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Óêðà¿íñüê³ ðåàë³¿ 
íà òåàòðàëüíîìó êîíó

Ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà âèñòàâè Àíäð³ÿ Æîëäàêà

Ðàäíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà Êàç-
áåê Áåêòóðñóíîâ â³ä ³ìåí³ ì³ñòà ïîîá³öÿâ ðåæèñåðîâ³
çðîáèòè âñå, àáè íåâäîâç³ äëÿ íüîãî çíàéøëîñÿ ì³ñöå
â òåàòðàëüíîìó ïðîñòîð³ Êèºâà. Âèñòàâè Æîëäàêà â
ì³ñüê³é ãàëåðå¿ “Ëàâðà” — ïåðøèé êðîê íà öüîìó øëÿ-
õó.

Ñüîãîäí³ â ãàëåðå¿ “Ëàâðà” â³äáóäåòüñÿ îñòàíí³é ³ç ÷î-
òèðüîõ ïðåì’ºðíèõ ïîêàç³â. Òðè äí³, ïî÷èíàþ÷è ç 26
æîâòíÿ, îõî÷èõ ïîáà÷èòè âèñòàâó áóëî çíà÷íî á³ëüøå,
í³æ ì³ñöü ó çàë³. Ó ïîñòàíîâö³ çà ìîòèâàìè ï’ºñè í³ì-
öÿ Ãåîðãà Áþõíåðà “Âîéöåê” ðåæèñåð, îêð³ì çìàëþ-
âàííÿ ñòîñóíê³â ñ³ìåéíî¿ ïàðè, ââ³â ó êàíâó ä³éñòâà ðå-
àë³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè. Ñöåí³÷íèé ìàéäàí÷èê, äå ðîç-
ãîðòàþòüñÿ ïîä³¿, ïîä³ëåíî íà ê³ëüêà â³äñ³ê³â ñêëÿíè-
ìè ïåðåãîðîäêàìè. Ïåðøà ä³ÿ âèñòàâè â³äáóâàºòüñÿ ó
ïñèõ³àòðè÷í³é ë³êàðí³ ×åðêàñ. Ãåðî¿ Áþõíåðà — ñîëäàò
Âîéöåê (Ñåðã³é Áîáðîâ), éîãî äðóæèíà Ìàð³ÿ (Â³ðà
Êëèìêîâåöüêà) òà ¿õí³é ìàëåíüêèé ñèí (Äìèòðî Áðå-
õàðÿ) — ïàö³ºíòè. Íà ñöåí³ á³ãàþòü íåäîëóã³ ì³ë³ö³î-
íåðè ç ïàëèöÿìè, çàáèâàþ÷è íèìè âñ³õ, õòî ïîòðàïëÿº
ï³ä ðóêó. Ä³â÷èíà, ÿêà îïèíèëàñÿ òóò îäðàçó ï³ñëÿ â³ä-
â³äèí ì³ñöåâî¿ äèñêîòåêè, ïðèòàíöüîâóº, ðîçìàõóþ÷è
æîâòî-áëàêèòíèì ïðàïîðîì ï³ä çàïàëüí³ ðèòìè ï³ñí³
“Ãîï, ãîï, ãîï” Âºðêè Ñåðäþ÷êè. Íàä ñöåíîþ âñòàíîâ-
ëåíî åêðàíè, äå ï³ä ÷àñ ä³¿ òðàíñëþþòü õðîí³êó. Íà Çà-
õîä³ ¿¿, øâèäøå çà âñå, ñïðèéìóòü çà êðèì³íàëüíó, äëÿ
íàñ æå öå — ïîâñÿêäåíí³ ðåàë³¿: áîìæ³ ñïëÿòü ï³ä ïàð-
êàíàìè, áåçïðèòóëüí³ ä³òè ñíóþòü ó ïîøóêàõ ¿æ³.

²ñòîð³þ âáèâñòâà ÷îëîâ³êîì äðóæèíè-çðàäíèö³, ïðî
ÿêó éäåòüñÿ ó ï’ºñ³ Áþõíåðà, âèêëàäåíî ó äðóã³é ä³¿
ñïåêòàêëþ. Âñå â³äáóâàºòüñÿ â äàëåêîìó ìàéáóòíüîìó
íà êîñì³÷íîìó êîðàáë³ ó â³äêðèòîìó êîñìîñ³. ßêùî ó
âèñòàâ³ “Ãîëüäîí³. Âåíåö³ÿ” Àíäð³é Æîëäàê, çìàëüîâó-
þ÷è æèòòÿ íà Çåìë³ ï³ñëÿ âñåëåíñüêîãî ïîòîïó, âèïðî-
áîâóâàâ ãåðî¿â âîäîþ, òî òåïåð öå ³íøà ñòèõ³ÿ: ïîâ³ò-
ðÿ. Â êîñìîñ³ êèñíþ áðàêóº, òîä³ ÿê ó ïåðø³é ä³¿ ãåðî¿
“çàäèõàëèñÿ” â³ä òîòàëüíî¿ ðîçðóõè òà ñìîðîäó ì³ñüêèõ
çâàëèù. Íåñòà÷à ïîâ³òðÿ — çâ³ñíî, ìåòàôîðà. Âîéöåê
³ éîãî äðóæèíà, ÿê³ ùîéíî ïîçíàéîìèëèñÿ, “çàäèõàþ-
òüñÿ” â³ä ïî÷óòò³â. Îäíàê, êîëè Âîéöåê ä³çíàâñÿ ïðî
çðàäó äðóæèíè òà âèð³øèâ óáèòè ¿¿, â³í íàïóñòèâ ó êà-
ìåðó îòðóéíîãî ãàçó. À ó ô³íàë³ ¿õíüîãî ìàëåíüêîãî ñè-
íà çàïóñòÿòü ó ðàêåò³ â áåçêðà¿ ïðîñòîðè Âñåñâ³òó, ìîæ-
ëèâî, ùîá çàïî÷àòêóâàâ íîâó öèâ³ë³çàö³þ, ë³ïøó çà íà-
øó, ÿêà âæå äîñÿãëà àïîãåþ ³ ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ ñàìî-
çíèùåííÿ.

Ðåàë³¿ ñó÷àñíîãî æèòòÿ ð³äêî ç’ÿâëÿþòüñÿ íà óêðà¿í-
ñüêèõ ñöåí³÷íèõ ìàéäàí÷èêàõ. Â³ò÷èçíÿíèé òåàòð óæå
áàãàòî ðîê³â ³ñíóº ³çîëüîâàíî â³ä ä³éñíîñò³, íå çàòîðêó-
þ÷è áîëþ÷èõ òåì ³ íå ö³êàâëÿ÷èñü ïðîáëåìàìè ñóñï³ëü-
ñòâà. Ïðî öå, çîêðåìà, ãîâîðèâ Àíäð³é Æîëäàê ïåðåä
ïðåì’ºðîþ, ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä. Â³í
âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî íåçàáàðîì ³ óêðà¿íñüêèé òå-
àòð áóäå àêòèâíîþ ñêëàäîâîþ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ÿê,
ñêàæ³ìî, â Í³ìå÷÷èí³, äå êîæíà ïðåì’ºðà çáóðþº ìàñó
äèñêóñ³é ³ çóìîâëþº ðåçîíàíñ íå ëèøå ñåðåä ìèòö³â, à
é ñåðåä ïîë³òèê³â òà á³çíåñìåí³â
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Андрій Жолда пле ає майб тнє раїнсь о о театр

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Під час "Тижнів німець ої льт ри в У раїні"
Київсь ій алереї мистецтв "Лавра" відб -

лася прем’єра вистави Андрія Жолда а
"Войце ". Постанов а раїнсь о о режисе-
ра, я ий з 2004 ро не має місця роботи в
У раїні і ставить спе та лі винят ово за ор-
доном, стала можливою завдя и Посольств
Німеччини в У раїні, Київсь ом Медіа Хол-
дин , що вист пив оловним медіапартне-
ром прое т , за фінансової підтрим и Сер ія
Тар ти і омпанії "І. С. Д.". Спе та ль ство-
рено на базі Чер ась о о а адемічно о дра-
матично о театр імені Тараса Шевчен а.
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Êèÿíàì ñòàëî òåïëî
Îïàëþâàëüíèé ñåçîí ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àòî

ïðàêòè÷íî íà ïîâíó. Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ,
òåïëîì çàáåçïå÷åíî âæå 8 òèñ. 668 æèòëîâèõ
áóäèíê³â ³ç 10 553 ³ñíóþ÷èõ. Íàéàêòèâí³øå
äî òåïëîìåðåæ ï³äêëþ÷èëèñÿ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ — 1òèñ. 472, à íàéìåíøå ó
Äåñíÿíñüêîìó — 483 áóäèíêè. Íàãàäàºìî,
ùî ïåðøèìè ùå ïåðøîãî æîâòíÿ òåïëî
îäåðæàëè ïîëîãîâ³ áóäèíêè, ë³êàðí³, äèòÿ÷³
òà äîøê³ëüí³ çàêëàäè

Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ç’ÿâèòüñÿ íîâà øêîëà

Ñåðåäíþ çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ¹ 22,
ðîçðàõîâàíó íà 22 êëàñè (600 ó÷í³â) ïëàíó-
þòü ïîáóäóâàòè íà âóëèö³ Ñóçäàëüñüê³é, 10.
Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ, öå áóäå íàéñó÷àñí³øèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ³ç ¿äàëüíåþ, ìåäè÷íèì
áëîêîì ³ âñ³ì ïîòð³áíèì äëÿ êîìôîðòíîãî
³ ÿê³ñíîãî íàâ÷àííÿ. Íà øêîëó ìåøêàíö³
ì³êðîðàéîíó ÷åêàþòü óæå äåñÿòèð³÷÷ÿ. Òàì-
òåøí³ ä³òè çìóøåí³ íàâ÷àòèñÿ â ïðèì³ùåí-
í³ äèòÿ÷îãî ñàäêà. "Óÿâ³òü ñîá³, ÿêèé äèñ-
êîìôîðò â³ä÷óâàþòü îäèíàäöÿòèêëàñíèêè ó
êëàñàõ, ðîçðàõîâàíèõ íà äîøê³ëüíÿò",— çà-
çíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.
Â³äêðèòòÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çàïëàíîâàíî
íà 2010 ð³ê. Íàãàäàºìî, ùî ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óõâàëèâ ïðîãðàìó ðå-
êîíñòðóêö³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³,
ÿêèì ïîíàä 40 ðîê³â. Ê³ëüêà øê³ë â³äêðè-
þòü ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ âæå öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó

Âîä³¿â ìàðøðóòîê 
êîíòðîëþâàòèìóòü

Êèÿíè ïî÷àëè ìàñîâî ñêàðæèòèñÿ íà ðî-
áîòó ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â, ÿê³ îáñëóãî-
âóþòü ïàñàæèð³â ó ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî òàê-
ñ³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ì³ñüêîìó ñall-öåíòðó.
Âîä³¿ ìàðøðóòîê ï³ä ÷àñ êåðóâàííÿ àâòîìî-
á³ëåì, çàçâè÷àé ìàéæå ïîâí³ñòþ íàáèòèì
ïàñàæèðàìè, ðîçìîâëÿþòü ïî ìîá³ëüíîìó
òåëåôîíó, êóðÿòü, íåàäåêâàòíî ðåàãóþòü íà
çàóâàæåííÿ êë³ºíò³â. Öå ÷àñòî, íå â îñòàí-
íþ ÷åðãó, ñïðè÷èíÿº ÄÒÏ. Ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ óæå äàâ äî-
ðó÷åííÿ ãîñïðîçðàõóíêîâ³é ñëóæá³ ïåðåâå-
çåíü ðåòåëüí³øå ñòåæèòè çà äîòðèìàííÿì
íîðì îõîðîíè ïðàö³ âîä³ÿìè ìàðøðóòíèõ
òàêñ³. Â ðàç³ âèÿâëåííÿ ñèñòåìíèõ ïîðó-
øåíü ñòîëè÷íà âëàäà ãîòîâà íàâ³òü äî ðîç³-
ðâàííÿ óãîäè íà îáñëóãîâóâàííÿ ìàðøðóò³â
³ç ïðèâàòíèìè ïåðåâ³çíèêàìè. "Áåçïåêà êè-
ÿí äëÿ íàñ ïîíàä óñå. Òîìó ïåðåâ³çíèêè,
ÿê³ õî÷óòü ïðàöþâàòè â ºâðîïåéñüê³é ñòî-
ëèö³ — Êèºâ³, ìàþòü êåðóâàòèñÿ â ðîáîò³ ºâ-
ðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè",— çàçíà÷èâ Äå-
íèñ Áàññ

Â³ä ³íôëÿö³¿ êèÿí 
çàõèñòèëè äîïëàòàìè

Äâàíàäöÿòü ðàç³â öüîãî ðîêó çáèðàëàñÿ êî-
ì³ñ³ÿ ç ïðèçíà÷åííÿ äîòàö³é ìàëîçàõèùåíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ. ßê ðåçóëüòàò, äîïëàòè
â³ä 15 äî 150 â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ñüîãî-
äí³ îòðèìóþòü ìàéæå 500 òèñÿ÷ ñòîëè÷íèõ
ïåíñ³îíåð³â. Îñòàíí³ äîòàö³¿ áóëî ââåäåíî íà
õë³á. Íàðàç³ ðîçãëÿäàþòü ìîæëèâ³ñòü ¿õíüî-
ãî ï³äâèùåííÿ ç 15 äî 50 ãðèâåíü

Äàðíèöüêèé ÇÁÊ 
çáåðå äèðåêòîð³â

Çàñ³äàííÿ Ðàäè äèðåêòîð³â ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ
ñüîãîäí³ î 15-é ãîäèí³. Çáîðè â³äáóäóòüñÿ íà
áàç³ ÂÀÒ "Äàðíèöüêîãî çàâîäó çàë³çîáåòîí-
íèõ êîíñòðóêö³é". Çàâîä çíàõîäèòüñÿ çà àä-
ðåñîþ: âóëèöÿ Áîðèñï³ëüñüêà, 11

ÀÍÎÍÑ
Завтра на сайті азети "Хрещати " відб деть-

ся інтернет- онференція з резидентом "Come-
dy Club Ukraine" на ім’я дядя Жора. З стріч роз-
почнеться об 11-й одині. Свої запитання до
остя ви та ож можете поставити, попередньо
завітавши за веб-адресою: http://kreschatic.
kiev.ua/chat/

Áèòâà ç ï³ðàòñüêîþ 
ðåêëàìîþ òðèâàº
Äåìîíòîâàíî íàéá³ëüøèé íåçàêîííèé áàíåð

Ôàõ³âö³ ÊÏ "Áëàãîóñòð³é"
ó÷îðà äåìîíòóâàëè ÷åðãîâó
âñòàíîâëåíó íåçàêîííî ðåê-
ëàìíó êîíñòðóêö³þ â öåíòð³
ñòîëèö³. ²ç ôàñàäó áóäèíêó,
ðîçòàøîâàíîãî íà ðîç³ âóëèöü
Âîëîäèìèðñüêî¿ ³ Ïðîð³çíî¿,
ðîá³òíèêè çíÿëè áàíåð ðîçì³-
ðîì 75 êâ. ì — ÷è íå íàéá³ëü-
øèé ó ñòîëèö³.

"Âëàñíèêà áàíåðà ê³ëüêà ðà-
ç³â ïîïåðåäæàëè, ùî ðåêëàìó
äåìîíòóþòü, ÿêùî â³í íå óñó-
íå ïîðóøåííÿ, — ðîçïîâ³â
"Õðåùàòèêó" íà÷àëüíèê â³ää³ëó
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè
Àíäð³é Êîðæåíêî. — Àëå â³í
êàòåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ öå çðî-
áèòè. Íàâ³òü íå ç'ÿâèâñÿ, êîëè
çíîñèëè êîíñòðóêö³þ". Â³í äî-
äàâ: õî÷à çà ðåêëàìó âëàñíèê
îòðèìàâ ÷èìàë³ êîøòè, äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó íå íàä³éøëî
æîäíî¿ êîï³éêè. Àëå æ áóäè-
íîê, äå íà ôàñàä³ êðàñóâàâñÿ
áàíåð, íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ãðîìàäè Êèºâà.

Çàãàëîì ïðîòÿãîì 2007 —
2008 ðîê³â âèéøëî ÷îòèðè

ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ñòîñîâíî äåìîíòàæó ñà-
ìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ ðåê-
ëàìíèõ êîíñòðóêö³é. Íàðàç³ â
ïåðåë³êó 2,5 òèñ. îá’ºêò³â. "Íà
ñüîãîäí³ âæå äåìîíòîâàíî ïî-
íàä 1,5 òèñ. áàíåð³â, ùèò³â,
á³ëáîðä³â", — ïîâ³äîìèâ Àí-
äð³é Êîðæåíêî.

Äîïîìàãàþòü "Êè¿âðåêëàì³"
çí³ìàòè íåçàêîíí³ ðåêëàìí³
íîñ³¿ ôàõ³âö³ ÊÏ "Êè¿âáëàãî-
óñòð³é". Îñòàíí³ ìàþòü
øòðàôìàéäàí÷èê, êóäè é çâî-
çÿòü äîñèòü äîðîãå îáëàäíàí-
íÿ. Òðèìàþòü éîãî òàì äîòè,
äîêè âèêóïèòü âëàñíèê. Çâ³ñ-
íî, çàïëàòèâøè çà çíåñåííÿ ³
çáåð³ãàííÿ êîíñòðóêö³é.

"Ùîäíÿ ó ì³ñò³ ïðàöþþòü
òðè áðèãàäè, — ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê ñïåöâ³ää³ëó ÊÏ "Êè-
¿âáëàãîóñòð³é" Àíàòîë³é Ëå-
âóñü.— Äâ³ çâ³ëüíÿþòü âóëèö³
â³ä íåçàêîííèõ ê³îñê³â, îä-
íà — â³ä áàíåð³â òà ùèò³â". Çà
ñëîâàìè ïàíà Ëåâóñÿ, êîæíà
áðèãàäà óêîìïëåêòîâàíà àâòî-
êðàíîì, ïëàòôîðìîþ. Äîñèòü
÷àñòî âëàñíèêè ðåêëàìè ÷è-

íÿòü ñóïðîòèâ. ²íêîëè íàâ³òü
äîâîäèòüñÿ âèêëèêàòè íà äî-
ïîìîãó ïðàâîîõîðîíö³â, çàóâà-
æèâ Àíàòîë³é Ëåâóñü.

Çà éîãî ñëîâàìè, äåìîíòàæ
êîíñòðóêö³é îáõîäèòüñÿ íåäå-
øåâî. Íàïðèêëàä, çíåñåííÿ
áàíåðà íà ðîç³ Âîëîäèìèðñüêî¿
³ Ïðîð³çíî¿ îö³íþþòü ó 2 òèñ.
ãðí. "Âñå çàëåæèòü â³ä êîíñ-

òðóêö³¿. Äåìîíòàæ òàê çâàíèõ
÷åáóðàøîê ÷è êíèæîê êîøòóº
ïîíàä 5-6 òèñ. ãðí, áî ïîòð³á-
íî âèòðàòèòè ê³ëüêà ãîäèí",
— ïîÿñíèâ ôàõ³âåöü.

Çà éîãî ñëîâàìè, â÷îðà äå-
ìîíòóâàëè ùå ê³ëüêà ùèò³â íà
Âåðõíüîìó Âàëó òà Ïî÷àéíèí-
ñüê³é, ùî â Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³

Ïîíàä ï³âòîðè ãîäèíè îáãîâîðþâàëè íà
â÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ áþäæåòíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè çì³íè äî îñíîâíîãî ô³íàí-
ñîâîãî äîêóìåíòà ñòîëèö³ — ïèòàííÿ íà
ñüîãîäí³ âêðàé âàæëèâå. Îñíîâíèì ïóíê-
òîì çì³í ïîñòàëî ïèòàííÿ òà ñïðè÷èíè-
ëî ãàðÿ÷ó äèñêóñ³þ âèä³ëåííÿ äîäàòêîâèõ
338 ìëí ãðí êîìïåíñàö³¿ çà ð³çíèöþ ó òà-
ðèôàõ äëÿ êîìïàí³¿ "Êè¿âåíåðãî". Íàãà-
äàºìî, ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà öþ ñòàòòþ
öüîãîð³÷ óæå ïåðåðàõîâóâàëè êîøòè ó ðîç-
ì³ð³ 325 ìëí ãðí. Óò³ì, ð³çíèöÿ ó òàðè-
ôàõ çà âåñü ð³ê ñòàíîâèòü ìàéæå 741 ìëí
ãðí. ßêùî ïðîïîíîâàíèõ 338 ìëí ãðí âè-
ä³ëÿòü, ¿õ ñïðÿìóþòü íà ðîçðàõóíîê çà ãàç.

Íà ñüîãîäí³ "Êè¿âåíåðãî" ìàº çíà÷íèé
áîðã çà áëàêèòíå ïàëèâî. "Öå äóæå ñåð-
éîçíå ïèòàííÿ. Óæå áóëè ñïðîáè çíèæåí-
íÿ òèñêó ïîäà÷³ ãàçó, êîëè òåïëîâ³ ñòàí-
ö³¿ ïðàöþâàëè íà êðèòè÷í³é ìåæ³. Ó Õàð-
êîâ³ íèí³ ñòîÿòü äâ³ ÒÅÖ ³ ìàéæå 40 â³ä-
ñîòê³â íàñåëåííÿ íå ìàþòü ãàðÿ÷î¿ âîäè,

íå êàæó÷è ïðî îïàëåííÿ",— îá´ðóíòóâàâ
ïîòðåáó âèïëàòè íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³-
íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Ïàäàëêà.

Ïîïðè âêàçàíó ñåðéîçí³ñòü, ÷ëåíè êî-
ì³ñ³¿ âñå æ çàòðåáóâàëè äåòàëüíèé ðîçïèñ
ôàêòè÷íèõ ³ ïëàíîâèõ çàòðàò êîìïàí³¿ ³
ëèøå ï³ñëÿ öüîãî âîíè çãîäí³ ïîì³ðêóâà-
òè íàä âèä³ëåííÿì ãðîøåé. Òèì ÷àñîì
äåïóòàò ßðîñëàâ Ô³ëàòîâ, ÿêèé î÷îëþº
"Êè¿ââîäîêàíàë", âèñëîâèâ çäèâóâàííÿ,
÷îìó ¿õíüîìó ï³äïðèºìñòâó äîñ³ íå â³ä-
øêîäîâàíî ð³çíèöþ ó òàðèôàõ ó 92 ìëí
ãðí, õî÷à ð³øåííÿ ïðî öå äàâíî âæå óõâà-
ëèëè. "Ï³äïðèºìñòâî ñüîãîäí³ äîâåäåíî
ïðàêòè÷íî äî êîëàïñó. ² öå íå òîìó, ùî
ïîãàíî ïðàöþº ìåíåäæìåíò ÷è íåïðîôå-
ñ³éí³ ïðàö³âíèêè. Ïðîñòî ñâîãî ÷àñó çà-
òâåðäèëè íåîá´ðóíòîâàí³ òàðèôè, à ïîãà-
øàòè çáèòêè íå ïîñï³øàþòü. Ñïëàòà çà
ïîñëóãè ñüîãîäí³ ñòàíîâëÿòü 63 % â³ä ñî-
á³âàðòîñò³",— çàçíà÷èâ ïàí Ô³ëàòîâ. Â³í
äîäàâ, ùî íåùîäàâíÿ àâàð³ÿ êîëåêòîðà ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — îäèí ³ç íàñë³ä-
ê³â ³ãíîðóâàííÿ ïðîáëåì ï³äïðèºìñòâà.

Ïðîòå íåãàðàçäè âèíèêëè íå ëèøå ó
êîìóíàëüíèê³â. ßê ðîçïîâ³ëà ãîëîâà ïðî-
ô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Àëëà Øëàïàê,
íà ñüîãîäí³ êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü
ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòàíîâèòü
280 ìëí ãðí, à ñîö³àëüíîãî çàõèñòó — 37
ìëí ãðí. "Ô³íàíñóâàííÿ ïîã³ðøèëîñÿ âæå
ïîíàä äâà ì³ñÿö³ òîìó. Ó ðåçóëüòàò³ íà
ìèíóëîìó òèæí³ âèíèêëè ïðîáëåìè ç
ïîñòà÷àííÿì ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òà ìå-
äèêàìåíò³â äî ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâ",—
ïîâ³äîìèëà ïàí³ Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
ïðîáëåìè â³ä÷óëè íàâ³òü ïîëîãîâ³ áóäèí-
êè. Ïîïðè öå, ó çì³íàõ äî áþäæåòó ïëà-
íóâàëîñÿ ñêîðîòèòè ô³íàíñóâàííÿ ñôåðè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà 80 ìëí ãðí. "ßêùî
çíÿòè ö³ ãðîø³, òî âèéäå, ùî íà õàð÷ó-
âàííÿ äëÿ îäíîãî õâîðîãî ìè çàëèøèìî
1 ãðí, à íà ìåäèêàìåíòè — 12 êîï³éîê",—
çàçíà÷èëà Àëëà Øëàïàê. Âîíà ïîïðîñè-
ëà ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü çàêëàä³â
ñîöçàõèñòó òà ìåäèöèíè. Ïðîïîçèö³þ
ï³äòðèìàëè.

"Ñüîãîäí³ âñ³ âèçíàþòü ðåàëüí³ñòü ô³-
íàíñîâî¿ êðèçè. Êðèçè íå â Êèºâ³, à çà-
ãàëîì ó êðà¿í³ òà â óñüîìó ñâ³ò³. Ç ñåðï-
íÿ ñêîðî÷óþòü âèðîáíèöòâî, íàäõîäæåí-
íÿ ïîäàòê³â, áþäæåò íåäîâèêîíóþòü. Òî-
ìó íàì äîâåäåòüñÿ âæàòèñÿ, àáè ïðîô³-
íàíñóâàòè æèòòºâî âàæëèâ³ ñòàòò³, âð³çà-
òè âèòðàòè íà ìåíø âàæëèâå",— ñêàçàâ
Â³êòîð Ïàäàëêà. Ïåðøèì, ùî çàïðîïîíó-
âàëè ñêîðîòèòè,— çàêëàäåíèé ó áþäæåò³
ôîíä äåïóòàò³â Êè¿âðàäè. Ïðèáëèçíî 33
ìëí ãðí, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ äåïóòàò³â, ïëà-
íóþòü ïåðåêèíóòè íà ìåäèöèíó

Історичн б дівлю в центрі столиці на розі Володимирсь ої та Прорізної
звільнили вчора від неза онної ре лами, я а за ривала фасад

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè
ïîæåðòâóþòü ñâî¿ìè ôîíäàìè
Ô³íàíñîâà êðèçà çìóñèëà ïåðåðîçïîä³ëèòè áþäæåò
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Затя н ти пас и т іше, аби я омо а безболісніше перенести фі-
нансові проблеми, запропон вали члени бюджетної омісії Київра-
ди. Через риз до с арбниці міста не надходять ошти заплано-
ваном розмірі. Аби в достатньом обсязі профінанс вати найваж-
ливіші для иян ал зі, роші зніматим ть із менш на альних статей
бюджет . Деп тати Київради план ють відмовитися від своїх фондів
розмірі 33 млн рн на ористь медицини. Аби Київ б в із азом,

338 млн рн омпенсації різниці в тарифах план ють виділити для
"Київенер о". Для об оворення цьо о питання призначили о реме
засідання омісії на сьо одні.

Ô
îò
î 

Ãð
è
ãî
ð³
ÿ 
Ê
Ó
ÁË

À
Í
Î
ÂÀ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Учора фахівці КП "Київбла о стрій" демонт вали
самовільно встановлений ре ламний банер на ро-
зі Володимирсь ої і Прорізної в лиць. Знесення
онстр ції обійшлося міст в 2 тис. рн. Власни
зможе забрати майно зі штрафмайданчи а, попе-
редньо заплативши за демонтаж і збері ання. За-
алом із виявлених столиці 2,5 тис. неза онних
ре ламних носіїв же знесено понад 1,5 тис.
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
íå õî÷å áóòè ïðåçèäåíòîì
ªâãåí ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора про намір піти на парла-
ментсь і вибори Блоці Леоніда
Черновець о о о олосила ще од-
на політична сила — е оло ічна
партія "Зелена планета". На
д м лідерів цієї політичної си-
ли, прихід вели політи
Бло Леоніда Черновець о о
змінить на ліпше сит ацію
державі. Мер Києва план є по-
сісти посад премТєра і навести
лад раїні, що потерпає від
політичної та е ономічної риз. А
по и що пообіцяв розібратися з
ерівни ами столичних районів,
я і недбало ставляться до своїх
сл жбових обовТяз ів.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé îãîëîñèâ ïðî ïðèºäíàííÿ
äî éîãî áëîêó åêîëîã³÷íî¿ ïàðò³¿ “Çåëåíà
ïëàíåòà”. Ïðè÷èíó, ç ÿêî¿ ïðèõèëüíèêè
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ õî÷óòü éòè äî âëà-
äè, ïîÿñíèëà íà áðèôèíãó ãîëîâà “Çåëåíî¿
ïëàíåòè” Íàòàë³ÿ Çóáèöüêà. Âîíà çàçíà÷è-
ëà, ùî çà ³ñíóþ÷îþ âëàäè “äàë³ òàê æèòè
â Óêðà¿í³ íåìîæëèâî”, à òîìó ââàæàº äî-
ñòðîêîâ³ âèáîðè íåìèíó÷èìè. Ïðè÷èíó
êðèçè ó äåðæàâ³ ñîþçíèêè âáà÷àþòü ó íå-
ïðîôåñ³éíîñò³ öåíòðàëüíî¿ âëàäè. “Ñüîãî-
äí³ ìè º ñâ³äêàìè òîãî, ùî Óêðà¿íà â åêî-
íîì³÷íîìó õàîñ³. ²äå ³íôëÿö³ÿ, æèòòÿ ëþ-
äåé ïîã³ðøóºòüñÿ, çàðïëàòè çàìîðîæóþòü-
ñÿ. Õî÷à ïðî öå ïóáë³÷íî í³õòî íå êàæå. Âñå
öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç íåïðîôåñ³îíàë³çì ãî-
ëîâíèõ ä³éîâèõ îñ³á â óðÿä³”,— íàãîëîñèâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Íà äóìêó ë³äå-
ð³â Áëîêó, ñèòóàö³þ ìîæå çì³íèòè ïðèõ³ä
äî âëàäè íîâèõ ïîë³òèê³â, ùî ìàþòü äîñâ³ä
ðîáîòè ³ êîðèñòóþòüñÿ äîâ³ðîþ ëþäåé.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà Íàòàë³ÿ Çóáèöü-
êà âæå ìàþòü ñï³ëüíèé ïåðåìîæíèé äîñâ³ä
íà ð³âí³ Êèºâà. Ùå 2006-ãî íà âèáîðàõ äî
Êè¿âðàäè “Çåëåíà ïëàíåòà” âõîäèëà äî Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Òàêîæ òîä³ “Çå-
ëåíà ïëàíåòà” áàëîòóâàëàñÿ äî óêðà¿íñüêî-
ãî ïàðëàìåíòó, íàáðàâøè ìàéæå 100 òèñÿ÷
ãîëîñ³â. Òåïåð ñîþçíèêè ðîçðàõîâóþòü íà
óñï³õ ó çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó ìàñøòàá³.
“Ìè õî÷åìî â³äïîâ³äàòè çà âñå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ Áàòüê³âùèíè”,—
ñêàçàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà. ² çíîâó

íàãîëîñèâ, ùî ó ðàç³ óñï³õó éîãî áëîêó íà
âèáîðàõ â³í îñîáèñòî ïðåòåíäóâàòèìå íà
êð³ñëî ïðåìÒºð-ì³í³ñòðà. Àäæå ñàìå öÿ ïî-
ñàäà äàº íàéá³ëüøå âàæåë³â äëÿ ïðîòèä³¿
åêîíîì³÷í³é êðèç³ ó äåðæàâ³. “ß äóìàþ, ùî
â³äïîâ³äàþ çà âñ³ìà êðèòåð³ÿìè ³ â î÷àõ ëþ-
äåé, ³ çà ïðîôåñ³éíèìè ÿêîñòÿìè, ùîá öå
êð³ñëî çàéíÿòè”,— ïîä³ëèâñÿ ñòîëè÷íèé
ãðàäîíà÷àëüíèê. Â³í çàïåâíèâ, ùî ìàº âå-
ëèêèé æèòòºâèé äîñâ³ä, º óñï³øíèì åêîíî-
ì³ñòîì, à òîìó ñïîä³âàºòüñÿ ïðèíåñòè êî-
ðèñòü êðà¿í³ íà ïîñàä³ ïðåìÒºð-ì³í³ñòðà.
Íàòîì³ñòü ïðåçèäåíòñüêå êð³ñëî Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî íå ïðèâàáëþº. “Ïðåçèäåíò-
ñüêà âëàäà ñüîãîäí³ íå òàêà åôåêòèâíà ³ â³ä-
÷óòíà äëÿ ëþäåé, ÿê âëàäà ïðåì’ºðñüêà”,—
ïîÿñíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ïðè öüîìó çàóâàæèâ, ùî îêð³ì åêîíîì³÷-
íî¿ êðèçè, â Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é êðè-
çà ìîðàë³. Ñàìå òîìó î÷îëþâàíèé íèì áëîê
îäíî÷àñíî ïðàãíóòèìå ïîâåðíóòè äîâ³ðó âè-

áîðö³â äî âëàäè íà îñíîâ³ õðèñòèÿíñüêèõ
ö³ííîñòåé. Ö³ë³ æ åêîëîã³÷íî¿ ïàðò³¿ “Çåëå-
íà ïëàíåòà” — îçäîðîâèòè ïðèðîäó, ëþäè-
íó é ñóñï³ëüñòâî — ç òàêîþ ìîðàëëþ çá³-
ãàþòüñÿ. Òèì ïà÷å, ùî Áëîê Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî âæå çàÿâèâ ïðî íàì³ð îáÒºäíà-
òè ïåðåä âèáîðàìè âñ³ õðèñòèÿíñüê³ ñèëè.

Íå îìèíóâ ìåð óâàãîþ ³ ãîñïîäàðñüê³
ïðîáëåìè ì³ñòà. “Êðèçà âïëèâàº íà âñ³
âàæëèâ³ ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â Êè-
ºâ³”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, â³ä-
ïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â íà
áðèô³íãó. Êàáì³í íà 35 % ï³äâèùóº òàðè-
ôè äëÿ êèÿí. Íàòîì³ñòü ì³ñüêà âëàäà ðî-
áèòèìå âñå ìîæëèâå ³ íåìîæëèâå, ùîá òà-
ðèôè äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ íå ï³äí³ìàëè. À áàãàò³ÿì äîâå-
äåòüñÿ ïëàòèòè. “Âîíè ïëàòèòèìóòü ïî ïîâ-
í³é ïðîãðàì³ é çàïëàòÿòü çà òèõ, êîìó ñüî-
ãîäí³ æèâåòüñÿ ïîãàíî”,— çàÿâèâ ìåð.

Â³í òàêîæ â³äçâ³òóâàâ, ùî â 99 % êè¿â-

ñüêèõ äîì³âîê óæå ââ³ìêíóëè îïàëåííÿ. Öå
â³äáóâàºòüñÿ ó òîé ÷àñ, êîëè â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ äâ³ òðåòèíè áóäèíê³â ³ äîñ³ çàëèøàþ-
òüñÿ áåç òåïëà. Ïðîáëåìà, ÿêó íèí³ íàìà-
ãàºòüñÿ ðîçâÒÿçàòè ìåð,— öå íàâåñòè ëàä
ó òèõ ðàéîíàõ, äå êåð³âíèêè íåäáàëî ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî ñâî¿õ îáîâÒÿçê³â. Ìåð Êèºâà íà-
çâàâ Ïå÷åðñüêèé ³ Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéî-
íè ÿê íàéêðàù³. À îñü Äí³ïðîâñüêèé ³ Ïî-
ä³ëüñüêèé, íà éîãî äóìêó, º ã³ðøèìè. “Ìè
îòðèìóºìî 9 òèñÿ÷ êîíòàêò³â íà äåíü ÷å-
ðåç ñëóæáó 0-51, ó òîìó ÷èñë³ é ç ôîòîãðà-
ô³ÿìè, ³ ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî â öè-
ìè ðàéîíàìè êåðóþòü ïîãàíî”,— çàÿâèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. ² õî÷à â ðåôîðìó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ëàäó Êèºâà âòðó-
òèëàñÿ ïîë³òèêà, ìåð îá³öÿº çíàéòè óïðà-
âó íà ãîðå-êåð³âíèê³â. “Çà ê³ëüêà äí³â ìè
ðåàë³çóºìî âñ³ ìî¿ âëàäí³ ³í³ö³àòèâè é íà-
âåäåìî ëàä ó ðàéîíàõ”,— ïîîá³öÿâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé

Ó÷îðà Öåíòð åêîíîì³÷íèõ ³ ïî-
ë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ Ðàçóì-
êîâà îïðèëþäíèâ ðåçóëüòàòè ÷åð-
ãîâîãî îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿
äóìêè, ïðîâåäåíîãî ³ç 7 ïî 12
æîâòíÿ 2008 ðîêó. Çà äàíèìè ñî-

ö³îëîã³â, ëèøå 5,3 % ãðîìàäÿí
ââàæàþòü, ùî ïîä³¿ â êðà¿í³ ðîç-
âèâàþòüñÿ ó ïðàâèëüíîìó íà-
ïðÿìêó. Íàòîì³ñòü 81,8 % óêðà-
¿íö³â ïåðåêîíàí³ ó ïðîòèëåæíî-
ìó. Ñåðåä ãîñòðèõ ñîö³àëüíî-ïî-

ë³òè÷íèõ ïðîáëåì íàéñåðéîçí³-
øèìè ðåñïîíäåíòè íàçâàëè áàé-
äóæ³ñòü âëàäè äî äóìêè ãðîìàäÿí
(56,6 %), êîðóïö³þ ó âèùèõ åøå-
ëîíàõ âëàäè (47,8 %) òà ¿¿ íåçäàò-
í³ñòü çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çà-
êîí³â (38 %).

ßê çàçíà÷èâ êåð³âíèê ñîö³î-
ëîã³÷íèõ ïðîãðàì Öåíòðó Ðà-
çóìêîâà Àíäð³é Áè÷åíêî, íè-
í³øí³ ïîêàçíèêè º íàéïåñèì³ñ-
òè÷í³øèìè ç êâ³òíÿ 2004 ðîêó.
Òîä³ íåâäîâîëåííÿ ëþäåé ïåðå-
ðîñëî ó âèáîð÷å ïðîòèñòîÿííÿ
ì³æ âëàäîþ ³ îïîçèö³ºþ òà ïðè-
âåëî íà Ìàéäàí. ×è ãîòîâ³ óêðà-
¿íö³ ñüîãîäí³ âèéòè íà ïëîù³,
ñîö³îëîãè â³äïîâ³ñòè ïîêè ùî
íå ìîæóòü. Ïðîòå çàïåâíÿþòü,
ùî ãîëîñóâàòè ãðîìàäÿíè ï³-
äóòü. Ïðèíàéìí³ 64,7 % ðåñïîí-
äåíò³â çàÿâèëè ïðî òàê³ íàì³ðè.

² öå ïîïðè òå, ùî ñóñï³ëüíà ï³ä-
òðèìêà ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òèê³â
îñòàíí³ì ÷àñîì ïîì³òíî ïîã³ð-
øèëàñÿ: óñ³õ ïðåäñòàâëåíèõ ó
ñïèñêó ïîë³òèê³â, à öå ³ ïðå-
ì’ºð ³ Ïðåçèäåíò, ³ ë³äåðè îïî-
çèö³¿, íå ï³äòðèìóº á³ëüøå, ÿê
ïîëîâèíà îïèòàíèõ.

Íåçâàæàþ÷è íà çàãàëüíå ðîç-
÷àðóâàííÿ ó ä³ÿõ ïàðëàìåíòàð³¿â,
ðîçñòàíîâêà ë³äåð³â óïîäîáàíü
ìàéæå íå çì³íèëàñÿ. Ç³ çíà÷íèì
â³äðèâîì íà âèáîðàõ, ÿêáè âîíè
â³äáóëèñÿ ö³º¿ íåä³ë³, ô³í³øóâàëè
á Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â òà Áëîê Þë³¿
Òèìîøåíêî. Âîíè ìàëè á ïðè-
áëèçíî ïî 28 % ãîëîñ³â âèáîðö³â.
Óñ³ ³íø³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ìîæóòü
ñïîä³âàòèñÿ íà çíà÷íî ìåíø³
åëåêòîðàëüí³ çäîáóòêè. Ñîö³îëî-
ãè ïåðåêîíàí³, ùî âèáîðö³ ÷åêà-
þòü íà íîâó ñèëó. “Éäåòüñÿ íå

ïðî òðåòþ ñèëó, à ïðî íîâó ñèëó.
Áî õî÷à ÿâíèõ ë³äåð³â äâà — ÁÞÒ
³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, íå ëèøå âîíè
ïðîõîäÿòü äî ïàðëàìåíòó, ³íø³
ñèëè òàêîæ ìàþòü ñâ³é åëåêòî-
ðàò. Íàø³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü
ïðî î÷³êóâàííÿ íîâî¿ ïîë³òè÷íî¿
ñèëè àáî çì³íè ñòðàòåã³¿ íàÿâ-
íèõ”, — ñêàçàâ Àíäð³é Áè÷åíêî.
Â³í ïðèïóñêàº, ùî îäí³ºþ ç òà-
êèõ ñèë ìîæå áóòè ³ Áëîê Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî. “Áëîê Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî ìàº øàíñè
ïðîéòè äî ïàðëàìåíòó. Íàðàç³ öå
çàëåæèòü áåçïîñåðåäíüî â³ä ä³-
ÿëüíîñò³ ÿê Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, òàê ³ éîãî êîìàíäè, ³ â³ä
÷àñó, ùî çàëèøèâñÿ äî âèáîð³â.
Ùî á³ëüøå â íèõ áóäå ÷àñó ïî-
ïðàöþâàòè, òî âèù³ ìàòèìóòü
øàíñè ïîòðàïèòè äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè”, — ââàæàº ñîö³îëîã

Ó ïåðåä÷óòò³ íîâî¿ ñèëè
Êîìàíäà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ìàº âñ³ øàíñè ïîòðàïèòè äî ïàðëàìåíòó
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

З ідно з оприлюдненими вчора рез льтатами соціоло-
ічно о опит вання, я е провів Центр е ономічних і по-
літичних досліджень імені Раз м ова, понад 80 % ро-
мадян У раїни пере онані, що раїна розвивається
неправильном напрям . Та ий рівень песимізм на-
селення в державі востаннє спостері ався 2004 році,
перед помаранчевою революцією. У раїнці не отові
знов йти на Майдан, адже ще не остаточно розчаро-
вані нинішніх політи ах. Хоча, я зазначають соціо-
ло и, попит на нов сил в політиці зростає.

àëå ç ïîñàäîþ ïðåì’ºðà îá³öÿº âïîðàòèñÿ

Леонід Черновець ий іде до парламент , аби простя ти р допомо и простим раїнцям
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²ðåíà Ê²ËÜ×ÈÖÜÊÀ: “ß ïîâåðòàþñÿ 
äî ðîáîòè”
Після де ретної відп ст и
та народження сина за-
ст пниця мера Ірена Кіль-
чиць а знов з’явилася на
п бліці. Разом із донь ою
Моні ою в с бот вона
поб вала на Міжнародно-
м фестивалі "Золота Лі-
лія". А до то о взяла
часть дефіле на по азі
фонд "Анти-СНІД" під
час У раїнсь о о тижня
моди. С ориставшись на-
одою, "Хрещати " спро-
б вав довідатися, чим
збирається займатися па-
ні Кільчиць а.

— ²ðåíî Ðåîíîëüä³âíî, êîëè ïðè-
ñòóïàºòå äî ðîáîòè?

— Ôàêòè÷íî ÿ âæå íåþ çàéìà-
þñÿ, îñê³ëüêè ìèíóëîãî òèæíÿ
ê³ëüêà ðàç³â áóëà â ìåð³¿. Äî 23
ëèñòîïàäà ó ìåíå îô³ö³éíî äåê-
ðåòíà â³äïóñòêà, òà âæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì äóìàþ ïðèñòóïèòè äî
ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. Òèì ïà÷å, ùî
íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà ó ìåíå âæå
ïðèçíà÷åíå çàñ³äàííÿ ó Êè¿âðàä³.

— Çàéìàòèìåòåñÿ òèìè ñàìèìè
ñôåðàìè?

— Äóìàþ òàê, õ³áà ùî äîäàñòü-
ñÿ ùå ÿêàñü ñôåðà.

(×óòêè ïðî òå, ùî ¿¿ ìàþòü
ïðèçíà÷èòè íà ïîñàäó êåð³âíèêà
Êè¿âçåìó, ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà íå êî-
ìåíòóº, à îñü ïîãîâîðèòè ïðî
îñîáèñòå æèòòÿ íå â³äìîâèëà-
ñÿ.)

— Ç õðåùåíèìè áàòüêàìè äëÿ
ìàëþêà âæå âèçíà÷èëèñÿ?

— Òàê. Äî öåðêâè Ìàðêà ïî-
íåñóòü Îëüãà Áîãîìîëåöü òà Ñòå-
ïàí ×åðíîâåöüêèé.

— ßê³ âàø³ âðàæåííÿ â³ä ôåñòè-
âàëþ?

— Íà öüîìó ñâÿò³ ÿ âïåðøå,
òà ìåí³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Âî-
íî íàâ³ÿëî ìåí³ ñïîãàäè ç äè-
òèíñòâà, êîëè âïåðøå ïîáóâàëà
â öèðêó, õî÷à òàì áóâ ìåíøèé
ìàíåæ ³ çíà÷íî ìåíøå ëþäåé.
Äóæå âàæëèâî, ùî Ë³ë³ÿ Ïîäêî-
ïàºâà ïðîâîäèòü òàêèé ôåñòè-

âàëü, íà ÿêîìó äèòÿ÷³ òà þíàöü-
ê³ êîëåêòèâè ìîæóòü ïîêàçàòè
ñâî¿ òàëàíòè. Ðàäà, ùî âîíà ìå-
íå çàïðîñèëà. ß ïðèéøëà íå ñà-
ìà, à ç äîíå÷êîþ. Õî÷à âîíà ùå
ìàëåíüêà, àëå òàêîæ ó çàõâàò³

Розмовляла Тетяна КОТИК

Разом із омандою Леоніда
Черновець о о працювати в ме-
рію Ірена Кільчиць а прийшла
після виборів 2006 ро . До то-
о б ла віце-президентом “Пра-
ве с-Бан ”. На посаді заст п-
ни а олови КМДА пані Кіль-
чиць а опі валася сферами
охорони здоров’я та соціально-
о захист , тор івлі, пар вання.
Займалася вона та ож столич-
ним зоопар ом та проблемою
безприт льних тварин. За її ро-
боти змінилося ерівництво
Жовтневої лі арні та стоматоло-
ічної полі ліні и. Проведені ба-
аторазові перевір и та впоряд-
вання зон пар вання і місь их

рин ів. Рез льтатами роботи
стало значне збільшення надхо-
джень до бюджет . Напри лад,
лише за рах но пар вання во-
ни зросли вдесятеро.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ìàéæå ì³ñÿöü ïðåäñòàâíèêè
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó ðàçîì ³ç ôà-
õ³âöÿìè Óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàð-
íî¿ ìåäèöèíè òà ñàí³òàðíî-åï³-
äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ïåðåâ³ðÿ-
ëè ñòîëè÷í³ ðèíêè. Çä³éñíèëè
54 âè¿çäè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ îö³íþ-
âàëè ï³äãîòîâêó òîðãîâåëüíèõ
ïëîù äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïå-
ð³îäó.

Àäì³í³ñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâ ïðî-
âåëè çíà÷í³ ðîáîòè äëÿ ïîë³ï-
øåííÿ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî ñòà-
íó ðèíê³â, çðîáèëè âèñíîâîê ïå-
ðåâ³ðÿëüíèêè. Çà ³íôîðìàö³ºþ
Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà
ïîáóòó, íà ñüîãîäí³ íàéë³ïøå
ïðàöþþòü êîìóíàëüí³ ðèíêè,
çîêðåìà “Áåññàðàáñüêèé”, “Âî-

ëîäèìèðñüêèé”, “Æèòí³é” òà
“Ëóê’ÿí³âñüêèé”.

Õîðîø³ ïîêàçíèêè ïðîäåìîí-
ñòðóâàëî òàêîæ ÒÎÂ “Ðåìîíò-
íèê”. Íà ì³ñö³ ñòàðåíüêîãî áà-
çàð÷èêà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
çáóäóâàëè ñó÷àñíèé ðèíêîâèé
êîìïëåêñ. Íîâ³ ïðèì³ùåííÿ çâî-
äÿòü òàêîæ íà “Â³äðàäíåíñüêî-

ìó”, à íà Êóðåí³âö³ óæå â³äêðè-
ëè ïàâ³ëüéîí íà 161 ì³ñöå äëÿ
ïðîäàâö³â çîîòîâàð³â.

Äåñÿòèð³÷÷ÿ çáèðàºòüñÿ ñâÿòêó-
âàòè íàñòóïíî¿ ñóáîòè Îäåñüêèé
ðèíîê. Ç òàêî¿ íàãîäè âëàøòóþòü
âèñòàâêó-ïðîæàæ âèðîá³â íàðîä-
íèõ ìàéñòð³â, çàïëàíîâàíî âè-
ñòóï Òåàòðó ëÿëüîê ³ íàâ³òü ìî-
äåëüíèé ïîêàç îäÿãó.

Ïîë³ïøèòè ðîáîòó ïîðåêîìåí-
äóâàëè ðèíêàì “Ðåã³íà”, ùî ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, “Îïòè-
ìà” (Äåñíÿíñüêèé), “Âèíîãðà-

äàð” (Ïîä³ëüñüêèé). Ñåðåä ãîëîâ-
íèõ íåäîë³ê³â íàçèâàþòü íàñàìïå-
ðåä íåäîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü êîíòåé-
íåð³â äëÿ ñì³òòÿ. Ïîäåêóäè âñ³ëÿ-
êèé íåïîòð³á ëåæèòü êóïàìè ïî-
ñåðåä òîðãîâåëüíèõ ðÿä³â. Íà áà-
ãàòüîõ ðèíêàõ íå çààñôàëüòîâàíî
äîð³æêè, íå îáëàøòîâàíî ì³ñöÿ
äëÿ ïðîäàâö³â. ßêùî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì íåäîë³êè íå óñóíóòü, ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïîðóøóâàòèìå ïè-
òàííÿ ïðî çàêðèòòÿ òîðãîâåëüíèõ
ìàéäàí÷èê³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó
àíòèñàí³òàðíîìó ñòàí³

Íàéë³ïøå ïðàöþþòü 
êîìóíàëüí³ ðèíêè
Ìåð³ÿ ïåðåâ³ðèëà ï³äãîòîâêó òîðãîâåëüíèõ ïëîù äî çèìè
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
”Õðåùàòèê”

Фахівці ГУ з питань тор-
івлі та поб т перевірили
54 підприємства рин ової
мережі столиці, де реалі-
з ють здебільшо о про-
д ти харч вання. Аналі-
з вали під отов до ро-
боти в осінньо-зимовий
період, бла о стрій тери-
торії та облашт вання
прод тових баз. Я з’я-
с валося, найліпший сані-
тарно-технічний стан се-
ред ом нальних рин ів
"Бессарабсь о о", "Жит-
ньо о", "Л ’янівсь о о".
Значно ірше працюють
приватні, особливо від-
далених від центр райо-
нах. Одна з оловних
проблем банальна: немає
смітни ів, а відповідно —
ори по идь ів поряд із
прод тами.

Найліпший санітарно-технічний стан серед ом нальних рин ів
"Бессарабсь о о", "Житньо о", "Л ’янівсь о о"
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Ãðîìàäñüêèì ðîáîòàì — 
ñîö³àëüíî-êîðèñíó ñïðÿìîâàí³ñòü
У рам ах розпорядження олови Київсь ої місь ої державної

адміністрації від 29 вересня 2008 ро №1335 “Про проведення осінньо-
о місячни а з бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о ста-
н міста 2008 році” Київсь а місь а сл жба зайнятості проводить ро-
бот я з підприємствами міста, та і з іншими роботодавцями з ор-
анізації та проведення оплач ваних ромадсь их робіт.
Серед об’є тів, я ими постійно опі ється столична сл жба зайня-

тості, — пар льт ри ім. М. Рильсь о о, Державний істори о-меморіаль-
ний Л ’янівсь ий заповідни , СК “Льодовий стадіон”, ладовище “Лісо-
ве”, Пар льт ри та відпочин “Перемо а”, Національний м зей історії
ВВВ, ДУ “М зей народної архіте т ри та поб т У раїни”.
Цьо о ро ладено 162 до овори на створення майже 4 тисяч тим-

часових робочих місць. За 9 місяців поточно о ро понад 7,6 тис. без-
робітних взяли часть в ромадсь их роботах.
Безробітні ви он вали підсобні роботи з озеленення та прибирання

територій міста Києва, омпле сно о прибирання та тримання б дин ів.
Прийняті зміни до Положення про порядо ор анізації та проведення

оплач ваних ромадсь их робіт, я і врахов ють в перш чер інтереси
роботодавця та дозволяють значно розширити обся и проведення та-
их робіт я в людсь их, та і в фінансових рес рсах. Я що раніше до
тимчасових ромадсь их робіт відносились лише не валіфі овані робо-
ти, то зараз є можливість ви онання поряд з не валіфі ованими та ож
валіфі овані роботи рам ах оплач ваних ромадсь их робіт. Тривалість
часті в ромадсь их роботах для безробітних осіб становить с марно
до 180 днів протя ом алендарно о ро .
Слід зазначити, що об’є ти проведення ромадсь их робіт на наст п-

ний рі визначаються місь ою владою та ромадою, і лише тоді та і ро-
боти мають соціально- орисн спрямованість, відповідають потребам
міста та сприяють йо о соціальном розвит .
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Ãðèâíÿ
ïðîäîâæóº
çíåö³íþâàòèñÿ

Ó÷îðà íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó
ðèíêó òîðãè àìåðèêàíñüêîþ âàëþòîþ â³ä-
áóâàëèñÿ â ä³àïàçîí³ 6,15—6,35 ãðí/$ 1.
Íàöáàíê çàÿâèâ ó÷îðà ïðî íàì³ð âèéòè íà
ì³æáàíê³âñüêèé ðèíîê ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî-
äàæó âàëþòè ç 5,5 ãðí/$. Âîäíî÷àñ â îá-
ì³ííèêàõ äîëàð ó÷îðà ïðîäàâàëè çà êóðñîì
6,20—6,35 ãðí çà îäèíèöþ àìåðèêàíñüêî¿
âàëþòè. Íàãàäàºìî, ùî íàïåðåäîäí³ ðàäà
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ôàêòè÷íî, â³äìîâè-
ëàñÿ â³ä ïðîãíîçíîãî êîðèäîðó êóðñó ãðèâ-
í³ íà 2008 ð³ê ³ ñèñòåìè ³ñíóâàííÿ òðüîõ
êóðñ³â íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè.

Ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà Íàö³îíàëüíèé áàíê
çíîâó çíèçèâ îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâí³ äî ð³â-
íÿ 5,3500 UAH/USD, à òîðãè íà ì³æáàí-
ê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó çàê³í÷èëèñÿ â
ä³àïàçîí³ 6,1—6,2 ãðí/$ 1

Óðÿä îáìåæèòü 
³ìïîðò

Ñüîãîäí³ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ìîæå ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ïðî îáìåæåííÿ ââåçåííÿ â
êðà¿íó áàãàòüîõ òîâàð³â àæ äî ïîâíî¿ çàáî-
ðîíè íà ¿õí³é ³ìïîðò. Íà òàêå ð³øåííÿ óðÿä
çìóøåíèé ï³òè ó çâ'ÿçêó ç ð³çêèì çðîñòàí-
íÿì íåãàòèâíîãî ñàëüäî òîðãîâåëüíîãî áà-
ëàíñó â êðà¿í³. Çà òðè êâàðòàëè 2008 ðîêó
âîíî äîñÿãëî ìàéæå $ 15 ìëðä, òîä³ ÿê çà
âåñü ìèíóëèé ð³ê öåé ïîêàçíèê ñêëàâ ì³-
íóñ 7,9 ìëðä.

Îáìåæåííÿ çîâí³øí³õ çàêóï³âåëü äàñòü
çìîãó çíÿòè òèñê, ùî íèí³ ÷èíÿòü ³ìïîð-
òåðè íà êóðñ ãðèâí³, òèì ñàìèì çíèæóþ÷è
éîãî. Îäíî÷àñíî ç ð³øåííÿì ïðî îáìåæåí-
íÿ ³ìïîðòó óðÿä óâåäå ïåðåë³ê òîâàð³â, ÿê³
âêðàé ïîòð³áí³ äëÿ åêîíîì³êè é ãðîìàäÿí
êðà¿íè, àëå â íàñ ¿õ íå âèðîáëÿþòü. Öÿ ãðó-
ïà — òàê çâàíèé êðèòè÷íèé ³ìïîðò. Ó íî-
âèé ïåðåë³ê êðèòè÷íîãî ³ìïîðòó øâèäøå çà
âñå ââ³éäóòü íàôòîïðîäóêòè, íàôòà, ãàç, ë³-
êàðñüê³ ïðåïàðàòè, êàêàî-áîáè, ïàëüìîâà
îë³ÿ òà ³íøà ñèðîâèíà äëÿ õàð÷îâî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³. Êð³ì òîãî, ïåðåë³ê ïîïîâíèòü-
ñÿ çà ðàõóíîê îáëàäíàííÿ, ùî íå âèðîá-
ëÿºòüñÿ â Óêðà¿í³. "Ïðîöåäóðà îôîðìëåí-
íÿ êðèòè÷íîãî ³ìïîðòó ìàº íà óâàç³ ìèòí³
ï³ëüãè é â³äñóòí³ñòü ÏÄÂ",— ïîÿñíþþòü ó
Ì³íåêîíîì³êè.

Íà òîìó, ùî âêðàé ïîòð³áíî îíîâèòè òà-
êèé ïåðåë³ê, íàïîëÿãàëè é Ïðåçèäåíò, ³
Íàöáàíê. Â³êòîð Þùåíêî ñâî¿ì óêàçîì
ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ çàêëèêàâ Êàáì³í ââåñòè
â ä³þ ïåðåë³ê òîâàð³â êðèòè÷íîãî ³ìïîðòó.
À ÍÁÓ ðîçãëÿäàâ ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàí-
íÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî âèçíà-
÷åííÿ êóðñó ïðîäàæó âàëþòè äëÿ ³ìïîðòå-
ð³â êðèòè÷íîãî é íåêðèòè÷íîãî ³ìïîðòó.
Òàê, ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ïðàâî íà êóï³âëþ
âàëþòè çà îô³ö³éíèì êóðñîì çìîæóòü ìà-
òè ò³ëüêè ³ìïîðòåðè åíåðãîíîñ³¿â, òåõíî-
ëîã³é ³ îáëàäíàííÿ. "Òàêèì ÷èíîì Íàö³î-
íàëüíèé áàíê íàìàãàºòüñÿ îáìåæèòè äî-
ñòóï äî âàëþòè ³ìïîðòåð³â ³íøèõ òîâàð³â ³
ïîñëóã,— ñêàçàâ äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê
Âîëîäèìèð Ëàíîâèé.— ² öå ñóìíî, áî îá-
ìåæóº ðîçâèòîê êðà¿íè"

ÌÂÔ íå âèñòà÷àº
êîøò³â

Ó÷îðà ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Âåëèêîáðèòàí³¿
Ãîðäîí Áðàóí çàÿâèâ, ùî Ì³æíàðîäíèé âà-
ëþòíèé ôîíä ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ êîøò³â
äëÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè êðà¿íàì ó áîðîòü-
á³ ç íàñë³äêàìè ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè.
"ÌÂÔ, çã³äíî ç éîãî çàÿâîþ, ìàº $ 250
ìëðä äëÿ íàäàííÿ ïîçèê êðà¿íàì, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó ñòàí³ êðèçè, ïðîòå öèõ êîø-
ò³â ìîæå âèÿâèòèñÿ çàìàëî",— ñêàçàâ Ãîð-
äîí Áðàóí. Çà éîãî ñëîâàìè, íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ôîíä ðåôîðìóþòü, à êðà¿íè-äîíîðè
ö³º¿ ñòðóêòóðè, ÿê³ ìàþòü äîñòàòí³ ô³íàí-
ñîâ³ ðåñóðñè (Êèòàé òà êðà¿íè Ïåðñüêî¿ çà-
òîêè.— "Õðåùàòèê"), íàäàäóòü ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó

Під от вав Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для "Хрещати а"
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Íåïîòð³áíà äîïîìîãà
Çàõ³ä íàäàâ Óêðà¿í³ ïîçèêó â $ 16 ìëðä, àáè çàðîáèòè íà í³é
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

У раїнсь і політи и не мож ть
знайти спільної точ и зор на
шляхи виход з е ономічної ри-
зи, що нас вається. Тим часом
фінансов допомо нашій раїні
нама аються дати міжнародні
фінансові інстит ти, та і, я
Міжнародний валютний фонд.
Втім, на д м аналіти ів, на-
справді допомо а МВФ може
оберн тися ще більшими фінан-
совими втратами для е ономі и
нашої раїни найближчом
майб тньом . Крім то о, роші
рано чи пізно треба б ти повер-
тати з відсот ами.

Боротьба з повітряними
млинами

Ó÷îðà ïàðëàìåíò òàê ³ íå ñïðîì³ãñÿ
óõâàëèòè "ïàêåò" àíòèêðèçîâèõ çàêîíî-
ïðîåêò³â äëÿ âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿ â ô³-
íàíñîâîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè. Òèì ÷à-
ñîì, ÿê ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" ãîëîâà
ðàäè ÍÁÓ Ïåòðî Ïîðîøåíêî, ñâ³òîâà
êðèçà ç ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó âæå ïî÷àëà
ïåðåõîäèòè â ðåàëüíó åêîíîì³êó Óêðà-
¿íè. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðî öå ñâ³ä÷èòü ïà-
ä³ííÿ íà 25 % êîòóâàííÿ àêö³é â³ò÷èçíÿ-
íèõ ðåñóðñíèõ êîìïàí³é, ó òîìó ÷èñë³ â
ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éí³é ãàëóç³. "Öå ìàº âå-
ëèêå çíà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè, â ÿê³é ã³ð-
íè÷î-ìåòàëóðã³éíà ãàëóçü º áàçîâîþ ãà-
ëóççþ åêîíîì³êè",— íàãîëîñèâ Ïåòðî
Ïîðîøåíêî. Íà äóìêó ãîëîâè ðàäè ÍÁÓ,
íàðàç³ âñ³ ïîë³òè÷í³ ÷âàðè òà ïðîòèñòî-
ÿííÿ ìàþòü áóòè â³äêëàäåí³ çàäëÿ âðåãó-
ëþâàííÿ ïðîáëåì ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó
åêîíîì³êè, àáè óíèêíóòè çàãîñòðåííÿ
êðèçè òà ìîæëèâîãî ïåðåãð³âàííÿ åêîíî-
ì³êè êðà¿íè. Äîïîìîãà ÌÂÔ íàðàç³, íà
ïåðåêîíàííÿ Ïåòðà Ïîðîøåíêà, º àêòó-
àëüíîþ, îäíàê ïîë³òè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ
ì³æ îðãàíàìè äåðæâëàäè ãàëüìóº âëèâàí-
íÿ â åêîíîì³êó êðà¿íè ³íîçåìíèõ ãðîøåé.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñë³â Ïåòðà Ïîðîøåí-
êà, ñòàí ñïðàâ ó îêðåìèõ ãàëóçÿõ åêîíî-
ì³êè ç êîæíèì äíåì ïîã³ðøóºòüñÿ: â êðà-
¿í³ âæå ïðèçóïèíèëè ðîáîòó 23 äîìåíí³
ïå÷³, îáñÿãè áóä³âíèöòâà âïàëè â³ä ïî-
÷àòêó ðîêó íà 35 %, íåãàòèâíå ñàëüäî çîâ-
í³øíüî¿ òîðã³âë³ ñÿãíóëî íàéâèùî¿ ç 2001
ðîêó ïîçíà÷êè.

Îäíàê, íà äóìêó åêñïåðò³â, çâîë³êàííÿ
ç ïðèéíÿòòÿì àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â ñïðè-
÷èíåíå ïî÷àòêîì áîðîòüáè çà ãðîø³ ÌÂÔ
òà ïîäàëüøó ¿õíþ äîëþ, îñê³ëüêè íàðàç³
º âèñîê³ ðèçèêè ìàí³ïóëÿö³é äîâêîëà ¿õ-
íüîãî âèêîðèñòàííÿ òà ñïðÿìóâàííÿ.

Ç³ ñâîãî áîêó, ÌÂÔ òàêîæ âèãðàº â³ä
ñèòóàö³¿ ç ïîçèêîþ: ïðèêðèâàþ÷èñü áî-
ðîòüáîþ çà äîëþ áàíê³â ç ³íîçåìíèì êà-
ï³òàëîì, ÌÂÔ íàâ'ÿçóº êðà¿í³ ñâî¿ óìî-
âè, âèã³äí³ ñàìå éîìó.

Ч жі роші не “вилі ють”
е ономі

Ç³ ñâîãî áîêó, áàíê³ðè òà ô³íàíñèñòè
ïîçèòèâíî îö³íþþòü áàæàííÿ âëàäè óõâà-
ëèòè "àíòèêðèçîâ³" çàêîíîïðîåêòè, íàãî-
ëîøóþ÷è íà òîìó, ùî âëèâàííÿ â ô³íàí-
ñîâèé ñåêòîð ãðîøåé ÌÂÔ óíåìîæëè-
âèòü åêîíîì³÷íèé îáâàë, àíàëîã³÷íèé òî-
ìó, ÿêîãî íåùîäàâíî çàçíàëà ²ñëàíä³ÿ.

Îäíàê ïîçèêè ìîæíà áóëî á ³ óíèêíó-
òè, àäæå ÍÁÓ ìàº ìàéæå $ 40 ìëðä âà-
ëþòíèõ çàïàñ³â. "Ïðîòå ÿêùî äèâèòèñÿ â
ìàéáóòíº òà ïàì'ÿòàòè, ùî íàì äîâåäåòü-
ñÿ ãàñèòè êîðîòêîñòðîêîâèé áîðã, òî íà
íàñòóïíèé ð³ê òàêèé êðåäèò íàì óêðàé
ïîòð³áíèé",— ñêàçàâ "Õðåùàòèêó" ãîëî-
âà Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â Îëåê-
ñàíäð Ñóãîíÿêî. Áàíê³ð ç îïòèì³çìîì äè-
âèòüñÿ â ìàéáóòíº òà íàãîëîøóº, ùî íà-
ðàç³ â óêðà¿íñüê³é áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ íå-
ìàº êðèçè, à º ëèøå ïàí³êà.

Äóìêó êîëåãè ï³äòðèìóº ³ Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî, ÿêèé íàãîëîñèâ "Õðåùàòèêó", ùî

ïåâí³ òðóäíîù³ º, òà ç äîïîìîãîþ ÌÂÔ
³ çà óìîâè çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè ã³ëîê âëà-
äè çíà÷íèõ ïîòðÿñ³íü óäàñòüñÿ óíèêíóòè.
"Ïîïðè çíà÷í³ ðîçðèâè, ð³âåíü ë³êâ³äíî-
ñò³ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â çàëèøàºòüñÿ âèñî-
êèì, à ÷àñòêà ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â —
íèçüêîþ",— ñêàçàâ ïàí Ïîðîøåíêî.

Îäíàê, íà äóìêó ô³íàíñèñò³â òà åêñ-
ïåðò³â ô³íàíñîâî¿ ñôåðè, ç îäíîãî áîêó,
çàëó÷åííÿ ïîçèêè ÌÂÔ º ï³äòâåðäæåí-
íÿì òîãî, ùî ñòàí ñïðàâ çíà÷íî çàãðîç-
ëèâ³øèé, àí³æ éîãî íàìàãàþòüñÿ ³íòåð-
ïðåòóâàòè äåðæñëóæáîâö³, à ÌÂÔ ïðîñ-
òî áî¿òüñÿ, ùî â Óêðà¿í³ ñòàíåòüñÿ îáâàë
åêîíîì³êè. À ç äðóãîãî áîêó, åêñïåðòè
ïðèïóñêàþòü ìîæëèâ³ñòü òîãî, ùî ô³íàí-
ñîâèé ðåñóðñ, íàäàíèé óêðà¿íñüêîìó óðÿ-
äîâ³, áóäå íèì âèêîðèñòàíèé äëÿ âëàñíèõ
ö³ëåé. ×åðåç öå, ôàêòè÷íî, é â³äáóâàºòü-
ñÿ ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ôðàêö³ÿìè ïàðëà-
ìåíòó, àäæå ÁÞÒ, ÿêèé ìàº âñþ ïîâíî-
òó åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â, "ïðîøòîâõóº" âè-
ã³äí³ éîìó çàêîíîïðîåêòè òà ð³øåííÿ.

Òàê, ïîïðè íàä³¿ íà ³íîçåìí³ ïîçèêè, ùî
í³áèòî ìàþòü óðÿòóâàòè êðà¿íó â³ä äåôîë-
òó, íà äóìêó åêñïåðò³â, ñèòóàö³ÿ îäíàê ïî-
ã³ðøóâàòèìåòüñÿ, ³ êðèçà ñÿãíå àïîãåþ íà-
ñòóïíîãî ðîêó. "Ðåéòèíã ñâ³òîâî¿ äîâ³ðè
Standard&Poor's äî Óêðà¿íè çàñâ³ä÷óº
âêðàé íèçüê³ ïîêàçíèêè: ëþäè áîÿòüñÿ
âêëàäàòè êîøòè â íàøó åêîíîì³êó", — ç³-
çíàâñÿ "Õðåùàòèêó" äèðåêòîð êè¿âñüêîãî
ïðåäñòàâíèöòâà Forex4you Âëàäèñëàâ
Ïëàêñ³í. Îòîæ åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ òà
ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ëèøå ïîã³ð-
øóâàòèìóòüñÿ. Åêñïåðò ïåâåí, ùî ó ðàç³
çðîñòàííÿ êóðñó äîëàðà äî 6,20—6,30
ãðí/$1 íàéáëèæ÷èìè äíÿìè â³í çàêð³-
ïèòüñÿ íà òàêîìó ð³âí³ äî ê³íöÿ ïîòî÷íî-
ãî ðîêó. Ñòîñîâíî æ ïîçèêè ÌÂÔ ïàí
Ïëàêñ³í çàçíà÷àº, ùî í³ÿêèõ ³ëþç³é òóò
áóòè íå ìîæå: áîðãè äîâåäåòüñÿ ïîâåðòà-
òè Óêðà¿í³, ùî ñïîâ³ëüíèòü ¿¿ åêîíîì³÷-
íèé ðîçâèòîê íà íàéáëèæ÷èõ ï'ÿòü ðîê³â.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðîãíîçè Ïåòðà Ïîðî-
øåíêà îïòèì³ñòè÷í³ø³: ãîëîâà ðàäè ÍÁÓ
ïåðåêîíóº, ùî êðèçà â Óêðà¿í³ òà ¿¿ íà-
ñë³äêè â³ä÷óâàòèìóòüñÿ ëèøå ïðîòÿãîì
äâîõ ðîê³â.

À âò³ì, íà äóìêó åêñïåðò³â, øâèäêà
çãîäà ÌÂÔ íàäàòè Óêðà¿í³ ïîçèêó ñâ³ä-
÷èòü ïðî íàâ'ÿçóâàííÿ ïåâíèõ óìîâ, îá-
òÿæëèâèõ äëÿ åêîíîì³êè êðà¿íè òà ãà-
ìàíö³â ãðîìàäÿí. Çîêðåìà ÌÂÔ, îêð³ì
â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿ ãðîøèìà, çî-
áîâ'ÿæå óðÿä óâåñòè ïëàâàþ÷èé êóðñ
ãðèâí³. À öå ôàêòè÷íî îçíà÷àº, ùî éî-
ãî â ñâî¿õ ö³ëÿõ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü
ñïåêóëÿíòè, ùî ïðèçâåäå äî ùå á³ëüøî¿
äåñòàá³ë³çàö³¿ íà âàëþòíîìó ðèíêó êðà-
¿íè. Ç ³íøîãî áîêó, ÌÂÔ æîðñòêî êîí-
òðîëþâàòèìå îá³ã ãîò³âêè â ðàìêàõ áî-
ðîòüáè ç ³íôëÿö³ºþ. Îäíàê ñòðèìóâàí-
íÿ ³íôëÿö³¿ òàêèìè ìåòîäàìè â Óêðà¿í³
ìîæå ñïðè÷èíèòè òðèâàëó åêîíîì³÷íó
êðèçó.

Çà ñëîâàìè æ áàíê³ð³â, Óêðà¿íà ñïðî-
ìîæíà âïîðàòèñÿ áåç äîïîìîãè ÌÂÔ,
àäæå çàïàñ ë³êâ³äíîñò³ ó áàíê³â º, à ìàê-
ðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ìîæíà äî ê³íöÿ
ðîêó âèïðàâèòè, ñêàñóâàâøè îáìåæåííÿ,
ïåðåäáà÷åí³ ÷ëåíñòâîì Óêðà¿íè â ÑÎÒ. Çà
ïðîãíîçàìè æ ñàìîãî ÌÂÔ, íàâ³òü çà
íàéã³ðøîãî ðîçâèòêó ïîä³é 2009 ðîêó
ÂÂÏ êðà¿íè çðîñòå íà 2 %, ³ öå íà òë³ ðå-
öåñ³¿ áàãàòüîõ êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâðîïè òà
ÑØÀ. À ïðîãíîçè ùîäî çðîñòàííÿ ÂÂÏ
Óêðà¿íè ÌÂÔ íà ïîòî÷íèé ð³ê ïîë³ï-
øèâ, ï³äâèùèâøè ïîêàçíèê ç 5,4 äî 6 %.
Â òîé ÷àñ, ÿê ô³íàíñîâà êðèçà íàáèðàº
îáåðò³â íà ñâ³òîâèõ ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ.
Òîìó, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, äîö³ëüíîñò³
â ãðîøàõ ÌÂÔ íàðàç³ íåìàº. Íà ¿õíþ
äóìêó, ïîçèêà ìîãëà ñòàòè àðãóìåíòîì
çàõ³äíèõ ïîë³òèê³â òà ô³íàíñèñò³â äëÿ
óêðà¿íñüêî¿ âëàäè, àáè òà â³äòåðì³íóâàëà
àáî ñêàñóâàëà äîñòðîêîâ³ âèáîðè äî ïàð-
ëàìåíòó
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Народні деп тати зволі ають з прийняттям анти ризових за онопрое тів для стабілізації
фінансово о се тор раїни
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Æèâîãî ñëîâà ïðàãíó, ÿê âîãíþ
Òâîð÷³ñòü Îëåêñ³ÿ Äîâãîãî çäàâíà â³äîìà øàíóâàëüíèêàì ïîåòè÷íîãî ñëîâà

Ö³ëêîì ñëóøíî ëàóðåàò Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ 
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà Ëåîí³ä Òàëàëàé
íàçèâàº ³ìåíèòîãî êîëåãó “íî-
âàòîðîì ìàëèõ ôîðì”. Äëÿ
Îëåêñ³ÿ Äîâãîãî – öå, ÿê ïðà-
âèëî, êàòðåíè òà âîñüìèðÿäêî-
â³ ì³í³àòþðè. Àâòîð óì³º íà òà-
êîìó êðèõ³òíîìó îáðàçíîìó
ïëàöäàðì³ ñêàçàòè ëàêîí³÷íî é
ïðîñòî ïðî ñêëàäíå: äîáðî ³ çëî,
ëþáîâ ³ íåíàâèñòü, â³÷í³ñòü ³
ìèòü. “Áåçñìåðòíà ò³ëüêè ïðîñ-
òîòà”,– ñòâåðäæóº ð³çüáÿð ëàï³-
äàðíèõ ôîðìóëþâàíü, ³ éîìó,
ïîïðè âñ³ çàñòåðåæåííÿ, â³ðèø.
Âåëèêå çíà÷åííÿ òóò ìàº îðãà-
í³÷íå ïîºäíàííÿ çð³ëîñò³ õèñòó
ç íåâèãàñëèì, âî³ñòèíó äèòèí-
íèì äàðîì áà÷èòè íåçâè÷àéíå â
ïîâñÿêäåííîìó, â³ðèòè, ùî ñà-
ìå ïîåç³ÿ äîïîìàãàº óøëÿõåò-
íþâàòè íàâêîëèøíþ ä³éñí³ñòü ³
äîëàòè ñóºòó ñóºò. 

Îëåêñ³é Äîâãèé íå ñîðîìèòü-
ñÿ íà¿âíîãî ñïðèéíÿòòÿ ë³ðèêè
ÿê ïðîòèñòîÿííÿ ñ³ð³é ïðîç³

áóäí³â. Íàâïàêè, íåð³äêî íàãî-
ëîøóº íà öüîìó é íàìàãàºòüñÿ
ïåðåêîíàòè ÷èòà÷³â ó ñâî¿é íå-
ïîõèòí³é â³ð³: ñëîâî âñåìîãóò-
íº. ² òâîðèòü ëèøå òó ïîåç³þ,
ïîêëèêàííÿ ÿêî¿, ÿê ³ êðàñè, –
ðÿòóâàòè ñâ³ò. Âëàñíå, äëÿ öüî-
ãî àâòîðà âîíè – ïîåç³ÿ òà êðà-
ñà – íåðîçðèâí³, íåïîä³ëüí³, íå-
ðîçç’ºäíàíí³. Ñàìå òàêîþ ïîå-
ç³ºþ ñòàëè íàéêðàù³ ì³í³àòþðè
çá³ðêè, é ñàìå òàê³é ïîåç³¿ àâ-
òîð ñêëàäàº íå òàê óðî÷èñò³, ÿê
îáíàä³éëèâ³ îäè: “À Ïîåç³ÿ òè-
õî ³ çâè÷íî, // ßê ðîñèíêà, íà
ñâ³ò³ æèâå”. (Ö³ëêîì ïðèðîäíå
äëÿ Îëåêñ³ÿ Äîâãîãî íàïèñàííÿ
ñëîâà “Ïîåç³ÿ” – äîñòîòó âèñî-
êîãî éìåííÿ “Óêðà¿íà” – ç âå-
ëèêî¿ ë³òåðè.) 

Ïðîñòî-òàêè äèâóºøñÿ, ÿê íà-
áóòå ïðîòÿãîì äîâãèõ ðîê³â
óì³ííÿ øë³ôóâàòè ðÿäîê çà ðÿä-
êîì íå îáåðíóëîñÿ íà ðåì³ñíèö-
òâî, íå âèõîëîäèëî òâîð÷î¿ ìàé-
ñòåðí³ é íå îñòóäèëî âàòðó ïðè-
ðîäíîãî íàòõíåííÿ. ² â³ä÷óâàºø

âåëèêå ÷èòàöüêå ùàñòÿ, êîëè
âëîâëþºø ïðèíöèïîâî âàæëè-
âå, ðàäøå âèçíà÷àëüíå äëÿ íà-
ðîäæåííÿ ñïðàâæíüî¿ ë³ðèêè:
òðåïåòíå ïëåêàííÿ êîæíî¿ ì³í³-
àòþðè, ñòàâëåííÿ äî â³ðø³â, ÿê
äî íåìîâëÿò. Çâ³äñè ïîñë³äîâíà
áîðîòüáà ïðîòè ïîïñè, áóäü-
ÿêèõ ïðîÿâ³â íåñìàêó, áðóòàëü-
íîñò³. 

Ïðî çàñèëëÿ íèçüêîïðîáíî¿
åñòðàäíîñò³ ìîâèòüñÿ ïðèñòðàñ-
íî, çáîëåíî, ïîäåêîëè íàâ³òü ³ç
â³ä÷àºì: “ ß âæå ñòîìèâñÿ æè-
òè ì³æ í³ê÷åì, // Äå êîæåí âñ³õ
ðîçøòîâõóº ïëå÷åì”. Òà ãîëîâ-
íå âñå æ òàêè ³íøå: â íîâ³é çá³ð-
ö³ ïåðåêîíëèâîþ ïðîòèâàãîþ
ïóñòîïîðîæí³ì ñëîâåñàì ñòàþòü
ñàì³ òâîðè – ïîâíîçåðí³, ëîã³÷-
íî âèâ³ðåí³ é ñòèë³ñòè÷íî îãðà-
íåí³, òâîðè, ñåðöåâèíà ÿêèõ ç³ã-
ð³òà ñèí³âñüêîþ ïðèâ’ÿçàí³ñòþ
äî Óêðà¿íè – ÿê ñó÷àñíî¿, ùå íå
óòâåðäæåíî¿, áà íàâ³òü îñòàòî÷-
íî íå çíàéäåíî¿, òàê ³ ïðàäàâ-
íüî¿, âæå ìàéæå âòðà÷åíî¿. Íà
öüîìó íàãîëîøóºòüñÿ ïîâñÿê÷àñ,
àëå áåç íàäðèâíèõ ³íòîíàö³é.
Ñïîê³éíà òîíàëüí³ñòü ïèñüìà,
âð³âíîâàæåí³ àêöåíòè, çðåøòîþ
àóðà ïðîñâ³òëåíî¿ ìóäðîñò³, ÿêà
ïîºäíóº ³ñêðèñò³ ðîçñèïè ÷èñ-
ëåííèõ ì³í³àòþð â ºäèíå ö³ëå –
êíèæêó, – ³ ïðèâàáëþþòü, ³ ñïî-
íóêàþòü äî ðîçäóì³â íàä òèì, ÿê
âñå æ òàêè ìîæíà, óñâ³äîìëþþ-
÷è âñþ êîìåðö³éíó ñóòí³ñòü ñüî-
ãîäåííÿ, âîçíîñèòè ïîåç³þ äî
íàéâèùèõ ÷åñíîò áóòòÿ – ÷åñ-
íîò, â ÿêèõ â³ä÷óâàºòüñÿ “äèõàí-
íÿ â³÷íîñò³”. 

Îëåêñ³é Äîâãèé íå âòîìëþ-
ºòüñÿ ñòâåðäæóâàòè, ùî ñàìå ¿¿
íåçðèì³ êðèëà ðîçïðîñòåðò³ íàä

ð³äíîþ çåìëåþ. Äëÿ ë³ðè÷íîãî
ãåðîÿ çá³ðêè äîðîãå âñå ¿¿ íåâè-
÷åðïíå ðîçìà¿òòÿ. ² ãîëîñè íåî-
çîðèõ ïðîñòîð³â: “Îäêîëèõàëèñÿ
ñð³áåðí³ äçâîíè. // Çâóêè ëÿãëè
â îïðîçîðåíó ñèíü”. ² áàðâè êðà-
ºâèä³â: “ Ñèíÿ ä³áðîâà. Ñèíÿ
ä³áðîâà…// Ñèíÿ ³ æîâòà ñüîãîä-
í³ Ïîêðîâà”. ² çàïàõè ñòåïîâèõ
îáøèð³â, äå íàâ³òü “ñíè çàïàø-
í³”. À íàä óñå é ÷åðåç óñå, ÿê
ïåðåêîíàíèé ë³ðèê, – “áåçñìåð-
òíå ñëîâî” ìàòåðèíñüêî¿ ìîâè.
Òà ùå – çâè÷àéí³ òðóäàð³, ïðî
ÿêèõ çàáóâàþòü íå ëèøå ïîë³òè-
êè, à, íà æàëü, ³ ìîäåðí³ â³ðøó-
âàëüíèêè. ²íøà ð³÷ – çá³ðêà
“Äèõàííÿ â³÷íîñò³”, ãóñòî íàñå-
ëåíà ëþäüìè, “÷èñòèìè, ÿê
ñëüîçèíà”. Ë³ðè÷íèé ãåðîé
êíèæêè ïî÷óâàºòüñÿ ñåðåä íèõ
â³ëüíî, ëåãêî é ïðèðîäíî, ÿê
ïòàõ ï³ä ÿñíèìè çîðÿìè. Äî íèõ,
îäâ³÷íèõ îðà÷³â òà ñ³ÿ÷³â, ³ ïî-
âåðòàºòüñÿ àâòîð òî äóìêîþ, òî
äóøåþ, êîëè “òèì÷àñîâ³ñòü òÿ-
æ³º íàä â³÷í³ñòþ”, êîëè õî÷åòü-
ñÿ ïî÷óòè ñï³â æàéâîðîíêà ÷è
ïîáà÷èòè, ÿê ñ³äàº íà ïëå÷å òó-
ìàí (òèïîâ³ ìîòèâè íîâî÷àñíî¿
òâîð÷îñò³ ïîåòà). 

Îñîáëèâî ïðîíèçëèâ³ âîíè ó
íàéêðàùèõ âîñüìèðÿäêîâèõ ì³-
í³àòþðàõ – âåðøèíàõ ïë³äíîãî
äîðîáêó Îëåêñ³ÿ Äîâãîãî. Â³í,
ïðîéøîâøè äîâã³ æèòòºâ³ ãîíè,
çíàõîäèòü âëó÷í³ ôîðìóëþâàí-
íÿ ³ äëÿ ï³äñóìêîâèõ óçàãàëü-
íåíü, ³ äëÿ ã³ðêèõ ïåðåäáà÷åíü
÷è é ïðîçð³íü. Ì³öíà ñóâ’ÿçü
äâîõ, ÿê ïðàâèëî, òðàäèö³éíèõ
êàòðåí³â ãëèáèííî ïåðåéíÿòà
òåðïêèì ïîäèõîì ðåàëüíîñò³,
íàñè÷åíà ïîáà÷åíèìè íà âëàñ-
í³ î÷³ ïîäðîáèöÿìè. Í³÷îãî âè-

ãàäàíîãî, íàôàíòàçîâàíîãî –
ëèøå ðåáðèñòà çðèì³ñòü áóòòÿ,
ëèøå íåâòðèìíèé ïëèí ÷àñó ÷å-
ðåç íåïðîñòó á³îãðàô³þ òà íå-
÷åðñòâó äóøó ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ.
À ùå – áåíòåæíå ÷èòàöüêå â³ä-
÷óòòÿ òîãî, ÿê àâòîð ùîäåíü
âäèâëÿºòüñÿ â ðîçøèðåí³ ç³íèö³
÷èñòîãî àðêóøà ïàïåðó é çàâ-
ìèðàº ïåðåä íàðîäæåííÿì êîæ-
íîãî äàâíî î÷³êóâàíîãî ñëîâà:
“Æèâîãî ñëîâà ïðàãíó, ÿê âîã-
íþ. // ß ïåðåä íèì ñâ³é ïîäèõ
çóïèíþ”. 

Òóò çíîâó é çíîâó âðàæàº ïîñ-
ë³äîâí³ñòü, ç ÿêîþ Îëåêñ³é Äîâ-
ãèé â³äñòîþº êëàñè÷í³ ïðàâèëà
ë³ðèêè, áåðåæå ¿¿ ñâÿò³ñòü ³ íà-
ìàãàºòüñÿ âðÿòóâàòè ïðàâ³÷íó
êðà¿íó â³ðøîòâîðåííÿ â³ä áåç-
äóõîâíîñò³, ïðîâ³íö³àë³çìó òà
åñòåòè÷íî¿ ãëóõîòè. Íåçì³ííå
êðåäî àâòîðà – ïîåç³ÿ ÿê îñîá-
ëèâà ôîðìà ìèñëåííÿ – âè÷åð-
ïíî âò³ëþºòüñÿ â ïðîçîð³é îá-
ðàçí³é ñèñòåì³, ÷³òêèõ ðèòìàõ ³
òî÷íèõ ðèìàõ. ª ùå îäíå ïðèê-
ìåòíå íà÷àëî: âíóòð³øíÿ ìóçè-
êà êîæíîãî â³ðøà. Âîíà áðè-
íèòü ëåäü âëîâèìî, àëå çàâæäè
íàäàº ì³í³àòþðàì íåïîâòîðíî¿
ö³ë³ñíîñò³ é ãàðìîí³¿. Öÿ ãëè-
áèííà ìóçèêà ñïðàâæíüî¿ ïîå-
ç³¿ ñóïðîâîäæóº Îëåêñ³ÿ Äîâãî-
ãî â³ä ïåðøèõ çá³ðîê “Çåì-
ëÿ ñï³âàº” òà “×åðåñëî” é äî
íèí³øíüî¿, âåðøèííî¿, ÿêó òà-
êîæ íàçâàíî ïðîñòî, àëå ñèìâî-
ë³÷íî: “Äèõàííÿ â³÷íîñò³”. ¯¿
íåòë³ííèé ñïàäîê ³ íåâèâ÷åí³
óðîêè – â óñ³õ ì³í³àòþðàõ, íà-
ïèñàíèõ ³ç ùàñëèâèì óñâ³äîì-
ëåííÿì íåñïðîñòîâíî¿ ³ñòèíè: â
òâîð÷îñò³ ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè
ëèøå íà ñåáå

Îëåêñ³é ÄÎÂÃÈÉ: “Ò³ëüêè ò³ ëþäè, ÿê³ ìàþòü âèñîêèé
ð³âåíü ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî æ òàêå Ïîåç³ÿ, çäàòí³
ùîñü ÿê³ñíî çì³íèòè íà êðàùå é äîïîìîãòè”
Оле сій Про опович Дов ий —
відомий раїнсь ий поет, засл -
жений діяч мистецтв У раїни,
най ращий раїнсь ий майстер
жанрі орот ої форми поезії.

Автор майже чотирьох десят ів
поетичних збіро , пере ладач і
морист. Він продовж є а тивно

працювати. Йо о ниж и видають
сьо одні не лише в У раїні, а й
Франції, Гр зії, Чорно орії, Ма е-
донії, Р м нії. За майже вісімде-
сят ро ів сво о життя Оле сій
Про опович сти чимало, проте
не збирається з пинятися на до-
ся н том .

— Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âàøó íîâó
êíèæêó...

— ß çäåá³ëüøîãî â³äîìèé ñâî¿ìè êî-
ðîòêèìè â³ðøîâàíèìè ôîðìàìè, à íàä
êíèæêîþ àêòèâíî ïîïðàöþâàâ ïåðåä âè-
äàííÿì îñòàíí³õ 8 ì³ñÿö³â ³ âèð³øèâ ¿¿
íàçâàòè “Äèõàííÿ â³÷íîñò³”, òîìó ùî â
í³é áàãàòî òåì, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñó÷àñíî-
ñò³ é ðåòðîñïåêòèâè â ³ñòîðè÷íîìó êîí-
òåêñò³.

— Ìàëà ôîðìà âèìàãàº íàäçâè÷àéíî¿ òî÷-
íîñò³ ó ñëîâ³, ëàêîí³÷íîñò³, òîæ ñê³ëüêè çàé-
ìàº íàïèñàííÿ îäí³º¿ òàêî¿ ïîåç³¿?

— Ñïðàâä³, êîðîòêà ôîðìà ïîòðåáóº ô³-
ë³ãðàííî¿ òî÷íîñò³. Ó òàêèõ òâîðàõ íåìàº
çàéâèõ ñë³â, ÿê³ ìîæíà áóëî á çàì³íèòè.
Íàïèñàííÿ îäíîãî ÷îòèðèðÿäêîâîãî â³ð-
øà ìîæå çàéìàòè ê³ëüêà ðîê³â. Áóâàº òàê,
ùî äîâãî øóêàºø îäíå-ºäèíå ñëîâî, áî

êîæíå ìàº íàâàíòàæåííÿ. Äî òîãî æ,
îêð³ì çîâí³øíüîãî çì³ñòó, º ³ çì³ñò âíóò-
ð³øí³é.

— ×è ìàºòå óëþáëåí³ òåìè?
— Í³, ÿ ïèøó çàâæäè ïðî òå, ùî ìåí³

ëÿãëî íà äóøó. Í³êîëè íå ðîáèâ çàìîâ-
ëåíü: í³ çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, í³ òåïåð. Êî-

ëè ìåí³ ïðîïîíóâàëè íàïèñàòè íà ïåðøó
ñòîð³íêó â³ðø äî ÿêî¿ñü äàòè, çàâæäè â³ä-
ìîâëÿâñÿ: ó ìåíå äî äàò íåìàº æîäíîãî
òâîðó.

— Áàãàòî âàøèõ ïîåç³é ïîêëàäåíî íà ìó-
çèêó, âîíè ñòàëè ï³ñíÿìè. ßê ïî÷àëîñÿ öå
“îìóçè÷íåííÿ” ïîåç³¿?

— Óïåðøå ïîêëàâ ìî¿ ñëîâà íà ìóçèêó
Áîðèñ Áóºâñüêèé — ãåí³àëüíèé êîìïîçè-
òîð, ÿêèé òåïåð æèâå ó Áåëüã³¿. Ùå îäèí
êîìïîçèòîð — Îëåêñàíäð ßêîâ÷óê, ìåø-
êàº ó Êàíàä³, íàïèñàâ 16 òâîð³â íà ìî¿ ñëî-
âà ³ íèí³ ïðîäîâæóº ðîáîòó, ùîá âèäàòè
äèñê. À ÿêîñü ñèäæó â çàë³ é ÷óþ, ÿê îãî-
ëîøóþòü íà ñöåí³: “Óêðà¿íñüêà íàðîäíà
ï³ñíÿ “Âèøèâàëüíèöÿ”. Ì³é çíàéîìèé êà-
æå: “Òî öå æ òâîÿ ï³ñíÿ! Âèéäè ³ ñêàæè”.
Àëå íàâ³ùî? ß íå ìîæó öüîãî ñêàçàòè, êî-
ëè ëþäè ñï³âàþòü ³ ââàæàþòü ¿¿ íàðîäíîþ,
òî öå äëÿ ìåíå ùàñòÿ é ãîðä³ñòü.

— Ùî âè ìîæåòå ïîðàäèòè ìîëîä³, ÿêà
ïðàãíå ïèñàòè, ïðîòå ñóìí³âàºòüñÿ ó âëàñ-
íèõ ñèëàõ?

— Òîä³ òðåáà, ùîá öÿ ìîëîäà ëþäèíà, ÿêà
ïî÷àëà ïèñàòè, çâåðíóëàñÿ äî äîñâ³ä÷åíèõ
ìàéñòð³â: àáî ²âàíà Äðà÷à, àáî äî Äìèòðà
Ïàâëè÷êà, ùå äî êîãîñü ç â³äîìèõ ìèòö³â
ñëîâà, áî º ëþäè, ÿê³ âèäàëè ïî ê³ëüêà ñëà-
áåíüêèõ êíèæîê, ìîæóòü äóæå áàãàòî ïîâ-
÷àòè, ïðîòå ö³ ïîâ÷àííÿ ò³ëüêè øêîäÿòü.
Àäæå, ùîá äîïîìîãòè òàëàíîâèò³é ëþäèí³,
òðåáà äîêëàñòè áàãàòî çóñèëü ³ â³ääàòè ÷àñ-
òèíêó âëàñíî¿ äóø³. Íàïðèêëàä, ïîåò Ïåò-
ðî Ïåðåáèéí³ñ, ÿêèé  áàãàòî ðîê³â áóâ
ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì “Ë³òåðàòóðíî¿ Óêðà-
¿íè”, — ì³é ó÷åíü. Òàê ñêëàëîñÿ, ùî ñàìå
äî ìåíå ïîòðàïèëè éîãî ðóêîïèñè, ³ ÿ âçÿâ-
ñÿ ¿õ ðåäàãóâàòè. Â³í ñêàçàâ ìåí³: “Âè ï³ä-
íÿëè ìåíå â íåáî ³ ïóñòèëè. Òåïåð ìåí³
âàæêî”. Ò³ëüêè òàê³ ëþäè, ÿê³ ìàþòü âèñî-
êèé ð³âåíü ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî æ òàêå Ïî-
åç³ÿ, çäàòí³ íàäàòè êâàë³ô³êîâàíó äîïîìîãó
ìîëîäèì, ÷àñòî îáäàðîâàíèì ë³òåðàòîðàì

Розмовляла Людмила ЯЗВІНСЬКА
спеціально для “Хрещати а”

Ìèêîëà ßÑÅÍÜ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Творчість Оле сія Дов о о здавна відома шан вальни-
ам поетично о слова. Рівне світіння своєрідно о та-
лант цьо о майстра віршованих мініатюр і сьо одні то
захоплюючи, то прониз ючи до либини д ші, ще раз
підтвердж є неспростовне: справжня ліри а живе на-
віть часи найбільшо о збайд жіння до расно о пись-
менства. Це пере онливо засвідч є нова ниж а з про-
мовистою назвою “Дихання вічності” (Київ, 2008), де
автор не лише вміло ви ористов є вже апробований
образний інстр ментарій, а й тор є нові стеж и в цари-
ні традиційних епітетів та метафор.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про затвердження Порядку визначення 
розміру плати за розміщення реклами 

на транспорті комунальної власності м. Києва
Розпорядження  Київської  міської  державної  адміністрації 

від 15 жовтня  2008  року № 1427

Відповідно до Законів України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, “Про столицю України —
місто�герой Київ”, “Про рекламу” та з метою під�
вищення ефективності використання майна кому�
нальної власності м. Києва:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîç-
ì³ðó ïëàòè çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà
òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà
Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Голова
Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації)

від 15.10.2008 № 1427

Порядок
визначення розміру плати за розміщення реклами на транспорті 

комунальної власності міста Києва

2. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà âèêî-
ðèñòàííÿ ðåêëàìíî¿ ïëîù³ âñåðåäèí³ ðó-

õîìîãî ñêëàäó ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí”:

Ïîðÿäîê ïðèçíà÷åíèé äëÿ îá÷èñëåííÿ
ïëàòè çà âèêîðèñòàííÿ ïëîù ï³ä ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ òà íîñèòü
îáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð äëÿ ï³äïðèºìñòâ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ³ ðåêîìåíäàö³é-

íèé õàðàêòåð äëÿ âñ³õ ³íøèõ ï³äïðè-
ºìñòâ.

1. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà âñòàíîâëåíî-
ãî ðåêëàìíîãî çàñîáó íà ìàéí³ ÊÏ “Êè-
¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”:

Òàáëèöÿ 1

Вид ре ламоносія Одиниця
вимір

Базова плата,
рн.

1.1. Щитова онстр ція за 1 в.м 26,0

1.2. Лайтбо си (світлова асета, плафон)
на ес алаторних т нелях

за 1 в.м 32,0

1.3. Лайтбо си (світлова асета, плафон) в асових залах,
на станціях

за 1 в.м 32,0

1.4. Ре ламні площі під на лей и (сті ери, постери, тощо)
на дверях вестибюлів

за 1 в.м 26,0

1.5. Ре ламні площі під на лей и (сті ери, постери, тощо)
на станціях (стінах, підлозі тощо) та інші

за 1 в.м 26,0

1.6. Бренд вання станції (нестандартна
ре ламно-іміджева прод ція на стінах, підлозі тощо)

за 1 в.м 53,0

1.7. Прапори за одиницю 15,0

3. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìíî¿ ïëîù³ âñåðåäèí³ ðóõîìîãî ñêëà-
äó ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:

Òàáëèöÿ 3

Òàáëèöÿ 2

Назва ре ламомісця Одиниця вимір Базова плата, рн.

2.1. Двері ва онів за 1 в.м 16,0

2.2. Крайній простіно за 1 в.м 16,0

2.3. Верхня панель (техноло ічний периметр) за 1 в.м 16,0

2.4. Центральний простіно за 1 в.м 16,0

2.5. Торець за 1 в.м 16,0

2.6. С іс за 1 в.м 16,0

2.7. Пор чні за одиницю 1,0

4. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìíî¿ ïëîù³ çîâí³ îäíîãî âàãîíó ðó-
õîìîãî ñêëàäó:

Òàáëèöÿ 4

Вид ре ламоносія Одиниця вимір Базова плата, рн.

3.1. Констр ції та наліп и в салонах за 1 в.м 28,0

* Áàçîâà ïëàòà çì³íþºòüñÿ çàëåæíî â³ä äîâæèíè íàçåìíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
øëÿõîì ìíîæåííÿ íà êîðèãóþ÷èé êîåô³ö³ºíò:

— çà îäèíèöþ ðóõîìîãî ñêëàäó äîâæèíîþ á³ëüøå 17,0 ì çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò 1,4;
— çà ïîäâ³éíó (ñóì³ùåíó) îäèíèöþ ðóõîìîãî ñêëàäó, ùî íàäàºòüñÿ ÿê ºäèíèé ðåê-

ëàìîíîñ³é, çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò 0,7.
Áàçîâà ïëàòà çì³íþºòüñÿ çàëåæíî â³ä ìàðøðóò³â ðóõîìîãî ñêëàäó ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”

øëÿõîì ìíîæåííÿ íà êîåô³ö³ºíò äèôåðåíö³àö³¿ (òàáëèöÿ 8).

5. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà âñòàíîâëåíèé ðåêëàìíèé çàñ³á íà ìàéí³ Êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” òà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:

Òàáëèöÿ 5

Вид ре ламоносія Базова плата, рн.

4.1. Транспортні засоби (тролейб с, трамвай, автоб с)
з терміном е спл атації менше 5 ро ів

1000,0*

4.2. Тролейб с 700,0*

4.3. Трамвай 500,0*

4.4. Автоб с 500,0*

4.5. Ф ні лер 500,0*

4.6. Мі роавтоб с 300,0

4.7. Ва он метрополітен 1650,0

* — âðàõîâàíî ïëàòó çà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ îïîðè êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³.
Áàçîâà ïëàòà çì³íþºòüñÿ çàëåæíî â³ä çîíè ðîçì³ùåííÿ çàñîáó ðåêëàìè øëÿõîì ìíî-

æåííÿ íà êîåô³ö³ºíò äèôåðåíö³àö³¿ (òàáëèöÿ 9).

6. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìà-
ö³¿ íà ìàéí³ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” òà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:

Òàáëèöÿ 6

Вид ре ламоносія Одиниця вимір Базова плата, рн.

5.1. Спеціальна ре ламна онстр ція на
поперечинах між опорами освітлення та
онта тної мережі

за 1 в.м 63,0

7. Ùîì³ñÿ÷íà áàçîâà ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â:

Òàáëèöÿ 7

Вид ре ламоносія Одиниця
вимір

Базова плата,
рн.

6.1. Еле тронний інформаційний носій, розміщений на станціях та
т нелях метрополітен

за 1 в.м 110,0

6.2. Еле тронний інформаційний носій, розміщений всередині
р хомо о с лад метрополітен

за одиницю 3,75

6.3. Прое ційна станов а на станціях метрополітен за 1 в.м 110,0

6.4. Цифрові фоторам и на станціях метрополітен за одиницю 37,0

6.5. Ре ламний дисплей в т нелі метрополітен за одиницю 30000,0

6.6. Інформаційне табло (рядо , що біжить) всередині р хомо о
с лад наземно о транспорт

за одиницю 31,0

8. Ïëàòà çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà
ïðî¿çíèõ êâèòêàõ ñêëàäàº 0,10 ãðí. çà îäè-
íèöþ.

9. Ïëàòà çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òå-
ðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâ òðàíñïîðòó, øëÿõîì
ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿
(áóêëåò³â, ãàçåò, ëèñò³âîê òîùî) ô³çè÷íè-
ìè îñîáàìè â îäÿç³ ç ëîãîòèïàìè êîìïà-
í³é — çàìîâíèêàìè ðåêëàìè ñêëàäàº — 
15 ãðí. ç ô³çè÷íî¿ îñîáè çà äîáó.

10. Ó âèïàäêó ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíîãî
çàñîáó ñêëàäíî¿ êîíô³ãóðàö³¿ ðîçðàõóíîê
ñïëà÷óâàíî¿ ïëîù³ çä³éñíþºòüñÿ ó ìåæàõ

îïèñàíîãî ïðÿìîêóòíèêà (çîâí³øí³ ãàáà-
ðèòè).

11. Ïðè ï³äðàõóíêó ïëîù³ ðåêëàìíîãî
çàñîáó ïëàòà çà íåïîâíèé êâàäðàòíèé ìåòð
áåðåòüñÿ ³ç òî÷íîãî ðîçðàõóíêó áåç îêðóã-
ëåííÿ.

12. Çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â áåç â³äïîâ³äíîãî ïîãîäæåííÿ
òà ç ïîðóøåííÿì âèìîã Ïîðÿäêó, Ðåêëà-
ìîäàâåöü òà Ðîçïîâñþäæóâà÷ ðåêëàìè
ñïëà÷óº â³äïîâ³äíó ïëàòó ç êîåô³ö³ºíòîì
10 çà âåñü ïåð³îä ïîðóøåíü.

13. Ïëàòà çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà

Вид ре ламоносія Одиниця вимір Базова плата, рн.

7.1. Монетниці в асах за одиницю 39,0



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà íå âðàõîâóº ïîäàòîê íà äîäàíó âàð-
ò³ñòü, ïîäàòîê íà ðåêëàìó òà ðîçðàõîâóº-
òüñÿ â ãðèâíÿõ.

14. Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ÿê³
íå ïåðåäáà÷åí³ â öüîìó äîêóìåíò³, çä³é-

ñíþºòüñÿ çà áàçîâîþ ïëàòîþ âèêîðèñòàí-
íÿ 1 êâ. ì ðåêëàìíî¿ ïëîù³ àíàëîã³÷íèõ
ðåêëàìíèõ çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â³ä-
ïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Êîåô³ö³ºíòè äèôåðåíö³àö³¿ áàçîâî¿ ïëàòè 
çàëåæíî â³ä çîíè ðîçì³ùåííÿ çàñîáó ðåêëàìè
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Кате орія

Маршр ти транспорт

Коефіцієнт
Тролейб с Трамвай Автоб с

1 3, 5, 8, 9, 14,
16,17, 18

24, 55, 55 , 62 1,2

2 15, 19, 27, 34,
38, 40, 42, 43

1, 3, 31, 18, 21 3, 5, 7, 8, 38, 45, 51, 53, 69,
71

1,0

3 2, 7, 11, 12, 23,
30, 36,37,46

14 12, 48, 88 0,8

4 1, 4, 7 , 21, 22,
25, 28, 29, 31,
33, 35, 39, 41

4, 5,12, 15, 19,
26, 27, 28,32, 33

2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34,36, 37, 39 , 41,
42, 43, 46, 47, 50, 52, 54, 56,
57, 64, 72, 81, 84, 87, 89, 90,
91, 92, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 106,
108, 118

0,6

5 6, 10, 24, 26, 32 2, 7, 8, 11, 16,
22, 23, 25, 29, 35

Інші маршр ти, я і не
ввійшли до ате орій 1,2,3,4

0,5

Ïåðåäáà÷åí³ â ö³é òàáëèö³ êîåô³ö³ºíòè çàñòîñîâóþòüñÿ â³äíîñíî äî ì³ñöü ðîçòàøó-
âàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ çàçíà÷åíî¿ âóëèö³, óìîâíà ìå-
æà ÿêî¿ ïðîõîäèòü â 10 ì çà ë³í³ºþ ¿¿ çàáóäîâè.

Заст пни олови- ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Зона Коефіцієнт Перелі в лиць, проспе тів, площ, б льварів тощо
(в лично-шляхова мережа)

II 1,75 Площі: Івана Фран а, Контра това, Лесі У раїн и, Львівсь а, Перемо и,
Поштова, Слави, Спортивна, Арсенальна, біля Південно о залізнично о
во зал , Во зальна. Б львари: Тараса Шевчен а, Лесі У раїн и.
Узвози: Андріївсь ий, Володимирсь ий, Кр тий. В лиці: Артема,
Б.Хмельниць о о (від в л.Володимирсь ої), Басейна, Вели а
Житомирсь а, Володимирсь а (до в л.Са са ансь о о), Горь о о (до
в л.Са са ансь о о), Городець о о, Са са ансь о о (до в л.Горь о о),
Гр шевсь о о, Дарвіна, Десятинна, Еспланадна, Зань овець ої, Івана
Фран а, Інстит тсь а (від в л.Бан ової), Ірининсь а,
Кр ло ніверситетсь а, Л.Толсто о (до в л.Са са ансь о о),
Леонтовича, Липсь а, Лисен а, Лютерансь а, Малопідвальна, Пиро ова,
П ш інсь а, Ро нідинсь а, Са айдачно о, П.С оропадсь о о, Тарасівсь а
(до в л.Са са ансь о о), Терещен івсь а, Трьохсвятительсь а,
Червоноармійсь а (до в л.Са са ансь о о), Шов овична, Шота
Р ставелі, Ярославів Вал. Пров л и: М зейний, Тараса Шевчен а.

III 1,5 Усі мости. Площі: Героїв Вели ої Вітчизняної війни, Голосіївсь а,
П.Кривоноса, Либідсь а, Солом'янсь а, Мос овсь а, Л 'янівсь а.
Проспе ти: 40-річчя Жовтня, Броварсь ий (до залізничної олії),
Возз'єднання (до залізничної олії), Перемо и (до станції метро
"Нив и"), Повітрофлотсь ий (до Севастопольсь ої площі),
Червонозоряний. Б львари: Др жби народів. Узвози: Дніпровсь ий,
Кловсь ий. В лиці: Верхній Вал, Нижній Вал, Володимирсь а (від
в л.Са са ансь о о), Воровсь о о, Горь о о (від в л.Са са ансь о о),
Дмитрівсь а, Жилянсь а, І.К дрі, Комінтерн , М.Коцюбинсь о о,
К т зова, Мельни ова, Мечни ова, Мос овсь а, Набережно-
Хрещатиць а, О.Гончара, Предславинсь а, Рейтарсь а, Са са ансь о о
(від в л.Горь о о), Січнево о повстання, Солом'янсь а, Старово зальна,
Старонаводниць а, С ворова, Тарасівсь а (від в л.Са са ансь о о),
Тельмана, Толсто о (від в л.Са са ансь о о), Т р енєвсь а, Уриць о о,
Цитадельна, Чапаєва, Червоноармійсь а (від в л.Са са ансь о о),
Чорновола, Щорса, М.Задніпровсь о о, Набережне шосе, Петрівсь а
алея, Пар ова доро а, алея Героїв Кр т.

ІV 1,25 Площі: Героїв Бреста, Інтернаціональна, Космонавтів, Ленін радсь а,
Новоросійсь а, Одесь а, Севастопольсь а, Т льсь а, Хар івсь а,
Т.Шевчен а. Шосе: Бориспільсь е, Наддніпрянсь е, Столичне,
Хар івсь е. Проспе ти: 50-річчя Жовтня, Бажана, Броварсь ий (від
залізничної олії), Ват тіна, Визволителів, А адемі а Гл ш ова (від
Одесь ої площі), Кільцева доро а, Комарова, Мая овсь о о, Мінсь ий,
Мос овсь ий, На и, Нова Кільцева доро а, Оболонсь ий, Перемо и
(від станції метро "Нив и"), Повітрофлотсь ий (від Севастопольсь ої
площі), Ю.Га аріна, "Правди". Б львари: Верховної Ради, Давидова,
Перова, Чо олівсь ий, Глибочиць ий проїзд. В лиці: А адемі а
Заболотно о, А адемі а Палладіна, Бальза а, Бо атирсь а,
Борща івсь а, Братиславсь а, Виш ородсь а, Героїв Сталін рада,
Глибочиць а, Довжен а, Драйзера, Еле три ів, За ревсь о о,
Іваш евича, Інд стріальна, Кі відзе, Костянтинівсь а, Л ова, Маршала
Греч а, Місь а, Межи ірсь а, Миропільсь а, Набережно-Л ова,
Ново остянтинівсь а, Раїси О іпної, Олени Телі и, Полярна,
Промислова, Протасів Яр, Марини Рас ової, Саперно-Слобідсь а,
Стецен а, Фр нзе, Червоно вардійсь а (до в л.Червонот аць ої),
Щерба ова, Щ сєва, Дніпровсь а набережна, пров. Щорса.

V 1 Інші площі, в лиці, проспе ти, б львари тощо.

Зона Коефіцієнт Перелі в лиць, проспе тів, площ, б льварів тощо
(в лично-шляхова мережа)

0 3 Площі: Європейсь а, Л. Толсто о, Майдан Незалежності,
Бессарабсь а. В лиці: Хрещати , Червоноармійсь а (від
Бессарабсь ої площі до площі Л.Толсто о).

І 2 Площі: Михайлівсь а, Софійсь а. В лиці: Б.Грінчен а,
Б.Хмельниць о о (до в л.Володимирсь ої), Мала Житомирсь а,
Костьольна, Михайлівсь а, Софіївсь а, Прорізна, Володимирсь ий
проїзд, Новий проїзд.
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Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму 

приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва 

на 2007$2010 роки”
Рішення Київської міської ради № 1462/4295 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðè-
âàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007-2010
ðîêè” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿ-
ìè Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 469/1130 â³ä
24.05.07 ¹ 738/1399, â³ä 24.05.07
¹ 740/1401, â³ä 14.06.07 ¹ 792/1453 â³ä”
26.06.07 ¹ 947/1608, â³ä 12.07.07
¹ 1138/1799, â³ä 26.07.07 ¹ 39/1873,’
â³ä 22.08.07 ¹ 151/1985, â³ä 01.10.07
¹ 505/3399, â³ä 25.10.07 ¹ 1072/3905
â³ä 01.11.07 ¹ 1113/3946) òàê³ çì³íè:

— ïîçèö³þ 28 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”,. Ãðó-
ïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèëå
ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “ÀÏË-Ãðóï”; ì. Êè-
¿â. ïðîâ. ßðîñëàâñüêèé/âóë. ßðîñëàâ-
ñüêà, 1/3, ë³ò. “Ë”; 3; 52,6” âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ
ÒÎÂ “ÀÏË — Ãðóï”; ì. Êè¿â, ïðîâ. ßðî-
ñëàâñüêèé, 1/3, ë³ò. “Ë”; 3; 59,3”;

— ïîçèö³þ 100 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå

óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëà áóä³âëÿ; ì. Êè¿â, ïðîâóëîê
Òèõâ³íñüêèé, 1, êîðïóñ 1; 4; 540,0” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëà áóä³â-
ëÿ; ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Òèõâ³íñüêèé, 1,
êîðïóñ 1; 4; 534,8”;

— ïîçèö³þ 101 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëà áóä³âëÿ; ì Êè¿â ïðîâóëîê Òèõ-
â³íñüêèé, 1, êîðïóñ 3; 4; 753,0” âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿:” Íåæèëà áóä³âëÿ;
ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Òèõâ³íñüêèé, 1, êîð-
ïóñ 3; 4; 717,5”;

— ïîçèö³þ 111 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäìø³ñòðà-
ö³¿” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëà áóä³âëÿ ÒÎÂ “Àëåêñ-êîìïàí³”;

ì. Êè¿â, âóë. Ìåæèã³ðñüêà/âóë. Õîðèâà,
7/16, ë³ò. “À”; 3; 400, 4” âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëà áóä³âëÿ ÒÎÂ
“Àëåêñ-êîìïàí³”; ì. Êè¿â, âóë Ìåæè-
ã³ðñüêà, 7/16, ë³ò. “À”; 3; 400,4”; 

— ïîçèö³þ 115 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê ÑÏ  “Êâ³ò”; ì. Êè-
¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 165; 3; 4295,73” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿ “Íåæèë³ ïðèì³-
ùåííÿ Ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êâ³ò” ó
ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ; ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 165,
ë³ò. “À”; 3; 4338, 2”;

— ïîçèö³þ 39 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”. “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèëèé áó-
äèíîê; ì Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 106, ë³ò.
“Á”; 4; 581,8;” ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðàòè-
ëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 131 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)”. “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê Äî÷³ðíº ï³äïðèºì-
ñòâî “Ôàñàäðåñòàâðàö³ÿ” â³äêðèòîãî àê-
ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêö³îíåðíà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”; ì. Êè-
¿â, âóë Æèëÿíñüêà/Ñòàðîâîêçàëüíà,
146/13, ë³ò. “À”, ë³ò. “Á”; 3; 561,0; 32,5”
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ òà íåæèëèé áóäèíîê Äî÷³ðíº
ï³äïðèºìñòâî “Ôàñàäðåñòàâðàö³ÿ” â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àê-
ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóê-

ö³ÿ”; ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà/Ñòàðî-
âîêçàëüíà, 146/13 ë³ò “À” ë³ò. “Á”; 3;
561,0; 32,1”; 

— ïîçèö³þ 1 ãðóïè “Ä” ðîçä³ëó “Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” äîäàò-
êà 4 äî ð³øåííÿ “Îá’ºêò íåçàâåðøåíî-
ãî áóä³âíèöòâà — Êðèòà ñïîðòèâíà àðå-
íà ì. Êè¿â, ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà,
9; 4; Îñíîâí³ óìîâè: ³ç çáåðåæåííÿì
ïðîô³ëþ — ëüîäîâà àðåíà (â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ªâðîïåéñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ç õîêåþ).
Äîäàòêîâ³: ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîòÿãîì 5 ðî-
ê³â; ³íâåñòèö³éíèé âêëàä 25 ìëí. óìîâ-
íèõ îäèíèöü” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Îá’ºêò íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà —
Êðèòà ñïîðòèâíà àðåíà ì. Êè¿â, ïðîñï.
Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 9; 4; Îñíîâí³ óìî-
âè: ³ç çáåðåæåííÿì ïðîô³ëþ — ëüîäîâà
àðåíà (â³äïîâ³äíî äî âèìîã ªâðîïåé-
ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ç õîêåþ). Äîäàòêîâ³: ðå-
êîíñòðóêö³ÿ ïðîòÿãîì 5 ðîê³â; ³íâåñòè-
ö³éíèé âêëàä 25 ìëí. óìîâíèõ îäèíèöü
ç ðîçñòðî÷êîþ íà òåðì³í ðåêîíñòðóêö³¿
òà áóä³âíèöòâà 5 ðîê³â”;

— ïîçèö³þ 46 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå
â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “²í-
òåðáëîê ïëþñ”; ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 55,
ë³ò. “Â”; 3; 483,4” âèêëàñòè â ðåäàêö³¿:
“Íåæèëèé áóäèíîê ÒÎÂ “²íòåðáëîê
ïëþñ”; ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 55, ë³ò. “Â”;
3; 483,4”;

— äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïå-
ðåë³êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì äî
öüîãî ð³øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про затвердження детального плану території
мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському 

адміністративному районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1463/4296 від 20 грудня 2007 року

На виконання вимог статей 10, 13 Закону України “Про планування та забудову територій”, рішення Ки�
ївської міської ради від 15.04.2004 № 158/1368 “Про затвердження Програми розроблення містобудівної
документації в м. Києві на період 2004—2006 pp.” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿
ì³êðîðàéîíó ×àïàºâêà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
àäì³í³ñòðàòèâíîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä-
ïîâ³äíî äî îñíîâíèõ ïîëîæåíü òà òåõí³-
êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ùî äîäàþòü-
ñÿ, ÿê îñíîâó ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà
ôóíêö³îíàëüíîãî çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿,
ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äî-
ð³ã, êâàðòàë³â ñàäèáíî¿ çàáóäîâè, ãðàíè÷-
íî¿ ïîâåðõîâîñò³ òà ù³ëüíîñò³ çàáóäîâè,
ïîäàëüøîãî ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáó-
äóâàííÿ.

2. Ïèòàííÿ çàáóäîâè òà â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ìåæàõ çåìåëü ë³ñîâîãî
ôîíäó, ùî çíàõîäÿòüñÿ â êîðèñòóâàíí³, âè-
ð³øóâàòè çà çãîäîþ çåìëåêîðèñòóâà÷³â â
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè ïðîåêò êëîïîòàí-
íÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ñòîñîâ-
íî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ÷àñòèíè
çåìåëü ë³ñ³â â óðî÷èù³ Âîëîäàðêà, íàäà-
íèõ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ “Áîÿðñüê³é

ë³ñîäîñë³äí³é ñòàíö³¿” ï³ä ñàäèáíó æèòëî-
âó çàáóäîâó òà îá’ºêòè ãðîìàäñüêîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ðåàëüíèõ ïîòðåá
ó íîâèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ìåøêàíö³â
ì³êðîðàéîíó ×àïàºâêà.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðè âèçíà÷åíí³ ìåæ òåðèòîð³¿,
ÿêà âõîäèòü äî ñêëàäó ÍÏÏ “Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé” â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 27.08.2007 ¹ 794/2007 “Ïðî
ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàð-
êó “Ãîëîñ³¿âñüêèé”, óðàõóâàòè äåòàëüíèé
ïëàí òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéîíó ×àïàºâêà â
÷àñòèí³ ðîçì³ùåííÿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè òà îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про прийняття до розгляду проекту 
рішення Київради “Про Програму 

соціально$економічного та культурного 
розвитку міста Києва на 2008 рік”

Рішення Київської міської ради № 1453/4286 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 20.12 статті 20, пункту 31.10 статті 31 Регламенту Київської міської ради, затвер�
дженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó ïðîåêò ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè “Ïðî Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

2. Ïîñò³éíèì êîì³ñ³ÿì, äåïóòàòñüêèì
ãðóïàì ³ ôðàêö³ÿì òà äåïóòàòàì Êè¿âðàäè
â òåðì³í äî 23.12.07 ïîäàòè ïðîïîçèö³¿ äî
ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é, Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâî-
ãî óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) òà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó.

3. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ 25.12.07 çà
ó÷àñòþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é òà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ðîçãëÿíóòè ìàòåð³àëè äî ïðîåêòó
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê. 

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) äî-
îïðàöþâàòè ïðîåêò ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2008 ð³ê ç óðàõóâàííÿì âèñ-
íîâê³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó òà ïîäàòè äîîïðàöüîâàíèé ïðî-
åêò ð³øåííÿ íà ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñåñ³¿
Êè¿âðàäè 27.12.07.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди земельної
ділянки відкритому акціонерному 

товариству “Футбольний клуб “Динамо” Київ”
для експлуатації та обслуговування тенісних

кортів на вул. Михайла Грушевського, 1$б
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1486/4319 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення відкрито�
го акціонерного товариства “Футбольний клуб “Динамо” Київ” від 12.03.2007 № 204/1, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â ç 14.04.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 1-á ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 13.04.2006 ¹ 82-
6-00363, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òî-
âàðèñòâîì “Ôóòáîëüíèé êëóá “Äèíàìî”
Êè¿â” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 29 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 419-
5/1829 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ”.

Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 5 (ï’ÿòè) â³äñîò-
ê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ôóòáîëüíèé êëóá “Äèíàìî” Êè¿â” ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
13.04.2006 ¹ 82-6-00363.

3. 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 надання Ново$Білицькому 
психоневрологічному інтернату 
для чоловіків земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд інтернату 

на вул. Підлісній, 8 у Святошинському районі
м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1489/4322 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íîâî-Á³ëèöü-
êîìó ïñèõîíåâðîëîã³÷íîìó ³íòåðíàòó äëÿ ÷î-
ëîâ³ê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ³íòåðíàòó íà âóë. Ï³äë³ñ-
í³é, 8 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Íîâî-Á³ëèöüêîìó ïñèõîíå-
âðîëîã³÷íîìó ³íòåðíàòó äëÿ ÷îëîâ³ê³â, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 4,82 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ³íòåðíà-
òó íà âóë. Ï³äë³ñí³é, 8 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Íîâî-Á³ëèöüêîìó ïñèõîíåâðîëîã³÷íî-
ìó ³íòåðíàòó äëÿ ÷îëîâ³ê³â:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 25.05.2004 ¹ 19-4477, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.08.2003 ¹ 119/04-4-
10/173.

3.6. Çàáåçïå÷èòè áåçïåðåøêîäíèé ïðî-
¿çä äî òåðèòîð³¿ ô³ë³¿ êàáåëüíèõ ìåðåæ
“Êè¿âåíåðãî” (3-ÒÏ ¹ 4389).

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

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

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 часткове звільнення ВАТ “Транс$Оболонь”
від сплати пайової участі (внеску) у створенні

соціальної та інженерно$транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1498/4331 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення ВАТ “Транс�Оболонь” від 05.10.07 № 1/833 та від 07.11.07 № 1/1018, протокол засідання по�
стійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 20.11.07 № 29, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ÂÀÒ “Òðàíñ-Îáîëîíü” â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñóì³ 1784,55
òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì äâîõ
ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü çàãàëüíîþ ïëîùåþ
8 369,37 êâ. ì ç ðîçì³ùåííÿì îô³ñíèõ ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 422,30 êâ. ì â

îäí³é ³ç áóä³âåëü íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 11
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ: Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “АЛЬЯНС$

ЦЕНТР” для будівництва, експлуатації 
та обслуговування офісно$торговельного 
центру на вул. Богдана Хмельницького, 7

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1464/4297 від 20 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áîã-

äàíà Õìåëüíèöüêîãî, 7 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
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2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 379 011,00 ãðí (äâà ì³ëüéî-
íè òðèñòà ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ îäèíàä-
öÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³-
íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 31.07.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀËÜßÍÑ-ÖÅÍÒÐ” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0847 ãà çà
2 379 011,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè òðèñòà ñ³ì-
äåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ îäèíàäöÿòü ãðèâåíü 00
êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî
öåíòðó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 7
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà
ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀËÜßÍÑ-ÖÅÍÒÐ”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 28.11.2003
¹ 91-6-00196.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀËÜßÍÑ-
ÖÅÍÒÐ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî, 7 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0847 ãà íà âóë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 7 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради.

Про розробку нового Генерального плану 
розвитку міста Києва та його приміської зони

до 2025 року 
Рішення Київської міської ради № 262/262 від 18 вересня 2008 року

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про планування і забудову територій”, “Про основи
містобудування”, на виконання Указу Президента України № 157/2008 “Про невідкладні заходи щодо роз�
витку міста Києва”, з метою створення належних умов для виконання містом Києвом функцій столиці, за�
безпечення прав громадян на сприятливі умови перебування та життєдіяльності у місті Києві, збережен�
ня історико�культурного середовища, забезпечення ефективної роботи і розвитку транспортної та інже�
нерної інфраструктури, побутового обслуговування, вирішення інших нагальних проблем розвитку міста
Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîçðîáèòè íîâèé Ãåíåðàëüíèé ïëàí
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿
çîíè íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âèçíà÷èòè ðîçðîáíèêà íîâîãî Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2025 ðî-

êó íà óìîâàõ òåíäåðà, ïðîâåäåíîãî â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ³ çàòâåðäæåí-
íÿ ó 2008 ðîö³ Ïðîãðàìè-çàâäàííÿ íà ðîç-
ðîáêó íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèò-
êó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà
ïåð³îä äî 2025 ðîêó.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó Êîíöåïö³¿
ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà ³ç çà-

Про відміну рішень Київської міської ради 
від 12.02.2004 № 40/1250 “Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю
“РІНКО” земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування ресторану
швидкого обслуговування 

на просп. Перемоги, 50$а у Шевченківському
районі м. Києва”, від 21.10.2004 № 627/2037

“Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Рінко” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування ресторану швидкого 

обслуговування на просп. Перемоги, 50$а 
у Шевченківському районі м. Києва” 

та від 24.05.2007 № 649/1310 “Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю
“Рінко” земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування торгово$
офісного комплексу з рестораном швидкого
харчування та благоустроєм і озелененням

скверу на просп. Перемоги, 50$а 
у Шевченківському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1493/4326 від 20 грудня 2007 року

З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві, враховуючи те, що товариством з обмеже�
ною відповідальністю “Рінко” не розпочато будівельних робіт на земельній ділянці на просп. Перемоги,
50 у Шевченківському районі м. Києва, зважаючи на негативне ставлення громадян до будівництва, керу�
ючись статтями 8, 9, 416 Цивільного кодексу України, статтею 24 Закону України “Про планування і забу�
дову територій”, статтею 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтею 26 Зако�
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188
Господарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 40/1250 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ð²ÍÊÎ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ðåñòîðàíó øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 50-à ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, â³ä 21.10.2004
¹ 627/2037 “Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ð³íêî” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðåñòîðàíó øâèä-
êîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,
50-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”
òà â³ä 24.05.2007 ¹ 649/1310 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ð³íêî” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ðåñòîðàíîì
øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ òà áëàãîóñòðîºì ³
îçåëåíåííÿì ñêâåðó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,
50-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ð³íêî” íàäàòè çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó ïåðâèííî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ â³ä 26.04.2005 ¹ 1-1152
(ÂÑÀ ¹ 667490) òà íà ñêàñóâàííÿ äåðæàâ-
íîãî àêòà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó â³ä 13.08.2007 ¹ 01-8-00142.
3. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïîâåðíóòè êîø-

òè, çàòðà÷åí³ òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ð³íêî”, çã³äíî ç äîãîâî-
ðîì ïåðâèííî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
26.04.2005 ¹ 1-1152 (ÂÑÀ ¹ 667490).

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

4.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ð³íêî” ïðî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó ïåðâèííî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ â³ä 26.04.2005 ¹ 1-1152 àáî
ó ðàç³, ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòà-
íîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåç-
ïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî
ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ïåðâèííî¿ êóï³âë³-
ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íåñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ â³ä 26.04.2005
¹ 1-1152.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення Київському міському 
шкірно$венерологічному диспансеру права

користування земельною ділянкою 
для експлуатації та обслуговування будівель і

споруд диспансеру на вул. Саксаганського, 72
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1490/4323 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України, постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 № 563�12 “Про земельну реформу” та розглянувши технічну документацію із землеустрою що�
до оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íîìó äèñïàíñåðó, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,26
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä äèñïàíñåðó íà âóë. Ñàêñà-
ãàíñüêîãî, 72 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, çàêð³ïëåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 26.03.60 ¹ 445 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ
òåðèòîð³¿ çà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì øê³ðÿíî-
âåíåðîëîã³÷íèì äèñïàíñåðîì”.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó øê³ðíî-âåíåðî-
ëîã³÷íîìó äèñïàíñåðó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 11.07.2005 ¹ 03-18/708-Â.

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

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

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
26.03.60 ¹ 445 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ òåðèòî-
ð³¿ çà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì øê³ðÿíî-âåíåðî-
ëîã³÷íèì äèñïàíñåðîì”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.
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ëó÷åííÿì êîíñóëüòàíò³â ç ³íøèõ êðà¿í òà
â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³ ïðîåêò-
íèõ ³íñòèòóò³â òà ïîäàííÿ ¿¿ ó 2009 ðîö³ íà
ðîçãëÿä ³ ñõâàëåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðà-
ä³.

2.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó íîâîãî Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà ³ éî-
ãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðîêó ³ ïîäàí-
íÿ éîãî ó 2010 ðîö³ íà çàòâåðäæåííÿ Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

2.5. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàä-
ñüêîãî îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â Êîíöåïö³¿
ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà íî-
âîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà
Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðî-
êó.

3. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ñòâîðèòè åêñ-
ïåðòíó ðàäó çà ó÷àñòþ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè
òà ôàõ³âö³â â ãàëóç³ ì³ñòîáóäóâàííÿ äëÿ
ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíèõ åòàï³â ³ ñêëàäîâèõ
ðîçðîáêè íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çî-
íè äî 2025 ðîêó.

4. Ïåðåìîæöþ òåíäåðà íà ðîçðîáêó íî-
âîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà
Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä

äî 2025 ðîêó, âèçíà÷åíîãî â³äïîâ³äíî äî
ï³äïóíêòó 2.1 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, çà-
ìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ìàòåð³-
àëè çåìåëüíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà â êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ “Êè¿âñüêèé ³í-
ñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí” ³ çàáåçïå÷èòè
îòðèìàííÿ òîïîãðàô³÷íèõ òà ³íøèõ ìàòå-
ð³àë³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, íåîáõ³äíèõ
äëÿ ðîçðîáêè íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿
çîíè íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí” ïåðå-
äàòè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ âèçíà÷åíîìó
íà òåíäåðí³é îñíîâ³ âèêîíàâöþ ðîá³ò ç
ðîçðîáêè íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çî-
íè íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó ìàòåð³àëè çå-
ìåëüíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà â åëåêòðîí-
íîìó âèãëÿä³ äëÿ ðîçðîáêè íîâîãî Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà.

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

7. Çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ð³øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
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Âîëîäèìèð Îñèïîâ: “×åðêàñüê³ àêòîðè ÷åêàëè
íà ïîâåðíåííÿ Æîëäàêà â òåàòð”
Вистава "Войце " Андрія
Жолда а — спільний про-
е т посольства Німеччини
і Ґете-інстит т , за фінан-
сової підтрим и Сер ія
Тар ти і "ІСД", поставле-
на на базі Чер ась о о
а адемічно о обласно о
м зично-драматично о те-
атр імені Тараса Шев-
чен а. Про співпрацю ре-
жисера з цим оле ти-
вом, а та ож про подаль-
ш долю прое т в е с-
люзивном інтерв’ю
"Хрещати " розповів ди-
ре тор театр Володимир
Осипов.

— Öå íå ïåðøà çóñòð³÷ êîëåê-
òèâó íàøîãî òåàòðó ³ Àíäð³ÿ Æîë-
äàêà. Ó 2001 ðîö³ Æîëäàê ó íàñ
ïîñòàâèâ "Îäðóæåííÿ" çà ìîòèâà-
ìè ï’ºñè Ìèêîëè Ãîãîëÿ. Âèñòà-
âó çðîáèëè çà 28 äí³â. Â àáñîëþò-
íî ðåêîðäí³ òåðì³íè, çà ì³ñÿöü,
âèïóñòèëè ³ "Âîéöåêà" çà Ãåîðãîì
Áþõíåðîì. Óí³êàëüí³ñòü ïðîåêòó
ïîëÿãàº ó òîìó, ùî òðóïà ìàéæå
ïàðàëåëüíî çàéìàºòüñÿ äâîìà àá-
ñîëþòíî ð³çíèìè âèñòàâàìè, ÿê³
ñòàâèòü Æîëäàê. Äðóãèì áóäå
ñïåêòàêëü ³ç ðîáî÷îþ íàçâîþ
"Lenin love, Stalin love".

— ×è áóëà ïðåì’ºðà "Âîéöåêà"
â ×åðêàñàõ ³ ÷è éòèìå âèñòàâà â
ðåïåðòóàð³ âàøîãî òåàòðó?

— Âèñòàâà éòèìå â ðåïåðòóàð³. ̄ ¿
ñïåöèô³êà â òîìó, ùî ãëÿäà÷³ ï³ä
÷àñ ïåðåãëÿäó çíàõîäÿòüñÿ íà ñöå-
í³. Òîæ ìè ñïðîáóºìî àäàïòóâàòè
âèñòàâó äî íàøîãî ñöåí³÷íîãî ìàé-
äàí÷èêà àáî øóêàòèìåìî, äå â
×åðêàñàõ ¿¿ ìîæíà áóäå ãðàòè, ùîá
âèñòàâó çìîãëè ïîäèâèòèñÿ ÿêî-
ìîãà á³ëüøå ëþäåé. Ó Êèºâ³ â ãà-

ëåðå¿ "Ëàâðà" íà âèñòàâ³ ÷îòèðèñòà
ì³ñöü, à â ×åðêàñàõ ¿¿ çàïëàíîâàíî
íà ñòî ãëÿäà÷³â. Óæå ñüîãîäí³ "Âîé-
öåê" ìàº âåëèêå ôåñòèâàëüíå æèò-
òÿ. Ï³ñëÿ Êèºâà íàñ óæå çàïðîøå-
íî ó òðè êðà¿íè. Ó ×åðêàñàõ ùîäî
"Âîéöåêà" áóëà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ,

ïîêàç äëÿ æóðíàë³ñò³â. Ïðåì’ºðà â
ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ 3, 4 ãðóäíÿ, à äðó-
ãîãî ïðîåêòó — 5, 6 ãðóäíÿ. Îêð³ì
ôåñòèâàë³â, öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî
Àíäð³é õîò³â, àáè îáèäâ³ ïðåì’ºðè
â ×åðêàñàõ â³äáóëèñÿ çà éîãî ïðè-
ñóòíîñò³.

— ßê Æîëäàê ï³äáèðàâ àêòîð³â
äëÿ "Âîéöåêà"?

— Â³í ç³áðàâ óñþ òðóïó ³ ïðî-
â³â êàñòèíã. Ó âèñòàâ³ çàõîò³ëè
áðàòè ó÷àñòü óñ³ àêòîðè òåàòðó,
àëå áàãàòî õòî ïðîñòî ô³çè÷íî íå
çì³ã ïîòÿãíóòè íàâàíòàæåííÿ.
Òÿæêî äâ³ ãîäèíè âèòðèìàòè òà-
êèé òåìïîðèòì. Ä³ÿ ì÷èòü, à íå
òå÷å. Îäí³ºþ ç íîâèíîê Æîëäà-
êà â ö³é âèñòàâ³ º òå, ùî â³í àê-
òèâíî ïî÷àâ âèêîðèñòîâóâàòè â³-
äåî. Àêòîðè ìàþòü âì³òè ïðàöþ-
âàòè îäíî÷àñíî íà ãëÿäà÷³â ³ íà
êàìåðó. Öå ïîòðåáóº øâèäêîñò³
ðóõó, ðåàêö³¿. Ïîò³ì ¿õí³ îáëè÷-
÷ÿ êðóïíèì ïëàíîì ïîêàçóþòü
íà åêðàíàõ. Ãîëîâíó æ³íî÷ó ðîëü
Ìàð³¿ âèêîíóº Â³ðà Êëèìêîâåöü-
êà, ñòóäåíòêà 4 êóðñó Íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó òåàòðó, ê³íî ³
òåëåáà÷åííÿ. ß ò³øó ñåáå íàä³ºþ,
ùî Â³ðà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íà-
â÷àííÿ ïðèéäå äî íàñ ïðàöþâà-
òè. Ðåøòà àêòîð³â íàø³. Çàéíÿ-
òî 16 àêòîð³â. Âîéöåêà ãðàº Ñåð-
ã³é Áîáðîâ — ìîëîäà ç³ðêà íà-
øîãî òåàòðó. Ñèíà Âîéöåêà ³
Ìàð³¿ ãðàº ñèí àêòîðñüêî¿ ðîäè-
íè íàøîãî òåàòðó Äìèòðî Áðå-
õàðÿ. Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî àêòî-
ðè ÷åêàëè íà ïîâåðíåííÿ Æîë-
äàêà â òåàòð. Ïîäâ³éíîþ ðàä³ñ-
òþ äëÿ íàñ ñòàëî òå, ùî öüîãî
ðàçó Æîëäàê ðîáèòü ç íàìè îä-
ðàçó äâà ïðîåêòè. Äðóãó âèñòàâó,
ïðèñâÿ÷åíó Ãîëîäîìîðó 1932—
1933 ðîê³â çà ìîòèâàìè ïîâ³ñò³
"Æîâòèé êíÿçü" Âàñèëÿ Áàðêè,
Àíäð³é ìàâ ðîáèòè â Êèºâ³, àëå
íå ñêëàëîñÿ. Â í³é áðàòèìå
ó÷àñòü óñÿ òðóïà òåàòðó.

— Ó ×åðêàñàõ º ïóáë³êà, ÿêà ÷å-
êàº íà öþ âèñòàâó?

— ×åðêàñè — òåàòðàëüíå ì³ñ-
òî, çàâäÿ÷óþ÷è çîêðåìà Ì³æíà-
ðîäíîìó òåàòðàëüíîìó ôåñòèâà-
ëþ "Ñöåíà ëþäñòâà", ÿêèé â³äáó-
âàºòüñÿ íà áàç³ íàøîãî òåàòðó. ß
äóæå âäÿ÷íèé êè¿âñüêîìó òåàò-

ðàëüíîìó êðèòèêó Ñåðã³þ Âà-
ñèëüºâó, éîìó íàëåæèòü ³äåÿ ïðî-
âåäåííÿ ôåñòèâàëþ ³ éîãî êîí-
öåïö³ÿ. Íà íàñòóïíèé ôåñòèâàëü,
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ âë³òêó, äî íàñ
ïðè¿äå ï’ÿòü çàêîðäîííèõ òåàò-
ð³â, îäèí ³ç Í³ìå÷÷èíè, Ëèòâè,
äâà êîëåêòèâè ç Á³ëîðóñ³, îäèí
ìîñêîâñüêèé òåàòð. Áóäóòü òàêîæ
óêðà¿íñüê³ òåàòðè. Ïóáë³êà âæå
íàâ³òü äåùî ðîçáàëóâàíà, ïðè¿ç-
äÿòü êîëåêòèâè ç ð³çíèõ êðà¿í. À
çà òâîð÷³ñòþ Æîëäàêà â íàøîìó
ì³ñò³ ñòåæàòü. Ñàì ðåæèñåð êàæå,
ùî éîìó "ïèøåòüñÿ â ×åðêàñàõ".
Òóò ó íüîãî º íàòõíåííÿ.

— ×è ðåàëüíî, ùîá Æîëäàê ïî-
ñò³éíî ïðàöþâàâ â Óêðà¿í³?

— Àíäð³þ ïîòð³áåí íîâèé òå-
àòð, â³í íå ìîæå âëèòèñÿ â ò³
ñòðóêòóðè, ÿê³ òóò ³ñíóþòü. Éîìó
òðåáà áóäóâàòè òåàòð, ÿê íèí³ áó-
äóþòü ïðèì³ùåííÿ äëÿ êîëåêòè-
âó Òåàòðó íà Ïîäîë³. Ìè ç Àíäð³-
ºì ³ êåð³âíèêîì "ïîäîëÿí" Â³òà-
ë³ºì Ìàëàõîâèì ëàçèëè íà öüî-
ìó áóä³âíèöòâ³ é ïî-äîáðîìó çàç-
äðèëè Ìàëàõîâó. ª íåîô³ö³éíà
äîìîâëåí³ñòü, ùî ïåðøó âèñòàâó
íà ö³é íîâ³é ñöåí³ ñòàâèòèìå ñà-
ìå Æîëäàê, ÿêèé, äî ñëîâà, ç òå-
àòðîì íà Ïîäîë³ ñòàâèâ âèñòàâó
"²ä³îò" ó 2000 ðîö³. Öå áóëà éîãî
îñòàííÿ âèñòàâà â ñòîëèö³.

— À ÿêèé Æîëäàê ÿê ëþäèíà?
— Âè çíàºòå, â³í äóæå âðàçëè-

âà ëþäèíà. Éîãî äóøåâíà îðãà-
í³çàö³ÿ äóæå òîíêà. Â³í çäàºòüñÿ
åïàòàæíèì, àëå çîâñ³ì ³íøèé óñå-
ðåäèí³. Äóæå ïåðåæèâàº çà òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ â óêðà¿íñüêîìó òå-
àòð³ ³ âçàãàë³ â Óêðà¿í³. ² òîìó
ïðîâîêóº ñêàíäàëè ñâî¿ìè âèñòà-
âàìè. ßêáè ó íàñ íå áóëî âñå òàê
ïîãàíî, ó íüîãî áóëè á àáñîëþò-
íî ³íø³ ñïåêòàêë³

Розмовляла Ганна ДЕНИСЕНКО,
“Хрещати ”

Çàñï³âàòè íà ñâÿòî êîìñîìîëüö³â
Ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü “Ãîëîñ ðîêó”

Ëåãåíäàðí³ àíãë³éö³ URIAH
HEEP áóëè ïåðøèìè, õòî ïî÷àâ
çàâîéîâóâàòè ñâ³ò âàæêèì ðîêîì
Òóìàííîãî Àëüá³îíó. ²ñíóþòü
ôàí-êëóáè ð³çíèõ ñêëàä³â öüîãî
êîëåêòèâó. Õî÷à, áåçóìîâíî, äëÿ
ñïðàâæí³õ ìåëîìàí³â ö³ííà êîæ-
íà ï³ñíÿ ñàìå ñòàðîæèë³â ðîê-
ñöåíè.

Äæîí Ëîóòîí, ÿêèé âèñòóïèòü
ñüîãîäí³ â Êèºâ³, ñâîãî ÷àñó çà-
ì³íèâ ó ãóðò³ URIAH HEEP âî-
êàë³ñòà Äåâ³äà Áàéðîíà (òîé, êà-
æóòü, çàíåäóæàâ íà ç³ðêîâó õâî-
ðîáó, à íàñïðàâä³ ïîòðàïèâ ó àë-
êîãîëüíó çàëåæí³ñòü, ùî çàâàæà-
ëî êîëåêòèâó òâîð÷î ðîçâèâàòè-
ñÿ). Äæîí äî öüîãî ñï³âàâ ó ìà-
ëîâ³äîìîìó í³ìåöüêîìó ãóðò³ LU-

CIFER'S FRIEND. Çà ìàíåðîþ
âèêîíàííÿ â³í ð³çêî âèð³çíÿâñÿ
ñåðåä ³íøèõ íàäóñï³øíèõ àíãë³é-
ö³â, ùî îäðàçó âïàäàëî â î÷³ íà
êîíöåðòàõ. Àëå ñèëüíèé áëþç-ðî-
êîâèé âîêàë ìóçèêàíòà ñòàâ äëÿ
ãóðòó òâîð÷èì ³ìïóëüñîì. Ç ãî-
ëîñîì Ëîóòîíà ñâ³ò ïîáà÷èëî òðè
àëüáîìè URIAH HEEP: Firefly,
Innocent Victim, Fallen Angel.
"Ï³ñëÿ òðüîõ ðîê³â ñï³âïðàö³ íà-
ø³ øëÿõè ðîç³éøëèñÿ. Äëÿ ãóðòó
âåëèêå çíà÷åííÿ ìàëà êîìåðö³é-
íà îñíîâà, äëÿ ìåíå æ ìóçèêà
çàâæäè áóëà íà ïåðøîìó ì³ñö³",—
çãàäóâàâ ïîò³ì ñï³âàê.

Äî Êèºâà Äæîí Ëîóòîí óæå
ïðè¿æäæàâ. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ðà-
çîì ³ç ùå îäíèì êîëèøí³ì ó÷àñ-

íèêîì URIAH HEEP, Êåíîì
Õ³íñë³, â³í âèñòóïàâ ó òîìó æ çà-
ë³ ïàëàöó êóëüòóðè ÍÀÓ. Òîä³ â
Êèºâ³ ïðîçâó÷àëè Sympathy, Free
Me òà Love or Nothing.

Íàñòóïíîãî ôåñòèâàëüíîãî
äíÿ, 30 æîâòíÿ, âèñòóïèòü ¥ëåíí
Õüþç, ìóçèêàíò, ÿêîãî íå òðåáà
ïðåäñòàâëÿòè. Ñàìå ïðèõ³ä 1973
ðîêó â Deep Purple âîêàë³ñòà ³ áà-
ñèñòà Õüþçà âðÿòóâàâ ãóðò â³ä
ðîçïàäó. Â³í âí³ñ ó ìóçèêó êîðè-
ôå¿â âàæêîãî ðîêó åëåìåíòè ôàí-
êó ³ ñîóëó. Ëåãåíäàðíèé Deep
Purple âêîòðå âðàçèâ ñâ³ò. Ïðîòå
÷åðåç âíóòð³øí³ ÷âàðè â Deep
Purple, ÿê³ òî÷èëèñÿ ùå äî ïðè-
õîäó ¥ëåííà, ãóðò ó 1975 ðîö³ ðîç-
ïàâñÿ. Õüþç æå çàïðèÿçíèâñÿ
ìàéæå ç óñ³ìà ðîê-ç³ðêàìè ïî
îáèäâà áîêè Àòëàíòè÷íîãî îêå-
àíó. Çà ïëå÷èìà ó ìóçèêàíòà àëü-
áîìè, çàïèñàí³ ç Trapeze, Black
Sabbath, ñï³âïðàöÿ ç ¥àðð³ Ìó-
ðîì, Whitesnake, Mîtley Crue,
Red Hot Chili Peppers.

À âò³ì, ïðèõèëüíèêè ¥ëåííà
Õüþçà íà êîíöåðòàõ çàçâè÷àé
ïðîñÿòü ìóçèêàíòà ç³ãðàòè õ³òè
ñàìå Deep Purple — Burn, Storm-
bringer òà You Keep on Moving.

Ïî÷àòîê êîíöåðò³â The voice of
Rock ó Ïàëàö³ êóëüòóðè ÍÀÓ î
20.00. Äî çàëè ïóáë³êó çàïóñêàòè-
ìóòü ç 19.00

Гленн Хьюз, во аліст і басист Deep Purple, вніс м зи орифеїв важ о о
ро елементи фан і со л

²âàí ÑÒÎËßÐ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Для о ось 29 жовтня назавжди залишиться червоним
днем алендаря — цьо о дня, на свято створення Все-
союзно о Ленінсь о о союз молоді в Палаці льт ри
Національно о авіаційно о ніверситет розпочнеться
дводенний фестиваль The voice of Rock ("Голос ро ").
Для тих, хто 1970—1980-х замість офіційних пісень
про дарні б дови епохи соціалізм сл хав "ворожі о-
лоси" західних радіостанцій, два онцерти в рам ах
а ції стан ть справжнім носталь ічним бальзамом на
д ш .
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Âèð³øàëüíèé óäàð
“Îáîëîíü” íàíîñèòü
ïî âëàñíèì âîðîòàì
Ðîçïî÷àëàñÿ ñòàä³ÿ 1/8 ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè ç ôóòáîëó
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора поєдин ом Києві
між місцевою, першолі о-
вою "Оболонню" і пред-
ставни ом Прем’єр-лі и
полтавсь ою "Ворс лою"
розпочалася стадія 1/8
фінал К б а У раїни з
ф тбол . Перемо ли до-
свідченіші ості — 4:1,
але, попри інцевий рах -
но матч , для виход до
наст пно о ра нд зма-
ань полтавчанам довело-
ся до ласти чимало з -
силь. Поєдин и в інших
семи парах відб д ться
сьо одні, 29 жовтня.

²ç ø³ñòíàäöÿòè êëóá³â, ÿê³ çäî-
áóëè ïðàâî ç³ãðàòè â 1/8 ô³íàëó
Êóáêà Óêðà¿íè, ï’ÿòü ïðåäñòàâëÿ-

þòü Ïåðøó ë³ãó. Ïåðøèì ³ç íèõ
åêçàìåí ïåðåä ïðåäñòàâíèêîì
Ïðåì’ºð-ë³ãè äîâåëîñÿ çäàâàòè
ñòîëè÷í³é “Îáîëîí³”, ÿêà íàðàç³
ë³äèðóº â ÷åìï³îíàò³ é ìð³º ç íà-
ñòóïíîãî ñåçîíó ï³äâèùèòèñÿ â
êëàñ³. Ìàáóòü, ñâî¿ ïëàíè “ïèâî-
âàðè” ìàëè ³ â ðîç³ãðàø³ Êóáêà
Óêðà¿íè. Âîíè àêòèâíî ðîçïî÷à-
ëè ãðó ³ íà 14-é õâèëèí³ Îíèñüêî
âäàëî ç³ãðàâ íà âèïåðåäæåííÿ é
â³äêðèâ ðàõóíîê. Ùîïðàâäà, ðà-
ä³ñòü ãîñïîäàð³â òðèâàëà íåäîâãî,
³ çîâñ³ì ñêîðî Êóëàêîâ ïåðåãðàâ
Øòàíüêî óäàðîì ãîëîâîþ ç áëèçü-
êî¿ â³äñòàí³.

Íåïðèºìíèé åï³çîä, ÿêèé äîñèòü
â³ä÷óòíî âïëèíóâ íà ðåçóëüòàò ìàò-
÷ó, ñòàâñÿ íà 23-é õâèëèí³. Ì³æ
ôóòáîë³ñòîì “Îáîëîí³” Êàðìàëè-
òîþ ³ éîãî ïîëòàâñüêèì â³çàâ³ Ìàð-
êîñüêè ñòàëàñÿ ñóòè÷êà íà ë³âîìó
ôëàíç³, à âæå ÷åðåç ê³ëüêà ìèòòº-
âîñòåé ó êèÿíèíà íå âèòðèìàëè
íåðâè ³ â³í â³äâåðòî â’¿õàâ ó ñåðáà
äâîìà íîãàìè, â³äïîâ³äíî, ïîáà-
÷èâ ïåðåä ñîáîþ ÷åðâîíó êàðòêó.

Ïîïðè òå, ùî “Îáîëîíü” çàëè-
øèëàñÿ â ê³ëüê³ñí³é ìåíøîñò³, â
äðóãîìó òàéì³ íà ïîë³ òî÷èëàñÿ
ð³âíà áîðîòüáà ç ãîñòðèìè ìî-
ìåíòàìè ó îáîõ âîð³ò. Êóëüì³íà-
ö³ÿ â ö³é ãð³ ñòàëàñÿ íà 77-é õâè-
ëèí³. Íàïàäíèê Îíèñüêî âèð³-
øèâ ï³ä ÷àñ øòðàôíîãî óäàðó â
âèêîíàíí³ ãîñòåé äîïîìîãòè çà-
õèñíèêàì, àëå ï³ñëÿ ïîäà÷³ ç
ôëàíãó çð³çàâ ì’ÿ÷à ó âëàñí³ âî-
ðîòà. Äî ô³íàëüíîãî ñâèñòêà, çà-
âäÿêè òî÷íèì óäàðàì Êðàâ÷åíêà
³ Ñà÷êà, ôóòáîë³ñòè “Âîðñêëè”
äîâåëè ñïðàâó äî ðîçãðîìó, íà
ÿêèé “Îáîëîíü” â³äâåðòî íå çà-
ñëóãîâóâàëà.

Ùå äâà ñòîëè÷í³ êëóáè — “Äè-
íàìî” ³ “Àðñåíàë” ïîºäèíêè 1/8
ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè ïðîâåäóòü
ñüîãîäí³. Ë³äåð ÷åìï³îíàòó íà
ñòàä³îí³ “Äèíàìî” ³ìåí³ Ëîáà-
íîâñüêîãî î 19 ãîäèí³ ïðèéìå ëó-
ãàíñüêó “Çîðþ”, à “êàíîí³ðè”
çä³éñíÿòü â³çèò íà Ñëîáîæàíùè-
íó, äå ¿õí³ì ñóïåðíèêîì áóäå õàð-
ê³âñüêèé “Ìåòàë³ñò”

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
”Õðåùàòèê”

В раїнсь ом чоловічо-
м бас етболі тривають
одраз два вітчизняні
чемпіонати. Столичні л -
би — БК "Київ" і "Б ді-
вельни " — демонстр ють
них відверто протилеж-

ний рівень ри, що, звіс-
но, відображається на
місці в т рнірній таблиці.
Я що "вов и" йд ть без
поразо і разом із "Азов-
машем" лідир ють в С -
перлізі, то "строй а" в
чемпіонаті УБЛ посідає
сьоме місце, здоб вши
лише три перемо и
восьми поєдин ах. Керів-
ництв "Б дівельни а" пе-
ред почат ом сезон та і
рез льтати не снилися і в
страшних снах і, не див-
но, що воно досить опе-
ративно вирішило зроби-
ти в л бі, в перш чер ,
чищення тренерсь их
рядів.

Ó ì³æñåçîííÿ â “Áóä³âåëüíèêó”
â³äáóëàñÿ ñïðàâæíÿ ïåðåáóäîâà,
îäíèì ³ç ãîëîâíèõ íàòõíåííèê³â
ÿêî¿ áóâ â³öå-ïðåçèäåíò êëóáó ç
áàñêåòáîëüíèõ îïåðàö³é Áîðèñ Êà-
ðåá³í. Âèêîðèñòàâøè ñâî¿ âåëèê³
çâ’ÿçêè â ÑØÀ, Êàðåá³í â³äíàé-
øîâ äëÿ “Áóä³âåëüíèêà” äóåò àìå-
ðèêàíñüêèõ òðåíåð³â — Á³ëëà Ìàð-
ãàðèò³, â³äîìîãî õîðîøîþ ðîáîòîþ
ç³ øâåäñüêèìè êëóáàìè, òà éîãî

ïîì³÷íèêà Á³ëëà Ð³õòåðà. Çâ³ñíî,
íîâ³ òðåíåðè êîìàíäè âèð³øèëè
çðîáèòè ñòàâêó íà ñâî¿õ ñï³ââ³ò÷èç-
íèê³â ³ â Êèºâ³ ç’ÿâèëèñÿ çàõèñíè-
êè Äåðð³ê Ç³ììåðìàí ³ Áðàéàí
Óåçåðñ, ôîðâàðäè Áðåíäîí Àðì-
ñòðîíã, Äæîí Äåãðîò ³ Ìàéêë ×åï-
ïåë, à òàêîæ öåíòðîâèé Ñêîòò
Ìåðð³ò. Ðàçîì ³ç òèì, Ìàðãàðèò³
ïîîá³öÿâ, ùî îáîâ’ÿçêîâî äàâàòè-
ìå äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ³ãðîâîãî ÷à-
ñó é óêðà¿íñüêèì áàñêåòáîë³ñòàì,
ÿê³ ïåðåéìàëè á óñå íàéêðàùå â³ä
ñâî¿õ àìåðèêàíñüêèõ îäíîêëóáíè-
ê³â. “Ìè çì³íèëè ñêëàä êîìàíäè
ìàéæå íà ñòî â³äñîòê³â äëÿ òîãî,
ùîá âîíà ïî÷àëà äåìîíñòðóâàòè
âèñîêîÿê³ñíèé áàñêåòáîë ³ ñòàëà
îäíèì ³ç ë³äåð³â ó ÷åìï³îíàò³ íî-

âîñòâîðåíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ áàñêåò-
áîëüíî¿ ë³ãè”, — çàÿâëÿâ Á³ëë
Ìàðãàðèò³ ïåðåä ïî÷àòêîì ñåçîíó.

Ïî÷èíàòè ÷åìï³îíàò ÓÁË “Áó-
ä³âåëüíèê” ìàâ äâîìà ïîºäèíêàìè
â ð³äíèõ ñò³íàõ, àëå ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü ìîæëèâîñò³ ãðàòè ó âëàñíî-
ìó, íîâîìó çàë³, ÿêèé ó òîé ÷àñ äî-
âîäèëè äî ëàäó, êèÿíè áóëè âèìó-
øåí³ çä³éñíèòè âîÿæ çà ìàðøðóòîì
Äí³ïðîïåòðîâñüê — Çàïîð³ææÿ. Ç
íüîãî ï³äîï³÷í³ Ìàðãàðèò³ ïîâåð-
íóëèñÿ “ïîðîæíÿêîì”, à ïîò³ì ó
íàñòóïíèõ ÷îòèðüîõ ìàò÷àõ íàáðà-
ëè ëèøå ïîëîâèíó î÷îê, âèãðàâøè
ëèøå ó äåáþòàíò³â: ³âàíî-ôðàíê³â-
ñüêî¿ “Ãîâåðëè” ³ äí³ïðîäçåðæèí-
ñüêîãî “Àçîòà”.

Îñòàííüîþ êðàïëåþ, ÿêà ïåðå-

ïîâíèëà ÷àøó òåðï³ííÿ êåð³âíèö-
òâà “Áóä³âåëüíèêà”, ñòàëà ïîðàçêà
ó âè¿çíîìó ïîºäèíêó ïðîòè ÌÁÊ
“Îäåñà”. Öåé ïîºäèíîê ÿâíî íå
âäàâñÿ àìåðèêàíñüêèì áàñêåòáî-
ë³ñòàì ñòîëè÷íîãî êëóáó, àëå âîíè
ïðîâåëè íà ìàéäàí÷èêó ëåâîâó
÷àñòêó ³ãðîâîãî ÷àñó. À îñü óêðà-
¿íö³ Àðòåì Ñëèïåí÷óê ³ Ñåðã³é
Ãîðáåíêî ç³ãðàëè â³äïîâ³äíî 18 òà
19 õâèëèí, íå êàæó÷è âæå ïðî Âî-
ëîäèìèðà Îðëåíêà ³ Áîãäàíà Êà-
ðåá³íà, ÿê³ ç’ÿâëÿëèñÿ íà ïàðêåò³
îäåñüêîãî ÓÑÊ “Êðàÿí” ë³÷åí³
ìèòòºâîñò³. Ðåçóëüòàò ïîºäèíêó â
Ï³âäåíí³é Ïàëüì³ð³ — 94:85 íà êî-
ðèñòü ãîñïîäàð³â, ïðè÷îìó óíèêíó-
òè ðîçãðîìíî¿ ïîðàçêè “Áóä³âåëü-
íèêó” âäàëîñÿ ëèøå íà îñòàíí³õ
õâèëèíàõ çóñòð³÷³.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ êîìàíäè äî-
äîìó, êåð³âíèöòâî “Áóä³âåëüíèêà”
íà ÷îë³ ç ïðåçèäåíòîì êëóáó Áîã-
äàíîì Ãóëÿìîâèì âèð³øèëî ïðè-
ïèíèòè ñï³âïðàöþ ç Á³ëëîì Ìàð-
ãàðèò³ òà Á³ëëîì Ð³õòåðîì. “Òðå-
íåðñüêèé øòàá, ÿêèé ç’ÿâèâñÿ â
“Áóä³âåëüíèêó” çàâäÿêè ñïîðòèâ-
íîìó äåïàðòàìåíòó ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Áîðèñà Êàðåá³íà, íå â³äïîâ³-
äàâ íàøèì âèìîãàì ³ íå çì³ã çà-
áåçïå÷èòè ïîòð³áíèé ðåçóëüòàò.
Êð³ì òîãî, íàâ³òü íåîçáðîºíèì
îêîì áóëî âèäíî, ùî Ìàðãàðèò³
á³ëüøå äîâ³ðÿâ ñâî¿ì ñï³ââ³ò÷èçíè-
êàì, à íàøèì õëîïöÿì óâàãè ìàé-
æå íå ïðèä³ëÿâ. ßê âîíè â òàê³é
ñèòóàö³¿ ìîæóòü ðîçâèâàòèñÿ ³
âäîñêîíàëþâàòè ñâîþ ìàéñòåð-
í³ñòü?” — åìîö³éíî çàÿâèâ Áîãäàí
Ãóëÿìîâ.

Ïîñàäà ãîëîâíîãî òðåíåðà êè¿â-
ñüêîãî “Áóä³âåëüíèêà” íåäîâãî
áóëà â³ëüíîþ. Íîâèì íàñòàâíè-
êîì êîìàíäè áóëî ïðèçíà÷åíî ëè-
òîâñüêîãî 46-ð³÷íîãî ôàõ³âöÿ Ðè-
ìàíòàñà Ãðèãàñà. Îñòàíí³ì ì³ñöåì
éîãî ðîáîòè áóâ êàóíàñüêèé

“Æàëüã³ð³ñ”, àëå ÷åðåç âåëèê³ ô³-
íàíñîâ³ ïðîáëåìè, ÿê³ íåùîäàâíî
âèíèêëè â ïðîñëàâëåíîìó êëóá³,
Ãðèãàñ ³ âåëèêà ãðóïà ïðîâ³äíèõ
ãðàâö³â áóëè çìóøåí³ øóêàòè êðà-
ùî¿ äîë³ â ³íøèõ êðàÿõ. Ñåðåä òè-
òóë³â, ÿê³ Ðèìàíòàñ Ãðèãàñ çàâî-
éîâóâàâ ðàçîì ³ç “Æàëüã³ð³ñîì”,
â³äçíà÷èìî äâ³ ïåðåìîãè â ÷åì-
ï³îíàò³ Ëèòâè (2006/07 òà
2007/08), âèãðàø Êóáêà êðà¿íè
(2007/08), à òàêîæ ïåðøå ì³ñöå â
Áàëò³éñüê³é ë³ç³ (2007/08). Ó âå-
ðåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó “Æàëüã³-
ð³ñ” ó êîìïàí³¿ ãðàíä³â ºâðîïåé-
ñüêîãî áàñêåòáîëó — ðîñ³éñüêîãî
ÖÑÊÀ, ³çðà¿ëüñüêîãî “Ìàêêàá³”
òà ãðåöüêîãî “Ïàíàò³íà¿êîñà” çäî-
áóâ ãîëîâíèé ïðèç òðàäèö³éíîãî
Êóáêà Ãîìåëüñüêîãî, ÿêèé â³äáó-
âàâñÿ â Ìîñêâ³.

Ç ãðîþ íîâî¿ êîìàíäè Ðèìàíòàñ
Ãðèãàñ ïîçíàéîìèâñÿ çàâäÿêè
çàïèñàì ìàò÷³â “Áóä³âåëüíèêà” â
÷åìï³îíàò³ ÓÁË, à âæå ñüîãîäí³
ââå÷åð³ íà â³äêðèòîìó òðåíóâàíí³
ëèòîâñüêîãî ôàõ³âöÿ îô³ö³éíî
ïðåäñòàâëÿòü êîìàíä³ òà ïðåäñòàâ-
íèêàì ìàñ-ìåä³à. Îêð³ì çì³í ó òðå-
íåðñüêîìó øòàá³ â³äáóëèñÿ çì³íè ³
â ìåíåäæìåíò³ êëóáó. Äîïîìàãà-
òèìå Ãðèãàñó îäèí ³ç êðàùèõ ãðàâ-
ö³â “Áóä³âåëüíèêà” 90-õ ðîê³â
Îëåêñàíäð Ëîõìàí÷óê, ÿêèé äî
öüîãî îá³éìàâ ïîñàäó äèðåêòîðà
êëóáó. Íà éîãî ì³ñöå ïðèçíà÷åíî
ùå îäíîãî â³äîìîãî â ìèíóëîìó
áàñêåòáîë³ñòà ñòîëè÷íîãî êëóáó
Â’ÿ÷åñëàâà ªâñòðàòåíêà.

Äåáþò Ðèìàíòàñà Ãðèãàñà íà ïî-
ñàä³ ãîëîâíîãî òðåíåðà “Áóä³âåëü-
íèêà” çàïëàíîâàíî íà íàéáëèæ÷ó
íåä³ëþ, 2 ëèñòîïàäà. Ìàáóòü, â³í
áóäå äóæå íåïðîñòèì — êèÿíè ç³-
ãðàþòü íà âè¿çä³ ç “×åðêàñüêèìè
Ìàâïàìè”, ÿê³, çàçíàâøè ëèøå îä-
í³º¿ ïîðàçêè, ë³äèðóþòü ó ÷åìï³î-
íàò³ ÓÁË

Íîâèì íàñòàâíèêîì “Áóä³âåëüíèêà” ïðèçíà÷åíî ëèòîâöÿ Ðèìàíòàñà Ãðèãàñà

Àìåðèêàíñüêîìó ôàõ³âöþ 
Á³ëëó Ìàðãàðèò³ âêàçàëè íà äâåð³

В особі Римантаса Гри аса ерівництво "Б дівельни а" бачить рятівни а
прославлено о иївсь о о л б
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Після матч "Оболонь" — "Ворс ла" залишилося п'ятнадцять претендентів
на здоб ття почесно о трофею
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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� місце-

знаходження:

1.�Нер�хоме�майно�—�нежиле�приміщен-

ня�(др��о�о�поверх��б�дівлі�ДДЗ�№�266)�за-

�альною�площею�49,90�м
2
,�розташоване�за

адресою:�м.� Київ,� в�л.� Генерала�Вітр�$а,�

3-А,�що�переб�ває�на�балансі�Державно�о

підприємства�авіаційно�о�на�$ово-технічно-

�о� $омпле$с�� ім.�О.К.� Антонова;� ор�ан� �п-

равління�-Міністерство�промислової�політи-

$и� У$раїни.�Почат�овий� розмір� місячної

орендної�плати�становить�2875,95��рн.

без�ПДВ�(базовий�місяць�розрах�н���—

серпень�2008�р.),�мета�ви�ористання�—

розміщення�офіс�.

У�подальшом��орендна�плата�підля�ає�$о-

ри��ванню�на�щомісячні�інде$си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

- найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

- відповідність� запропонованій�меті� ви$о-

ристання;

- $омпенсація�$оштів�за�ви$онан��незалеж-

н��оцін$��замовни$��оцін$и;

- на�момент� �$ладення� до�овор�� оренди

переможець� $он$�рс�� зобов’язаний� на-

дати��з�оджений�з�Балансо�трим�вачем

висново$�щодо�стан��майна;

- стро$�оренди�2�ро$и�11�місяців;

- заборона�приватизації�та�переход��пра-

ва�власності�на�орендоване�майно�третім

особам;

- заборона�передачі�об’є$та�оренди�або�йо-

�о�частин����с�боренд��та�надання�третім

особам�право�$орист�вання�об’є$том;

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

санітарно-е$оло�ічних�та�протипожежних

норм;

- �$ладення� ��оди� з� Балансо�трим�вачем

про�відш$од�вання�витрат�на��тримання

орендовано�о�майна� та� надання� $ом�-

нальних�посл���орендарю;

- �� повном�� обсязі� ви$он�вати� �сі� зо-

бов’язання,�зазначені���до�оворі�оренди;

- по�одження� орендарем� продовження

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

�повноваженим� �правляти� державним

майном;

- переможець�$он$�рс��зобов’язаний�спла-

тити�завдато$�протя�ом�10�днів�з�момен-

т��підписання�до�овор��в�розмірі�не�мен-

ше� ніж� потрійна� орендна� плата� за� пер-

ший�(базовий)�місяць�оренди,�я$ий�вно-

ситься� в� рах�но$� плати� за� три� останні

місяці�оренди.

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

дає� на� роз�ляд� �он��рсної� �омісії� та�і�ма-

теріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та�до��-

менти,�я$і�визначені�на$азом�Фонд��держав-

но�о�майна�У$раїни�від�14.11.2005�р.�№�2975

“Про�затвердження�Перелі$��до$�ментів,�я$і

подаються�орендодавцеві”,�а�саме:

� заява� про� намір� �зяти� в� оренд��майно,

що�належить�до�державної�власності,� із

зазначенням�наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(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,�за-

твердженом��на$азом�Фонд��державно-

�о�майна�У$раїни�№1329�від�09.08.2007р.,

з�розрах�н$ом�орендної�плати�та�врах�-

ванням� зобов’язань� (пропозицій)�щодо

ви$онання��мов�$он$�рс�.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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

бами:

- посвідчені� нотарі�сом� $опії:� �становчих

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

вор�),�свідоцтва�про�державн��реєстра-

цію,�довід$а�ор�ан��статисти$и�про�в$лю-

чення� орендаря�—�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$�;�$опія�ліцензії

на�здійснення�юридичною�особою�о$ре-

мо�о�вид��діяльності�(за�наявності�та$о-

�о);

- до$�менти,�що�посвідч�ють�повноважен-

ня�представни$а�юридичної�особи;

- відомості�про�фінансове�становище�(пла-

тоспроможність)��часни$а�$он$�рс��з��ра-

х�ванням�дебіторсь$ої�і�$редиторсь$ої�за-

бор�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�оформ-

лен�� 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� (нотаріально

посвідчені);

- де$ларацію�про�доходи,�(звіт�про�фінан-

сові� рез�льтати� с�б’є$та� мало�о� під-

приємництва).

3. Додат�ові� пропозиції� до� до�овор�

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�“Відомості�при-

ватизації”�до�16.00�останньо�о�дня�($імната

215),� за� адресою:� 01032,�м.� Київ,� б�льв.

Шевчен$а,�50-Г,�ре�іональне�відділення�Фон-

д��державно�о�майна�У$раїни�по�м.�Києв�,

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

таном�� печат$ою� �часни$а� $он$�рс�� (для

фізичних�осіб,�в�разі�наявності)�із�зазначен-

ням� назви� �часни$а� $он$�рс�� та� об’є$та

оренди�(адреса,�площа,�балансо�трим�вач).

Кон$�рс�б�де�проведено�о�17.00�на�22-й�$а-

лендарний�день�з�дати�оп�блі$�вання�в��азеті

“Відомості�приватизації”�за�адресою:�м.�Київ,

б�льв.�Шевчен$а,�50-Г,�Ре�іональне�відділен-

ня�ФДМ�У$раїни�по�м.�Києв�,�$імната�№�103.

Ознайомитись�з�об’є$том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо�о�розташ�вання.

Додат$ов��інформацію�можна�отримати��

відділі��$ладання�до�оворів�оренди�держав-

но�о� нер�хомо�о� майна� Ре�іонально�о

відділення�ФДМ�У$раїни�по�м.�Києв��або�за

телефоном�(8044)�235-05-28.

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�198,00�$в.�м,�я$е�розташоване�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Виборзь$а,�82,�др��ий

поверх�двохповерхової�нежитлової�б�дівлі�і

переб�ває� на� балансі� ДП� “Виробниче

об’єднання�“Київприлад”.

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати�становить�10309,18��рн.�(базовий

місяць�розрах�н���—�вересень�2008�р.,

мета� ви�ористання� —� розміщення

офіс�).�Ор�ан��повноважений��правля-

ти� об’є�том� оренди� —� Національне

�осмічне�а�ентство�У�раїни.

У�подальшом��орендна�плата�підля�ає�$о-

ри��ванню�на�щомісячні�інде$си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� $омпенсація�$оштів�за�ви$онан��незалеж-

н��оцін$��замовни$��оцін$и;

� �$ладення� з� балансо�трим�вачем� орен-

довано�о�майна�до�овор��про�відш$од�-

вання� витрат� балансо�трим�вача� на� �т-

римання�орендовано�о�майна�та�надання

$ом�нальних� посл��� орендарю,� в� том�

числі� сплат�� земельно�о� подат$�,� нара-

ховано�о�пропорційно�займаній�оренда-

рем�площі;

� на�момент� �$ладення� до�овор�� оренди

переможець� $он$�рс�� зобов’язаний� на-

дати��з�оджений�висново$�балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна;

� стро$�оренди�2�ро$и�11�місяців;

� передача�майна���с�боренд��за�письмо-

вою�з�одою�орендодавця�та�балансо�три-

м�вача;

� орендоване�майно�приватизації�оренда-

рем�та�третіми�особами�не�підля�ає;

� ��повном��обсязі�ви$он�вати�зобов’язан-

ня,�зазначені���до�оворі�оренди;

� продовження�термін��дії�до�овор��орен-

ди�з�дозвол��ор�ан���правління;

� на� підтвердження� зобов’язання� і� на� за-

безпечення�йо�о�ви$онання�переможець

$он$�рс�� повинен� сплатити� завдато$� в

потрійном�� розмірі� запропонованої� ним

с�ми�місячної�орендної�плати�на�розра-

х�н$овий�рах�но$�відділ��державно�о�$аз-

начейства� за� місцем� розташ�вання

об’є$та�оренди�протя�ом�10-и�днів�з�мо-

мент��підписання�до�овор��оренди.�Вне-

сений� завдато$� підля�ає� зарах�ванню� в

рах�но$�плати�за�три�останні�місяці�пла-

тежів�за�ви$ористання�майна.

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

дає� на� роз�ляд� �он��рсної� �омісії� та�і�ма-

теріали:

1. Заяв��про��часть����он��рсі�та�до��-

менти,�я$і�визначені�на$азом�Фонд��держав-

но�о�майна�У$раїни�від�14.11.2005�р.�№2975

“Про�затвердження�Перелі$��до$�ментів,�я$і

подаються�орендодавцеві”,�а�саме:

- заява� про� намір� �зяти� в� оренд��майно,

що�належить�до�державної�власності,� із

зазначенням�наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(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,� я$ий

відповідає�типовом��до�овор��оренди,�за-

твердженом��на$азом�Фондом�державно-

�о�майна�У$раїни�№1329�від�09.08.2007�р.

з�розрах�н$ом�орендної�плати,�із�врах�ван-

ням�зобов’язань�(пропозицій)�стосовно�ви-

$онання� �мов� $он$�рс�,�що� підписаний

�часни$ом�$он$�рс��і�завірений�печат$ою.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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

бами:

- посвідчені�нотарі�сом�$опії��становчих�до-

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

р��(��разі�звернення��осподарсь$о�о�то-

вариства�із�заявою�про�оренд�);�свідоц-

тва�про�державн��реєстрацію;�довід$а�ор-

�ан��статисти$и�про�в$лючення�орендаря

—�юридичної� особи� до�ЄДРПОУ;� $опія

свідоцтва� про� реєстрацію� платни$а� по-

дат$��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��діяль-

ності�(за�наявності�та$о�о);

- до$�менти,�що�посвідч�ють�повноважен-

ня�представни$а�юридичної�особи;

- відомості�про�фінансове�становище�(пла-

тоспроможність)��часни$а�$он$�рс��з��ра-

х�ванням�дебіторсь$ої�і�$редиторсь$ої�за-

бор�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�оформ-

лен�� довіреність,� видан�� представни$�

фізичної�особи,� $опію� ідентифі$аційно�о

$од�� (та$ож�для�фізичних� 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�овор�

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�“Відомості�при-

ватизації”�до�16.00�останньо�о�дня�($імната

215),�за�адресою:�01032,�м.�Київ,�б�л.�Шев-

чен$а,� 50-Г,� ре�іональне� відділення�Фонд�

державно�о�майна� У$раїни� по�м.� Києв�,� в

$онверті�з�написом�“на�$он$�рс”,�запечата-

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

них� осіб,� в� разі� наявності)� із� зазначенням

назви��часни$а�$он$�рс��та�об’є$та�оренди

(адреса,�площа,�балансо�трим�вач).

Кон$�рс�б�де�проведено�о�15.00�на�22-й

$алендарний�день�з�дати�оп�блі$�вання�в��а-

зеті� “Відомості� приватизації”� за� адресою:

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

відділення�ФДМ�У$раїни�по�м.�Києв�,�$імна-

та�№103.

Ознайомитися�з�об’є$том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо�о�розташ�вання.

Додат$ов��інформацію�можна�отримати��

відділі��$ладення�до�оворів�оренди�держав-

но�о�нер�хомо�о�майна�РВ�ФДМ�У$раїни�по

м.�Києв��або�за�телефоном�(8044)�235-05-28.

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�місцез-

находження:

1.�Частина�площі�$он$орс��біля�виход�

на�14�$олію�(правор�ч)�за�альною�площею

8,0 м
2
,�за�адресою:�м.�Київ,�Приво$зальна

площа,�1,�що�переб�ває�на�балансі�во$за-

л��станції�Київ�—�Пасажирсь$ий�Державно-

�о� територіально-�ал�зево�о� об’єднання

“Південно-Західна� залізниця”;� ор�ан� �п-

равління� —� Міністерство� транспорт�� та

зв’яз$�� У$раїни.� Почат�овий� розмір

місячної� орендної� плати� становить

1792,75��рн.�без�ПДВ�(базовий�місяць

розрах�н���—�вересень�2008�р.),�мета

ви�ористання�—�здійснення�тор�івлі�не-

продовольчими�товарами.

У�подальшом��орендна�плата�підля�ає�$о-

ри��ванню�на�щомісячні�інде$си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

- найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

- відповідність� запропонованій�меті� ви$о-

ристання;

- $омпенсація�$оштів�за�ви$онан��незалеж-

н��оцін$��замовни$��оцін$и;

- на�момент� �$ладення� до�овор�� оренди

переможець� $он$�рс�� зобов’язаний� на-

дати��з�оджений�висново$�балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна;

- стро$�оренди�—�11�місяців;

- заборона�приватизації,�с�боренди�та�пе-

реход�� права� власності� на� орендоване

майно�третім�особам;

- відш$од�вання� орендарем� подат$�� на

землю;

- �� повном�� обсязі� ви$он�вати� �сі� зо-

бов’язання,�зазначені���до�оворі�оренди;

- по�одження� орендарем� продовження

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

�повноваженим� �правляти� державним

майном;

- переможець�$он$�рс��зобов’язаний�спла-

тити�завдато$�протя�ом�10�днів�з�момен-

т��підписання�до�овор��в�розмірі�не�мен-

ше� ніж� потрійна� орендна� плата� за� пер-

ший�(базовий)�місяць�оренди,�я$ий�вно-

ситься� в� рах�но$� плати� за� три� останні

місяці�оренди.

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

дає� на� роз�ляд� �он��рсної� �омісії� та�і�ма-

теріали:

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� Пе-

релі$��до$�ментів,� я$і�подаються�орендо-

давцеві”,�а�саме:

� заява� про� намір� �зяти� в� оренд��майно,

що�належить�до�державної�власності,� із

зазначенням�наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(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,�за-

твердженом��на$азом�Фонд��державно-

�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�.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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

бами:

- посвідчені� нотарі�сом� $опії:� �становчих

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

вор�),� свідоцтва� про� державн�

реєстрацію,� довід$а� ор�ан�� статисти$и

про� в$лючення� орендаря�—�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$��на�до-

дан��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�на-

явності�та$о�о);

- до$�менти,�що�посвідч�ють�повноважен-

ня�представни$а�юридичної�особи;

- відомості�про�фінансове�становище�(пла-

тоспроможність)��часни$а�$он$�рс��з��ра-

х�ванням�дебіторсь$ої�і�$редиторсь$ої�за-

бор�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��представни$��фізич-

ної�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� (нотаріально

посвідчені);

- де$ларацію�про�доходи,�(звіт�про�фінан-

сові� рез�льтати� с�б’є$та� мало�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�$алендарних�днів

з� дати� оп�блі$�вання� в� �азеті� “Відомості

приватизації”� до� 16.00� останньо�о� дня

($імната�215),�за�адресою:�01032,�м. Київ,

б�л.�Шевчен$а,�50-Г,�ре�іональне�відділен-

ня�Фонд�� державно�о� майна� У$раїни� по

м. Києв�,�в�$онверті�з�написом�“на�$он$�рс”,

запечатаном��печат$ою��часни$а�$он$�рс�

(для�фізичних�осіб,�в�разі�наявності)�із�за-

значенням� назви� �часни$а� $он$�рс�� та

об’є$та�оренди�(адреса,�площа,�балансо�-

трим�вач).

Кон$�рс�б�де�проведено�о�15.00�на�22-й

$алендарний�день�після�оп�блі$�вання�в��а-

зеті� “Відомості� приватизації”� за� адресою:

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

відділення�ФДМ�У$раїни�по�м.�Києв�,�$імна-

та�№�103.

Ознайомитись�з�об’є$том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо�о�розташ�вання.

Додат$ов��інформацію�можна�отримати��

відділі� орендних� відносин� ре�іонально�о

відділення�ФДМ�У$раїни�по�м.�Києв��або�за

телефоном�(8044)�234-86-82.

Ф�ндація�“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ�КИЇВ”

(�онта�тний�телефон:�8-067-702-41-15)

Повідомляє� про� проведення� �ромадсь�о�о� об�оворення� прое�т�� містоб�дівної� до��ментації� об’є�та� б�дівництва

(�афедрально�о�собор��з�адміністративними�і��осподарсь�ими�приміщеннями�та��остьовою�автостоян�ою)�на�Залізничном�

шосе,�3���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(далі�—��ромадсь�е�об�оворення�прое�т��містоб�дівної�до��ментації).

Участь����ромадсь$ом��об�оворенні�прое$т��місто-

б�дівної�до$�ментації�мають�право�брати�особи,�я$і�за-

значені�в�ст.�30-4�За$он��У$раїни�“Про�план�вання� і

заб�дов��територій”.

Замовни�ом�б�дівництва�є:�УПЦ�КЄ�РГ�парафії

Кафедрально�о�собор��на�честь�вос$ресіння�Христо-

во�о���Печерсь$ом��районі�м.�Києва.

Прое�тна� ор�анізація:�МПП� “Творча�майстерня

“Віса$”.

Із�положеннями�прое$т��містоб�дівної�до$�ментації,

��том��числі��рафічними�матеріалами,�що�відобража-

ють�зміст�зазначеної�до$�ментації�з�прое$тними�рішен-

нями,�можливо�детально�ознайомитися�в�робочі�дні�з

16.00�до�17.30��одини�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Мар-

шала�Тимошен$а,�21,� $орп�с�12� (офіс�МПП�“Творча

майстерня�“Віса$”,�телефон:�537-73-77).

Учасни�и��ромадсь�о�о�об�оворення�мають�право
обрати�для�себе�один�або�де�іль�а�варіантів�подан-
ня�(надіслання)�до�Ф�ндації�“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ�КИЇВ”
своїх�письмових�пропозицій� (за�важень)�щодо�про-
е�т��містоб�дівної�до��ментації:
� подати�свій�особистий�Реєстраційний�лист�під�час

прийняття�безпосередньої��часті�в��ромадсь$их�сл�-

ханнях�з�об�оворення�прое$т��містоб�дівної�до$�-

ментації;

� надіслати� свій� особистий� Реєстраційний� лист

фа$сом:�419-05-81�та�(або)�еле$тронною�поштою:

eurokiev@ipnet.kiev.ua;

� надіслати� свій� особистий� Реєстраційний� лист

звичайною� поштою:� 04212,� м. Київ,� в�л.� Бо�а-

тирсь$а,�2,�офіс�54.

Кінцевий�термін�для�подання� (надіслання)�пись-

мових�пропозицій�(за�важень)�встановлений:�до�30

листопада�2008�ро$�.

Ф�ндація�“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ�КИЇВ”�поштою�надси-

лає� особисті� Реєстраційні� листи� �часни$ам� �ро-

мадсь$о�о�об�оворення�прое$т��містоб�дівної�до$�-

ментації.

Місце�та�час�проведення��ромадсь$их�сл�хань�з

об�оворення�прое$т��містоб�дівної�до$�ментації�виз-

начається�Печерсь$ою�в�м.�Києві�радою�(Печерсь$ою

районною�в�м.�Києві�державною�адміністрацією).
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Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ,
вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 
газети «Хрещатик».
Тел.: 235�82�72,

234�12�55
repro.kreschatic. kiev.ua

Усі види 
додрукарських робіт.



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

Астропрогноз на 29 жовтня
1.15�—�фаза�ново�о�Місяця.

День�психоло�ічної� трансформації,� �оли�можна�вивести�на�поверхню�з�підвалин�підсвідомості�на�опичений

не�атив,�я�ий�вас�тривожить,�при�ніч�є,�а�тивіз�є�а�ресію.�Я�що�на�д�ші�сонячно,�нія�их��розових�хмар,�значить

ви�ходите�“відмінни�ами”���долі�—�поперед���спішний�період.�Нині�за�ладається�про�рама�на�майб�тній�місяць,

тож�постарайтеся�правильно�змоделювати�свої�плани�та�бажання,�наповнитити�їх�життєдайним�імп�льсом.

ОВНИ мають�наст	пно�о�місяця�переро-

дитися,�вип	рхн	ти,�я��метели��із�лялеч�и…

Хочете�фінансово�о�процвітання?�Тоді�робіть

став�	�на�щедрість�та�привілеї�роботодавців.

Тр	дя�а�ви�нівро�	,�тихень�о�	блажайте�ше-

фа�і�матимете�все,�що�засл	жили.�З�чистою

совістю.�Ловіть�момент,�до�и�ви�ще�в�фаворі

	�сильних�світ	�до�за�інчення�ро�	!

ТЕЛЬЦІ,�заради�подр	жньої��армонії�пост	-

пайтеся�владою�над�бла�овірними,�але�віж�и

з�р	��не�вип	с�айте.�Тоді�в�парі�вам�б	де��ом-

фортно,�і�разом�ви��ори�перевернете!

БЛИЗНЯТА,�очистити�д	ш	�від�емоційних

шла�ів�—�ось�чим�має�б	ти�за�лопотана�ва-

ша��олова.�Не�розпорош	йтеся�в�словах,�а

наведіть�лад�	�вн	трішньом	�храмі,�приче-

п	ріть�йо�о�добром�та�любов’ю.�Гріхи�ви-

метіть� �еть�—�тоді� �армонійна�цир�	ляція

енер�ії� відновиться� і�на�фізичном	�плані,�а

заразом�позб	детеся�болячо�.

РАКИ на�старті�ам	рно�о�злет	.�Розправ-

ляйте�любовні��рила,�бо�нові�захоплення�впи-

ш	ть�ці�ав	�сторін�	�в��ни�	�б	ття.�Одр	же-

ним�во�онь�поч	ттів,�що�знов	�спалахн	в,�до-

поможе�пережити�знов	�медовий�місяць!

Митцям�слід�план	вати��лобальні�творчі�про-

е�ти,�їх�реалізація�не�за��орами.�

ЛЕВИ,� не� виносьте� сміття� з� хати,

“варіться”�в��орнилі�домашніх�проблем�ра-

зом�із�рідними.�Про�с	тич�и�не�переповідай-

те�ні�ом	.�Позб	вайтеся��ордині,�прибор�ай-

те�а�ресію�та�вчіться��омпромісно�співпра-

цювати�на�підґр	нті�спільних�інтересів.�С�ла-

дання�ділових�	�од�піде�не�на��ористь.�

ДІВИ,�під�лючивши�вірт	озність,�просла-

витеся,�станете�поп	лярними...�в�своїх�очах,

задовольнивши�амбіції.�Зате�на�личете��нів

роботодавців,� �оле�.�Пле�айте�відданість

сл	жбовом	��оле�тив	.�Вам�потрібно�працю-

вати�пліч-о-пліч�з�людьми,�проявляючи�по-

рядність�і�бла�ородство.

ТЕРЕЗИ,�для�вас�зафонтан	ють�нові�дже-

рела�приб	т�ів.�В�ладайте�розс	дливо��ож-

н	�зароблен	��опій�	�насамперед�на�бла�о

процвітання�сімейно�о�доброб	т	.�Розва�ам

зась!�Щастя�родини�—�це�святая-святих,� і

т	т�Творець�пі�л	ється,�аби�місію�сім’янина

ви�онали�блис�	че.

СКОРПІОНИ нині�та�і�спритні,�що�з�варе-

ної��рашан�и�здатні��	рча�висидіти.�Ось�тіль�и

сім’я�та��ар’єра�залишаються�сейсмічною�зо-

ною,�де�можливі�про�оли.

СТРІЛЬЦІ,�зтиште�діловий�темп,�знизьте

тр	дов	�динамі�	.�Життєвий�тон	с�різ�о�йде

на� спад.� Ваша� сила� не� в� ент	зіазмі,� а� в

таємних� �	л	арних� маніп	ляціях,� де� при

ваших�чарівності,�м	дрості�та�досвіді�можна

	міло�натис�ати�на�важелі�вплив	�і�дося�ти

бажано�о�мінімальними�з	силлями.�Одна��не

перетворіться�на�підст	пно�о�месни�а,�бо

все�повернеться�б	меран�ом!�

КОЗОРОГАМ визначено�с�ладати�залі�

долі�на�роль�доброзичливо�о�вірно�о�др	�а,

я�ий�не�підведе�в�с�р	тн	�мить�заради�мер-

�антильних�спо�	с�(�роші,�жін�и,�посада�то-

що).�Напрацьов	йте�ім	нітет�від�продажності,

прони�аючись� �либше�висо�ими� ідеалами,

я�і�вас�об’єдн	ють…�Справжню�др	жб	�не

можна��	пити�ні�за�я�і��роші.�

ВОДОЛІЇ,�під��ар’єр	�за�ладено�виб	хів�	.

Найближчим�часом�доведеться�опан	вати

фах�“сапера”�і�з�ювелірною�с�р	п	льозністю

розмінов	вати�сл	жбове�поле.�Мобіліз	йте-

ся,�б	дьте�	�всьом	�обачними�і�моліть�Все-

вишньо�о,�бо�шанси�“вижити”�д	же�мізерні…�

РИБИ,� 	�вас�відб	деться��ардинальний

переворот�світо�ляд	.�Те,�що�до��либини�д	ші

хвилювало�вчора,�нині�відійде�на�задній�план.

З’являться�нові�симпатії,�інтереси,�захоплять

про�ресивні�ідеї.�Це�тішить.�Одна��стос	н�и

з� �оле�ами� на� роботі� дад	ть� тріщин	.

Змиріться,�це�фатально,�адже�вам�потрібна

тр	дова�атмосфера,�пронизана�взаєморо-

з	мінням,�альтр	їзмом,�про�що�й�т	рб	ється

доля.�Все,�що�не�робиться,�то�на�бла�о��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�
астроло�

Оболонсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає�ПП� “Компанія� “Цент	ріон”� 	� я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-1756/08

за�позовом�Серьо�іна�Оле�сандра�Юрійовича

до�ПП�“Компанія�“Цент	ріон”�про�визнання�по-

ширеної�інформації�недійсною,�зобов’язання�її

спрост	вати�та�відш�од	вання�моральної�ш�о-

ди�	�с	дове�засідання�на�10.11.2008�р.�о�11.40.

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

�аб.�18,�с	ддя�Борисова�О.В.

У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с	д	�про

причини�неяв�и�в�с	дове�засідання�справа�б	-

де�роз�лян	та�за�вашої�відс	тності�за�наявни-

ми� 	� справі� до�азами� відповідно� до� ст.� 169

ЦПК�У�раїни.

С	ддя�О.В.�Борисова

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Товариство�з�обме-

женою� відповідальністю� “Ева� ЛТД”� в

я�ості� відповідача�по�цивільній� справі

№2-3509/08� за�позовом�Подольсь�о�о

Е.Б.�до�ТОВ�“Ева�ЛТД”�про�задоволення

матеріальної�претензії�та�відш�од	вання

моральної�ш�оди,� сл	хання�я�ої� відб	-

деться�о�9.00�24�листопада�2008 ро�	�в

залі�№�5�с	дово�о�засідання�в�приміщенні

с	д	� за� адресою:�м. Київ,� в	л.�Пол�ов-

ни�а�Потєхіна,�14-А.�У�разі�неяв�и�спра-

ва�роз�лядатиметься�за�йо�о�відс	тності.

С	ддя�—�Маз	ри��О.Ф.

Святошинсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає�Савинець�Ві�тора�Костянтиновича,�місце

прожинання:�м.�Київ,�в	л.�Зодчих,�36,��в.�147,

в�с	дове�засідання�по�справі�за�позовом�Са-

винець�Олени�Петрівни�до�Савинець�Ві�тора

Костянтиновича� про� розірвання�шлюб	,� я�е

відб	деться�під��олов	ванням�с	дді�Л	�’янен-

�о�Л.М.�10�листопада�2008�о�9.10�за�адресою:

м.�Київ,�в	л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�№�1.

У�разі�вашої�неяв�и�с	д�роз�ляне�справ	�за

вашої�відс	тності.

С	ддя�Л	�’янен�о�Л.М.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

(м.�Київ,�в	л.�М.�Кривоноса,�25,��аб.�23)�ви�ли-

�ає�в�я�ості�відповідача�на�16.20�6.11.2008�ро-

�	�Жила�Ві�тора�Петровича�по�цивільній�справі

№�2-2980/08�за�позовом�Неніч�Тетяни�Ми�о-

лаївни�до�Щербини�Тетяни�Іванівни,�Жила�Ві�то-

ра�Петровича,� третя�особа:�Щербина�Василь

Леонтійович,� про� визнання�до�овор	� �	півлі-

продаж	�част�ово�недійсним�та�визнання�пра-

ва�власності�на�1/2�част�и��вартири.

У� разі� неяв�и� справ	� б	де� роз�лян	то� за

відс	тності�відповідача.

С	ддя�Літвіна�Н.М.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва� ви�ли�ає� в� с	дове� засідання� на

13.11.2008�р.�відповідача�Поліщ	�а�Ми-

�ол	�Володимировича�о�9.15,�Парієн�а

Сер�ія� Івановича� о� 9.30� за� адресою:

м. Київ,� в	л.� Севастопольсь�а,� 14,

�аб. 24�для�	часті�	�цивільній�справі�за

позовом�ЗАТ� “У�раїнсь�ий�мобільний

зв’язо�”�про�стя�нення�забор�ованості.

У�разі�неяв�и�відповідача�до�с	д	�да-

не� о�олошення� вважається� належним

повідомленням�та�справ	�б	де�роз�ля-

н	то�по�с	ті� за�наявними�в� справі�ма-

теріалами.

С	ддя�П.Л.�Коляден�о

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.

Києва�ви�ли�ає�Ільїчова�Ма�сима�Єв�е-

новича,�я�ом	�необхідно�10.11.2008�ро�	

о�9.30�з’явитись�до�Оболонсь�о�о�район-

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

в	л.� Тимошен�а,� 2-є,� �аб.� 16� в� я�ості

відповідача�для�	часті�	�роз�ляді�цивільної

справи� за�позовом�ТОВ� “Віннер�Авто-

мотів”�до� Ільїчова�Ма�сима�Єв�еновича

про�відш�од	вання�збит�ів.

Наслід�и�неяв�и�в� с	дове� засідання

особи,�я�а�бере�	часть�	�справі,�перед-

баченні�ст.ст.�169,�170�ЦПК�У�раїни,�ст.

185-3�КпАП�У�раїни.

С	ддя�Л.П.С	ш�о

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� за�альною

площею�49,8�м
2
,�за�адресою:�м.�Київ,

в	л.�І.�Фран�а,�21-23,�що�переб	ває�на

балансі� відо�ремлено�о� підрозділ	

Інформаційно-обчислювальний� центр

Державно�о� територіально-�ал	зево�о

об’єднання�Південно-Західна� залізни-

ця;� ор�ан� 	правління�—�Міністерство

транспорт	�та�зв’яз�	�У�раїни. Почат-

�овий�розмір�місячної�орендної�пла-

ти�становить�5798,50��рн�без�ПДВ

(базовий� місяць� розрах�н���—� ве-

ресень�2008�р.),�мета�ви�ористан-

ня�—�розміщення�офіс�.

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	�не-

залежн	�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�—�364�дні;

- заборона�приватизації,�с	боренди�та

переход	�права�власності�на�орендо-

ване�майно�третім�особам;

- відш�од	вання�орендарем�подат�	�на

землю;

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

в’язання,�зазначені�	�до�оворі�оренди;

- 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��пла-

ти�за�три�останні�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�Фон-

д	� державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005�р.�№2975�“Про�затверджен-

ня�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

09.08.2007�р.,�з�розрах	н�ом�оренд-

ної�плати�та�врах	ванням�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� 	станов-

чо�о� до�овор	),� свідоцтва� про� дер-

жавн	� реєстрацію,� довід�и� ор�ан	

статисти�и�про�в�лючення�орендаря

—�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�	;��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-

�	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�осо-

бами:

- �опію�до�	мента,�що�посвідч	є�осо-

б	�	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� посвід-

чені);

- 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	�дер-

жавно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв	,�в

�онверті�з�написом�“на��он�	рс”,�запе-

чатаном	� печат�ою� 	часни�а� �он�	рс	

(для�фізичних�осіб�—�в�разі�наявності)

із�зазначенням�назви�	часни�а��он�	р-

с	� та� об’є�та� оренди� (адреса,� площа,

балансо	трим	вач).

Кон�	рс�б	де�проведено�о�15.30�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.

Ознайомитись� з� об’є�том� оренди

можна�в�робочі�дні�за�місцем�йо�о�роз-

таш	вання.

Додат�ов	�інформацію�можна�отри-

мати� 	� відділі� орендних� відносин

ре�іонально�о�відділення�ФДМ�У�раї-

ни� по� м.� Києв	� або� за� телефоном

(8044)�234-86-82.
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До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет	�Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн	

енер�ію,�що�відп	с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�23.10.2008�№�1237�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з�	рах	ванням��раничних�рівнів�при�пост	повом	�переході�до�форм	вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни�	�листопаді�2008�ро���становитим	ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�листопада�2008�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п	н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт	,��оп./�Вт�од
43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот	жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он	

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети�	”� від� 23.06.2005

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час	,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�17.00

з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�17.00�до�21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час	,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

30�листопада�2008�ро���о�9.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Метро-

ло�ічна,�2-а,�відб�д�ться�збори�за-

сновни�ів�ТОВ�“Ма�азин�“Медо�”.

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

- провідно�о	спеціаліста	відділ�	з	питань	житлово-�ом�нально�о

�осподарства	та	е�оло�ічної	політи�и	�правління	забезпечення

діяльності	постійних	�омісій	Київради	(V	�ате�орія	).

Відповідно�до�Поряд���проведення��он��рс��на�заміщення�ва�антних

посад� державних� сл�жбовців,� затверджено�о� постановою�Кабінет�

Міністрів�У�раїни�від�15.02.02�№169�та�з�ідно�з�Типовими�професійно-

�валіфі�аційними�хара�теристи�ами�посад�державних�сл�жбовців�вста-

новлюються�основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів:�вища�освіта

відповідно�о�професійно�о�спрям�вання,�стаж�роботи�за�фахом�на�дер-

жавній�сл�жбі�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших�сфе-

рах��правління�не�менше�5�ро�ів,�післядипломна�освіта���сфері�держав-

но�о��правління.

Особи,�я�і�відповідають�основним��валіфі�аційним�вимо�ам,�подають

до��он��рсної��омісії�та�і�до��менти:�заяв��на��часть����он��рсі,�в�я�ій

зазначається� про� ознайомлення� заявни�а� із� встановленими� за�оно-

давством� обмеженнями�щодо� прийняття� на� сл�жб�� та� проходження

сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання;�заповнен��особов���арт-

��� (форма�П-2ДС)� з� відповідними� додат�ами;� �опії� до��ментів� про

освіт�,�засвідчені���встановленом��за�онодавством�поряд��;��опію�пер-

шої�та�др��ої�сторіно��паспорта��ромадянина�У�раїни,�засвідчені��ад-

ровою�сл�жбою;�відомості�про�доходи�та�зобов’язання�фінансово�о�ха-

ра�тер��щодо� себе� та� членів� своєї� сім’ї� за� 2007�рі�;� дві�фото�арт�и

розміром�4x6�см.

Термін�подання�до��ментів�—�30��алендарних�днів�від�дня�п�блі�ації

о�олошення�про��он��рс.�Інформація�щодо��он�ретних�ф�н�ціональних

обов’яз�ів�та��мов�оплати�праці�надається�додат�ово.

До��менти�приймаються�за�адресою: 01044,�м.�Київ-44,�в�л.�Хре-

щати�,�36,��.�913�(на��он��рс).�Телефон�для�довідо�:�254-11-88.

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�“БАНК�3/4”

(Місцезнаходження:�У�раїна,�01032,�м.�Київ,�в�л.�Комінтерна,�13/135;�ід.��од�за

ЄДРПОУ:�36002395;�тел.�та�фа�с�8�(044)�391-51-01.

Правління�ВАТ�“БАНК�3/4”�повідомляє�про�наст�пне�с�ли�ання�

За�альних�Зборів�А�ціонерів�(надалі�—�“Збори”),�я�і�відб�д�ться�

15��р�дня�2008�ро���о�10.00�за�місцезнаходженням�Бан��:�

У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Комінтерна,�13/135,�офіс�ВАТ�“БАНК�3/4”.

Реєстрація��часни�ів�Зборів:�з�9.00�до�9.50�за�вищезазначеною�адресою.�

Порядо��денний�За�альних�Зборів�А�ціонерів:

1. Обрання�Голови�та�Се�ретаря�За�альних�зборів�А�ціонерів.

2. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��ВАТ�“БАНК�3/4”.

Я�що�з�б�дь-я�их�причин�15��р�дня�2008�ро���збори�не�відб�д�ться,�повторні

збори�щодо�роз�ляд��вищезазначених�питань�поряд���денно�о�За�альних�Зборів

А�ціонерів�ВАТ�“БАНК�3/4”�с�ли�аються�17��р�дня�2008�ро���о�10.00�за�місцезна-

ходженням�Бан��:�У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Комінтерна,�13/135,�офіс�ВАТ�“БАНК�3/4”.

Реєстрація��часни�ів�Зборів:�з�9.00�до�9.50�за�вищезазначеною�адресою.

Додат�ова�інформація:

Повідомлення�про�збільшення�стат�тно�о��апітал��ВАТ�“БАНК�3/4”�оп�блі�ова-

но�23.10.2008�р.,�“Відомості�Державної��омісії�з�цінних�паперів�та�фондово�о�рин-

��”�№�206.�А�ціонери�ВАТ�“БАНК�3/4”�мож�ть�ознайомитися�з�до��ментами�щодо

поряд���денно�о�Зборів�за�місцезнаходженням�Бан���або�отримати�їх�на�свій�за-

пит�еле�тронною�поштою.

З�пова�ою,

Правління�ВАТ�“БАНК�3/4”

Правління�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Комерційний�бан��“Премі�м”�

повідомляє,�що�16��р�дня�2008�ро���о�14.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Бастіонна,�1/36�

відб�д�ться�за�альні�збори�а�ціонерів�(�часни�ів)�товариства

Порядо��денний:

1. Про�затвердження�до�овор��щодо�проведення�зовнішньо�о�а�дит��товариства.

З� до��ментами,�що� стос�ються� питань� поряд��� денно�о,� а�ціонери�ВАТ� “КБ

“Премі�м”�мож�ть�ознайомитись�до�дати�проведення�зборів�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Бастіонна,�1/36,�за�місцезнаходженням�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Ко-

мерційний�бан��“Премі�м”.�Для��часті���зборах�а�ціонерам�необхідно�мати�з�собою

паспорт,�представни�ам�а�ціонерів�—�паспорт�та�оформлен��з�ідно�чинно�о�за�о-

нодавства�довіреність.�Реєстрація�а�ціонерів�(представни�ів�а�ціонерів)�відб�вати-

меться�16��р�дня�2008�р.�з�12.00�до�13.00�за�місцезнаходженням�товариства.

Правління�ВАТ�“КБ�“Премі�м”

Національний�бан��У�раїни

Головне��правління�Національно�о�бан��

У�раїни�по�м.Києв��і�Київсь�ій�області.

Про�дотримання�вимо��постанови�Правління�Національно�о

бан���У�раїни�від�11.10.2008�№�319.

З�метою�нейтралізації�вплив��зовнішньої�фінансової� �ризи�та�забезпечення

стабільності� бан�івсь�ої� системи� Національним� бан�ом� У�раїни� прийнято

постанов��Правління�Національно�о�бан���У�раїни�від�11.10.2008�№�319�“Про

додат�ові�заходи�щодо�діяльності�бан�ів”�(далі�—�Постанова).�

П�н�тами�3.1�та�3.2�Постанови�бан�и�зобов’язано�забезпеч�вати�безперебійне

ф�н�ціон�вання� бан�оматів� та� видач�� �отів�и� за� платіжними� �арт�ами� інших

бан�ів,�я��це�і�передбачено��мовами�до�оворів�між�членами�платіжних�систем

та�міжнародними�платіжними�системами.�

Незважаючи�на�вимо�и�Постанови,�а�та�ож�те,�що�на�нараді�11.10.2008�ро��

в�Національном��бан���У�раїни��ерівни�ами�бан�ів�б�ло�заявлено�про�відс�тність

випад�ів�відмови���прийнятті�платіжних��арто�� інших�бан�ів,�до�Національно�о

бан���У�раїни�надходять�повідомлення��ромадян-�лієнтів�А�ціонерно�о��омер-

ційно�о� промислово-інвестиційно�о� бан��� з� привод�� відмови� бан�ів� видавати

через� свої� бан�омати� �ошти� за� платіжними� �арт�ами,� емітованими� АК

Промінвестбан�ом.�

Та�ими� діями� бан�и� пор�ш�ють� вимо�и� п�н�т�� 3�Постанови.�Національний

бан��У�раїни�зобов’язав��ерівни�ів�бан�ів�взяти�під�особистий��онтроль�ви�онання

бан�ом�вимо��п�н�т��3�Постанови� та�проінформ�вати�Національний�бан��про

дотримання�зазначених�вимо��Постанови.�

Крім�цьо�о,�Національний�бан��У�раїни�повідомив,�що�інформацію�про�виявлені

випад�и� доп�щених� пор�шень� б�де� надано� �ерівним� ор�анам�міжнародних

платіжних�систем.

ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�

“УНІКА�Життя”

Повідомляє�про�с�ли�ання�позачер�ових�За�альних

зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�18��р�дня�

2008�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Рейтарсь�а,�37.

Почато��зборів�об�11.00.�Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�вати-

меться�за�місцем�проведення�зборів�з�9.30�до�10.00���день�прове-

дення�зборів.

Для�реєстрації�необхідно�мати�при�собі:�до��мент,�що�посвідч�є

особ��а�ціонера�чи�йо�о�представни�а;�належним�чином�оформле-

н��довіреність�на�право��часті���зборах�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Порядо��денний�За�альних�зборів�

а�ціонерів�ЗАТ�“СК�“УНІКА�Життя”:

1.Затвердження�річної�фінансової�звітності�за�2007�р.

2.Затвердження�вн�трішніх�положень�товариства.

3.Затвердження�нової�ор�анізаційної�стр��т�ри�товариства.

4.Внесення�змін�до�стат�т��товариства.

5.Деле��вання��олові�правління�повноважень�щодо�створення,�ре-

ор�анізації�та�лі�відації�дочірніх�підприємств,�філій�та�представ-

ництв�товариства,�затвердження�їх�стат�тів�та�положень.

А�ціонери�ЗАТ�“СК�“УНІКА�Життя”�б�ли�ознайомлені�з�до��мента-

ми,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним,�відповідно�до�вимо��чинно�о

за�онодавства�та�стат�т��ЗАТ�“СК�“УНІКА�Життя”.

До��ва�и�Шеремет�Римми�Леонідівни,�Со��ра�Ві�тора�Михайловича!

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас���с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача

по�цивільній�справі�за�позовом�АКіБ�“У�рСиббан�”�до�Шеремет�Римми�Леонідівни,�Со��ра�Ві�то-

ра�Михайловича�про�стя�нення�с�ми�забор�ованості�за��редитним�до�овором,�процентів,�нара-

хованих�за��орист�вання��редитом,�та�пені,�я�е�призначено�на�12�листопада�2008�ро���на�9.30

і�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�.�42-А,��аб.�33.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�без�поважних�причин�або�неповідомлен-

ня�с�д�про�причини�неяв�и,�справ��б�де�роз�лян�то���ваш��відс�тність�на�підставі�наявних���ній

даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до�ч.�9�ст.74�ЦПК�У�раїни,�з�оп�блі��ванням�о�оло-

шення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�час�та�місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Г.В.�Ма�арен�о

ВАТ�“Київспецтранс”

реаліз�є�автомобілі-сміттєвози,�

я�і�б�ли

��ви�ористанні.

Довід�и�за�тел.�400-82-21.

ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

“СТРАХОВА�КОМПАНІЯ�“КРЕДО-КЛАСИК”

Повідомляє�про�с�ли�ання�позачер�ових�

За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�18��р�дня

2008�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Рейтарсь�а,�37.

Почато��зборів�об�11.00.�Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�ватиметь-

ся� за�місцем� проведення� зборів� з� 9.30� до� 10.00� �� день� проведення

зборів.

Для�реєстрації�необхідно�мати�при�собі:�до��мент,�що�посвідч�є�осо-

б�� а�ціонера� чи� йо�о� представни�а;� належним� чином� оформлен�

довіреність�на�право��часті���зборах�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Порядо��денний�За�альних�зборів�а�ціонерів�

ЗАТ�“СК�“КРЕДО-КЛАСИК”:

1.Затвердження�вн�трішніх�положень�товариства.

2.Внесення�змін�до�стат�т��товариства.

А�ціонери�ЗАТ�“СК�“КРЕДО-КЛАСИК”�б�ли�ознайомлені�з�до��мента-

ми,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним,�відповідно�до�вимо��чинно�о�за-

�онодавства�та�Стат�т��ЗАТ�“СК�“КРЕДО-КЛАСИК”.

До��ва�и�Сер�ієн�а�Дмитра�Оле�сандровича!

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас���с�дове�засідання�в�я�ості�відповіда-

ча�по�цивільній�справі�за�позовом�АТ�“Інд�стріально-Е�спортний�бан�”�до�Сер�ієн�а�Дмитра

Оле�сандровича�про�стя�нення�забор�ованості”,�я�е�призначено�на�3�листопада�2008�ро��

на�9.30�і�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�33.

Ви�зобов�’язані�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�без�поважних�причин�або�неповідом-

лення�с�д�про�причини�неяв�и,�справ��б�де�роз�лян�то���ваш��відс�тність�на�підставі���ній

даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до�ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни,�з�оп�блі��ванням�о�о-

лошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�час�та�місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Г.В.�Ма�арен�о

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�24)�повідомляє,�що

справа�за�позовом�Слєсарєва�Дмитра�Юрійовича�до�Слєсарєвої�Оль�и�Володимирівни,�треті�осо-

би�відділ���справах��ромадянства�про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право��орист�вання

жилим�приміщенням�призначена�до�роз�ляд��на�07.11.08�р.�об�11.00.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�відповідача,�я�ий�зареєстрований�за�адресою:�пров.�Щор-

са,�5-А,��в.�223,�справа�б�де�роз�лян�та���йо�о�відс�тність,�відповідно�до�ст.169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Остапч���Т.В.

Коляден�о� Антон�Павлович� ви�ли-

�ається� в� я�ості� відповідача� в� с�дове

засідання,�призначене�на�12�листопа-

да� 2008� ро��� на� 10.00� в� Ірпінсь�ий

місь�ий�с�д�Київсь�ої�області�за�ад-

ресою:�Київсь�а�область,�м.�Ірпінь,�в�л.

Мінеральна,� 7,� по� цивільній� справі� за

позовом�Надемсь�о�о�Павла�Віталійо-

вича�про�відш�од�вання�ш�оди,�завда-

ної� внаслідо�� ДТП.� В� разі� неяв�и

відповідача�роз�ляд�справи�б�де�про-

ведено���йо�о�відс�тність�та�б�де�вине-

сено� рішення� на� підставі� наявних� в

справі�до�азів.

С�ддя�О.П.�Син�аївсь�ий

Солом’янсь�ий� районний

с�д�м.� Києва� (м.�Київ,� в�л.

М. Кривоноса,�25,��аб.�28)�ви�-

ли�ає� на� 11.00� 3� листопада

2008 ро��� Архипч��� Нін�� Ва-

димівн��я��відповідача���цивіль-

ній�справі�№ 2-3145/08�за�по-

зовом�АКІБ�“Інд�стріалбан�”�до

Архипч���Ніни�Вадимівни�про

стя�нення� забор�ованості� за

до�овором��редит�.

С�ддя�Т.Г.�О�сюта

Голосіївсь�ий� районний� с�д� міста

Києва� ви�ли�ає� Бріню�а�Михаїла�Васи-

льовича,� я�ий� зареєстрований� за� адре-

сою:�м.� Київ,� в�л.� Горь�о�о,� б.� 124-128,

�в.� 101,� в� я�ості� відповідача� в� с�дове

засідання�по�цивільній�справі�за�позовом

Дорошен�а�Анатолія�Павловича�до�Бріню-

�а�Михаїла�Васильовича�про�стя�нення�с�-

ми� бор��,�що� відб�деться� 18� листопада

2008�ро���о�10.00�в�приміщенні�с�д��за�ад-

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

Потєхіна,�б. 14-а,��аб.�№�25.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�пе-

редбачені�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�А.�Нова�

Оболонсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Фінне�ан�Ві�торію

Володимирівн��в�я�ості�відповідача�по

цивільній�справі�№�2-4942/2008�ро��

за�позовом�Стюарт�Фінне�ан�до�Фінне-

�ан� Ві�торії� Володимирівни� про

розірвання�шлюб����с�дове�засідання

на�21�листопада�2008�ро���о�10.30.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а�2-Є,��аб.�18.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня� особи,� я�а� бере� �часть� �� справі,

предбачені� ст.� ст.� 169,� 170� ЦПК

У�раїни.

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

повідомляє,�що�5.11.2008�ро���о�17.00�роз�-

лядатиметься� цивільна� справа� за� позовом

Парінова�В.І.�до�Парінова�В.В.�про�визнання

особи�та�ою,�що�втратила�право��орист�ван-

ня�житловим�приміщенням.

Парінов� Ві�тор� Володимирович,� останнє

місце�знаходження:�м.�Київ,�пр-т�Мир�,�9,��в.�50.

В�разі�йо�о�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�-

то�за�йо�о�відс�тності�на�підставі�наявних�ма-

теріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця�,�5,�зал

с�дових�засідань�№�1.�С�ддя�Федорова�Г.Г.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� відповідача� Сав�овсь�о�о� Оле�сія

Оле�сійовича�(25.03.1971�ро���народження,�ос-

таннє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�Беса-

рабсь�а�площа,�9/1,��в.�11)�по�цивільній�справі

за�позовом�Г�нієвої�Е.Л.�до�Сав�овсь�о�о�О.О.,

Відділ� �� справах� �ромадянства,� іммі�рації� та

реєстрації�фізичних� осіб�Печерсь�о�о� район�

м.�Києва,�третя�особа:�КП УЖГ�“Хрещати�”�про

зняття�з�реєстрації,�я�е�відб�деться�11�листо-

пада�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� про� ви�ли�

відповідач�вважається�повідомленим�про�день,

час�та�місце�роз�ляд��справи� і�в�разі�неяв�и

до�с�д��справа�може�б�ти�роз�лян�та�за�йо�о

відс�тності.�С�ддя�Умнова�О.В.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�повідомляє,�що�сл�хання�справи�за

позовом�Солонин�и�Оле�а�Петровича�до

Тіщен�о� Тетяни�Володимирівни,� треті

особи:�ДКП� “Господар”�Дарниць�о�о

район��м.�Києва,�Відділ��ромадянства,

іммі�рації� та� реєстрації�фізичних� осіб

Дарниць�о�о� РУ� ГУ� МВС� У�раїни� в

м. Києві�відб�деться�14.11.2008�ро���об

11.30�в�приміщенні�Дарниць�о�о�район-

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

в�л.�Заслонова,�18,��аб.�№�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов

Подільсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�відповідача�К�лі�овсь�о�о�Є.К.�про

сл�хання�цивільної�справи�№2-3304/08�за�позо-

вом� К�лі�овсь�ої� Марини� Володимирівни� до

К�лі�овсь�о�о� Єв�ена� Костянтиновича� про

розірвання�шлюб��18.09.1984�р.н.�про�відш�од�-

вання�ш�оди�на�12�листопада�2008�ро���о�9.30.

С�ддя�М.М.�Г�дзь

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,

10-Б� (�аб.� 51),� ви�ли�ає� в� с�дове� засідання

Михря�ова� Альберта� Анатолійовича� я�� від-

повідача�про�визнання�та�им,�що�втратив�пра-

во��орист�вання�житловим�приміщенням,�я�е

відб�деться�20.11.08�о�15.30.

У�разі�неяв�и�відповідача�справа�роз�ляда-

тиметься�за�йо�о�відс�тності.�С�ддя�Мороз�І.М.

ОГОЛОШЕННЯ

6�листопада�2008�ро���о�18.00�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�б�льв.�Шевчен�а,�26/4

(А�товий�зал)�б�д�ть�проводитись��ро-

мадсь�і� об�оворення�щодо� роз�ляд�

прое�т�� містоб�дівної� до��ментації

б�дівництва��інотеатр�� ім.�О.�Довжен-

�а�та�тор�ово-розважально�о�і�офісно-

�о� �омпле�с�� за� адресою:� просп.�Пе-

ремо�и,�24-А���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва.

Отримати�інформацію�можна�за�те-

лефоном�8(044)� 278-11-19.� (Презен-

тацію� прое�т�� б�дівництва� проводить

Замовни�:� Товариство� з� обмеженою

відповідальністю�“Тор�овий�Дім�“С�пер-

мар�ет-93”.)� (Реєстрація� проводиться

при�наявності�паспорта.)

Адміністрація

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повторно� ви�ли�ає� в� с�дове� засідання� по

справі�№�2-5867/08�за�позовом�Дремлюх�Л.Ф.

до�К�зьмен�о�Ю.В.�про�відш�од�вання�ш�оди

в�я�ості�відповідача�К�зьмен�а�Юрія�Васильо-

вича,�місце� проживання� я�о�о:�м.� Київ,� в�л.

Герцена�17/25,��в.�159,�місце�реєстрації�я�о-

�о:�в�л.�Артема�59-а,��в.�9.

Роз�ляд�справи�призначено�на�10.30�28�ли-

стопада�2008�ро���в�приміщенні�Шевчен�івсь�о-

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

в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.-зал�№60.

В�разі�неяв�и�відповідача�К�зьмен�а�Юрія

Васильовича�в�с�дове�засідання�справа�б�де

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

��справі�до�азами.

Крім�то�о,�с�д�роз’яснює�обов’язо��повідо-

мити� с�д� про� причини� неяв�и� в� с�дове

засідання.

С�ддя�Т.М.�Васильєва

Громадянин��Васін��Михайл��Петрович�,�ос-

таннє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ� в�л.

Хар�івсь�е� шосе,� 146,� �в.� 590,� необхідно

27.11.2008� ро��� з’явитись� о� 10.00� до�Дар-

ниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва:�м.�Київ,

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

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

зовом�Васіної�В.Г.�про�розірвання�шлюб�.

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

вання� обставин� �� справі� на� підставі� до�азів,

про�подання�я�их�б�ло�заявлено�під�час�попе-

редньо�о�с�дово�о�засідання.

С�ддя�Щасна�Т.В.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 331499� на� ім’я� Ш�ль�и

Ми�оли� Петровича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 501539� на� ім’я� Ге�іна� Ана-

толія� Михайловича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 331880�на�ім’я�Низю�а�Сер�ія

Петровича�вважати�недійсним.
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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 2820
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Оле сандр ГОЛУБ,
народний деп тат:
— Я д маю, цей процес триває

протя ом сьо о життя. Том лю-
дина стає м дрішою і роз мнішою,
наб ваючи ново о досвід . Усе
життя — це навчання, при чом на
різних планах.

Іва RICH, співач а:
— Мама аже, що я народилася

занадто роз мною. Не мож с а-
зати однозначно, що саме в та о-
м -то віці я пороз мнішала. Ма-
б ть, том , що змалеч до чо ось
пра н ла, займалася модельним
бізнесом, вела онцерти та теле-
передачі, знімалася серіалі і,

звісно, співала! А том не всти аю
помічати змін, але сподіваюся, що
вони лише най ращі!

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— Я, я і ожна людина, зрос-

таю з ожним ро ом, наб ваю но-
во о досвід і стаю роз мнішим. Є
та а річ, оли до певно о період
людина роз мнішає, а потім, нав-
па и, іде спад. Мені ін оли зда-
ється, що мені вісімдесят, а ін о-
ли поч ваюся на сімнадцять. Усе
залежить від настрою. А ось чіт о-
о переход , переломно о момен-
т до свідомлення себе дорос-
лим не мож назвати, не мож
встановити он ретн дат чи рі .

ß ïîðîçóìí³øàâ ó...

Анатолій МАТВІЄНКО, народний деп тат:
— Я д маю, У раїн потрібно звільнити від рабсь ої

психоло ії! Ми та зви ли до неї, що в державі поч -
ваємося не осподарями, а наймитами. Том потріб-
но очистити свідомість ожно о від принизливо о по-
ч ття рабства, щоб раїнці не дозволяли собою ма-
ніп лювати. Аби влада сл жила народові й звіт вала пе-
ред ним. Нас різних напрям ах аняють У раїною, а
ми все не можемо зроз міти, я е наше призначення!

ГАВАНА (Оль а ОСТАЛЕЦЬКА), співач а:
— Мені здається, нас оре від роз м . Ми всі хо-

чемо здаватися роз мними, ме а- раїною, а потрібно
б ти простішими, працювати і д мати про сьо оден-
ня. Пра немо б ти європейсь ою державою, мовляв,
сі ми та і ласні, водночас ба атьом не вистачає ро-

шей на проїзд, харч вання — на елементарні речі. То-
м потрібно, щоб державні можновладці д мали, я
поліпшити життя людей, дбали про народ.

Ві тор ПАВЛІК, засл жений артист У раїни:
— Від по аних людей і недобрих д мо ! Та навряд

чи це можливо, бо світ влаштований та , що добро і
зло завжди йд ть пор ч. А втім, се залежить від нас,
я ими хочемо б ти, я е місце пра немо зайняти і я им
способом ітимемо до мети.

Жанна КАДИРОВА, х дожниця:
—Від бюро ратів і онсерваторів! Я з стрічалася з ни-

ми по життю, і мені д же не сподобалася бюро ратич-
на система, я а працює по-старом . Аще хотілося б, щоб
Києві машин поменшало, хоча це неможливо.

Â³ä ÷îãî á âè çâ³ëüíèëè Óêðà¿íó?

Êèÿíè ðîçóìí³øàþòü
ó 18 ðîê³â
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Ïàâëî Òàðàñþê 
âèçâîëÿâ Óêðà¿íó
Êîëèøí³é êóëåìåòíèê âèâ³â êè¿âñüêå 
ï³äïðèºìñòâî â ë³äåðè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Залишивши на Житомир-
щині шістьох сестер, мо-
лодий Павло Тарасю
взяв р и лемет і пі-
шов визволяти Бать івщи-
н . Навіть після тяж ої
травми юна не по ин в
війсь а. По війні приїхав
до Києва та влашт вався
на вз ттєв фабри . З о-
дом, же під йо о ерів-
ництвом, підприємство
стало лідером виробниц-
тва в СРСР. Нині пан Пав-
ло засл жений відпочино
поєдн є з а тивною бла-
одійною діяльністю.

Ó÷îðàøí³é äåíü Ïàâëî Òàðàñþê
ðîçïî÷àâ ³ç ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â íà
ìîãèëó ãåíåðàëà Âàòóò³íà ðàçîì ³ç
ôðîíòîâèìè òîâàðèøàìè â Ïàðêó
ñëàâè. Ïàí Òàðàñþê — ó÷àñíèê âèç-
âîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â. Â³éíà çàñòàëà éîãî â
ñåë³ Äàöüêàõ íà Æèòîìèðùèí³. Ñà-
ìå òóò â³í íàðîäèâñÿ 1924 ðîêó â
ñ³ì’¿ ñåëÿí. Îêð³ì Ïàâëà, áàòüêè
âèõîâóâàëè ùå ø³ñòüîõ ñåñòåð.

“Ó 1942 ðîö³ ã³òëåð³âö³ â³ä-
ïðàâëÿëè ìîëîäèõ ä³â÷àò ³ þíà-
ê³â íà ðîáîòó â Í³ìå÷÷èíó. Òèõ,
õòî â³äìîâëÿâñÿ, ðîçñòð³ëþâàëè.
Íå çàáèðàëè ò³ëüêè çàë³çíè÷íè-
ê³â, òîæ áàòüêî ÿêîñü ïðèëàøòó-
âàâ ìåíå òóäè ð³çíîðîáî÷èì”, —
ðîçïîâ³â Ïàâëî Òàðàñþê.

Îäíàê ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ìîëîäèé
çàë³çíè÷íèê âçÿâ ó ðóêè çáðîþ ³
ï³øîâ âèçâîëÿòè Áàòüê³âùèíó. Â
áèòâ³ ï³ä Ïðîñêóðîâèì (íèí³
Õìåëüíèöüêèé) íåïîäàë³ê â³ä Ïàâ-
ëà ðîç³ðâàëî ñíàðÿä. ²ç òÿæêîþ
òðàâìîþ íîãè þíàê ê³ëüêà ãîäèí
ïðîëåæàâ íà ïîë³ áîþ íåïðèòîì-
íèé. Éîãî ï³ä³áðàâ ñòàðøèé ëåé-
òåíàíò Ãóáàðêîâ. “Â³í ôàêòè÷íî
âðÿòóâàâ ìåíå. ß âñå æèòòÿ íàìà-
ãàþñÿ éîãî ðîçøóêàòè, òà, íà æàëü,
áåçóñï³øíî”,— êàæå Ïàâëî Òàðà-
ñþê. Ï³ñëÿ îäóæàííÿ ÷îëîâ³êà âè-
çíàëè íåïðèäàòíèì äëÿ áîéîâèõ

ä³é, ïðîòå â³í íå ïîêèíóâ â³éñüêà.
Âëàøòóâàâñÿ ñóïðîâîäæóâàòè â³é-
ñüêîâ³ âàíòàæ³, ùî ³øëè ÷åðåç ²ðàê,
Àøãàáàä, Òàøêåíò. Òàì ïðîñëóæèâ
äî çàê³í÷åííÿ â³éíè.

Ó÷àñòü ó â³éí³ — íå ºäèíà çàñëó-
ãà ïàíà Ïàâëà ïåðåä Êèºâîì. Ó ñòî-
ëèöþ â³í ïðè¿õàâ ïî â³éí³ íà íà-
â÷àííÿ â ²íñòèòóò³ ëåãêî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³. Ç 1952 ðîêó ïðàöþâàâ íà
Êè¿âñüê³é âçóòòºâ³é ôàáðèö³ ¹ 1.
Ïî÷èíàâ ³ç íà÷àëüíèêà öåõó, à çà-
ê³í÷èâ ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì.
Î÷îëþâàâ âçóòòºâå îá’ºäíàííÿ
“Êè¿â” àæ äî 2006 ðîêó. Ï³ä éîãî

êåð³âíèöòâîì ïðàöþâàâ ï’ÿòè-
òèñÿ÷íèé êîëåêòèâ. À ï³äïðèºì-
ñòâî ÷åòâåðòî¿ ï’ÿòèð³÷êè áóëî ë³-
äåðîì ÑÐÑÐ ç âèðîáíèöòâà âçóòòÿ.

Ïàí Òàðàñþê çàéìàâñÿ òàêîæ
âèêëàäàöüêîþ ñïðàâîþ. Â³í —
ïðîôåñîð, êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íà-
óê, àâòîð 24 êíèæîê. Áóâ äåïóòà-
òîì ðàéîííî¿ ³ ì³ñüêî¿ ðàä. Ïàâëî
Òàðàñþê — ïîâíèé êàâàëåð îðäå-
í³â çà çàñëóãè ³ ïî÷åñíèé ãðîìàäÿ-
íèí Êèºâà. Âèéøîâøè íà ïåíñ³þ,
ñòâîðèâ áëàãîä³éíèé ôîíä ñâîãî
³ìåí³ é äîïîìàãàº ïåíñ³îíåðàì, ³í-
âàë³äàì, âåòåðàíàì
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+16°Ñ, âíî÷³ +5...+10°Ñ; íà óçáåðåæ-

æ³ Êðèìó äî +16°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +12...+14°Ñ, âíî÷³ +3...+6°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. 18 ðîê³â — 23 %
2. 25 ðîê³â — 21 %
3. ß çàâæäè áóâ ðîçóìíèì — 18 %
4. ß äîñ³ ðîçóìí³øàþ — 18 %
5. 40 ðîê³â — 12 %
6. 5 ðîê³â — 8 %

Почесний иянин Павло Тарасю 20 ро ів забезпеч вав столичних жителів
щонай ращим вз ттям
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