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Åíåðã³ÿ Êèºâà ïîòðàïèëà 
â íîâ³ ðóêè
Åäóàðä Ñîêîëîâñüêèé ñòàâèòü ïåðåä “Êè¿âåíåðãî” íîâ³ çàâäàííÿ

Ïåðøó ïðåñ-êîíôåðåíö³þ íà
íîâ³é ïîñàä³ ïðîâ³â ó÷îðà ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" Åäó-
àðä Ñîêîëîâñüêèé. ßê ïîâ³äîì-
ëÿâ "Õðåùàòèê", ïðèçíà÷åííÿ
â³äáóëîñÿ 15 æîâòíÿ. Ðîçïî÷àòè
ðîçìîâó ïàí Ñîêîëîâñüêèé íà-

ìàãàâñÿ ç õîðîøîãî: îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí ó ì³ñò³ ñòàðòóº äî ê³í-
öÿ òèæíÿ. Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ òà-
êîæ ïîîá³öÿâ, ùî ðîáîòà êîìïà-
í³¿ áóäå â³äêðèò³øîþ.

Ïîò³ì ïåðåéøëè äî áóäåííèõ
ñïðàâ. ¯õ âèÿâèëîñÿ ÷èìàëî.

"Ïðîáëåìè "Êè¿âåíåðãî" íàãðî-
ìàäæóâàëèñÿ ðîêàìè, ³ íàðàç³
ñòî¿òü çàâäàííÿ åôåêòèâí³øå âè-
êîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè. Çãîäîì
ìè çàïðîïîíóºìî ðåàëüí³ êðîêè
ç ðîçâèòêó êîìïàí³¿. Ä³ÿëüí³ñòü
êîìïàí³¿ âïëèâàº íà ãàìàíåöü
êîæíîãî êèÿíèíà. Òîìó ÿ ïðàã-
íó, ùîá ëþäè áà÷èëè, êóäè ³ ÿê
âèòðà÷àþòü êîøòè "Êè¿âåíåðãî",
³ â³ä÷óâàëè ïîçèòèâí³ çì³íè ó
âëàñíèõ êâàðòèðàõ",— ñêàçàâ ïàí
Ñîêîëîâñüêèé. Ñüîãîäí³ êîìïà-
í³ÿ ó ñêðóò³. Äëÿ âèâ÷åííÿ ¿¿ ñòà-
íó òà âñüîãî ñåêòîðó íàâ³òü ñòâî-
ðåíî ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó ãðóïó.
Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ôàõ³âö³,
êîòð³ àíàë³çóâàëè ô³íàíñîâó çâ³ò-
í³ñòü "Êè¿âåíåðãî" ³ ïîáóâàëè íà
îñíîâíèõ îá’ºêòàõ, íàäàäóòü ñâî¿
âèñíîâêè ùîäî âèõîäó ç êðèçè.

Íàðàç³ æ çáèòêè "Êè¿âåíåðãî"
ëèøå çà 9 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó ñÿã-
íóëè 278 ìëí ãðí. Òîð³ê æå áóëî
ëèøå 25 ìëí ãðí. "Òàê, çáèòêè

çðîñëè ÷åðåç íåäîñòàòíþ êîìïåí-
ñàö³þ êîøò³â, âèòðà÷åíèõ íà íà-
äàííÿ ïîñëóã ³ç òåïëîïîñòà÷àííÿ
çà òàðèôàìè, ÿê³ íèæ÷³ â³ä åêî-
íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ. Äðóãà âà-
ãîìà ïðè÷èíà — êîìïàí³¿ ïîòð³á-
íî ïîñò³éíî ³íâåñòóâàòè êîøòè
íà ðåìîíò òà çàì³íó ñòàðèõ òåï-
ëîìåðåæ, ùîá çàïîá³ãòè àâàð³ÿì
³ íàäàâàòè êèÿíàì ÿê³ñí³ ïîñëó-
ãè",— ïîÿñíèâ ô³íàíñîâèé äè-
ðåêòîð Ìèõàéëî Óòê³í.

Ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó, çà ñëîâà-
ìè Åäóàðäà Ñîêîëîâñüêîãî, ìîæ-
íà äâîìà ñïîñîáàìè. Ïåðøèé —
çàêëàäåííÿ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³
êîøò³â íà êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³ â
òàðèôàõ. Äðóãèé — ï³äâèùåííÿ
öèõ ñàìèõ òàðèô³â äî åêîíîì³÷-
íî îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ. Äëÿ íà-
ñåëåííÿ, ïîðàõóâàëè ôàõ³âö³, ïî-
ñëóãè ïîäîðîæ÷àþòü ìàéæå óäâ³-
÷³. ßêèì øëÿõîì ï³äå ì³ñòî, äíÿ-
ìè âèð³øóâàòèìå ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ñåðåä ïîãàíèõ íîâèí "Êè¿â-
åíåðãî" ìîæíà íàçâàòè é ñêëàä-
íîù³ ³ç çåìëåâ³äâåäåííÿì äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ï³äñòàíö³é. ×åðåç öå
æèòëîâ³ áóäèíêè, à îñîáëèâî â
íîâèõ êâàðòàëàõ, ìîæóòü çàëèøè-
òèñÿ áåç ñâ³òëà. Äîäàòêîâîãî íà-
âàíòàæåííÿ ñòàð³ ìåðåæ³ ïðîñòî
íå âèòðèìàþòü. ²ç 60 ï³äñòàíö³é,
ùî íèí³ ïðàöþþòü, 86 â³äñîòê³â
åêñïëóàòóþòü 25 ðîê³â. Òðåòèíà ç
íèõ ôóíêö³îíóº ç íàäíîðìàòèâ-
íèì íàâàíòàæåííÿì. Ï³ñëÿ àâà-
ð³é òàì â³äêëþ÷åíî ïî îäíîìó
òðàíñôîðìàòîðó. Ùå äîâøå íå
çàì³íþâàëè ìåðåæ — ïîíàä 30
ðîê³â. Òîìó é àâàð³¿ íà íèõ áóâà-
þòü ÷è íå ùîäíÿ. Ç³ ñòðàõîì ó
êîìïàí³¿ ÷åêàþòü ìîðîç³â. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì êåð³âíèöòâî çáè-
ðàºòüñÿ çâåðíóòèñÿ äî ì³ñüêî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ òà Êè¿âðàäè ç ïðîõàí-
íÿì ÿêíàéøâèäøå äîïîìîãòè ó
ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè, íàñàìïå-
ðåä âèä³ëèòè êîøòè
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Ед ард Со оловсь ий має намір виводити “Київенер о” з ризи

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Майже всі підстанції АК "Київенер о" е спл ат ють же
понад 25 ро ів. Третина з них працюють понаднор-
мовом режимі. Я що найближчим часом місті не
розпочати б дівництво додат ових підстанцій, нові
житлові вартали мож ть залишитися без світла, роз-
повів чора на прес- онференції олова правління ом-
панії Ед ард Со оловсь ий. Б ти без еле троенер ії та
арячої води ияни ризи ють і з іншої причини — че-
рез збит и, здебільшо о внаслідо різниці в тарифах.
Нині вони ся н ли 278 млн рн. Компанія "Київенер о"
повідомила й добр новин : опалювальний сезон до
інця тижня розпочнеться в сіх районах столиці.



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  22 жовтня 2008

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Äåïóòàòè 
çàõèñòÿòü 
ñòîëè÷í³ áåðåãè

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè äåïóòàòè âèð³-
øèëè ñòâîðèòè ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó ãðóïó.
Ïðîòÿãîì òèæíÿ âîíà âèâ÷àòèìå ïèòàííÿ,
ùî ñòîñóþòüñÿ ïðèáåðåæíî-çàõèñíèõ ñìóã
Êèºâà. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà Âîëîäèìèðà Òðîêîçà, âîäí³ ðåñóð-
ñè — íàéóðàçëèâ³ø³. Òîìó ïèòàííÿ îõîðî-
íè òà âïîðÿäêóâàííÿ ïðèáåðåæíî-çàõèñíèõ
ñìóã ì³ñòà íèí³ íà êîíòðîë³ ó ìåðà Êèºâà.
“Ïîïåðåäíüî öþ ðîáîòó âèêîíàíî, îñîáëè-
âî ç òî÷êè çîðó ôàõ³âö³â ç ì³ñòîáóäóâàííÿ,
ñàíåï³äåì³îëîã³â, ïðèðîäîîõîðîííèõ îðãà-
í³â òà ï³äðîçä³ëó Äåðæêîìçåìó â Êèºâ³,—
çàçíà÷èâ ïàí Òðîêîç.— Ø³ñòü ³ç äåñÿòè
ðàéîí³â âæå ïðîéøëè öþ ïðîöåäóðó. Çàëè-
øèëîñÿ âñòàíîâèòè òî÷í³ ðîçì³ðè ñìóã ùå
äëÿ ÷îòèðüîõ âîäíèõ îá’ºêò³â”. Âðàõîâóþ÷è
àêòóàëüí³ñòü ³ âàæëèâ³ñòü öüîãî ïèòàííÿ,
äåïóòàòè çàïðîïîíóâàëè âèâ÷èòè éîãî äå-
òàëüí³øå, çîêðåìà íà ïðèêëàä³ ïðàêòè÷íèõ
ìàòåð³àë³â. “Öå ñòðàòåã³÷íå, äîâîë³ âàæëè-
âå äëÿ ì³ñòà ïèòàííÿ ïîòð³áíî ïðèéíÿòè
ÿêîìîãà øâèäøå,— ââàæàº ãîëîâà êîì³ñ³¿
Îëåêñ³é ªâëàõ.— Çà òèæäåíü ìè ïîâòîðíî
ðîçãëÿíåìî éîãî íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿. Ï³ä-
ãîòîâàíèé ïðîåêò âèíåñåìî äëÿ çàòâåð-
äæåííÿ ñåñ³ºþ Êè¿âðàäè âæå íà ïî÷àòêó
ëèñòîïàäà”

Ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé
³íòåðíàò 
ó Ïóù³-Âîäèö³ 
äîáóäóþòü 
íàñòóïíîãî ðîêó

Îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü âèä³ëÿòü ³ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó äî ê³íöÿ ðîêó íà äîáóäîâó ïñè-
õîíåâðîëîã³÷íîãî ³íòåðíàòó äëÿ æ³íîê ó Ïó-
ù³-Âîäèö³. Íàãàäàºìî, çàêëàä ïî÷àëè çâî-
äèòè ùå ó 2001 ðîö³, àëå ÷åðåç áðàê ô³íàí-
ñóâàííÿ ðîáîòè çàòÿãëèñÿ. Íèí³ ãîòîâ³ ï’ÿ-
òèïîâåðõîâà ñïîðóäà ³ ïðèì³ùåííÿ ¿äàëüí³.
Îá’ºêò ìàþòü çàê³í÷èòè â ãðóäí³ íàñòóïíî-
ãî ðîêó. Â íüîìó çìîæóòü ðîçì³ñòèòè äî 400
ïàö³ºíòîê. Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ ôóíêö³î-
íóº ëèøå îäèí ñïåö³àë³çîâàíèé çàêëàä, äå íà
ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³ ïåðåáóâàþòü 750 æ³-
íîê. Ó ÷åðç³ ùå 300 îñ³á. “Ì³ñòî ñïðàâä³ ìàº
ãîñòðó ïîòðåáó â òàêèõ çàêëàäàõ”,— ï³äòðè-
ìàâ â³äêðèòòÿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íîãî ñòàö³îíà-
ðó ÷ëåí áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Ñåðã³é
Áàðàíîâ-Ìîõîðò

Ãîëîñ³¿âö³ 
ïðèáðàëè 
ñâîþ òåðèòîð³þ

Ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Ñåðã³é Ñà-
äîâèé óäðóãå ï³ä ÷àñ ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñò-
ðîþ âèâ³â ìåøêàíö³â íà âñåðàéîííèé ñóáîò-
íèê. Ïåðøîãî ðàçó â íüîìó âçÿëè ó÷àñòü
á³ëüø ÿê 2,5 òèñÿ÷³ îñ³á, à ìèíóëî¿ ñóáîòè
îõî÷èõ âïîðÿäêóâàòè ñâ³é ðàéîí ïðèéøëî
÷è íå âäâ³÷³ á³ëüøå. Ï³ä³ãíàëè òàêîæ 34 îäè-
íèö³ òåõí³êè. Çàãàëîì ïîñàäèëè 3500 äåðåâ
òà êóù³â. À â ïàðêó ³ìåí³ Ìàêñèìà Ðèëü-
ñüêîãî â³äòåïåð ðîñòèìå äóáîâà àëåÿ, êîæíå
äåðåâöå ÿêî¿ ãîëîâà ðàéîíó ñàäæàâ âëàñíî-
ðó÷. Îêð³ì ïàðê³â, ïðèáèðàëè ïðèáóäèíêî-
â³ òåðèòîð³¿, âóëèö³. Óïîðÿäêóâàëè òàêîæ Ä³-
ä³âñüê³ ñòàâêè, ñòàâêè íà Òåðåìêàõ, îñòðîâè
Æóê³â òà Ãàëåðíèé. Ãîëîñ³¿âö³ çð³çàëè 84 ñó-
õèõ äåðåâà, âèêîð÷óâàëè 96 ïåíüê³â, î÷èñòè-
ëè ïàðêè òà ñêâåðè â³ä îïàëîãî ëèñòÿ. Ï³ä
÷àñ ñóáîòíèêà çàâåçëè ´ðóíò ³ ñòâîðèëè íî-
â³ êâ³òíèêè íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
Ñòîëè÷íîìó øîñå, íà ïðîñïåêò³ Íàóêè, à òà-
êîæ íà âóëèöÿõ Êàéñòðîâà òà Ñàïåðíî-Ñëî-
á³äñüê³é. Ñåðã³é Ñàäîâèé çàïåâíèâ, ùî ðî-
áîòè òðèâàòèìóòü ³ äàë³. Äëÿ ñàäæàíö³â óæå
ï³äãîòóâàëè 160 ÿìîê

Íà ñüîãîäí³ çàáîðãîâàí³ñòü íàñåëåííÿ
çà êâàðòïëàòó òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïå-
ðåä ðàéîííèìè êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè âæå ïåðåâèùèëà 737,1 ìëí ãðí.
Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí òàêîãî êàòàñ-
òðîô³÷íîãî ñòàíîâèùà ôàõ³âö³ íàçèâàþòü
íåäîñêîíàë³ñòü òàðèôíî¿ ïîë³òèêè. Ïðî
öå â÷îðà "Õðåùàòèêó" ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ îñíîâíèì äæåðå-
ëîì ïðèáóòê³â ñòîëè÷íèõ ÆÅÊ³â º êîø-
òè, ÿê³ íàäõîäÿòü çà óòðèìàííÿ áóäèíê³â
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Ñàìå çàâäÿ-
êè öüîìó æèòëîâ³ îðãàí³çàö³¿ âèïëà÷óþòü
çàðïëàòó äâ³ðíèêàì, ðåìîíòíèêàì, ³íæå-
íåðíî-òåõí³÷íèì ïðàö³âíèêàì òà ³íøèì
ðîá³òíèêàì, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü íàëåæíó åêñ-
ïëóàòàö³þ òà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â. "Íèí³ òàðèôè çà ö³ ïîñëó-
ãè ñòàíîâëÿòü 1,1—0,76 ãðí (çà 1 êâ. ì çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü) çà-

ëåæíî â³ä ÿêîñò³ òà ³íæåíåðíîãî îñíàùåí-
íÿ ñïîðóä,— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Ñòîðî-
æåíêî. — Òàêà ïëàòà ïîêðèâàº ôàêòè÷í³
âèòðàòè íà óòðèìàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
ëèøå íà 42,7 â³äñîòêà".

Â³í äîäàâ, ùî äâà ðîêè òîìó ðîçïî-
ðÿäæåííÿì ¹ 1574 â³ä 1 ãðóäíÿ 2006
ðîêó áóëî âñòàíîâëåíî òàðèôè íà óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é íà ð³âí³ åêîíîì³÷íî îá´ðóíòî-
âàíèõ âèòðàò. "Àëå ÷åðåç çíà÷íó óâàãó òà
âåëèêèé âïëèâ ïîë³òèê³â óñ³õ ð³âí³â ö³
òàðèôè çàïðîâàäèòè íå âäàëîñÿ",— çà-
óâàæèâ ïàí Ñòîðîæåíêî. Ïðîòå òàê ñòà-
ëîñÿ ëèøå â ñòîëèö³. Ïðàêòè÷íî âñ³ îð-
ãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ êðà¿íè
âïðîäîâæ 2005—2007 ðîê³â ïåðåãëÿíóëè
òàðèôè ³ íàáëèçèëè ¿õ äî ð³âíÿ åêîíî-
ì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ âèòðàò — ó ñåðåä-
íüîìó äî 1,12 ãðí çà 1 êâ. ì çàãàëüíî¿
ïëîù³. Âîíè êîëèâàþòüñÿ â ìåæàõ â³ä
0,64 äî 1,63 ãðí çà 1 êâ. ì ³ áåçïîñåðåä-

íüî çàëåæàòü â³ä ê³ëüêîñò³ ïîñëóã, ùî
íàäàþòü íàñåëåííþ. "Ó Êèºâ³ æ ï³ä ÷àñ
íàäàííÿ ïîâíîãî ïåðåë³êó ïîñëóã ³ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é òàðèôè íà íèõ ñòàíîâëÿòü ëè-
øå 0,84 ãðí çà 1 êâ. ì,— ðîçïîâ³â ïàí
Ñòîðîæåíêî.— Ôàêòè÷í³ æ âèòðàòè íà
ö³ ðîáîòè ïîòðåáóþòü 1,96 ãðí íà ì³-
ñÿöü ³ç êîæíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèò-
ëà. Ñàìå ÷åðåç òàêó íåâ³äïîâ³äí³ñòü çà-
áîðãîâàí³ñòü çà êâàðòïëàòó òà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè âæå äîñÿãëà 737,1 ìëí ãðí ³
ïðîäîâæóº çðîñòàòè".

Íà ïåðåêîíàííÿ ïàíà Ñòîðîæåíêà, â
óìîâàõ, êîëè ³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè â Óêðà-
¿í³ ïðèçâåëè äî çíà÷íîãî çá³ëüøåííÿ âàð-
òîñò³ åíåðãîíîñ³¿â, ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ
ìàòåð³àë³â, çðîñòàííÿ ñåðåäíüîãî ð³âíÿ
çàðïëàòè ³ ïîâ’ÿçàíîãî ç öèì ï³äâèùåí-
íÿ âàðòîñò³ ïîñëóã ³ç âèâåçåííÿ òà ë³êâ³-
äàö³¿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, òåõí³÷íîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â, íåäîñêîíàë³ñòü ä³-
þ÷èõ òàðèô³â ïðèçâîäèòü äî çðîñòàííÿ
êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñòð³ì-
êîãî ïîã³ðøåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ æèòëîâèõ
îðãàí³çàö³é. "Îá’ºêòèâíèé ïåðåãëÿä òàðè-
ô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ùî
íàäàþòü êèÿíàì, ïðèâåäåííÿ ¿õ äî åêî-
íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ íà ñüîãî-
äí³ º îäíèì ³ç íàéãîñòð³øèõ ïèòàíü,—
ñêàçàâ Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî.— Öå ïî-
òðåáóº òåðì³íîâîãî âèð³øåííÿ äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òà çáå-
ðåæåííÿ ñòîëè÷íîãî æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà"

Êèÿíè çàáîðãóâàëè ì³ñòó
737 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
Çàíèæåí³ òàðèôè íå ïîêðèâàþòü âèòðàòè ÆÊÃ 
íàâ³òü íàïîëîâèíó
Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Через недос онал тарифн політи фа тичні витрати на триман-
ня столично о житлово о фонд по риваються лише на 42,7 відсот-
а. Через це постійно зростає забор ованість населення за варт-
плат та ом нальні посл и. Нині ця с ма вже перевищила 737,1
млн рн. На д м фахівців, врят вати сит ацію зможе хіба що пе-
ре ляд тарифів на тримання б дин ів та приб дин ових територій
на рівні е ономічно обґр нтованих витрат на їх надання. Тоді за
" вадрат" житлової площі щомісяця доведеться сплач вати вже не
0,84 рн, я сьо одні, а 1,96 рн.

Æèòòÿ êóðö³â ïîäîðîæ÷àº
Òþòþíîïàë³ííÿ â çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ îá³éäåòüñÿ ì³í³ìóì 
ó 100 ãðèâåíü
Òåòàíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні омісії Київ-
ради з питань охорони здоров’я
та соціально о захист деп тати
з пинилися на об оворенні двох
питань. Вони по одили прое т
звернення до Президента щодо
підвищення штрафів за ріння
заборонених місцях. Та ож о-

місія вист пила за встановлення
5 % редитної став и для ба а-
тодітних сімей на отримання
житла столиці.

К рці платитим ть
п’ять разів більше
Íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ ìàéæå 800 òèñÿ÷

êóðö³â, ³ ç ðîêàìè öÿ öèôðà ëèøå çá³ëü-
øóºòüñÿ. Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî ïîã³ð-
øèòè ñîá³ çäîðîâ’ÿ ìîæíà, íå çàòÿãóþ÷èñü
öèãàðêîþ, à ïðîñòî ïåðåáóâàþ÷è íåïîäà-
ë³ê â³ä êóðöÿ. Òîìó íà â÷îðàøíüîìó çàñ³-
äàíí³ ÷ëåíè êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âè-
ð³øèëè çâåðíóòèñÿ äî Ïðåçèäåíòà ç ïðî-
ïîçèö³ºþ çá³ëüøèòè øòðàôè çà êóð³ííÿ ó
íåäîçâîëåíèõ ì³ñöÿõ ó ï’ÿòü ðàç³â. Íà ñüî-
ãîäí³ öÿ öèôðà âàð³þº â ìåæàõ 17—190
ãðí. Âîäíî÷àñ ÷ëåíè êîì³ñ³¿ íà ÷îë³ ç ñï³â-
ãîëîâîþ ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî Àëëîþ Øëàïàê íàïîëÿãàþòü,
ùîá ì³í³ìàëüíà ñóìà áóëà íå ìåíøîþ çà
100 ãðí. Ïðè÷îìó çàïðîâàäèòè íîâ³ øòðà-
ôè ïðîïîíóþòü íå ëèøå â Êèºâ³, à é ïî
âñ³é Óêðà¿í³. Íàãàäàºìî, ùî Êè¿âðàäà óæå
ðîçãëÿäàëà ïèòàííÿ ïðî çàáîðîíó êóð³í-
íÿ ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, à ñàìå: á³ëÿ äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, íà çóïèíêàõ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, â ï³äçåìíèõ ïåðåõî-
äàõ, æèòëîâèõ áóäèíêàõ, øêîëàõ òà öåðê-

âàõ. Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Àëëà Øëàïàê ïîÿñíè-
ëà, ùî êîíòðîëþâàòèìóòü äîòðèìàííÿ öèõ
ïðàâèë ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà àäì³í³ñ-
òðàòèâíà êîì³ñ³ÿ, ñòâîðåíà ïðè âèêîíàâ-
÷îìó îðãàí³. “Ùî ñòîñóºòüñÿ çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ, òî òðåáà êîæíîìó ïîäàâà-
òè âëàñíèé ïðèêëàä, ³ ùîäî çàêîíîäàâ-
ñòâà â òîìó ÷èñë³”,— êàæå ïàí³ Øëàïàê.

Ба атодітні сім’ї
платитим ть
лише 5 відсот ів редит
на житло

Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëà â÷îðà êîì³ñ³ÿ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Âîíà çàòâåðäèëà ïî-

ðÿäîê ô³íàíñîâî-êðåäèòíî¿ ï³äòðèìêè
áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé íà ïðèäáàííÿ äîñòóï-
íîãî æèòëà â ñòîëèö³. Çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì, ñ³ì’¿, ÿê³ âèõîâóþòü á³ëü-
øå ÷îòèðüîõ ä³òåé, óæå âèïëà÷óþòü íà
50 % ìåíøèé êðåäèò íà îòðèìàííÿ æèò-
ëà. Â÷îðàøí³ì ð³øåííÿì êîì³ñ³ÿ ïëàíóº
çíèçèòè éîãî ùå íà 45 % çà ðàõóíîê ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Òåðì³í ä³¿ ïîçè÷êè âñòà-
íîâëþâàòèìå áàíê, ùî éîãî íàäàº. “Ìè
óñâ³äîìëþºìî, ùî íèí³ ìàºìî ô³íàíñî-
âó êðèçó, àëå òàê³ ð³øåííÿ òðåáà ïðèé-
ìàòè, òèì ïà÷å, ùî áþäæåò äîçâîëÿº. ²
íà ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ ìè ïåðåäáà-
÷èëè â áþäæåò³ êîøòè íà òå, ùîá ñòâî-
ðèòè îðãàí³çàö³éíå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ öüîãî ð³øåííÿ”,— çàïåâíèëà Àëëà
Øëàïàê

Лише Києві зареєстровано 800 тисяч рців, я і пс ють здоров’я не тіль и собі, а й оточенню
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Ñèñòåìà àäðåñíî¿ äîïîìîãè
ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì çà-
çíàº ïåâíèõ çì³í ³ç íàñòóïíîãî
ðîêó. Ôàõ³âö³ ïðîâåäóòü ÷³òêèé
ïåðåðàõóíîê äîïëàò, ÿê³ íèí³ îò-
ðèìóº íàñåëåííÿ. Éäåòüñÿ ïðî
âïîðÿäêóâàííÿ, à íå çìåíøåííÿ
ðîçì³ðó äîïîìîãè. Ìàëî òîãî, ¿¿
ìîæóòü çá³ëüøèòè. Ðîçãëÿíóòè
òàêó ìîæëèâ³ñòü ï³ä ÷àñ ðîçðîá-
êè áþäæåòó íà 2009 ð³ê äîðó÷è-
ëà â÷îðà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè-
¿âðàäè. Ïðèâîäîì äëÿ îáãîâî-
ðåííÿ ñòàâ ëèñò äåïóòàòà â³ä
Áëîêó Êëè÷êà Äìèòðà Àíäð³ºâ-
ñüêîãî. Ùå ðàí³øå â³í ïîïðîñèâ
çá³ëüøèòè äîïîìîãó ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèì, àáè çàõèñòèòè ¿õ â³ä
ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà. Ì³ñÿ÷íà
êîìïåíñàö³ÿ â ðîçì³ð³ 15 ãðè-
âåíü, íà äóìêó ïàíà Àíäð³ºâ-
ñüêîãî, íåäîñòàòíÿ, îñê³ëüêè íå-
çàìîæíå íàñåëåííÿ ¿ñòü õë³áà
âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ ñåðåäí³é ñïî-
æèâà÷. Çà ï³äðàõóíêàìè äåïóòà-
òà, íà õë³á ìàëè á âèäàâàòè ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùåíèì 48,68 ãðí
ùîì³ñÿöÿ.

Ùå ðàí³øå òàêó ïðîïîçèö³þ
âçÿëà äî âèâ÷åííÿ êîì³ñ³ÿ ç ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó. Ïðîòå â ïðîåêò³
º íèçêà íåäîë³ê³â. Ïî-ïåðøå, çà
îäèíèöþ ðîçðàõóíêó âçÿòî íå ð³ç-
íèöþ ó âàðòîñò³, à âñþ ö³íó õë³-
áà. Ïî-äðóãå, ïàí Àíäð³ºâñüêèé

ïðîïîíóº äîïëàòèòè òèì âåðñòâàì
íàñåëåííÿ, ÿê³ é áåç òîãî “ãîäóþ-
òüñÿ” ç ì³ñüêîãî áþäæåòó: âèõî-
âàíö³ äèòñàäê³â, øêîëÿð³, ³íâàë³-
äè òîùî. Îäíàê áþäæåòíà êîì³-
ñ³ÿ äîðó÷èëà ïåðåãëÿíóòè êðèòå-
ð³¿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó é çà ìîæ-
ëèâîñò³ ïîë³ïøèòè éîãî ô³íàíñó-
âàííÿ. “Ïîòð³áíî òàêîæ ïðîàíà-
ë³çóâàòè âñ³ âèïëàòè, àäæå íèí³
÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ “ïåðåõðåñíå”
ô³íàíñóâàííÿ, êîëè îäí³ é ò³ æ
ëþäè ê³ëüêà ðàç³â îòðèìóþòü äî-
ïîìîãó”,— çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³í-
íÿ Â³êòîð Ïàäàëêà.

Ó òîé æå ÷àñ äåÿê³ êèÿíè íå
îäåðæóþòü íå òå ùî äîïîìîãè, à
é íàâ³òü çàðîáëåíèõ ñâîºþ ïðà-
öåþ ãðîøåé. Äî áþäæåòíî¿ êî-
ì³ñ³¿ çâåðíóëèñÿ ïðàö³âíèêè ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå ðå-
ìîíòíî-íàëàãîäæóâàëüíå óïðàâ-
ë³ííÿ ¹ 7”, àáè ¿ì âèïëàòèòè
áîðãè ç çàðïëàòí³. Ôàõ³âö³ âñòà-
íîâëþþòü ó áóäèíêàõ ïðîòèïî-
æåæí³ ñèñòåìè, ñïåö³àëüí³ àâ-
òîìàòè, êëàïàíè äëÿ ãàñ³ííÿ.
Âò³ì, óæå òðåò³é ì³ñÿöü ïîñï³ëü
ëþäè íå îòðèìóþòü çàðïëàòí³.
“Êîëè ÿ áóëà äâà òèæí³ òîìó íà
ïðèéîì³ ó ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ ðîç-
êàçàëà éîìó ïðî òå, ùî ëþäè
÷âåðòü ðîêó ïðàöþþòü áåç çàð-
ïëàòè, â³í áóâ øîêîâàíèé”,—

ðîçïîâ³ëà ãîëîâà ïðîôñï³ëêè Òà-
ìàðà Êîñòþê. Äèðåêòîð ï³äïðè-
ºìñòâà Âîëîäèìèð Øåâ÷åíêî êà-
æå, ùî “áåç êîï³éêè” íèí³ 117
÷îëîâ³ê, ÿê³ ïðàöþþòü ó âñ³õ
ðàéîíàõ Êèºâà. Áîðã ñòàíîâèòü
4 ìëí 852 òèñ. ãðí. ×ëåíè áþ-
äæåòíî¿ êîì³ñ³¿ äàëè äîðó÷åííÿ

ÃÓ ô³íàíñ³â ï³ä ÷àñ âíåñåííÿ
çì³í äî áþäæåòó ì³ñòà çà ï³äñóì-
êàìè äåâ’ÿòè ì³ñÿö³â ïåðåäáà÷è-
òè êîøòè íà âèïëàòó áîðã³â. Òèì
÷àñîì ó ï³äïðèºìñòâà çàïðîñèëè
çâ³ò ïðî îáñÿã âèêîíàíèõ ðîá³ò.
Âñå öå çàéìå íå ìåíøå ì³ñÿöÿ.
“Ùå ì³ñÿöü ëþäÿì æèòè áåç ãðî-

øåé?! Âè íå óÿâëÿºòå, ÿêèõ çó-
ñèëü êîøòóº ñòðèìàòè ¿õ â³ä ïî-
õîäó ï³ä ñò³íè Êè¿âðàäè!”,— á³ä-
êàºòüñÿ ïàí³ Êîñòþê. Àáè ðîá³ò-
íèêè øâèäøå îäåðæàëè ãðîø³,
âèð³øèëè ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü
âèä³ëåííÿ êîøò³â ³ç ôîíäó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè

Ìàëîçàáåçïå÷åíèì ïîë³ïøàòü æèòòÿ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Наст пно о ро допомо а малозабезпеченим иянам
може зрости. Про це вчора оворили на засіданні о-
місії Київради з питань бюджет та соціально-е оно-
мічно о розвит . Систем доплат план ють поряд -
вати, аби дея і люди не отрим вали по іль а допо-
мо . Члени омісії та ож дор чили розв’язати пробле-
м працівни ів КП "Спеціалізоване ремонтно-нала о-
дж вальне правління № 7". Фахівці, я і обладн ють
столичні б дин и протипожежними системами, вже
третій місяць не одерж ють зарплати.

Äîïëàòè ïëàíóþòü çá³ëüøèòè òà âïîðÿäêóâàòè

Дотації на хліб для малозабезпечених иян можливо підвищать до 50 ривень
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê

Ï³äâàë çàãîð³âñÿ ó÷îðà â Êè¿âñüêîìó àêàäåì³÷íîìó ìîëîäîìó òåàòð³. Ïîæåæà ðîçïî÷àëàñÿ äåñü îá 11.30.
Âîãîíü ðÿòóâàëüíèêè ïðèáîðêóâàëè ãîäèíó. ²ç çàäèìëåíî¿ áóä³âë³ åâàêóþâàëè äî äâîõ äåñÿòê³â ïðàö³â-
íèê³â, í³õòî íå ïîñòðàæäàâ. Êîìåíòóâàòè ïðè÷èíè çàãîðÿííÿ ÿê äèðåêö³ÿ òåàòðó, òàê ³ ïîæåæíèêè íà-
â³äð³ç â³äìîâèëèñÿ. Îäíàê âäàëîñÿ ç'ÿñóâàòè, ùî ïîæåæó ñïðè÷èíèëà ïîøêîäæåíà ïðîâîäêà. "Òåïåð â
íàñ ó ï³äâàë³ — áàñåéí,— á³äêàëàñÿ îäíà ç ïðèáèðàëüíèöü. — Àëå õòî æ éîãî ïðèáèðàòèìå?" Çà ñëîâà-
ìè êåð³âíèêà òåàòðó Ñòàí³ñëàâà Ìîéñåºâà, íà ðîçêëàä ñïåêòàêë³â ïîæåæà íå âïëèíå ³ ñåçîíó íå ç³ðâå.
Â÷îðà ïëàíóâàëè ïîêàçóâàòè ïëàñòè÷íó ôàíòàç³þ Ñåðã³ÿ Øâèäêîãî "Ó ïîëîí³ Êàðìåí ó ïîëîí³". ßê íà
ñì³õ, íàä çàäèìëåíèìè äâåðèìà âõîäó âèñ³ëà àô³øà ïðåì'ºðè "Ó ïàëàþ÷³é ï³òüì³"

Ó Ìîëîäîìó òåàòð³ 
ñòàëàñÿ ïîæåæà
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Ñîðàòíèêè Â³êòîðà
Þùåíêà ï³äóòü 
íà âèáîðè îêðåìî

Ó÷îðà ïðåçèä³ÿ ïàðò³¿ “Íàðîäíèé Ñîþç
“Íàøà Óêðà¿íà” íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ âèð³øè-
ëà áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ñàìîñò³éíî àáî ó ñêëàä³ âèáîð÷îãî Áëî-
êó Â³êòîðà Þùåíêà “Íàøà Óêðà¿íà”. Âîä-
íî÷àñ ïðåçèä³ÿ òàêîæ ñõâàëèëà ð³øåííÿ ââà-
æàòè çà íåìîæëèâå ó÷àñòü ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿
“Íàøà Óêðà¿íà” ó ñï³ëüíîìó âèáîð÷îìó áëî-
ö³ ç ïàðò³ºþ “ªäèíèé Öåíòð”. Íàãàäàºìî, ùî
ðàí³øå é î÷³ëüíèêè “ªÖ” òàêîæ çàÿâëÿëè
ïðî áàæàííÿ ³òè íà âèáîðè ñàìîñò³éíî

Ïðåçèäåíòà 
îáèðàòèìóòü 
ï³ä Íîâèé ð³ê

Çàñòóïíèê ãîëîâè Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿
êîì³ñ³¿ Àíäð³é Ìàãåðà ââàæàº, ùî ïðåçè-
äåíòñüê³ âèáîðè â³äáóäóòüñÿ 27 ãðóäíÿ 2009
ðîêó. Ïðî öå â³í ñêàçàâ ó÷îðà íà ïðåñ-êîí-
ôåðåíö³¿ ó Êèºâ³. Çà éîãî ñëîâàìè, â³äïîâ³ä-
íî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðåçèäåíòñüê³
âèáîðè ïðîâîäÿòü â îñòàííþ íåä³ëþ ì³ñÿöÿ
5-ãî ðîêó ïîâíîâàæåíü ãëàâè äåðæàâè. Ïàí
Ìàãåðà çàçíà÷èâ, ùî 31 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó —
öå âæå áóäå øîñòèé ð³ê ïîâíîâàæåíü Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, à 17 ñ³÷íÿ — öå íå îñòàí-
íÿ íåä³ëÿ ì³ñÿöÿ. Âîäíî÷àñ â³í íàãàäàâ, ùî,
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, îñòàòî÷íó äà-
òó ïðîâåäåííÿ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â âè-
çíà÷àº Âåðõîâíà Ðàäà

Ïðîìèñëîâö³ 
çìèðèëèñÿ 
ç âèáîðàìè

Çâîë³êàííÿ ç âèáîðàìè ïîãëèáëþº ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íó òà ô³íàíñîâó êðèçó. Òàêî¿ äóì-
êè äîòðèìóºòüñÿ íàðîäíèé äåïóòàò, ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó ïðîìèñëîâö³â ³ ï³ä-
ïðèºìö³â Àíàòîë³é Ê³íàõ. Íà éîãî ïåðåêî-
íàííÿ, â Óêðà¿í³ ïåðåéäåíà ìåæà íàãí³òàííÿ
ïðîòèñòîÿííÿ, ³ ïîâåðíåííÿ äî åôåêòèâíî¿
ïàðëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿ òà ñòâîðåííÿ íà ¿¿ îñ-
íîâ³ ä³ºçäàòíîãî óðÿäó âæå íåìîæëèâ³. “Òðå-
áà íàäàòè íàðîäó çìîãó ðåàë³çóâàòè êîíñòè-
òóö³éíå ïðàâî íà ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíî¿ âëà-
äè øëÿõîì ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â ÿêîìîãà äå-
ìîêðàòè÷í³øå, â³äïîâ³äàëüíî òà áåç çâîë³êàíü.
² òîä³ â³äáóäåòüñÿ íåìèíó÷å — íàðîäíå âîëå-
âèÿâëåííÿ ïðîâ÷èòü ïîë³òèê³â òà ìîæíîâëàä-
ö³â, ÿê³ äîçâîëèëè ñîá³ ö³ëó êðà¿íó çðîáèòè
çàðó÷íèêîì âëàñíèõ àìá³ö³é, ³ ç’ÿâèòüñÿ øàíñ
íà ñôîðìóâàííÿ ñïðàâä³ åôåêòèâíî¿ âëàäíî¿
êîíñòðóêö³¿”,— çàÿâèâ ó÷îðà ïîë³òèê.

Âîäíî÷àñ Àíàòîë³é Ê³íàõ íàïîëÿãàº íà òî-
ìó, ùî óêðà¿íñüêèé ïàðëàìåíò ó ïåð³îä âè-
áîð³â ïîâèíåí ïðàöþâàòè. “²ñíóº ïðèíöèï
áåçïåðåðâíîñò³ ïàðëàìåíòñüêî¿, âèêîíàâ÷î¿
âëàäè. ̄ ¿ âàêóóìó íå ìîæíà äîïóñòèòè ó çâ’ÿç-
êó ç ñåðéîçí³ñòþ âèêëèê³â, ÿê³ ïîñòàëè ïå-
ðåä êðà¿íîþ”,— íàãîëîñèâ ïàí Ê³íàõ

Þë³¿ Òèìîøåíêî
âæå íå  äîâ³ðÿþòü

Òðè ÷âåðò³ óêðà¿íö³â â³ä÷óâàþòü çàãðîçó
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, ³ á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí íå
â³ðèòü ó çäàòí³ñòü óðÿäó ¿¿ â³äâåðíóòè. Ïðî
öå ñâ³ä÷àòü äàí³ îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóì-
êè, ïðîâåäåíîãî Íàö³îíàëüíèì ³íñòèòóòîì
ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü. ßê ïîâ³äîìèâ ó÷î-
ðà êåð³âíèê ²íñòèòóòó Þð³é Ðóáàí, çàãðîçó
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â Óêðà¿í³ â³ä÷óâàþòü 74,2
% ãðîìàäÿí. Íàòîì³ñòü ëèøå 24,5 % â³ðÿòü
ó òå, ùî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ï³ä êåð³âíèöòâîì
Þë³¿ Òèìîøåíêî çäàòåí â³äâåðíóòè åêîíî-
ì³÷íó êðèçó. Ùîäî ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â, òî,
çà äàíèìè îïèòóâàííÿ, ÿêáè âîíè â³äáóëè-
ñÿ íàéáëèæ÷î¿ íåä³ë³, ïåðåìîæöåì ñòàëà á
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. Çà ïîë³òè÷íó ñèëó Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à ãîòîâ³ ïðîãîëîñóâàòè 20,7 % ðåñ-
ïîíäåíò³â

Âåðõîâíà Ðàäà çíîâó
ñòàëà íà ãàëüìà
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî çàáëîêóâàâ óõâàëåííÿ 
àíòèêðèçîâèõ çàêîí³â

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”, ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

Учорашня спроба парламент
хвалити за они, потрібні для
подолання фінансової й політич-
ної ризи, зазнала фіас о. Вер-
ховна Рада продемонстр вала
неспроможність хвалювати
б дь-я і рішення, я і с перечать
партійним та особистим інтере-
сам народних обранців. Кіль-
ість тих, хто не хоче йти на ви-
бори, по и що перевищ є іль-
ість тих, ом набридла перма-
нентна риза в раїні.

Íà â÷îðàøíº çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè, ùî â³äíîâèëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ç ëåã-
êî¿ ðóêè Ïðåçèäåíòà ó çâ’ÿçêó ç ô³íàí-
ñîâîþ êðèçîþ, äåïóòàòè çáèðàëèñÿ â äîá-
ðîìó ãóìîð³. “Á³ëüøå íå áåçðîá³òí³”,—
æàðòóâàëè ïîì³æ ñîáîþ íàðîäí³ îáðàí-
ö³, í³áè é íå ïîì³÷àþ÷è, ùî Â³êòîð
Þùåíêî ïîîá³öÿâ ïåðåíåñòè äàòó ïîçà-
÷åðãîâèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ëè-
øå íà îäèí òèæäåíü. “ßêèé òèæäåíü? Çà
òàêèé òåðì³í óðÿä ìîæå ò³ëüêè ðîçðîáè-
òè ïîòð³áí³ àíòèêðèçîâ³ çàêîíîïðîåêòè.
Âæå íà íàñòóïíîìó òèæí³ ïîäàñòü ¿õ äî
ïàðëàìåíòó, à âæå ïîò³ì ìè ïî÷íåìî ¿õ
ðîçãëÿäàòè”,— ðîçïîâ³äàâ áþò³âåöü Ëåâ
Á³ðþê.

Êîëè ñï³êåð Àðñåí³é ßöåíþê â³äêðèâ
ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ, âèÿâèëîñÿ, ùî í³-
ÿêîãî óçãîäæåíîãî ïëàíó ðîáîòè íåìàº.
Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè çàïðîïîíóâàâ
ïàðëàìåíòó ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ, óõâà-
ëåí³ íà ïîíåä³ëêîâîìó çàñ³äàíí³ ÐÍÁÎ.
À ñàìå: ïàðëàìåíòàð³¿ ìàëè âêëþ÷èòè äî
ïîðÿäêó äåííîãî çì³íè äî Äåðæáþäæå-
òó, âäîñêîíàëèòè âèáîð÷å çàêîíîäàâñòâî,
à òàêîæ çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïèòè çá³ëü-
øåííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó òà ôîíäó
´àðàíòóâàííÿ âêëàä³â íàñåëåííÿ. Ïðîòå
Âåðõîâíà Ðàäà âêîòðå ïðîäåìîíñòðóâà-
ëà ñâîþ íåä³ºçäàòí³ñòü. Çà âíåñåííÿ öüî-
ãî ïàêåòó çàêîí³â äî ïîðÿäêó äåííîãî
ïðîãîëîñóâàâ ëèøå 201 äåïóòàò. Îêð³ì
áþò³âö³â ³ êîìóí³ñò³â, ÿê³ ïðèíöèïîâî
âèñòóïàþòü ïðîòè âèáîð³â ³ ðàä³þòü
áóäü-ÿê³é ìîæëèâîñò³ ¿õ ç³ðâàòè, íå ãî-
ëîñóâàëè àæ 55 íóíñ³âö³â ³ 11 ðåã³îíà-
ë³â. Çîêðåìà ³ çàòÿòèé ïðîòèâíèê Þë³¿

Òèìîøåíêî, êåð³âíèê “ªäèíîãî öåíòðó”
²ãîð Êð³ëü, êîëèøí³é ðåã³îíàë Òàðàñ
×îðíîâ³ë, ³ çàï³äîçðåíèé ó ñèìïàò³ÿõ äî
ÊÏÓ ÷ëåí Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Äìèòðî Òà-
áà÷íèê. “ß óòðèìàâñÿ? Âè âïåâíåí³? Ìà-
áóòü, ïðîñòî çàïëóòàâñÿ, ãîòóþ÷èñü äî
âèñòóïó”,— âèïðàâäîâóâàâñÿ ïåðåä
“Õðåùàòèêîì” ³íøèé ðåã³îíàë Âàëåð³é
Êîíîâàëþê. “Öå òåõí³÷íà ïîìèëêà, íå
âñòèãëè çîð³ºíòóâàòèñÿ”,— ïåðåêîíóâàâ
“Õðåùàòèê” íàøîóêðà¿íåöü Àíäð³é Ïà-
ðóá³é. Ïðîòå ïîÿñíåííÿ öüîìó ìîæå áó-
òè äóæå ïðîñòå. Äåïóòàòè, ùî ïðîòèñòî-
ÿòü âèáîðàì, ïðîñòî íå âïåâíåí³, ùî ïî-
òðàïëÿòü ó íàñòóïíèé ïàðëàìåíò. ²í-
ñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ çìóøóº ¿õ óñ³-
ëÿêî òðèìàòèñÿ çà ñâî¿ êð³ñëà. Òàê ñà-
ìî, ÿê öå ðîáèòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ
Òèìîøåíêî. Ñêîðèñòàâøèñü çàòðèìêîþ,
ïîâ’ÿçàíîþ ç óçãîäæåííÿì ïîðÿäêó äåí-
íîãî, áþò³âö³ âðåøò³ âêîòðå çàáëîêóâà-
ëè òðèáóíó ïàðëàìåíòó. ² íàâ³òü âñòàíî-
âèëè âå÷³ðíº ÷åðãóâàííÿ. “Çíîâó ñïîçî-
ðèëèñÿ”,— áóâ çìóøåíèé êîíñòàòóâàòè
Àðñåí³é ßöåíþê, çàëèøàþ÷è ó ðîçïà÷³
çàëó çàñ³äàíü.

Ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ ²âàí Êèðèëåíêî
íàòîì³ñòü ïåðåêîíóâàâ æóðíàë³ñò³â, ùî
ä³¿ ôðàêö³¿ ïîâ’ÿçàí³ çîâñ³ì íå ç áàæàí-
íÿì ïîòÿãòè ÷àñ, à ç âèìîãîþ ðîçãëÿíó-

òè àíòèêðèçîâó ïðîãðàìó, ùî í³áèòî ðîç-
ðîáëåíà Êàáì³íîì. Õî÷à, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ,
í³ÿêî¿ ïðîãðàìè íåìàº. “Êîëè ÿ ¿õ ïîïðî-
ñèâ ïîêàçàòè öþ ïðîãðàìó, âèÿâèëîñÿ,
ùî ¿¿ íå ³ñíóº”,— îáóðþâàâñÿ ðåã³îíàë
Îëåêñàíäð ªôðåìîâ. Îïîçèö³ÿ çâèíóâà-
÷óº Þë³þ Òèìîøåíêî â òîìó, ùî âîíà
âèêîðèñòîâóº êðèçó, ÿêó ñàìà é ñòâîðè-
ëà, äëÿ çáåðåæåííÿ âëàäè. “Ó íàñ íèí³ íå
ïðîñòî ô³íàíñîâà êðèçà. Ó íàñ — êðèçà
åêîíîì³êè, ÿêà ðîçïî÷àëàñÿ, êîëè ó 2005
ðîö³ çà ïðåì’ºðñòâà Þë³¿ Òèìîøåíêî áó-
ëî ðîç³ðâàíî ãàçîâ³ óãîäè ç Ðîñ³ºþ. Ï³ñ-
ëÿ ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ ñòàëî îñòàòî÷íî
î÷åâèäíèì ìàí³àêàëüíå íàìàãàííÿ ³ áà-
æàííÿ Òèìîøåíêî óòðèìàòèñÿ â êð³ñë³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè. ¯¿ ôðàêö³ÿ âñå
ðîáèòèìå â ñåñ³éí³é çàë³, àáè âèáîð³â íå
áóëî. Ïðîòå âèáîðè áóäóòü. Âîíè ïîãàíî
çíàþòü Þùåíêà. Öå íå Êó÷ìà. Þùåíêî
÷îëîâ³ê ð³çê³øèé ³ íåïðîãíîçîâàíèé. ßê-
ùî óðÿä â³äìîâëÿòèìåòüñÿ ô³íàíñóâàòè
âèáîðè, òî íåñòèìå êàðíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. Íàñ òàêîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ìèíó-
ëîãî ðîêó ëÿêàëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî”,—
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â ßðîñëàâ Ñóõèé. Ïðîòå ÁÞÒ ãîòîâèé
ðèçèêíóòè. “Áóäåìî òðèìàòèñÿ äî ïåðå-
ìîãè”,— íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” áþò³-
âåöü Ðîìàí Çàáçàëþê

Віталій КУЛИК, політоло :
— Сит ація в пар-
ламенті на ад є
цир ов вистав з
одно о а тора та
масов и. Фа тич-
но, Юлія Тимо-
шен о хоче пере-
ласти відпові-
дальність за сит -
ацію в е ономіці на
опонентів. Їй по-
трібне це шо ,

щоб продемонстр вати народ безпорад-
ність Президента, я ий не може зм сити
прем’єра виділити ошти на вибори, та не-
серйозність політичних равців. Президент,
на мою д м , зробив помил , що по о-
дився на відновлення роботи Верховної Ра-

ди. Сит ація може нормаліз ватися лише
після проведення позачер ових виборів, а
ліпше — іль ох...

Дмитро ВИДРІН, політоло :
— Нинішні полі-

ти и в парламенті
вже вийшли за ме-
жі політичних пов-
новажень. Це вже
не політи а, а о-
м нальна свар а
за те, щоб моно-
поліз вати влад
на ористь однієї
людини або однієї
партії. Та і чвари
більше пас вало б омент вати психотера-
певтам, а не політоло ам.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ùî âè ïîáà÷èëè ó ïàðëàìåíò³?

Деп тати з БЮТ не хоч ть розл чатися зі своїми ріслами
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Fitch çíîâó 
çíèæóº 
ô³íàíñîâ³ 
ðåéòèíãè 
óêðà¿íñüêèõ 
áàíê³â

Ó÷îðà ì³æíàðîäíå ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî
Fitch ïîâ³äîìèëî ïðî çíèæåííÿ ðåéòèíã³â
10 óêðà¿íñüêèõ áàíê³â. “Fitch Ratings çíèçè-
ëî äîâãîñòðîêîâ³ ðåéòèíãè äåôîëòó åì³òåí-
òà é ðåéòèíãè ï³äòðèìêè 10 óêðà¿íñüêèõ áàí-
ê³â, à òàêîæ ïåðåãëÿíóëî ó á³ê çíèæåííÿ ð³â-
í³ ï³äòðèìêè äîâãîñòðîêîâèõ ðåéòèíã³â ÷î-
òèðüîõ ³ç íèõ”,— ñêàçàíî â ïîâ³äîìëåíí³.
Fitch, çîêðåìà, çíèçèâ ç ð³âíÿ ÂÂ- äî Â+
äîâãîñòðîêîâ³ ðåéòèíãè “Ñâåäáàíêó”, áàíêó
“Ôîðóì”, “ÏðîÊðåäèò Áàíêó”, “ÂÒÁ Áàí-
êó”, “ÓêðÑèááàíêó”, “Óêðñîöáàíêó”, “Ïðà-
âåêñ-áàíêó”, “Îùàäáàíêó”, “Óêðåêñ³ìáàí-
êó”, à òàêîæ ç ð³âíÿ Â- äî ÑÑÑ äîâãîñòðî-
êîâèé ðåéòèíã áàíêó “Íàäðà”. Fitch ï³äòâåð-
äèâ íà ð³âí³ Â äîâãîñòðîêîâèé ðåéòèíã
“Ïðèâàòáàíêó”. Çà äîâãîñòðîêîâèìè ðåéòèí-
ãàìè áàíê³â Fitch çáåð³ãàº ïðîãíîç “íåãàòèâ-
íèé”. Â³äïîâ³äíî äî øêàëè Fitch, ðåéòèíãè
ãðóïè Â îçíà÷àþòü íàÿâí³ñòü ïåâíèõ êðåäèò-
íèõ ðèçèê³â çà îáìåæåíîãî çàïàñó ì³öíîñò³.
ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, 17 æîâòíÿ Fitch
çíèçèâ äîâãîñòðîêîâèé ðåéòèíã “Óêðà¿íè”
çà çîáîâ’ÿçàííÿìè â ³íîçåìí³é ³ íàö³îíàëü-
í³é âàëþò³ ç ð³âíÿ ÂÂ- äî ð³âíÿ Â+

Óêðà¿íñüê³ 
ïàïåðè 
çðîñòàþòü

Ó÷îðà, 21 æîâòíÿ, íà óêðà¿íñüêîìó ôîí-
äîâîìó ðèíêó ñïîñòåð³ãàâñÿ âèñõ³äíèé ðóõ
êîòèðóâàíü çà óêëàäàííÿì óãîä ç ö³ííèõ ïà-
ïåð³â. Âîäíî÷àñ øèðîêèé ³íäåêñ óêðà¿íñüêî-
ãî ôîíäîâîãî ðèíêó, ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ ô³-
íàíñîâèì ïîðòàëîì FundMarket UAI-50
(Óêðà¿íñüêèé ²íäåêñ Çâàæåííèé), íàáðàâ
1,34 %, ï³äíÿâøèñü äî 27,82 ïóíêòó. Çà ñëî-
âàìè åêñïåðò³â, ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó àêö³é äå-
ùî ñòàá³ë³çóâàëàñÿ íà òë³ çðîñòàííÿ ïðîâ³ä-
íèõ àç³éñüêèõ, ðîñ³éñüêèõ òà ºâðîïåéñüêèõ
³íäåêñ³â, àëå î÷åâèäíèì çàëèøàºòüñÿ áðàê
ë³êâ³äíîñò³. Öåé ÷èííèê ãàëüìóº êóï³âëþ
íàéá³ëüø íåäîîö³íåíèõ àêö³é ³ çá³ëüøóº
âòðàòè íàâ³òü íàéíàä³éí³øèõ òà çàõèùåíèõ
â³ä êðèçîâèõ ÿâèù ó åêîíîì³ö³ åì³òåíò³â.
Ñïðèÿòëèâèì ìîìåíòîì òàêîæ ìîæå ñòàòè
ïðîïîçèö³ÿ ïðåçèäåíòà Ôðàíö³¿ Í³êîëÿ Ñàð-
êîç³ ùîäî ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ì³æíàðîäíî¿
ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè

Â Óêðà¿í³ 
äåøåâøàº 
áåíçèí

Ó÷îðà åêñïåðòè êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿
UPECO (Êè¿â) ïîâ³äîìèëè ïðî çíèæåííÿ
ðîçäð³áíèõ ö³í íà âñ³ âèäè ïàëüíîãî. Òàê, çà
ïåð³îä ç 14 äî 21 æîâòíÿ ö³íè íà íüîãî óïà-
ëè â ñåðåäíüîìó íà 22—25 êîï. Çà äàíèìè
êîìïàí³¿, âàðò³ñòü áåíçèíó ìàðêè À-76/80 çà
öåé ïåð³îä çíèçèëàñÿ íà 4,3 % (24 êîï.), òîá-
òî äî 5,32 ãðí/ë, À-92 — íà 3,9 % (23 êîï.),
äî 5,63 ãðí/ë, À-95 — íà 3,6 % (22 êîï.), äî
5,85 ãðí/ë, äèçåëüíîãî ïàëüíîãî — íà 3,8 %
(25 êîï.), äî 6,32 ãðí/ë. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî
ñåðåäíÿ ö³íà áåíçèíó ìàðêè À-76/80 â îï-
òîâîìó ñåãìåíò³ ðèíêó âïàëà íà 1,4 % ( 80
ãðí), àáî äî 5826 ãðí çà òîííó, À-92 — íà
1,7 % (104 ãðí), àáî äî 5932 ãðí çà òîííó,
À-95 — íà 4,5 % (280 ãðí), äî 5953 ãðí çà
òîííó, äèçåëüíîãî ïàëüíîãî — íà 
4,1 % (258 ãðí), äî 6035 ãðí çà òîííó. Íàãà-
äàºìî, ùî 15 æîâòíÿ ÷åðåç ìîæëèâó çìîâó
ñòîñîâíî âñòàíîâëåííÿ îäíàêîâèõ ö³í íà
áåíçèí ìàðêè À-95 Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³-
òåò ðîçïî÷àâ ðåòåëüíó ïåðåâ³ðêó ä³ÿëüíîñò³
óêðà¿íñüêèõ íàôòîòðåéäåð³â

Під от вав
Дмитро ГАЛИЦЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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Êðèçà ä³éøëà 
äî êðåäèòíèõ ñï³ëîê
×åðåç ¿õíº áàíêðóòñòâî êèÿíè âòðàòÿòü ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ",
найближчим часом низ а ре-
дитних спіло (КС) Києва може
збан р тіти через риз лі від-
ності. Одна , на д м пред-
ставни ів редитних спіло та
Асоціації редитних спіло У ра-
їни, наразі припиняють свою ро-
бот саме фінансові піраміди,
я і мас валися під ви лядом
редитних спіло , тоді я ле-
альні стр т ри, хоч і з тр дно-
щами, продовж ють працювати.
Проте серед в ладни ів КС по-
силюється пані а, адже в разі
бан р тства ияни мож ть втра-
тити 0,5 млрд рн.

За принципом доміно

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ÷åðåç ïðîáëåìè ç ë³êâ³ä-
í³ñòþ ìîæå çàêðèòèñÿ íèçêà êðåäèòíèõ
ñï³ëîê ó ñòîëèö³. Ï³äñèëþº ïîáîþâàííÿ
öèõ âêëàäíèê³â ³ òå, ùî äíÿìè â Õàðêîâ³
óæå ïðèïèíèëà ïðàöþâàòè êðåäèòíà ñï³ë-
êà “Ñëîáîäà-êðåäèò”, ÿêà çàëó÷èëà äî 2
òèñÿ÷ êë³ºíò³â, ùî âêëàëè áëèçüêî 20 ìëí
ãðí. Ðàí³øå â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ëîïíó-
ëà ùå îäíà ÊÑ — “Ñëîâ’ÿíñüêà”, ÷åðåç ùî
ìàéæå 2 òèñÿ÷³ âêëàäíèê³â çàëèøèëèñÿ
áåç 32 ìëí ãðí. Çàãàëîì æå îñòàíí³ìè ðî-
êàìè â Óêðà¿í³ çáàíêðóò³ëî ê³ëüêà ÊÑ, ÷å-
ðåç ùî ïîñòðàæäàëè ìàéæå 5 òèñÿ÷ îñ³á
íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 500 ìëí ãðí.

Òèì ÷àñîì àæ³îòàæ òà ïàí³êó äîâêîëà
ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ ÊÑ ñïðè÷èíèëà
ïðèéíÿòà ïîñòàíîâà ÍÁÓ ïðî çàáîðîíó
äîñòðîêîâîãî çíÿòòÿ äåïîçèò³â (“Õðåùà-
òèê” ¹ 186 â³ä 14.10.2008). Êð³ì òîãî, ïà-
í³êó ñåðåä âêëàäíèê³â ïîñèëèëî ³ ð³øåí-
íÿ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðåãóëþâàííÿ ô³-
íàíñîâèõ ïîñëóã Óêðà¿íè (Äåðæô³íïîñëóã)
çàìîðîçèòè äåïîçèòè â êðåäèòíèõ ñï³ëêàõ.

Äî òîãî æ ó ïàðëàìåíò³ íåùîäàâíî çà-
ðåºñòðîâàíî çàêîíîïðîåêò ïðî ñòâîðåí-
íÿ ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â êë³ºíò³â
ÊÑ. Öå òàêîæ îïîñåðåäêîâàíî ñâ³ä÷èòü
ïðî êðèçó, ùî âèíèêëà â öüîìó ñåãìåí-
ò³ ðèíêó.

Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ òèì, ùî Âåð-
õîâíà Ðàäà íàðàç³ íå ïðàöþº, à óõâàëåí-
íÿ çàêîí³â ùîäî ðîáîòè êðåäèòíèõ ñï³-
ëîê ãàëüìóºòüñÿ íàðàç³ ïðåäñòàâëåíèì ó
ïàðëàìåíò³ áàíê³âñüêèì ëîá³, îñê³ëüêè
çàçíà÷åí³ çàêîíè ïîñèëþþòü êîíêóðåíò-
íó áîðîòüáó íà ðèíêó ô³íïîñëóã òà íå
âèã³äí³ áàíêàì.

Îäíàê, çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Íàö³î-
íàëüíî¿ àñîö³àö³¿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê Óêðà-
¿íè (ÍÀÊÑÓ) Ïåòðà Êîçèíöÿ, ñèòóàö³ÿ ç
äåïîçèòíèìè êîøòàìè ç ìîìåíòó ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåííÿ Äåðæô³íïîñëóã çàëàãî-
äæóºòüñÿ, ïàí³êà ñåðåä âêëàäíèê³â âùó-
õàº. Ïåòðî Êîçèíåöü êàæå, ùî êðèçà ë³ê-
â³äíîñò³ áàíê³â òà íåñòàá³ëüí³ñòü íà ñâ³-
òîâèõ ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ ìàº ì³í³ìàëü-
í³ âïëèâè íà ÊÑ, àäæå âîíè âèêîðèñòî-
âóþòü êîðîòêîñòðîêîâ³ êîøòè ô³çè÷íèõ
îñ³á òà, íà â³äì³íó â³ä áàíê³â, íå çàëåæàòü
â³ä çîâí³øí³õ ïîçèê. “Ïàí³êó äîâêîëà ä³-
ÿëüíîñò³ êðåäèòíèõ ñï³ëîê âäàñòüñÿ ïðè-
áîðêàòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàâäÿêè ³í-
ôîðìàö³éí³é êàìïàí³¿ òà ï³äâèùåííÿì
ñòàâîê ïî äåïîçèòàõ äî 30 â³äñîòê³â ð³÷-
íèõ ó ãðèâíÿõ”,— íàãîëîñèâ ïàí Êîçè-
íåöü. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ ìîæóòü
ëîïíóòè íàñàìïåðåä ô³íàíñîâ³ ï³ðàì³äè,
ÿê³ ïðàöþþòü ï³ä âèãëÿäîì êðåäèòíèõ
ñï³ëîê òà çä³éñíþþòü ñóìí³âí³ ô³íàíñî-
â³ îïåðàö³¿ (òàêèõ ñòðóêòóð ïðèáëèçíî 1
% ³ç 300, ùî ïðàöþþòü ó Êèºâ³. — “Õðå-
ùàòèê”).

Порят но за рах но
в ладни ів

Ïðîòå, íà äóìêó àíàë³òèê³â, íàñïðàâä³
êðèçà ë³êâ³äíîñò³ çà÷åïèëà 10—20% êðå-
äèòíèõ ñï³ëîê ñòîëèö³, çîêðåìà é òèõ, ÿê³
ïðàöþþòü ëåãàëüíî (çà äàíèìè æ Äåðæ-
ô³íïîñëóã, äî 50 êè¿âñüêèõ ÊÑ ìàþòü íå-
ñòàá³ëüíèé ô³íàíñîâèé ñòàí, à îòæå, ¿ì
çàãðîæóº áàíêðóòñòâî.— “Õðåùàòèê”).

Íàðàç³ æ ó Êèºâ³ âêëàäíèêàìè ÊÑ º
á³ëüøå ÿê 50 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü
áëèçüêî 0,5 ìëðä ãðí íà äåïîçèòíèõ ðà-
õóíêàõ.

Êð³ì òîãî, íà áàíê³âñüêèõ äåïîçèòíèõ
ðàõóíêàõ íàðàç³ ðîçì³ùåíî äî 300 ìëí
ãðí, ùî íàëåæàòü ÊÑ, ³ äîñòóïó äî öèõ
êîøò³â, àáè ñïëà÷óâàòè äèâ³äåíäè, âî-
íè íàðàç³ íå ìàþòü ÷åðåç îáìåæåííÿ
ÍÁÓ.

Âîäíî÷àñ ó ñòàá³ë³çàö³éíîìó ôîíä³
ÍÀÊÑÓ íàðàç³ º ëèøå 7 ìëí ãðí, à ïðî-
ãðàìà êðåäèòíèõ ñï³ëîê “Ïðîãðàìà çàõèñ-
òó âêëàä³â” ìîæå â³äøêîäóâàòè êë³ºíòàì
çáèòêè â ðîçì³ð³ 50 òèñ. ãðí. Îäíàê ëèøå
5 % âêëàä³â ïî âñ³é Óêðà¿í³ (ó ñòîëèö³ öåé
ïîêàçíèê ùå ìåíøèé.— “Õðåùàòèê”) ÊÑ
çàñòðàõîâàí³ çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ.

À âò³ì, íàéá³ëüøèé äèñáàëàíñ óòâî-
ðèâñÿ ç âèíè ñàìèõ ÊÑ ÷åðåç çá³ëüøåí-
íÿ êðåäèò³â, âèäàíèõ íàñåëåííþ (ó äðó-
ãîìó êâàðòàë³ â Óêðà¿í³ âèäàëè áëèçüêî
5 ìëðä ãðí êðåäèò³â, òîä³ ÿê äåïîçèò³â çà-
ëó÷åíî ïðèáëèçíî 4 ìëðä ãðí. — “Õðå-
ùàòèê”).

Ç³ ñâîãî áîêó, ïðåäñòàâíèêè ÊÑ íà-
ãîëîøóþòü, ùî ñèòóàö³ÿ íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ñòàá³ë³çóºòüñÿ, äëÿ ÷îãî âîíè ïëà-
íóþòü ï³äâèùóâàòè íà 10 % ñòàâêè íà
êðåäèòè (íàðàç³ äåïîçèòè â ÊÑ êîøòó-
þòü 24 %, à êðåäèòè — 40 % ð³÷íèõ ó
ãðèâíÿõ.— “Õðåùàòèê”) äëÿ âèâ³ëüíåí-
íÿ êîøò³â. “Íàðàç³ ìè íàìàãàºìîñÿ íå
ï³äâèùóâàòè ñòàâîê, ïðîòå íåâäîâç³ ï³ä-
åìî íà òàêèé êðîê, îñê³ëüêè çìóøåí³
ïëàòèòè çà çäîðîæåíèìè êðåäèòàìè”,—
ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ ÊÑ “Òóðáîòà” Ãàëèíà Æóëèíñüêà.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè
êðèçè º íåäîñòóïí³ñòü áàíê³âñüêèõ êðå-
äèò³â, â³äñóòí³ñòü äîñòóïó äëÿ ÊÑ äî
ì³æáàíê³âñüêîãî ðèíêó òà çîâí³øí³õ ïî-
çèê.

Íà äóìêó ïðàâîçàõèñíèê³â, ÊÑ ñàì³
âèíí³ ó ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, òà íå ìà-
þòü ï³äñòàâ çàëàãîäæóâàòè ñâî¿ ô³íàí-
ñîâ³ òðóäíîù³ çà ðàõóíîê êë³ºíò³â.
Þðèñòè êàæóòü: í³õòî íå çìóøóâàâ êðå-
äèòí³ ñï³ëêè ï³äâèùóâàòè ñòàâêè íà äå-
ïîçèòè, çàìàíþþ÷è íîâèõ êë³ºíò³â, à
òàêîæ âèäàâàòè êðåäèòè âñ³ì ï³äðÿä
ìàéæå áåç äîêóìåíò³â, òîæ íå äèâíî,
ùî ÊÑ îïèíèëèñÿ â òàêîìó ñêðóòíîìó
ñòàíîâèù³.

Òîìó, íà äóìêó þðèñò³â, àáè óáåçïå÷è-
òèñÿ â³ä âòðàòè äåïîçèòíèõ êîøò³â, âêëàä-
íèêè ÊÑ ïîâèíí³ îñêàðæèòè â³äìîâó â
âèäà÷³ êîøò³â ó ñóäàõ. Àäæå ð³øåííÿ ðå-
ãóëÿòîðà ïðî çàìîðîæåííÿ äåïîçèò³â ìàº
ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Назва редитної спіл и А тиви на 1.01.2008, тис. рн

1 "Фортеця" 45 534,92

2 "Т рбота" 16 783,85

3 "Володар" 13 703,74

4 "Фін-Е о" 7 321,88

5 "Реал Кредит" 3 996,78

Íàéá³ëüø³ ÊÑ Êèºâà çà îáñÿãîì àêòèâ³â,
âêëàäíèêè ÿêèõ ìîæóòü çàëèøèòèñÿ áåç
ñâî¿õ êîøò³â ó ðàç³  ¿õíüîãî áàíêðóòñòâà:

Через бан р тство редитних спіло мож ть "з оріти" півмільярда ривень депозитів иян
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Ó ìîä³ — ñâ³æ³ñòü, åòí³êà òà åêçîòèêà
Óêðà¿íñüê³ äèçàéíåðè ïðîïîíóþòü ³äå¿ íà âåñíó-ë³òî 2009

Тетяна Карамболь
одя н ла ніжн
та ч ттєв жін

Ó âåñíÿíî-ë³òí³é êîëåêö³¿ Òåòÿíà Êà-
ðàìáîëü ïîºäíàëà òèïîâ³ æ³íî÷³ ³ïîñòàñ³:
ä³ëîâó ëåä³, êîêåòêó òà ðîìàíòè÷íó ìð³é-
íèöþ. Ó ãàðäåðîá³ òàêî¿ ð³çíîìàí³òíî¿ æ³í-
êè ìàþòü áóòè áðþ÷í³ êîñòþìè, ì³í³-ñï³ä-
íèö³, ñóêí³, à òàêîæ ñâåòðè ç òîíêî¿ øåð-
ñò³. Ó ïåâí³é ñèìâîë³ö³ âèòðèìàíî ³ êîëüî-
ðîâó ãàìó îäÿãó — í³æíèé á³ëèé ï³äêðåñ-
ëåíî ÷óòòºâèì ÷åðâîíèì, à çåëåí³ ÷åðå-
âè÷êè îçíà÷àþòü ïðàêòè÷í³ñòü. Ó âåñ³ëü-
íîìó ðîæåâîìó âáðàíí³ â³ä Òåòÿíè Êàðàì-
áîëü âèéøëà ñï³âà÷êà Êàòÿ Chilly.

Ксенія Марчен о для XТU
е сперимент вала
з водою

Äæåðåëî æèòòÿ îáðàëà êîíöåïòîì êî-
ëåêö³¿ Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî, à ñàìå: âîäó ó
òðüîõ ¿¿ ñòàíàõ: ë³ä, ð³äèíà ³ ïàð. Áðþêè-
äóäî÷êè ç ëàòåêñó òà êîðîòê³ ñóêí³, àñè-
ìåòðè÷í³ ñï³äíèö³ òà ïðîçîð³ áëóçè, ãîñ-
òðîïëå÷³ æèëåòè òà ïëàù³ ç ôàëäàìè íà÷å
ïåðåò³êàþòü îäèí â îäíîãî. Ì³í³ìàë³ñòè÷-
íèé îäÿã ðîçôàðáîâàíèé ó â³äïîâ³äí³ òî-
íè ÷îðíîãî, áëèñêó÷î-ñ³ðîãî, ñèíüîãî òà
á³ëîãî.

У раїнсь ий етноренесанс
від Олесі Теліжен о
та Каті Пшечен о

Ó ðàìêàõ öüîãî ïîêàçó, ÿêèé â³äâ³äàëè
Òà¿ñ³ÿ Ïîâàë³é, Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ,
Ôîìà ç “Ìàíäð³â” òà Îëåã Ñêðèïêà, äå-
ìîíñòðóâàëè ñâî¿ âèòâîðè îäðàçó äâà äè-
çàéíåðè. Îëåñÿ Òåë³æåíêî ïðåäñòàâèëà
ïðàêòè÷íó êîëåêö³þ ç æ³íî÷íèìè ñèëó-
åòàìè òà ñòðèìàíèìè êîëüîðàìè (÷îðíèé,
ìîëî÷íèé, ñ³ðèé, êîðè÷íåâèé). Ö³êàâèí-
êîþ ¿¿ îäÿãó ñòàëè â³çåðóíêè ó âèãëÿä³ âè-
òèíàíîê. Êàòÿ Ïøå÷åíêî çâåðíóëàñÿ äî
åñòåòèêè ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Äîâã³ ñóê-

í³-áàëàõîíè, âèêîíàí³ ó ñ³ðîìó, áåæåâîìó
òà îëèâêîâîìó êîëüîðàõ. Êîëåêö³ÿ âèéøëà
âèøóêàíîþ ³ íàâ³òü àðèñòîêðàòè÷íîþ. Òà-
ºìíè÷èé îáðàç æ³íêè äîïîâíþþòü êàïå-
ëþøêè ðó÷íî¿ ðîáîòè, ãàïòóâàííÿ òà ìå-
ðåæèâî.

Roksolana Bogutska
поєднала еле антність
та етні

Àêöåíòîì âåñíÿíî-ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ Ðîê-
ñîëàíè Áîãóöüêî¿ ñòàâ X-ïîä³áíèé ñèëó-
åò: ï³äêðåñëåíà òàë³ÿ òà ðîçøèðåí³ ïëå÷³.
Â êîëüîðîâ³é ãàì³ âòàºìíè÷åíî ïàíóº ³äåÿ
ñâ³òàíêó, ùî ðîçìàëüîâóº íåáî â³ä ïîïå-
ëÿñòî-ñ³ðîãî äî ðîæåâèõ òîí³â. Ó êîëåêö³¿
º âñå ïîòð³áíå äëÿ æ³íî÷îãî ãàðäåðîáà —
â³ä êîñòþì³â ³ áëóç äî ÿñêðàâèõ øèôîíî-
âèõ ñóêîíü. Òðàäèö³éíî äèçàéíåð âèêî-
ðèñòàëà äàâíüîóêðà¿íñüêó âèøèâêó á³ñå-
ðîì òà õóòðî, à îñíîâíèì îðíàìåíòîì ñòà-
ëà òðîÿíäà.

Tegin зверн лася
до естети и Японії

Âðàæåííÿ â³ä ÿïîíñüêîãî ìèñòåöòâà ëÿã-
ëè â îñíîâó âåñíÿíî-ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ Ñâ³ò-
ëàíè Òåã³í. Áàãàòîøàðîâå âáðàííÿ òà ðþ-
ø³ íàãàäóþòü îð³ãàì³, à æàêàðä ³ç îðíà-
ìåíòîì ÿïîíñüêèõ ìàñîê — øèðìè. Îñ-
íîâí³ êîëüîðè — á³ëèé, çåëåíèé, áóçêîâèé,
ïîïåëÿñòèé, ÷åðâîíèé ³ êîë³ð ñëîíîâî¿
ê³ñòêè. Îäÿã íå ïîâòîðþº ÿïîíñüê³ êîñòþ-
ìè, ïðîòå â³äòâîðþº ïðîñòîòó ³ âèòîí÷å-
í³ñòü, õàðàêòåðíó äëÿ Êðà¿íè Âðàí³øíüî-
ãî Ñîíöÿ.

“Жовтий підводний човен”
від Vorozhbit/Zemskova

Ìóëüòô³ëüì Yellow Submarine íàäèõíóâ
äèçàéíåð³â Îëåíó Çåìñêîâó òà Òåòÿíó Âî-
ðîæáèò íà ñòâîðåííÿ ëåãêî¿ òà ðîìàíòè÷-
íî¿ êîëåêö³¿ âåñíà-ë³òî. Â îäÿç³ äîì³íóþòü
ñâ³æ³ êîëüîðè, à ñàìå: ìîëî÷íèé, ñ³ðî-áëà-

êèòíèé òà ÿñêðàâî-ðîæåâèé, ì’ÿò³ òà áëèñ-
êó÷³ òêàíèíè. Äèçàéíåðñüêèé òàíäåì óïåâ-
íåíèé, ùî â ìîä³ çàëèøàºòüñÿ ÷³òê³ñòü ë³-
í³é òà ñèëóåò³â. À ³ãðîâ³ íîòêè äîäàþòü
ïðèíòè ç ìóëüòô³ëüìó.

Свят овий настрій
від Anisimov

Â³äñâÿòêóâàòè âë³òêó Íîâèé ð³ê çàïðî-
ïîíóâàëà ÒÌ Anisimov. Âáðàííÿ âåñíÿíî-
ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ ñòâîðþâàëè íàâï³ë ñàì
Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ òà ïåðåìîæíèöÿ êîíêóð-
ñó “Ïîãëÿä ó ìàéáóòíº” Þë³ÿ Äîëèííà.
×èñëåíí³ êîðîòê³ ñóêí³ ïðèêðàøàëè àïë³-
êàö³¿ ç ÿëèíêàìè òà ñí³ãîâèêàìè. Áàãàòî-
øàðîâ³ñòü îäÿãó íàãàäóâàëà ÿðóñè ÿëèíêè.

À â ÿêîñò³ âçóòòÿ áóëè ÷îáîòè ÿñêðàâèõ
êîëüîð³â íà êøòàëò âàëÿíîê.

Bevza представила
“ оролівсь і” с ні

Ìàéæå þâ³ëåéíó, ï’ÿòó êîëåêö³þ, Ñâ³ò-
ëàíà Áåâçà ïðèñâÿòèëà óëþáëåí³é ãðóï³
Queen. Äèçàéíåð íå çðàäèëà ô³ðìîâîãî
ñòèëþ ì³í³ìàë³çìó. ¯¿ âáðàííÿ âèêîíàíî
ïåðåâàæíî ó êëàñè÷íîìó òðèêîëîð³ (÷îð-
íèé, á³ëèé, ÷åðâîíèé). Ó êîëåêö³¿ äîì³íó-
þòü ð³çíîìàí³òí³ ñóêí³: ñèëóåòè 70-õ òà 
80-õ, òðàïåö³¿, ç àñèìåòð³ºþ, ðîçð³çàìè òà
íàøàðóâàííÿì.

“Шахова оролева”
від Julia Aysina

Çà ïðèíöèïîì øàõ³âíèö³, Þë³ÿ Àéñ³íà
ðîçôàðáóâàëà êîëåêö³þ â ÷îðíî-á³ë³ êîëüî-
ðè. Ñóâîð³ñòü êîëüîð³â ðîçáàâëÿþòü ìåðå-
æèâî òà áàíòèêè, òêàíèíè â ãîðîøîê òà
ñìóæêó. Â âåñíÿíî-ë³òí³é êîëåêö³¿ áàãàòî
ðå÷åé ³ç òðàäèö³éíîãî äëÿ äèçàéíåðà: â’ÿ-
çàíîãî òðèêîòàæó, ïðîçîðèõ øîâêîâèõ áëóç
òà æ³íî÷íèõ ñóêîíü ³ç ï³äêðåñëåíîþ òàë³ºþ.

Східна е зоти а
від Dar’ya Taranenko

Ïîäîðîæ äî åêçîòè÷íî¿ êðà¿íè Ñõîäó ç³
ñïðàâæí³ìè çì³ÿìè òà êðîêîäèëîì íà ïî-
ä³óì³ çä³éñíèëà Äàð’ÿ Òàðàíåíêî. Äèçàéíåð
âèêîðèñòàëà åëåìåíòè ñõ³äíèõ êîñòþì³â —
ñàð³, â³ëüí³ “øàðîâàðè”, òåïë³ êîëüîðè
øàôðàíó, øîêîëàäó, ïåðñèêà, ïîëóíèö³ òà
êâ³òêîâ³ â³çåðóíêè. Îñíîâíå âáðàííÿ —
øîâêîâ³ òà øèôîíîâ³ ñóêí³, ïðîçîð³ áëó-
çè. Äàð’ÿ Òàðàíåíêî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ðî-
áîò³ ç õóòðîì, òîæ âåñíÿíî-ë³òíÿ êîëåêö³ÿ
íå îá³éøëàñÿ áåç õóòðÿíèõ åëåìåíò³â.

Ludmila Kislenko
розфарб вала весн
а вареллю

Çà îñíîâó êîëåêö³¿ Ëþäìèëà Êèñëåíêî
âçÿëà àêâàðåëü. Çâ³äñè ðîçìèò³ í³æí³ êî-
ëüîðè òà äèì÷àñò³ ïåðåõîäè — ç ñ³ðîãî â
ëèìîííèé, ³ç çåëåíîãî â áóçêîâèé, ³ç ìà-
ëèíîâîãî â ñ³ðèé. Ëåãê³ áëóçè, øîâêîâ³ ñà-
ðàôàíè òà àòëàñí³ ñóêí³ ïðèêðàøàþòü ïà-
ºòêè òà æàáî. Êëàñè÷íó íîòêó â êîëåêö³þ
âíåñëî ÷îðíî-á³ëå âáðàííÿ
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Âäàëà ñï³âïðàöÿ ìîëîäîãî äèçàéíåðà 
òà áóäèíêó ïîáóòó

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " продовж є о ляд весняно-літніх оле цій prеt-a-porter,
я і демонстр вали на У раїнсь ом тижні моди. Варто відзначити по-
вернення бренд Anisimov, ви ористання в одязі етнічних мотивів різ-
них раїн, а та ож домін вання с то жіночо о вбрання — с онь.

Вліт вбрання від Anisimov на ад є
про новорічні свята

Äðóãèé äåíü Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè
â³äêðèëà êîëåêö³ÿ Åäóàðäà Íàñèðîâà äëÿ
ÒÌ “Ñòîëè÷íèé”. Ìîëîäèé äèçàéíåð äî-
òðèìàâñÿ ñòèëþ óðáàí³ñòè÷íîãî, ³ â òîé æå
÷àñ àêòóàëüíîãî îäÿãó. Ìèíóëèìè òåìàìè
êîëåêö³é áóëè ìîëîä³ñòü òà ìîñòè, à öüî-
ãî ðàçó Åäóàðä Íàñèðîâ çâåðíóâñÿ äî ëþä-
ñüêèõ åìîö³é. “Ãîëîâíèé îáðàç — ïîçè-
òèâíî íàëàøòîâàíà ëþäèíà, ùî õî÷å ïðî-
æèòè êîæíó ìèòòºâ³ñòü ³ç óñì³øêîþ”,— çà-
óâàæèâ äèçàéíåð. Ñèìâîëîì øâèäêîïëèí-
íîñò³ ÷àñó ñòàâ ìåòåëèê, ùî âò³ëèâñÿ â åëå-
ìåíòàõ âáðàííÿ — áàõðîì³, ïë³ñå. Ïåðøó
÷àñòèíó êîëåêö³¿ âèòðèìàíî ó ñïîê³éíèõ

êîëüîðàõ: ñèíüîìó, ã³ð÷è÷íîìó, õàê³, ñ³ðî-
ìó. À â äðóã³é áóÿþòü ð³çíîêîëüîðîâ³ ñìóæ-
êè òà ãîðîøîê. Ñåðåä ïðåäñòàâëåíèõ ðå-
÷åé — ñóêí³, âêîðî÷åí³ áðþêè-áàíàíè,
ïëàù³, ôóòáîëêè òà ðåãëàíè. Çàâåðøóâàëè
ïîêàç âå÷³ðí³ ÿñêðàâ³ ñóêí³ òà êîñòþìè, äå
â ÿêîñò³ ìîäåëåé òðàäèö³éíî âèñòóïèëè
äàâí³ äðóç³ ÒÌ “Ñòîëè÷íîãî” — ïîäðóæ-
íÿ ïàðà Îëüãà Ñóìñüêà òà Â³òàë³é Áîðèñþê.

ÒÌ “Ñòîëè÷íèé” ³ñíóº âæå äåâ’ÿòü ðî-
ê³â. Ïåðøèì äèçàéíåðîì áóâ Îëåêñàíäð
Ãàï÷óê. “Ñòîëè÷íèé” — ºäèíèé êè¿âñüêèé
áóäèíîê ïîáóòó, ÿêèé îäíî÷àñíî ³ Ä³ì ìî-
äè. ßê çàóâàæèëà ²ðèíà Ìàðèí³íà, ÿêà

î÷îëþº “Ñòîëè÷íèé”, îñíîâíó ñòàâêó âî-
íè ðîáëÿòü íà ìîëîäü. Òîæ Åäóàðä Íàñè-
ðîâ ñòâîðþº îäÿã, áëèçüêèé éîìó òà îä-
íîë³òêàì. Îêð³ì Êèºâà, äèçàéíåðñüê³ êî-

ëåêö³¿ ïðîäàþòü ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè,
à êîëåêö³ÿ Åäóàðäà Íàñèðîâà äëÿ ÒÌ
“Ñòîëè÷íîãî” áåðå ó÷àñòü ³ â Ïðàçüêîìó
òèæí³ ìîäè

Åäóàðä Íàñèðîâ äëÿ ÒÌ “Ñòîëè÷íèé” 
ïðåäñòàâèâ êîëåêö³þ “Ìèòòºâîñò³”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У рам ах У раїнсь о о тижня моди відб вся по аз весняно-літньої о-
ле ції Ед арда Насирова для ТМ “Столичний”, темою я ої стали емо-
ції. Насамперед це с часний молодіжний одя для жіно та чолові ів.
Цьо о ро ТМ “Столичний” виповнилося дев’ять ро ів, а обличчям
мар и традиційно вист пили Оль а С мсь а та Віталій Борисю .

Коле ція Ед арда Насирова для ТМ “Столичний” вийшла емоційною та яс равою
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про доповнення до Правил торгівлі 
на ринках у м. Києві, 

затверджених рішенням Київради 
від 26.09.02 № 47/207

Рішення Київської міської ради № 1454/4287 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до частини другої статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 44
частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 2 статті 22 За�
кону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та з метою правового врегулювання торгівлі на
ринках у м. Києві, недопущення реалізації у ринковій мережі заборонених для використання знарядь по�
лювання на тварин, птахів, лову риби Київська міська ради

ВИРІШИЛА:

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 47 Ïðàâèë òîðã³â-
ë³ íà ðèíêàõ ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.09.02
¹ 47/207 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
27.02.03 ¹ 267/427, â³ä 10.07.03
¹ 622/782, â³ä 27.11.03 216/1090, â³ä
19.07.05 ¹ 803/3378, â³ä 09.03.06
¹ 151/3242, â³ä 26.06.07 ¹ 930/1591, â³ä
22.08.07 ¹ 331/3165) ï³äïóíêòàìè òàêî-
ãî çì³ñòó:

“ — òåõí³÷í³ çàñîáè, ùî çàáîðîíåí³
äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðè ïîëþâàíí³ íà îá’-
ºêòè òâàðèííîãî ñâ³òó, ÿê³ íå ïåðåäáà-
÷àþòü øâèäêó ñìåðòü, ùî âèêëþ÷àº
ñòðàæäàííÿ;

— òåõí³÷í³ çàñîáè ³ îáëàäíàííÿ, îò-

ðóòè, âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè, çàñòîñóâàííÿ
ÿêèõ ïðèçâîäèòü äî ìàñîâî¿ çàãèáåë³
îá’ºêò³â òâàðèííîãî ñâ³òó;

— çíàðÿääÿ ëîâó âîäíèõ æèâèõ ðåñóð-
ñ³â ³ç çàñòîñóâàííÿì âèáóõîâèõ ³ îòðóé-
íèõ ðå÷îâèí, êîëþ÷èõ çíàðÿäü ëîâó,
ïðîìèñëîâèõ òà ³íøèõ çíàðÿäü ëîâó, âè-
ãîòîâëåíèõ ³ç ñ³òêîñíàñòåâèõ ÷è ³íøèõ
ìàòåð³àë³â óñ³õ âèä³â òà íàéìåíóâàíü”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã ³ ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïî-
ë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Савицькій Ніні Іванівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Левадній, 20-в 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1472/4305 від 20 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 Ñàâèöüê³é Í³í³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåâàäí³é, 20-â ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñàâèöüê³é Í³-
í³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 20-â ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñàâèöüê³é Í³í³ ²âàí³â-
í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3.5. 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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.02.2005 ¹ 19-1089,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.04.2005
¹ 071/04-4-19/1445, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 21.04.2005 ¹ 2896,
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 08.09.2004 ¹ 1873,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 16.02.2007 ¹ 03-79/207-Â.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

Про передачу громадянці 
Конопелько Юлії Петрівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Левадній, 37-а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1469/4302 від 20 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 Êîíîïåëüêî Þë³¿ Ïåòð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 37-à ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîíîïåëüêî
Þë³¿ Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 37-à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ. 3. Ãðîìàäÿíö³
Êîíîïåëüêî Þë³¿ Ïåòð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. 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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.09.2006 ¹ 19-8014,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.05.2006
¹ 071/04-4-19/1689, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
20.04.2006 ¹ 2497.

Про передачу громадянину 
Перевознику Олександру Петровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на Лисогірському узвозі, 18 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1476/4309 від 20 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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 â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Ломоносову Володимиру Юхимовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Колекторній, 28 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1481/4314 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðè-
òîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà,
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2),
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà íà ñõè-
ëàõ Áàãðèíîâî¿ ãîðè ³ ñåë. Æîâòíåâå ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ïåðåâîçíèêó Îëåêñàíäðó Ïåòðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà Ëèñîã³ðñüêîìó óçâîç³, 18
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïåðåâîçíè-
êó Îëåêñàíäðó Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà Ëèñîã³ðñüêî-
ìó óçâîç³, 18 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ïåðåâîçíèêó Îëåêñàí-
äðó Ïåòðîâè÷ó:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

4.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè

òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

4.5. 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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.04.2006 ¹ 19-2940,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.09.2004
¹ 071/04-4-19/3247, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
24.09.2004 ¹ 6981, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 03.11.2004 ¹ 001-
09/5640, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâ-
íèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” â³ä 11.07.2005
¹ 8/1-977 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.02.2007 ¹ 03-
344/220.

4.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 21.04.2006 ¹ 130) âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, øî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî 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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó ²ãíàòåíêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëà-
éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàìêîâåöüê³é,
90-á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ²ãíàòåíêó
Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàìêî-
âåöüê³é, 90-á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ²ãíàòåíêó Îëåêñàíäðó
Ìèêîëàéîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 20.04.2005 ¹ 19-3183,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.11.2004
¹ 071/04-4-19/3737, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
19.10.2004 ¹ 7847.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

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

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é,
ùî ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ íà ïåð³îä äî 2010 ðîêó (òàáëèöÿ 17),
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà íà æèò-
ëîâîìó ìàñèâ³ Îñîêîðêè-öåíòðàëüí³ (îç.
Íåáðåæ).

2. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 1 äîäàòêà ¹ 10 äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 03.05.88 ¹ 432 “Îá
îòâîäå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäïðèÿòèÿì,
ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà îáúåêòîâ” ÿê íå ðåàë³çîâàíó.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëîìîíîñîâó Âîëîäèìèðó Þõèìîâè-
÷ó äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèö-
òâà íà âóë. Êîëåêòîðí³é, 28 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëîìîíîñîâó
Âîëîäèìèðó Þõèìîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,06 ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. Êîëåêòîðí³é, 28 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Ëîìîíîñîâó Âîëîäèìè-
ðó Þõèìîâè÷ó:

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

5.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.10.2005 ¹ 19-8767, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.05.2005 ¹ 071/04-4-
19/2092, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 05.05.2005 ¹ 3108, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 30.01.2006
¹ 03-79/105-Â.

5.3. 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 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. 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.

7. 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 громадянину 
Ігнатенку Олександру Миколайовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Замковецькій, 90-б 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1477/4310 від 20 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:

Про передачу громадянці 
Собуцькій Яні Юріївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Пролетарській, 23-а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1475/4308 від 20 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 ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ñîáóöüê³é ßí³ Þð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðî-
ëåòàðñüê³é, 23-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñîáóöüê³é ßí³
Þð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ïðîëåòàðñüê³é, 23-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñîáóöüê³é ßí³ Þð³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Ó ðàç³ çì³íè âëàñíèêà çàáåçïå÷èòè
áåçïåðåøêîäíèé ïðî¿çä íà ä³ëÿíêó.

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

3.5. 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 (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 10.04.2006 ¹ 19-2853, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 23.05.2006 ¹ 071/04-4-19/1495.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За� зміст� ре�ламних� о�олошень� відповідає� ре�ламодавець.� Ре�лама� др���ється� мовою� ори�інал�

Пропозиції, що потребують врахування при опрацюванні
проекту внесення змін до Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання в Україні”

В�розробленом��Міністер-

ством�юстиції� У�раїни�прое�ті

За�он��У�раїни�“Про�внесення

змін� до�За�он�� У�раїни� “Про

свобод�� перес�вання� та

вільний�вибір�місця�проживан-

ня� в� У�раїні”� передбачається

відміна� інстит�т�� реєстрації

місця�переб�вання,�проте�слід

за�важити,�що� �с�нення� існ�-

ючої� проблеми� відс�тності

реєстрації�механічним�шляхом

не�виріш�є�проблеми�створен-

ня�та�існ�вання�достовірно%о�та

а�т�ально%о�облі���населення,

з��рах�ванням�я�о%о�має�відб�-

ватись� планомірний� розрах�-

но�,�зо�рема�місь�о%о�бюдже-

т�,� відш�од�вання� �ом�наль-

них,�транспортних�посл�%,�пра-

вово%о� захист�� працюючих� �

сфері�тр�дових�відносин,�а�та-

�ож� ви�онання� столичних

ф�н�цій�тощо.

Ви�онавчий�ор%ан�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�неод-

норазово�пор�ш�вав�зазначе-

не� питання,� одна�� отримав

відповідь�Міністерства� вн�т-

рішніх� справ� У�раїни,� в� я�ій

ствердж�валось,�що� пошире-

ною�є�пра�ти�а,�з%ідно�з�я�ою

фізичні� особи� реєстр�ються

там,�де�це�мож�ть�зробити,�а

не�там,�де�фа�тично�прожива-

ють.� Засвідчена� не%ативна

пра�ти�а�неви�онання�ор%ана-

ми�вн�трішніх�справ�За�он��У�-

раїни�“Про�свобод��перес�ван-

ня�та�вільний�вибір�місця�про-

живання� в� У�раїні”� в� частині

реєстрації�місця�переб�вання

осіб�в�м.�Києві�не�сприяє�за-

безпеченню� належних� �мов

безпе�и�в�столиці,�а�вил�чен-

ня� із� За�он�� термін�� “місце

переб�вання”� вза%алі� зніме

відповідальність� за� нехт�-

вання�вищез%аданих�норм�та

не� сприятиме� забезпеченню

соціально-е�ономічном��роз-

вит���столиці.

Відс�тність� реєстрації� теж

%альм�ватиме�реалізацію�поло-

жень�За�он��У�раїни�“Про�Дер-

жавний�реєстр�виборців”.

Зо�рема�між�даними�Голо-

вно%о��правління�статисти�и��

м. Києві,�Головно%о��правління

Пенсійно%о� фонд�� У�раїни� в

м. Києві� та�Державної� подат-

�ової�адміністрації���м.�Києві�є

розбіжності� по� чисельності

працюючих���місті.

Та�,� відповідно� до� статис-

тичних�даних�чисельність�зай-

нято%о�населення���віці�15-70

ро�ів� становить� 1392,0� тис.

осіб.�Разом�з�цим,�відповідно

до�облі�ових�відомостей�Пен-

сійно%о� фонд�� та� Державної

подат�ової�адміністрації�в�місті

Києві� �іль�ість�фізичних� осіб,

я�им�нарахов�вались�або�вип-

лач�вались�доходи��� І�півріччі

поточно%о� ро��,� становила,

відповідно,�більше�ніж�2,2�млн

осіб�та�2,1�млн�осіб,�що�б�ло

відзначено�Заст�пни�ом� про-

��рора�м.�Києва�В. Гораном�на

Міжвідомчій� нараді� �ерівни�ів

�онтролюючих�ор%анів�та�дер-

жавної�ви�онавчої�влади�з�пи-

тань�додержання�тр�дово%о�за-

�онодавства�с�б’є�тами�%оспо-

дарювання�30.09.2008.

З%ідно�даних�Державної�по-

дат�ової�адміністрації���м.�Киє-

ві�подат�ова�адміністрація�на-

дає� інформацію�щодо�чисель-

ності� зайнято%о� населення� на

підприємствах,�в��становах�та

ор%анізаціях�міста�відповідно�до

даних�подат�ово%о�розрах�н��

за�формою�№�1ДФ,� я�ий� по-

дається�юридичними�особами

(їх�філіями,�відділеннями,�інши-

ми�відо�ремленими�підрозділа-

ми),�фізичними�особами,�нере-

зидентами�або�їх�представниц-

твами,�я�і�незалежно�від�їх�ор-

%анізаційно-правово%о� стат�с�

та� способ�� оподат��вання� ін-

шими�подат�ами,� зобов’язані

нарахов�вати,� �трим�вати� та

сплач�вати� подато�� з� доходів

фізичних� осіб� до�бюджет�� від

імені�та�за�рах�но��платни�а�по-

дат��,�та�є�подат�овими�а%ен-

тами�відповідно�до�норм�За�о-

н��У�раїни�“Про�подато��з�до-

ходів�фізичних�осіб”.�Подат�о-

вий� розрах�но�� подається� до

ор%ан�� державної� подат�ової

сл�жби�за�місцезнаходженням

подат�ово%о�а%ента�—�юридич-

ної�особи�або�її�відо�ремлених

підрозділів� чи� до� ор%ан�� дер-

жавної� подат�ової� сл�жби� за

місцем� проживання� фізичної

особи�—�подат�ово%о�а%ента.

Питання�достовірності�облі-

���залишається�невре%�льова-

ним.

Зазначене� та�ож� підтвер-

дж�ється� і�Міністерством�юс-

тиції� У�раїни,� я�е� в� своєм�

листі�до�місь�ої�влади�відзна-

чає,�що� існ�юча� різниця�між

�іль�істю�осіб,�я�і�зареєстр�ва-

ли� місце� проживання,� та

�іль�ості�реально�проживаючих

��місті�Києві�є�проблемою�пра-

возастосовчо%о�хара�тер�.

Том�,� За�он� У�раїни� “Про

свобод�� перес�вання� та� віль-

ний�вибір�місця�проживання�в

У�раїні”�потреб�є��омпле�сно-

%о� �з%одження� і� має� врахов�-

вати�всі�с�міжні�проблемні�ас-

пе�ти,�в�том��числі�з�питань�до-

стовірно%о� та� а�т�ально%о

облі���меш�анців,� та� сприяти

йо%о�створенню�та�існ�ванню.

Дя��ючи�наданій�можливості

Центром� правової� реформи� і

за�онопрое�тних� робіт� Міні-

стерства�юстиції� У�раїни,� Го-

ловним� �правлінням� праці� та

зайнятості�ви�онавчо%о�ор%ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь-

�ої� місь�ої� державної� адміні-

страції)�б�ло�здійснено�вивчен-

ня�міжнародно%о�досвід��ство-

рення� реєстр�� населення,� за

рез�льтатами� я�о%о� пропо-

н�ємо� запровадити� в� За�оні

У�раїни�“Про�свобод��перес�-

вання�та�вільний�вибір�прожи-

вання�в�У�раїні”�єдиний�інсти-

т�т�реєстрації�вселення�в�жит-

ло,� що� має� стати� належним

підґр�нтям�для�запровадження

достовірно%о�реєстр��населен-

ня,�я�ий�в�європейсь�их��раї-

нах�в�лючає,�зо�рема�дані,�не-

обхідні�для�випис�вання��арто�

оподат��вання�доходів�від�за-

робітної�плати.

Зо�рема� в� Німеччині� діє

Рам�овий�За�он�про�реєстра-

цію� (в� реда�ції� про%олошення

від�16��вітня�2002�ро��),�я�ий,

з%ідно�з�пара%рафом�11�перед-

бачає�та�і�обов’яз�и�реєстра-

ції:�“той�хто�вселяється�в�жит-

ло,� повинен� подати� заяв�� до

ор%ан��реєстрації...�Житлом�в

роз�мінні�цьо%о�За�он��є�б�дь-

я�е� за�рите� приміщення,� я�е

ви�ористов�ється� для� прожи-

вання�та�сн�”.�Зазначений�За-

�он�в�я�ості�житла�та�ож�роз%-

лядає�розміщення�на�борт��с�-

ден,� я�і� не� р�хаються.� В� разі

наявності� де�іль�ох�житлових

приміщень�(пара%раф�12)�:�“Го-

ловним�місцем� проживання� є

житло,� я�е� ви�ористов�ється

ним�(меш�анцем)�переважним

чином.”� За� нормами� За�он�

про�реєстрацію�землі�Північний

Рейн�—�Вестфалія� (в�реда�ції

про%олошення� від� 16� вересня

1997� ро��)� (пара%раф� 16):

“Меш�анець�повинен�повідом-

ляти�ор%ан�реєстрації�про��ож-

н�� реєстрацію� або� зняття� з

реєстрації,� я�і� інші� житлові

приміщення�він�має�і�я�е�жит-

ло� є� йо%о� %оловним� місцем

проживання.”

Щодо� термінів� реєстрації

вселення� в� житло,� варто

відзначити�положення�За�он�

про� реєстрацію� землі� Пів-

нічний�Рейн�—�Вестфалія,�де

пара%рафами�13,�25�передба-

чається� обов’язо�� реєстрації

вселення� в� житло� впродовж

одно%о�тижня.�Переб�вання�не

довше,�я��два�місяці�—�не�по-

треб�є�реєстрації,�а�в�разі,�я�-

що�через�два�місяці�особа�не

виселилась,� то� вона�повинна

подати� заяв�� до� ор%ан�

реєстрації.

Місь�а�влада�зверн�лась�до

Міністерства�юстиції�У�раїни�з

проханням� врах�вати� євро-

пейсь�ий� досвід,� та� за� ана-

ло%ією�Німеччини�запровадити

нормами�За�он��У�раїни�“Про

свобод�� перес�вання� та� віль-

ний�вибір�місця�проживання�в

У�раїні”�єдиний�інстит�т�реєс-

трації�вселення�в�житло�(з��ра-

х�ванням� визначення� термін�

“житло”� надано%о� європейсь-

�им�за�онодавством),�та�ввес-

ти�в�дію�За�оном�У�раїни�“Про

внесення� змін� до�За�он�� У�-

раїни�“Про�свобод��перес�ван-

ня�та�вільний�вибір�місця�про-

живання�в�У�раїні”.

Надані� пропозиції� мають

сприяти��омпле�сном��підход�

до� впровадження� системи

облі���населення,�що�за�оцін-

�ами�спеціалістів�ООН�існ�є�в

60��раїнах�світ�.�Зо�рема,�слід

відзначити� досвід� Російсь�ої

Федерації,� де� �рядом� �раїни

схвалена�Концепція�створення

системи�персонально%о�облі��

населення,� з%ідно� з� розпоря-

дженням�від�9�червня�2005�р.

№� 748-р.� Ці�авим� є� досвід

створення�єдиної��орпоратив-

ної�інформаційної�мережі�реєс-

трації� %ромадян� в� У%орсь�ій

Респ�бліці.� Та�ож� в�Фінляндії

існ�є�Центр� реєстрації� насе-

лення.

Том�,�з�метою�забезпечен-

ня�реалізації�державної�політи-

�и���сфері�адаптації�за�онодав-

ства�У�раїни�до�за�онодавства

ЄС,�що� є� одним� з� основних

завдань�Міністерства�юстиції

У�раїни�відповідно�до�по�ладе-

них� завдань,� вищезазначені

потреб�ють� ретельно%о� опра-

цювання� та� дієво%о� впрова-

дження.

Механічне�ви�лючення�нор-

ми,�що� стос�ється� інстит�т�

реєстрації� місця� переб�вання

не�вирішить�проблеми�відс�т-

ності� оновлених� достовірних

статистичних� даних�щодо� чи-

сельності�населення�столиці.

Збільшення�мі%раційної� а�-

тивності� створює� додат�ове

(непередбачене)� навантажен-

ня�на� інженерні�мережі�міста,

%ромадсь�ий�транспорт,��ом�-

нальне�обсл�%ов�вання.

Відс�тність� достовірно%о

облі��� населення� столиці� У�-

раїни�не�дозволяє�обґр�нт�ва-

ти�та�забезпечити�обся%и�бюд-

жетно%о�фінанс�вання�соціаль-

но-е�ономічно%о� розвит��

міста�Києва.

Крім� то%о� з� проханням

підтримати� позицію� місь�ої

влади�щодо� запропоновано%о

механізм�� реалізації� статті� 27

За�он�� У�раїни� “Про�місцеве

самовряд�вання”�стосовно�ве-

дення� статистично%о� облі��

%ромадян,�я�і�постійно�або�ти-

мчасово� проживають� на� від-

повідній� території,� та� надати

відповідний� правовий� висно-

во�,� зверн�лись� до�Міністер-

ства�юстиції�У�раїни.�Запропо-

нований�механізм�передбачає

передач��до�ви�онавчо%о�ор%а-

н�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)�проаналізованих

еле�тронних� баз� даних,� я�і

містять� відомості� про� меш-

�анців�м.�Києва,�створених�на

основі� реєстрів,� облі�ів� �пов-

новажених�ор%анів.

Вирішення� цьо%о� питання

можливе� через� �хвалення

Кабінетом� Міністрів� У�раїни

розпорядження� “Про� заходи

щодо�облі���населення�м. Киє-

ва”,� я�е� розроблено� з� �рах�-

ванням�норм�діючо%о� за�оно-

давства,�зо�рема:

- статті� 27�За�он�� У�раїни

“Про�місцеве�самовряд�вання

в�У�раїні”�(деле%овані�повнова-

ження� ви�онавчих� ор%анів

місь�их�рад���сфері�соціально-

е�ономічно%о� і� ��льт�рно%о

розвит��,� план�вання� та

облі�� —� статистичний� облі�

%ромадян,�я�і�постійно�або�ти-

мчасово� проживають� на

відповідній�території);

- п�н�т��14�статті�22�За�о-

н�� У�раїни� “Про� столицю� У�-

раїни� —� місто-%ерой� Київ”

(право� ви�онавчо%о� ор%ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь-

�ої� місь�ої� державної� адміні-

страції)��орист�ватися���вста-

новленом��поряд���базами�да-

них� центральних� ор%анів,� ви-

�ористов�вати�державні,�в�то-

м�� числі� �рядові,� системи

зв’яз���і��ом�ні�ації,�необхідні

для� ви�онання� столичних

ф�н�цій);

- статті� 30� За�он�� У�раїни

“Про� інформацію”� (порядо�

облі��,� збері%ання� і� ви�орис-

тання� до��ментів� та� інших

носіїв� інформації,�що�містять

інформацію,� я�а� є� власністю

держави�і�знаходиться�в��ори-

ст�ванні� ор%анів� державної

влади�чи�ор%анів�місцево%о�са-

мовряд�вання,� підприємств,

�станов� та� ор%анізацій� �сіх

форм�власності,�визначається

Кабінетом�Міністрів�У�раїни).

Ухвалення�зазначено%о�роз-

порядження� �рядом� потреб�є

правової�підтрим�и,�зважаючи

що:

� на�відповідне�рішення��оле%ії

ви�онавчо%о�ор%ан��Київсь-

�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої� державної� адміні-

страції)� територіальний�ор-

%ан� статисти�и� відмовився

сприяти� в� реалізації� стат-

ті 27� За�он�� У�раїни� “Про

місцеве� самовряд�вання”,

ос�іль�и�Головне��правління

статисти�и� �� м.� Києві� не

підпоряд�ов�ється�Київсь�ій

місь�ій� державній� адміні-

страції;

� �творені� ви�онавчим� ор%а-

ном�Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ою�місь�ою�держав-

ною� адміністрацією)� стр��-

т�рний� підрозділ� чи� під-

приємство�для�ведення�ста-

тистично%о�облі���%ромадян,

я�і�постійно�або�тимчасово

проживають� на� відповідній

території,�не�матим�ть�пов-

новажень,�що�надані�ор%ан�

статисти�и,�а�рез�льтати�са-

мостійно�зібраних�даних�не

матим�ть� офіційно%о� виз-

нання.

Важливість� і� а�т�альність

питання�щодо�визначення�фа�-

тичної� �іль�ості� меш�анців

м. Києва� поля%ає� в� необхід-

ності� ефе�тивної� реалізації

статті�17 За�он��У�раїни�“Про

місцеві� державні� адміні-

страції”,�з%ідно�з�я�ою�місцеві

державні� адміністрації� мають

с�ладати�необхідні�для��прав-

ління� соціально-е�ономічним

розвит�ом� відповідної� тери-

торії� баланси� тр�дових,� ма-

теріально-фінансових�та�інших

рес�рсів,�місцевих�б�дівельних

матеріалів,�палива;�визначати

необхідний� рівень� обсл�%ов�-

вання�населення�відповідно�до

нормативів� мінімальних� со-

ціальних� потреб;� проводити

розрах�н�и��оштів�та�визнача-

ти� обся%и� посл�%,� необхідних

для�забезпечення�передбаче-

но%о� за�онодавством� рівня

мінімальних� соціальних� по-

треб,� на� пропозиції� ор%анів

місцево%о� самовряд�вання

форм�вати� обся%и� прод��ції,

що� поставляється� для�місце-

вих�потреб�за�рах�но���оштів

бюджетів�місцево%о�самовря-

д�вання� та� інших� джерел

фінанс�вання.

Запровадження�системи�пер-

сонально%о� облі��� населення

потреб�є�особливої��ва%и�в��мо-

вах�інте%рації�У�раїни�в�ЄС. Р
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Спів олова фра ції Бло Леоніда Черновець о о в Київраді Алла Шлапа відзначила перемо
та вр чила на ороди переможцям т рнір з ф тбол “К бо Бло Леоніда Черновець о о”,
я ий відб вся в мин лі вихідні

На По ровсь і свята заст пни начальни а ГУ з питань взаємодії зі ЗМІ Ганна Маті о-Б бнова
передала від столичної влади подар н и дітям Бабан івсь ої ш оли-інтернат

Володар а тит л “Міс У раїна-2008” Ірина Ж равсь а влашт вала день розва Центральном
пар Дарниць о о район столиці для дітей, позбавлених бать івсь ої опі и, з иївсь о о прит л

Денис Басс відмовився від зарплатні на ористь дітей-сиріт — з липня 2008 ро заробітн плат
перший заст пни олови КМДА пере аз є на рах но бла одійної ор анізації “Місто щасливих
дітей”
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Ñòîâ³äñîòêîâèé ðåçóëüòàò
Ï³ñëÿ òðüîõ òóð³â áàñêåòáîë³ñòè “Êèºâà” î÷îëþþòü òóðí³ðíó òàáëèöþ Ñóïåðë³ãè

Óïðîäîâæ óñ³º¿ çóñòð³÷³ ç þæ-
íåíñüêèì "Õ³ì³êîì" áàñêåòáîë³ñ-
òè "Êèºâà" êîíòðîëþâàëè ïåðåá³ã
ãðè, ïåðåìàãàþ÷è â êîæíîìó ç
÷îòèðüîõ ïåð³îä³â. Îñîáëèâî âè-
ð³çíÿëèñÿ çàõèñí³ àãðåñèâí³ ä³¿
"âîâê³â", îäíèì ³ç íàéàêòèâí³øèõ
áóâ ãðóçèíñüêèé ëåã³îíåð Ìàíó
Ìàðêî³øâ³ë³. Ó íàïàä³ âïåâíåíî
ïî÷óâàëèñÿ Ãîðàí Éºðåòí³ òà
Ñêóí³ Ïåíí, ÿê³ ó öüîìó ìàò÷³
íàáðàëè íà äâîõ 27 î÷îê. Íà âå-
ëèêó ïåðåðâó êîìàíäè ï³øëè ç
ðàõóíêîì 47:32 íà êîðèñòü êèÿí.

Ó äâîõ çàêëþ÷íèõ äåñÿòèõâè-
ëèíêàõ êè¿âñüê³ áàñêåòáîë³ñòè é
íå äóìàëè çìåíøóâàòè îáåðòè.
Øâèäê³ àòàêè "âîâê³â" âëó÷íèìè
êèäêàìè ïåðåâàæíî çàâåðøóâàâ
Êåíàí Áàéðàìîâ³÷, ÿêèé ïðèí³ñ
ñâî¿é êîìàíä³ 20 î÷îê òà çðîáèâ
9 ïåðåõîïëåíü. Êîëè â³äðèâ êè-
ÿí ñÿãíóâ ïîçíà÷êè +30, ãîëîâ-
íèé òðåíåð ãîñïîäàð³â Ñàøà Îá-
ðàäîâ³÷ âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè íà
ïàðêåò³ ïåðñïåêòèâíó ìîëîäü.
Çîêðåìà ó çâ³òíîìó ïîºäèíêó â
îñíîâíîìó ñêëàä³ äåáþòóâàâ

þíèé Îëåêñàíäð Ëèïîâèé. Ï³ä-
ñóìêîâèé æå ðàõóíîê ó ìàò÷³ —
90:62 íà êîðèñòü "Êèºâà".

Ãîëîâíèé òðåíåð ÁÊ "Êè¿â"
Ñàøà Îáðàäîâ³÷ çàëèøèâñÿ çàäî-
âîëåíèé ãðîþ ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ
ÿê ó çàõèñíèõ ä³ÿõ, òàê ³ â íàïà-
ä³. "Ìè äóæå ñåðéîçíî ãîòóâàëè-
ñÿ äî ïðîòèñòîÿííÿ ç "Õ³ì³êîì".
Íàìàãàëèñÿ ÿêîñü ðîçâ’ÿçàòè
ïðîáëåìó â³äñóòíîñò³ Êëåÿ Òàê-
êåðà. Íà ì³é ïîãëÿä, çâ³òíèé ïî-
ºäèíîê íàî÷íî ïðîäåìîíñòðóâàâ,
ùî ìè ïîïðàöþâàëè íà ñëàâó. ß
íàâ³òü íå ïîáîþñÿ ñêàçàòè, ùî
öåé ìàò÷ áóâ êðàùèì ³ç òèõ, ÿê³
ìè ïðîâåëè â íèí³øíüîìó ñåçî-
í³. Äóìàþ, ùî ìè íà ïðàâèëüíî-
ìó øëÿõó, é íàäàë³ êîìàíäà áóäå
ëèøå ïðîãðåñóâàòè",— çàçíà÷èâ
ïàí Îáðàäîâ³÷.

Ï³ñëÿ òðüîõ ìàò÷³â ó ÁÊ "Êè-
¿â" ñòîâ³äñîòêîâèé ðåçóëüòàò, òà-
êèé ñàìèé ïîêàçíèê ó ãîëîâíî-
ãî ïðåòåíäåíòà íà ìåäàë³ Ñóïåð-
ë³ãè ìàð³óïîëüñüêîãî "Àçâîìàøà".
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ ðîçòàøóâàëè-
ñÿ áàñêåòáîë³ñòè þæíåíñüêîãî

"Õ³ì³êà" òà ñóìñüêèé êëóá "Ñó-
ìèõ³ìïðîì".

Íàòîì³ñòü ñòîëè÷íèé "Áóä³âåëü-
íèê", ÿêèé âèñòóïàº â óêðà¿íñüê³é
áàñêåòáîëüí³é ë³ç³, ïîêè ùî íå ò³-
øèòü õîðîøèì ðåçóëüòàòîì ñâî¿õ
óáîë³âàëüíèê³â. Ó øîñòîìó òóð³
êèÿíè õî÷à é ïåðåìîãëè äí³ïðî-
äçåðæèíñüêèé "Äí³ïðîàçîò" ³ç ð³-
íèöåþ â 20 î÷îê, óò³ì, ïîêè ùî
ïîñ³äàþòü ëèøå âîñüìå ì³ñöå. Çà-
çíà÷èìî, ùî äî ïî÷àòêó ñåçîíó êå-
ð³âíèöòâî êëóáó ïîñòàâèëî ïåðåä
ãðàâöÿìè çíà÷íî âèù³ çàâäàííÿ

Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Бас етбольний л б "Київ" матчі третьо о т р віт-
чизняної С перлі и вдома перемі южненсь ий "Хі-
мі " — 90:62 — й зі стовідсот овим по азни ом разом
із марі польсь им "Азовмашем" очолює т рнірн таб-
лицю С перлі и. Інший столичний л б "Б дівельни ",
що вист пає в раїнсь ій бас етбольній лізі, по-
єдин шосто о т р в рідних стінах б в сильнішим за
дніпродзержинсь ий "Дніпроазот" — 102:82. Втім, "б -
дівельни и" наразі посідають лише восьм сходин .

Лідер БК "Київ" Арт р Дроздов після тривалої перерви в поєдин з "Хімі ом"
поверн вся на майданчи

“Ñîê³ë” çëåò³â íàä ªâðîïîþ
Êè¿âñüê³ õîêå¿ñòè ç³ãðàþòü ó ï³âô³íàë³ Êîíòèíåíòàëüíîãî êóáêà

Ó ÷âåðòüô³íàë³ êèÿíè íà îä-
íîìó ïîäèõó ðîç³áðàëèñü ç³ ñâî-
¿ìè ñóïåðíèêàìè. Ñïî÷àòêó â
ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó "Ñîê³ë"
áóâ ñèëüí³øèì çà ãîëëàíäñüêèé
êëóá "Ò³ëáóðã Òðàïïåðñ" ç ðà-
õóíêîì 6:3. Íàñòóïíîþ ñõîäèí-
êîþ, çà ïðèñóòíîñò³ 2000 óáîë³-
âàëüíèê³â, ñòàëà ôåºðè÷íà ïå-
ðåìîãà íàä ãîñïîäàðÿìè òóðí³-
ðó, êëóáîì "Åíåðã³ÿ Åëåêòðå-
íàé" — 6:1. Ïóò³âêó äî íàñòóï-
íîãî êîëà ðîç³ãðóâàëè â ìàò÷³
ïðîòè ÷åìï³îíà Ïîëüù³ êîìàí-
äè "Êðàêîâ³ÿ" (Êðàê³â), ÿêà òà-
êîæ îá³ãðàëà ëèòîâñüêó é ãîë-
ëàíäñüêó êîìàíäè. Ïðîòå äî âè-
ð³øàëüíîãî äíÿ óêðà¿íö³ ï³äãî-
òóâàëèñÿ êðàùå. ßê íå äèâíî,
âæå íà 27 õâèëèí³ íà òàáëî ãî-

ð³â ðàõóíîê 5:0 ³ ïèòàííÿ ïðî
ïåðåìîãó áóëî çíÿòî. À ï³äñóì-
êîâèé ðàõóíîê 7:4 íà êîðèñòü
êèÿí.

Òàêèì ÷èíîì, ó íàñòóïíîìó
ðàóíä³, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ç 21 äî
24 ëèñòîïàäà â Ë³ºïà¿ (Ëàòâ³ÿ), ó
ãðóï³ "Ä" íà "Ñîê³ë" ÷åêàþòü ãîñ-

ïîäàð³ òóðí³ðó — "Ë³ºïàÿñ Ìåòà-
ëóðãñ", à òàêîæ êëóáè "Êåðàì³í"
(Ì³íñüê, Á³ëîðóñü ) òà "Ã³ðíÿê"
(Ðóäíèé, Êàçàõñòàí).

Êîðåñïîíäåíòó "Õðåùàòèêà"
âäàëîñÿ âçÿòè êîìåíòàð ïðî ïå-
ðåìîãó â ÷âåðòüô³íàë³ â êàï³òàíà
ÕÊ "Ñîê³ë" Þð³ÿ Ãóíüêà. Çîêðå-
ìà Þð³é çàçíà÷èâ, ùî ïåðåìîãà
ó òóðí³ð³ ñâ³ä÷èòü ñàìà çà ñåáå.
"Íàêëàäêîþ âèÿâèëîñÿ òå, ùî
ïðîâåëè òðè ãðè ï³äðÿä. Îäíàê
äîïîìîãëî âèã³äíå ðîçòàøóâàííÿ
ðîçäÿãàëüí³. Íå äîâîäèëîñÿ âè-
òðà÷àòè áàãàòî ÷àñó íà ïåðå¿çäè.
Äîäàâàëà ñíàãè çãóðòîâàí³ñòü
êîìàíäè",— çàçíà÷èâ êàï³òàí
"ñîêîëÿò".

Ñåðåä êðàùèõ ãðàâö³â òóðí³ðó
Þð³é Ãóíüêî â³äçíà÷èâ ªâãåíà
Ïàñòóõà, Þð³ÿ Äÿ÷åíêà (ä³ñòàâ
òðàâìó, ïðîõîäèòü îáñòåæåííÿ),
Îëåêñàíäðà Ìàòâ³é÷óêà òà Äìèò-
ðà Òîëêóíîâà. Íà îñîáëèâó ïîäÿ-
êó çàñëóãîâóº âîðîòàð Âàäèì Ñå-
ë³âåðñòîâ, ÿêèé íàä³éíî çàõèùàâ
ðàìêó.

Ùîäî âäàëèõ âèñòóï³â é ïîçè-
òèâíèõ ðåçóëüòàò³â ó òóðí³ðí³é
òàáëèö³ ÷åìï³îíàòó Ðîñ³¿ Þð³é
Ãóíüêî çàçíà÷èâ òàêå: "Çäîáóòòþ
ïåðøîãî ì³ñöÿ ïîñïðèÿëà ïðîâå-
äåíà âë³òêó ñåëåêö³ÿ. Â ñêëàä³
êîìàíäè ç³áðàíî ïðàêòè÷íî âñ³õ
ãðàâö³â çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Â íàñ
ñïðàâä³ õîðîøèé êîëåêòèâ, â ÿêî-
ìó âèòàº ðîáî÷à àòìîñôåðà".

Â³äçíà÷èìî, ùî ñüîãîäí³ òà
çàâòðà íà áðîâàðñüê³é àðåí³ "Òåð-
ì³íàë" õîêå¿ñòè "Ñîêîëà" ïðèé-
ìàòèìóòü ìîñêîâñüêó ÕÊ "Êðè-
ëüÿ Ñîâºòîâ", ïî÷àòîê î 19.00.
Íàðàç³ â òóðí³ðí³é òàáëèö³ ÷åì-
ï³îíàòó Ðîñ³¿ ë³äåðàìè ç îäíàêî-
âîþ ê³ëüê³ñòþ ïóíêò³â º "Ñîê³ë"
òà ÕÊ "Äìèòðîâ" (Ìîñêîâñüêà
îáëàñòü)

“Âîâêè” ï³äñèëþþòü
ñêëàä
Бас етбольний л б "Київ"
лав онтра т із амери ансь им

захисни ом Але сом С ейлзом.
У од підписано на три місяці,
проте вона містить п н т про
можливість пролон ації онтра -
т до інця сезон . Попереднім
л бом С ейлза б в "ЦСКА ВВС-
Самара". В рам ах К б а Євро-
пи ФІБА амери анець приносив
"льотчи ам" 17,4 оч а в серед-
ньом за р . Сезон 2006/07 но-
вобранець "вов ів" віді рав
рець ом "Арісі". Статисти а
матчів за частю С ейлза ово-
рить сама за себе: розі раші
ре лярно о сезон Євролі и
амери анець набирав 14 очо і
здійснював 1,5 перехоплення
середньом за поєдино , а під
час "ТОП-16" поліпшив свої по-
азни и до 17,5 оч а і двох пе-
рехоплень.

ТТИИММ  ЧЧААССООММ

Хо еїсти "Со ола" налаштовані під орити Європ

Àííà ÌÀËÀØÎÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

У литовсь ом містеч
Еле тренай відб вся др -
ий хо ейний ра нд Кон-
тинентально о б а. Най-
сильніший раїнсь ий
л б — иївсь ий "Со іл",
перемі ши в сіх трьох
матчах, пройшов до на-
ст пно о третьо о етап .
Най ращими нашій
оманді, на д м апіта-
на, иянина Юрія Г нь а,
б ли Вадим Селіверстов,
Юрій Дячен о, Оле сандр
Матвійч , Єв ен Паст х
та Дмитро Тол нов.
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Ç³ðêè çàëïîì
Ôåñòèâàëü Jazz In Kiev 
çãóðòóâàâ íàéêðàùèõ äæàçîâèõ
âèêîíàâö³â ñó÷àñíîñò³

Êîæåí ³ç òðüîõ êîíöåðò³â ì³ã
áè ñì³ëèâî ïðåòåíäóâàòè íà çâàí-
íÿ íàéÿñêðàâ³øî¿ ïîä³¿ íèí³ø-
íüîãî äæàçîâîãî ñåçîíó. Ïðîäþ-
ñåðñüêèé öåíòð Jazz In Kiev, ï³-
øîâøè çà ïðèíöèïîì “ïîêîõà-
òè — òî êîðîëåâó”, ñòàðòóâàâ îä-
ðàçó ç ö³ëèì ñóç³ð’ÿì ìóçèêàíò³â
ñó÷àñíîñò³. Ïðèíàéìí³ àô³ø³
ôåñòèâàëþ çäàòí³ áóëè çóìîâèòè
ëåãêå çàïàìîðî÷åííÿ ñàìèì ò³ëü-
êè ïåðåë³êîì ³ìåí.

Íà êîíöåðòàõ ïóáë³êà ïî ê³ëü-
êà ðàç³â çà âå÷³ð äîñÿãàëà åìîö³é-
íîãî òà äóõîâíîãî åêñòàçó. Äî òî-
ãî æ ïðîãðàìó ñêëàëè òàê, ùîá
çàäîâîëüíèòè ñìàêè êîæíîãî:
ïðåäñòàâëÿëè çîâñ³ì ð³çí³ íà-
ïðÿìêè ñó÷àñíî¿ ³ìïðîâ³çàö³éíî¿
ìóçèêè. Ïåðøèì íà ñöåí³ êî-
ëèøíüîãî Æîâòíåâîãî ïàëàöó
ç’ÿâèâñÿ øâåäñüêèé ãóðò New
Tango Orquestra. ̄ õí³é îðèã³íàëü-
íèé ì³êñò àðãåíòèíñüêîãî òàíãî,
äæàçó òà áàðîêîâî¿ ìóçèêè ÷àñòè-
íó àóäèòîð³¿ ïðîñòî çà÷àðóâàâ, à
äåêîãî çìóñèâ òðîõè ïîñêó÷àòè â
î÷³êóâàíí³ “äæàçîâ³øî¿” ñêëàäî-
âî¿. Çðåøòîþ, ñïîä³âàííÿ ñòîâ³ä-
ñîòêîâî âèïðàâäàâ ëåãåíäàðíèé
êîíòðàáàñèñò ³ êîìïîçèòîð Äåéâ
Õîëàíä — âæå ñàìà éîãî ïîÿâà íà
ñöåí³ ñïðîâîêóâàëà øêâàë åìî-

ö³é ó çàë³. Õîëàíäà ïîíàä 40 ðî-
ê³â ââàæàþòü îäíèì ³ç íàéêðà-
ùèõ äæàçîâèõ êîíòðàáàñèñò³â ñâ³-
òó, â³í ³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íà
ãðåáåí³ õâèë³ ñó÷àñíî¿ ìóçèêè.
Ùîïðàâäà, äëÿ äåêîãî ç êè¿â-
ñüêèõ ñëóõà÷³â åíåðã³éíà íàïî-
ðèñòà ãðà éîãî êâ³íòåòó âèÿâèëà-
ñÿ íàâ³òü äåùî ñòîìëèâîþ.

Íàñòóïíîãî âå÷îðà áóëè êîëåê-
òèâè, ÿê³ âåäó÷èé êîíöåðòó Îëåê-
ñ³é Êîãàí âëó÷íî íàçâàâ ³íòåãðà-
ö³éíèìè. Ñïðàâä³, ó âèñòóï³ áåí-
äó óêðà¿íñüêîãî áàðàáàíùèêà
Àë³êà Ôàíòàºâà, êîòðèé ïðåçåí-
òóâàâ íîâó ïðîãðàìó First Kiss,
óçÿâ ó÷àñòü òåìíîøê³ðèé ïåðêó-
ñ³îí³ñò ç Áðàçèë³¿ Êàôå äå Ñ³ëü-
âà, ñïðàâæíÿ çíàõ³äêà äëÿ ïîòóæ-
íî¿ òà ðèòì³÷íî¿ ìóçèêè Ôàíòà-
ºâà, ³íñï³ðîâàíî¿ ñàìå áðàçèëü-
ñüêèì ôîëüêëîðîì. Ãóðò United
Quintet Ì³øè Öèãàíîâà âçàãàë³
îá’ºäíàâ íà îäí³é ñöåí³ äâîõ
óêðà¿íö³â, äâîõ ðîñ³ÿí ç Íüþ-
Éîðêà ³ êîíòðàáàñèñòà ç³ Ñïîëó-
÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè. Âîíè çó-
ñòð³ëèñÿ ò³ëüêè íàïåðåäîäí³. ² âè-
êîíóâàëè íå â³äîì³ ñòàíäàðòè, à
ìóçèêó ñàìèõ ó÷àñíèê³â.

À âò³ì, ïóáë³êà ÷åêàëà íà õåä-
ëàéíåðà öüîãî äíÿ — ³çðà¿ëüñüêî-
ãî êîíòðàáàñèñòà Àâ³øà¿ Êîåíà.

Ìàéæå ð³ê òîìó, âïåðøå ïðè¿õàâ-
øè äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè, â³í çàêî-
õàâ ó ñåáå êèÿí. Òîä³ éîãî òð³î
âðàçèëî áåçìåæíîþ ùèð³ñòþ,
ïðîñòîòîþ òà êðàñîþ, ÷îãî íè-
í³øí³ ìóçèêàíòè, ³íêîëè ñêëà-
äàºòüñÿ òàêå âðàæåííÿ, ÷îìóñü
ïîáîþþòüñÿ. Òåïåð Àâ³øà¿ ïðåä-
ñòàâèâ çîâñ³ì íîâèé âîêàëüíèé
ïðîåêò, â ÿêîìó äî â³äîìîãî âæå
êèÿíàì òð³î ïðèºäíàëèñÿ ùå
ê³ëüêà ÷óäîâèõ àðòèñò³â. À ñàì
Êîåí â³äêðèâ ùå îäíó ãðàíü òà-
ëàíòó, âèêîíàâøè íà ³âðèò³ ï³ñ-
í³, çàñíîâàí³ íà ºâðåéñüêîìó ³,
õî÷ öåé é äèâíî, íà ðîñ³éñüêîìó
ìàòåð³àë³. ² ò³, é ò³ êè¿âñüêà ïóá-
ë³êà ñïðèéíÿëà “íà óðà”.

Ãîëîâíèé ïîäàðóíîê ôåñòèâà-
ëþ — âèñòóï íåçð³âíÿííîãî àìå-
ðèêàíñüêîãî âîêàë³ñòà, ñïðàâæ-
íüî¿ äæàçîâî¿ ëåãåíäè Åëà Äæåð-
ðî — çàëèøèëè íàîñòàíîê. Öüî-
ãî æ âå÷îðà ìóçèêàíòè ³ç òð³î ã³-
òàðèñòà ×àðë³ Õàíòåðà çàñëóæè-
ëè â³ä ïóáë³êè ÷èìàëó ïîðö³þ ãà-
ðÿ÷èõ îïëåñê³â. Àëå öåíòðàëü-
íîþ ïîä³ºþ çàëèøàâñÿ, çâ³ñíî,
Äæåððî. Áàãàòîðàçîâèé âîëîäàð
ïðåì³¿ Ãðåìì³ íå ï³äâ³â ñâî¿õ ôà-
íàò³â — ïîïðè ñîë³äíèé â³ê, ñï³-
âàê áóêâàëüíî âèïîì³íþâàâ ïî-
òóæíó ïîçèòèâíó åíåðã³þ, à çíà-
ìåíèòà ìàíåðà ñï³âó çìóøóâàëà
ñëóõà÷³â óñì³õàòèñÿ â³ä çàäîâî-
ëåííÿ. Ìóçèêàíòè â éîãî áåíä³

âèÿâèëèñÿ ã³äíèìè ìàåñòðî: âî-
íè íå ëèøå ïðåêðàñíî ãðàëè, à
ùå é ñï³âàëè.

Êîíöåðò ñòàâ òàêîæ ïîäàðóí-
êîì äî ï’ÿòèð³÷÷ÿ Ôîíäó ìèñ-
òåöòâ Âîëîäèìèðà Ô³ë³ïîâà â³ä
äàâíüîãî íàä³éíîãî äðóãà Jazz In
Kiev. Ñàìîìó çàñíîâíèêîâ³ Ôîí-
äó òàêîæ äîâåëîñÿ ï³äíÿòèñÿ íà
ñöåíó — àáè îòðèìàòè Ïóøê³í-
ñüêó ìåäàëü, ïî÷åñíó íàãîðîäó
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ÿêó âðó÷à-
þòü çà ïîì³òíèé âêëàä ó ñïðàâó
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà. Êîðèñòó-
þ÷èñü íàãîäîþ, Âîëîäèìèð Ô³-
ë³ïîâ ïîîá³öÿâ, ùî é íàäàë³ ï³ä-
òðèìóâàòèìå äæàçîâ³ ïî÷èíàííÿ
öåíòðó Jazz In Kiev

Æèòòÿ â ðèòì³ òàíãî
New Tango Orquestra ïðî òàíãî, Ï’ÿööîëëó òà âëàñíèé òâîð÷èé äîñâ³ä

— Çâ³äêè òàêå äèâîâèæíå ïîºäíàííÿ ñòè-
ë³â ó âàø³é ìóçèö³?

— Óçàãàë³ êîæåí ³ç íàñ ñïåö³àë³çóºòüñÿ
íà ð³çíèõ ìóçè÷íèõ íàïðÿìêàõ. Ìàºìî ³
êëàñè÷íèõ, ³ äæàçîâèõ, ³ ôîëüêëîðíèõ âè-
êîíàâö³â. Àëå êîëè ç³áðàëèñÿ é ñòâîðèëè
ãóðò, òî çóïèíèëèñÿ íà ñòèë³ tango Nuevo,
çàïî÷àòêîâàíîìó âåëèêèì àðãåíòèíñüêèì
êîìïîçèòîðîì Àñòîðîì Ï’ÿööîëëîþ. Ñàìå
â³í ïåðøèì ïîºäíàâ äæàç, òðàäèö³éíó àð-
ãåíòèíñüêó òà áàðîêîâó ìóçèêó. Íèí³ áàãà-
òî êîëåêòèâ³â âèêîíóþòü éîãî òâîðè. Îñî-
áëèâ³ñòü íàøîãî ãóðòó â òîìó, ùî ìè ãðà-
ºìî âëàñí³ êîìïîçèö³¿ â öüîìó ñòèë³.

— Êàæóòü, àáè àäåêâàòíî ãðàòè òàíãî, òðå-
áà íàðîäèòèñÿ àðãåíòèíöåì. ßê ïî÷óâàþòüñÿ
â ö³é êóëüòóð³ ìåøêàíö³ ï³âí³÷íî¿ êðà¿íè
Øâåö³¿?

— Çíàºòå, âàæëèâî íàâ³òü íå òå, ùî ìè
ãðàºìî àðãåíòèíñüêó ìóçèêó. Ìè ðîáèìî
òå, ùî íàì ïîäîáàºòüñÿ. Ðîáèìî ðàçîì ³ íà-
ñîëîäæóºìîñÿ æèòòÿì. Íàñ ââàæàþòü ÷è íå
ºäèíèì êîëåêòèâîì ó ñâ³ò³, ùî ñòâîðþº òà
âèêîíóº îðèã³íàëüíó ìóçèêó â öüîìó ñòèë³.
1999 ðîêó ìè âèñòóïàëè â Àðãåíòèí³, â Öåí-

òð³ Àñòîðà Ï’ÿööîëëè. ² ñ³ì’ÿ êîìïîçèòî-
ðà, ³ ìóçèêàíòè éîãî êâ³íòåòó, ñõîæå, áóëè
ó çàõâàò³. Äî ñëîâà, Éîãàííà, íàøà â³îëîí-
÷åë³ñòêà, ñàìà òàíöþº òàíãî!

— À ùî â³äáóâàºòüñÿ â æèòò³ New Tango
Orquestra ñüîãîäí³? ßê³ ö³êàâ³ ïðîåêòè âäà-
ëîñÿ âò³ëèòè â æèòòÿ?

— Íåùîäàâíî âèéøîâ íàø òðåò³é àëüáîì
Bestiario. Äî ñëîâà, äèñê íîì³íóâàëè íà íàé-
ïðåñòèæí³øó íàãîðîäó Øâåö³¿. Áóëè óñï³ø-
í³ ãàñòðîë³ â Í³ìå÷÷èí³, Òóðå÷÷èí³, Êèòà¿,
Ðîñ³¿. Ìàºìî äîñâ³ä ðîáîòè â ê³íî: ó øâåä-
ñüêîìó ô³ëüì³ In The Shadow Of A Tango
çâó÷èòü íàøà ìóçèêà. Ç âèäàòíèì ðåæèñå-
ðîì òà ïðîäþñåðîì Ñ³äíåºì Ïîëëàêîì
çàïèñàëè ñàóíäòðåê äî éîãî ô³ëüìó Sketch-
es of Frank Gehry. Òàêîæ ïåð³îäè÷íî áåðå-
ìî ó÷àñòü ó ð³çíèõ ïðîåêòàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç
òåàòðîì ÷è òàíöþâàëüíèìè ïåðôîðìàíñà-
ìè. Àáî æ â òàêèõ îñü êîíöåðòàõ, ÿê ñüî-
ãîäí³øí³é. ² öå íàì äóæå ïîäîáàºòüñÿ

Розмовляла
Аля ФІЛІППОВА,

спеціально для “Хрещати а”

Уже давно в Києві не ч ли оле тив та о о рівня, я шведсь ий New
Tango Orquestra, що вист пив рам ах Jazz In Kiev. М зи анти поєд-
н ють пристрасне ар ентинсь е тан о з джазовою та старовинною
м зи ою. Пронизливо-т жливий зв бандонеон переривається вір-
т озними с рип овими соло a la Вівальді або стримано-темперамент-
ними реплі ами віолончелі. Хочеться танцювати. Або пла ати. Або
с пити всі дис и рт та сл хати знов й знов , нама аючись оли
не роз адати, то бодай наблизитися до таємниці натя ів, тіней і пів-
тонів. Артисти не розл чаються навіть за межами сцени. Тож і на за-
питання в оротень ом інтерв’ю для "Хрещати а" вони відповідали
разом, я єдина творча одиниця.

У ле ендарно о онтрабасиста Авішаї Коена, я і рі том під час йо о иївсь о о вист п , не можна б ло не за охатися

New Tango Orquestra своєю творчістю вміють зм сити сл хача і сміятися, й пла ати.
Ясна річ — від задоволення

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Три вечори поспіль зал Міжнародно о центр льт ри
та мистецтв о п вав Перший міжнародний фестиваль
Jazz In Kiev. З нас о цей новачо на столичній сцені
побив ре орди за іль істю зіро "на вадратний метр".
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Áàðá³-øîó 
Êð³ñò³íà Àã³ëåðà ïîêàçàëà êîñòþìè, êîíôåò³ òà êë³ï
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

Крістіна А ілера виявила-
ся безстрашнішою за
Ероса Рамазотті. Вона не
зля алася ризи в У раїні
і та и приїхала, щоб по-
азати справжнє поп-шо ,
і не одне, а два: vip- он-
церт Національном па-
лаці "У раїна" та "звичай-
ний" — Палаці спорт .
Співач а старанно відпра-
цювала про рам з хітів,
але переобтяж вати себе
виходами "на біс" не ста-
ла.

Ðîáî÷èé òèæäåíü Êð³ñò³íè Àã³-
ëåðè ðîçïî÷àâñÿ ó ïîíåä³ëîê ç
êîíöåðòó â Ïàëàö³ ñïîðòó. Á³ëÿ-
âà ïîï-ä³âà ç ðîæåâèìè ãóáàìè
íå ñòàëà âèíÿòêîì ñåðåä ãàñòðî-
ëåð³â ³ âèéøëà íà ñöåíó ç ï³âòî-
ðèãîäèííîþ çàòðèìêîþ. Ñïî÷àò-
êó íå÷èñëåííèõ ãëÿäà÷³â ðîçâà-
æàëè íà ñöåí³ ç³ðêè óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäíîãî r’n’b — Ïîòàï ç Íà-
ñòåþ Êàìåíñüêèõ. Àäæå ðîç³ãð³-
âàòè ïîï-ç³ðêó áåçïëàòíî ãîëîâ-
íà ïðåòåíäåíòêà íà âèêîíàííÿ
ö³º¿ ì³ñ³¿ — Àí³ Ëîðàê — â³äìî-
âèëàñÿ çàäîâãî äî ¿¿ ïðè¿çäó â Êè-
¿â. Ïóáë³êà òðîõè ïîæâàâ³øàëà
áîäàé òîä³, êîëè ç Ïîòàïà çëåò³-
ëè øèðîê³ ðåïåðñüê³ øòàí³, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî äóåò ïîêèíóâ ñöåíó.

Îäðàçó â çàë³ çàïàëèëè ñâ³òëî
é ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî ÷åêàòè äî-
âåäåòüñÿ äîâãî. Ïðîñòî íà î÷àõ
ãëÿäà÷³â íà ñöåí³ ïî÷àëè ìîíòó-
âàòè á³ëèé ïîä³óì ç³ ñõîäàìè òà
çàê³í÷óâàòè ñàóíä-÷åê, îòîæ
ñëàáê³ ïîòóãè ïðèõèëüíèê³â Àã³-
ëåðè âèêëèêàòè ç³ðêó íà ñöåíó
çàâåðøèëèñÿ í³÷èì. Ó âåñòèáþ-

ëÿõ ïèëè ïèâî òà ÷àé, à íà ñöå-
í³ âîðóøèëèñÿ òåõí³êè Êð³ñò³íè
Àã³ëåðè.

Á³ëèé êîñòþì, á³ëèé êàïåëþõ,
á³ë³ ñõîäè òà Ain't No Other Man.
Îñü ÿê ç'ÿâèëàñÿ íà ñöåí³ ñï³â-
à÷êà, ÿêà îäðàçó æ çàïàëèëà
ñòîìëåíó î÷³êóâàííÿì ïóáë³êó.
Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ õ³ò³â ïðîëóíàëà

êîìïîçèö³ÿ ó áëþçîâ³é îáðîáö³,
àëå ìóçèêàíòè çàê³í÷óâàëè ¿¿ âæå
áåç Àã³ëåðè. Âîíà â öåé ÷àñ íà-
äÿãàëà íîâèé ñöåí³÷íèé êîñòþì,
àäæå â³ä³éòè â³ä êàíîíó ïîï-øîó
ïîï-ä³âà íå ìîãëà ñîá³ äîçâîëè-
òè. Ó íîâîìó îáðàç³ âîíà òàíöþ-
âàëà ùå ñòàðàíí³øå, òîæ íà òë³
ïðîôåñ³éíîãî áàëåòó, ÿêèé ÷à-

ñîì íàãàäóâàâ òàíöþðèñò³â ³í-
øî¿ çà¿æäæî¿ ïîï-ç³ðêè Íåëë³
Ôóðòàäî, ìàëà äóæå æâàâèé òà
ãàðìîí³éíèé âèãëÿä. Áóëî ì³ñöå
é äëÿ ë³ðè÷íèõ áàëàä — ï³ä ÷àñ
Hurt ñöåíà ïåðåòâîðèëàñÿ íà çî-
ðÿíå íåáî, à Êð³ñò³íà ñï³âàëà,
âìîñòèâøèñü íà íàéâèù³é ç³
ñõîäèíîê ïîä³óìó. Ï³ñëÿ òóæëè-
âèõ ìåëîä³é ñõîâàëàñÿ çà ñöåíó,
àáè çíîâó âðàçèòè íîâèì âáðàí-
íÿì. Ó öåé ÷àñ ôàíàò³â, ÿê³ ìà-
ëî íå çàïëàêàëè, ðîçâàæàëè åðî-
òè÷íèì êë³ïîì íà ï³ñíþ I got
trouble ç Àã³ëåðîþ ó ãîëîâí³é ðî-
ë³. Òîæ äî ïîÿâè íà ñöåí³ áàëå-
òó ç â³ÿëàìè òà ï³ð'ÿì óñ³ âæå áó-
ëè ãîòîâ³, ³ Lady Marmalade, ÿêó
àðòèñòêà âïåðøå âèêîíàëà ðàçîì
ç Pink, Mya òà Lil’ Kim, ïðîëó-
íàëà ó ö³ëêîâèò³é àòìîñôåð³
"Ìóëåí Ðóæ".

Àã³ëåðà í³÷îãî, êð³ì õ³ò³â, íå
âèêîíóâàëà, àáè íå çáèòè ç ïàí-
òåëèêó ïðèõèëüíèê³â, ÿê³ çàïîâ-
íèëè íå á³ëüøå ïîëîâèíè çàëó.
Äàðìà, ùî ôàí³â áóëî ìàëî, çà-
òå ïðîäþñåð Þð³é Í³ê³ò³í ïðè-
â³â òóäè ÿê íà ìàéñòåð-êëàñ óñ³õ
ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ ç³ðî÷îê — ³
"ÍåÀíãåë³â", ³ "Àâ³àòîðà", ³ Áîí-
äàð÷óêà. Íàîñòàíîê ïðîëóíàëî
ïàðà Genie in the bottle ³ Beauti-
ful, à çàê³í÷èëîñÿ âñå "äîùåì" ç³
ñð³áëÿñòîãî êîíôåò³. Íà ó÷îðàø-
í³é vip-êîíöåðò, ÿêèé ìàâ áóòè
êîï³ºþ ïåðøîãî, ïðîäàëè çàìà-
ëî íàéäîðîæ÷èõ êâèòê³â. Ï³ñëÿ
øîó Êð³ñò³íà Àã³ëåðà ìàëà â³äïî-
÷èòè â³ä ðîáîòè ó êè¿âñüêîìó
Buddah-bar

Крістіна А ілера з’явилася на сцені білом одязі на білих сходах і одраз ж запалила стомлен очі ванням п блі
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 22 æîâòíÿ
Події дня мотивовані армічно і мають поставити завершальн рап на відпра-
цьованих життєвих моментах, я і є баластом на шлях еволюції. Все, що дис ар-
моніює, ви ли ає незадоволення, має б ти від ин то. Без жалю прощайтеся з
альмівними про рамами, тоді на змін їм в лючаться нові, що відповідають ва-
шом д ховном про рес , вивед ть на правильний доленосний шлях.

ОВНИ, я що не можете мати задоволення від життя, романтичні пристрасті безповоротно пере оріли. Не
варто це сприймати я тра едію, влаштов вати істери и. Ваш ендорфін щастя — в др жбі, а точніше в сто-
с н ах, поб дованих на висо их ідеалах, спільних по лядах, альтр їзмі, братерсь их поч ттях.
ТЕЛЬЦІ, впевнено прям йте до ар’єрно о олімп , лавір ючи між бар’єрами переш од, я і вам підносять

воро и- он ренти. Не тримайте зла в д ші, тоді без то о не ативно о вантаж швидше дістанетеся до за-
повітної мети.
БЛИЗНЯТА, ш айте спільни ів по д х . Вам потрібні приятелі висо ої льт ри, роз мні, винахідливі, не-

ординарні. Вам заборонено марн вати доро оцінний час на порожні теревені з людьми обмеженими. Засі-
вати нив зернами добро о, вічно о — ось ваше завдання.
РАКИ, на бізнесовом небосхилі то розові хмари, то ясне сонце, приб т и і збит и ро ють др жно в па-

рі... У відчай не впадайте. Це нормальний робочий процес. Гарт йтеся! Ділова дос оналість потреб є трен -
вань професійних м с лів. А роші від вас п’ятами не на ивають, я що дбайливо спрямов ватимете ошти
ви ідні справи, по п и, не від ладатимете на "чорний день". Фінанси повинні " р титися"!
ЛЕВИ, впертість, претензії, з хвалість прит л до манії величі зап стять механізм ріховної то си ації. Вам

доведеться пережити остр риз в свідомості, перехворіти й оздоровитися, від ривши для себе ба ато ці-
аво о, напри лад, що армонійна ділова оманда — це най оротший шлях до щастя та спіх .
ДІВИ, оді приносити себе в жертв , б ти цапом-відб вайлом. Та им чином ви р хаєтеся проти течії ар-

ми. Лише робота, що дар є творч насолод , роз онсерв є пласти природних талантів. Це має вас заці а-
вити!
ТЕРЕЗИ, я що лави др зів рідшають, не переживайте, що залишитеся наодинці. Це природно — то відсі-

юються зерна від полови, я ими с дилося засіяти нив життя, що проросте б йними сходами любові. Вза-
ємне охання наповнене романтичною пристрастю — ось ваша стихія!
СКОРПІОНИ, омерційна жил а вас зап льс є під натис ом проблем, пов’язаних із домашнім бла о ст-

роєм, т т еній винахідливості роз вітне ма симально, тіль и не зловживайте сл жбовою посадою заради влас-
ниць их потреб.
СТРІЛЬЦІ, плести під илимні інтри и, встрявати в л арні змови, навчати роз м о ось — вам протипо-
азано. Лише в процесі д шевно о спіл вання, оли люди роз риваються вам, я віт а наз стріч сонцю, не
збочите з правильно о армічно о шлях , отримаєте щасливі шанси для правильно о розвит .
КОЗОРОГИ, розірвіть стос н и з людьми, отрі заздрять вашом щастю, а ті, що залишаться, стан ть на-

дійними с п тни ами, з я ими можна б д вати майб тнє, заробляти роші, вести спільний бізнес.
ВОДОЛІЇ, беріть ермо в свої р и. Плентатися хвості чи танцювати під ч ж д д — ставити хрест на

заповітних мріях. М жньо зваліть на плечі нош відповідальності, запаліть ент зіазмом ділових партнерів — і
тоді перемо а б де за вами. А непороз міння з шефом, я ий на вас тисне, — запро рамовані, том сприй-
міть це я випроб вальний іспит долі.
РИБИ, позбавляйтеся від непосильних чи н дних сл жбових обов’яз ів. С идайте з шиї те армічне ярмо,

воно прово атор хвороб. Вам потрібно займатися справами, де можна дістати психоло ічн рела сацію, по-
е сперимент вати, задіюючи творчі арсенали

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

хрещатик

Передплатні ціни (з серпня)

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

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Новохать�о	 Тамара	 Ми�олаївна	 ви�ли-

�ається	в	попереднє	с�дове	засідання	по	роз-

�ляд�	цивільної	справи	за	позовом	Прил�ць�ої

М.Г.	до	Синь�овсь�ої	В.Л.,	Новохать�о	Т.М.,

Цихменстр��	Г.П.,	Ш�м	І.І.,	Ш�м	І.І.,	3-і	осо-

би:	Головне	�правління	юстиції	�	м.	Києві	про

визнання	права	власності	на	спад�ове	майно

на	03.11.2008	ро��	на	10.00	в	Деснянсь�ий

районний�с�д�м.�Києва�(м.	Київ,	пр-т	Мая-

�овсь�о�о,	5-В,	�аб.	9).

С�ддя	О. В.	Мальчен�о

Дарниць�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� повідомляє,	що	 сл�хання	 справи	 за

позовом	Зайцева	Андрія	Леонідовича	до

Козлова	І�оря	Ми�олайовича,	СК	“Авіоні-

�а”,	 3-тя	 особа:	 Ш��рен�о	 Ю.В.,	 про

відш�од�вання	ш�оди,	 заподіяної	 ДТП,

відб�деться	 30.10.2008	 ро��	 о	 14.30	 в

приміщенні	Дарниць�о�о	районно�о	с�д�

м.	 Києва	 за	 адресою:	 м. Київ,	 в�л.

Заслонова,	18,	�аб.	145.

С�ддя	С.	М.	С�хомлінов

В	�азеті	“Хрещати�”	від	3	жовтня	№179 (3395)

інформація	про	о�олошення	�он��рс�	по	відбо-

р�	с�б’є�тів	оціночної	діяльності	п�н�т	23	слід

читати:	

“в�лиця� Басейна,� 3”.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає	Франц�з	Ю. Л.,	я�а	зареєстро-

вана	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Довнар-Запольсь�о�о,	11,	�в.	15,	я�	відповідача	в

с�дове	засідання	по	цивільній	справі	за	позовом	ЗАТ	“Кредит	Європа	Бан�”	до	Фран-

ц�з	Ю.	Л.	про	стя�нення	забор�ованості,	я�е	призначено	на	28	жовтня	2008	р.	на

14.00	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	42-а,	�аб.	32.

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

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

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

С�ддя	М. К.	Гримич

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає	Корнєва	Ві�тора	Оле�сійови-

ча	в	я�ості	відповідача	в	с�дове	засідання	по	цивільній	справі	№	2-1465/08	за	по-

зовом	ЗАТ	 “Європейсь�ий	 страховий	 альянс”	 до	 Корнєва	Ві�тора	Оле�сійовича

про	відш�од�вання	ш�оди	в	поряд��	ре�рес�,	я�е	відб�деться	04.11.2008	ро��	о

14.00	 в	 приміщенні	Печерсь�о�о	 районно�о	 с�д�	м.	 Києва	 за	 адресою:	 01001,

м. Київ,	в�л.	Хрещати�,	42-А,	�аб.	№	34.

Водночас,	повідомляємо,	що	�	випад��	вашої	неяв�и	в	с�дове	засідання	та	не-

повідомлення	с�д	про	причини	неяв�и	справа	б�де	роз�лян�та	�	ваш�	відс�тність

на	підставі	наявних	в	ній	матеріалів.

С�ддя	Оніщ��	М. І.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає	третю	особ�	Свєшні�ова	Оле�-

сандра	Борисовича	(я�ий	проживає	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Ю.	Коцюбинсь�о�о,	7,

�в.	9),	по	цивільній	справі	№	2-2273/08	за	позовом	Фельдман	Г.В.	до	ОСББ	“ТВК-

14”,	третя	особа	Свєшні�ов	О.Б.,	про	визнання	недійсними	рішень	за�альних	зборів,

в	с�дове	засідання,	я�е	відб�деться	28	жовтня	2008	ро��	об	11.00	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	третя	особа	вважається	повідомленою	про	день,

час	та	місце	роз�ляд�	справи	і	в	разі	неяв�и	до	с�д�	справа	може	б�ти	роз�лян�-

та	за	її	відс�тності.	

С�ддя	Умнова	О. В.
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ІНФОРМАЦІЯ

Ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��щодо�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1.	Нежиле	приміщення	(частина	приб�-

дови	до	��ртожит��	№8)	за�альною	пло-

щею	36,00	м
2,	я�е	розташоване	за	адре-

сою:	м.	Київ,	в�л.	Космічна,	8-в,	і	пере-

б�ває	 на	 балансі	 Національно�о	 педа-

�о�ічно�о	�ніверситет�	ім.	М. П.	Дра�ома-

нова.

Почат�овий�розмір�місячної�оренд-

ної�плати�становить�553,09��рн.�(ба-

зовий�місяць�розрах�н���—�вересень

2008�р.,�мета�ви�ористання�—�роз-

міщення�пер��арні).�Ор�ан,��повнова-

жений��правляти�об’є�том�оренди,�—

Міністерство�освіти�і�на��и�У�раїни.

У	подальшом�	орендна	плата	підля�ає

�ори��ванню	 на	 щомісячні	 інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший	 запропонований	 розмір

місячної	орендної	плати;

� відповідність	запропонованій	меті	ви-

�ористання;

� �омпенсація	�оштів	за	ви�онан�	неза-

лежн�	оцін��	замовни��	оцін�и;

� на	момент	��ладення	до�овор�	орен-

ди	переможець	�он��рс�	зобов’язаний

надати	�з�оджений	висново�	балансо-

�трим�вача	 та	 орендаря	щодо	 стан�

майна	та	необхідності	проведення	по-

точно�о	ремонт�;

� стро�	оренди	—	1	рі�;

� �тримання	 об’є�та	 �	 відповідності	 до

санітарно-е�оло�ічних	та	протипожеж-

них	норм;

� по�одження	 орендарем	 продовження

термін�	дії	до�овор�	оренди	з	ор�аном,

�повноваженим	�правляти	державним

майном;

� переможець	 �он��рс�	 зобов’язаний

сплатити	завдато�	протя�ом	10	днів	з

момент�	підписання	до�овор�	в	розмірі

не	менше	ніж	потрійна	орендна	плата

за	 перший	 (базовий)	місяць	 оренди,

я�ий	вноситься	в	рах�но�	плати	за	три

останні	місяці	оренди.

Додат�ові�вимо�и�щодо��мов�до�о-

вор��оренди:

- заборона	 приватизації	 та	 переход�

права	власності	на	орендоване	майно

третім	особам.

Для	�часті	в	�он��рсі	�часни�	�он��р-

с�	 подає	 на	 роз�ляд	 �он��рсної	 �омісії

та�і	матеріали:

1.	Заяв�	про	�часть	�	�он��рсі	та	до-

��менти,	 я�і	 визначені	 на�азом	Фонд�

державно�о	 майна	 У�раїни	 від

14.11.2005 р.	№2975	“Про	затвердження

Перелі��	до��ментів,	я�і	подаються	орен-

додавцеві”,	а	саме:

- заява	про	намір	�зяти	в	оренд�	май-

но,	що	 належить	 до	 державної	 влас-

ності,	 із	 зазначенням	 наймен�вання,

місцезнаходження	(місця	проживання)

та	 платіжних	 ре�візитів	 заявни�а,

інформація	про	за�альн�	площ�	об’є�та

оренди;

- прое�т	 до�овор�	 оренди	 об’є�та,	що

відповідає	типовом�	до�овор�	оренди,

затвердженом�	 на�азом	Фонд�	 дер-

жавно�о	 майна	 У�раїни	 №1329	 від

09.08.2007 р.,	з	розрах�н�ом	орендної

плати	 та	 врах�ванням	 зобов’язань

(пропозицій)	 щодо	 ви�онання	 �мов

�он��рс�;

- �опія	ліцензії	на	здійснення	�часни�ом

�он��рс�	відповідно�о	вид�	діяльності.

2.�Відомості�про��часни�а��он��р-

с�:

а) для� �часни�ів,� я�і� є� юридичними

особами:

- посвідчені	нотарі�сом	�опії	�становчих

до��ментів	(стат�т�	та	�становчо�о	до-

�овор�,	 свідоцтва	 про	 державн�

реєстрацію,	довід�а	ор�ан�	статисти-

�и	 про	 в�лючення	 орендаря	—	юри-

дичної	особи	до	ЄДРПОУ,	�опія	свідоц-

тва	про	реєстрацію	платни�а	подат��

на	додан�	вартість	(форма	N	2-р),	�опія

довід�и	про	взяття	на	облі�	платни�а

подат��;

- до��менти,	що	 посвідч�ють	 повнова-

ження	представни�а	юридичної	особи;

- відомості	 про	фінансове	 становище

(платоспроможність)	�часни�а	�он��р-

с�	з	�рах�ванням	дебіторсь�ої	і	�реди-

торсь�ої	забор�ованостей;

- довід��	від	�часни�а	�он��рс�	про	те,

що	щодо	 ньо�о	 не	 пор�шено	 справ�

про	бан�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізичними�осо-

бами:

- �опію	до��мента,	що	посвідч�є	особ�

�часни�а	 �он��рс�	 (паспорт	 (стор.	 1,

2,	 11)	 тощо),	 або	 належним	 чином

оформлен�	довіреність,	видан�	пред-

ставни��	фізичної	особи;

- �опію	ідентифі�аційно�о	�од�,	свідоц-

тво	про	реєстрацію	фізичної	особи	я�

с�б’є�та	 підприємниць�ої	 діяльності,

свідоцтво	про	сплат�	єдино�о	подат��

або	свідоцтво	про	реєстрацію	платни-

�а	ПДВ	(нотаріально	посвідчені);

- де�ларацію	 про	 доходи	 (звіт	 про

фінансові	рез�льтати	с�б’є�та	мало�о

підприємництва).

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви	та	до��менти	на	�часть	�	�он-

��рсі	 приймаються	 протя�ом	20	 �ален-

дарних	днів	з	дати	оп�блі��вання	в	�азеті

“Відомості	приватизації”	до	16.00	остан-

ньо�о	 дня	 (�імната	 215)	 за	 адресою:

01032,	 м.	 Київ,	 б�льв.	Шевчен�а,	 50-Г,

ре�іональне	 відділення	Фонд�	 держав-

но�о	майна	У�раїни	по	м.	Києв�,	в	�он-

верті	з	написом	“на	�он��рс”,	запечата-

ном�	 печат�ою	 �часни�а	 �он��рс�	 (для

фізичних	осіб,	в	разі	наявності)	із	зазна-

ченням	 назви	 �часни�а	 �он��рс�	 та

об’є�та	оренди	(адреса,	площа,	балан-

со�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о	15.00

на	 22-й	 �алендарний	 день	 після

оп�блі��вання	 в	 �азеті	 “Відомості

приватизації”	 за	 адресою:	 м.	 Київ,

б�льв.	 Шевчен�а,	 50-Г,	 ре�іональне

відділення	ФДМ	У�раїни	по	м.	Києв�,

�імната	№103.

Додат�ов��інформацію�можна	от-

римати	 �	 відділі	 ��ладення	 до�оворів

оренди	 державно�о	 нер�хомо�о	 май-

на	РВ	ФДМУ	по	м.	Києв�	або	за	 тел.

(044)	234-53-58.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��щодо�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1. Частина	приміщення	за�альною	пло-

щею	54,00	м
2,	я�е	знаходиться	за	адре-

сою:	м.	Київ,	в�л.	Обсерваторна,	25	і	пе-

реб�ває	 на	 балансі	ДП	 “ДСВ	 “Техні�а”.

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати�становить�1249,00��рн� (базо-

вий� місяць� розрах�н���—� вересень

2008�р.,�мета�ви�ористання�—�роз-

міщення�видавництва�др��овано�о�за-

соб��масової�інформації�та�видавни-

чої� прод��ції,� що� видається� ��-

раїнсь�ою�мовою).�Ор�ан,��повнова-

жений��правляти�об’є�том�оренди,�—

Державний� �омітет� телебачення� і

радіомовлення�У�раїни.

У	подальшом�	орендна	плата	підля�ає

�ори��ванню	 на	 щомісячні	 інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший	 запропонований	 розмір

місячної	орендної	плати;

� �омпенсація	�оштів	за	ви�онан�	неза-

лежн�	оцін��	замовни��	оцін�и;

� ��ласти	з	балансо�трим�вачем	орен-

довано�о	майна	до�овір	про	відш�од�-

вання	витрат	балансо�трим�вача	на	�т-

римання	 орендовано�о	майна	 та	 на-

дання	�ом�нальних	посл��	орендарю;

� стро�	оренди	2	ро�и	11	місяців;

� заборона	 приватизації	 орендовано�о

майна;

� переможець	 �он��рс�	 зобов’язаний

надати	�з�оджений	з	балансо�трим�-

вачем	висново�	про	стан	майна	на	мо-

мент	��ладення	до�овор�	оренди;

� �	 повном�	 обсязі	 ви�он�вати	 зобо-

в’язання,	зазначені	�	до�оворі	оренди;

� переможець	 �он��рс�	 повинен	 брати

�часть	�	ви�онанні	бюджетної	про�ра-

ми	“У�раїнсь�а	�ни�а”	по	вип�с��	�ниж-

�ової	прод��ції;

� продовження	 термін�	 дії	 до�овор�

оренди	з	дозвол�	ор�ан�	�правління;

� на	підтвердження	зобов’язання	і	на	за-

безпечення	 йо�о	 ви�онання	 перемо-

жець	�он��рс�	повинен	сплатити	зав-

дато�	 в	 потрійном�	 розмірі	 запропо-

нованої	 ним	 с�ми	місячної	 орендної

плати	 на	 розрах�н�овий	 рах�но�

відділ�	 державно�о	 �азначейства	 за

місцем	розташ�вання	об’є�та	оренди

протя�ом	10-и	днів	з	момент�	��ладен-

ня	до�овор�	оренди

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�� �он��р-

с�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної� �омісії

та�і�матеріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та

до��менти,� я�і� визначені� на�азом

Фонд�� державно�о� майна� У�раїни

від�14.11.2005�р.�№2975�“Про�за-

твердження� Перелі��� до��ментів,

я�і� подаються� орендодавцеві”,� а

саме:

- заява	про	намір	�зяти	в	оренд�	май-

но,	що	 належить	 до	 державної	 влас-

ності,	 із	 зазначенням	 наймен�вання,

місцезнаходження	(місця	проживання)

та	 платіжних	 ре�візитів	 заявни�а,

інформація	про	за�альн�	площ�	об’є�та

оренди;

- нотаріально	 посвідчена	 �опія	 свідоц-

тва	про	внесення	с�б’є�та	видавничої

справи	 до	 державно�о	 реєстр�	 ви-

давців,	ви�отівни�ів	і	розповсюдж�вачів

видавничої	прод��ції;

- прое�т	до�овор�	оренди	об’є�та	з	роз-

рах�н�ом	орендної	плати,	із	врах�ван-

ням	зобов’язань	(пропозицій)	щодо	ви-

�онання	�мов	�он��рс�.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

а) для� �часни�ів,� я�і� є� юридичними

особами:

- посвідчені	 нотарі�сом	 �опії	 �станов-

чих	до��ментів	(стат�т�	та	�становчо-

�о	до�овор�	(�	разі	звернення	�оспо-

дарсь�о�о	товариства	 із	заявою	про

оренд�);	 свідоцтва	 про	 державн�

реєстрацію;	довід�а	ор�ан�	статисти-

�и	про	в�лючення	орендаря	—	юри-

дичної	 особи	 до	 ЄДРПОУ;	 �опія

свідоцтва	 про	 реєстрацію	 платни�а

подат��	на	додан�	вартість	(форма	N

2-р);	�опія	довід�и	про	взяття	на	облі�

платни�а	 подат��;	 �опія	 ліцензії	 на

здійснення	юридичною	особою	о�ре-

мо�о	вид�	діяльності	(за	наявності	та-

�о�о);

- до��менти,	що	 посвідч�ють	 повнова-

ження	представни�а	юридичної	особи;

- відомості	 про	фінансове	 становище

(платоспроможність)	�часни�а	�он��р-

с�	з	�рах�ванням	дебіторсь�ої	і	�реди-

торсь�ої	забор�ованостей;

- довід��	від	�часни�а	�он��рс�	про	те,

що	щодо	 ньо�о	 не	 пор�шено	 справ�

про	бан�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізичними�осо-

бами:

- �опію	до��мента,	що	посвідч�є	особ�

�часни�а	 �он��рс�	 (паспорт	 (стор.	 1,

2,	 11)	 тощо),	 або	 належним	 чином

оформлен�	довіреність,	видан�	пред-

ставни��	фізичної	 особи,	 �опію	 іден-

тифі�аційно�о	�од�	 (та�ож	для	фізич-

них	 осіб,	 я�і	 не	 є	 с�б’є�тами

підприємниць�ої	діяльності),	свідоцтво

про	 реєстрацію	 фізичної	 особи	 я�

с�б’є�та	 підприємниць�ої	 діяльності,

свідоцтво	про	сплат�	єдино�о	подат��

або	свідоцтво	про	реєстрацію	платни-

�а	ПДВ	(нотаріально	посвідчені);

- де�ларацію	про	доходи;

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви	та	до��менти	на	�часть	�	�он��рсі

приймаються	протя�ом	20	 �алендарних

днів	з	дати	оп�блі��вання	в	�азеті	“Відо-

мості	 приватизації”	 до	 16.00	останньо�о

дня	 (�імната	215),	 за	 адресою:	 01032,

м. Київ,	б�льв.	Шевчен�а,	50-Г,	ре�іональ-

не	 відділення	Фонд�	державно�о	майна

У�раїни	по	м.	Києв�,	в	�онверті	з	написом

“на	�он��рс”,	запечатаном�	печат�ою	�час-

ни�а	�он��рс�	(для	фізичних	осіб,	в	разі	на-

явності)	 із	 зазначенням	назви	 �часни�а

�он��рс�	та	об’є�та	оренди	(адреса,	пло-

ща,	балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о	16.30	на	

22-й	�алендарний	день	після	оп�блі��ван-

ня	в	�азеті	“Відомості	приватизації”	за	ад-

ресою:	м.	 Київ,	 б�льв.	Шевчен�а,	 50-Г,

ре�іональне	відділення	ФДМ	У�раїни	по

м.	Києв�,	�імната	№	103.

Додат�ов��інформацію�можна	от-

римати	 �	 відділі	 ��ладення	 до�оворів

оренди	 державно�о	 нер�хомо�о	 май-

на	РВ	ФДМУ	по	м. Києв�	 або	 за	 тел.

(044)	234-86-82.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��щодо�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1.�Нежиле	приміщення	за�альною	пло-

щею	55,44	м
2,	розташоване	за	адресою:

м.	Київ,	Де�тярівсь�а,	38-44	(реда�ційно-

видавничий	�орп�с,	�л�бна	частина,	2-й

поверх,	 �імн.	 59,	 60),	що	 переб�ває	 на

балансі	Державно�о	підприємства	“Полі-

�рафічний	�омбінат	“У�раїна”	по	ви�отов-

ленню	цінних	паперів”;	ор�ан	�правління

—	Міністерство	фінансів	У�раїни.	Почат-

�овий�розмір�місячної�орендної�пла-

ти� становить� 7003,34� �рн� без� ПДВ

(базовий�місяць�розрах�н���—�липень

2008�р.,�мета�ви�ористання�орендо-

вано�о�майна�—� ведення� т�ропера-

торсь�ої�діяльності).

У	подальшом�	орендна	плата	підля�ає

�ори��ванню	 на	 щомісячні	 інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��р-

с�:

- найбільший	 запропонований	 розмір

місячної	орендної	плати;

- відповідність	запропонованій	меті	ви-

�ористання;

- �омпенсація	�оштів	замовни��	за	ви-

�онан�	незалежн�	оцін��;

- на	момент	��ладення	до�овор�	орен-

ди	переможець	�он��рс�	зобов’язаний

надати	�з�оджений	висново�	балансо-

�трим�вача	 та	 орендаря	щодо	 стан�

майна;

- з�ода	орендодавця	та	балансо�трим�-

вача	�	випад��	необхідності	проведен-

ня	здійснення	невід’ємних	поліпшень

орендовано�о	майна;

- стро��оренди�—�2�ро�и�11�місяців;

- �тримання	 об’є�та	 �	 відповідності	 до

санітарно-е�оло�ічних	та	протипожеж-

них	норм;

- �	повном�	обсязі	 ви�он�вати	�сі	 зобо-

в’язання,	зазначені	�	до�оворі	оренди;

- заборона�приватизації,�с�боренди;

- по�одження	 орендарем	 продовження

термін�	дії	до�овор�	оренди	з	ор�аном,

�повноваженим	�правляти	державним

майном;

- на	підтвердження	зобов’язання	та	на

забезпечення	йо�о	ви�онання	перемо-

жець	�он��рс�	зобов’язаний	сплатити

завдато�	протя�ом	10	днів	з	момент�

підписання	до�овор�	в	розмірі	не	мен-

ше	ніж	потрійна	орендна	плата	за	пер-

ший	 (базовий)	місяць	 оренди,	 я�ий

вноситься	в	рах�но�	плати	за	три	ос-

танні	місяці	оренди.

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�� �он��р-

с�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної� �омісії

та�і�матеріали:

1.	Заяв�	про	�часть	�	�он��рсі	та	до-

��менти,	 я�і	 визначені	 на�азом	Фонд�

державно�о	 майна	 У�раїни	 від

14.11.2005 р.	№2975	“Про	затвердження

Перелі��	до��ментів,	я�і	подаються	орен-

додавцеві”,	а	саме:

� заява	про	намір	�зяти	в	оренд�	май-

но,	що	 належить	 до	 державної	 влас-

ності,	 із	 зазначенням	 наймен�вання,

місцезнаходження	(місця	проживання)

та	 платіжних	 ре�візитів	 заявни�а,

інформація	про	за�альн�	площ�	об’є�та

оренди;

� прое�т	 до�овор�	 оренди	 об’є�та,	що

відповідає	типовом�	до�овор�	оренди,

затвердженом�	 на�азом	Фонд�	 дер-

жавно�о	 майна	 У�раїни	 №1329	 від

09.08.2007р.,	з	розрах�н�ом	орендної

плати	 та	 врах�ванням	 зобов’язань

(пропозицій)	 щодо	 ви�онання	 �мов

�он��рс�;

� завірена	належним	чином	ліцензія	на

здійснення	діяльності	щодо	мети	ви�о-

ристання	об’є�та	оренди.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

а) для� �часни�ів,� я�і� є� юридичними

особами:

- посвідчені	 нотарі�сом	 �опії:	 �станов-

чих	до��ментів	(стат�т�	та	�становчо-

�о	до�овор�;	свідоцтва	про	державн�

реєстрацію;	довід�а	ор�ан�	статисти-

�и	 про	 в�лючення	 орендаря	—	юри-

дичної	особи	до	ЄДРПОУ;	�опія	свідоц-

тва	про	реєстрацію	платни�а	подат��

на	додан�	вартість	(форма	N	2-р);	�опія

довід�и	про	взяття	на	облі�	платни�а

подат��;	 �опія	 ліцензії	 на	 здійснення

юридичною	 особою	 о�ремо�о	 вид�

діяльності	(за	наявності	та�о�о);

- до��менти,	що	 посвідч�ють	 повнова-

ження	представни�а	юридичної	особи;

- відомості	 про	фінансове	 становище

(платоспроможність)	�часни�а	�он��р-

с�	з	�рах�ванням	дебіторсь�ої	і	�реди-

торсь�ої	забор�ованостей;

- довід��	від	�часни�а	�он��рс�	про	те,

що	щодо	 ньо�о	 не	 пор�шено	 справ�

про	бан�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізичними�осо-

бами:

- �опію	до��мента,	що	посвідч�є	особ�

�часни�а	 �он��рс�	 (паспорт	 (стор.	 1,

2,	 11)	 тощо),	 або	 належним	 чином

оформлен�	довіреність,	видан�	пред-

ставни��	фізичної	особи;

- �опію	ідентифі�аційно�о	�од�,	свідоц-

тво	про	реєстрацію	фізичної	особи	я�

с�б’є�та	 підприємниць�ої	 діяльності,

свідоцтво	про	сплат�	єдино�о	подат��

або	свідоцтво	про	реєстрацію	платни-

�а	ПДВ	(нотаріально	посвідчені);

- де�ларацію	 про	 доходи,	 (звіт	 про

фінансові	рез�льтати	с�б’є�та	мало�о

підприємництва).

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви	 та	до��менти	на	 �часть	 �	 �он-

��рсі	 приймаються	 протя�ом	 20	 �ален-

дарних	днів	з	дати	оп�блі��вання	в	�азеті

“Відомості	приватизації”	до	16.00	остан-

ньо�о	 дня	 (�імната	 215),	 за	 адресою:

01032,	м.	 Київ,	 б�льв.	Шевчен�а,	 50-Г,

ре�іональне	відділення	Фонд�	державно-

�о	майна	У�раїни	по	м.	Києв�,	в	�онверті

з	 написом	 “на	 �он��рс”,	 запечатаном�

печат�ою	�часни�а	�он��рс�	(для	фізич-

них	осіб,	в	разі	наявності)	із	зазначенням

назви	�часни�а	�он��рс�	та	об’є�та	орен-

ди	(адреса,	площа,	балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о	15.00	на

22-й	 �алендарний	 день	 після	 оп�блі��-

вання	за	адресою:	м.	Київ,	б�льв.	Шев-

чен�а,	50-Г,	ре�іональне	відділення	ФДМ

У�раїни	по	м.	Києв�,	�імната	№101.

Ознайомитись�з�об’є�том�оренди

можна	в	робочі	дні	за	місцем	йо�о	роз-

таш�вання.	Додат�ов�	інформацію	мож-

на	 отримати	 �	 відділі	 ��ладення	 до�о-

ворів	 оренди	 нер�хомо�о	 державно�о

майна	ре�іонально�о	відділення	ФДМ	У�-

раїни	 по	 м.	 Києв�	 або	 за	 телефоном

(8044)	234-69-85.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ

Ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м. Києв�

щодо�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва� об’є�та� оренди� і� йо�о

місцезнаходження:

1.�Нежиле�приміщення�1�та�2�по-

верхів,�за�альною�площею�62,20��в.

м,�що�переб�ває�на�балансі�Держав-

но�о� на��ово-дослідно�о� інстит�т�

“Еласти�”� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.

Празь�а,� 5;� ор�ан� �правління� —

Міністерство� промислової� політи�и

У�раїни.�Почат�овий�розмір�місячної

орендної�плати�становить�3821,39��рн

без�ПДВ�(базовий�місяць�розрах�н��

—� вересень� 2008р.),� мета� ви�орис-

тання� —� розміщення� офісних

приміщень.

У� подальшом�� орендна� плата

підля�ає� �ори��ванню� на� щомісячні

інде�си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он-

��рс�:

� найбільший� запропонований

розмір�місячної�орендної�плати;

� відповідність� запропонованій� меті

ви�ористання;

� �омпенсація� �оштів� за� ви�онаний

звіт�про�незалежн��оцін���замовни-

���оцін�и;

� на� момент� ��ладення� до�овор�

оренди� переможець� �он��рс�� зо-

бов’язаний� надати� �з�оджений

висново�� балансо�трим�вача� та

орендаря�щодо�стан��майна;

� стро��оренди�—�3�ро�и;

� �тримання�об’є�та���відповідності

до�санітарно-е�оло�ічних�та�проти-

пожежних�норм;

� по�одження� орендарем� продов-

ження�термін��дії�до�овор��оренди

з�ор�аном,��повноваженим��прав-

ляти�державним�майном;

� переможець� �он��рс�� зобов’яза-

ний�сплатити�завдато��протя�ом�10

днів�з�момент��підписання�до�ово-

р��в�розмірі�не�менше,�ніж�потрійна

орендна� плата� за� перший� (базо-

вий)�місяць�оренди,�я�ий�вносить-

ся�в�рах�но��плати�за�три�останніх

місяці�оренди.

Додат�ові� вимо�и�щодо� �мов

до�овор��оренди:

- заборона� с�боренди,� заборона

приватизації� та� переход�� права

власності� на� орендоване� майно

третім�особам.

Для��часті�в��он��рсі��часни���он-

��рс�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної

�омісії�та�і�матеріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі

та�до��менти,�я�і�визначені�на�а-

зом�Фонд��державно�о�майна�У�-

раїни� від� 14.11.2005� р.�№2975

“Про�затвердження�Перелі���до-

��ментів,�я�і�подаються�орендо-

давцеві”,�а�саме:

- заяв�� про� намір� �зяти� в� оренд�

майно,�що�належить�до�державної

власності,� із� зазначенням� найме-

н�вання,�місцезнаходження�(місця

проживання)� та� платіжних� ре�ві-

зитів�заявни�а,�інформації�про�за-

�альн��площ��об’є�та�оренди;

- прое�т� до�овор�� оренди� об’є�та,

що�відповідає�типовом��до�овор�

оренди,� затвердженом�� на�азом

Фонд��державно�о�майна�У�раїни

№1329�від�09.08.2007р.,�з�розра-

х�н�ом� орендної� плати� та� врах�-

ванням� зобов’язань� (пропозицій)

щодо�ви�онання��мов��он��рс�;

- �опія�ліцензії�на�здійснення��часни-

�ом� �он��рс�� відповідно�о� вид�

діяльності.

2.�Відомості�про��часни�а��он-

��рс�:

а) для��часни�ів,�я�і�є�юридични-

ми�особами:

- посвідчені�нотарі�сом��опії��станов-

чих�до��ментів�(стат�т��та��станов-

чо�о�до�овор�,�свідоцтва�про�дер-

жавн�� реєстрацію,� довід�а� ор�ан�

статисти�и�про�в�лючення�оренда-

ря�—�юридичної�особи�до�ЄДРПОУ,

�опія� свідоцтва� про� реєстрацію

платни�а�подат���на�додан��вартість

(форма� N� 2-р),� �опія� довід�и� про

взяття�на�облі��платни�а�подат��;

- до��менти,�що�посвідч�ють�повно-

важення� представни�а� юридичної

особи;

- відомості�про�фінансове�становище

(платоспроможність)��часни�а��он-

��рс��з��рах�ванням�дебіторсь�ої�і

�редиторсь�ої�забор�ованостей;

- довід���від��часни�а��он��рс��про

те,� що� щодо� ньо�о� не� пор�шено

справ��про�бан�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізичними

особами:

- �опію�до��мента,�що�посвідч�є�осо-

б�� �часни�а� �он��рс�� (паспорт

(стор.�1,�2,�11)�тощо),�або�належним

чином�оформлен��довіреність,�ви-

дан��представни���фізичної�особи;

- �опію� ідентифі�аційно�о� �од�,

свідоцтво�про�реєстрацію�фізичної

особи�я��с�б’є�та�підприємниць�ої

діяльності,� свідоцтво� про� сплат�

єдино�о�подат���або�свідоцтво�про

реєстрацію� платни�а� ПДВ� (но-

таріально�посвідчені);

- де�ларацію� про� доходи� (звіт� про

фінансові�рез�льтати�с�б’є�та�ма-

ло�о�підприємництва).

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до-

�овор��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть����он-

��рсі�приймаються�протя�ом�20��ален-

дарних�днів�з�дати�оп�блі��вання�в��а-

зеті�“Відомості�приватизації”�до�16.00

останньо�о�дня�(�імната�215),�за�адре-

сою:�01032,�м.�Київ,�б�льв.�Шевчен�а,

50-Г,� ре�іональне� відділення� Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�,

в��онверті�з�написом�“на��он��рс”,�за-

печатаном��печат�ою��часни�а��он��р-

с��(для�фізичних�осіб�—�в�разі�наяв-

ності)� із�зазначенням�назви��часни�а

�он��рс�� та� об’є�та� оренди� (адреса,

площа,�балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�10.00

на� 22-й� �алендарний� день� після

оп�блі��вання�в��азеті�“Відомості�при-

ватизації”�за�адресою:�м.�Київ,�б�льв.

Шевчен�а,�50-Г,�ре�іональне�відділен-

ня�ФДМ�У�раїни�по�м.�Києв�,��імна-

та�№�103.

Додат�ов�� інформацію�можна

отримати���відділі���ладення�до�о-

ворів�оренди�державно�о�нер�хомо-

�о�майна�РВ�ФДМУ�по�м.�Києв��або

за�тел.�(044)�234-53-58.

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�с�дове

засідання���справі�за�позовом�Ко-

вальової�Т.В.�до�Ворон�о�В.О.,�Во-

рон�о� О.Ю,� Ворон�о� А.В.,� третя

особа:�Управління�житловими�б�-

дин�ами,� Управління� справами

ВРУ,� про� с�ас�вання� реестрації

місця�проживання�осіб�та��с�нен-

ня�переш�од�до�здійснення�права

власності�в�поряд��,�передбачено-

м�� ЦПК� У�раїни,� призначено� на

31 жовтня�2008�ро���о�12.00�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�01010,�в�л.�М.�Гай-

цана,� 4,� �аб.� 403� (�олов�ючий� —

с�ддя�К�зьмен�о�В.В.).

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

ви�ли�ає�Півень�Валерія�Анатолійовича�в�я�ості

відповідача� в� с�дове� засідання� по� цивільній

справі� за� позовом� Перехрест� С.С.� до� Півень

В.А.�про�стя�нення�бор���за�до�овором�пози�и,

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

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

14-а,��аб.�1�30.10.2008�р.�об�11.00.

В� разі� вашої� неяв�и� на� в�азане� с�дове

засідання�с�д�роз�лядатиме�справ��без�вашої

�часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

ІНФОРМАЦІЯ�

Ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��

щодо�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва� об’є�та� оренди� і� йо�о

місцезнаходження:

1.�Нежиле�приміщення�4-�о�повер-

х�,�за�альною�площею�160,60��в.�м,�що

переб�ває�на�балансі�Державно�о�на-

��ово-дослідно�о� інстит�т�� “Еласти�”

за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Празь�а,� 5;

ор�ан��правління�—�Міністерство�про-

мислової�політи�и�У�раїни.�Почат�овий

розмір�місячної�орендної�плати�стано-

вить� 9866,81� �рн� без� ПДВ� (базовий

місяць� розрах�н��� —� вересень

2008 р.),� мета� ви�ористання� —� роз-

міщення�офісних�приміщень.

У�подальшом��орендна�плата�підля-

�ає��ори��ванню�на�щомісячні�інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он-

��рс�:

� найбільший�запропонований�розмір

місячної�орендної�плати;

� відповідність� запропонованій� меті

ви�ористання;

� �омпенсація� �оштів� за� ви�онаний

звіт�про�незалежн��оцін���замовни-

���оцін�и;

� на�момент���ладення�до�овор��орен-

ди�переможець��он��рс��зобов’яза-

ний�надати��з�оджений�висново��ба-

лансо�трим�вача�та�орендаря�щодо

стан��майна;

� стро��оренди�—�3�ро�и;

� �тримання�об’є�та���відповідності�до

санітарно-е�оло�ічних� та� протипо-

жежних�норм;

� по�одження�орендарем�продовжен-

ня�термін��дії�до�овор��оренди�з�ор-

�аном,� �повноваженим� �правляти

державним�майном;

� переможець� �он��рс�� зобов’язаний

сплатити�завдато��протя�ом�10�днів

з� момент�� підписання� до�овор�� в

розмірі�не�менше,�ніж�потрійна�оренд-

на�плата�за�перший�(базовий)�місяць

оренди,� я�ий� вноситься� в� рах�но�

плати�за�три�останні�місяці�оренди.

Додат�ові�вимо�и�щодо��мов�до-

�овор��оренди:

-� заборона� с�боренди,� заборона

приватизації�та�переход��права�влас-

ності� на� орендоване� майно� третім

особам.

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�� �он-

��рс�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної

�омісії�та�і�матеріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та

до��менти,� я�і� визначені� на�азом

Фонд��державно�о�майна�У�раїни

від�14.11.2005�р.�№2975�“Про�за-

твердження� Перелі��� до��ментів,

я�і� подаються� орендодавцеві”,� а

саме:

- заяв��про�намір��зяти�в�оренд��май-

но,�що�належить�до�державної�влас-

ності,�із�зазначенням�наймен�вання,

місцезнаходження�(місця�проживан-

ня)� та� платіжних� ре�візитів� заявни-

�а,� інформації� про� за�альн�� площ�

об’є�та�оренди;

- прое�т�до�овор��оренди�об’є�та,�що

відповідає�типовом��до�овор��орен-

ди,�затвердженом��на�азом�Фонд�

державно�о� майна� У�раїни� №1329

від� 09.08.2007р.,� з� розрах�н�ом

орендної�плати�та�врах�ванням�зо-

бов’язань�(пропозицій)�щодо�ви�о-

нання��мов��он��рс�;

- �опія�ліцензії�на�здійснення��часни-

�ом� �он��рс�� відповідно�о� вид�

діяльності.

2.� Відомості� про� �часни�а� �он-

��рс�:

а) для��часни�ів,�я�і�є�юридичними

особами:

- посвідчені�нотарі�сом��опії��станов-

чих�до��ментів�(стат�т��та��станов-

чо�о� до�овор�,� свідоцтва� про� дер-

жавн�� реєстрацію,� довід�а� ор�ан�

статисти�и� про� в�лючення� оренда-

ря�—�юридичної�особи�до�ЄДРПОУ,

�опія�свідоцтва�про�реєстрацію�плат-

ни�а� подат��� на� додан�� вартість

(форма� N� 2-р),� �опія� довід�и� про

взяття�на�облі��платни�а�подат��;

- до��менти,� що� посвідч�ють� повно-

важення� представни�а� юридичної

особи;

- відомості�про�фінансове�становище

(платоспроможність)� �часни�а� �он-

��рс�� з� �рах�ванням� дебіторсь�ої� і

�редиторсь�ої�забор�ованостей;

- довід��� від� �часни�а� �он��рс�� про

те,� що� щодо� ньо�о� не� пор�шено

справ��про�бан�р�тство;

б) для� �часни�ів,� я�і� є�фізичними

особами:

- �опію�до��мента,�що�посвідч�є�осо-

б���часни�а��он��рс��(паспорт�(стор.

1,� 2,� 11)� тощо),� або� належним� чи-

ном�оформлен��довіреність,�видан�

представни���фізичної�особи;

- �опію� ідентифі�аційно�о� �од�,

свідоцтво� про� реєстрацію� фізичної

особи� я�� с�б’є�та� підприємниць�ої

діяльності,� свідоцтво� про� сплат�

єдино�о�подат���або�свідоцтво�про

реєстрацію� платни�а� ПДВ� (но-

таріально�посвідчені);

- де�ларацію� про� доходи� (звіт� про

фінансові�рез�льтати�с�б’є�та�мало-

�о�підприємництва).

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�о-

вор��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть����он-

��рсі�приймаються�протя�ом�20��ален-

дарних�днів�з�дати�оп�блі��вання�в��а-

зеті�“Відомості�приватизації”�до�16.00

останньо�о�дня�(�імната�215),�за�адре-

сою:�01032,�м.�Київ,�б�льв.�Шевчен�а,

50-Г,� ре�іональне� відділення� Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�,

в��онверті�з�написом�“на��он��рс”,�за-

печатаном��печат�ою��часни�а��он��р-

с�� (для� фізичних� осіб� —� в� разі� наяв-

ності)� із� зазначенням� назви� �часни�а

�он��рс�� та� об’є�та� оренди� (адреса,

площа,�балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�10.00

на� 22-й� �алендарний� день� після

оп�блі��вання�в��азеті�“Відомості�при-

ватизації”�за�адресою:�м.�Київ,�б�льв.

Шевчен�а,�50-Г,�ре�іональне�відділен-

ня�ФДМ�У�раїни�по�м.�Києв�,��імната

№�103.

Додат�ов��інформацію�можна�от-

римати���відділі���ладення�до�оворів

оренди�державно�о�нер�хомо�о�майна

РВ�ФДМУ�по�м.�Києв��або�за�тел.�(044)

234-53-58.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

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

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2772
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Костянтин СТОГНІЙ, телеве-
д чий:
— Я проти б дь-я их обмежень!

Теле анали мають перед сім від-
повідати нормам за онів. Потріб-
но заборонити льт се с і на-
силля, а щодо мови не потрібні
обмеження. Я що ом сь не по-
добається ан лійсь а, це ще не
означає, що не повинно б ти ан -
лійсь их аналів. Це неправиль-
но, і на ад є мені арабсь і ра-
їни. Там заборонено інтернет, то-
м що він протиречить нормам
Коран . Але це таб принаймні
обґр нтоване. Мене більше т р-
б ють ріння, пияцтво, я е про-
па ються на телебаченні. Коли
спортсмен ре лам є пиво — це
значно ірше, ніж сл хати анали
російсь ою мовою.

Ві тор ПАВЛІК, засл жений
артист У раїни:
— Теле анали різних раїн ма-

ють б ти в раїнсь ом інформа-

ційном просторі. Ан лійсь і, іс-
пансь і, індійсь і, ме си ансь і чи
франц зь і... Звичайно, вони не
повинні домін вати. Коли я жив
Т реччині, там переважали т рець-
і теле анали, в У раїні мають б -
ти раїнсь і. Не роз мію, чом з
цьо о роблять проблем ?

Тетяна РАМУС, телевед ча:
— Я орист юся с п тни овою

антеною, том не знаю, я ий від-
сото саме російсь их теле ана-
лів на абельном телебаченні.
Без мовно, на першом місці має
б ти національний прод т. Вод-
ночас приємно, оли дост пні пе-
редачі з б дь-я ої раїни світ . Я -
що ж оворити про вітчизняне те-
лебачення, то воно часто не ви о-
товляє власний прод т, а п є
російсь ий. Дай Боже, щоб ра-
їнсь а е ономі а розвивалася, щоб
працювали талановиті ж рналісти
й робили достойні раїнсь і про-
е ти!

Ðîñ³éñüêîìîâíèõ
êàíàë³â ìàº áóòè...

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Мені здається, із нижо останніх ро ів найрезо-

нанснішими б ли "Польові дослідження з раїнсь о-
о се с " О сани Заб ж о, "Дефіляда в Мос ві" Васи-
ля Кожелян о, а та ож не ниж а, а своєрідний преце-
дент і літерат рний, і світо лядний — стаття Анатолія
Щербатю а "Д х рові" на почат дев’яностих. А
останнім часом ниж а, я а потрапила д же дивний
роз лад і анебн правов сит ацію з бо Львівсь ої
обласної про рат ри — це "Мос алиця" Марії Матіос.

Сер ій ФОМЕНКО (Фома), лідер рт "Мандри":
— Я д маю, "Кайдашева сім’я"! Вона ціл ом відпо-

відає с ті раїнців с часній раїнсь ій реальності.
Я й вибрав цю ниж з-поміж інших, том що в ній па-
ралелі з с часним життям д же чіт і. Я -то аж ть, хто
д рніший? Я б нині цю ниж зм сив сю Верховн

Рад прочитати! У ній та сама історія, я а відб ваєть-
ся зараз. І справа не в території, я ої всім вистачає,
всім ромадянам У раїни в лючно, а в роз мі!

Інна ЦИМБАЛЮК, телевед ча, міс У раїна-Все-
світ-2006:
— Я більше читала раїнсь ласи . Нещодавно
пила ниж Натал и Снядан о ”Коле ція пристрас-

тей, або При оди молодої раїн и". Я її придбала за-
ради раїнсь ої мови, мені її порадили, мовляв, ній
хороша раїнсь а мова. Але з від ів я знаю, що во-
на неоднозначна. Я ще не починала її читати, саме че-
ає на це, том пізніше й свою д м с лад . В ра-
їнсь ій ласиці б ли досить с андальними ниж и Го-
оля, зо рема "Мертві д ші". Автор писав їх за одова-
но, маючи на вазі щось зовсім інше, ви ористов ючи
але орію. У цьом й б в йо о талант!

ßêà óêðà¿íñüêà êíèæêà 
íàéñêàíäàëüí³øà?

Êèÿíè õî÷óòü 
á³ëüøå êàíàë³â 
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Á³ëüøå — 31 %
2. Êàíàëè ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòè îáèäâ³ ìîâè — 22 %
3. Âçàãàë³ íå ìàº áóòè — 18 %
4. Ìåíøå — 17 %
5. ß á ðàäèâ çðîáèòè êàíàë ñóðæèêîì — 12 %

Îïàëüíà ïîåòåñà
Àíí³ Áàãðÿí³é çàïðîïîíóâàëè íàïèñàòè çàÿâó
ïðî çâ³ëüíåííÿ ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ 
¿¿ ïåðøî¿ ïðîçîâî¿ êíèæêè
Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Голова Національної спіл-
и письменни ів У раїни
Володимир Яворівсь ий
запропон вав се ретареві
Ради НСПУ з роботи з мо-
лодими авторами поетесі
Анні Ба ряній звільнитися
з роботи в спілці. Голова
НСПУ звин ватив пані
Ба рян в том , що вона
більше займається влас-
ною роз р т ою, аніж ро-
ботою спілці. За слова-
ми Анни Ба ряної, пропо-
зиція про звільнення про-
зв чала через іль а днів
після презентації її першої
прозової ниж и.

Äåáþòíèé ðîìàí â³äîìî¿ êè¿â-
ñüêî¿ ïîåòåñè "Åòèìîëîã³ÿ êðîâ³"
îäåðæàâ îäðàçó ê³ëüêà â³äçíàê:
òðåòþ ïðåì³þ êîíêóðñó ðîìàí³â,
ê³íîñöåíàð³¿â òà ï’ºñ "Êîðîíàö³ÿ
ñëîâà — 2008", äðóãó ïðåì³þ
êîíêóðñó ìîëîäèõ àâòîð³â "Ñìî-
ëîñêèï" ³ Ì³æíàðîäíó óêðà¿í-
ñüêî-í³ìåöüêó ïðåì³þ ³ìåí³ Îëå-
ñÿ Ãîí÷àðà. Ìèíóëîãî òèæíÿ ç
óñï³õîì ³ ïðè ïîâíîìó çàë³ â³ä-
áóëàñÿ éîãî ïðåçåíòàö³ÿ â çàë³
ÍÑÏÓ. Àííà ââàæàº, ùî ñàìå öÿ
îáñòàâèíà ñòàëà ïðè÷èíîþ òîãî,
ùî ¿é çàïðîïîíóâàëè çàëèøèòè
ðîáîòó.

"Ìåíå çâèíóâàòèëè â òîìó, ùî
ñâîºþ ïðåçåíòàö³ºþ ÿ ç³ðâàëà
ì³æíàðîäíèé ïèñüìåííèöüêèé
ôîðóì, ÿêèé â³äáóâàâñÿ â ö³ äí³.
Õî÷à ç ³íîçåìíèõ ãîñòåé íà ìî-
¿é ïðåçåíòàö³¿ áóëî ëèøå òðîº
áîëãàðñüêèõ ïèñüìåííèê³â",—
ñêàçàëà Àííà Áàãðÿíà. Ïèñü-
ìåííèöÿ òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî
í³õòî ç ÷èíîâíèê³â ÍÑÏÓ íå
áóâ íà ¿¿ ñï³ë÷àíñüêèõ çàõîäàõ.
Çîêðåìà, íà "Ìîëîäèõ â³âòîð-

êàõ", äå âèñòóïàëè ìîëîä³ êè¿â-
ñüê³ ë³òåðàòîðè.

Çðåøòîþ, Àííà Áàãðÿíà é íå
ïðèõîâóº, ùî ÿê ìîëîäà ³ àìá³ò-
íà ïèñüìåííèöÿ çàö³êàâëåíà ó
ïîïóëÿðèçàö³¿ ñåáå ÿê ïèñüìåí-
íèö³. Çà îñòàíí³ äâà ðîêè ïðàö³
âîíà çìîãëà íàëàãîäèòè êîíòàê-
òè ç ë³òåðàòîðàìè Ïîëüù³ é Ìà-
êåäîí³¿, àêòèâíî çàéìàëàñÿ ïåðå-
êëàäàìè, à ¿¿ âëàñí³ â³ðø³ âèõî-
äèëè â ïîëüñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ
àëüìàíàõàõ.

"ßâîð³âñüêèé ìåí³ ñêàçàâ: ÿêùî
òè õî÷åø áóòè ïèñüìåííèöåþ,
ïèøè çàÿâó ïðî çâ³ëüíåííÿ, áî

íàì ïîòð³áíèé ÷èíîâíèê, à íå
ïèñüìåííèê. ß òàê ³ çðîáèëà,—
çàçíà÷èëà Àííà â êîìåíòàð³ äëÿ
"Õðåùàòèêà". — Àëå ÿ í³êîãî í³
â ÷îìó íå çâèíóâà÷óþ. Íàâïàêè,
ÿ âäÿ÷íà, ùî çðîçóì³ëà òóò áàãà-
òî ðå÷åé. Çðåøòîþ, öå æèòòºâèé
äîñâ³ä ³ ìàòåð³àë äëÿ íàñòóïíèõ
êíèæîê".

Íèí³ Àííà ðîçãëÿäàº ìîæëè-
â³ñòü ïîâåðíåííÿ â æóðíàë³ñòè-
êó, ÿêîþ âîíà çàéìàëàñÿ ðàí³øå.
Êð³ì òîãî, âîíà ïðàöþº íàä äðó-
ãîþ ïðîçîâîþ êíèæêîþ, íà ÿêó
â íå¿ âæå º êîíòðàêò, à òàêîæ íàä
íîâîþ çá³ðêîþ ïîåç³é
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Каналів російською
мовою має бути:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ÿñíî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé,

3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+15°Ñ, âíî÷³ +3...+8°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+16...+18°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +13...+15°Ñ, âíî÷³ +2...+5°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +19...+20°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ÿñíî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+15°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Анна Ба ряна не прихов є, що я молода і амбітна людина заці авлена
поп ляризації себе я письменниці


