�раїни�від�19.12.2005

№420� “Про� затвердження� форм

звітності� та� інстр��цій�щодо� їх� за-

повнення”,�зареєстрованоо�в�Міні-

стерстві�юстиції�У�раїни�21.12.2005

за�№1534/11814,�підприємства,��с-

танови�й�оранізації,� їх� стр��т�рні

підрозділи� та�філії� незалежно� від

форм�власності�та�осподарювання

повинні�за�наявності�ва�ансій���пов-

ном��обсязі� подавати� інформацію

про�наявність�вільних�робочих�місць

(ва�ансій)� центрам� зайнятості� за

місцем� їх� реєстрації� я�� платни�а

страхових�внес�ів.

Головним� �правлінням�праці� та

зайнятості�проведено�аналіз�і�вста-

новлено�певн�� невідповідність�між

даними�Київсь�оо�місь�оо�центр�

зайнятості� та� �правлінь� освіти

районних� �� м.� Києві� державних

адміністрацій� по�наявності� ва�ант-

них�посад���за�ладах�освіти.

За�рез�льтатами�проведеної�ро-

боти�по�розляд��зазначеноо�питан-

ня�4�вересня�2008�ро���в�Головном�

�правлінні� освіти� і� на��и�відб�лася

нарада�працівни�ів�відділів��адрово-

о�забезпечення��правлінь�освіти�ви-

�онавчих�оранів�районних���м.�Києві

рад�(районних���м.�Києві�державних

адміністрацій),� на� я�ій� прийнято

рішення�про�обов’яз�ове� інформ�-

вання�районних�центрів� зайнятості

про�наявність� ва�ансій� �� заально-

освітніх�та�дош�ільних�навчальних�за-

�ладах�м.�Києва�відповідно�до�ст.�20

За�он��У�раїни�“Про�зайнятість�на-

селення”� та� на�аз�� Міністерства

праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни

віл�19.12.2005�№420�“Про�затверд-

ження�форм�звітності� та� інстр��цій

щодо�їх�заповнення”.

Аналоічна�сит�ація�с�лалась� і� в

інших�ал�зях�бюджетної�сфери,�зо-

�рема,�охорони�здоров’я,���льт�ри

тощо.

Зідно�інформації,�що�надавалась

в� засобах�масової� інформації,� по-

треб�ється�майже�4�тисячі�лі�арів�і

майже�3�тисячі�молодшоо�медично-

о� персонал�.� За� інформацією

Київсь�оо�місь�оо�центр�� зайня-

тості�заальномісь�а�база�даних�ва-

�ансій�станом�на�25.09.2008�містить

майже�1,2�тис.�вільних�робочих�місць

та�ва�антних�посад,�поданих�за�ла-

дами�охорони�здоров’я�до�районних

центрів� зайнятості,� з� них:� 489� ва-

�ансій�для�медичних� та�молодших

медичних� сестер,� 30� ва�ансій�для

фельдшерів,� 9� —� для� а��шеро�,

42 —� для� лаборантів,� 229�—� для

лі�арів�різної�спеціалізації.

З�метою���омпле�т�вання�вільних

робочих�місць�та�ва�антних�посад�за-

�ладів�сфери�охорони�здоров’я� та

освіти�7�жовтня�2008�ро���місь�ою

сл�жбою�зайнятості�план�ється�про-

ведення�13�районних�інформаційно-

профорієнтаційних�заходів�під�на-

звою�—�“Знайти�робот�?�Елементар-

но,� ...!”� О�рім� тоо,� на� території

Київсь�оо�місь�оо�центр��зайнятості

за�адресою:�в�л.�Жилянсь�а,�47-б�б�-

де�проведений� ал�зевий�ярмаро�

ва�ансій,� в� я�ом�� візьм�ть� �часть

представни�и�сфери�медицини� та

освіти�міста,�я�і�мають�потреб��в��а-

драх.�Ця�робота�проводиться�на�ви-

�онання�рішення�Колеії�ви�онавчоо

оран�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної� адміні-

страції)�від�22�лютоо�2008�ро��,�я�им

дор�чено�Київсь�ом��місь�ом��цент-

р��зайнятості�провести�ярмар�и�ва-

�ансій�за�ал�зевим�принципом�для

��омпле�т�вання� вільних� робочих

місць,� зо�рема,� на� �ом�нальних

підприємствах�та��становах�міста,�та

підбор��роботодавцями�персонал��з

числа�осіб,�що�переб�вають�на�облі��

в�місь�ій�сл�жбі�зайнятості.

Крім� тоо,� відповідно�до�абз. 4

підп�н�т��4�п.� 1�У�аз��Президента

У�раїни�від�04.07.2005�№1013/2005

“Про�невід�ладні�заходи�щодо�забез-

печення�ф�н�ціон�вання�та�розвит��

освіти�в�У�раїні”�передбачено��дос-

�оналення�системи�проноз�вання�та

задоволення�потреб�с�спільства� в

педаоічних� і�на��ово-педаоічних

працівни�ах�та�запровадження,�почи-

наючи�з�2005�ро��,� пра�ти�и� ��ла-

дання�тристоронніх��од�“ст�дент�—

вищий�навчальний�за�лад�—�робото-

давець”�для�осіб,�я�і�навчаються�за

державним�замовленням�за�напря-

мами�і�спеціальностями�педаоічно-

о�профілю.�Я��повідомило�Головне

�правління� освіти� і� на��и,� на� від-

повідний�запит�Головноо��правління

праці� та� зайнятості,� починаючи� з

2007/2008� ро��� із� ст�дентами

Київсь�оо�місь�оо�педаоічноо

�ніверситет��імені�Б.Д.�Грінчен�а,�я�і

навчаються�за�державним�замовлен-

ням�за�цільовими�направленнями,�на

др�ом�� ��рсі� ��ладаються� тристо-

ронні��оди.

Слід�зверн�ти��ва�,�що�статтею

9�За�он��У�раїни�“Про�професійно-

технічн��освіт�”�встановлено,�що�до

повноважень�Ради�міністрів�Авто-

номної�Респ�блі�и�Крим,�обласних,

Київсь�ої� та� Севастопольсь�ої

місь�их�державних� адміністрацій� �

ал�зі� �правління� професійно-

технічною�освітою�належать�визна-

чення�за�поодженням�із�спеціально

�повноваженим�центральним�ора-

ном�ви�онавчої�влади���сфері�про-

фесійно-технічної� освіти� обсяів

підотов�и��валіфі�ованих�робітни�ів

відповідно�до�потреб�рин��� праці,

сприяння� працевлашт�ванню� ви-

п�с�ни�ів�професійно-технічних�нав-

чальних�за�ладів.�

Крім�тоо,�п�н�т�4�статті�41�За�о-

н��У�раїни�“Про�освіт�”�передбачає,

що�професійно-технічні�навчальні�за-

�лади� мож�ть� мати� одне� або

де�іль�а�підприємств� (�станов,�ор-

анізацій)�—�замовни�ів�підотов�и

�адрів,� відносини� з� я�ими�ре�лю-

ються�відповідно�до���ладених��од.

Для�ви�ористання�при�проведенні

роботи�по���ладанню�дооворів�між

професійно-технічними�навчальни-

ми� за�ладами� та� підприємствами,

�становами� та� оранізаціями� на

підотов���робітничих��адрів,�визна-

ченню�та�оформленню�державноо

замовлення�по�підотовці��валіфі�о-

ваних�робітни�ів�через�систем��про-

фесійно-технічної�освіти�м.�Києва� і

забезпеченню�робітничими� �адра-

ми�потреб�е�ономі�и�столиці,�Голов-

ним��правлінням�праці�та�зайнятості

щомісячно� направляється� інфор-

мація� до� Головноо� �правління

освіти�і�на��и�про�попит�на�робоч�

сил�,�в�том��числі���робітни�ах,�та

пропозицію�на�рин���праці�м.�Києва.

Зо�рема,�по�м.�Києв��за�період�з

1990�ро���по�2006�рі��майже�вдвічі

с�орочено�чисельність�вип�с�ни�ів

професійно-технічних�навчальних�за-

�ладів,� я�і�підпоряд�овані�Міністер-

ств��освіти� і� на��и�У�раїни� (� 1990

році�—�18,0�тис.�осіб,���2006 році�—

10,1� тис.� осіб),� і� за� інформацією

Міністерства�освіти�і�на��и�У�раїни�з

наст�пноо�ро���передбачається�ре-

форма� системи� профтехосвіти� та

с�орочення� �іль�ості� професійно-

технічних��чилищ�ще�на�20�%.�В�той

же�час�на�заальнодержавном�� та

реіональних� рин�ах� праці� відб�-

вається�пере�іс�в�частині�потреби�ро-

ботодавців�в�робітничих��адрах�(50-

70�%),�на�фахівців�з�вищою�освітою

потреба�є�меншою�(30-40 %).�Зо�ре-

ма,�на�підприємствах,�в��становах�та

оранізаціях�столиці�існ�є�значна�по-

треба�в�працівни�ах�робітничих�про-

фесій�(станом�на�01.09.2008���зааль-

номісь�ій� базі� даних� про� ва�ансії

наліч�ється�понад�35�тис.�ва�ансій,�з

них�45�%�вільних�робочих�місць�для

робітни�ів,�13,6�%�ва�ансій�для�осіб

без�професії�або�на�робочих�місцях,

де�не�потреб�ється�спецпідотов�а).

Вирішенню�цих�питань�сприятиме

і� реалізація� прийнятої� постановою

Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�17�ве-

ресня�2008�ро���№�842�Концепції

державної� системи� професійної

орієнтації�населення.�Концепцією�пе-

редбачено,�що��правління�системою

професійної�орієнтації�населення�на

заальнодержавном��рівні�здійсню-

ють�відповідно�до�своїх�повноважень

Міносвіти,� Мінпраці,� Державний

центр� зайнятості,�Мінсім’ямолодь-

спорт,�МОЗ,�Міноборони�тощо.

Київсь�а�місь�а�влада�направила

та�ож� звернення� до�Міністерства

праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни,

Міністерства� е�ономі�и� У�раїни,

Міністерства�освіти� і� на��и�У�раїни

щодо�вре�лювання�цих�питань�і�вдо-

с�оналення�самої� процед�ри�дер-

жавноо�замовлення�та�впроваджен-

ня�ефе�тивноо�механізм��держза-

мовлення�підотов�и��адрів.

За�матеріалами�Головно�о

�правління�праці�та

зайнятості�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)
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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 2666
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Сер ій ФОМЕНКО (Фома), лі-
дер рт "Мандри":
— Я відпочивав на островах Гре-

ції. Найбільше запам'ятався острів
Санторіні. Ми ходили дивитися на
перший Олімпійсь ий стадіон, пер-
ший світовий парламент, я ий зна-
ходився на Афінсь ом А рополі.
Все та е автентичне, старе, лас-
не. Гре и молодці, що збері ають
свої пам'ят и!

Андрій КУРКОВ, письменни :
— Відпочивав Оча ові, там д -

же хороша база. У Києві мало б в,

більше за ордоном по роботі.
Проїхав п'ять раїн — Р м нію,
Швейцарію, Ан лію, Німеччин та
інші.

Ірина КУЛЬБАБА, телевед -
ча:
— Мені найбільше запам'ятало-

ся дайв-сафарі Червоном морі.
Ми плавали на ораблі й трен ва-
лися під водою. А пор ч плавали
а ли, вони вже зви ли до т рис-
тів, можна с азати, що віталися з
нами. Та здійснилася моя давня
мрія, і я мала мас адреналін !

Öüîãî ë³òà ÿ áóâ...

Владислав ЛУК'ЯНОВ, народний деп тат:
— Знаєте, це питання філософсь е, про смисл жит-

тя... Я що запитати, чо о я хоч , з одно о бо , " ож-
ний солдат мріє стати енералом", з іншо о — навед
паралель. Часто в ре ламі продається авто, а пор ч
дов оно а блондин а, мовляв, піть машин — і ма-
тимете все. Кар'єрні висоти — та ий самий міф, я і
ре лама про авто. Д шевно о спо ою не дося неш -
півлею авто чи ар'єрою. Часом людина витрачає ро-
и чи й навіть десятиліття, щоб мати висо посад ,
але, здоб вши бажане, не дістає задоволення. Том ,
на мою д м , оловне — працювати на своєм місці,
в хорошій оманді, з др зями, щоб твою точ зор сл -
хали і сприймали. А та ож б ти потрібним іншим.

Ніна МАТВІЄНКО, народна артист а У раїни:
— Д ховн . Це найбільше пра нення нині. Віддячи-

ти Господ в цьом житті, що задя и йо о волі б ла не
останньою людиною в цьом житті. Треба пізнати, чо-
м одним Бо більше дає, др им менше, чи це ми са-

мі собі даємо. Я що сильно чо ось хочеш — від ри-
ваються і бажання, і можливості!

Ірма ВІТКОВСЬКА, а триса (серіал "Леся + Ро-
ма"):
— Не знаю, це все банальні слова та і... Мені б хо-

тілося, напевно, щоб У раїна заспо оїлася і жила нор-
мально, в плані не лише матеріальном , а й д хов-
ном . Щоб пан вала армонія, зла ода, любов на всій
Землі, а патріоти б ли не лише на словах, а й вчин-
ами це доводили, не смітили, не плювали на в ли-
цях. Це стало б здійсненим ч дом — торжеством ми-
лосердя. Моя мрія — хоча б це застати. А висоти до-
водиться долати ожно о дня, перема аючи недолі-
и, байд жість. До Бо а, я то аж ть, одна не до-
ростемо, хоча б дорости до Людини, я а не з'їла яб-
л а (не впала в ріх)! Я прид мала цю фраз і по-
вторюю її. А ще оловне — не падіння, а повернен-
ня. Я що ти й ост пився, то маєш виправитися я о-
мо а швидше.

ßêó âèñîòó âè õîò³ëè á óçÿòè?

Êèÿíè ïðè¿õàëè 
ç Êðèìó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ó Êðèìó — 29 %
2. ªãèïò³ — 20 %
3. Ó Êèºâ³ — 15 %
4. Íà ãîðîä³ — 15 %
5. Õîðâàò³¿ — 11 %
6. Òóðå÷÷èí³ — 10 %

Àíäð³é Â³ò÷åíêî 
ñòàâ íàéêðàùèì
êîðïîðàòèâíèì þðèñòîì
Ïîçà ðîáîòîþ ÷îëîâ³ê âñòàíîâèâ 
ðåêîðä ÑÍÄ ç ïàðàïëàíåðèçìó
ªâãåí³é ÄÎÐÎÆÀÍ
"Õðåùàòèê"

Більше, ніж за десятиріч-
чя професійної діяльності
іль ості ви раних с дах
справ юрист Андрій Віт-
чен о вже й не при адає.
Одна ба ато з них можна
знайти я при лади в під-
р чни ах з орпоративної
юриспр денції. Приміром,
порят но омпанії "Обо-
лонь" від рейдерсь о о
замах з бо он рен-
та — "Сармата". Днями
пана Вітчен а визнано
най ращим орпоратив-
ним юристом 2008 ро .

Äî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà Ñï³ë-
êà þðèñò³â Óêðà¿íè ïðîâåëà
êîíêóðñ òà âèçíà÷èëà íàéêðà-
ùèõ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³. Ó íîì³íà-
ö³¿ "Êðàùèé êîðïîðàòèâíèé
þðèñò 2008" ïðåì³þâàëè êèÿíè-
íà Àíäð³ÿ Â³ò÷åíêà. Îñòàíí³õ äå-
ñÿòü ðîê³â â³í ïðàöþº íà çàâîä³
"Îáîëîíü". "Äëÿ ìåíå áóëî íå-
ñïîä³âàíêîþ ñòàòè îäíèì ³ç íî-
ì³íàíò³â, à ùå á³ëüøîþ — áóòè
îáðàíèì íàéêðàùèì",— êàæå
ïàí Â³ò÷åíêî.

Òèì ÷àñîì ÷èñëåíí³ âèãðàí³
íèì ñïðàâè, çîêðåìà é ó Êîíñòè-
òóö³éíîìó Ñóä³, âì³ùåíî â ï³ä-
ðó÷íèêè ç êîðïîðàòèâíî¿ þðèñ-
ïðóäåíö³¿. Áëèñêàâè÷íèì âëàñ-
íèì óñï³õîì ôàõ³âåöü ââàæàº ïå-
ðåìîãó â ñóäîâîìó ñïîð³ ç ï³ä-
ïðèºìñòâîì "Ñàðìàò". Çà éîãî
ñëîâàìè, öåé âèðîáíèê íàìàãàâ-
ñÿ çä³éñíèòè âîðîæå ïîãëèíàííÿ
"Îáîëîí³" øëÿõîì ðåéäåðñòâà.
Êîíôë³êò òðèâàâ ï'ÿòü ðîê³â ³
âêëþ÷àâ ïîíàä 20 ñóäîâèõ ïðîöå-

ñ³â, îäèí ³ç íèõ íèí³ ââàæàºòüñÿ
êëàñèêîþ êîðïîðàòèâíî¿ þðèñ-
ïóäåíö³¿.

Íàðîäèâñÿ Àíäð³é Â³ò÷åíêî â
Äîíåöüêó, à øêîëó çàê³í÷èâ ó Á³-
ëîðóñ³. Ïîò³ì çíîâó ïîâåðíóâñÿ â
Óêðà¿íó. Íàâ÷àâñÿ ó ×åðí³ã³â-
ñüêîìó âèùîìó â³éñüêîâî-àâ³à-
ö³éíîìó ó÷èëèù³, ñëóæèâ ó â³é-
ñüêîâî-ïîâ³òðÿíèõ ñèëàõ, äå ï³-
ëîòóâàâ âèíèùóâà÷³. Çì³íèòè
ïðîôåñ³þ âèð³øèâ ï³ñëÿ ðîçïàäó
ÑÐÑÐ — âñòóïèâ íà çàî÷íå â³ä-

ä³ëåííÿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó
Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Îêð³ì ðîáîòè, ïàí Â³ò÷åíêî çà-
õîïëþºòüñÿ ïàðàïëàíåðèçìîì. 9
òðàâíÿ íèí³øíüîãî ðîêó â³í âñòà-
íîâèâ ðåêîðä ÑÍÄ. ×îëîâ³ê ïå-
ðåáóâàâ ó ïîâ³òð³ 6 ãîäèí, ïðîëå-
ò³âøè çà öåé ÷àñ 237 êì. Íåçàáà-
ðîì Àíäð³é Â³ò÷åíêî âèðóøàº äî
²íä³¿. Òàì áðàòèìå ó÷àñòü ó çìà-
ãàíí³ ïàðàïëàíåðèñò³â çà Êóáîê
Ã³ìàëà¿â
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Цього літа я був:

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

Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+14°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +17°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +14...+17°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +12...+14°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +15...+17°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+14°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Юрист Андрій Вітчен о довів, що б ти ращим можна одночасно і в професії,
і в захопленнях
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