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Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
äëÿ êèÿí íå ïîäîðîæ÷àþòü
Êè¿âðàäà ï³äòðèìàëà ³í³ö³àòèâó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Опалювальний
сезон не зірветься

ßê ³ ïåðåäáà÷àëîñÿ, ãîëîâíèìè
ïèòàííÿìè íà ó÷îðàøí³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè ñòàëè òàðèôè íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè òà çì³íè óìîâ êîíêóð-
ñó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ â
ñòîëèö³. Îäíàê íåçâàæàþ÷è íà êî-
ðîòêèé ïîðÿäîê äåííèé, çàñ³äàí-
íÿ âèéøëî äîâîë³ ñóìáóðíèì. Óæå
âäðóãå âîíà ðîçïî÷àëàñÿ áåç çâè÷-
íîãî áðèô³íãó ñåêðåòàðÿ Êè¿âðà-
äè Îëåñÿ Äîâãîãî. Ìàéæå äâ³ ãî-
äèíè ï³ñëÿ ïî÷àòêó ðîáîòè äåïó-
òàòè ðîáèëè çàïèòè ³ âíîñèëè ïðî-
åêòè ð³øåíü ç ãîëîñó. Îäíèì ç
âàæëèâèõ ñåðåä íèõ áóâ ïåðåðîç-
ïîä³ë áþäæåòíèõ êîøò³â. Îäíàê
öåé äîêóìåíò ìàëî íå îìèíóëè
óâàãîþ. Ïîêè éîãî âíîñèëè íà

ðîçãëÿä, áðèô³íã äëÿ ïðåñè ïðî
áîðîòüáó ç òþòþíîêóð³ííÿì ó ì³ñ-
ò³ ïðîâîäèëà ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Àëëà
Øëàïàê. Êîëè æ îáãîâîðþâàëè
çì³íè äî áþäæåòó, äàâàòè êîìåí-
òàð³ ïðåñ³ âèéøîâ ãîëîâà ôðàêö³¿
ñâîãî ³ìåí³ Â³òàë³é Êëè÷êî. Âëàñ-
íå, ñàìîãî ïðîåêòó çì³í ïðåäñòàâ-
íèêàì ÇÌ² íå ðîçäàëè. Îäíàê, ÿê
ñòàëî â³äîìî, äåïóòàòè ïðîãîëîñó-
âàëè çà ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â íà
êîðèñòü ï³äïðèºìñòâ, ùî çàáåçïå-
÷óþþòü ì³ñòî åíåðã³ºþ. Íàéáëèæ-
÷èìè äíÿìè "Êè¿âåíåðãî" òà "Êè-
¿ââîäîêàíàë" îòðèìàþòü ïîòð³áí³
äîòàö³¿, àáè ìàòè çìîãó â ïîâíî-
ìó îáñÿç³ ïðîäîâæóâàòè îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí ó ñòîëèö³. Êîøòè
çíÿëè ç ìåíø âàæëèâèõ ñòàòåé âè-

òðàò. Äåïóòàòñüêèõ ôîíä³â íå çà-
÷³ïàëè. Ñòîëè÷í³ çàêîíîäàâö³ â³ä-
ìîâèëèñÿ â³ääàâàòè ö³ êîøòè, àð-
ãóìåíòóþ÷è ðîçðîáëåíèìè ñîö³-
àëüíèìè ïðîãðàìàìè äëÿ êèÿí.

Стрипбари та азино
платитим ть
10 разів більше

Íàéâàæëèâ³øèì ³ç ïëàíîâèõ
ïèòàíü íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ñòàëè,
çâ³ñíî, òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, à òî÷í³øå, ï³äâèùåííÿ ¿õ.
Ðîçãëÿäàòè ïðîáëåìó äåïóòàòè
ïî÷àëè ç³ çâ³òó ãîëîâè ñïåö³àëü-
íî ñòâîðåíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, äå-
ïóòàòà â³ä Ãðîìàäñüêîãî àêòèâó
Êèºâà Þð³ÿ Áîíäàðÿ. 

За інчення на 2-й стор.
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Мер Леонід Черновець ий побачив вихід із тарифної ризи: платити повинні ті, хто заробляє с мнівним бізнесом — стриптиз-барами та азино
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Тарифи на ом нальні посл и столиці для населен-
ня не зміняться. Та е рішення за поданням місь о о
олови Леоніда Черновець о о хвалила вчора Київ-
рада. Подорожчання енер орес рсів "по асять" за ра-
х но надприб т ових за ладів, зо рема азино і
стрипбарів. За словами мера, по ишенях цих під-
приємців підвищення плати не вдарить, натомість ма-
лозабезпечених иян б де врятовано. Крім то о, не-
забаром столичні жителі їздитим ть лише на омфор-
табельном ромадсь ом транспорті. Я і передба-
чалося, чора деп тати підтримали прое т рішення
про внесення змін до мов проведення он рс на
пасажирсь і перевезення. Та , містом рс ватим ть
автоб си, я им не більше, ніж 5 ро ів, обладнані
дви нами "Євро-2", ондиціонерами та системами
с часної наві ації.
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Ñüîãîäí³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ â³äìîâèòüñÿ â³ä ñëóæáîâîãî àâ-
òî. Toyota Camry, ÿêà âîçèëà ÷èíîâíèêà, ðà-
çîì ç ³íøèìè ñëóæáîâèìè ìàøèíàìè ÊÌÄÀ
âèñòàâëÿòü íà àóêö³îí. Íàãàäàºìî, ïðî íàì³ð
ïðîäàòè äîðîã³ àâò³âêè ÷èíîâíèê³â, ÿêèõ íà-
çáèðàëîñÿ ïîíàä 200, çàÿâèâ ìåð Êèºâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Ãðîø³ â³ä ïðîäàæó ïëà-
íóþòü ñïðÿìóâàòè íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè êè-
ÿí. Àóêö³îí îá³öÿþòü ïðîâåñòè ó íàéáëèæ÷³
10 äí³â. Îòîæ íåçàáàðîì ÷èíîâíèêàì äîâå-
äåòüñÿ ïåðåñ³ñòè íà âëàñíèé òðàíñïîðò àáî
æ êîðèñòóâàòèñÿ ãðîìàäñüêèì. ×èíîâíèêàì,
ÿê³ êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ïðèâàòíèìè “êîë³ñ-
íèöÿìè”, ìîæëèâî, äåùî äîïëà÷óâàòèìóòü

Çàâòðà áóäå ï’ÿòü ÿðìàðê³â
Ö³º¿ ñóáîòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàð-

ê³â ó ñòîëèö³ áóäå ï’ÿòü. Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ òîðãóâàòèìóòü íà âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é,
ó Äàðíèöüêîìó — íà Ðåâóöüêîãî. Ïðèäáàòè
îâî÷³ òà ôðóêòè ìîæíà áóäå íà âóëèöÿõ Ë³ñ-
ê³âñüê³é òà Åëåêòðîòåõí³÷í³é, ùî â Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³. Ìåøêàíö³ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ìàòèìóòü íàãîäó çàïàñòèñÿ õàð÷àìè
íà Àëìà-Àòèíñüê³é, 109. Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ òîðãóâàòèìóòü íà âóëèö³ Ïîäâîéñüêî-
ãî, 2—12. Òðàäèö³éíî òîâàð êîøòóâàòèìå íà
10—15 â³äñîòê³â äåøåâøå, í³æ íà ðèíêàõ

Ó ìåð³¿ ïîäÿêóâàëè 
ïðàö³âíèêàì 
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè

Ó÷îðà äî ÊÌÄÀ çàïðîñèëè
ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè,
ùîá ïðèâ³òàòè ç íàãîäè ñâÿòêó-
âàííÿ ¿õíüîãî ïðîôåñ³éíîãî
ñâÿòà, ÿêå ïðèïàäàº íà 3 ëèñ-
òîïàäà. Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà
â³äçíà÷èòè ëþäåé, ÿê³ äîïîìà-
ãàþòü íåì³÷íèì êèÿíàì. Íàé-
êðàùèì ³ç íèõ âðó÷èëè ï’ÿòü
ïî÷åñíèõ ãðàìîò òà 38 ïîäÿê
â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Óñ³ íàãîðîäæå-
í³ îòðèìàëè òàêîæ ïî ³ìåííî-

ìó ãîäèííèêó òà áóêåòó êâ³ò³â.
Â³ä ³ìåí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè òà

äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó Êè¿â-
ðàäè çàïðîøåíèõ ïðèâ³òàëà
ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ãîëî-
âà êîì³ñ³¿ ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà
Øëàïàê. “Ìîæå çäàòèñÿ, ùî
âàñ í³õòî íå ïîì³÷àº, êð³ì òèõ
ëþäåé, ÿêèì äîïîìàãàºòå. Àëå
íàñïðàâä³ âëàäà ³ îñîáëèâî
ì³ñüêèé ãîëîâà çàâæäè ïðî

âàñ ïàì’ÿòàþòü ³ äóæå ö³íó-
þòü âàøó ñàìîâ³ääàíó ïðà-
öþ”, — ñêàçàëà ïàí³ Øëàïàê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ðîáîòà ñîöïðà-
ö³âíèê³â äóæå òÿæêà, àäæå ïðà-
öþþòü âîíè ç âåòåðàíàìè, ³í-
âàë³äàìè, õâîðèìè òà ñàìîòí³-
ìè ëþäüìè. “² âñå-òàêè âè çíà-
õîäèòå ñèëè é äàðóºòå ï³äòðèì-
êó òà òåïëî. Ç³ ñâîãî áîêó, ìè
òåæ ðîáèìî óñå, ùîá ï³äòðè-
ìàòè âàñ”,— äîäàëà Àëëà Øëà-
ïàê. ² çàïåâíèëà, ùî öüîãî ðî-
êó ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíî¿ ñôå-
ðè òåæ îòðèìàþòü áåçïëàòíå
æèòëî. Ïåðø³ 20 êâàðòèð âîíè
îòðèìàëè ó 2007-ìó.

Íàîñòàíîê óñ³ âèïèëè øàì-
ïàíñüêîãî. “Áàæàþ âàì çäî-
ðîâ’ÿ, ñèë òà òåðï³ííÿ. Äëÿ
ì³ñüêîãî ãîëîâè ïð³îðèòåòíîþ
º ï³äòðèìêà ëþäåé, ÿê³ òîãî
ïîòðåáóþòü. ² â öüîìó âè íå-
çàì³íí³ ïîì³÷íèêè”, — ñêàçà-
ëà Àëëà Øëàïàê.

Âëàñíå, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíè-

êè ðàä³, ùî ¿õíþ ðîáîòó ïîì³-
÷àþòü òà ö³íóþòü. “ß 38 ðîê³â
ïðàöþþ ó ïóùà-âîäèöüêîìó
³íòåðíàò³ äëÿ ëþäåé ç ïñèõ³÷-
íèìè ðîçëàäàìè. Áóëà ³ ñàí³-
òàðêîþ. Ïðàöþâàëà ó ¿äàëüí³.
Íèí³ äî áóõãàëòåðà ä³éøëà. Òà
îäíàê ïðàöþþ ç ï³äîï³÷íèìè,
áî ¿ì íàøà äîïîìîãà ñïðàâä³
ïîòð³áíà”, — êàæå Âàëåíòèíà
Ãàø³âñüêà. ² äîäàº, ùî ïî÷åñ-
íà ãðàìîòà â³ä ì³ñüêîãî ãîëî-
âè äëÿ íå¿ äóæå âàæëèâà íàãî-
ðîäà. “Ìè ïðàöþºìî ç ³íâàë³-
äàìè, ë³òí³ìè ñàìîòí³ìè
ëþäüìè. Âîíè äÿêóþòü ³ íàì,
³ âëàä³, ùî ¿õ íå êèíóëè íà-
ïðèçâîëÿùå”, — ðîçïîâ³ëà ñî-
ö³àëüíèé ïðàö³âíèê Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîíó Ë³ä³ÿ Ìîñ-
êàëåíêî. Êàæå, ùî ó íàãîä³
ñòàº é ñëóæáà äîïîìîãè ì³ñü-
êîãî ãîëîâè. “Êîëè âæå ãåòü
áåçâèõ³äíà ñèòóàö³ÿ, òåëåôî-
íóºìî íà 0-51, ïðîñèìî ïîðà-
äè”, — ïîä³ëèëàñÿ æ³íêà

ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

ç Äíåì ïðàö³âíèê³â 
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè

Шановні працівни и
соціальної сфери!

Від щиро о серця вітаю вас із професійним
святом — Днем працівни ів соціальної сфери!
Ваша праця сповнена манізм , милосердя й

д шевно о тепла. Ваш ч йність і т рбот відч -
ваютьширо і верстви населення і насамперед—
пенсіонери та інваліди, діти-сироти, малозабез-
печені, ба атодітні сім’ї, безробітні ромадяни.
Пі л ючись про людин , її майб тнє, забез-

печ ючи соціальні арантії і допомо тим, хто
потрапив неле і життєві сит ації, ви робите
ва омий внесо розб дов демо ратично о,
ромадянсь о о с спільства.
Самовіддане сл жіння обраній справі, добро-

та і милосердя, ч йність і щедрість д ші вина о-
родж ються подя ою та пошаною сотень тисяч
иян, я им ви допома аєте долати тр днощі, до-
даєте віри та впевненості завтрашньом дні.
Ваша праця с ромна і не завжди помітна,

але завжди сповнена д шевно о тепла і зі рі-
та співч ттям та любов’ю до ближньо о. Пере-
онаний, вам вистачить сили, витрим и та про-
фесіоналізм для подолання всіля их переш од
справі поліпшення соціально о захист тих,

хто йо о потреб є.
Хай ваша працьовитість та д шевне тепло і на-

далі сл жать людям, а свято нехай надасть сві-
домлення своєї причетності до вели ої та д же
важливої справи — соціально о захист людини.
Бажаю вам міцно о здоров’я, доброб т , по-

роз міння і затиш ваших оселях та неви-
черпної життєвої енер ії!

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

¯ì ïîäàðóâàëè ãîäèííèêè é ïîîá³öÿëè êâàðòèðè

Äåíèñ Áàññ çäàñòü “êîëåñà”

Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
íå ïîäîðîæ÷àþòü

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Îñê³ëüêè ïðî êðèçîâèé ñòàí
ãîëîâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî çà-
áåçïå÷óþòü ñòîëèöþ åíåðã³ºþ
(“Êè¿ââîäîêàíàëó” òà “Êè¿âå-
íåðãî”), ïîâ³äîìëÿëè é ðàí³-
øå, ïàí Áîíäàð îêðåñëèâ éî-
ãî ê³ëüêîìà ñëîâàìè òà ìàñ-
øòàáíèìè öèôðàìè áîðã³â.
Äåòàëüí³øå â³í çóïèíèâñÿ íà
êðîêàõ äî âèõîäó ³ç ñèòóàö³¿.
Íàéä³ºâ³øèìè ç íèõ áóëî íà-
çâàíî ùîì³ñÿ÷í³ â³äøêîäóâàí-
íÿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ òà ï³ä-
âèùåííÿ îïëàòè çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ÿê äëÿ ï³äïðè-
ºìñòâ, òàê ³ äëÿ íàñåëåííÿ.
Ïåðø³ ìàëè ïëàòèòè âòðè÷³
á³ëüøå, à äðóã³ — â 1,7 ðàçó.
Îäíàê, çâàæàþ÷è íà åêîíî-
ì³÷íó êðèçó òà íåñïðîìîæ-
í³ñòü áàãàòüîõ êèÿí óæå òåïåð
ïëàòèòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè, öüîãî ïðîåêòó ð³øåííÿ äå-
ïóòàòè íå ï³äòðèìàëè.

Åôåêòèâíèé âèõ³ä ³ç ñèòó-
àö³¿ çàïðîïîíóâàâ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
“Çâàæàþ÷è íà íèí³øíþ åêî-
íîì³÷íó ñèòóàö³þ, äîõîäè íà-
ñåëåííÿ íå ï³äâèùàòüñÿ ùî-
íàéìåíøå äâà ðîêè. Òîìó ìè
íå ìàºìî ïðàâà ïåðåêèäàòè
öåé òÿãàð íà êèÿí. Ï³äâèùå-
í³ òàðèôè ïîâèíí³ îïëà÷óâà-
òè þðèäè÷í³ îñîáè. Íà ¿õí³õ
ñòàòêàõ öå íå ïîçíà÷èòüñÿ, ÿ
çíàþ, ïðî ùî êàæó, áî é ñàì
áóâ á³çíåñìåíîì. Íà âå÷åðþ â
ðåñòîðàí³ âîíè âèòðà÷àþòü
á³ëüøå, àí³æ áàáóñÿ-ïåíñ³î-
íåðêà ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ”,—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Çà éîãî ïðîïîçèö³ºþ òàðèôè
äëÿ “âèñîêîðåíòàáåëüíèõ, àëå
íåõîðîøèõ” çàêëàä³â, òàêèõ,
ÿê êàçèíî òà ñòðèïáàðè, ìà-
þòü ï³äâèùèòè â 10 ðàç³â, à
ðåøòà þðèäè÷íèõ îñ³á ïëàòè-
òèìóòü ó 5 ðàç³â á³ëüøå. Ïðî-
åêò ð³øåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè

ï³äòðèìàëè 61 ãîëîñîì. Ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ, ùî íîâ³ òàðèôè
ïî÷íóòü ä³ÿòè âæå çà ì³ñÿöü.

Киян більше
не возитим ть на
перероблених
вантажів ах

Ïðèéíÿëè â÷îðà äåïóòàòè
é îíîâëåí³ óìîâè îðãàí³çàö³¿
òà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà
ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðó-
òàõ. ßê óæå çãàäóâàâ “Õðåùà-
òèê”, íà äîîïðàöþâàííÿ äî-
êóìåíò â³äïðàâëÿëè ê³ëüêà
ðàç³â. Îäíàê óçãîäèòè âñ³ ìî-
ìåíòè òàê ³ íå âäàëîñÿ. Òàê,
ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äåïóòàò
â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-

êîãî Â³òàë³é Æóðàâñüêèé âè-
ìàãàâ çìåíøèòè òåðì³í âèêî-
ðèñòàííÿ ãðîìàäñüêèõ àâòî-
áóñ³â äî 5 ðîê³â. Êð³ì òîãî,
çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ìàøèíè
äëÿ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü
ïîâèíí³ ìàòè íå ìåíøå ÿê 21
ì³ñöå äëÿ ñèä³ííÿ òà òðîº
äâåðåé, ïðè÷îìó îäí³ ç íèõ
ïîâèíí³ áóòè ïðèñòîñîâàí³
äëÿ ïàñàæèð³â ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè. Âîä³ÿì çàáîðî-
íÿòü ðîçìîâëÿòè ï³ä ÷àñ ðóõó
ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó, êó-
ðèòè â ñàëîí³ òà îá³äàòè çà
êåðìîì. Àâòîáóñè îáëàäíà-
þòü ñèñòåìàìè â³äåîñïîñòå-
ðåæåííÿ òà íàâ³ãàö³¿, îáîâ’ÿç-
êîâèìè ñòàíóòü òàêîæ äâèãó-
íè òèïó “ªâðî-2”. “×èì
æîðñòê³ø³ ìè âñòàíîâèìî

óìîâè, òèì øâèäøå ìàòèìå-
ìî ÿê³ñí³ ïàñàæèðñüê³ ïåðå-
âåçåííÿ ó ñòîëèö³”,— çàïåâ-
íèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, äî Ñall-öåíòðó
íàä³éøëî 5000 ñêàðã, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ ìàðøðóòíèõ ïåðåâå-
çåíü ó ì³ñò³. Êèÿíè îáóðåí³
õàìñòâîì ïðèâàòíèõ ïåðåâ³ç-
íèê³â, çàâèùåíèìè òàðèôàìè
òà ïðàêòè÷íî àâàð³éíèì ïî-
âîäæåííÿì íà äîðîãàõ âîä³¿â.
Äî ñëîâà, àáè ïîë³ïøèòè ñè-
òóàö³þ, âîä³ÿì çàáîðîíÿòü
ï³äáèðàòè ïàñàæèð³â ïîñåðåä
âóëèöü. Çóïèíÿòèñÿ âîíè ìà-
òèìóòü ïðàâî ëèøå â îáëàø-
òîâàíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ

Марина ГУБЕНКО,
“Хрещати ”

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Напередодні професійно о свята мерії привіта-
ли працівни ів соціальної сфери міста. Кращим із
них вр чили 5 почесних рамот місь о о олови,
38 подя та одинни и. Торі чер ови и з соці-
альної сфери вперше отримали 20 вартир.
С іль и осель виділять для них цьо оріч, стане ві-
домо безпосередньо в День соціально о праців-
ни а, тобто 3 листопада.

Перший заст пни олови КМДА Денис Басс певнений, що найближчим часом столиці пасажирів
обсл ов ватим ть на найвищом рівні
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“Âàñèëüê³âñüêó” çàïóñòÿòü ó ãðóäí³
Ìåòðîáóä³âö³ âèêîíàëè âæå ïîíàä 90 â³äñîòê³â çàïëàíîâàíèõ ðîá³ò
Òåòÿíà ØÅËÅÑÒ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Станція метро "Василь ів-
сь а", одна з трьох, я
метроб дівці мають здати
в е спл атацію до інця
нинішньо о ро . Наразі
т т вже ви онано понад
90 відсот ів сіх робіт.
Фахівці заверш ють
оздоблювати вестибюль,
платформи та підсобні
приміщення. Підло
станції вистелять з дво о-
льорово о аменя — по
бо ах світлим, а посере-
дині встав ами з темно о
раніт . Не заб ли й про
людей з особливими по-
требами. Для них змонт -
ють спеціальні ліфти.

Òîð³ê, ó ëèñòîïàä³ 2007 ðîêó,
íà ä³ëÿíö³ äå ìàº ç’ÿâèòèñÿ ñòàí-
ö³ÿ “Âàñèëüê³âñüêà” ìåòðîáóä³â-
ö³ ðîçïî÷àëè ðîáîòè. Íèí³ æ âî-
íè çàâåðøåí³ ìàéæå íà 100 â³ä-
ñîòê³â. Ôàõ³âö³ çàê³í÷óþòü ³
îçäîáëåííÿ ñòàíö³¿ — âåñòèáþ-
ëþ, ïëàòôîðìè òà ï³äñîáíèõ ïðè-
ì³ùåíü. Óíèçó, íà ïëàòôîðì³ íà-
ðàç³ óêëàäàþòü ãðàí³òíó ï³äëîãó.
ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâ-
íèé ³íæåíåð ä³ëÿíêè Âàñèëü Ãëó-
øàê, äíÿìè íà áóäìàéäàí÷èê çà-
âåçëè ïàðò³þ ãðàí³òó. Ï³äëîãà íà
ïëàòôîðì³ “Âàñèëüê³âñüêî¿” áóäå
ç äâîêîëüîðîâîãî êàìåíÿ — ïî
áîêàõ ñâ³òëà, à ïîñåðåäèí³ ìàòè-
ìå âñòàâêè ç òåìíîãî ãðàí³òó.
Ïðèâåðòàþòü óâàãó ³ áëèñêó÷³
àëþì³í³ºâ³ åëåìåíòè, ùî ¿õ âè-
êîðèñòîâóþòü â îçäîáëåíí³ ñò³í
ñòàíö³¿.

“Åñêàëàòîð³â íà “Âàñèëüê³â-
ñüê³é” íå áóäå,— çàçíà÷èâ ïàí
Ãëóøàê. — Àäæå ãëèáèíà çàëÿ-
ãàííÿ ñòàíö³¿ â³ä 10 äî 14 ìåòð³â,
òîæ ï³äéîìíèêè òóò í³ äî ÷îãî”.
Â³í äîäàâ, ùî ÿê ³ íà “×åðâîíî-
ìó õóòîð³” òà “Áîðèñï³ëüñüê³é”
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ ìåò-
ðîïîë³òåíó, “Âàñèëüê³âñüêó” òà-

êîæ îáëàäíàþòü ñïåö³àëüíèìè
ë³ôòàìè äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, äîñÿãòè
äîñêîíàëî¿ àðõ³òåêòóðè “Âàñèëü-
ê³âñüêî¿” âäàëîñÿ çàâäÿêè çàñòî-
ñóâàííþ ñâ³òëèõ êîëüîð³â ïðè ¿¿
îçäîáëåíí³ òà îäíîçâ³äíîãî ñïî-
ñîáó ïðè áóä³âíèöòâ³. Çàâäÿêè
öüîìó ïðèì³ùåííÿ ñòàº çíà÷íî
ïðîñòîð³øèì òà ñâ³òë³øèì. “Ïî-
ä³áí³ àðõ³òåêòóðí³ ð³øåííÿ çà-
ìîâíèê áóä³âíèöòâà óçãîäæóº ç
ì³ñüêîþ âëàäîþ,— ïîÿñíèâ Âà-
ñèëü Ãëóøàê. — Òîæ ñòîëè÷í³
ìîæíîâëàäö³ çàáàæàëè ìàòè
ñòàíö³þ ñàìå òàêîãî òèïó”. Äî
ðå÷³, îäíîçâ³äíèìè ñòàíö³ÿìè â
ñòîëèö³ º “Ñëàâóòè÷”, “Áîðèñ-

ï³ëüñüêà”, “Æèòîìèðñüêà” òà
“Ì³íñüêà”.

Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ “Âàñèëüê³â-
ñüêîþ” ä³ñòàëèñÿ ³ “ñåðöÿ” íî-
âî¿ ñòàíö³¿ — ÑÒÏ, òîáòî ñóì³-
ùåíî¿ òÿãëîâî¿ ï³äñòàíö³¿, ùî
ïîñòà÷àº åëåêòðîåíåðã³þ äî âåñ-
òèáþëþ, ïëàòôîðìè, ïîòÿã³â.
Ñàìå òóò ç òðàíñôîðìàòîð³â —
íàïðóãà ïåðåäàºòüñÿ äî ³íôðà-
ñòðóêòóðè ñòàíö³¿ — âåíòèëÿòîð-
í³, åëåêòðîùèòîâ³, âîäîâ³äëèâí³
óñòàíîâêè, îñâ³òëåííÿ, îá³ãð³â òà
ï³ä³ãð³â ï³äëîãè âåñòèáþëþ. Òà-
êîæ åëåêòðîåíåðã³ÿ æèâèòü êîí-
òàêòíó êîë³þ, ÿêà ÷åðåç ïàíòî-
ãðàô ïîäàº íàïðóãó äî ïîòÿã³â.
Ìîíòàæ îáëàäíàííÿ íà ÑÒÏ
âæå ìàéæå çàâåðøåíî. Òàêà ñó-

ì³ùåíà òÿãëîâà ï³äñòàíö³ÿ, çà
ñëîâàìè Âàñèëÿ Ãëóøàêà, º íà
êîæí³é ñòàíö³¿ ï³äçåìêè ³ æè-
âèòü ïîòÿãè â³ä ïåðåãîíó äî ïå-
ðåãîíó.

“Íà “Âàñèëüê³âñüê³é” âæå
ïðîêëàäåíî êîë³¿, ÿêèìè áóäóòü
ðóõàòèñÿ ïîòÿãè,— ðîçïîâ³â ïàí
Ãëóøàê. — Ãîòîâí³ñòü ñòàíö³¿ —
90 â³äñîòê³â, òîáòî ñòàíö³þ ðå-
àëüíî çàâåðøèòè â îáóìîâëåí³
ðàí³øå òåðì³íè. Ìè á ô³í³øó-
âàëè ³ ðàí³øå, ÿêáè íå çàòðèì-
êè ³ç ô³íàíñóâàííÿì. ×åðåç öå
âòðàòèëè ìîìåíò, à òåïåð, íà-
â³òü ÿêùî êîøòè ³ íàä³éäóòü ó
ïîâíîìó îáñÿç³, ³ñíóº ðèçèê íå
âñòèãíóòè ¿õ ñâîº÷àñíî îñâî-
¿òè”.

Â³ä ñòàíö³¿ “Âàñèëüê³âñüêà”
âæå ðîçïî÷àòî ïðîáèâàííÿ ïåðå-
ãîíó ó íàïðÿìêó æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Òåðåìêè, äå çã³äíî ç ïðî-
ãðàìîþ ï³äãîòîâêè ñòîëèö³ äî
ªâðî-2012, ìàº ç’ÿâèòèñü ùå 3
íîâ³ ñòàíö³¿ — “Âèñòàâêîâèé
öåíòð”, “Îäåñüêà ïëîùà” ³ “Òå-
ðåìêè”.

Íàãàäàºìî, ùî â ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè Êèºâà äî ÷åìï³îíàòó ªâðî-
ïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó ïåðåäáà-
÷åíî áóä³âíèöòâî áëèçüêî 20 íî-
âèõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó. Çà-
âäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ ïîäîëàòè
òðàíñïîðòíèé êîëàïñ ó öüîìó
ðàéîí³, çðîáèòè ïåðåñóâàííÿ ì³ñ-
òîì øâèäêèì ³ çðó÷íèì äëÿ êè-
ÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³

Ó Êèºâ³ âåëèêå ïðèáèðàííÿ
Ó ñòîëèö³ ô³í³øóâàâ ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ

ª äóìêà, ùî ðàéîíè, ÿê³ ïåðå-
â³ðÿþòü îñòàíí³ìè, âñòèãàþòü
çðîáèòè á³ëüøå, òîáòî ìàþòü áó-
òè íàé÷èñò³ø³. Àëå, ÿê âèÿâèëî-
ñÿ, öå çîâñ³ì íå òàê. Ïîä³ëüö³ íà-
âåëè ëàä ïåðåâàæíî íà íàéáëèæ-
÷èõ äî ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âó-
ëèöÿõ. À äàë³, ÿê ìîâèòüñÿ, íå-
äîë³ê³â — õî÷ ãðåáëþ ãàòè. Òàì
÷àñòî çóñòð³÷àëèñÿ îáëóïëåí³ ôà-
ñàäè áóäèíê³â, ÿìè íà ïðî¿æäæ³é

÷àñòèí³, çîêðåìà íà âóëèöÿõ Ââå-
äåíñüê³é ³ Êîñòÿíòèí³âñüê³é. À â
îäíîìó ³ç äâîð³â íà âóë. Þðê³â-
ñüê³é, äå ìàëè ðîçïî÷àòè áóä³â-
íèöòâî äâîõ æèòëîâèõ áóäèíê³â
³ äèòñàäêà, íèí³ àðõåîëîãè ïðî-
âîäÿòü ðîçêîïêè ñòàðîäàâíüî¿
öåðêâè.

Ïîïðè öå, òåðèòîð³þ âæå
âñòèãëè çàõàðàñòèòè áóä³âåëüíèì
³ ïîáóòîâèì íåïîòðåáîì, ðîçðîñ-

ëèñÿ äâîìåòðîâ³ áóð’ÿíè. Ì³ñöå-
âèé ìåøêàíåöü Îëåêñàíäð Õà÷-
êî ðîçïîâ³â, ùî òàêèé áåçëàä òóò
óæå íå ïåðøèé ð³ê, àëå í³êîìó
íåìàº äî öüîãî ä³ëà. “Ìè æ ïðî-
ïîíóºìî ñòâîðèòè íà öüîìó ì³ñ-
ö³ çåëåíó çîíó,— ñêàçàâ â³í. 
— Áî íàøèì ä³òÿì íàâ³òü ïîãó-
ëÿòè íåìàº äå”.

Áóêåò íåãàðàçä³â âèÿâèëè ïå-
ðåâ³ðÿëüíèêè íà ðîç³ âóëèöü Êî-
ïèë³âñüêî¿ òà Ïåòðîïàâë³âñüêî¿.
Çà 50 ìåòð³â â³ä øêîëè ³ äèòÿ-
÷îãî ñàäêà òóò ñïîê³éí³ñ³íüêî
ïðàöþþòü ³ãðîâ³ àâòîìàòè, äåÿê³
òîðãîâåëüí³ ê³îñêè ñòîÿòü ïðàê-
òè÷íî íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³. Íå
êðàùà êàðòèíà é íà æèòëîâîìó
ìàñèâ³ Âèíîãðàäàð. Òóò, îêð³ì
êóï íåâèâåçåíîãî ëèñòÿ, â íåâå-
ëè÷ê³é “ðîçëèâàéö³” ó÷àñíèêè
êîì³ñ³¿ òåæ ïîáà÷èëè ê³ëüêà
âñòàíîâëåíèõ áåç äîçâîëó “îä-
íîðóêèõ áàíäèò³â”. Ïåðåë³ê íå-
äîë³ê³â ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
÷èìàëèé.

Çíà÷íî ë³ïøà ñèòóàö³ÿ â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³, ÿêèé òàêîæ
ïðî³íñïåêòóâàëè ó â³âòîðîê. Íà

æèòëîâîìó ìàñèâ³ “Íèâêè” ïî-
ðó÷ ³ç áóäèíêàìè îõàéí³ ïàðêàí-
÷èêè, ÿêèìè ì³ñöåâ³ êîìóíàëü-
íèêè îáíåñëè çåëåí³ çîíè. Âñòèã-
ëè â³äðåìîíòóâàòè ÷èìàëî ôàñà-
ä³â. Õî÷à ïîäåêóäè, íàïðèêëàä,
íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, ïîïðè ïî-
÷àòîê îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ïà-
ðàäí³ ñòîÿòü íåçàñêëåí³, à â áó-
äèíêó íà âóë. Áàóìàíà âõ³äí³ äâå-
ð³ òðèìàþòüñÿ “íà ÷åñíîìó ñëî-
â³”. Ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ ñàäî-
âîãî òîâàðèñòâà “Çåëåíèé êóòî-
÷îê” á³ëüø³ñòü îãîðîæ ïîõèëè-
ëèñÿ, ¿õ, ÿê âèäíî, äàâíî íå ðå-
ìîíòóâàëè ³ íå ôàðáóâàëè. Ëþêè
áåç êðèøîê íà âóë. Â³ëüãåìà Ï³-
êà, 10, Íåâñüê³é, 3/5, à íà Áåð-
ë³íñüêîãî, 12 ³ Òàòàðñüê³é, 6 ó íå-
äîçâîëåíèõ ì³ñöÿõ ñòîÿòü àâò³âêè.

Ùîïðàâäà, øåâ÷åíê³âö³ çóì³ëè
é çäèâóâàòè ïåðåâ³ðÿëüíèê³â,
ïðîäåìîíñòðóâàâøè íîâó ïðèáè-
ðàëüíó òåõí³êó. Íà ìàéäàí÷èêó
âèøèêóâàëîñÿ ê³ëüêà íîâ³òí³õ
ìîäåëåé — ¿õ ðàéîí ïðèäáàâ íå-
ùîäàâíî. Êîìáàéí óêðà¿íñüêî-
í³ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà õâèëèí
çà 10—15 “ç’¿â” ñòàðåíüêèé äèâàí

³ øàôó, ïåðåðîáèâøè ¿õ íà òèð-
ñó. Ïðè öüîìó ïîòóæíèé ìàãí³ò
â³äîêðåìèâ óñ³ ìåòàëåâ³ ÷àñòèíè.
Äàë³ àãðåãàò ïîäð³áíèâ íà êàì³í-
ö³... äâ³ áåòîíí³ ïëèòè. Îêð³ì ö³º¿
ìàøèíè, â àðñåíàë³ øåâ÷åíê³â-
ñüêèõ êîìóíàëüíèê³â òåïåð º ïî-
òóæíèé ïèëîñîñ äëÿ î÷èùåííÿ
òðîòóàð³â, âèêîð÷îâóâà÷ ïåíüê³â,
ãàçîíîêîñàðêà, çäàòíà çàì³íèòè
10 äâ³ðíèê³â.

Ï³äñóìîâóþ÷è îá’¿çä äâîõ
ðàéîí³â â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà
Â³êòîð Êóíö çàóâàæèâ, ùî â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ïîð³â-
íÿíî ç Ïîä³ëüñüêèì çíà÷íî ÷èñ-
ò³øå, õî÷à ìàþòü ³ ñï³ëüí³ ïðîá-
ëåìè, íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ
íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔ³â.
Îñòàòî÷í³ ðåçóëüòàòè îñ³ííüîãî
ì³ñÿ÷íèêà ñòàíóòü â³äîì³ 14 ëèñ-
òîïàäà, òîä³ é íàçâóòü íàé÷èñò³-
øèé òà íàéáðóäí³øèé ðàéîíè. À
ïîêè ùî Â³êòîð Êóíö âèð³øèâ
“òðèìàòè ³íòðèãó”. Âò³ì, ñåðåä
àóòñàéäåð³â â³í óñå æ òàêè âèä³-
ëèâ Ñâÿòîøèíñüêèé ³ Ïîä³ëü-
ñüêèé

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Осінній місячни із бла о строю за інчився. У місті
підмітали, фарб вали, ремонт вали, садили дерева і
щі. До прибирання, о рім ом нальних сл жб, дол -

чилися й ияни. Хоча зроблено б ло чимало, під час
щотижневих перевіро спеціальна омісія виявляла чи-
мало о ріхів. Та , Подільсь ом районі інспе тори
побачили пи сміття й розташовані поблиз ш оли і -
рові автомати, а в Шевчен івсь ом — лю и без ри-
шо та залишені в недозволених місцях автів и. Під-
с м и осінньо о прибирання оприлюднять 14 листопа-
да. Тоді назв ть найчистіший та найбр дніший райони.

В рам ах під отов и Києва до чемпіонат Європи з ф тбол 2012 ро передбачено б дівництво близь о 20 нових станцій метрополітен
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Áîðèñ ÁÀÕÒªªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ìàéæå ì³ñÿöü òîìó â³äîìèé æóðíàë³ñò Â³-
òàë³é Ïîðòíèêîâ ó êîìåíòàð³ òåëåïðîãðàì³
“Ñîáûòèÿ íåäåëè” íà òåëåêàíàë³ “Óêðà¿íà”
ñïðîãíîçóâàâ ïîä³¿ íà íàñòóïí³ ðîêè. Çà éîãî
ñëîâàìè, íà íàñòóïíèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáî-
ðàõ ïåðåìîæå, íàé³ìîâ³ðí³øå, Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî. Âîíà íå ëèøå ïîâåðíå êðà¿íó “ï³ä êðèëî”
Ðîñ³¿, à é ñàìà íàñë³äóâàòèìå ðîñ³éñüê³ ïîë³-
òè÷í³ íîó-õàó. Çîêðåìà, Ïîðòíèêîâ ââàæàº,
ùî, ïðîáóâøè ïðåçèäåíòîì äâà òåðì³íè, âîíà
òàê ñàìî, ÿê Âîëîäèìèð Ïóò³í, ñòàíå ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì, à ¿¿ ñïàäêîºìöåì íà ïðåçèäåíòñüê³é
ïîñàä³ ñòàíå Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ.

Äóæå ïåñèì³ñòè÷íèì âèäàºòüñÿ òîé ïðîãíîç.
Àëå ÷è ñïðàâä³ Óêðà¿íà ïðèðå÷åíà ñòàòè òè-
ïîâîþ äëÿ ÑÍÄ êðà¿íîþ, äå “ðåñïóáë³êè” äó-
æå íàãàäóþòü ìîíàðõ³¿, à âèáîðè º íå á³ëüøå,
í³æ ãðîþ? Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî í³. ² îñü ÷îìó.
Ïåðåäóñ³ì, ÿêùî âèíåñòè çà äóæêè ñåðåäíüî-
àç³éñüê³ êðà¿íè, òî, ìàáóòü, íåäàðåìíî â êîæ-
íîìó âèïàäêó äîâîäèòüñÿ âèíàõîäèòè âñå íî-
â³ é íîâ³ ñïîñîáè ïðîëîíãàö³¿ ïåðåáóâàííÿ äåð-
æàâíèõ êåð³âíèê³â ïðè âëàä³. Ó æîäí³é ºâðî-
ïåéñüê³é êðà¿í³ ÑÍÄ ùå æîäíîãî ðàçó íå ñïðà-
öþâàâ ñïîñ³á, óæå âèíàéäåíèé ³ çàñòîñîâàíèé
ó ³íø³é êðà¿í³. ² öå, ìàáóòü, íå ïðîñòî òàê:
íàäòî â³äð³çíÿþòüñÿ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ óìî-
âè â íèõ. Óêðà¿íà — öå é ñïðàâä³ íå Ðîñ³ÿ.

Ïåðåäóñ³ì, óêðà¿íö³ — íå ðîñ³ÿíè. Îäíîãî
ðàçó çìóñèâøè ïîâàæàòè ñâîº ïðàâî îáèðàòè
êåð³âíèê³â äåðæàâè, âîíè âæå íå äîçâîëÿòü ñî-
áîþ ìàí³ïóëþâàòè. ¯ì óæå íå äîâåäåø, í³áè
“êîíåé íà ïåðåïðàâ³ íå ì³íÿþòü”, à “ö³ âæå
íàêðàëèñÿ, òîæ òåïåð ïî÷íóòü òóðáóâàòèñÿ é
ïðî ãðîìàäÿí”. Äî òîãî æ óêðà¿íö³ íå çàðàæå-
í³ ³ìïåðñüêèì â³ðóñîì, à òîìó “â³äðîäæåííÿ
âåëè÷³ äåðæàâè” íå ïðàâèòèìå íèìè, ÿê ðîñ³-
ÿíàìè, çà ïðèâ³ä çàïëþùóâàòè î÷³ íà ÷èñëåí-
í³ íåãàðàçäè âñåðåäèí³ êðà¿íè. Óêðà¿íö³ íàâ-
ðÿä ÷è ïîãîäÿòüñÿ ïåðåòâîðèòèñÿ íà ãâèíòè-
ê³â äåðæàâíî¿ ìàøèíè çàäëÿ òîãî, ùîá öÿ ìà-
øèíà “îìèëà êîëåñà â ²íä³éñüêîìó îêåàí³”.

À ùå, íà â³äì³íó â³ä Ðîñ³¿, â Óêðà¿í³ íåìàº
ïàðò³¿, ÿêà á ó ë³÷åí³ ñòðîêè çìîãëà ï³äïîðÿä-
êóâàòè ñîá³ âñå ïîë³òè÷íå æèòòÿ êðà¿íè. Ùî
ìè áà÷èìî ñüîãîäí³ â Ðîñ³¿? Ôàêòè÷íî òàêó ñà-
ìó “áàãàòîïàðò³éí³ñòü”, ÿêà ³ñíóâàëà çà êîìó-
í³ñòè÷íèõ ÷àñ³â ó Ïîëüù³ ÷è Ñõ³äí³é Í³ìå÷-
÷èí³. Òîáòî ïàðò³þ-ë³äåðà, ÷èº ë³äåðñòâî í³õòî
íå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â, òà ¿¿ ñàòåë³ò³â. Â Óêðà-
¿í³ òàêå âèäàºòüñÿ íåìîæëèâèì, ñóìíîçâ³ñíèé
“ðîçêîë” òóò ìîæå ñòàòè â íàãîä³.

Â Óêðà¿í³ íå âèäíî òàêî¿, ÿê ó Ðîñ³¿, ê³ëü-
êîñò³ ïðîâ³äíèõ ïîë³òèê³â, ùî ïðîõîäèëè äó-
æå ñâîºð³äí³ ïîë³òè÷í³ óí³âåðñèòåòè â äóæå
ñâîºð³äíèõ îðãàíàõ ³ ìåòîäèêîþ ä³ÿëüíîñò³
ÿêèõ º ïðîâåäåííÿ ñïåöîïåðàö³é. Í³õòî ç óêðà-
¿íñüêèõ ë³äåð³â íå âèÿâèâ ñåáå ÿê ìàéñòåð ³í-
ôîðìàö³éíèõ â³éí.

Íàðåøò³ íàôòà òà ãàç ó Ðîñ³¿ º äóæå ì³öíèì
ôóíäàìåíòîì äëÿ àâòîðèòàðèçìó: íàâ³òü â³äâåð-
ò³ åêîíîì³÷í³ íåâäàõè ìîæóòü çàâäÿêè ¿ì óò-
ðèìóâàòè ïðèéíÿòíèé äëÿ íàñåëåííÿ ð³âåíü
æèòòÿ é ðàïîðòóâàòè ïðî “íå÷óâàí³ óñï³õè”.
Óêðà¿íà òàêîãî ôóíäàìåíòó íå ìàº.

², íàïåâíå, ãîëîâíå: øâèäê³ñòü çì³íè ïîë³-
òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ çíà÷íî ïåðåâèùóº
ðîñ³éñüêó. Òîæ çîâñ³ì íå ôàêò, ùî ïîçàíàñòóï-
íîãî ðîêó óêðà¿íö³ òàê ³ âèð³øóâàòèìóòü êâàä-
ðàòóðó êîëà: ÷è Òèìîøåíêî, ÷è ßíóêîâè÷

Òðåò³é íå çàéâèé
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ес алація політичної і
е ономічної ризи вже
сформ вала запит
населення на нов по-
літичн сил . Щоправ-
да, із та им сценарієм
не з одні старожили
парламент , отрі всі-
ля о нама атим ться
не доп стити Верхов-
н Рад нових людей. А
том реально претен-
д вати на перемо на
виборах зможе лише
роз ал жена стр т ра
з яс равим лідером і
професійною оман-
дою. Найімовірнішим
андидатом на звання
"третьої сили" раїн-
сь ої політи и е сперти
називають Бло Леоні-
да Черновець о о.

Верхи не мож ть,
низи не хоч ть

Åêîíîì³÷íà êðèçà ç ïîâíîþ
ñèëîþ ðîçãîð³ëàñÿ â Óêðà¿í³
ñàìå ïåðåä äîñòðîêîâèìè ïàð-
ëàìåíòñüêèìè âèáîðàìè. Ó òà-
êîìó çá³ãó º ïåâíèé ïîçèòèâ
äëÿ êðà¿íè. Íàñåëåííÿ âñå
á³ëüøå ðîç÷àðîâóºòüñÿ ó íè-
í³øí³é âëàäí³é åë³ò³ é ö³ëêîì
çäàòíå çì³íèòè ¿¿ íå ó íàñèëü-
íèöüêèé, à ö³ëêîì ëåã³òèìíèé
ñïîñ³á. “Ñóñï³ëüíèé çàïèò ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî ñóñï³ëüñòâî
âòîìèëîñÿ â³ä ïðîòèñòîÿííÿ
îñíîâíèõ ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â.
Êîëè çàäàºòüñÿ ïèòàííÿ, ÷è
ïîòð³áíà Óêðà¿í³ òðåòÿ ñèëà,
òî 33 % ââàæàþòü, ùî òàêà ñè-
ëà Óêðà¿í³ ïîòð³áíà”,— íàãî-
ëîøóº ïîë³òîëîã ²ãîð Æäàíîâ.
Òðåòÿ ñèëà ìàº, ïåðåäóñ³ì,
çíÿòè ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ïîìà-
ðàí÷åâèì ³ á³ëî-áëàêèòíèì òà-
áîðàìè. Ìàº áóòè çàïðîïîíî-
âàíà ðåàëüíà çì³ñòîâíà àëüòåð-
íàòèâà íà ï³äñòàâ³ êîíêðåòíî¿
ìåòè. Îñòàíí³ìè äíÿìè ðèñè
ö³º¿ ìåòè îêðåñëþþòüñÿ âñå
÷³òê³øå — ïîäîëàííÿ åêîíî-
ì³÷íîãî çàíåïàäó äåðæàâè.
“Âèð³øàëüíèé ôàêòîð ïîë³-
òè÷íîãî îíîâëåííÿ — åêîíî-
ì³÷íà êðèçà. Âîíà íàðîñòàº,
ÿê ëàâèíà. Ïèòàííÿ ó òîìó, ÷è
âñòèãíå âîíà âïëèíóòè íà ðå-
çóëüòàòè âèáîð³â? Öå çàëåæèòü
â³ä ñòðîê³â ¿õ ïðîâåäåííÿ.
Îíîâëåííÿ ò³ëüêè ïî÷èíàºòü-
ñÿ”, — ïåðåêîíàíèé ïîë³òîëîã
Âîëîäèìèð Ôåñåíêî. Ëþäè
õî÷óòü áà÷èòè íîâ³ îáëè÷÷ÿ,
³äå¿. Ïðè öüîìó âèáîðö³ âèìà-
ãàþòü ïîñë³äîâíîñò³, â³äïîâ³ä-
íîñò³ ãàñåë ïðàêòè÷íèì ä³ÿì,
à â³ä òðåòüî¿ ñèëè — ïðàêòè÷-
íîãî äîñâ³äó ä³ÿëüíîñò³.

Шанс для нової
сили

Ïîíàä 50-â³äñîòêîâà íåäîâ³-
ðà íàñåëåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ ñòà-
ðèõ ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â ñâ³ä-
÷èòü ïðî âòîìó â³ä íèõ. ¯õí³
ãàñëà íà âèáîðàõ òàêîæ ïåðåä-
áà÷èòè íå ñêëàäíî. Çà ñòð³ìêî-
ãî ïîã³ðøåííÿ æèòòÿ ëþäåé,
êîæåí ç â³äîìî¿ òð³éö³ ñïðî-
áóº óìèòè ðóêè ³ çâèíóâàòèòè

³íøîãî ó çìîâ³. “Òèìîøåíêî
ãîâîðèòèìå, ùî íàñïðàâä³ â
Óêðà¿í³ ³ñíóº çìîâà îë³ãàðõ³â.
Þùåíêî ãîâîðèòèìå ïðî çìî-
âó àíòèóêðà¿íñüêèõ ñèë. ßíó-
êîâè÷ ãîâîðèòèìå, ùî º ïîìà-
ðàí÷åâ³, é íàìàãàòèìåòüñÿ ïðî-
òèñòîÿòè ¿ì”,— ïåðåêîíàíèé
ïîë³òîëîã Ñåðã³é Òàðàí. Ó âè-
áîðöÿ, êàæå åêñïåðò, âèíèêíå
çàêîíîì³ðíå çàïèòàííÿ, à êî-
ìó æ óçàãàë³ äîâ³ðÿòè ³ ÿê íå
ïîòðàïèòè ó ïîë³òè÷íó ³ åêî-
íîì³÷íó õàëåïó çíîâó?

Íà ïîë³òè÷íîìó ëàíäøàôò³
Óêðà¿íè âèìàëüîâóºòüñÿ ê³ëü-
êà ìîæëèâèõ àëüòåðíàòèâ. Ñå-
ðåä ïîòåíö³éíèõ ïðåòåíäåíò³â
íà íîâèé ïî÷àòîê â óêðà¿í-
ñüê³é ïîë³òèö³ åêñïåðòè íàðà-
ç³ íàçèâàþòü ñï³êåðà Àðñåí³ÿ
ßöåíþêà, êîëèøíüîãî ì³í³ñ-
òðà îáîðîíè Àíàòîë³ÿ Ãðè-
öåíêà, ë³äåðà ÂÎ “Ñâîáîäà”
Îëåãà Òÿãíèáîêà òà ìåðà Êè-
ºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Îäíàê äàëåêî íå âñ³ âîíè
çäàòí³ ó ñòèñë³ ñòðîêè ï³äãî-
òóâàòèñÿ äî ïàðëàìåíòñüêèõ
âèáîð³â, à ãîëîâíå — âäàëî ¿õ
çàâåðøèòè.

“ßöåíþê âèìóøåíèé ³òè çà
ñïèñêîì “Íàøî¿ Óêðà¿íè”, áî
â íüîãî íåìàº ðåñóðñ³â. ª îñî-
áèñòèé ðåéòèíã, òà îðãàí³çàö³é-
íîãî êàï³òàëó, ðåã³îíàëüíèõ ³
êë³ºíòñüêèõ ìåðåæ áðàêóº”,—

íàãîëîøóº ïîë³òîëîã Âàäèì
Êàðàñüîâ. Íà öþ æ ñàìó ïðîá-
ëåìó âêàçóº ³ Âîëîäèìèð Ôå-
ñåíêî. Ùîïðàâäà, ñòîñîâíî ³í-
øîãî ïîòåíö³éíîãî ë³äåðà —
Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà. Íà â³äì³-
íó â³ä íèõ, ñòðóêòóðà Îëåãà
Òÿãíèáîêà ìàº äàâíþ ³ñòîð³þ,
òà ñêîíöåíòðîâàíà ïåðåâàæíî
íà Çàõîä³ Óêðà¿íè, ³ íàâðÿä ÷è
çìîæå çàïðîïîíóâàòè øëÿõ ïî-
äîëàííÿ ðîçêîëó ïî ë³í³¿ ñõ³ä —
çàõ³ä. Õî÷à Âàäèì Êàðàñüîâ íå
çäèâóºòüñÿ, ÿêùî ñòðóêòóðà
Îëåãà Òÿãíèáîêà òàêè ïîòðà-
ïèòü äî ïàðëàìåíòó, áî â³ä÷ó-
âàºòüñÿ ïåâíèé “çàïèò íà ìî-
ëîäèõ íàö³îíàë³ñò³â”. Çàïèò íà
íàö³îíàë³çì ³ ïîïóë³çì ó ÷àñè
êðèçè — ÿâèùå çàêîíîì³ðíå.
Ïðîòå ³ íàñë³äêè éîãî, ñêàæ³-
ìî, ÿê ó 1930-ò³ ðîêè â Í³ìå÷-
÷èí³, äîáðå â³äîì³. “Ñèòóàö³ÿ â
Óêðà¿í³ ñòð³ìêî ïîã³ðøóºòüñÿ.
Çðîñòàþòü íåãàòèâí³ î÷³êóâàí-
íÿ ³ ïðîòåñòí³ íàñòðî¿ â ñó-
ñï³ëüñòâ³. Ïðè öüîìó âèíèêàº
ïðîáëåìà ïðèõîäó äî âëàäè
ãëàìóðíèõ ïîïóë³ñò³â ³ çãîðòàí-
íÿ äåìîêðàòè÷íèõ ñâîáîä.
Ïðîáëåìà òðåòüî¿ ñèëè ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùîá íå ñòàòè á³ëü-
øèì ïîïóë³ñòîì, í³æ ³ñíóþ÷³.
Çà òàêîþ ñõåìîþ ìîæå ïåðå-
ìîãòè ëèøå Áëîê ×åðíîâåöü-
êîãî”,— ïåðåêîíàíèé ïîë³òî-
ëîã Â³òàë³é Êóëèê.

Перемо а ле ою
не б де

Ïåðåìîãòè ñòàð³ ïàðëàìåíò-
ñüê³ ñèëè Áëîêó ×åðíîâåöüêî-
ãî áóäå íå ïðîñòî. Àäæå íè-
í³øíÿ åë³òà âïåðòî íå õî÷å â³ä-
äàâàòè âëàäó. Ôîðìóâàííÿ âè-
áîð÷èõ êîì³ñ³é ëèøå çà ðàõó-
íîê ïàðëàìåíòñüêèõ ñèë, ñòà-
ðå âèáîð÷å çàêîíîäàâñòâî —
âñå ùå äàº çìîãó ôðàêö³ÿì ³
äàë³ ÷³ïëÿòèñÿ çà êð³ñëà. Ïî-
ë³òîëîãè ñõîäÿòüñÿ íà äóìö³,
ùî íîâ³é ïîë³òè÷í³é ñèë³ çà-
ðàäè ïðîõîäæåííÿ 3-â³äñîòêî-
âîãî áàð’ºðó íàñïðàâä³ ïîòð³á-
íî íàáèðàòè íå ìåíøå 5 â³ä-
ñîòê³â. Àäæå ôàëüñèô³êàö³¿ íå-
ìèíó÷³. Îäíàê åêñïåðòè ïåðå-
êîíàí³, ùî ïðåäñòàâëåí³ íèí³
ó âëàä³ “Íàøà Óêðà¿íà” ³
ÁÞÒ çàçíàþòü íàéá³ëüøèõ
åëåêòîðàëüíèõ âòðàò. À ïðè-
êëàä Êèºâà, ó ÿêîìó ö³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè êîëèñü äîì³íóâàëè,
ïîêàçóº ³ îáëè÷÷ÿ âëàäè íà-
ñòóïíî¿. “Åêîíîì³÷íèé ð³ñò ³
ñïîæèâ÷³ ìîäåë³, ÿê³ âïëèâà-
ëè íà íàøó ïîë³òèêó, çàê³í-
÷èëèñÿ. Ìè âñòóïàºìî ó ñìó-
ãó ñåðéîçíèõ åêîíîì³÷íèõ ³
ñïîæèâ÷èõ çì³í. Ç’ÿâèòüñÿ íî-
âà êðîâîíîñíà ñèñòåìà ïîë³-
òèêè. Ìåíøå ãðîøåé — á³ëü-
øå ëþäñüêî¿ ÿêîñò³”, — ïåðå-
êîíàíèé Âàäèì Êàðàñüîâ

Óêðà¿íà, 
õî÷åòüñÿ 
â³ðèòè,— 
íå Ðîñ³ÿ

Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ìîæå ñòàòè 
àëüòåðíàòèâîþ ÷èíí³é âëàä³
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DJ Light: “Óñï³øíèìè íå íàðîäæóþòüñÿ,
óñï³øíèìè ñòàþòü”
Один із найвідоміших
раїнсь их діджеїв поді-

лився з "Хрещати ом"
се ретом сво о спіх .
Він вірить, що б ти по-
трібним сл хачам йом
допома ають праця і ві-
ра в Бо а. DJ Light за-
ли ає не боятися мрія-
ти й вірити свої сили.
Тоді все обов’яз ово
вийде.

— Òè ïåðåìîæåöü áàãàòüîõ ðåé-
òèíã³â, âõîäèø äî ð³çíîìàí³òíèõ
"òîï³â". Íàñê³ëüêè öå äëÿ òåáå
âàæëèâî?

— Çâè÷àéíî, öå ïðèºìíî. Àëå
ÿ á íå ñïðèéìàâ â³ò÷èçíÿí³ ðåé-
òèíãè íàäòî ñåðéîçíî. Íàñïðàâ-
ä³ âîíè íå çàâæäè îá’ºêòèâí³.
Âëàñíèêè ëåéáë³â ÷è ìóçè÷íèõ
îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìàþòü ïðàâà íà
ïåâíèõ ä³äæå¿â, ÷àñòî ðîáëÿòü
âëàñí³ "òîïè" é ñòàâëÿòü òóäè
ñâî¿õ âèêîíàâö³â. Ëèøå çàäëÿ òî-
ãî, àáè ìàòè ïðèâ³ä ï³äíÿòè ö³-
íè ³ "ïðîäàòè" ä³äæåÿ äîðîæ÷å.
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî â Óêðà¿í³ íà-
ðàç³ íåìàº îá’ºêòèâíîãî ðåéòèí-
ãó. Âñ³ âîíè ðîçðàõîâàí³ íà ð³ç-
íó ïóáë³êó, ïðèõèëüíèê³â ÿêî-
ãîñü ïåâíîãî "òîïó". ªäèíå, ùî
ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñïðàâæíº
ì³ñöå ä³äæåÿ íà ìóçè÷íîìó ðèí-
êó,— ö³íà, ÿêó çãîäí³ ïëàòèòè çà
éîãî âèñòóï.

— À çà öèì "ðåéòèíãîì" ÿêå ì³ñ-
öå DJ Light?

— Äàëåêî íå îñòàííº. Ìîæíà
ñêàçàòè (óñì³õàºòüñÿ), ùî ÿ îäèí
³ç íàéäîðîæ÷èõ ä³äæå¿â Óêðà¿íè.

— ×è òÿæêî äîâãî çàëèøàòèñÿ
íà âåðøèí³? Ùî äëÿ öüîãî ïîòð³á-
íî?

— Ïðàöÿ. Ïîøóê ìóçèêè, íà-
ïèñàííÿ ìóçèêè, áàãàòî ðîáîòè.
Çà òèæäåíü ÿ ìîæó âèñòóïèòè ó
òðüîõ ð³çíèõ ì³ñòàõ. Öå ³ º çàïî-
ðóêîþ óñï³õó. Àáè óòðèìàòèñÿ íà
âåðøèí³ ó áóäü-ÿê³é ñôåð³, òðå-
áà ëþáèòè ñâîþ ðîáîòó. ² ïðà-

öþâàòè á³ëüøå çà ³íøèõ. Â³ääà-
âàòè á³ëüøå ñèë, åíåðã³¿. ² íå
âàæëèâî, éäåòüñÿ ïðî ðîáîòó ä³-
äæåÿ ÷è ÿêóñü ³íøó. ßêùî òè
ïðàöþºø ïðîôåñ³éíî ³ á³ëüøå çà
³íøèõ, òåáå îáîâ’ÿçêîâî ïîì³-
òÿòü.

— Äåõòî ãîâîðèòü, ùî óñï³õ DJ
Light âèïàäêîâèé. Ìîâëÿâ, â³í
ïðîñòî ïîòðàïèâ íà ÿêóñü õâèëþ,
ÿêà âèíåñëà éîãî íà âåðøèíó. ßê
òè ñòàâèøñÿ äî òàêèõ äóìîê?

— Ïåðåêîíàíèé, ùî âèïàäêî-
âîñòåé ó æèòò³ íå áóâàº. ßêùî ÿ
áà÷ó óñï³õ ÿêî¿ñü ëþäèíè, òî â
ìåíå âæå äàâíî íåìàº äóìêè, ùî
öå ìîæå áóòè âèïàäêîâî. Óñï³ø-
íèìè íå íàðîäæóþòüñÿ, óñï³ø-
íèìè ñòàþòü. Çà óñï³õîì çàçâè-
÷àé ñòîÿòü ñåðéîçíà ïðàöÿ, çó-
ñèëëÿ ³ ö³íà, ÿêó ëþäèíà ïëàòè-
ëà ñâî¿ì æèòòÿì, ÷àñîì, ãðîøè-
ìà. Òîé, õòî âàæàº, ùî ìîæíà
äîñÿãòè ÷îãîñü âèïàäêîâî, ñàì
í³÷îãî íå äîñÿãíå. ×àñè çì³íèëè-

ñÿ. Íèí³ òðåáà ïðàöþâàòè, ³ ïðà-
öþâàòè áàãàòî.

— Òè ÷àñòî âèñòóïàºø çà êîðäî-
íîì. Íåùîäàâíî áóâ ó Àìåðèö³.
Íàñê³ëüêè òàìòåøíÿ ïóáë³êà â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä óêðà¿íñüêî¿?

— Òàê, ÿ íåùîäàâíî ãðàâ ó
Íüþ-Éîðêó, Ñ³åòë³. Ùîì³ñÿöÿ
âèñòóïàþ ó ªãèïò³, º ðåçèäåíòîì
ì³ñöåâîãî êëóáó "Pasha". Çâè÷àé-
íî, ð³çíèöÿ º. Ð³çí³ êóëüòóðè,
ìåíòàëüí³ñòü. Ïðîòå ìóçèêà ³í-
òåðíàö³îíàëüíà. Òó ìóçèêó, ÿêó
ãðàþ â Êèºâ³, ÿ ãðàâ ó Ñ³åòë³. ²
ëþäè òàíöþâàëè, ³ áóëè íå ìåí-
øå çàäîâîëåí³, àí³æ çåìëÿêè. Íå
âàæëèâî, äå òè ãðàºø. Ãîëîâíå —
çíàòè, ÷îãî ÷åêàþòü ñëóõà÷³. Áà-
ãàòî õòî ç ìî¿õ êîëåã ïðè¿æäæàº,
ãðàº ùîñü ñâîº, çàáóâàþ÷è, ùî
òî ³íøà êðà¿íà ³ ùî ãðàº íå äëÿ
ñåáå. Ì³é ïðèíöèï: çàâæäè ãðà-
òè äëÿ ³íøèõ, ³ ìåí³ ïîäîáàºòü-
ñÿ áà÷èòè, ÿê ìîÿ ðîáîòà ðîáèòü
êîãîñü ùàñëèâèì.

— Òå, ùî â òåáå íåìàº ïðîôå-
ñ³éíî¿ ìóçè÷íî¿ îñâ³òè, íå çàâà-
æàº?

— ßñíà ð³÷, í³. Òå, ÷îãî íå-
ìàº, çàâæäè ìîæíà íàáóòè. Ñâî¿
ï³ñí³, à ¿õ óæå ïîíàä 30, ÿ íàïè-
ñàâ áåç ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè. Çâè-
÷àéíî, âèâ÷èâ ÿê³ñü åëåìåíòàð-
í³ ðå÷³ — íîòè, àêîðäè. Àëå ÿ
ñïðèéìàþ ìóçèêó ïî÷óòòÿìè. ²
íå ðîáëþ òðàãåä³¿ ç òîãî, ùî ÷î-
ãîñü íå çíàþ. ß ñï³ëêóâàâñÿ ç
áàãàòüìà â³äîìèìè ó ñâ³ò³ ïðî-
äþñåðàìè, ÿê³ òàêîæ íå ìàþòü
ìóçè÷íî¿ îñâ³òè, ³ çðîçóì³â, ùî
íåìàº ÷îãî áîÿòèñÿ. Òðåáà ïåðå-
ìàãàòè ñâî¿ ñòðàõè ³ ùîñü ðîáè-
òè. Íå âàæëèâî, ÿê³ ïåðåøêîäè
ñòîÿòü íà òâîºìó øëÿõó, ïðîñòî
áåðè é ðîáè. Íå âèéäå òåïåð —
âèéäå çà ð³ê. Òâîð÷³ñòü öå ïðî-
öåñ, ÿêèé îáîâ’ÿçêîâî äàñòü íà-
ñë³äîê. ß ïîñò³éíî ó ïîøóêàõ
íîâîãî. Íèí³ ïðàöþþ ç ìóçè-
êàíòîì-áàíäóðèñòîì, ïëàíóþ
çðîáèòè òðåê ç áàíäóðîþ. Òðåáà

ðîáèòè òå, ùî òîá³ ïîäîáàºòüñÿ,
³ íå çâàæàòè íà îñòðàõ.

— Ó òåáå âæå º ïðîãðàìà íà ðà-
ä³î. Íå õî÷åø ñïðîáóâàòè ñåáå íà
òåëåáà÷åíí³, ó ê³íî?

— Çàâòðà î 12-é ãîäèí³ áóäå ïå-
ðåäà÷à íà Ì1 "Îäèí äåíü ³ç ç³ð-
êîþ". Òàêèé ñîá³ äåáþò. Ïåðåäà-
÷à ïðî ìîº æèòòÿ. À çàãàëîì ó
ìåíå ïðîñòî íå âèñòà÷àº íà öå
÷àñó. Ìóçèêà, ìóçèêà, ìóçèêà...

— Òè â³ðóþ÷à ëþäèíà, ïàðàô³-
ÿíèí öåðêâè "Ïîñîëüñòâî Áîæå".
Öå íå çàâàæàº çíàõîäèòè êîíòàêò
³ç ñëóõà÷àìè, àäæå ìîëîäü ïåðå-
âàæíî íå ðåë³ã³éíà?

— Í³êîëè íå íàìàãàþñÿ êîãîñü
ó ÷îìóñü ïåðåêîíàòè àáî çìóñè-
òè äóìàòè òàê, ÿê ÿ. Æèòè ç Áî-
ãîì, â³ðèòè â Áîãà — öå ì³é âëàñ-
íèé âèá³ð. Ìîº æèòòÿ. Àëå, ñïîñ-
òåð³ãàþ÷è çà ìíîþ, áàãàòî õòî
äèâóºòüñÿ: ÿê öå òàê, ëþäèíà ïðà-
öþº â êëóá³, àëå íå ï’º, íå êó-
ðèòü? Öå ïðîáóäæóº ³íòåðåñ, çìó-
øóº ö³êàâèòèñÿ ³ ïðèâîäèòü äî
Áîãà. ß îáðàâ ñàìå òàêèé øëÿõ,
õî÷ó áóòè ëèñòîì. Ó Á³áë³¿ íàïè-
ñàíî: "Âè — ëèñò Õðèñòîâèé".
Õî÷ó, ùîá ëþäè ðîçóì³ëè, ùî â
ìåí³ æèâå Áîã. ² ðîáèëè ñâ³é âè-
á³ð.

— À ÷è äîïîìàãàº òîá³ â³ðà?
— Òàê, ùîäíÿ. Â³ðà ðîáèòü

íàäïðèðîäíîþ ëþäèíîþ. Êîëè
òè â³ðèø, ó òåáå âèðîñòàþòü êðè-
ëà. Àäæå º Áîã, ÿêèé òðèìàº ñâîþ
ðóêó íàä òîáîþ. Â³ðà äîïîìàãàº
ìåí³ æèòè, ëþáèòè, äàðóâàòè ëþ-
äÿì ðàä³ñòü.

— Light ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê "ñâ³ò-
ëî". Öå íå âèïàäêîâî?

— Òàê, öå ñëîâî ç Á³áë³¿. Òàì
íàïèñàíî: "Âè — ñâ³òëî ñâ³òó".
Ïåðåêîíàíèé, êîæíå ³ì’ÿ ïîâèí-
íå ìàòè çì³ñò ³ ñèëó. Òîæ õî÷ó
áóòè ñâ³òëîì, ïðèêëàäîì äëÿ ³í-
øèõ. ² íà äèñêîòåö³, ³ â ïîâñÿê-
äåíí³

Розмовляв В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
“Хрещати ”

Ìåëàíõîë³éíèé 
Äæåé
Ó Êèºâ³ âèñòóïèòü çíàìåíèòèé 
øâåä Jay Jay Johanson
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні відомий шведсь ий спі-
ва Jay Jay Johanson вист пить
иївсь ій алереї "Лавра" із но-
вою про рамою Self Portrait. Хо-
ча він не вперше в Києві, саме
цей вист п стане повноцінним,
адже мин ло о раз в л бі
"Хліб" він разом із піаністом від-
працював лише а стичн про-
рам .

Ñüîãîäí³øí³ì êîíöåðòîì ó ãàëåðå¿
"Ëàâðà" ðîçïî÷èíàºòüñÿ ñï³ëüíà ³í³ö³àòè-
âà Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîëäèíãó òà êîì-
ïàí³¿ Promo Ocean, ÿêà ä³ñòàëà ñïåö³àëü-
íó íàçâó Concept Concert. Óñ³ çàõîäè ñå-
ð³¿ â³äáóâàòèìóòüñÿ ðàç íà ì³ñÿöü, óñüîãî
¿õ áóäå äåñÿòü.

Jay Jay Johanson, ÿê ³ ìèíóëîãî ðàçó íà

ñâîºìó êè¿âñüêîìó âèñòóï³, òåïåð òàêîæ
âåçå åêñêëþçèâ. Ìèíóëîãî ðàçó â³í áóâ íà-
ñò³ëüêè ïðèãîëîìøåíèé ê³ëüê³ñòþ ëþäåé,
ùî ç³áðàëèñÿ íà éîãî êîíöåðò, ùî ïðîñ-
òî íå ì³ã íå âèêîíàòè ñâîº¿ îá³öÿíêè ïî-
âåðíóòèñÿ ñþäè çíîâó. Àëå âæå âèñòóïèâ-
øè íà á³ëüøîìó êîíöåðòíîìó ìàéäàí÷è-
êó. Ó ïðîãðàì³ öüîãî êîíöåðòó — ëèøå
íàéñâ³æ³øå òà íàéî÷³êóâàí³øå: ï³ñí³ ç àëü-
áîìó ìóçèêàíòà Self Portrait, ÿêèé ò³ëüêè-
íî âèéøîâ ó ªâðîï³. Öåé àëüáîì âèäàâñÿ
íàïðî÷óä äðàìàòè÷íèì ³ êðàñèâèì, ÷îãî
ö³ëêîì ìîæíà áóëî î÷³êóâàòè â³ä öüîãî ìó-
çèêàíòà.

Ðîç³ãð³âàòè çíàìåíèòîãî øâåäñüêîãî ãîñ-
òÿ áóäóòü õàðê³âñüê³ ìóçèêàíòè — ãóðò
Lþk, ÿêèé óæå ìàº ñâî¿õ ôàíàò³â íå ëèøå
â Óêðà¿í³. Ö³êàâî áóäå ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ïî-
çèòèâí³ òà â ö³ëîìó âåñåë³ ìåëîä³¿ "Ëþê³â"
çì³íþâàòèìóòüñÿ ìåëàíõîë³éíèìè çà-
ñï³âàìè Äæåé Äæåÿ. Òàê ÷è ³íàêøå, àëå
öþ ïîä³þ ë³ïøå íå ïðîïóñêàòè. ×àñ ³ ì³ñ-
öå çóñòð³÷³: ñüîãîäí³ î 19.00, ñòîëè÷íà ãà-
ëåðåÿ "Ëàâðà" Jay Jay Johanson дотримав обіцян и вист пити в Києві знов
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Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà 
íîâ³ òàðèôè 
äëÿ ï³äïðèºìö³â

Ó÷îðà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ï³äòðèìàëà
³í³ö³àòèâó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ï³äâèùèòè òàðèôè íà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ âèñîêî-
ðåíòàáåëüíèõ êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð ó 5—10
ðàç³â òà çàëèøèòè íåçì³ííèìè äëÿ íàñåëåí-
íÿ. Çà ïðîåêò ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàâ 61 äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè ³ç 115 ïðèñóòí³õ: Áëîê ×åð-
íîâåöüêîãî — 43 ãîëîñè, Áëîê Ëèòâèíà —
3, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â — 5, ÃÀÊ — 6 òà 3 ïîçà-
ôðàêö³éí³. Äåïóòàòè ôðàêö³é ÁÞÒ òà Áëî-
êó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà íå âçÿëè ó÷àñò³ â ãîëî-
ñóâàíí³.

ßê çàçíà÷åíî â äîêóìåíò³ ð³øåííÿ, Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ çà äîðó÷åí-
íÿì Êè¿âðàäè ìàº ïðèâåñòè áàçîâ³ òàðèôè íà
ÆÊÏ äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ:
äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ º âè-
ñîêîðåíòàáåëüíèìè òà ìàþòü íàäïðèáóòêè,
ï³äâèùèòè ¿õ ó 10 ðàç³â, äëÿ þðèäè÷íèõ
îñ³á — ó 5 ðàç³â.

Ï³äãîòîâëåíèé íà ñåñ³þ ïðîåêò ð³øåííÿ
ïåðåäáà÷àâ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â äëÿ âñ³õ
ñïîæèâà÷³â ì³ñòà. Òàê, äëÿ íàñåëåííÿ ïðî-
ïîíóâàëè, çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè
ñïåö³àëüíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, çá³ëüøèòè ¿õ ó
1,7 ðàçó. Öåé ïðîåêò ð³øåííÿ äåïóòàòè íå
ï³äòðèìàëè, ³ çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëè ëè-
øå 9 äåïóòàò³â ³ç 115 ïðèñóòí³õ ó çàë³.

“Í³÷îãî ñêëàäíîãî â öüîìó íåìàº. Öå ãó-
ìàí³òàðíèé ïðîåêò”,— íàãîëîñèâ ìåð ñòîëè-
ö³, ùå ðàç çàçíà÷èâøè, ùî ïðîïîíóº “âèñî-
êîðåíòàáåëüíèì òà íåõîðîøèì” ñòðóêòóðàì
³ ï³äïðèºìñòâàì ï³äíÿòè òàðèôè â 10 ðàç³â ³
íå ÷³ïàòè ïëàíêó ïëàòåæ³â äëÿ ïðîñòèõ ëþ-
äåé

Íàö³îíàëüíèé áàíê 
óâ³â îáìåæåííÿ 
ïåðåêàç³â

Íàöáàíê Óêðà¿íè (ÍÁÓ) ïîñèëèâ îáìå-
æåííÿ íà âàëþòí³ ïåðåêàçè çà êîðäîí ô³-
çè÷íèõ îñ³á çà ïîòî÷íèìè âàëþòíèìè íå-
òîðãîâèìè îïåðàö³ÿìè. Òàêå ð³øåííÿ çàêð³ï-
ëåíå ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ ¹ 340, ÿêîþ âíîñÿòü
çì³íè â ð³øåííÿ Íàöáàíêó ¹ 319 ç³ ñòàá³-
ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³.

“Óñòàíîâèòè, ùî áàíêè (ô³íàíñîâ³ óñòà-
íîâè) çà äîðó÷åííÿìè ô³çè÷íèõ îñ³á-ðåçè-
äåíò³â ³ íåðåçèäåíò³â ìîæóòü çä³éñíþâàòè
çà êîðäîíè Óêðà¿íè ïåðåêàçè ³íîçåìíî¿ âà-
ëþòè çà ïîòî÷íèìè âàëþòíèìè íåòîðãîâè-
ìè îïåðàö³ÿìè: áåç ï³äòâåðäæóâàëüíèõ (ï³ä-
ñòàâè äëÿ ïåðåêàçó) äîêóìåíò³â ç ïîòî÷íî-
ãî ðàõóíêó â ³íâàëþò³ ÷è áåç éîãî â³äêðèò-
òÿ — ñóìó, ÿêà â åêâ³âàëåíò³ íå ïåðåâèùóº
15 òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü”,— âêàçóºòüñÿ â äî-
êóìåíò³.

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè, ïåðåêàçè ³íâàëþ-
òè çà ïîòî÷íèìè âàëþòíèìè íåòîðãîâèìè
îïåðàö³ÿìè çà äîðó÷åííÿìè ô³çîñ³á íà ï³ä-
ñòàâ³ ï³äòâåðäæóâàëüíèõ äîêóìåíò³â ìîæëè-
â³ íà ñóìó, ÿêà â åêâ³âàëåíò³ íå ïåðåâèùóº
75 òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü, àëå ò³ëüêè ç ïîòî÷íèõ
ðàõóíê³â êë³ºíò³â

Äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ òðèâàº
Ó÷îðà êóðñ ãîò³âêîâîãî äîëàðà ïðîäîâæó-

âàâ çðîñòàòè, ïîäîëàâøè ïñèõîëîã³÷íó ïî-
çíà÷êó â 7,00 ãðí /$1.

Òàê, çðàíêó êóðñ ïðîäàæó äîëàðà áàíêàìè
êîëèâàâñÿ â³ä 6,50 ãðí / 1$ äî 7,35 ãðí / 1$.
Ñåðåäí³é êóðñ ñòàíîâèâ 7,08 ãðí / 1$.

Âîäíî÷àñ áàíêè êóïóâàëè äîëàð çà êóðñîì
â³ä 6,20 äî 7,05 ãðí / $ (ñåðåäí³é êóðñ êóï³â-
ë³ — ìàéæå 6,76 ãðí /1$).

Ð³çêå çðîñòàííÿ ïðîäåìîíñòðóâàëî ³ ºâðî,
ïåðåâèùèâøè 9 ãðí/ ºâðî. Çðàíêó êóðñ ïðî-
äàæó ºâðî áàíêàìè êîëèâàâñÿ â ìåæàõ 8,16 —
9,70 ãðí / ºâðî, ïðè÷îìó ñåðåäí³é êóðñ ñòà-
íîâèâ 9,0502 ãðí / ºâðî.

Êîìåðö³éí³ æ áàíêè êóïóâàëè ºâðî çà êóð-
ñîì â³ä 7,36 äî 9,25 ãðí / ºâðî (ñåðåäí³é êóðñ
êóï³âë³ — 8,61 ãðí / ºâðî).

Ïîð³âíÿíî ç ñåðåäí³ì ãîò³âêîâèì êóðñîì,
ÿêèé ñêëàâñÿ íà 29 æîâòíÿ 2008 ðîêó, äîëàð
ïîäîðîæ÷àâ íà 64 — 68 êîï., ºâðî — íà 
92—101 êîï

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

ÌÀÔ³þ ïîñòàâëÿòü 
íà ì³ñöå
×åðåç íåëåãàëüí³ ê³îñêè áþäæåò âòðà÷àº 120 ì³ëüéîí³â íà ð³ê

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Днями Рада підприєм-
ців при Кабінеті Мініс-
трів зверн лася до де-
п татів Київради з про-
ханням захистити влас-
ни ів іос ів столиці
від наведення місь ою
владою поряд роз-
міщенні малих архіте -
т рних форм місті.
Одна мер Києва Лео-
нід Черновець ий
ствердж є, що місь а
влада бореться саме з
неле альними підпри-
ємцями, я их витіснять
з міста за іль а ро ів.
Е сперти вважають, що
столичні підприємці
опираються діям влади
через страх втратити
надприб т и, що при-
зводить до втрат місь-
о о бюджет .

Війна
за столичний
рино переходить
в а тивн фаз

Íåùîäàâíî Ðàäà ï³äïðèºì-
ö³â ïðè Êàáì³í³ çâåðíóëàñÿ ç
ëèñòîì äî âñ³õ äåïóòàòñüêèõ
ôðàêö³é Êè¿âðàäè ç ïðîõàííÿì
çàõèñòèòè ñòîëè÷íèõ ï³äïðè-
ºìö³â â³ä “ïîë³òèêè ä³þ÷îãî
ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî”.
Cë³ä çàçíà÷èòè, ùî “íåâäîâî-
ëåííÿ” ï³äïðèºìö³â çá³ãëîñÿ ç
ïîñèëåííÿì áîðîòüáè ç íåçà-
êîííèì ï³äïðèºìíèöòâîì, êî-
ëè âëàäà ïî÷àëà àêòèâí³øå äå-
ìîíòóâàòè íåçàêîíí³ ê³îñêè.
Íå áàæàþ÷è âòðà÷àòè ñòîëè÷-
íèé ëàñèé ñïîæèâ÷èé øìàòîê,
“á³çíåñìåíè” âèð³øèëè çâåð-
íóòèñÿ äî äîðàä÷îãî îðãàíó
óðÿäó — Ðàäè ï³äïðèºìö³â —
³ç ïðîõàííÿì “âïëèíóòè” íà
ñòîëè÷íó âëàäó òà çàéíÿòèñÿ
“êðèøóâàííÿì” íåëåãàëüíîãî
ï³äïðèºìíèöòâà â Êèºâ³.

Òàê, çà ñëîâàìè ãîëîâè Ðà-
äè ï³äïðèºìö³â Îêñàíè Ïðî-
äàí (äî ñëîâà, ñï³âãîëîâîþ
Ðàäè º ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ
Òèìîøåíêî, ùî ñ³º ñóìí³âè
ùîäî îá’ºêòèâíî¿ îö³íêè òà
ä³é ö³º¿ ñòðóêòóðè.— “Õðåùà-
òèê”), ìîâëÿâ, ì³ñüêà âëàäà
âäàºòüñÿ äî ñèñòåìíèõ ³ êîì-
ïëåêñíèõ ä³é ç³ çíèùåííÿ ìà-
ëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó.

“Ìîíîïîë³çàö³ÿ òàê çâàíèõ
ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì,
íàì³ðè ââåñòè çá³ð íà óòðè-
ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³þ ãîñïî-
äàðñüêèõ îá’ºêò³â, ïðîåêò
çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿
ïëàòè — âñå öå âïèñóºòüñÿ â
ìàëîïåðñïåêòèâíó äëÿ ñòî-
ëè÷íîãî á³çíåñó ñèñòåìàòè÷íó
ðîáîòó âëàäè”,— çàÿâèëà ïà-
í³ Ïðîäàí.

Íàñïðàâä³ ñàìå ÷åðåç Ðàäó
ï³äïðèºìö³â ïðè óðÿä³ íàìà-
ãàþòüñÿ “ïðîëîá³þâàòè” ³íòå-
ðåñè îêðåìèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³
êîíòðîëþþòü òîðãîâåëüíó ³í-
ôðàñòðóêòóðó ì³ñòà òà íå áà-
æàþòü âèêîíóâàòè âèìîãè
ì³ñüêî¿ âëàäè.

Çîêðåìà ç ïî÷àòêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó â ñòîëèö³ ì³ñüêà
âëàäà âæå äåìîíòóâàëà ïîíàä
500 íåëåãàëüíèõ ÌÀÔ³â (íà-
ðàç³ â ñòîëèö³ ðîçì³ùåíî
ïðèáëèçíî 5 òèñ. ê³îñê³â,
ìàéæå 2 òèñ. ç ÿêèõ íå ìàþòü
â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â äëÿ âå-
äåííÿ á³çíåñó.— “Õðåùà-
òèê”), çàêðèâàº ê³îñêè ç øà-
óðìîþ òà ïðîâîäèòü ïîñò³é-
í³ ðåéäè äëÿ âèÿâëåííÿ ïî-
ðóøíèê³â.

Неле алам —
інець!
Òà ïîïðè îï³ð íåëåãàë³â òà

ñòðóêòóð, ÿê³ ¿õ “êðèøóþòü”,
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ïðî-
äîâæóâàòèìå íàâîäèòè ëàä ó
ñòîëè÷í³é òîðã³âë³. Òàê, çà äî-
ðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ç ëèïíÿ ÃÓ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ÊÌÄÀ âåäå ïî-
ñò³éíèé ìîí³òîðèíã ðîçì³-
ùåííÿ ÌÀÔ³â òà ñêëàäàº ðå-
ºñòð ê³îñê³â, ÿê³ ìàþòü íåãàé-
íî äåìîíòóâàòè. Òàêèõ ó ñòî-
ëèö³ ïðèáëèçíî 1 òèñ., à òàêîæ
óæå âèÿâèëè ìàéæå 500 ê³î-
ñê³â, ÿê³ ðîçì³ùåí³ â îõîðîí-
íèõ çîíàõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.
“Ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè
(ÌÀÔè) áóäóòü çàâæäè, àëå ÿ
ñïðîùó ñèñòåìó ùîäî îäåð-
æàííÿ äîçâîë³â íà ¿õíº âñòà-
íîâëåííÿ: ÌÀÔè áóäóòü îä-
í³º¿ ôîðìè òà ïîâàãà äî ï³ä-
ïðèºìö³â áóäå îáîâ’ÿçêî-
âîþ”,— çàÿâèâ ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé íà çàêèäè ñâî-
¿õ îïîíåíò³â. Â³í òàêîæ ï³ä-
êðåñëèâ, ùî ì³ñüêà âëàäà íå
áîðåòüñÿ ç ï³äïðèºìíèöòâîì
ÿê ÿâèùåì, à çíèùóº ñàìå íå-
çàêîíí³ éîãî ïðîÿâè â ñòîëè-
ö³ äëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â ïåðå-
ñ³÷íèõ êèÿí. Ç îñòàíí³ìè ìåð
Êèºâà ïëàíóº ðàäèòèñÿ ùîäî
âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ê³îñê³â,
âðàõîâóþ÷è ñêàðãè ãðîìàäÿí
òà ¿õí³ ïîáàæàííÿ, â òîìó ÷èñ-
ë³ é ÷åðåç ì³ñüêèé Call-öåíòð,
äî ÿêîãî ùîäåííî íàäõîäÿòü
çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí òà ñêàð-
ãè íà ä³¿ íåëåãàëüíèõ ï³äïðè-
ºìö³â.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà
Áàññà, ì³ñüêà âëàäà íå ïðèïè-
íèòü íàâîäèòè ëàä ó ï³äïðèºì-
íèöüê³é ñôåð³ ñòîëèö³ òà çàêðè-
âàòèìå íåëåãàëüí³ ê³îñêè, ïðè-
áèðàòèìå ¿õ ³ç âóëèöü ì³ñòà. Â³í
ïîðàäèâ óñ³ì íåçàäîâîëåíèì
ïðàöþâàòè â ïðàâîâîìó ïîë³.
“Ïðèºìíî, ùî êèÿíè äîëó÷è-
ëèñÿ äî ä³é ì³ñüêî¿ âëàäè, ÿê³
íàïðàâëåí³ íà áëàãîóñòð³é ì³ñ-
òà: â áîðîòüá³ ç íåçàêîííèìè
ÌÀÔàìè íàì äîïîìàãàþòü
çâåðíåííÿ êèÿí, ÿê³ äçâîíÿòü
ïî òåëåôîíó 0-51”,— ï³äêðåñ-
ëèâ “Õðåùàòèêó” Äåíèñ Áàññ.
Íà äóìêó çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè, ïîòðîõó â ñòîëèö³ çâè÷-
í³ ê³îñêè âèò³ñíÿòèìå âëàäà, à
çàì³ñòü íèõ âñòàíîâëþâàòèìóòü
ñó÷àñí³ ìàãàçèíè, àíàëîã³÷í³
òèì, ÿê³ âæå äàâíî ïðàöþþòü ó
êðà¿íàõ ªâðîïè. Çîêðåìà â
Ëîíäîí³ òàêîæ ïðàöþº ÷èìàëî
ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ïðîäàþòü øà-
óðìó. Îäíàê âîíè îðãàí³çîâó-
þòü ñâ³é á³çíåñ ó çðó÷íèõ êàôå
òà á³ñòðî ç îáëàøòîâàíèìè òàì
ñò³éêàìè òà ñò³ëüöÿìè. À ì³ñü-
êà âëàäà Ëîíäîíà æîðñòêî ðå-
ãóëþº ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ òà
â³äïîâ³äí³ñòü øàóðìè äåðæàâ-
íèì ñïîæèâ÷èì ñòàíäàðòàì. Çà
ïîðóøåííÿ â Ëîíäîí³ ï³äïðè-
ºìöÿ, îêð³ì ïðèïèíåííÿ ë³öåí-
ç³¿ íà á³çíåñ, ìîæóòü òàêîæ îø-
òðàôóâàòè òà íàâ³òü óâ’ÿçíèòè
äî 5 ðîê³â.

Лицемірство
під мас ою
добропорядності

Îäíàê ï³äïðèºìö³ íàð³êàþòü,
ùî ì³ñüêà âëàäà áîðåòüñÿ ç á³ç-
íåñîì, ÿêèé ïðèíîñèòü ÷èìà-
ëèé äîõ³ä â ì³ñüêèé áþäæåò.
Òàê, çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðåä-
ñòàâíèöòâà Äåðæêîìï³äïðèºì-
íèöòâà â Êèºâ³ Â³òàë³ÿ Àïîñ-
òîëîâà, ï³äïðèºìö³ ìàþòü êîí-
ñòèòóö³éíå ïðàâî çàéìàòèñÿ
á³çíåñîì, òèì ïà÷å, ùî á³çíåñ-
ìåíè ñïëà÷óþòü çíà÷í³ êîøòè
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ó âèãëÿä³
ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ â³ä-
ðàõóâàíü.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó”

â Ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ Êè-
ºâà, ÿêùî îêðåìî âèä³ëèòè
âëàñíèê³â ÌÀÔ³â, òî âîíè ïå-
ðåâàæíî ïðàöþþòü çà ñïðîùå-
íîþ ñèñòåìîþ îïîäàòêóâàííÿ,
ïðèõîâóþ÷è ñâî¿ ïðèáóòêè òà
ñïëà÷óþ÷è ñèìâîë³÷í³ ãðîø³
(200 ãðí ùîì³ñÿöÿ.— “Õðåùà-
òèê”) òà ÏÄÂ. Öå çà óìîâè, ÿê-
ùî ê³îñê ïðàöþº ëåãàëüíî.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Äåíèñ Áàññ
íàãîëîñèâ, ùî çà îñòàíí³ ðî-
êè ö³ëüîâèé ôîíä ì³ñüêîãî
áþäæåòó çð³ñ â 2,5 ðàçó òà íà-
ðàç³ ñòàíîâèòü ïîíàä 800 ìëí
ãðí. Îäíàê íàäõîäæåííÿ
êîøò³â â³ä âëàñíèê³â ê³îñê³â,
ÿêèõ ì³ñüêà âëàäà çîáîâ’ÿçà-
ëà âíîñèòè ïàéîâ³ âíåñêè —
íåçíà÷í³. Â òîé ÷àñ ÿê çäå-
á³ëüøîãî ö³ëüîâèé ôîíä íà-
ïîâíþþòü âíåñêàìè áóä³-
âåëüíèê³â òà â³ä ðåêëàìè.

À òèì ÷àñîì áþäæåò ì³ñòà
íåäîîòðèìóº ïðèáëèçíî 120
ìëí ãðí — àäæå îäèí íåëå-
ãàëüíèé ê³îñê ó ñòîëèö³ çàðîá-
ëÿº ìàéæå 100 òèñ. ãðí ùîì³-
ñÿöÿ, ñïëà÷óþ÷è ëèøå ÏÄÂ.
Çà ð³çíèìè äàíèìè, â ì³ñò³ òà-
êèõ â³ä 1 äî 3 òèñÿ÷. Òîáòî
ùîì³ñÿöÿ äî áþäæåòó ëèøå
â³ä ïîäàòê³â íå íàäõîäèòü
ïðèáëèçíî 100 òèñ. ãðí, à äå-
ìîíòàæ îäíîãî ÌÀÔó òàêîæ
ïðèíîñèòü ìàòåð³àëüí³ çáèòêè
ì³ñüê³é âëàä³. Ùîá ïðèáðàòè
íåëåãàëüíèé ê³îñê ³ç âóëèö³,
ïîòð³áíî âèòðàòèòè â³ä 5 òèñ.
ãðí. À íåëåãàëè ïðàêòèêóþòü
íàðàç³ ñâî¿ ìåòîäè ïðîòèä³¿
âëàä³: ï³ñëÿ äåìîíòàæó âñòà-
íîâëþþòü íîâ³ ê³îñêè,
çàâäàþ÷è òèì ñàìèì ùå á³ëü-
ø³ çáèòêè áþäæåòó ñòîëèö³.

Çà ñëîâàìè ãàëóçåâèõ àíàë³-
òèê³â, ó íèí³øíüîìó ðîö³ ñòî-
ëè÷íèé ðèíîê ðèòåéëó ñòàíî-
âèòèìå ïîíàä 18 ìëðä. ãðí. Ó
òîé ÷àñ, ÿê ñåãìåíò ê³îñê³â òà
íàìåò³â ñòàíîâèòü ìàéæå 20 %
ðèíêó. Òîáòî ïðèáëèçíî 3
ìëðä. ãðí. Òîìó ³ íå äèâíî,
ùî ï³äïðèºìö³ â÷èíÿþòü òà-
êèé ãàëàñ äîâêîëà ïðàâà çàëè-
øàòèñÿ íà öüîìó ðèíêó é íà-
äàë³. Âò³ì, çà ñëîâàìè ì³ñüêèõ
÷èíîâíèê³â, íàéáëèæ÷èìè ðî-
êàìè ñòèõ³éíå ï³äïðèºìíèö-
òâî â³ä³éäå

Попри протести "бізнесменів", неле альні іос и місь а влада демонт є та поховає на ладовищі МАФів
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про погодження тарифів на комунальні 
послуги з централізованого постачання 

холодної води і водовідведення холодної 
та гарячої води для бюджетних установ 

та інших споживачів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2008 № 1487

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України � місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про питну воду та питне водопостачання", Указу Прези�
дента України від 03.10.2008 №905/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
26 вересня 2008 року "Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лю�
того 2008 року "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Наф�
тогаз України" та ситуації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту російського
природного газу для українських споживачів", Порядку формування тарифів на послуги з централізовано�
го водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006
№ 959, з метою запровадження тарифів та реалізації власних (самоврядних) повноважень: 

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ
"ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" äëÿ â³äïóñêó áþä-
æåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà-
÷àì, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008 (äî-
äàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã
êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³é-
ñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè óñòà-
íîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãî-
äèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷å-
í³ ïîñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì
âëàñíîñò³ òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008
(äîäàþòüñÿ).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óï-
ðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî ïðîâîäèòè ìåòîäè÷-
íî-ðîç'ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç âèðîáíèêà-
ìè, âèêîíàâöÿìè òà ñïîæèâà÷àìè êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ
ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
- òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âî-
äè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ "ÀÊ"Êè¿ââî-
äîêàíàë", çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóí-
êàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³-
çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá'ºêòàìè ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè
þðèäè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óê-
ëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â;

- òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ íàäàþòüñÿ ÂÀÒ "ÀÊ
"Êè¿ââîäîêàíàë", çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè
ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà
îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá'ºêòàìè
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî
äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â.

5. Ðîçðàõóíêè çà õîëîäíó âîäó, ùî âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâî-
ðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, òà
â³äïîâ³äíèé îáñÿã ñòîê³â ïðîâîäÿòüñÿ çà
òàðèôàìè, ùî âñòàíîâëåí³ íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àí-
íÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ
â³äïîâ³äíèõ ãðóï ñïîæèâà÷³â. 

6. Ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ,
âèêîðèñòàí³ ñïîæèâà÷àìè â ðàç³ ¿õ ï³ä-

êëþ÷åííÿ äî âîäîïðîâ³äíèõ àáî êàíàë³-
çàö³éíèõ ìåðåæ îñíîâíîãî ñïîæèâà÷à,
â³äíåñåíîãî äî á³ëüø âèñîêî¿ ãðóïè îï-
ëàòè, ñïëà÷óþòüñÿ çà òàðèôàìè ãðóïè, äî
ÿêî¿ íàëåæàòü, ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî
îñíîâíèé ñïîæèâà÷ íàäàâ ÂÀÒ "ÀÊ "Êè-
¿ââîäîêàíàë" â³äïîâ³äí³ äàí³.

7. ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" òà ³íøèì áàëàíñî-
óòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â óêëàñòè ç
ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" äîãîâîðè íà
ïðèäáàííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ùî âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè,
â òåðì³í äî 01.02.2009. 

8. ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" çàâåðøè-
òè îáëàäíàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäè-
â³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â çàñîáàìè
îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ îáë³êîâóþòü
õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà
âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñ-
ëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè, òà çä³éñíþâàòè íàðàõóâàííÿ
âèêëþ÷íî çà ¿õ ïîêàçíèêàìè.

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

- ïîçèö³¿ 2 òà 3 Òàðèô³â íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àí-
íÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòü-
ñÿ ÂÀÒ"ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë", ïîãîäæåíèõ
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
28.08.2007 ¹1127 "Ïðî ïîãîäæåííÿ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âî-
äè";

- äðóãó òà òðåòþ ãðóïè Ïåðåë³êó ñïî-
æèâà÷³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,
ïîãîäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 28.08.2007 ¹1127 "Ïðî ïîãîäæåííÿ
òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âî-
äè".

10. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä.ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñ-
â³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíè-
ê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì
îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л.Черновець ий

Додаток 1 
до Тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та

гарячої води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал"

Перелік
окремих підприємств установ та організацій, до яких застосовуються

тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води 
і водовідведення холодної та гарячої води (позиція 1), 

які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал"

1. Áóäèíêè òâîð÷îñò³, òâîð÷³ ñï³ëêè, ¿õ
ï³äðîçä³ëè ³ ì³ñöåâ³ îðãàí³çàö³¿ ïðè óìîâ³,
ÿêùî âîíè íå çàéìàþòüñÿ êîìåðö³éíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ.

2. Ìîëî÷íî-ðîçäàòî÷í³ ïóíêòè äèòÿ÷î-
ãî õàð÷óâàííÿ, ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõíÿ
äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ ¹1, ìîëî÷íà êóõíÿ
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ïðè äèòÿ÷³é ë³êàðí³
¹9, ìîëî÷íà êóõíÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-
íó ïðè Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³
¹1.

3. Äîøê³ëüí³ óñòàíîâè òà ñåðåäí³ íàâ-
÷àëüí³ çàêëàäè (äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè âñ³õ
òèï³â, ë³öå¿, ã³ìíàç³¿, øêîëè-³íòåðíàòè, äè-
òÿ÷³ áóäèíêè), ïîçàøê³ëüí³ çàêëàäè îñâ³-
òè (äèòÿ÷³ òåõí³÷í³ ñòàíö³¿, òóðèñòè÷í³
ñòàíö³¿, ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â, áóäèí-
êè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, ï³äë³òêîâ³ êëóáè, äè-
òÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè òîùî) óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³.

4. Á³áë³îòåêè, ìóçå¿, çàïîâ³äíèêè, áó-
äèíêè êóëüòóðè, êëóáè, íàóêîâî-ìåòîäè÷-
í³ öåíòðè, çîîïàðê, øêîëè åñòåòè÷íîãî
âèõîâàííÿ ä³òåé.

5. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
"Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ "Êè¿â".

6. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Ìàÿê".

7. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Îçäîðîâ÷èé òàá³ð "Ë³äåð".

8. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íàäàþòü ðèòóàëüí³
ïîñëóãè.

9. Ãðîìàäñüê³ áëàãîä³éí³ ôîíäè òà çàê-
ëàäè, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç äîãëÿäó çà
õâîðèìè ³ ë³òí³ìè ãðîìàäÿíàìè, ä³òüìè òà
³íâàë³äàìè. 

10. Óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ ³íâàë³ä³â òà ¿ì
ïîä³áí³.

11. Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ
"Âîäíèê", ïàëàö ï³äâîäíîãî ñïîðòó "Øêî-
ëà ïëàâàííÿ òà çäîðîâ'ÿ".

12. ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", ì³ñüê³ òà
ðàéîíí³ êîìóíàëüí³ øëÿõîâî-åêñïëóàòà-
ö³éí³ ï³äïðèºìñòâà, êîìóíàëüíå àâòîòðàí-
ñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî "ÊÀÒÏ-273901",
ÂÀÒ "Êè¿âñïåöòðàíñ", ï³äïðèºìñòâà ì³ñü-
êîãî áëàãîóñòðîþ òà çåëåíîãî ãîñïîäàðñ-
òâà (êð³ì ðåìîíòíèõ óïðàâë³íü ÊÎ "Êè¿â-
çåëåíáóä"), ïàðêè êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà.

13. Ï³äïðèºìñòâà (îá'ºäíàííÿ) ³ îðãà-
í³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ³
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ.

14. Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñï³ë-
êà âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà ³íø³ âåòåðàí-
ñüê³ îðãàí³çàö³¿.

15. Óêðà¿íñüêà Åêîëîã³÷íà Àñîö³àö³ÿ
"Çåëåíèé ñâ³ò".

16. Õë³áîçàâîäè.
17. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Íàóêîâî-

äîñë³äíèé âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò "Ïó-
ùà-Âîäèöÿ".

18. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Äî÷³ðíº
ï³äïðèºìñòâî çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òî-
âàðèñòâà ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â
ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè "Óêðïðîôîçäîðîâíè-
öÿ" "Êè¿âñüêà ì³ñüêà êóðîðòíà áàëüíåîë³-
êàðíÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè".

19. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Ãîëîâíèé
³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð".

20. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Âîäíî-
³íôîðìàö³éíèé öåíòð".

Погоджено
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1487

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і

водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються
ВАТ "АК "Київводоканал"

№ з/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б.м води Тариф рн за 1 б.м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні
станови 2,12 2,54 1,80 2,16

2. Інші
споживачі 10,14 12,17 9,33 11,20

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³í-

øèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³
ïðè ðîçðàõóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³.

2. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ (ïî-

çèö³ÿ 1) çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîç-
ðàõóíêàõ ç îêðåìèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñ-
òàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó
äîäàòêó 1.

3. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³í-
øèõ ñïîæèâà÷³â ïîøèðþþòüñÿ ³ íà ï³ä-
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ïðèºìñòâà íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñ-
ò³, íà áàëàíñ³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ àðòåç³àí-
ñüê³ ñâåðäëîâèíè. Ó ðàç³ çáèòêîâîñò³ íà-
äàííÿ öèõ ïîñëóã, ï³äïðèºìñòâà íàäàþòü
íåîáõ³äí³ ðîçðàõóíêîâ³ ìàòåð³àëè Äåðæàâ-
í³é ³íñïåêö³¿ ç êîíòðîëþ çà ö³íàìè â ì.
Êèºâ³.

4. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³ä-
âåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòü-
ñÿ ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ñïîæèòî¿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1487

Тарифи

на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і
водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг

комунальної форми власності для здійснення розрахунків з
бюджетними установами та іншими споживачами

№ п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б. м води Тариф рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні
станови 2,20 2,64 1,87 2,24

2. Інші
споживачі 10,55 12,66 9,70 11,64

Ïðèì³òêè: 
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ (ïî-

çèö³ÿ 1) çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîç-
ðàõóíêàõ ç îêðåìèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñ-
òàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó
äîäàòêó 1.

2. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³ä-
âåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòü-
ñÿ ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

3. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âî-
äè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã
â ðîçì³ð³ 4 â³äñîòê³â, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç íàðà-
õóâàííÿì, çáîðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â,
ñïîæèâà÷³â öèõ ïîñëóã.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Про затвердження тарифів на теплову 
енергію, встановлення та погодження тарифів

на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання холодної та гарячої 

води,  водовідведення для окремих 
бюджетних  установ та суб'єктів 

господарювання
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2008 № 1488

Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, зменшення непродук�
тивних втрат енергоресурсів та питної води, сприяння їх раціональному використанню та відповід�
но до Законів України " Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України � місто�ге�
рой Київ", "Про теплопостачання" та "Про житлово�комунальні послуги", Указу Президента Украї�
ни від 03.10.2008 № 905/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" 
від 26 вересня 2008 року, "Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони Украї�
ни" від 1 лютого 2008 року, "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціо�
нерної компанії "Нафтогаз України", ситуації на ринку природного газу та стан переговорів щодо
умов імпорту російського природного газу для українських споживачів", Порядку формування та�
рифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізовано�
го опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.07.2006 № 955, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959, пос�
танов Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2008 № 785 "Про зат�
вердження тарифів на виробництво теплової енергії "АЕК "Київенерго" від 24.07.2008 № 857, "Про
затвердження тарифів на виробництво теплової енергії ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" та з метою ре�
алізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Çàòâåðäèòè Ïåðåë³ê îêðåìèõ áþä-
æåòíèõ óñòàíîâ òà ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ — ñïîæèâà÷³â òåïëîâî¿ åíåðã³¿,
ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà
âîäîâ³äâåäåííÿ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî"
òà ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³ä-
ïóñêó îêðåìèì áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà
ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà Ïåðåë³êîì
³ ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008 (äîäàþòü-
ñÿ). 

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà
âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿
ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðà-
õóíê³â ç îêðåìèìè áþäæåòíèìè óñòàíî-
âàìè òà ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ çà
Ïåðåë³êîì ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òà-
ðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè ï³äïðèºìñ-
òâàì — âèðîáíèêàì êîìóíàëüíèõ ïîñ-
ëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ ÀÅÊ
"Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ ïóí-
êò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³ òà â
çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÀÅÊ "Êè¿âåíåð-

ãî") ³ ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü" - íà
òåïëîâèõ ïóíêòàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áà-
ëàíñ³ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" òà â çîí³ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåí-
òðàëü", ³ âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã ³íøèõ
ôîðì âëàñíîñò³ òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.12.2008 (äîäàþòüñÿ). 

4. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîä-
íî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ
ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", äëÿ â³äïóñêó
îêðåìèì áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà
ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà Ïåðåë³êîì
³ ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008 (äîäàþòü-
ñÿ).

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî
âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1488

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється АЕК "Київенерго" та ЗАТ "ЕК

"Дартеплоцентраль", для відпуску окремим бюджетним установам та
суб'єктам господарювання за Переліком

№п/п Назва підприємства
Тариф за 1 Г ал, рн

без ПДВ з ПДВ

1. АЕК "Київенер о" 1716,20 2059,40

2. ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" 1716,20 2059,40

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1488

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення

і  постачання гарячої води  виробникам та виконавцям цих послуг
комунальної форми власності для здійснення розрахунків з окремими
бюджетними установами та суб'єктами господарювання за Переліком

№ п/п Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при
наявності б дин ових засобів
облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- о ремі бюджетні станови та
с б'є ти осподарювання за
Перелі ом

1 Г ал 2197,20*

2. Централізоване опалення при
відс тності б дин ових засобів
облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- о ремі бюджетні станови та
с б'є ти осподарювання за
Перелі ом

1 в. м опалюваної
площі на місяць в
опалювальний

період

53,83

3. Централізоване постачання
арячої води при наявності
приміщенні засобів облі
арячої води:
- для о ремих бюджетних
станов та с б'є тів
осподарювання за Перелі ом

1 б. м 148,93

* Òàðèô çàñòîñîâóºòüñÿ äî 01.02.2009 âè-
ðîáíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè, ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåï-
ëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áà-
ëàíñ³) ³ ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü" ïðè
âèñòàâëåíí³ ïëàòåæ³â îêðåìèì áþäæåòíèì
óñòàíîâàì òà ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà
Ïåðåë³êîì çà òåïëîâó åíåðã³þ, âèêîðèñòà-
íó äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëü-

íèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Ïðèì³òêà: Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âî-
äîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ
çà òàðèôàìè, âñòàíîâëåíèìè íà 1 êóá. ì
ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà-
÷³â.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено 
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1488

Перелік
окремих бюджетних установ та суб'єктів господарювання —

споживачів теплової енергії, послуг з централізованого опалення та
постачання холодної і гарячої води та водовідведення

1. Êàçèíî òà ³íø³ çàêëàäè ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó.

2. Ðîçâàæàëüí³, í³÷í³ êëóáè, ñòðèïêëó-
áè, ñòðèïáàðè.

3. Áàðè ó ðîçâàæàëüíèõ òà í³÷íèõ çàê-
ëàäàõ.

4. Îô³ñè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.
5. Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåð-

õîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óê-
ðà¿íè, ì³í³ñòåðñòâà òà ³íø³ îðãàíè öåí-
òðàëüíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, âèêîíàâ÷èé
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), ðàéîíí³ ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

6. Á³çíåñ-öåíòðè, îô³ñè áóä³âåëüíèõ êîì-
ïàí³é, ÿê³ íàëåæàòü äåïóòàòàì óñ³õ ð³âí³â.

7. Êîìåðö³éí³ áàíê³âñüê³ òà êðåäèòí³ óñ-
òàíîâè, ñòðàõîâ³ òà ô³íàíñîâ³ êîìïàí³¿.

8. Á³ðæ³, ëîìáàðäè, áðîêåðñüê³, ìàêëåð-
ñüê³, äèëåðñüê³, ð³ºëòåðñüê³ êîíòîðè

(àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³).
9. Òîðãîâåëüí³ îá'ºêòè ç ïðîäàæó þâå-

ë³ðíèõ âèðîá³â, âèðîá³â ç äîðîãîö³ííèõ
ìåòàë³â òà äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, àíòèê-
âàð³àòó, çáðî¿.

10. Îïåðàòîðè òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íà-
äàþòü ïîñëóãè ç ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó (êð³ì
ðîçïîâñþäæóâà÷³â êàðòîê).

11. Ïóíêòè îáì³íó âàëþòè òà ïðîäàæó
ëîòåðåéíèõ á³ëåò³â.

12. Òðè-, ÷îòèðè- òà ï'ÿòèç³ðêîâ³ ãîòåë³.
13. Ïðèâàòí³ íîòàð³óñè.
14. Ñóïåðìàðêåòè, òîðãîâåëüí³ öåíòðè,

ã³ïåðìàðêåòè.
15. Àâòîñàëîíè.
16. Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³é-

ñíþþòü îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий



Хрещатик  31 жовтня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 99

Про затвердження тарифів на теплову
енергію, встановлення та погодження тарифів

на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води 

для бюджетних установ та інших споживачів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2008 № 1489

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України —
місто�герой Київ", "Про теплопостачання" та "Про житлово�комунальні послуги", Указу Президента Укра�
їни від 03.10.2008 №905/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня
2008 року "Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 ро�
ку "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
та ситуації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту російського природного га�
зу для українських споживачів", Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, поста�
чання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2006 № 955, постанов Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26.06.2008 № 785 "Про затвердження тарифів на виробництво теплової енер�
гії "АЕК "Київенерго", від 24.07.2008 № 857 "Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії
ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" та з метою реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" òà
ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³äïóñ-
êó áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæè-
âà÷àì ³ ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008 (äîäà-
þòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì öèõ
ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè óñ-
òàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãî-
äèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³
ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâàì — âèðîáíèêàì óñ³õ
³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ÀÅÊ
"Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â,
ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³ òà â çîí³ òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî") ³ ÇÀÒ
"ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü" — íà òåïëîâèõ
ïóíêòàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÅÊ
"Êè¿âåíåðãî" â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ
"ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü" òà ââåñòè ¿õ â ä³þ
ç 01.12.2008 (äîäàþòüñÿ). 

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ
ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè óñ-
òàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãî-
äèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³

ïîñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì
âëàñíîñò³ òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008
(äîäàþòüñÿ). 

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

- ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.01.2007 ¹ 86
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó
åíåðã³þ òà âñòàíîâëåííÿ, ïîãîäæåííÿ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòàíîâàì ³
îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì ñïîæèâà÷àì";

- ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18.06.2007
¹715 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ óñ-
òàíîâ ³ îðãàí³çàö³é".

5. 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.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1489

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється АЕК "Київенерго" та ЗАТ "ЕК
"Дартеплоцентраль", для відпуску бюджетним установам та іншим

споживачам 

Затверджено
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1488

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

та   водовідведення холодної  і гарячої води, які виробляються 
ВАТ "АК "Київводоканал" для відпуску окремим бюджетним установам

та  суб'єктам господарювання за Переліком

№ п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м води Тариф рн. за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. О ремі бюджетні
станови та с б'є ти
осподарювання за
Перелі ом

23,50 28,20 14,00 16,80

Ïðèì³òêà:
Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ

çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.
Заст пни олови — ерівни апарат

Б. Стичинсь ий

№
п/п Назва підприємства

Бюджетні станови Інші споживачі

рн без ПДВ рн з ПДВ рн без ПДВ рн з ПДВ

1. АЕК "Київенер о" 251,04 301,25 563,40 676,08

2. ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" 251,04 301,25 563,40 676,08

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1489

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання

гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з бюджетними установами та іншими

споживачами
№п/п Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю

вимір , рн (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при
наявності б дин ових засобів облі
теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- бюджетних станов
- інших споживачів

1 Г ал
1 Г ал

351,24
788,30

2. Централізоване опалення при
відс тності б дин ових засобів
облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- бюджетних станов

- інших споживачів

1 в. м опалювальної
площі на місяць в
опалюваний період
1 в. м опалювальної
площі на місяць в
опалюваний період

8,61

19,31

3. Централізоване постачання арячої
води при наявності приміщенні
засобів облі арячої води для:
- бюджетних станов
- інших споживачів

1 б. м
1 б. м

21,94
55,97

Ïðèì³òêè:
1. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç

öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àí-
íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè âèêî-
íàâö³â ïîñëóã â ðîçì³ð³ 4 â³äñîòê³â, ÿê³
ïîâ'ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì, çáîðîì òà
îáë³êîì ïëàòåæ³â, ñïîæèâà÷³â öèõ ïîñ-
ëóã.

2. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâå-
äåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðè-
ôàìè, âñòàíîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â
äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

3. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî îïàëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóí-
êàõ ç:

- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;

- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü
ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ; 

- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè
êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèç-
íà÷åííÿì.

4. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòü-
ñÿ ïðè îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã
ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:

- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;

- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü
ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ; 

- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè
êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèç-
íà÷åííÿì.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 жовтня 2008 № 1489

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення

і постачання гарячої води виробникам цих послуг комунальної форми
власності для здійснення розрахунків з бюджетними установами та

іншими споживачами

№п/п Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при
наявності б дин ових засобів
облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- бюджетних станов
- інших споживачів

1 Г ал
1 Г ал

337,74*
757,98*

2. Централізоване опалення при
відс тності б дин ових засобів
облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- бюджетних станов

- інших споживачів

1 в. м опалюваної
площі на місяць в

опалювальний період
1 в. м опалюваної
площі на місяць в

опалювальний період

8,27

18,57

3. Централізоване постачання арячої
води при наявності приміщенні
засобів облі арячої води для:
- бюджетних станов
- інших споживачів

1 б. м
1 б. м

21,10
53,82

Ïðèì³òêè:
1. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâå-

äåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðè-
ôàìè, âñòàíîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â
äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

2. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî îïàëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóí-
êàõ ç:

- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;

- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³-
ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áó-
ä³âëÿõ; 

- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè

êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèç-
íà÷åííÿì.

3. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòü-
ñÿ ïðè îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã
ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:

- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;

- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü
ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ; 

- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè
êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèç-
íà÷åííÿì.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

* Тариф застосов ється до 01.02.2009 виробни ами ом нальних посл з централізовано о опалення та пос-

тачання арячої води, АЕК "Київенер о" (в частині теплових п н тів, що знаходяться на її балансі) і ЗАТ "ЕК "Дар-

теплоцентраль" при виставленні платежів бюджетним становам та іншим споживачам за теплов енер ію, ви о-

ристан для вироблення/створення ом нальних посл з централізовано о опалення та постачання арячої води.



1100 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  31 жовтня 2008

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1500/4330 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
27.12.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-

ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿ-
çàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðà-
ä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò,
³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïî-
âèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. Ознайомитися 
з ними можна в секретаріаті Київради.

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèåâà íà 2007 ð³ê” òàê³ çì³íè;

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
“14 151 935,73” çàì³íèòè öèôðàìè
“14 151 950,55”.

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
“9 381 875,03” çàì³íèòè öèôðàìè
“9 381889,85”.

1.3. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè “16 668 035,73”,
“9 370 875,03”, “7 297 160,7” çàì³íèòè
öèôðàìè “15 393 050,55”, “9 370 889,85”,
“6 022 160,7” â³äïîâ³äíî.

1.4. Ïóíêò 8 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó íîâ³é
ðåäàêö³¿ òàêîãî çì³ñòó:

“8. Óñòàíîâèòè íà 31 ãðóäíÿ 2007 ðîêó
ãðàíè÷³¿èé îáñÿã âíóòð³øíüîãî áîðãó ì³ñ-

òà Êèºâà â ñóì³ 153 493,3 òèñ. ãðí òà çîâ-
í³øíüîãî áîðãó â ñóì³ 850 000 òèñ. äîëà-
ð³â ÑØÀ.”.

1.5. Ó ïóíêò³ 86 ð³øåííÿ öèôðè
“2 525 000,0” çàì³íèòè öèôðàìè
“1250 000,0”.

2. Âèêëàñòè â íîâèõ ðåäàêö³ÿõ äîäàòêè
1, 2, 3, 5, 7, ùî äîäàþòüñÿ.

3. 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

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін до рішення Київради 
від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста

Києва на 2007 рік”
Рішення Київської міської ради № 1503/4336 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, враховуючи розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 25.12.07 № 1717 “Про схвалення проекту рішення Київради “Про внесення змін до
рішення Київради від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київради 
від 20.06.02 № 28/28 “Про утворення 

виконавчого органу Київської міської ради 
та затвердження його структури 

і загальної чисельності”
Рішення Київської міської ради № 1495/4328 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
20.06.02 ¹ 28/28 “Ïðî óòâîðåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà çàòâåðäæåííÿ éîãî
ñòðóêòóðè ³ çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³”, à ñàìå:

— â ïóíêò³ 3 ð³øåííÿ öèôðó “2255” çà-
ì³íèòè öèôðîþ “2289”;

2. Äîðó÷èòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 26.04.2007 № 494/1155 
“Про затвердження переліку земельних 

ділянок, призначених для продажу 
на земельних торгах (аукціонах) під забудову”

Рішення Київської міської ради № 1398/4231 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статей 134, 135, 136 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від
19.07.2005 № 810/3385 “Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурент�
них засадах в місті Києві”, враховуючи лист постійної комісії Київради з питань земельних відносин від
10.07.2007 № 29/281�1519, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 1 ç äîäàòêà äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.04.2007 ¹ 494/1155 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷å-
íèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóê-
ö³îíàõ) ï³ä çàáóäîâó”.

2. 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 дострокове припинення повноважень 
депутата Київської міської ради 

Павловського A. M.
Рішення Київської міської ради № 1501/4334 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини 1 статті 49 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, пункту 2 частини другої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих
рад”, враховуючи особисту заяву Павловського A. M. від 19.12.07 про дострокове складення ним депу�
татських повноважень, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåí-
íÿ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïàâ-
ëîâñüêîãî Àíäð³ÿ Ìèõàéëîâè÷à, îáðàíîãî
äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âèáîð-
÷èì ñïèñêîì “Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî”.

2. Öå ð³øåííÿ íàïðàâèòè äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâ-
ãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну рішення Київської 
міської ради від 18.11.2004 № 811/2221

“Про передачу Голосіївській районній 
у м. Києві раді 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

житлового комплексу з об’єктами 
громадського призначення 

на вул. Теремківській, 
між буд. № 2Eа та № 6, 

у Голосіївському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1557/4390 від 27 грудня 2007 року

Зважаючи на численні скарги громадян, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтями 9, 144 Земельного кодексу України, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 811/2221 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
ðàä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Òåðåìê³âñüê³é, ì³æ
áóä. ¹ 2-à òà ¹ 6, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà”.

2. Ïðèïèíèòè Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó
ì. Êèºâ³ ðàä³ ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íàäàíîþ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 18.11.2004 ¹ 811/2221 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðà-
ä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ íà âóë. Òåðåìê³âñüê³é, ì³æ áóä.
¹ 2-à òà ¹ 6, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä-
÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä
09.06.2005 ¹ 07-9-00026, òà â³äíåñòè çà-

çíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü çàïà-
ñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

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

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè Ãîëîñ³¿âñüêó
ðàéîííó ó ì. Êèºâ³ ðàäó ïðî ïðèéíÿòòÿ
öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ â³ä 09.06.2005 ¹ 07-9-00026.

4. Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðà-
ä³ ïîâåðíóòè äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîãî ä³ëÿí-
êîþ â³ä 09.06.2005 ¹ 07-9-00026 äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïîíîâèòè íà 1 ð³ê ç 15.11.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
14.11.2003 ¹ 72-6-00118, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà àêö³îíåð-
íèì òîâàðèñòâîì õîëäèíãîâîþ êîìïà-
í³ºþ “Êè¿âì³ñüêáóä” äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Îñâ³òè, 14-à
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 46 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.05,2003 ¹ 486-2/646
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

2. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é

êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” ó ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.11.2003
¹ 72-6-00118.

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 поновлення акціонерному 
товариству холдинговій компанії 

“Київміськбуд” 
договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

на вул. Освіти, 14Eа у Солом’янському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1586/4419 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення акціонерно�
го товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 11.04.2007 № 1362/0/2�07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
çóñòð³âñÿ ç ìàéáóòí³ì
Îáäàðîâàí³ ä³òè ïîáà÷èëè Êè¿â
²ãîð Ñâà÷³é
“Õðåùàòèê”

Соро часни ів міжна-
родно о дитячо о фести-
валю "Світ талантів" заві-
тали вчора до місь о о
олови. Вони подя вали
йом за теплий прийом
расивом Києві й пода-
р вали іль а оробо ц -
еро . На фестивалі най-
талановитіші діти демон-
стр ють здібності тан-
цях, а торсь ій майстер-
ності та во алі. Цьо о ро-

фінальна частина захо-
д відб деться столиці
вже вшосте.

Ó÷îðà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ìàâ ÷è íåíàéïðè-
ºìí³øó çà îñòàíí³é ÷àñ çóñòð³÷. Íà
ïðèéîì äî ìåðà ïðèéøëè íå ïî-
ë³òèêè ÷è á³çíåñìåíè, à 40 îáäà-
ðîâàíèõ ä³òåé — ó÷àñíèêè ì³æíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëþ “Ñâ³ò òàëàí-
ò³â”. Ì³ñüêà âëàäà ï³äòðèìóº çàõ³ä,
ÿêèé öüîãî ðîêó ïðîâîäèòüñÿ âæå
âøîñòå. Ó Êèºâ³ òðàäèö³éíî â³ä-
áóâàºòüñÿ ô³íàëüíèé åòàï êîíêóð-
ñó. Öüîãî ðîêó äî ñòîëèö³ ïðè¿õà-
ëè ä³òè íå ëèøå ç óñ³õ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè, à é ç Â³ðìåí³¿, Á³ëîðóñ³,

Åñòîí³¿ òà Ëèòâè. Íà ôåñòèâàë³ âî-
íè ìàþòü íàãîäó ïðîÿâèòè ñâî¿ àê-
òîðñüê³, âîêàëüí³ òà òàíöþâàëüí³
òàëàíòè. Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ “Ñâ³-
òó òàëàíò³â” â³äáóâàºòüñÿ êîíêóðñ
êðàñè ñåðåä ìàëèõ “ì³ñ” òà “ì³ñ-
òåð³â”. Ìåð ïîñï³ëêóâàâñÿ ç òàëà-
íîâèòîþ ìîëîääþ, à ñï³âãîëîâà
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Àëëà Øëàïàê ïîäàðóâàëà ¿ì íåâå-
ëè÷ê³ ïðåçåíòè.

“ß â³òàþ âàñ ç öèì ÷óäîâèì ñâÿ-
òîì — ôåñòèâàëåì “Ñâ³ò òàëàí-
ò³â” — ³ áàæàþ ïåðåìîã êîæíîìó
ç âàñ, áî âè âñ³ íàéêðàù³. Ìè â
ìåð³¿ äóæå ïèøàºìîñÿ âàìè, áó-
äåìî ñòåæèòè çà êîíêóðñîì ³ ðà-
ä³òè ðàçîì ³ç âàìè”,— ñêàçàâ ì³ñü-

êèé ãîëîâà ñâî¿ì þíèì ãîñòÿì.
Â³í äîäàâ, ùî çðîáèòü óñå, àáè ä³-
òÿì áóëî çðó÷íî é ö³êàâî â ñòî-
ëèö³. “Êîëè ïðè¿äåòå äîäîìó, îáî-
â’ÿçêîâî ðîçêàæ³òü ñâî¿ì äðóçÿì,
ÿêå êðàñèâå ì³ñòî Êè¿â”,— äàâ
çàâäàííÿ ä³òêàì ìåð. Óò³ì, õîðî-
øå âðàæåííÿ â³ä ñòîëèö³ Óêðà¿íè
ä³òåé ïåðåïîâíþâàëî ³ äî öüîãî.

“Ïðèéîì áóâ äóæå ãîñòèííèì.
Ó âàñ êðàñèâî, íàì ñïîäîáàëîñÿ. À
â ïîäÿêó òðèìàéòå îñü öåé, íåõàé
ñêðîìíèé, àëå äóæå ñìà÷íèé ïî-
äàðóíîê”,— ñêàçàëà ä³â÷èíêà ç Á³-
ëîðóñ³ Íàñòÿ Áåëåâ³÷ ³ âðó÷èëà ìå-
ðó êîðîáêó öóêåðîê. Äàë³ ñîëîäî-
ù³ ïîñèïàëèñÿ íà ìåðà ïîòîêîì —
íàçáèðàëîñÿ ê³ëüêà êîðîáîê. Îñî-
áëèâî ç öüîãî ðàä³ëà íàéñòàðøà
îíó÷êà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Àë³íà, ÿêà ïðèéøëà ïîäèâèòèñÿ íà
òàëàíîâèòèõ êîëåã. Âèÿâèëîñÿ, ùî
é âîíà íåàáèÿê çàéíÿòà. “Ó ìåíå
º äâà áðàòèêè — Âàíÿ ³ Ëüîíÿ. Âà-
íþ òðîõè íÿí÷ó, à Ëüîíþ í³, áî ÷à-
ñó áðàêóº. Õîäæó äî øêîëè, ïëà-
âàþ â áàñåéí³, çàéìàþñÿ ìóçè-
êîþ”, — ïîÿñíèëà ìàëà Àë³íà. Êà-
æå, ùî ðàä³º öóêåðêàì, ÿê³ ïîäà-
ðóâàëè ìåðîâ³, áî îáîæíþº ëàñî-
ù³. Âò³ì, îíó÷êà ïåðåêîíàíà, ùî
ä³äóñü ç’¿ñòü ¿õ ñàì.

“Íà æàëü, ÷åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü
êëîïîò³â ÿ íå òàê óæå é áàãàòî ÷à-
ñó ìîæó ïðèñâÿ÷óâàòè ä³òÿì. Õî-
ò³â áè á³ëüøå”,— ç³çíàâñÿ ì³ñüêèé
ãîëîâà. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñêà-
çàâ, ùî ðîáèòèìå âñå, àáè ï³äòðè-
ìóâàòè ³ äîïîìàãàòè òàëàíîâèòèì
ä³òÿì, ³ ùîá óñÿ ìàëå÷à ìàëà ùàñ-
ëèâå äèòèíñòâî. “ß ñïîä³âàþñÿ,
ùî çàâäÿêè íàøèì ñòàðàííÿì âî-
íè æèòèìóòü ó êðàùèé ÷àñ, ³ç êðà-
ùèìè ïðàâèëàìè ³ êðàùèìè ïî-
ë³òèêàìè”, — íàä³ºòüñÿ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé

Ó ôîòîãðàô³¿ Â³òàñ Ëóöêóñ çðî-
áèâ òå, ùî äî íüîãî çì³ã çðîáèòè
õ³áà ùî Àíð³ Êàðòüº-Áðåññîí, —
ïîêàçàòè æèòòÿ áåç ïðèêðàñ. Óñ³
éîãî ïî÷óòòÿ òà ïåðåæèâàííÿ çíà-
õîäèëè âèõ³ä â ðîáîò³, äå â³í
“êîìïåíñóâàâ” íåäîìîâëåí³ñòü
ñëîâà ³ îäíî÷àñíî ïîêàçóâàâ óáî-
ã³ñòü òà óùåðáí³ñòü ñíîá³â â³ä ìèñ-
òåöòâà. Â éîãî ðîáîòàõ çàâæäè äî-
ì³íóâàâ á³ëü, àëå â òîé æå ÷àñ ó
íèõ — ìèëîñåðäÿ é ñèìïàò³ÿ äî
éîãî ãåðî¿â. Äèâëÿ÷èñü íà éîãî
ðîáîòè, íå ïîì³÷àºø á³äíîñò³ òî-
ä³øíüîãî æèòòÿ (ïðàâäà, ç òîãî ÷à-
ñó âîíî íå ñèëüíî çì³íèëîñÿ), à
áà÷èø ëèøå ãàðìîí³þ, äîáðî ³
ëþäñüêó òåïëîòó. À ùîá öå ïåðå-
äàòè, òðåáà áóòè ïî-ñïðàâæíüîìó
òàëàíîâèòîþ ëþäèíîþ, æîäí³
øêîëè òóò íå äîïîìîæóòü. Ëóö-
êóñ — àâòîð öèêë³â “Ì³ìè”, “Ïå-
ðåâ³ç áèê³â ç îñòðîâà íà ñóøó —

Åñòîí³ÿ”, “Ó Òá³ë³ñ³”, “Â Àëòàé-
ñüêîìó êðàþ” òà ³íøèõ.

Ïîäåéêóþòü, º ê³ëüêà äîñèòü
äèâíèõ êíèã Ëóöêóñà, ñòâîðåíèõ
íèì çà ð³ê äî ñìåðò³ — ¿õí³ ñòî-
ð³íêè àâòîð ñêëå¿â ³ç îðèã³íàëü-
íèõ â³äáèòê³â. Ìîæëèâî, ¿õ ñë³ä
ðîçãëÿäàòè ÿê ñâîºð³äíèé çàïî-
â³ò. Êíèæîê óñüîãî ï’ÿòü: “Âðà-
æåííÿ”, “Ðîäè÷³ é êîëåãè”,
“Àçåðáàéäæàí, Áàøê³ð³ÿ”, “Åñ-
òîí³ÿ, Ãðóç³ÿ, Àëòàé” ³ “Ïîãëÿä
íà ñòàðó ôîòîãðàô³þ”. Æîäíà ç
íèõ íå áóëà îïóáë³êîâàíà. Ùî-
ïðàâäà, â 1994 ðîö³ âèéøîâ àëü-
áîì “Ñêëàäíèé øëÿõ”, àëå äî íàñ
â³í òàê ³ íå ä³éøîâ.

Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ôîòîãðàô
ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ðåïîðòàæíî¿
ôîòîãðàô³¿ äî îñíîâîïîëîæíèêà
êîíöåïòóàëüíî¿ øêîëè â Ëèòâ³.
Õî÷à êîíöåïòóàë³ñòîì éîãî ìîæ-
íà íàçâàòè óìîâíî — íàäòî âæå

â³í â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä â³äîìèõ õó-
äîæíèê³â öüîãî íàïðÿìêó. Ãåðî¿
éîãî çàëèøèëèñÿ òàêèìè æ, âçÿ-
òèìè ç æèòòÿ: âèïàäêîâ³ ïåðåõî-

æ³, ä³òè, ñåëÿíè, ì³ùàíè. Â ðî-
áîòàõ Â³òàñà Ëóöêóñà âñå ïðîñòî
é æèòòºâî, é îäíî÷àñíî ñóìíî é
ïðåêðàñíî. Äîáðå, ùî â Êèºâ³

ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ó öüîìó ïå-
ðåêîíàòèñÿ. Øêîäà ëèøå, ùî ðî-
á³ò âèñòàâëåíî íåáàãàòî — ðîçì³-
ðè ãàëåðå¿ îáìåæóþòü

Ïî÷óòòÿ â êàäð³
Ó ãàëåðå¿ “Ñîâ³àðò” â ðàìêàõ ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ ôîòîãðàô³¿ 
â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ëèòîâöÿ Â³òàñà Ëóöêóñà

У алереї "Совіарт" можна і варто побачити світ та им, я им йо о бачив Вітас Л ц с

Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Вітас Л ц с (1943—1987) — ле енда литовсь ої (і не
тіль и) фото рафії. За життя він виставлявся доволі
рід о, не більше п’яти разів. С дячи з розповідей та
спо адів йо о др зів, він вів безтол ове і досить-та и
нерозбірливе життя. Б в ом ні абельним, мав широ е
оло знайомих — від поетів і священи ів до водіїв та
злодіїв. Б в себічно розвин тим, любив ласичн м -
зи . В той же час ба ато працював і ба ато пив. Пре-
расно малював. Утім, се це не має особливо о зна-
чення. Важливо інше: він б в фото рафом від Бо а.
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Мер Києва Леонід Черновець ий нама ається робити все, аби підтрим вати і допома ати талановитим дітям, і щоб ся
малеча мала щасливе дитинство
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Õàðê³âñüêå äåæà âþ 
âáîë³âàëüíèê³â êè¿âñüêîãî “Àðñåíàëó”
×åñòü ñòîëèö³ â Êóáêó Óêðà¿íè â³äñòîþâàòèìå ëèøå “Äèíàìî”
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин лої середи, 29 жовтня, від-
б лося сім поєдин ів 1/8 фінал
К б а У раїни. На адаємо, що
днем раніше місце в наст пном
ра нді зма ань забронювала пол-
тавсь а "Ворс ла", я а перемо -
ла иївсь "Оболонь". Щодо
двох інших столичних л бів, то
боротьб за почесний трофей
продовжить лише "Динамо", я е
без проблем вдома пере рало
л ансь "Зорю". "Арсенал" мрії
про завоювання К б а У раїни
вим шений від ласти до ращих
часів — підопічні Оле сандра За-
варова, хоч і вийшли на р в
Хар ові проти "Металіста" основ-
ним с ладом, пред’явити свої
озирі осподарям, я і зі рали
без вели ої р пи провідних ф т-
болістів, та і не змо ли.

Õàðê³âñüêèé “Ìåòàë³ñò” ³ êè¿âñüêèé
“Àðñåíàë” ïðîâåëè ì³æ ñîáîþ ïîºäèíîê
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 18 æîâòíÿ. Òîä³ ãîñ-
ïîäàð³ ïîëÿ ñâÿòêóâàëè ïåðåìîãó ç ðàõóí-
êîì 3:1, çíÿâøè âñ³ ïèòàííÿ ùîäî ïåðå-
ìîæöÿ â ê³íö³ çóñòð³÷³ çàâäÿêè òî÷íîìó
óäàðó Âàëåíòèíà Ñëþñàðÿ. Òðåáà æ òàêî-
ìó ñòàòèñÿ, àëå íà ïðèõèëüíèê³â ôóòáîëó
³ âáîë³âàëüíèê³â “êàíîí³ð³â”, ÿê³ çíîâó
ïðè¿õàëè äî ïåðøî¿ ñòîëèö³, î÷³êóâàëî
ñïðàâæí³ñ³íüêå äåæà âþ. Ãîñïîäàð³, â
ñêëàä³ ÿêèõ íà ïîëå íå âèéøëà âåëèêà ãðó-
ïà ãðàâö³â îñíîâíîãî ñêëàäó, ç ïåðøèõ
õâèëèí çàâîëîä³ëè ³í³ö³àòèâîþ ³ äî ñåðå-
äèíè ïåðøîãî òàéìó äâ³÷³ çàñìóòèëè ãîë-
ê³ïåðà “êàíîí³ð³â” Â³òàë³ÿ Ðåâó. Ñïî÷àò-
êó Àíäð³é Êîâàëü ÷³òêî âèêîðèñòàâ âèõ³ä
â³÷-íà-â³÷ ³ç Ðåâîþ, à ïîò³ì Ì³ëàí Îáðà-
äîâ³÷ ðåàë³çóâàâ ïåíàëüò³, ïðèçíà÷åíèé çà
ïîðóøåííÿ ïðàâèë Ñåðã³ºì Ëèòîâ÷åíêî ó
âëàñíîìó êàðíîìó ìàéäàí÷èêó.

Êèÿíàì âäàëîñÿ ïåðåõîïèòè ³í³ö³àòèâó
ëèøå â ñåðåäèí³ äðóãî¿ ïîëîâèíè ãðè ³ çà
ñâî¿ ñòàðàííÿ âîíè áóëè âèíàãîðîäæåí³ íà
69-é õâèëèí³. Àíäð³é Õîìèí âïàâ ó øòðàô-
í³é ãîñïîäàð³â íå áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìî-
ãè ³ àðá³òð ìàò÷ó Àíäð³é Øàíäîð âêàçàâ
íà îäèíàäöÿòèìåòðîâó ïîçíà÷êó. Àðòåì
Ñòàðãîðîäñüêèé â³äïðàâèâ ì’ÿ÷ ó ë³âèé êóò

âîð³ò, ó òîé ÷àñ ÿê âîðîòàð “Ìåòàë³ñòà”
²ãîð Áàæàí ñòðèáíóâ ó ïðîòèëåæíèé.

Íà â³äì³íó â³ä ìàò÷ó ÷åìï³îíàòó Óêðà-
¿íè, êîëè äëÿ òîãî, ùîá âðÿòóâàòè ãðó ó
ôóòáîë³ñò³â “Àðñåíàëó” áóëî ëèøå äåñÿòü
õâèëèí, â êóáêîâîìó ïðîòèñòîÿíí³ ÷àñó â
“êàíîí³ð³â” çàëèøàëîñÿ âäâ³÷³ á³ëüøå. Âî-
íè áóëè äóæå áëèçüê³ äî òîãî, ùîá ïåðå-
íåñòè âèð³øåííÿ äîë³ ïóò³âêè â íàñòóï-
íèé ðàóíä çìàãàíü, ÿê ì³í³ìóì, ó äîäàò-
êîâèé ÷àñ. Âàëåð³é Çàâàðîâ âèéøîâ â³÷-íà-
â³÷ ³ç Áàæàíîì, àëå ïðîãðàâ äóåëü ãîëê³-
ïåðó ãîñïîäàð³â ïîëÿ. À âæå â äîäàíèé ðå-
ôåð³ ÷àñ õàðê³â’ÿíè îñòàòî÷íî çíÿëè ïè-
òàííÿ ùîäî ïåðåìîæöÿ ìàò÷ó. Âåíàíñ Çå-
çå îòðèìàâ ïåðåäà÷ó â³ä Ëàø³ Äæàêîá³¿ é
òåõí³÷íî, ìåòð³â ³ç äâàíàäöÿòè, â³äïðàâèâ
ì’ÿ÷ ó ë³âèé â³ä Ðåâè êóò — 3:1.

Äîëåþ êàëåíäàðÿ, ÿê “Ìåòàë³ñò” ³ç “Àð-
ñåíàëîì”, òàê ³ êè¿âñüêå “Äèíàìî” ç ëó-
ãàíñüêîþ “Çîðåþ” òàêîæ çóñòð³÷àëèñÿ â
ìàò÷³ 11-ãî òóðó ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Òî-
ä³ äî 15-¿ õâèëèíè íåáàãàòî÷èñåëüí³ ãëÿ-
äà÷³ íà ñòàä³îí³ “Äèíàìî” ³ìåí³ Âàëåð³ÿ
Ëîáàíîâñüêîãî ïîáà÷èëè â âîðîòàõ ãîñòåé
îäðàçó ÷îòèðè ì’ÿ÷³, à â äðóãîìó òàéì³ Çî-
çóëÿ ç ïåíàëüò³ ïîñòàâèâ îñòàòî÷íó êðàï-
êó. Ó çâ³òíîìó, êóáêîâîìó, ïîºäèíêó êè-
ÿíè òàêîæ äîñèòü øâèäêî âêàçàëè îïîíå-
íòîâ³ íà òå, õòî â äîì³ ãîñïîäàð. Ïðîòÿ-
ãîì ï’ÿòè õâèëèí ó âîðîòà “Çîð³”, ÿê³ çà-

õèùàâ Àíäð³é Êîìàðèöüêèé, âëåò³ëî äâà
ì’ÿ÷³. Ñïî÷àòêó Àíäð³é ßðìîëåíêî âäàëî
ç³ãðàâ íà äîáèâàíí³ ï³ñëÿ óäàðó â ïðàâèé
êóò Ìàêñèìà Øàöüêèõ, à ïîò³ì, ï³ñëÿ ïî-
äà÷³ êóòîâîãî, Ãîðàí Ñàáë³÷ óäàðîì ãîëî-
âîþ íå çàëèøèâ Êîìàðèöüêîìó æîäíîãî
øàíñó.

Ïðèõèëüíèêè ôóòáîëó, íàïåâíî, ïîì³-
òèëè, ùî â ñêëàä³ “Äèíàìî” ç ïåðøèõ õâè-
ëèí íà ïîëå âèéøëî áàãàòî ãðàâö³â, ÿê³ íå
äóæå ÷àñòî ïîòðàïëÿþòü äî îñíîâè êîìàí-
äè. Ñïðàâä³, Þð³é Ñüîì³í âèð³øèâ ïåðå-
â³ðèòè â áîéîâèõ óìîâàõ öèõ ôóòáîë³ñò³â
³, îêð³ì öèõ ãðàâö³â, “Çîðþ” ïðîåêçàìå-
íóâàëè Îëåã Äîï³ëêà, Ìèêîëà Ìîðîçþê,
Ôëîð³í ×åðíàò, Îëåêñàíäð Ðîìàí÷óê,
Ìàëõàç Àñàò³àí³.

Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ãðè “Äèíàìî” ìîãëî
çíîâó, ÿê ³ â ãð³ ÷åìï³îíàòó, çàê³í÷èòè
ñïðàâó ðîçãðîìîì “Çîð³”. Îäèí ëèøå Àð-
òåì Ì³ëåâñüêèé, ÿêèé âèéøîâ íà çàì³íó,
âòðàòèâ äâ³ ñòîâ³äñîòêîâ³ ìîæëèâîñò³ â³ä-
çíà÷èòèñÿ, àëå ì’ÿ÷ ó âîðîòà ãîñòåé á³ëü-
øå íå çàë³òàâ. Çàê³í÷óâàòè ïîºäèíîê ï³ä-
îï³÷íèì Àíàòîë³ÿ Âîëîáóºâà äîâåëîñÿ âäå-
ñÿòüîõ — ²ãîð Êîðîòåöüêèé ïðîòÿãîì ÷î-
òèðüîõ õâèëèí äâ³÷³ ãðóáî ñôîëèâ, ³ ö³ë-
êîì ñïðàâåäëèâî àðá³òð ìàò÷ó Àíàòîë³é
Àáäóëà â³äïðàâèâ éîãî äî ðîçäÿãàëüí³.

Ç ø³ñòíàäöÿòè êëóá³â, ÿê³ ç³ãðàëè â 1/8
ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè, ï’ÿòü ïðåäñòàâëÿ-

ëè ïåðøó ë³ãó. Äâîì ³ç íèõ — ÏÔÊ
“Îëåêñàíäð³¿” ³ àë÷åâñüê³é “Ñòàë³” —
âäàëîñÿ âèéòè äî íàñòóïíîãî ðàóíäó ³
çðîáèòè êðîê äî çäîáóòòÿ ïî÷åñíîãî òðî-
ôåþ.

Æåðåáêóâàííÿ ìàò÷³â 1/4 ô³íàëó ðîç³-
ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè â³äáóäåòüñÿ ñüîãîäí³,
31 æîâòíÿ. ßê ³ ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ïàð ñó-
ïåðíèê³â íà ïîïåðåäí³õ ñòàä³ÿõ, ïðåäñòàâ-
íèêè ó÷àñíèê³â çìàãàíü ïî ÷åðç³, â³äïîâ³ä-
íî äî ðåéòèíãó ïåðåä ïî÷àòêîì ñåçîíó,
òÿãíóòèìóòü æåðåá äëÿ âèçíà÷åííÿ íîìå-
ðà â “ñ³òö³”. Çà éîãî ï³äñóìêàìè áóäå óò-
âîðåíî ÷îòèðè ïàðè:

1-2, 3-4, 5-6 òà 7-8.
Ãîñïîäàðåì ïîëÿ áóäå êîìàíäà, ÿêà âè-

ñòóïàº ó ë³ç³, ÿêà íèæ÷à çà ðàíãîì. ßêùî
çóñòð³÷àþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè îäí³º¿ ë³ãè, òî
ãîñïîäàðåì ïîëÿ áóäå êëóá, ÿêèé ìàâ íå-
ïàðíèé íîìåð ï³ä ÷àñ æåðåáêóâàííÿ.

ßêùî ìàò÷ 1/4 ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè
çàê³í÷èòüñÿ âí³÷èþ, òî äëÿ âèçíà÷åííÿ ïå-
ðåìîæöÿ ïðèçíà÷àòü äîäàòêîâèé ïîºäè-
íîê íà ïîë³ êîìàíäè, ÿêà ïðîâîäèëà ïåð-
øó ãðó íà âè¿çä³

“Ñîê³ë” íå çàëèøèâ 
â³ä ÕÊ “Áºëãîðîä” êàìåíÿ íà êàìåí³
Ïåðøèé ó ÷åìï³îíàò³ õåò-òðèê çðîáèâ Îëåêñàíäð ßêîâåíêî

Çàê³í÷óâàòè ïåðøå êîëî ïåð-
øîñò³ êè¿âñüêîìó “Ñîêîëó” äî-
âîäèòüñÿ áåç äâîõ ïðîâ³äíèõ ãðàâ-
ö³â. Îñíîâíèé ãîëê³ïåð ²ãîð Êàð-
ïåíêî â³ä÷óâ á³ëü ó êîë³í³, ÿêå
ïðîîïåðóâàëè âë³òêó 2007 ðîêó, ³
íèí³ õîäèòü íà â³äíîâí³ ïðîöåäó-
ðè, à ôîðâàðä Þð³é Äÿ÷åíêî ä³ñ-
òàâ òðàâìó â îäíîìó ç ìàò÷³â

Êîíòèíåíòàëüíîãî êóáêó â ëèòîâ-
ñüêîìó Åëåêòðîíà¿.

Íà ÷àñ â³äñóòíîñò³ Êàðïåíêà
ì³ñöå ó âîðîòàõ “Ñîêîëà” çàéíÿâ
Âàäèì Ñåë³âåðñòîâ, ÿêèé ç³ãðàâ
ö³ëêîì íàä³éíî. Ïåðøèé ïåð³îä
â³äáóâñÿ â äîñèòü íåðâîâ³é áî-
ðîòüá³, ç îäíàêîâèìè øàíñàìè
ñóïåðíèê³â íà óñï³õ. Â³äêðèòè ðà-

õóíîê âñå æ òàêè óäàëîñÿ êèÿíàì:
Îëåêñàíäð Ïîáºäîíîñöåâ ìîãóò-
í³ì êèäêîì â³ä ñèíüî¿ ë³í³¿ “ïðî-
áèâ” âîðîòàðÿ ãîñïîäàð³â Ñåðã³ÿ
Êëèìåíòüºâà. Öåé óñï³õ, ÿê ³ íà-
ñòóïí³, ãó÷íî â³äñâÿòêóâàëà ÷è-
ìàëà ãðóïà ï³äòðèìêè êè¿âñüêî-
ãî “Ñîêîëà”.

Íà ïî÷àòêó äðóãî¿ äâàäöÿòè-
õâèëèíêè õîêå¿ñòàì ÕÊ “Áºëãî-
ðîä” óäàëàñÿ øâèäêà àòàêà, ³ Ðî-
ìàí Ïåòðîâ, ïîñëàâøè øàéáó â
ïîðîæí³é êóò ç áëèçüêî¿ â³äñòà-
í³, çð³âíÿâ ðàõóíîê. ßê ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, öüîãî âå÷îðà öå áóâ ïåð-
øèé ³ îñòàíí³é óñï³õ ðîñ³ÿí. Âàð-
òî áóëî ï³äîï³÷íèì Îëåêñàíäðà
Ñåóêàíäà ð³çêî çá³ëüøèòè øâèä-
ê³ñòü, ÿê çàõèñò ñóïåðíèêà “çà-
òð³ùàâ ïî øâàõ”. Íå äîïîìîãëà
ÕÊ “Áºëãîðîä” ³ çàì³íà ãîëê³ïå-
ðà — Äàíèëî ²ñêðà áóâ, ÿê ³ Êëè-

ìåíòüºâ, áåçñèëèé äîïîìîãòè
ñâî¿é êîìàíä³, îòîæ ïðîïóñòèâ
÷îòèðè øàéáè.

ßêùî ïåðøà òð³éêà íàïàäó
“Ñîêîëà” âèð³øèëà âçÿòè íåâå-
ëèêèé â³äïî÷èíîê ³ ðåçóëüòàòèâ-
í³ñòþ íå â³äçíà÷èëàñÿ, òî ÷åòâåð-
òà ëàíêà, â ÿê³é íà ë³ä âèõîäèëè
Îëåêñàíäð ßêîâåíêî — Îëåê-
ñàíäð Êàðàóëüùóê — Äìèòðî Í³-
ìåíêî, ïðîâåëà áëèñêó÷èé ïî-
ºäèíîê. Íà ðàõóíêó ßêîâåíêà òðè
øàéáè, à éîãî ïàðòíåðè çðîáèëè
ïî äâ³ ðåçóëüòàòèâí³ ïåðåäà÷³.
Îñîáëèâî õîò³ëîñÿ á â³äçíà÷èòè
20-ð³÷íîãî Í³ìåíêà, ÿêèé ïðîâ³â
äåáþòíèé ìàò÷ ó ñêëàä³ “Ñîêîëà”
â ÷åìï³îíàò³ Ðîñ³¿. Äî ñëîâà, çà
ïîâ³äîìëåííÿì Îëåêñàíäðà Ñå-
óêàíäà, ï³ä ÷àñ ñåçîíó äî çàÿâîê
ó ñêëàä³ êîìàíäè ìîæóòü ç’ÿâè-
òèñÿ ùå ê³ëüêà ìîëîäèõ õîêå¿ñò³â

ç äðóãî¿ êîìàíäè, êîòð³ çóì³ëè
ïðîÿâèòè ñåáå ó çóñòð³÷àõ Â³äêðè-
òîãî ÷åìï³îíàòó Á³ëîðóñ³.

Îñòàòî÷íèé ðàõóíîê ìàò÷ó ÕÊ
“Áºëãîðîä” — “Ñîê³ë” — 7:1 íà
êîðèñòü êèÿí, â ñêëàä³ ÿêèõ òî÷-
íèìè êèäêàìè òàêîæ â³äçíà÷è-
ëèñÿ Â³òàë³é Ëàõìàòîâ, Äìèòðî
Öèðóëü òà ªâãåí Ïàñòóõ.

Ó òóðí³ðí³é òàáëèö³ Âèùî¿ ë³-
ãè Â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó Ðîñ³¿
“Ñîê³ë” ç 48 î÷êàìè ïðîäîâæóº
çàéìàòè äðóãå ì³ñöå, â³äñòàþ÷è
â³ä ÕÊ “Äìèòðîâ” íà òðè ïóíê-
òè.

Â÷îðà ï³çíî ââå÷åð³, çà êè¿â-
ñüêèì ÷àñîì, êèÿíè ïðîâîäèëè
äðóãèé ìàò÷ ç ÕÊ “Áºëãîðîä”, à
2—3 ëèñòîïàäà â îñòàíí³õ ïî-
ºäèíêàõ ïåðøîãî êîëà ç³ãðàþòü ó
Ñòóï³íî ç ì³ñöåâèì “Êàï³òà-
íîì”

Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Київсь ий "Со іл" рам ах Від рито о чемпіонат Росії
розпочав виїзне т рне за маршр том Бєл ород — Ст -
піно. Рез льтат першо о поєдин проти ХК "Бєл о-
род", я що відверто, просто при оломшив — 7:1 на
ористь раїнсь о о л б . Три шайби ворота с -
перни а послав форвард "Со ола" Оле сандр Я овен-
о, я ий став автором першо о хет-три оманди
нинішньом чемпіонаті.

Ðåçóëüòàòè ìàò÷³â 
1/8 ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè
28 жовтня, вівторо
“Оболонь” — “Ворс ла” — 1:4 (1:1)
Голи: Онись о (14) — К ла ов (17), Они-

сь о (77, авто ол), Кравчен о (81), Сач о
(90+1).

29 жовтня, середа
“Фені с-Іллічівець” — “Таврія” — 0:2

(0:0)
Голи: Зборовсь ий (50), Гоменю (76).
ПФК “Оле сандрія” — “Дніпро”— 1:1

(1:1), по пенальті 6:5
Голи: Постолатьєв (37) — Карниза (4).
“Сталь” А — ФК “Львів” — 2:0 (1:0)
Голи: Назарен о (29), Гавриш (86).
ФК “Хар ів” — “Метал р ” Д — 0:2

(0:1)
Голи: Фабіньо (24), Кін слі (62).
“Металіст” — “Арсенал” — 3:1 (2:0)
Голи: Коваль (6), Обрадовіч (28, з пе-

нальті), Зезе (90+3) — Стар ородсь ий (69,
з пенальті).
“Динамо” — “Зоря” — 2:0 (2:0)
Голи: Ярмолен о (16), Сабліч (21).
“За арпаття” — “Шахтар” — 1:4 (0:1)
Голи: Костю (73) — Селезньов (13), Коц

(48, авто ол), Морено (63), Рац (86, з пе-
нальті).

Хорват Горан Сабліч посилає др ий м’яч ворота л ансь ої “Зорі”
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Програма зайнятості в умовах фінансової кризи —
нагальна вимога часу
Глобальна� фінансова� риза

може�призвести�до�зростання�на

20�мільйонів�світової�чисельності

безробітних�чоловіів�і�жіно.�Про

це�заявив�Генеральний�диретор

Міжнародно�о� бюро� праці� Х"ан

Сомавія�(Juan�Somavia).

Бер"чи�за�основ"�пере�лян"ті

про�нози��лобально�о�еономіч-

но�о�рост",�зроблені�Міжнарод-

ним�валютним�фондом,�ООН,�а

таож� недавні� доповіді,� де� для

більшості�раїн,�по�яим�є�дані,

про�ноз"ється� зростання� без-

робіття,� Х"ан�Сомавія� відмітив:

попередні� оціни�Міжнародної

ор�анізації� праці� ваз"ють� на

“можливе� збільшення� чисель-

ності� безробітних� з� 190�млн� "

2007�році�до�210�млн�наприінці

2009�ро"”.

Поточна� риза� найбільш

серйозно�вплине�на�таі�сетори

еономіи,�я�б"дівництво,�авто-

мобільна��ал"зь,�т"ризм,�фінан-

си,�сфера�посл"��і�рино�нер"хо-

мості,� сазав� Генеральний� ди-

ретор�МБП.

“Потрібно� не�айно� створити

еономічний�план�рят"вання�пра-

цюючих� сімей� і� реальної� ео-

номіи,�розробити�політичні�за-

ходи� і� механізми� створення

�ідних�робочих�місць.�Необхідно

пов’яз"вати�підвищення�прод"-

тивності,�рівня�заробітної�плати

і� еономічне� зростання� із� зай-

нятістю”,�—� зазначив� Х"ан�Со-

мавія.

Нещодавно�на�засіданні�Коор-

динаційно�о� омітет"� сприяння

зайнятості� населення�міста,� "т-

ворено�о�з�ідно�з�розпоряджен-

ням�Київсьої�місьої� державної

адміністрації� від� 13.02.1998

№ 288�на�вионання�Заон"�У-

раїни�“Про�зайнятість�населення”

і� з� "рах"ванням� положень� ра-

тифіованої� Ураїною�Конвенції

Міжнародної�ор�анізації�праці�про

політи"� в� �ал"зі� зайнятості

№ 122,�та�роль�яо�о�ативізова-

но�відповідно�до�Уаз"�Президен-

та�Ураїни�від�11 липня�2005�ро-

"�№�1073/2005,�б"ло�засл"хано

проет�Київсьої�місьої�про�ра-

ми� “Зайнятість� населення� на

2009—2012�рои”.�Проет�Про-

�рами�б"ло�прийнято�одностай-

но�всіма�членами�Координаційно-

�о�омітет"�сприяння�зайнятості

населення� міста,� підтримано

ерівництвом� місьої� ради

профспіло�та�місьої�ор�анізації

роботодавців.�

Київсьа�місьа�влада�є�нова-

тором�в�започат"ванні�розроб-

и�про�рам�зайнятості�на�дов�о-

строовій�основі,�яі�мають�ом-

плесний� харатер,� осільи

поєднані�з� тенденціями�та�пер-

спетивами�соціально-еономіч-

но�о�розвит"�міста�і�передбача-

ють� системні� заходи� для

вирішення�проблем,�яі�виниа-

ють�на�рин"�праці�столиці.�

Досвід�Києва�б"в�представле-

ний�на�Парламентсьих�сл"хан-

нях�в�Комітеті�з�питань�соціаль-

ної� політии� та�праці�Верховної

Ради� Ураїни,� схвалений� в

Мінпраці.�

Таий� підхід� застосований� і

при�розробці�проет"�нової�Про-

�рами.

Територіальні� про�рами� зай-

нятості� населення�мають� б"ти

розроблені�на�підставі�Державної

про�рами�зайнятості�Ураїни,�я"

з� 2005� ро"� на� заонодавчом"

рівні�не�приймали.

За�цих�"мов,�врахов"ючи�ма-

теріали� Амстердамсьо�о� та

Лісабонсьо�о� самітів� Євро-

пейсьо�о�Союз",� на� яих� б"ли

прийняті�основні�принципи�роз-

роби� національних� планів� дій

щодо� зайнятості� до� 2010� ро",

розроблено�проет�місьої�про-

�рами�“Зайнятість�населення�на

2009—2012�рои”.

Поряд� із� заонодавчими�під-

ставами�щодо�необхідності�роз-

роби�та�реалізації�територіаль-

них�про�рам�зайнятості�населен-

ня� Головне� "правління� праці� та

зайнятості� при� роботі� над� про-

�рамою� врахов"вало,� що:� по-

перше,� від� забезпечення� ефе-

тивно�о� ре�"лювання� питань

праці�і�зайнятості�та�оплати�праці

працюючих� иян� залежить� сти-

м"лювання� еономічно�о� зрос-

тання� і� розвит",� піднесення

рівня�життя,�лівідація�безробіття

та� доброб"т� міста;� по-др"�е,

ф"нціон"вання�рин"�праці�в�за-

лежності�від�онретної�соціаль-

но-еономічної� сит"ації� та

дієвості�політии�державно�о�ре-

�"лювання�може�стати�вирішаль-

ним�фатором�стабільно�о�роз-

вит"�або�спричинити�певні� за-

�рози.�

Саме�том",�з�метою�ефетив-

но�о� забезпечення� діяльності

державно�о�"правління�в��ал"зі

тр"дової� політии� з�ідно� з� ра-

тифіованою�в�Ураїні�Заоном

від� 01.07.2004�№1967-IV� Кон-

венцією�Міжнародної�ор�анізації

праці�№150�“Про�адміністрацію

праці:� роль,� ф"нції� та� ор-

�анізація”� на� ре�іональном"� та

місцевом"�рівні�мають�діяти�ор-

�ани�адміністрації�праці,�в�Києві

ці� ф"нції� вион"ються� Голов-

ним�"правлінням�праці� та� зай-

нятості.�

Сит"ація� на� рин"� праці� та

зайнятості�в�столиці�завжди�зна-

ходиться� під� постійним� "прав-

лінням� та�моніторин�ом�місьої

влади,� зорема� її� стр"т"рно�о

підрозділ"� —� Головно�о� "п-

равління�праці�та�зайнятості.

На�даний�час�поазнии�рин-

"�праці�столиці�значно�поліпши-

лись�"�порівнянні�з�2004�роом

та�є�найращими�серед�ре�іонів

раїни,�що�дося�н"то�завдяи�ре-

алізації� прийнятої� рішенням

Київсьої�місьої�ради�Про�рами

зайнятості�населення�на�2005—

2008�рои�та�щорічних�планів�дій.

Рівень�зайнятості�населення�"

працездатном"� віці� в� столиці� в

порівнянні�з�2004�роом�зріс�на

1,6�%�і�слав�72,4 %.�Це�найви-

щий� поазни� в� Ураїні.� Рівень

безробіття,�визначений�за�мето-

доло�ією�Міжнародної�ор�анізації

праці,�в�місті�знизився�з�4,8�%�"

2004�році�до�3,1�%�"�2007�році�і

є� значно� нижчим� не� лише� в

порівнянні� з� ре�іонами� Ураїни,

але�нижче�поазниів�раїн�Євро-

пейсьо�о�Союз".�

Відб"валось�зниження�чисель-

ності�працюючих,�що�переб"ва-

ли� "� стані� приховано�о� без-

робіття.�Питома�часта�осіб,�яі

знаходились�"�вим"шених�адміні-

стративних�відп"стах,�і�тих,�хто

працював�неповний�робочий�час,

становила�"�2007�році�1,2 %�від

середньообліової� чисельності

штатних�працівниів�проти�4,2 %

"� 2004� році.�Ці� поазнии� най-

нижчі�в�Ураїні.

Коефіцієнт� виористання� ро-

бочо�о�час"�в�столиці�найвищий

по�Ураїні�—�89,0�%.�

Спостері�ається� стійа� тен-

денція� до� зростання� прошар"

середньо-�та�висоооплач"ваних

працівниів.� Зорема,� "� червні

2008� ро"� переважна� часта

(93,5 %)� працюючих� иян� отри-

м"вала� заробітн"� плат"� вище

прожитово�о�мінім"м"�для�пра-

цездатних�осіб,�при�цьом"�понад

79,7�%�мали�заробітн"�плат",�що

перевищ"вала�подвійний�розмір

прожитово�о�мінім"м"� (більше

1000�тис.��рн),�а�більше�ніж�де-

сятиратний� прожитовий�міні-

м"м�(більше�5�тис.��рн)�отрим"-

вало� 138,0� тис.� иян,�що� сла-

дає�33,2 %�від�всіх�"раїнців,�що

мали�та"�зарплат".

Про�рама�зайнятості�населен-

ня�на�період�до�2012�ро"�роз-

роблена,� виходячи� з� основних

параметрів�еономічно�о�розвит-

"� міста� Києва� в� попередніх

періодах�та�на�перспетив",�і�пе-

редбачає� тісний� взаємозв’язо

політии�сприяння�зайнятості�та

еономічної� політии,� а� таож

онсолідацію� з"силь� соціальних

партнерів�щодо� сприяння� вирі-

шенню� проблем� зайнятості� на-

селення.�Про�рама�носить�ом-

плесний� рамовий� харатер� і

передбачає,�що�при�форм"ванні

інших�омплесних�та��ал"зевих

місьих�про�рам�б"д"ть�врахов"-

ватись� основні� пріоритети� та

шляхи� забезпечення� зайнятості

в�місті�Києві,�визначені�цією�Про-

�рамою.

На� розвито� рин"� праці� в

2009—2012�роах�впливатим"ть

вн"трішні� соціально-еономічні

фатори� (зростання�обся�ів� ва-

лової� доданої� вартості,� інвес-

тицій,�виробництва,�оплата�праці

тощо)� та� зовнішні� фатори

("часть�Ураїни�та�м.�Києва�"�про-

цесі� світово�о� поділ"� праці� "

зв’яз"� з� наб"ттям� Ураїною

членства� "� СОТ,�фінансова� та

цінова�сит"ація�тощо).�

Протя�ом� 2009—2012� роів

ор�анізація�та�ре�"лювання�зай-

нятості� населення� в�місті� Києві

б"де� здійснюватися� за� пріори-

тетними�напрямами.

Пріоритетним�напрямом�полі-

тии�місьої�влади�б"де�подаль-

ше�розширення�сфери�прила-

дання� праці.� Протя�ом� наст"п-

них� чотирьох� роів� план"ється

створити�не�менше�ніж�254 ти-

сяч�нових�робочих�місць.�

У�наст"пних�роах�план"ється

"досоналення�форм�та�методів

профорієнтаційної� роботи� із

різними� верствами� населення.

Профорієнтаційні�посл"�и�носи-

тим"ть�адресний�харатер.�

Вирішенню�цих�питань�спри-

ятиме�і�реалізація�прийнятої�по-

становою�Кабінет"�Міністрів�У-

раїни�від�17�вересня�2008�ро"

№ 842�Концепції�державної�сис-

теми�професійної�орієнтації�на-

селення.�

Влючення� до�Про�рами� за-

ходів�з�ле�алізації�зайнятості�та

детінізації�виплат�заробітної�пла-

ти�і�ативне�зал"чення�до�цьо�о

напрям"�ор�анів�Державної�по-

датової�адміністрації�в�м.�Києві

та�проведення�ор�анізаційної�ро-

боти� із� с"б’єтами� �осподарю-

вання� щодо� підвищення� ними

рівня� виплат� заробітної� плати

найманим� працівниам� до� се-

редньо�ал"зево�о�рівня�сприяти-

ме�поращанню�яості� існ"ючих

робочих�місць.�

Головним� "правлінням� праці

та�зайнятості�б"де�проводитись

моніторин��"�сфері�праці�та�зай-

нятості� столиці.�Для� вирішення

питань� професійно�о� навчання

персонал"� на� підприємствах,

підвищення� валіфіації� праців-

ниів� та� їх� он"рентоспромож-

ності� на� рин"� праці� б"де� про-

довжено� робот"� з� проведення

семінарів,�нарад�за�"частю�пред-

ставниів� ор�анізацій� робото-

давців� та� профспілових� ор-

�анізацій,� зорема� вивченню� та

розповсюдженню� досвід"� ВАТ

“Завод� Радар”,� КП� “Київпас-

транс”� по� ор�анізації� професій-

но�о�навчання�адрів�на�вироб-

ництві.

Передбачено� і� проведення

місьою� сл"жбою� зайнятості� та

�ал"зевими�"правліннями�Київсь-

ої� місьої� державної� адміні-

страції�ярмарів�ваансій�за��а-

л"зевим� принципом�для� "ом-

плет"вання� вільних� робочих

місць,�зорема�в�"становах�та�ор-

�анізаціях� бюджетної� сфери

міста,� та� підбор"� роботодавця-

ми� персонал"� з� числа� осіб,�що

переб"вають�на�облі"�в�місьій

сл"жбі�зайнятості.�

Вионання� зазначених� зав-

дань� потреб"є� відповідних� "п-

равлінсьих�рішень�та�додато-

вих� заходів,� осільи� на� рин"

праці�столиці,�що�відрізняється

серед�інших�найбільшими�обся-

�ами� і� особливостями�ф"нціо-

н"вання,� спостері�аються� певні

ризии,�а�орім�то�о,�на�за�аль-

нодержавном"� рівні� про�но-

з"ється�зменшення�зайнятості�та

збільшення�рівня�безробіття,�що

створить�додатове�напр"ження

і� на� рино� праці� Києва.� Рино

праці� столиці� в� наст"пні� рои

очі"ють�певні�ризии,�пов’язані

зі� стр"т"рною� переб"довою

еономіи,�при�яій�потенційний

ризи�на�рин"�праці�міста�ство-

рює�сетор�промисловості�та�на-

"и.�В�"мовах�світової�фінансо-

вої�ризи�без�проведення�анти-

ризових�дій�на�за�альнодержав-

ном"� рівні� можливе� зростання

безробіття� в�фінансовій� сфері

міста,�де�зайнято�понад�5�%�пра-

цюючих,�розмір�заробітної�пла-

ти�яих�в�2�рази�перевищ"є�се-

редньомісячний� розмір� за-

робітної�плати�в�місті,�а�таож�"

б"дівництві.

При� можливом"� зростанні

безробіття� в� оремих� сферах

еономічної�діяльності�в�Ураїні

на�даний�час�відс"тній�механізм

фінанс"вання�заходів�сприяння

зайнятості� в� "мовах� масово�о

вивільнення�працівниів�(поста-

нова�Кабінет"�Міністрів�Ураїни

від�31��р"дня�1993�р.�№�1090�не

відповідає�чинном"�заонодав-

ств",�що�визнано�Міністерством

праці�та�соціальної�політии�У-

раїни� на� звернення� Київсьої

місьої� державної� адміністра-

ції).� Про�рамою� передбачено

вжиття� відповідних� дій� і� в� цих

"мовах.

Це�продовження�процес"�де-

мо�рафічно�о�старіння�населен-

ня�в�столиці,�що�зниж"є�стабіль-

ність�та�"сталеність�рин"�праці.

І�потреб"є�розроблення�та�вжит-

тя�заходів�щодо�створення�"мов

для� підвищення� зайнятості� мо-

лоді�та�зал"чення�до�роботи�осіб

похило�о� ві",� що� мають� не-

обхідність�та�бажання�працюва-

ти.�Таий�підхід�відповідає�Мад-

ридсьом"�міжнародном"�план"

дій�з�проблем�старіння.�Пропо-

зиції�Головно�о�"правління�праці

та� зайнятості� з� цьо�о� питання

враховані�в�заходах�щодо�вио-

нання�План"�дій� Ураїна�—�ЄС,

затверджених� розпорядженням

Кабінет"� Міністрів� Ураїни� від

6 серпня�2008�р.�№�1072-р.

Слід�таож�очі"вати�с"ттєво-

�о� зростання� навантаження� на

інфрастр"т"р"� рин"� праці� в

"мовах� приєднання� до� СОТ.

Стрімо� збільшиться� потреба� "

професійном"� навчанні,� пере-

валіфіації� вивільнюваних� пра-

цівниів,�підвищаться�вимо�и�до

оперативно�о�інформаційно�о�та

ор�анізаційно�о� забезпечення

пош""�роботи,�зростанні�обся�ів

витрат�з�державно�о�та�місцево-

�о�бюджетів,�фондів�соціально�о

страх"вання� за� одночасно�о

зменшення� обся�ів� надходжень

до�них�під�час�рестр"т"ризації�та

сороченні�зайнятості�в�неон"-

рентоспроможних� підприємс-

твах.�

Найбільше�занепооєння�ес-

пертів�щодо�вплив"�на�промис-

ловий� омплес�міста,� пов’яза-

но�о� із�вст"пом�до�СОТ,�вили-

ають� підприємства�меблевої,

деревообробної� промисловості

та�машиноб"д"вання.

Очі"ване�підвищення�витрат

иївсьих�підприємств,�пов’яза-

не�із�підвищенням�тарифів�на�пе-

ревезення,�вартості�енер�оносіїв

та� інших�матеріальних� витрат;

збільшенням�потреби�"�позио-

вих�рес"рсах�та�зростання�ре-

дитних� ставо,� що� підвищ"є

відповідні� операційні� видати,

зростання�заробітної�плати,�що

збільш"є� вартість� робочої� сили

для�підприємств,�мож"ть�призве-

сти� до� зниження� їхньої� приб"т-

овості� та� спон"ати� до� соро-

чення�робочих�місць.�

Рино�праці�столиці�"�наст"п-

них�роах�потреб"ватиме�постій-

но�о�моніторин�"�та�вжиття�пре-

вентивних� заходів� з�метою� за-

безпечення�стабільної�та�про�но-

зованої�сит"ації�на�ньом"�та�за-

побі�ання�вининення�масово�о

безробіття� під� час� стр"т"рних

змін.�

Реалізація�Про�рами� зайня-

тості� населення� на� період� до

2012�ро"�сприятиме�вирішенню

важливих� для� розвит"� столиці

питань:

- забезпечення�створення�"мов

для� повно�о� здійснення� �ро-

мадянами�права�на�працю�(в

том"�числі�шляхом�збережен-

ня� висоопрод"тивних� існ"-

ючих�та�створення�нових�ро-

бочих�місць);

- запобі�ання� розвитові� без-

робіття�внаслідо�стр"т"рної

переб"дови�еономіи;

- сприяння�в�задоволенні�попи-

т"�на�робоч"�сил"�"�поєднанні

з� розширенням� професійної

орієнтації,�під�отови�та�підви-

щення�валіфіації�адрів;

- надання�підтрими�зайнятості

неон"рентоспроможним�на

рин"�праці�верствам�населен-

ня�та�соціально�о�захист"�без-

робітним�відповідно�до�поло-

жень�Заон"�Ураїни�“Про�за-

�альнообов’язове� державне

соціальне�страх"вання�на�ви-

падо� безробіття”� та�Заон"

Ураїни�“Про�зайнятість�насе-

лення”.

Ці� питання� знаходяться� під

постійною� "ва�ою� постійної

омісії�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціально�о�захист"�Київсьої

місьої� ради.�Комісія� на� своєм"

засіданні� 21�жовтня� поточно�о

ро"� роз�лян"ла� стан� справ� на

столичном"�рин"�праці,�схвали-

ла�та�реоменд"вала�для�затвер-

дження�Київрадою�проет�Київсь-

ої�місьої�про�рами�“Зайнятість

населення�на�2009—2012�рои”,

яий�найближчим�часом�б"де�ви-

несено�на�роз�ляд�сесії�Київсьої

місьої�ради.

За�матеріалами�Головно�о

�правління�праці�та�зайня-

тості�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�

Р

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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Це завершальний т р он рс

ОВНИ
Вам доведеться побороти еґоїс-

тичні бажання, прибор ати власниць-
і інстин ти, стати менш вередливи-
ми. Їхня величність реальність с во-
ра, ди т є жорст і, але справедливі
за они й завадить вам стати при-
мхливою примадонною, зм сивши
оплатити моральні та матеріальні
редити. А втім, ви не збіднієте, ос-
іль и переб ваєте фаворі в силь-
них світ цьо о і, а тивіз вавши під-
приємниць жил , невтомний ен-
т зіазм, добре заробите. Ор анізо-
в йте власний бізнес разом із др -
зями. Романтична ж доро а б де сі-
яна трояндами охання. Отож насо-
лодж йтеся особистим щастям.

ТЕЛЬЦІ
Ви б дете потрібні с різь і всім,

тіль и не розчиніться в ч жих проб-
лемах! Завше пам'ятайте: своя со-
роч а ближче до тіла, власні інтере-
си — перед сім. Нині за ладається
база співпраці на майб тній рі , і від
то о, з им об'єднаєтеся в ділов
оманд , залежить перспе тива ар'-
єрно о зростання. Домовляйтеся про
зарплат з шефом, нині ваш вплив
на ньо о вели ий. Любителям ле их
фліртів варто затямити: за ам рні і -
ри цьо о ро доля жорст о арає.

БЛИЗНЮКИ
На тр довом фронті все вир є. Ви

з творчим азартом шт рм єте ар'-
єрні висоти, пра н чи ма симально
задовольнити вимо и працедавців.
Начальство не с питься, матеріаль-
но заохоч є, створюючи пре расний
стим л для творчості. Лін ватися,
хилятися від завдань — собі на ш о-
д . Творець цьо о ро повертає все,
що ви недоотримали. У сердечних
справах період роз віт , тіль и за-
б дьте про образи, поставте хрест
на с мном мин лом . С п тни ни-
ні роз риває себе з най ращо о бо-
, отож зміцнюйте любовний аль-

янс!

РАКИ
Романтичний водевіль розпалі!

Ви полоні пристрасті, але, на жаль,
ба ато хто зазнає фіас о. Я що пе-
ревищили план бажань, це ваша
проблема, одна матимете тіль и те,
що засл жили, не більше. Цін йте
шлюбних і ділових партнерів, вони
вам послані Бо ом, і з часом цьо-
м пере онаєтеся. Робота подар є
радість, тіль и не хитр йте, ні о о не
ос дж йте. Нехай тверезий роз м,
чіт а ло і а сприйняття й поведін и
стан ть вашими вірними др зями.

ЛЕВИ
Нав оло вас наеле тризована атмо-

сфера, всередині вир є термоядер-
ний реа тор. Мин ле знов виринає,
мов примара з т ман , матеріаліз є-
ться. Б дьте розс дливі, не з аняйте
злість дома, адже доро и в майб т-
нє немає без свідомлення помило та
підзаряд и трепетними враженнями.
А втім, не все та драматично, ан ел
охання сп стився з небес, він посла-
ний вам для зміцнення шлюб , а са-
мотнім — щоб допомо ти створити
армонійний союз. Не проґавте щас-
тя за роботою, її на ваш ві вистачить,
і рошей сіх не заробите!

ДІВИ
Ви харизматичні, володієте мистец-

твом привертати потрібних людей,
знайомитися з прицілом на майб тнє.
Та все ж, тримаючи р на п льсі ви-
ідних онта тів, пам'ятайте: я що на-
віть ваші тенета потрапить золота
риб а, ви онати со ровенні бажання
не зможе. Робити став на впливо-
в особ , отра обіцяє прос н ти по
сл жбі чи профінанс вати ви ідне за-
мовлення, не варто. Тіль и рідні лю-
ди допомож ть, на них і орієнт йте-
ся. Лад сім'ї — запор а щастя.

ТЕРЕЗИ
Вам фантастично таланить з ріш-

ми, золота фінансова жила намаца-
на, фінансові пото и ллються рі ою!
Можна й побал вати себе престиж-
ними по п ами. Тіль и не перебор-
щіть з апетитом, я ий приходить під
час їди! Ліпше витратьте роші на об-
лашт вання оселі, фінанс вання до-
мочадців. Доведіть, що ви зраз овий
сім'янин. На п блічном поді мі вам
та ож рівних не б де, еній інтеле -
т ала-винахідни а затьмарить сіх!

СКОРПІОНИ
З величезним натхненням ви пе-

ревертаєте нов життєв сторін .
С идайте тя ар мин ло о з плечей і
сміливо за ладайте плани на май-
б тнє. Перед сім облашт йте родин-
не ніздеч о. Я що вас підштовх є
я ась сила до домашніх лопотів —
це ч дово, ви на правильном шля-
х ! У професійній сфері ви вже дося -
ли дос оналості, а ось самореаліз -
ватися в ролі хорошо о сім'янина ще
не всти ли. Том дбайлива доля і
привчатиме вас в ладати роші, си-
ли та д ш в родин . Потім се це
повернеться сторицею.

СТРІЛЬЦІ
Ваша раса і чарівність — пере-

п ст а на соціальний олімп, де дове-

деться ділитися знаннями, щиро
спіл ватися, веселитися омпанії
з ці авими людьми. Але це надвод-
на частина айсбер а, підводна ж при-
хов є лобальні процеси б ття, де
вир ють таємні змови, плет ться ін-
три и і де ви переб ваєте в небез-
пеці через іпнотичний вплив прихо-
ваних недр ів, отрі мож ть навіть
тя н ти вас бр дні справи. Не до-
зволяйте зробити з себе цапа-відб -
вайла, ош ати. Д х підст пності й
зради, на перший по ляд, порядних
людей сильний, та ви повинні вивес-
ти їх на чист вод і знищити отой
бр д!

КОЗОРОГИ
Дося ти спіх на с спільном те-

рені ніщо не заважає, хоча, оли хо-
чете завоювати висо ий рейтин по-
п лярності за рах но рес рсів др -
зів, при от йтеся до розчар вання —
я раз т т і роз риється ваша еґоїс-
тична с ть. Н не дано вам самовід-
дано "по ласти олов на плах " ра-
ди о ось. А втім, шанс для реабілі-
тації є, отож помоліться і по айтеся
в ріхах, Небеса прийм ть ваш спо-
тн жертв .

ВОДОЛІЇ
Ви мчитеся з шаленою швид істю

до ар'єрно о Олімп . Не заб дьте
при альмов вати там, де вис вають
претензії ділові соратни и, іна ше,
заци лившись на власних цілях, при-
п ститеся фатальної помил и. Вирі-
ш йте, з одж йте спірні питання з
оле ами без мер антильності, бла-
одатний д х братерства береже
вас від р йнівних тенденцій. І пам'-
ятайте про місію філантропа. Дотри-
м йте правила: лівою р ою бер —
правою даю тим, хто потреб є допо-
мо и. Та потрібно Творцеві.

РИБИ
Я що присл хатиметеся до д мо

інших, тоді й вам дасться пропа -
вати свої ідеї й домо тися спіх та
визнання. Узи братерства святі, во-
ни вищі за всі посадові ієрархії. На-
вчайтеся др жити, тоді все вас
с ладеться я най раще. Виб хоне-
безпечна обстанов а в офісі розря-
диться я раз завдя и взаємопід-
тримці. Адже ба ато сл жбових на-
вантажень потрібно с ин ти з пле-
чей, а залишити тіль и ті ф н ції, що
відповідають вашом по ли анню.
Апелюйте до шефа, він вам симпа-
тиз є і піде наз стріч, попри спро-
тив недр ів та он рентів

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 31 æîâòíÿ ïî 6 ëèñòîïàäà)

Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

На від риття Всеросійсь ої
сільсь о осподарсь ої і про-
мислової вистав и в Києві
1897 ро иївсь ий митро-
полит Іоанни ій приб в

а верхи
б в ареті
в на трамваї
на автомобілі

Відомий иївсь ий під-
приємець Давид Мар о-
лін примісь ом сели-
щі Деміїв а мав власн

а цер в
б трамвайн лінію
в мереж зариблених став-
ів
театральн тр п і театр

1 2

У 1912 році У раїнсь ий л б (діяв Києві з 1908 ро ) на
вимо поліції, я а відш ала в йо о бібліотеці іль а неле-
альних видань, б в за ритий. Але завдя и винахідливості
членів правління, справа завершилася лише зміною назви
л б на

б "Родина"
У раїнсь ий л б — льт рно-просвітниць а ор анізація, створена ді-

ячами Київсь ої ромади за підтрим и Товариства раїнсь их пост пов-
ців (ТУП) вітні 1908 ро . Незмінним оловою, засновни ом та ініціато-
ром сіх йо о заходів б в омпозитор Ми ола Лисен о, а се ретарем —
відомий рити та істори раїнсь ої літерат ри Сер ій Єфремов. Керів-
ництво л б пра ло дол чити иян до раїнсь ої льт ри, підтрим ва-
ти і розвивати давні національні традиції міста, створити середовище, де
оворять і д мають по- раїнсь и.
1912 ро л б б ло за рито на вимо поліції, я а знайшла в йо о

бібліотеці іль а неле альних видань і роздм хала із цьо о мало не по-
літичн справ . Одна се обійшлося лише переймен ванням ор ані-
зації, ос іль и дале о лядне ерівництво заздале ідь подбало про ство-
рення дочірньої філії і прим дрилося передати їй л бне майно й саме
приміщення. Замість за рито о л б з’явилося нове раїнсь е зібран-
ня "Родина". Це слово раїнсь ою означає "сім’я", а російсь ою — "от-
чизна".
Гра слів ввела в оман иївсь о о енерал- бернатора Федора Тре-

пова. Нібито він б в приємно здивований патріотичною назвою і дав до-
звіл на від риття ново о л б . (Анатолий Ма аров. Малая энци лопедия
иевс ой старины.— К.:Довіра, 2005.— С.464—465).

Митрополит Київсь ий Філарет Амфітеатров (1837—1857) на-
зивав “нашим иевс им Афоном”
а Голосіївсь і Китаївсь п стині.
Афон (Атос) — свята ора рець о о Сход , з VІІІ століття осідо рець-
их анахоретів, що створили "чернеч респ блі ". Звідси чернече життя
поширювалося в Греції, на Бал анах та Східній Європі. У раїна мала з
Афоном релі ійно- льт рні зв’яз и. Засновни чернецтва на раїнсь их
землях святий Антоній Печерсь ий (приблизно 982—1073 рр.) із Любе-
ча, що біля Черні ова, постри ся в ченці на Афоні. За лав основи Печер-
сь ої лаври. Прихильни подвижництва на самоті. Київсь і старці (настав-
ни и подвижни ів-почат івців) льтив вали афонсь і методи д ховно о
вдос оналення.
За ле ендами, старці меш али Феофанії, Братсь ій Борща івці, Ме-

жи ір’ї, Ні ольсь ій п стині та на трьох орах, я і височіли над ирлом Ли-
беді. Ці ори (Б сов , Дівоч і Чорн ) ще на почат ХІХ століття ияни
називали святими. Митрополит иївсь ий Філарет Амфітеатров (1837—
1857) називав Голосіївсь і Китаївсь п стині “нашим иївсь им Афо-
ном”, маючи на вазі діяльність тамтешніх подвижни ів.
Архімандрит Сер ій Василевсь ий нижці “Висо опресвященный Фи-

ларет, митрополит иевс ий и алиц ий и е о время” (Казань,1888) пи-
ше, що Філарет мріяв на спочино оселитися в Голосіївсь ій п стині. Він
азав: “Из Голосеевс ой п стыни если можно пожелать переместиться
да на жилье, то толь о разве в Царствие Небесное”.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО

1

2

Відповіді на запитання 28го туру
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райраді м. Києва

Запрошуємо читачів позмагатися в знанні історії Києва. Кон�
курс триватиме протягом квітня�жовтня 2008 року. Щоп’ятниці
публікуватимуться два запитання і по чотири відповіді на кожне –
лише одна буде правильною, за неї нараховуватиметься бал. Три�
дцять учасників, які наберуть найбільше балів, будуть запрошені
на очний тур конкурсу. Абсолютний переможець отримає супер�
приз – цифровий фотоапарат, ще десять учасників отримають цін�
ні подарунки.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО
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РЕГІОНАЛЬНОГО�ВІДДІЛЕННЯ�ФОНДУ�ДЕРЖАВНОГО�МАЙНА�УКРАЇНИ�ПО�М. КИЄВУ�ПРО�ПРОДАЖ�НА�ВІДКРИТОМУ

ГРОШОВОМУ�РЕГІОНАЛЬНОМУ

АУКЦІОНІ�ПАКЕТА�АКЦІЙ�ВІДКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�“ЕЛЕКОН”

1. Назва�об’є�та:

па�ет� а�цій� в� �іль�ості� 158� 384� шт.

(номінальна� вартість� однієї� а�ції

0,25 �рн),�що�становить�26 %�стат�тно-

�о�фонд��від�рито�о�а�ціонерно�о�това-

риства�(ВАТ)�“ЕЛЕКОН”

2. Почат�ова�ціна�продаж��па�е-

та�а�цій:

39�596�(тридцять�дев’ять�тисяч�п’ятсот

дев’яносто�шість)��ривень.

3. Хара�теристи�а�ВАТ:

� �од�за�ЄДРПОУ�—�24582136;

� місце�розташ�вання�—�У�раїна,�02096,

м.�Київ,�в�л.�Бориспільсь�а,�9;

� площа�земельної�ділян�и�(�а)�—�0;

� середньоспис�ова� чисельність� пра-

цівни�ів�(чол.)�—�7;

� вид�діяльності�—�дослідження�і�роз-

роб�и;

� балансова�вартість�основних�фондів

(тис.��рн)�—�1241;

� знос�основних�фондів�(тис.��рн/%�від

основних�фондів)�—�876/70,59;

� балансовий� приб�то�� на� 30.09.2008

ро���(тис.��рн)�—�(збито�)�151;

� забор�ованість�станом�на�30.09.2008

ро���(тис.��рн):

- дебіторсь�а�—�499;

- �редиторсь�а�—�716;

� обся�� виробленої� прод��ції� на

30.09.2008�ро���(тис.��рн)-�73;

� вартість�а�тивів�(тис.��рн)�—�865.

4. Форма�вип�с���па�ета�а�цій�—

до��ментарна.

5. А��ціон� проводиться� відпо-

відно�до�Положення�про�порядо��про-

даж��па�етів�а�цій�від�ритих�а�ціонер-

них� товариств� за� �ошти� на� від�ритих

�рошових�ре�іональних�а��ціонах�через

Державн��а�ціонерн���омпанію�“Націо-

нальна�мережа�а��ціонних�центрів”,�за-

тверджено�о�на�азом�Фонд��державно-

�о� майна� У�раїни� від� 08.09.2000� р.

№ 1871,� зареєстровано�о� в Міністерс-

тві� юстиції� У�раїни� 25.09.2000 р.

№ 652/4873.

6. Засоби�платеж��—��рошові��ошти.

7. Реєстраційний�внесо��в�с�мі�17

(сімнадцять)��ривень�сплач�ється�на�ра-

х�но�� Ре�іонально�о� відділення�Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�

№�37184501900001�в�бан���Головно�о

�правління�Державно�о� �азначейства

У�раїни� ��м.� Києві,�МФО�820019,� �од

ЄДРПОУ�19030825.�Призначення�плате-

ж�:� реєстраційний� збір� для� �часті� �

від�ритом�� �рошовом�� ре�іональном�

а��ціоні� з� продаж�� па�ета� а�цій� ВАТ

“ЕЛЕКОН”.

8. Гарантійний� внесо�� в� с�мі

3959,60� (три� тисячі� дев’ятсот� п’ятде-

сят�дев’ять)� �ривень�60��опійо��спла-

ч�ється� на� рах�но�� Ре�іонально�о

відділення�Фонд�� державно�о� майна

У�раїни�по�м. Києв��№ 37317007000034

в�бан���Головно�о��правління�Держав-

но�о��азначейства�У�раїни���м.�Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�19030825.

Призначення� платеж�:� �арантійний

внесо�� в� розмірі� 10 %� для� �часті� �

від�ритом�� �рошовом��ре�іональном�

а��ціоні� з� продаж�� па�ета� а�цій� ВАТ

“ЕЛЕКОН”.

9. На�придбання�па�ета�а�цій�ВАТ

“ЕЛЕКОН”��часни��від�рито�о��рошо-

во�о�ре�іонально�о�а��ціон��повинен�в

разі�необхідності�надати�я��підтвердні

до��менти�рішення�Антимонопольно�о

�омітет��У�раїни�про�надання�дозвол�

на�придбання�па�ета�а�цій�дано�о�ВАТ

чи��опію�заяви�про�надання�дозвол��на

придбання�па�ета�а�цій�підприємства�з

відміт�ою�(штамп,�дата,�вхідний�номер,

підпис)� �анцелярії� Антимонопольно�о

�омітет�� У�раїни� про� її� прийняття� не

пізніше,�я��за�8�робочих�днів�до�остан-

ньо�о� дня� стро��� прийняття� заяв� для

�часті� в� а��ціоні.� Необхідність� визна-

чається�відповідно�до�ст.�24�За�он��У�-

раїни� “Про� захист� е�ономічної� �он��-

ренції”.

10.Останній�термін�прийняття�заяв

на� �часть� в� а��ціоні�—� 26� листопада

2008�ро��.

11.Адреса�приймання�заяв:�01032,

м. Київ,� б�львар� Шевчен�а,� 50-Г,

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно-

�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�,��імн.�338.

12.Ознайомитися�з�об’є�том�мож-

на� за� адресою:� 02096,�м.� Київ,� в�л.

Бориспільсь�а, 9;�тел.�566-73-50.

13.А��ціон� відб�деться� 2� �р�дня

2008�ро���об�11.00�за�адресою:�02002,

м.�Київ,�в�л. М. Рас�ової,�15,�3-й�поверх

“Київсь�ий� а��ціонний� центр”� ДАК

“Національна� мережа� а��ціонних

центрів”.

14.Адреса,�номер�телефон��та�час

роботи�сл�жби�з�ор�анізації�тор�ів:

01032,� м.� Київ,� б�львар�Шевчен�а,

50-Г,� тел. 234-91-28,� 234-55-84;�

понеділо�-четвер�—�з�9.00�до�18.00,

п’ятниця�—�з�9.00�до�16.45;

02002,�м.�Київ,�в�л.�М.�Рас�ової,�15,

3-й� поверх� “Київсь�ий� а��ціонний

центр”� ДАК� “Національна� мережа

а��ціонних�центрів”,�тел.�541-16-02.

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє�про�день,�час

та�місце�с�дово�о�засідання���справі

за�позовом�За�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�“Кредит�Європа�Бан�”�до

Р�д�о�О.В.�про�стя�нення�забор�о-

ваності� за� �редитним� до�овором� в

поряд��,� передбаченом��ЦПК� У�-

раїни,�я�е�призначено�на�13�листо-

пада�2008�ро���о�15.00�за�адресою:

м.� Київ-01010,� в�л.�М.� Гайцана,� 4,

�аб.�403�(�олов�ючий�—�с�ддя�К�зь-

мен�о�В.В.).

ДВНЗ�“Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�ім.�Вадима�Гетьмана”�

12�листопада�2008�ро���проводить��ромадсь�і�

об�оворення�з�привод��б�дівництва���ртожит���

для�ст�дентів��ніверситет��за�адресою:�

в�л.�Желябова,�8�

��Шевчен�івсь�ом��р-ні�м.�Києва

Управління�справами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

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

�� �оловний�спеціаліст�—�юрис�онс�льт.

Основні�вимо�и�до��андидатів:�вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання

за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фахом�в�дер-

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

менше�5�ро�ів,�знання�ПК,�висо�е�поч�ття�обов’яз��,�дисциплінованість.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�о�олошення�про��он-

��рс�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��імн.�1106,��онт.�тел.�278-41-12.

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ

За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“А�ціонерна

страхова��омпанія�“ІнтерТрансПоліс”
(�од�ЄДРПОУ�31451838;�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�69)

Правління�ЗАТ�“АСК�“ІнтерТрансПоліс”�повідомляє�про�проведення

позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“АСК�“ІнтерТрансПоліс”,

я�і�відб�д�ться�17��р�дня�2008�ро���о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Гри�орія�С�овороди,�21/16.�Реєстрація�а�ціонерів�здійснюватиметь-

ся,�починаючи�з�10.00�до�12.00.

Для��часті���за�альних�зборах�а�ціонерам�потрібно�мати�при�собі�до��мент,�що

посвідч�є� особ�,� а� представни�ам� а�ціонерів�—� належним� чином� оформлен�

довіреність�і�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

Порядо��денний:

1. Від�ли�ання�та�обрання�членів�На�лядової�ради�ЗАТ�“АСК�“ІнтерТрансПоліс”.

2. Внесення�змін�до�положень�про�філії�ЗАТ�“АСК�“ІнтерТрансПоліс”.

З�до��ментами�щодо�поряд���денно�о�можна�ознайомитись�в�робочі�дні�з�9.00

до�18.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Гри�орія�С�овороди,�21/16.

Пропозиції�а�ціонерів�щодо�поряд���денно�о�приймаються�не�пізніше�17�листо-

пада�2008�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Гри�орія�С�овороди,�21/16.

Телефон�для�довідо��+38�(044)�428-79-28.�Фа�с�+38(044)�428-89-28.

В.о.�Голови�Правління�ЗАТ�“АСК�“ІнтерТрансПоліс”�

А.Б.�Шаховсь�ий

Територіальне��правління�державної�с�дової

адміністрації�в�місті�Києві

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

- начальни�а�відділ��ор�анізаційної�та�правової�роботи,�незалежності�та�безпе�и

с�ддів,�діловодства�та�с�дової�статисти�и;

- �оловно�о�спеціаліста�з�інформаційних�техноло�ій;

- завід�ючо�о�се�тор��матеріально-технічно�о,��осподарсь�о�о�та�соціально�о�за-

безпечення�с�дів�та�с�ддів;

- �оловно�о�спеціаліста�се�тор��матеріально-технічно�о,��осподарсь�о�о�та�соціаль-

но�о�забезпечення�с�дів�та�с�ддів.

Додат�ова�інформація�щодо�основних�ф�н�ціональних�обов’яз�ів,�розмір��та

�мов�оплати�праці�надається�за�номером�телефон��—�279-01-27.

До��менти�приймаються�протя�ом�30��алендарних�днів�від�дня�оп�блі��ван-

ня�о�олошення�про�проведення��он��рс�.

О�р�жним�адміністративним�с�дом�м.�Києва�(с�ддя�Добрянсь�а�Я.І.)

від�рито� провадження� �� справах� за� позовами� заст�пни�а� про��рора� Го-

лосіївсь�о�о�район��м.�Києва�в�інтересах�держави�в�особі�Київсь�о�о�місь�о-

�о�відділення�Фонд��соціально�о�страх�вання�з�тимчасової�втрати�працездат-

ності�до�наст�пних�юридичних�осіб:

1. Мале�підприємство�“А�ротехінформсервіс”�про�стя�нення�забор�ованості

в�с�мі�4489,22��рн�(справа�№�6/290).�Роз�ляд�справи�призначено�на�14.30

18.11.2008�в�приміщенні�О�р�жно�о�адміністративно�о�с�д��м.�Києва�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

2. Товариство� з� обмеженою� відповідальністю�На��ово-виробнича�фірма

“АПІТОН”� про� стя�нення� забор�ованості� в� с�мі� 2342,03� �рн� (справа

№ 6/288).�Роз�ляд�справи�призначено�на�14.55�18.11.2008�в�приміщенні

О�р�жно�о�адміністративно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Де-

сятинна,�4/6.

3. Товариство� з� обмеженою� відповідальністю� “Видавництво�Промінь”� про

стя�нення�забор�ованості�в�с�мі�4765,40��рн�(справа�№�6/285).�Роз�ляд

справи�призначено�на�14.45�18.11.2008�в�приміщенні�О�р�жно�о�адміністра-

тивно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

4. Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“У�рінвест”�про�стя�нення�за-

бор�ованості�в�с�мі�4140,07��рн�(справа�№�6/286).�Роз�ляд�справи�при-

значено�на�14.50�18.11.2008�в�приміщенні�О�р�жно�о�адміністративно�о

с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

5. На��ово-впровадж�вальний� центр� ��формі� товариства� з� обмеженою

відповідальністю�“ВОТОЛ”�про�стя�нення�забор�ованості�в�с�мі�2174,02��рн

(справа�№�6/277).

6. Приватне�підприємство�“Аіст”�(Аеро-�осмічні�інженерні�системи�та�техно-

ло�ії)�про�стя�нення�забор�ованості�в�с�мі�2751,17��рн�(справа�№�6/281).

7. Приватне� підприємство� “ОМО”� про� стя�нення� забор�ованості� в� с�мі

2760,41 �рн�(справа�№�6/276).

8. Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“Ма�сі-Б�д”�про�стя�нення�за-

бор�ованості�в�с�мі�2432,55��рн�(справа�№�6/283).

9. Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“Поб�тови�”�про�стя�нення�за-

бор�ованості�в�с�мі�2015,54��рн�(справа�№�6/282).

10.Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“Санація”�про�стя�нення�забор-

�ованості�в�с�мі�6487,80��рн�(справа�№�6/278).

ОГОЛОШЕННЯ
Про�ви�ли��в�с
д�Голов�о�Світлани�Василівни

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�с�д��м. Києва�зна-
ходиться�цивільна�справа�№2-5486�за�позовом�Блан�а

І.О.�до�Горбань�Сер�ія�Володимировича,�Голов�о�Світла-

ни�Василівни,�П�зі�ової�Олени�Юріївни�про�визнання�до-

�овор��дар�вання��вартири�та�до�оворів���півлі-продаж�

�вартири,�що�знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жи-

томирсь�а,�б�д.�34,��в. 17,�недійсними.

Роз�ляд�зазначеної� справи�повторно�призначено�на

7.11.2008�ро���о�12.00�в�Шевчен�івсь�ом��районном��с�ді

м.�Києва,��аб.�53�(адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-

Ласточ�іна,�10-Б).

С�д�ви�ли�ає�Голов�о�Світлан��Василівн�� ��с�дове

засідання�я��відповідача.

Яв�а�до�с�д��є�обов�’яз�овою.�У�разі�неяв�и�відповідачів

справа�б�де�роз�лядатися�за�наявними���справі�до�аза-

ми.

С�ддя�Волошин�В.О.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� відповідача�Старень�о�о� І.В.,� я�ий

знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Баль-

за�а,�88,��в.�204;�Обсл��ов�ючий�Кооператив

“Гаражний��ооператив�“Поб�тмаш”,�я�ий�зна-

ходиться�за�адресою:�м.�С�вира,�в�л.�Р.�Лю�-

семб�р�,�66�(фа�тична�адреса:�м.�Київ,�в�л.

Ярославсь�а,�46)�та�3-тю�особ�:�ВАТ�“Київсь�е

Б�дівельне��правління�теплових�мереж”,�я�е

знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,�пров.�Чер-

воно�вардійсь�ий,�2-А;���с�дове�засідання�на

5.11.2008�о� 10.30� �� справі� за� позовом�ТОВ

”Аларит�У�раїни”�до�Старень�о�о�І.В.,�3-ті�осо-

би:�БТІ,�ВАТ�“Київсь�е�б�дівельне��правління

теплових�мереж”,�про�визнання�права�влас-

ності�та�за�з�стрічним�позовом.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Потєхіна,�14-а,

�аб.�15.

С�ддя�Н.П.�Череднічен�о

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє� Чапаєв�� Ас�ольд�,� Ф�рманов�

Рональд�,� Іванов�� Іван�,� Петров�� Петр�,

Копій�а� Семен�,� ЗАТ� “Холдін�ова� �омпанія

“Бліц-Інформ”�про�с�дове�засідання���справі�за

позовом�Овчара�О.М.�про�захист�честі,��ідності,

ділової�реп�тації�та�відш�од�вання�моральної

ш�оди�об�11.30�7.11.2008�р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,

�аб.13.

С�ддя�Вол�ова�С.Я.

Дарниць�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє,�що�сл�хання�справи�за�позовом

Іашвілі-Ш�біна� Михайла� Оле�сандровича� до

Ш�біної�Марії�Оле�сандрівни,�Ш�біної�Людмили

Дмитрівни�про��с�нення�переш�од���здійсненні

права�власності,� вселення,�поділ� �вартири� та

встановлення�поряд����орист�вання�відб�деться

12.11.2008�ро���о�9.30�в�приміщенні�Дарниць�о-

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

в�л.�Заслонова,�18,��аб.�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов

До�
ва�и�Шиш�овсь�о�о�

Ед
арда�Степановича!

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

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

відповідача�по�цивільній�справі�за�позовом

ВАТ�“У�ртеле�ом”�до�Шиш�овсь�о�о�Ед�ар-

да�Степановича�про�стя�нення�забор�ова-

ності�за�посл��и�еле�трозв’яз��,�я�е�при-

значено�на�12 листопада�2008�ро���на�11.00

і�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хре-

щати�,�42-А,��аб.�33.

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

чини�неяв�и.

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

засідання� без� поважних� причин� або� не-

повідомлення� с�д�� про� причини� неяв�и

справ��б�де�роз�лян�то�за�вашої�відс�тності

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

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

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

лошення�про�ви�ли��відповідач�вважається

повідомленим�про�час� та�місце�роз�ляд�

справи.

С�ддя�Г.В.�Ма�арен�о

Бориспільсь�ий�місь�районний�с�д�Київсь�ої�області�повідомляє,�що�в�про-

вадженні�с�д��знаходиться�цивільна�справа�№2-917/2008�за�позовом�Товариства�з

обмеженою� відповідальністю� “Консент-Плюс”� до�Приходь�а�Сер�ія� Івановича� та

Яворсь�о�о�Станіслава�Володимировича� про� визнання� недійсним�до�овор�� ��півлі

продаж�� земельної� ділян�и� та� визнання� права� власності� на� земельн�� ділян��� та

з�стрічним� позовом� Приходь�а� Сер�ія� Івановича� до� Товариства� з� обмеженою

відповідальністю�“Консент-Плюс”,�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“ТАВРІС”

Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“ВАСАГРО”,�Яворсь�о�о�Станіслава�Воло-

димировича�про�визнання�недійсними�до�оворів���півлі-продаж��земельної�ділян�и

та�визнання�права�власності�на�земельн��ділян���та�з�стрічним�позовом�Яворсь�о�о

Станіслава�Володимировича�до�Деш�о�Єв�енія�Костянтиновича,�Товариства�з�обме-

женою� відповідальністю� “ТАВРІС”,� Товариства� з� обмеженою� відповідальністю

“ВАСАГРО”,�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Консент-Плюс”�про�визнан-

ня�недійсними�до�оворів���півлі-продаж��земельної�ділян�и,�с�ас�вання�державних

а�тів�на�право�власності�на�земельн��ділян���та�визнання�права�власності�на�земель-

н��ділян��.

Роз�ляд�справи�відб�деться�12�листопада�2008�ро���о�10.00.

Відповідач��Деш�о�Єв�ен��Костянтинович��необхідно�з’явитись�в�призначений�час

до�Бориспільсь�о�о�місь�районно�о�с�д��Київсь�ої�області�за�адресою:�Київсь�а�об-

ласть,�м.�Бориспіль,�в�л.�Київсь�ий�шлях,�72,��аб.�№�11.�У�випад���неяв�и�за�ви�ли-

�ом� с�д�� без� поважної� причини� та� �� разі� неповідомлення� причини� неяв�и� справа

відповідно�до�ст.ст.�169,�224�Цивільно�о�процес�ально�о��оде�с��У�раїни�може�б�ти

роз�лян�та�без��часті�відповідача.
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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 2822
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Павло ЖУРАВЛЬОВ, чемпіон
світ з і бо син , засл жений
майстер спорт :
— Др жина і чолові — це, звіс-

но, вже і є сім’я. А ось с іль и ді-
тей мати, ожен виріш є для себе
сам. У наш час сі б д ють ар’єр ,
та й нестабільність раїні відво-
дить д м и про дітей. Але рано чи
пізно ожном потрібно ви онати
обов’язо перед бать івщиною і
своє призначення природі. У ме-
не дітей по и що немає, але в май-
б тньом хотілося б мати повний
омпле т — сина і доч .

Гри орій ГЕРМАН, телевед -
чий:
— Чотири людини — чолові ,

др жина і двоє дітей! У ласично-
м варіанті олись б ло д же ба-
ато дітей, але сьо одні та а сім’я
лишається найпоп лярнішою і
оптимальною.

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— Троє дітей щонайменше. А

далі — я пощастить. Зазвичай
жін и відмовляються народж ва-
ти більше, а чолові и ні оли не
проти!

Ñ³ì’ÿ ïîâèííà 
ìàòè...

Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор, народний
артист У раїни:
— Найрізноманітніша! Перед сім це ласи а — Рах-

манін, С рябін, Бітлз, АВВА... Тобто та м зи а, в я ій
є мелодія, армонія, аранж вання. У я ій є д м а й мо-
ва. У сьо однішній м зиці (син мене захопився брей -
дансом) немає людсь их я остей. Вона ніби для ро-
бота чи омп’ютера створена — без часті людини!
М зи а — це я фото рафія, на я ій зафі совані люд-
сь і емоції. Це щось від Бо а.

Петро ГЛЕМЯЗЬ, с льптор:
— Під час роботи Вівальді д же надихає, щоб нор-

мально працювати і ло ічно д мати, створювати нор-
мальні прое ти. А с часна м зи а, на мою д м , де -
рад є, пот жних нових зр шень немає. Хоча, можливо,
це затишшя перед новим явищем. І та не лише в м -
зиці. Креатив, поширений сьо одні, не є мистецтвом—

це творчий прояв людини. А мистецтво наба ато либ-
ше, особливо психоло ічном плані. Це зан рення
підсвідоме, повернення звідти і матеріалізація поч ття.

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор:
— Мені подобається, оли це не “Фабри а”. Моцарт

або Ма аревич, Шопен чи Гребєнщи ов, Про оф’єв,
Єв еній Мар ліс. Це м зи а, а не набір нот! У наш час
є м зи а і є “нем зи а”.

Олена ЗАТОЛОКІНА, модель, а триса:
— Дивлячись про я творчість ідеться. Я д же люб-

лю ласи . Мені бать и прищепили любов до ласи-
и. З російсь их омпозиторів — це Чай овсь ий, Щед-
рін, із с часних — Арво П’ят із Прибалти и. Щодо тан-
цювальної м зи и, подобається “олд поп”, зо рема
британсь а поп-м зи а. Одна з люблених — р па
“Оазис”.

ßêà ìóçèêà âàñ çàõîïëþº?

Êèÿíè õî÷óòü
ìàòè äâîõ ä³òåé
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. 2 äèòèíè — 30 %
2. 1 äèòèíó — 19 %
3. 3 ä³òåé — 18 %
4. ßêùî º ÷îëîâ³ê — ñ³ì'ÿ ïîâíà — 17 %
5. 4 ³ á³ëüøå — 9 %
6. ß ñàì ùå äèòèíà — 7 %

Òðîõè ìóçè÷íîãî
áîæåâ³ëëÿ
Êîìïîçèòîð Ñåðã³é Çàæèòüêî áîðåòüñÿ ç àäåêâàòíîþ
ïîâåä³íêîþ êèÿí çà äîïîìîãîþ... ñâî¿õ òâîð³â
Àíäð³é ÌÅÐÕÅËÜ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На д м иївсь о о ом-
позитора Сер ія Зажить-
а, в раїнсь ій столиці
пан ють зайва норматив-
ність, льт здорово о
л зд . Том він вирішив
своєю творчістю різно-
манітнити б денний ритм
місь о о життя.

Êîìïîçèòîð ïåðåêîíàíèé, ùî
ìóçèêà ïîâèííà âèõîäèòè çà ðàì-
êè êîíöåðòíî¿ çàëè. Òîáòî çâó÷à-
òè â íåî÷³êóâàíèõ ì³ñöÿõ, îñê³ëü-
êè ÷èñòå ìèñòåöòâî, íà äóìêó Çà-
æèòüêà, ö³ííå ïåðåäîâñ³ì ñïîí-
òàíí³ñòþ.

— Ìåí³ áëèçüêà ñì³õîâà êóëü-
òóðà, òîìó ÿ ÷àñòî äîçâîëÿþ ñî-
á³ êåïêóâàòè íàä ð³çíîìàí³òíè-
ìè ÿâèùàìè,— ç³çíàºòüñÿ Ñåðã³é
Çàæèòüêî.— Ìî¿ çíàõ³äêè âèõî-
äÿòü ³ç â³ä÷óòòÿ ïàðàäîêñàëüíî-
ñò³ ðåàëüíîñò³. À òâîð÷³ñòü æè-
âèòü òå, ùî âèõîäèòü çà ðàìêè
ëîã³êè.

Àïðîáóâàâ ñâî¿ ³äå¿ êîìïîçèòîð
óæå íå ðàç, òèì ñàìèì çóìîâëþ-
þ÷è ó ñëóõà÷³â çàõîïëåííÿ àáî
ëþòü. Çðåøòîþ êè¿âñüêà ïóáë³êà
çâèêëà äî âèêîðèñòàííÿ â³äåð,
ãîñïîäàðñüêèõ öâÿõ³â, â³íèê³â ó
òâîðàõ Çàæèòüêà. À öüîãî òèæíÿ
ó Äàëëàñ³ (øòàò Òåõàñ) íà àâòîð-
ñüêîìó êîíöåðò³ îçíàéîìèâ ç³
ñâî¿ìè âèíàõîäàìè é àìåðèêàí-
ñüêó ïóáë³êó. Ð³âåíü òâîð÷î¿ ñâî-
áîäè ïîðÿäíèõ ìåëîìàí³â íàø
çåìëÿê âèïðîáóâàâ ñöåíîþ “Çá³ã-
íºâ Áàòþê” äëÿ âîêàë³ñòà, òðóáè
é áàëåðèíè, “Ïîãðåáàëüíèìè
òàíöÿì” äëÿ ñòðóííîãî îðêåñòðó
³ ôîðòåï³àííèìè òâîðàìè “Ùå!”
³ “Îñü òàê!”.

Ïàí Çàæèòüêî ëþáèòü ïîâî-
äèòèñÿ íåàäåêâàòíî ó ãðîìàä-
ñüêèõ ì³ñöÿõ. “×àñîì ³äó âóëè-
öåþ òà ðîçìàõóþ ðóêàìè ³ äå-
êëàìóþ ÿêèé-íåáóäü òåêñò, à
ïðè öüîìó ñïîñòåð³ãàþ çà ðåàê-

ö³ºþ ëþäåé. Àäæå ìè íàâ÷àºìî-
ñÿ êóëüòóðè, ïðàâèë ïîâåä³íêè
äëÿ òîãî, ùîá ðîçó÷èòèñÿ! Òèì
ïà÷å, ó òâîð÷îñò³ âàæëèâà ô³ëî-
ñîô³ÿ áóíòó, ðàäèêàë³çìó”,— çà-
ïåâíÿº êîìïîçèòîð.

Àëå ãîëîâíîþ ìåòîþ íåîðäè-
íàðíîãî êèÿíèíà º ñòâîðåííÿ
ïñèõîäåë³÷íîãî ìóçè÷íîãî êîëåê-
òèâó, ÿêèé áè âèêîíóâàâ ï³ñí³ íà
òåêñòè íåôîðìàëüíîãî ë³òåðàòóð-
íîãî îá’ºäíàííÿ “Îêóíü” (ñâîãî
÷àñó äî éîãî ñêëàäó âõîäèâ ³ ñàì
êîìïîçèòîð). ¯õí³ â³ðø³ âèð³ç-
íÿþòüñÿ ìàêñèìàëüíèì àáñóðäèç-
ìîì òà ïàðàäîêñàëüí³ñòþ.

ßê îá³öÿº Çàæèòüêî, íåâäîâç³ â
Êèºâ³ ïî÷óþòü íîâó ìóçè÷íó
ôîðìàö³þ. Ìîæëèâî, öå áóäå òèï
ñêîìîðîõ³â, êîòð³ âèñòóïàòèìóòü
íà âóëèöÿõ. “ß íå õâèëþþñÿ ÷å-
ðåç òå, ùî íå çàâæäè âñ³ ³äå¿ âäàº-
òüñÿ âò³ëèòè ó òâîð÷³ñòü, îñê³ëü-
êè ìåí³ âäàºòüñÿ ãðàòè â æèò-
òÿ!” — ç îïòèì³çìîì çàÿâëÿº Çà-
æèòüêî.

Ãîëîâíå, ââàæàº Ñåðã³é Çà-
æèòüêî, íàì íå âàðòî áîÿòèñÿ
âëàñíîãî áîæåâ³ëëÿ. Îñê³ëüêè
“îô³ö³éíî” çäîðîâ³ ëþäè ³íêîëè
âèäàþòüñÿ ï³äîçð³ë³øèìè ùîäî
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ
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Сім’я має мати:

6

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+14...+18°Ñ, âíî÷³ +6...+11°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +19°Ñ; íà
Îäåùèí³ +17...+19°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +14...+16°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð
ï³âäåííèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³
+11...+13°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Сер ій Зажить о вважає, що трохи божевілля, абс рд та парадо сальності
в м зиці її сл хачам піде лише на ористь
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