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Ó ïåðåä÷óòò³ ïîçèòèâíèõ çì³í
Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó ïðÿìîìó åô³ð³ çàêëèêàâ 
ðàçîì áóäóâàòè íîâó êðà¿íó

Ó ï’ÿòíèöþ, â ðàìêàõ òðàäèö³é-
íèõ ïîë³òè÷íèõ òîê-øîó, âïåðøå
÷è íå âñå êåð³âíèöòâî äåðæàâè çó-
ñòð³ëîñÿ ó ïðÿìîìó åô³ð³. Ñïåö³-
àëüíèé âèïóñê "Ñâîáîäè íà "²íòå-
ð³" ç³áðàâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³ê-

òîðà Þùåíêà, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Óêðà¿íè Þë³þ Òèìîøåíêî, ë³äå-
ðà îïîçèö³¿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à,
êåð³âíèê³â ïàðëàìåíòñüêèõ ôðàê-
ö³é. Âîäíî÷àñ äî Ñàâ³êà Øóñòåðà
íà ÒÐÊ "Óêðà¿íà" çàâ³òàëè ò³, ÷èÿ

ä³ÿëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü
â³ä ð³øåííÿ ïîë³òèê³â, òîáòî ïðåä-
ñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëàäè, çîêðåìà
ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
òà ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó Ïåòðî
Ïîðîøåíêî, Îëåêñàíäðà Êóæåëü,
Ãåííàä³é Êîðáàí.

Ïåðø³ îñîáè êðà¿íè ñïðîáóâà-
ëè ñï³ëüíî îáãîâîðèòè, ÿê óðÿòó-
âàòè êðà¿íó â³ä ô³íàíñîâèõ íåãà-
ðàçä³â. ²íòåðåñ äî ö³º¿ òåìè áóâ
âåëè÷åçíèé, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü âè-
ñîê³ ðåéòèíãè ïðîãðàìè. Ó äåÿê³
ìîìåíòè ïîïóëÿðí³ñòü ïåðåâèùó-
âàëà 50 %. Ïåðåâàæíî ï³ê ïðèïà-
äàâ íà ñëîâà Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè. Òàê, ñëîâà Â³êòîðà Þùåíêà
ïðî ïð³îðèòåò ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëü-
íîñò³ äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè ïî-
÷óëè ïîíàä ïîëîâèíà òåëåãëÿäà-
÷³â êðà¿íè. Ïðîòå ïî÷óëè ëþäè
íå ëèøå êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿, à

é òðàäèö³éí³ çâèíóâà÷åííÿ òà
ñïðîáè ïîøóêó âèííèõ. ²íêîëè
ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ïîë³-
òèêè ÷óþòü ëèøå ñåáå.

Ïîêè äâ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Â³êòîðà Þùåíêà ç’ÿ-
ñîâóâàëè ñòîñóíêè ì³æ ñîáîþ, íà
ÒÐÊ "Óêðà¿íà" òðåòÿ ñèëà çàÿâè-
ëà ïðî ñåáå. ßê ïîÿñíèâ ìåð Êè-
ºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, â³í íå
ñõîò³â áðàòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ òå-
ëåêàíàëó "²íòåð" ÷åðåç íåðîçóì³í-
íÿ ïîë³òèêàìè ïîòðåá ïðîñòèõ
ãðîìàäÿí. Íà ïåðåêîíàííÿ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè, ïîë³òèê³â íå ö³êà-
âèòü éîãî äóìêà, àäæå âîíè íà-
ðàç³ á³ëüøå çàêëîïîòàí³ ñîáîþ,
àí³æ äîëåþ êðà¿íè. Ìåð ïåðåêî-
íàíèé: â³äïîâ³äàþòü çà ñèòóàö³þ
â äåðæàâ³ âñ³ — ³ âëàäà, ³ îïîçè-
ö³ÿ, àäæå âîíè í³÷îãî íå çðîáè-
ëè, çàõîïèâøèñü ïîë³òè÷íîþ áî-

ðîòüáîþ. Õî÷à, ïåðåêîíàíèé ìåð,
ïðàöþâàòè íå ëèøå ïîòð³áíî, à é
ö³ëêîì ìîæëèâî. "ß áàãàòî çðîáèâ
äëÿ ñòîëèö³. Êèÿíè æèâóòü óäâ³-
÷³ — òðè÷³ ë³ïøå, í³æ ìåøêàíö³
³íøèõ ðåã³îí³â. Ó íàñ ºâðîïåéñüê³
çàðïëàòè, ³ ÿ ïèøàþñÿ òèì, ùî ÿ
ìåð Êèºâà",— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Â³í çàïðîïîíóâàâ
âëàñíèé ðåöåïò âèõîäó ³ç ïîë³-
òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. Íà
äóìêó ì³ñüêîãî ãîëîâè, âàðòî â³ä-
ìîâèòèñÿ â³ä êðàéíîù³â òà ïðè-
ïèíèòè ïîë³òè÷í³ íàïàäêè îäèí
íà îäíîãî. Àí³ ë³â³, àí³ ïðàâ³ íå
ìîæóòü îá’ºäíàòè êðà¿íó. "Òðåáà
áóäóâàòè íîâó äåðæàâó ç íîâèìè
ïðèíöèïàìè ³ íîâèìè ³äåàëà-
ìè",— çàêëèêàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. À ïî÷àòè â³í ðàäèòü ³ç
ïðîñòîãî — ç ïîâàãè äî ñâîº¿ äåð-
æàâè òà ¿¿ ñèìâîë³â
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
"Õðåùàòèê"

У п’ятницю раїна стала свід ом розмови прямом
ефірі телебачення між ерівни ами держави та провід-
ними політи ами. Центральною подією вечора стала
з стріч на теле аналі "Інтер" Президента, прем’єра та
лідера опозиції. Проте, по и висо опосадовці здебіль-
шо о з’ясов вали стос н и між собою, Саві а Ш сте-
ра на ТРК "У раїна" інші політи и та е ономісти вирі-
ш вали, я жити далі. Мер Києва Леонід Черновець ий
запропон вав розпочати б д вати нов раїн , від и-
н вши політичний е стремізм.
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Ñòîëè÷íèõ äàõ³â 
â³äðåìîíòîâàíî 
ìàéæå íà 40 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü

Êîìïëåêñí³ çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè “Òâ³é
ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”, çàïëàíîâàí³ íà öåé ð³ê,
âèêîíàíî óæå íà 87 â³äñîòê³â. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèëî ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Çà íà-
äàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, æèòëîâèé ôîíä â³äðå-
ìîíòîâàíî íà 199,94 ìëí ãðí. Íàéàêòèâí³-
øå öå ðîáèëè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, äå îñ-
âîºíî 20,50 ìëí ãðí (98 %). Íà â³äì³íó â³ä
íüîãî, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí ìàº íàéìåíøèé
ïîêàçíèê — 11,13 ìëí ãðí, ùî ñòàíîâèòü
ëèøå 53 % çàïëàíîâàíèõ îáñÿã³â. Çàãàëîì
ïî ì³ñòó ñõîäîâèõ êë³òèí â³äðåìîíòóâàëè íà
çàãàëüíó ñóìó 36,83 ìëí ãðí, ïîêð³âåëü — íà
37,58 ìëí ãðí, à ôàñàä³â — íà 44,49 ìëí ãðí.
Æèòëîâèõ áóäèíê³â îíîâèëè íà 16,69 ìëí
ãðí. Öå ñòàíîâèòü 86 â³äñîòê³â çàïëàíîâàíèõ
ðîá³ò

Êèÿí çàïðîñÿòü 
íà ôåñòèâàëü 
íàö³îíàëüíî¿ êóõí³

Ñüîãîäí³ â³äáóäåòüñÿ êîíôåðåíö³ÿ Ðàäè íà-
ö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ãðîìàä Êèºâà. Ó ¿¿ ðî-
áîò³ â³çüìóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè íàéàêòèâ-
í³øèõ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ îá’ºäíàíü
ñòîëèö³ òà Óêðà¿íè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè
ÊÌÄÀ. Âîíè îáãîâîðÿòü ï³äãîòîâêó òà ïðî-
âåäåííÿ Ôåñòèâàëþ íàö³îíàëüíî¿ êóõí³, ùî
çàïëàíîâàíèé íà ãðóäåíü íèí³øíüîãî ðîêó.
Ôàõ³âö³ âèçíà÷àòüñÿ òàêîæ ³ç ïðàâèëàìè çà-
ãàëüíîì³ñüêîãî êîíêóðñó íà çíàííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ òà ð³äíèõ ìîâ ñåðåä ìîëîä³, ÿêà ïðåä-
ñòàâëÿº íàö³îíàëüí³ ìåíøèíè. Ï³ä ãàñëîì
“Êâ³òíè ìîâî, ç³ðíèöå ñëîâà” öåé ôîðóì òà-
êîæ â³äáóäåòüñÿ ó ïåðøèé ì³ñÿöü çèìè. Êð³ì
òîãî, Ðàäà ìàº çàòâåðäèòè ïëàí ñâîº¿ ðîáî-
òè íà íàñòóïíèé ð³ê

Îï³êóíè ïîïðîñèëè 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

Çáîðè îï³êóí³â ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â³äáó-
ëèñÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Ãîëîâíèìè
òåìàìè îáãîâîðåííÿ ñòàëè ñîö³àëüíèé çà-
õèñò ¿õí³õ ï³äîï³÷íèõ, ñîö³àëüí³ âèïëàòè òà
ïåðñïåêòèâè ä³òåé. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü
óñ³ ïðàö³âíèêè Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé, ãî-
ëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ, êåð³âíèöòâî ðàéî-
íó, äåïóòàòñüêèé êîðïóñ, íà÷àëüíèê ì³ñü-
êî¿ Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé. Çà ðåçóëüòàòà-
ìè çáîð³â áóëî ï³äãîòîâàíî çâåðíåííÿ äî
ì³ñüêîãî ãîëîâè òà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç
ïðîõàííÿì ïîñèëèòè óâàãó äî ñîö³àëüíèõ
ïðîáëåì ñèð³ò, íàñàìïåðåä çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì

ÀÍÎÍÑ
4 листопада о 13.00 пастор “Посольства Бо-

жо о” Сандей Аделаджа візьме часть інтер-
нет- онференції сайта азети “Хрещати ” і по-
ділиться з відвід вачами сайт своїм баченням
виход У раїни з політично-е ономічної ризи,
відповість на сі запитання, що ці авлять час-
ни ів інтернет- онференції.
http://kreschatic.kiev.ua/chat.
Довід а:
Пастор Сандей Аделаджа — засновни і стар-

ший пастор найбільшої єван ельсь ої цер ви
Східної Європи “Посольство Боже”, я а тіль и в
м. Києві наліч є 20 000 прихожан, а по У раїні
більше 100 000. Пастор Сандей— часни “Все-
світньої ініціативи Клінтона” в м. Нью-Йор , де
об оворювалися лобальні проблеми с спільства
і шлях їх вирішення; почесний до тор Бо ослів’я,
член Міжнародно о омітет захист прав люди-
ни, почесний а адемі Міжнародної а адемії д -
ховної єдності народів мир при ООН, ла реат
Міжнародної премії “Золота форт на”, автор біль-
ше 85 ни . Йо о діяльність неодноразово освіт-
лювалася провідними інформа ентствами мир :
Associated Press, ВВС, CNN, Washington Post,
Wall Street Journal, Forbes, Reuters і ін.
“Посольство Боже” має 600 представництв

по всьом світові; опі ється част ою більше
ніж 1000 по ин тих дітей; більше 5000 людей,
що звільнилися від нар отичної та ал о ольної
залежності; більше 1 000 000 без оштовно на-
одованих людей без постійно о місця прожи-
вання

Ö³íí³ çì³íè
Ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ïîäîðîæ÷àâ

Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â íà ïðî¿çä ó êîìóíàëüíîìó òðàíñ-
ïîðò³ ñüîãîäí³ âñòóïèëî ó ä³þ. Ïî¿çäêà
â ìåòðî â³äòåïåð îá³éäåòüñÿ ó 2 ãðèâí³,
à øòðàô çà íåñïëàòó — 40 ãðí. Ñò³ëüêè
æ ñàìî äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè é ó àâòî-
áóñ³ òà òðîëåéáóñ³, ÿêùî êóïóâàòè êâè-
òîê ó êîíäóêòîðà ÷è âîä³ÿ. Ó êàñ³ â³í

êîøòóâàòèìå äåøåâøå — 1,5 ãðí. Òàêó
ïðàêòèêó äàâíî âæå âèêîðèñòîâóþòü ó
Ìîñêâ³.

Â³äïîâ³äíî äî çäîðîæ÷àííÿ çì³íèëèñÿ
é ö³íè íà ïðî¿çí³ êâèòêè. Òàê, ì³ñÿ÷íèé
íà ìåòðî îá³éäåòüñÿ ó 80 ãðí. Íà àâòî-
áóñ, òðàìâàé òà òðîëåéáóñ òðîøêè äåøåâ-
øå — 60 ãðí. Çíèæêè ïåðåäáà÷èëè äëÿ

òèõ, õòî êîðèñòóºòüñÿ ê³ëüêîìà âèäàìè
òðàíñïîðòó. Íàéâèã³äí³øå ñòàëî êóïóâà-
òè ïðî¿çíèé íà ð³ê — òàì çàêëàäåíî ñòà-
ðó ö³íó — 50 êîï³éîê.

Òèì ÷àñîì, ïîïðè äîâîë³ íåïðîñò³
óìîâè òà äîö³ëüí³ñòü ï³äâèùåííÿ ö³íè,
âèêîíàòè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè âèÿâèëîñÿ
äîñèòü ñêëàäíî. Ïðèì³ðîì, ùå â÷îðà
ïðèäáàòè ïðî¿çíèé çà íîâîþ ö³íîþ ó êà-
ñàõ ìåòðîïîë³òåíó áóëî ïðîñòî íåìîæ-
ëèâî. Ïîùàñòèëî òèì, õòî êóïèâ çàçäà-
ëåã³äü — ì³ñÿöü ¿çäèòèìóòü çà ñòàðîþ ö³-
íîþ. Ïðîáëåìè âèíèêëè é ç³ çì³íîþ òà-
ðèôó íà ìàãí³òíèõ êàðòêàõ. ×åðåç öå,
íàïðèêëàä íà Ïîçíÿêàõ, ïàñàæèð³â äî-
âåëîñÿ ïðîïóñêàòè ó ðó÷íîìó ðåæèì³.
Íà ñòàíö³¿ “Õðåùàòèê” çàïåâíèëè, ùî
õâèëþâàòèñÿ êèÿíàì íå âàðòî — ïðî¿ç-
í³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ñüîãîäí³ íàä³éäóòü
ó ïðîäàæ.

Âàðòî äîäàòè, ùî ï³ëüãè äëÿ âñ³õ â³ä-
ïîâ³äíèõ êàòåãîð³é çáåðåãëè. Íàðàç³ ó
ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ íè-
ìè êîðèñòóþòüñÿ ìàéæå 1 ìëí 100 òèñ.
êèÿí. Öå ïîíàä 40 êàòåãîð³é — ïåíñ³î-
íåðè, ñàìîòí³ ìàòåð³, ³íâàë³äè...

Ñï³âïðàö³ Êèºâà 
òà ªÁÐÐ êðèçè íå çàâàäÿòü
Íà ðîçâèòîê óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì òà áîðîòüáó 
³ç çàòîðàìè áàíê âèä³ëèâ 30 ìëí ºâðî
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Кредит 30 млн євро
на десять ро ів під
"др жні" 9,5 відсот а
надав Києв ЄБРР. У о-
д стосовно першо о
транш пози и підписа-
ли в п’ятницю місь ий
олова Леонід Черно-
вець ий та дире тор
департамент інфра-
стр т ри ЄБРР Томас
Майєр. Гроші спрям -
ють на розвито авто-
матизованої системи
правління дорожнім
р хом. Представни и
ЄБРР аж ть, що Ки-
їв — надійний партнер,
отож вони отові й на-
далі разом модерніз -
вати місто, попри б дь-
я риз .

Êè¿â îòðèìàº 30 ìëí ºâðî
íà ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. Äîãîâ³ð ïðî íà-
äàííÿ â³äïîâ³äíîãî êðåäèòó
ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ï³äïèñàëè
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé òà äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó ³íôðàñòðóêòóðè ªÁÐÐ
Òîìàñ Ìàéºð. Óãîäà ïåðåäáà-
÷àº íàäõîäæåííÿ ïåðøîãî
òðàíøó â ðîçì³ð³ 15 ìëí ºâðî.
Ãðîø³ ñïðÿìóþòü íà ðîçâèòîê
àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíèì ðó-
õîì ó ì³ñò³. Ìåð íàãàäàâ, ùî
ªâðîïåéñüêèé áàíê ñï³âïðà-
öþº ç Êèºâîì íå âïåðøå. “Ó
2007 ðîö³ ªÁÐÐ âèä³ëèâ 100
ìëí ºâðî êðåäèòó íà òðàíñ-
ïîðò äëÿ ñòîëèö³, ³ ÿ õî÷ó çà-
ïåâíèòè, ùî ö³ êîøòè âèêî-
ðèñòàíî ç ìàêñèìàëüíîþ
åôåêòèâí³ñòþ òà êîðèñòþ äëÿ

êèÿí”,— ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëî-
âà. Çà éîãî ñëîâàìè, çà ö³ ãðî-
ø³ äëÿ ì³ñòà ïðèäáàëè 250 íî-
âèõ àâòîáóñ³â, 200 òðîëåéáó-
ñ³â òà 80 âàãîí³â ìåòðî.

Äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ
ïðåäñòàâíèêàì ªÁÐÐ ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè â³äåîïðåçåíòàö³þ
“Êè¿â ³íâåñòèö³éíèé” ç ïåðå-
ë³êîì ìàéáóòí³õ ïðîåêò³â.
“Ìè áóäåìî ðàä³ ñï³âïðàöþ-
âàòè ç ªÁÐÐ ó ñôåð³ áóä³âíèö-
òâà áàãàòîð³âíåâèõ ðîçâ’ÿçîê,
òóíåëþ ï³ä Äí³ïðîì, ðåêîí-
ñòðóêö³¿ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Íà ùî Òîìàñ
Ìàéºð â³äïîâ³â: ïðîåêòè äî-
ñèòü ö³êàâ³, é åêñïåðòè áàíêó
ïðîàíàë³çóþòü ìîæëèâ³ñòü ðî-
áîòè íàä íèìè. “Íèí³øíÿ
óãîäà — öå ëèøå ÷åðãîâà ôà-

çà íàøî¿ ñï³âïðàö³. Ìè äóæå
ðàä³ ¿¿ àêòèâíîìó ðîçâèòêó.
ªÁÐÐ ³ íàäàë³ çàëèøàòèìåòü-
ñÿ íàä³éíèì ïàðòíåðîì Êèºâà
ùîäî ïëàí³â ìîäåðí³çàö³¿ ì³ñ-
òà”,— ïîâ³äîìèâ ïàí Ìàéºð.

Êðåäèò ó 30 ìíë ºâðî íàäà-
þòü Êèºâó âèíÿòêîâî íà ðîç-
âèòîê àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòå-
ìè óïðàâë³ííÿ äîðîæí³ì ðó-
õîì, òîáòî íà âñòàíîâëåííÿ
“ðîçóìíèõ ñâ³òëîôîð³â”. Ìåð
êàæå, ùî ÀÑÓ äàñòü çìîãó íà
30% çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü çàòî-
ð³â òà íà 20% — ÄÒÏ. Êðåäèò
ªÁÐÐ äîâãîòðèâàëèé, äî 2018
ðîêó. Â³äñîòêîâà ñòàâêà —
9,5%. “Òî äóæå áëàãîðîäí³
óìîâè, òèì ïà÷å â óìîâàõ ñâ³-
òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè. Ìè
ðîçö³íþºìî öå ÿê äðóæíþ àê-
ö³þ”,— íàãîëîñèâ ìåð Êèºâà.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî êðåäèò íà-
äàþòü áåç ãàðàíò³é ì³ñüêî¿
âëàäè. Ï³ä çàñòàâó ï³äå ëèøå
ìàéíî, ïðèäáàíå çà êîøòè
êðåäèòó.

Íàãàäàºìî, âïðîâàäæåííÿ
ÀÑÓ ïåðåäáà÷àº íå ëèøå îá-
ëàäíàííÿ ïåðåõðåñòü “ðîçóì-
íèìè ñâ³òëîôîðàìè”. Íà äî-
ðîãàõ ì³ñòà âñòàíîâëÿòü 10 òèñ.
â³äåîêàìåð, ÿê³ ô³êñóâàòèìóòü
ïîðóøåííÿ ïðàâèë, à ùå ïî-
ëåãøàòü àíàë³ç ïðîáëåìíèõ ä³-
ëÿíîê. Ïåðåäáà÷åíî é åëåê-
òðîíí³ òàáëî ç ³íôîðìàö³ºþ
äëÿ âîä³¿â. Ñïåö³àëüí³ ïðèëà-
äè ô³êñóâàòèìóòü ìåòåîïîêàç-
íèêè ³ â ðåàëüíîìó ÷àñ³ âèäà-
âàòèìóòü ðåêîìåíäàö³þ ùîäî
øâèäêîñò³ ðóõó. Òàêîæ äîðîãè
îáëàäíàþòü ñèñòåìîþ âèêëèêó
àâàð³éíèõ ñëóæá

Дире тор департамент інфрастр т ри ЄБРР Томас Майєр та місь ий олова Леонід Черновець ий
привітали один одно о з надійним партнерством

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Від сьо одні проїзд автоб сах, тролейб сах та метро столиці
ошт є 2 ривні. Вст пило в дію рішення Київради, за я е деп тати
олос вали ще місяць том . На адаємо, що доцільність зміни вар-
тості роз лядала спеціальна робоча р па на чолі з лідером фра ції
БЮТ Оле сандром Зінчен ом. Тоді всі е сперти б ли одностайні
щодо підвищення ціни та приведення її до е ономічно обґр нтова-
но о рівня. Одна , попри райню потреб , час на реалізацію про-
е т рішення ом нальні перевізни и вочевидь зяли мало. Та ,
проїзні за новою ціною аси метрополітен на вчорашній день не
надійшли, а ма нітні арт и працювали з перебоями. Нині сит ацію
виправлять, пообіцяли на підприємстві.
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Çàáóäîâíèê³â ïðîñòèìóëþâàëè
Ì³ñüêà âëàäà çìåíøèëà ðîçì³ð ïàéîâèõ âíåñê³â

Â³äòåïåð ñòîëè÷í³ çàáóäîâ-
íèêè ïëàòèòèìóòü ì³ñòó äåùî
ìåíøå. Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäà çíèçèëà ðîçì³ð ïàéî-
âèõ âíåñê³â íà ñòâîðåííÿ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ìåðåæ. Íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é Ìàðèíà
Ëóêàøèíà ââàæàº, ùî òàêå ð³-
øåííÿ — êðîê íàçóñòð³÷ çàáó-
äîâíèêàì, ÿê³ â óìîâàõ êðè-
çè âñå æ ïðîäîâæóþòü ïðàöþ-
âàòè. Êð³ì òîãî, çìåíøåííÿ
âíåñê³â óçãîäæåíå ³ç çàêîíî-
äàâñòâîì. Â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ
ïðèéìàëè Âåðõîâíà Ðàäà òà
Êàáì³í.

“Êåðóþ÷èñü çàêîíîì ïðî
ñòîëèöþ, Êè¿âðàäà íå çíèæó-
âàëà ðîçì³ðó âíåñê³â. À âò³ì,
çíàþ÷è ïðî çàêîíîäàâ÷³ çì³-
íè, çàáóäîâíèêè “çàìîðîæóâà-
ëè” îá’ºêòè, äåõòî ç 7.30 ÷åêàâ
ó íàñ ï³ä äâåðèìà ³ç çàêëèêà-
ìè çâ³ëüíèòè â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñ-
ò³. Íàïîâíåííÿ ö³ëüîâîãî ôîí-
äó ïðè öüîìó íåäîâèêîíóâà-
ëîñÿ,— ïîÿñíèëà ïàí³ Ëóêà-
øèíà. Òèì ÷àñîì îêðåì³ ó÷àñ-

íèêè áóä³âåëüíîãî ðèíêó ïðî-
äîâæóâàëè ïðàöþâàòè é ÷åñíî
ïëàòèòè. “Ëèøå çà äâà äí³ äî
ñåñ³¿ íà ðàõóíîê íàä³éøëî 6,5
ìëí ãðí â³ä çàáóäîâíèê³â”,—
ñêàçàëà íà÷àëüíèê ÃÓ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é. Àáè äîáðî-
ñîâ³ñí³ çàáóäîâíèêè ä³ñòàëè
äîäàòêîâèé ñòèìóë äëÿ ðîáî-
òè, ô³íàíñèñòè ÊÌÄÀ ðîçðî-
áèëè ïðîåêò çìåíøåííÿ â³ä-
ðàõóâàíü.

Äîñ³ ðîçì³ð ïàéîâèõ âíåñê³â
ñòàíîâèâ ó ñåðåäíüîìó 15—16 %
íåæèòëîâîãî áóä³âíèöòâà òà
ìàéæå 9 % æèòëîâîãî. Â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè,
â³äòåïåð âîíè ñòàíîâèòèìóòü
10 ³ 5 % â³äïîâ³äíî. Çíèæåííÿ
âíåñêó ìàº ÷³òêó ãðàäàö³þ çà-
ëåæíî â³ä ö³ëüîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ îá’ºêò³â. Òàê, âíåñêè â³ä
áóä³âíèöòâà åë³òíîãî æèòëà
çíèæåíî íà 15 % â³ä ïîïåðåä-
íüîãî, â³ä áóä³âíèöòâà êîòå-
äæ³â — íà 23 %. Ðîçì³ð ïàéî-
âî¿ ó÷àñò³ â³ä áóä³âíèöòâà ãîòå-
ë³â çìåíøåíî íà 13,3 %, àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ òà îô³ñíèõ ïðè-
ì³ùåíü — íà 31,4 %. Äèôåðåí-

ö³éîâàíî ïàéîâ³ âíåñêè ï³ä-
ïðèºìñòâ ïðîìèñëîâîñò³.

Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî çà
çìåíøåííÿ â³äñîòêà â³äðàõó-
âàííÿ “áàçó”, â³ä ÿêî¿ öåé â³ä-
ñîòîê íàðàõîâóþòü, çíà÷íî
ðîçøèðåíî. Ó çàêîíîäàâñòâ³
çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ðîçì³ð âíåñ-
êó òåïåð çàëåæèòü â³ä çàãàëü-
íî¿ âàðòîñò³ îá’ºêòà. “ßêùî
äîñ³ â³äñîòîê áðàëè â³ä êîøòî-
ðèñíî¿ âàðòîñò³, òî òåïåð — â³ä
çàãàëüíèõ âèòðàò çàáóäîâíè-
êà”,— ïîÿñíèëà Ìàðèíà Ëó-
êàøèíà. Áðàòèìóòü äî óâàãè
âñ³ âèòðàòè, ïî÷èíàþ÷è â³ä
ï³äãîòîâêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
³ çàâåðøóþ÷è çäà÷åþ îá’ºêòà.
Âñ³ çàòðàòè çàáóäîâíèê ìóñèòü
çàäîêóìåíòóâàòè. À âò³ì, çà
ñëîâàìè ïàí³ Ëóêàøèíî¿, öå
íå îçíà÷àº, ùî ï³ñëÿ çìåíøåí-
íÿ â³äñîòêà ³ç çàáóäîâíèêà
ôàêòè÷íî áðàòèìóòü á³ëüøå.
“Ìè ï³äðàõóâàëè, ùî îòðèìà-
ºìî ïðèáëèçíî íà 15—16 %
ìåíøå. Àëå, ç îãëÿäó íà âàæ-
ëèâ³ñòü áóä³âíèöòâà, îñîáëèâî
æèòëîâîãî, òàêèé êðîê ââàæà-
ºìî îá´ðóíòîâàíèì”,— çàóâà-
æèëà íà÷àëüíèê ÃÓ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é.

Çà äàíèìè ÃÓ ô³íàíñ³â
ÊÌÄÀ, òîð³ê íàäõîäæåííÿ â³ä
ïàéîâèõ âíåñê³â ñòàíîâèëî 1,7
ìëðä ãðí. Öüîãî ðîêó ïåðåä-
áà÷àëè îòðèìàòè 1,45 ìëðä
ãðí. “Çà ï³äñóìêàìè äåâ’ÿòè
ì³ñÿö³â, ö³ ïëàíè ïðàêòè÷íî
âèêîíàíî. Àëå ç âåðåñíÿ ïî-
÷àëèñÿ çàòðèìêè íàäõî-
äæåíü”,— ïîâ³äîìèâ íà÷àëü-
íèê ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ
Â³êòîð Ïàäàëêà. Îòîæ öüîãî
ðîêó ïàéîâèõ âíåñê³â î÷³êó-
þòü äî 950 ìëí ãðí

Ñòîëè÷íèì äîðîãàì äàäóòü ñâ³òëî

Ó íàñòóïíîìó ðîö³ ó ñòîëèö³
îáëàäíàþòü 43 ñâ³òëîôîðíèõ
îá’ºêòè. Íà íèõ óñòàíîâëÿòü ìàé-
æå 430 ñâ³òëîôîð³â. Ïðî öå “Õðå-
ùàòèêó” ðîçïîâ³â çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà êîìïàí³¿ “Êè¿âäîðñåð-
â³ñ” Ìèêîëà Îíèùåíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, äî ê³íöÿ 2011-ãî ó ñòî-
ëèö³ ï³äãîòóþòü ùå 62 ñâ³òëîôîð-
íèõ îá’ºêòè. Íèìè îáëàøòóþòü
óñ³ ðàéîíè Êèºâà, îñîáëèâî Ë³-
âîáåðåææÿ.

Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ïðîåêòó ³ ïå-
ðåë³êó âóëèöü, íà ÿêèõ áóäóâàòè-
ìóòü íîâ³ ñâ³òëîôîðè, ôàõ³âö³ íà-
ñàìïåðåä âðàõîâóâàëè äàí³ ÄÀ²
ùîäî ê³ëüêîñò³ äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíèõ ïðèãîä ó öèõ ì³ñöÿõ, à
òàêîæ ïðîõàííÿ êèÿí. Îáãîâîðþ-
âàëè ïîòðåáó âñòàíîâëåííÿ îá’ºê-
ò³â íà ä³ëÿíêàõ äîð³ã íåïîäàë³ê
øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäê³â ³ ë³êàðåíü,
äå ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè íå ðåãó-
ëüîâàí³. Íîâó ïðîãðàìó ðîçãëÿ-
íóòü íà îäí³é ³ç íàéáëèæ÷èõ ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè. Òèì ÷àñîì, â³äïî-
â³äíî äî ä³þ÷î¿, äî ê³íöÿ íèí³ø-

íüîãî ðîêó íà äîðîãàõ ì³ñòà ïå-
ðåäáà÷åíî îáëàøòóâàííÿ 20 íî-
âèõ ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â, 12 ³ç
ÿêèõ óæå ñüîãîäí³ “ï³äìîðãóþòü”
ï³øîõîäàì ³ àâòîìîá³ë³ñòàì Äàð-
íèöüêîãî, Øåâ÷åíê³âñüêîãî, Ïå-
÷åðñüêîãî, Äí³ïðîâñüêîãî, Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî òà Îáîëîíñüêîãî
ðàéîí³â. Äî çàçäàëåã³äü çàïëàíî-
âàíèõ äîäàäóòü ùå ÷îòèðè îá’ºê-
òè, ÿê³ ìåð îñîáèñòî äîðó÷èâ
âñòàíîâèòè íà ïðîõàííÿ êèÿí.

Ïîñòóïîâî òàêîæ çàì³íþþòü
ñòàð³ ëàìïîâ³ ñâ³òëîôîðè íà ñâ³ò-
ëîä³îäí³ (ç öèôðîâèì òàáëî â³ä-
ë³êó ÷àñó äëÿ ï³øîõîä³â) òà ó äå-
ÿêèõ ì³ñöÿõ (íà ïðîõàííÿ Óêðà-
¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ) — ³ç
ïðèñòðîÿìè çâóêîâîãî ïîâ³äîì-
ëåííÿ. Äî ê³íöÿ ðîêó çä³éñíÿòü
îíîâëåííÿ íà 295 ïåðåõðåñòÿõ, äå
äîäàòêîâî ïëàíóþòü çàì³íèòè íà
íîâ³ 1285 ñâ³òëîôîð³â. 2261 òàêèé
ïðèñòð³é, ùî âæå âäàëîñÿ âñòàíî-
âèòè ó ñòîëèö³, îá³éøëèñÿ ì³ñü-
êîìó áþäæåòó â 12,3 ìëí ãðèâåíü.

Îäíàê, ÿê âèÿâèëîñÿ, ïèòàííÿ

âñòàíîâëåííÿ òàêîãî âàæëèâîãî
îá’ºêòà, ÿê ñâ³òëîôîð ó ì³ñò³ âè-
ð³øóºòüñÿ íå òàê óæå é øâèäêî,
à òèì ïà÷å äåøåâî. Îñíàùåííÿ
ïåðåõðåñòÿ êîøòóº â ñåðåäíüîìó
60—100 òèñ. ãðí, à çàì³íà ñòàðî-
ãî îáëàäíàííÿ íà íîâå — äî 50
òèñ. ãðí. Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðà-

óíêàìè, â ñóì³ “òðèêîë³ðí³ ïî-
ì³÷íèêè” îá³éäóòüñÿ öüîãîð³÷íî-
ìó ì³ñüêîìó áþäæåòó â 20,5 ìëí
ãðèâåíü.

Íåïðîñòèì º ³ ñàì ìåõàí³çì
âñòàíîâëåííÿ îäíîãî ñâ³òëîôîðà.
Ñïî÷àòêó ñêëàäàþòü ïðîåêò áó-
ä³âíèöòâà, ÿêèé ó ñåðåäíüîìó

òðèâàº ï³âòîðà ì³ñÿöÿ. Ïîò³ì çà-
áåçïå÷óþòü óñ³ òåõí³÷í³ âèìîãè
â³ä êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” — ùå
3—4 òèæí³. Ïðîåêò ïîãîäæóþòü ó
ÄÀ², ³ ëèøå ï³ñëÿ öüîãî çà ðîáî-
òó áåðåòüñÿ ðîáî÷à áðèãàäà. Ôàê-
òè÷íî ìîíòàæíèêè ïðàöþþòü íå
á³ëüøå 10 äí³â

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

На останній сесії Київради прийняли рішення про
зменшення розмір внес заб довни ів на розви-
то інфрастр т ри. Та им чином місь а влада
зробила ро наз стріч заб довни ам, я і в мо-
вах ризи все ж та и продовж ють працювати на
столичном рин . Пайов часть зменшили се-
редньом з 9 до 5 % за житловим б дівництвом та
з 17 до 10 % — за нежитловим. У КМДА розрахо-
в ють, що до інця ро обся внес ів ся не
950 млн рн.

Лише до інця нинішньо о ро на доро ах міста передбачено облашт вання 20 нових світлофорних об’є тів,
а наст пном в столиці обладнають 43 “три олірних помічни а”

Місь а влада зробила ро наз стріч заб довни ам, я і в мовах ризи все ж та и
продовж ють працювати на столичном рин
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Îêñàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Понад 1 тис. нових світлофорів план ють встановити
місті за три ро и. Ре лювальними пристроями облаш-
т ють понад 100 перехресть, поліпшивши та им чином
безпе дорожньо о р х . Та і технічні зміни передба-
чені "Про рамою ор анізації дорожньо о р х та йо о
безпе и на 2009—2012 ро и". На найближчій сесії Ки-
ївради до мент роз лян ть столичні деп тати.

Íà ïåðåõðåñòÿõ îáëàøòóþòü 430 ñâ³òëîôîð³â
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Ôðàêö³ÿ
ÁÞÒ
êðèòèêóº
ñàìà ñåáå
Äåïóòàòè õî÷óòü
îñêàðæèòè ó ñóä³ âëàñíå
ð³øåííÿ

Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Учора лідер фра ції БЮТ Київра-
ді Оле сандр Зінчен о роз рити -
вав підвищення тарифів на проїзд

ромадсь ом транспорті. Відпо-
відне рішення бютівці мають намір
ос арж вати в Антимонопольном
омітеті й с ді. Навіть незважаючи
на те, що фра ція БЮТ сама ж за
це рішення й олос вала, а пан
Зінчен о йо о ініціював. Не задо-
волені БЮТ і підвищенням ом -
нальних платежів для певних ате-
орій юридичних осіб. Соратни ам
пані Тимошен о стало ш ода офі-
сів політичних партій і абінетів
чиновни ів.

Ó÷îðà ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ Îëåê-
ñàíäð Ç³í÷åíêî íà âëàñí³é ïðåñ-êîíôåðåí-
ö³¿ çä³éíÿâ ãàëàñ ïðîòè ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
ó ñòîëèö³. Çîêðåìà é êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â
äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á. Íàãàäàºìî, çà ðàõóíîê
ñóòòºâîãî ï³äâèùåííÿ ö³í íà ïîñëóãè ÆÊÃ
äëÿ áàãàòèõ, ì³ñòî õî÷å óíèêíóòè ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â äëÿ íàñåëåííÿ. Ïðîòå ë³äåð êè-
¿âñüêèõ áþò³âö³â áà÷èòü ñèòóàö³þ ³íàêøå.
"Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî äóæå äîðîãà ö³íà òàêèì
ïîïóë³ñòñüêèì ³ìïðîâ³çàö³ÿì êè¿âñüêîãî ìå-
ðà",— çàçíà÷èâ ïàí Ç³í÷åíêî. Éîãî äóæå
îáóðèëî äåñÿòèðàçîâå ï³äâèùåííÿ ö³í íà
ïîñëóãè ÆÊÃ íå ò³ëüêè ç³ ñòðèïòèç-áàð³â, à
é ç îô³ñ³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà äåðæàâíèõ
ñòðóêòóð. "Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà, êè¿âñüêà
ìåð³ÿ çíàõîäÿòüñÿ â îäíîìó ïóíêò³ ç í³÷íè-
ìè êëóáàìè ³ ñòðèïáàðàìè",— îáóðþâàâñÿ
ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³. Áþò³âö³ ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò
ñêàñóº â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ÊÌÄÀ. Â ³íøî-
ìó ðàç³ âîíè ãîòîâ³ çâåðòàòèñÿ äî ñóäó.

Àíàëîã³÷í³ êîíòðçàõîäè ïàí Ç³í÷åíêî ïî-
îá³öÿâ ³ ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³í íà ïðî¿çä ó
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Ö³êàâî, ùî ë³äåð
ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ âèñëîâèâ îáóðåí-
íÿ ïðîòè íîâèõ òàðèô³â íàâ³òü ïîïðè òå, ùî
ñàì áðàâ íàéàêòèâí³øó ó÷àñòü ó ¿õí³é ðîç-
ðîáö³. Íàãàäàºìî, Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî º
ãîëîâîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè ùîäî âèâ÷åííÿ ñè-
òóàö³¿ â òðàíñïîðòí³é ãàëóç³ Êèºâà. Ùå 30
âåðåñíÿ, çà ¿¿ ðåêîìåíäàö³ºþ, Êè¿âðàäà,
çîêðåìà é ôðàêö³ÿ ÁÞÒ, ïðîãîëîñóâàëà çà
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³. Â÷îðà ïàí Ç³í÷åíêî ïðî
öå âîë³â íå çãàäóâàòè. Íàòîì³ñòü îáóðþâàâ-
ñÿ òèì, ùî â ð³øåíí³, í³áèòî, íåìàº öèô-
ðè ó 1,5 ³ 2 ãðèâí³ çà îäíîðàçîâèé ïðî¿çä.
Àëå íàãàäàºìî, ñåðåä òîãî, ùî òîä³ çàòâåð-
äèëè äåïóòàòè, º ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðî-
¿çíîãî êâèòêà ó ìåòðî äî 80 ãðí íà ì³ñÿöü,
à â íàçåìíîìó òðàíñïîðò³ — äî 60 ãðí. Ãî-
âîðèòè ïðè öüîìó ïðî îäíîðàçîâèé ïðî¿çä
çà 50 êîï³éîê, ïðèíàéìí³ äèâíî. Òàê ñàìî,
ÿê ³ êðèòèêóâàòè ì³ñüêó âëàäó çà òå, ùî âî-
íà âèêîíóº ðîçïîðÿäæåííÿ äåïóòàò³â. Ó äî-
êóìåíò³ (ïîâíèé òåêñò ïîäàíî â ¹ 187
(3177) ãàçåòè "Õðåùàòèê") ÊÌÄÀ çîáîâ’ÿ-
çàíî "çä³éñíèòè íåãàéíó ðåàë³çàö³þ âèñíîâ-
ê³â òà ðåêîìåíäàö³é, íàïðàöüîâàíèõ ðîáî-
÷îþ ãðóïîþ". À âîíè, ÿê â³äîìî, íàä³éøëè
äî Êè¿âðàäè çà ï³äïèñîì ñàìå Îëåêñàíäðà
Ç³í÷åíêà. Òîæ ó÷îðàøíÿ çàÿâà ïîë³òèêà
á³ëüøå íàãàäóº ñïðîáè óìèòè ðóêè â³ä íå-
ïîïóëÿðíîãî, àëå âèìóøåíîãî ð³øåííÿ. Ó
ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì "Õðåùàòèêà" â³í
³ ñàì âèçíàâ — ï³äâèùèòè ö³íó íà ïðî¿çä
áóëî âêðàé ïîòð³áíî, ³ öèôðà 2 ãðí çà ïî-
¿çäêó ñòàëà ïëîäîì êîìïðîì³ñó. "Áî ç’ÿâè-
ëèñÿ öèôðè, ÿê³ âêàçóâàëè, ùî ìîæå áóòè
íå 2 ãðèâí³, à òðè ÷è ï’ÿòü",— ç³çíàâñÿ äå-
ïóòàò

Êèÿí ïî÷óëè
Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó ïðÿìîìó åô³ð³ 
ðîçâ’ÿçóâàâ ïðîáëåìè êèÿí

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

Уже традиційно Київсь ий місь-
ий олова Леонід Черновець ий
після п’ятнично о ефір про ра-
ми "Час мера", що виходить на
ТРК "Київ", з стрівся з иянами,
я і прийшли на м ніципальний
анал поділитися з ним своїми
проблемами. Керівни міста за-
певнив, що жодне прохання жи-
телів, я е надходить до ньо о,
не залишиться без ва и і
реа вання. А дея і питання ви-
рішив прямо на місці.

Чиновни ів зм сять
вор шитися

Êèÿíêà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà çâåðíóëà-
ñÿ äî ìåðà â³ä ³ìåí³ ìåøêàíö³â áóäèíê³â
43 ³ 41 íà âóëèö³ Àõìàòîâî¿. Ëþäè ñêàð-
æàòüñÿ, ùî ¿ì çàâàæàº ù³ëüíà çàáóäîâà.
"Íàñ íàìàãàþòüñÿ çàáåòîíóâàòè æèâ-
öåì",— çàÿâèëà êèÿíêà. Ìàòè òðüîõ ä³-
òåé ðîçïîâ³ëà, ùî ïåðåä áóäèíêîì, äå
æèâå áàãàòî ³íâàë³ä³â, ³ òàê óæå º äâ³ àâ-
òîìàã³ñòðàë³ ç ³íòåíñèâíèì ðóõîì, à òå-
ïåð ùå é äâ³ð çàáèðàþòü ï³ä çàáóäîâó.
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ, ùî â³ä-
ïîâ³äí³ ì³ñüê³ ñëóæáè îáîâ'ÿçêîâî ðîç-
ãëÿíóòü ñèòóàö³þ. "ß ïî÷óâ â³ä âàñ ³íôîð-
ìàö³þ, ³ â³ä öüîãî ìîìåíòó ìî¿ ÷èíîâíè-
êè çàâîðóøàòüñÿ",— çàïåâíèâ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà. Ìåð ïîîá³öÿâ çàòåëåôîíóâàòè æ³í-
ö³ é ðîçïîâ³ñòè, ÿê ñàìå âëàäà ðåàãóâà-
òèìå íà ñêàðãó. "ß íå çàñïîêîþñü, ïîêè
âàì íå ïîäçâîíþ",— ñêàçàâ ìåð.

Ірена Кільчиць а
виходить на робот

Ùå îäíà ìåøêàíêà Êèºâà ðîçïîâ³ëà
Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó, ùî ó ãðóäí³

çâåðòàëàñÿ äî íüîãî ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ "×àñ
ìåðà". ¯¿ ÷îëîâ³ê òðè ðîêè áóâ â Àôãàí³ñ-
òàí³, à ðîäèíà äîñ³ ïðîæèâàº ó ãóðòîæèò-
êó. Ïðîòå íå çâàæàþ÷è íà ï³äòðèìêó ìå-
ðà òà éîãî çàñòóïíèêà ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿
ñïðàâà íå ðóõàºòüñÿ ç ìåðòâî¿ òî÷êè — ðî-
äèíà íå ìîæå çàïèñàòèñÿ íà ïðèéîì ó ìå-
ð³¿. "Âàì íå òðåáà íà ïðèéîì. ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà íàðîäèëà äèòèíó ³ äíÿìè âèõîäèòü
íà ðîáîòó. ß ïåðåêàæó ¿é öþ ³íôîðìàö³þ.
Ìè äîòðèìóºìî êîæíîãî ñâîãî ñëîâà, òîæ
çðîáèìî âñå, àáè âàì äîïîìîãòè",— çà-
ïåâíèâ ìåð. Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â ïðèñóò-
í³ì, ùî âæå óõâàëåíî ïðîãðàìó, â³äïîâ³ä-
íî äî ÿêî¿ ëþäÿì ìîæíà áóäå ïðèâàòèçó-
âàòè ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêàõ. ² ¿õíÿ ï³äâ³-
äîì÷³ñòü íå ìàòèìå çíà÷åííÿ. "Í³êóäè âî-
íè íå ïîä³íóòüñÿ. Ó ìåíå äëÿ öüîãî äî-
ñòàòíüî âëàäè. ²íøå ïèòàííÿ, ÷è âèñòà-
÷èòü ãðîøåé. Àäæå óðÿä âåäå ñïðàâó òàê,
ùî ìè íå îòðèìóºìî òðüîõ ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü. À öå äóæå âåëèêà ñóìà",— ðîçïîâ³â
ìåð êèÿíàì. Â³í òàêîæ çàïåâíèâ, ùî íà-
â³â ëàä ³ç êâàðòèðíèìè ÷åðãàìè. "ß ö³ë-
êîì çì³íèâ ñèòóàö³þ. Íà ìåíå íå ñïðàâ-
ëÿþòü âðàæåííÿ æîäí³ çàñëóãè. ß êåðó-
þñÿ ëèøå òàêèì: âè¿æäæàº íàøà áðèãàäà
ðàçîì ³ç ÒÐÊ, ³ ìè äèâèìîñÿ. ßêùî ñèòó-
àö³ÿ ãåòü ïîãàíà, òî íàì îäíàêîâî, ÿê³ çà-
ñëóãè,— ìè äàºìî ïîìåøêàííÿ",— ñêàçàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà. Â³í ðîçïîâ³â, ùî â ñòî-
ëèö³ íàðàç³ º ðîäèíè, ÿêèì äóæå ñêðóòíî,
íàïðèêëàä, êîëè ï'ÿòåðî ëþäåé æèâóòü â
îäí³é ê³ìíàò³ ³ ó äâîõ ³ç íèõ òóáåðêóëüîç
â³äêðèòî¿ ôîðìè. Òàêèì ñ³ì’ÿì, íàãîëîñèâ
ìåð, ì³ñòî äîïîìàãàòèìå ïåðøî÷åðãîâî.

Люди отові допома ати
Êèÿíêà Í³íà Ìèõàéë³âíà íàòîì³ñòü

ïðèéøëà çàïåâíèòè ìåðà ó ñâî¿é ï³äòðèì-
ö³ òà ãîòîâíîñò³ ïðàöþâàòè íà ïåðåìîãó
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ï³ä ÷àñ âè-
áîð³â. "Âè ìåí³ ñâîãî ÷àñó äóæå äîïîìîã-
ëè. Òðè äí³ òîìó ÿ áà÷èëà âàñ ïî òåëåáà-
÷åííþ ³ç Íàòàë³ºþ Çóáèöüêîþ, ³ â ìåíå
ç’ÿâèëîñÿ áàæàííÿ àêòèâíî äîïîìàãàòè",
— íàãîëîñèëà æ³íêà.

Несправедливості
по лад ть рай

Òå, ùî á³ëüø³ñòü êèÿí òóðáóº ñàìå
êâàðòèðíå ïèòàííÿ, ï³äòâåðäèëè ³ ñëî-
âà íàñòóïíî¿ ñï³âðîçìîâíèö³ ìåðà. Êè-
ÿíêà ðîçïîâ³ëà, ùî â íå¿ ìàòè ïîõèëî-
ãî â³êó, ÿêà íèí³ äóæå ïîãàíî ïî÷óâàº-
òüñÿ. Áàòüêî çàãèíóâ, ìàâ òðè îðäåíè,
àëå ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî
ìîæëèâó ó÷àñòü ó ìóí³öèïàëüíèõ æèò-
ëîâèõ ïðîãðàìàõ ö³º¿ ï³ëüãè í³äå íå âðà-
õîâóþòü. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñêàçàâ,
ùî ââàæàº òàêå ñòàâëåííÿ íåñïðàâåä-
ëèâèì. À òîìó îäðàçó äàâ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ âèâ÷èòè ñèòóàö³þ ³ íåãàéíî éîìó äî-
ïîâ³ñòè.

Ніхто не опиниться
на в лиці

Ìåøêàíêà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ðîç-
ïîâ³ëà ìåðó ïðî òå, ùî ì³ñöåâèé íà÷àëü-
íèê ÆÅÊó âèñåëÿº ¿¿ òà ä³òåé íà âóëèöþ.
Öþ ïðîáëåìó ìåð ðîçâ’ÿçàâ ïðÿìî íà ì³ñ-
ö³. "Ïîêè ÿ æèâó, í³õòî âàñ íå âèñåëèòü.
Ñï³òü ñïîê³éíî ³ æèâ³òü ñïîê³éíî",— çà-
ÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Місто пра не
допома ати сім

Êèÿíêà Þë³ÿ ²âàí³âíà æèâå â ñòîëèö³
ç 1968 ðîêó, ¿¿ íàïðàâèëè ñþäè ïðàöþâà-
òè ÿê ìîëîäîãî ñïåö³àë³ñòà. ª âèõîâàí-
êîþ äèòÿ÷îãî áóäèíêó. Íèí³ ¿é äîâîäèòü-
ñÿ ìåøêàòè â îäí³é ê³ìíàò³ ïëîùåþ 19
êâàäðàòíèõ ìåòð³â ³ç äâîìà äîðîñëèìè
ä³òüìè, ä³ëèòè ³ç äî÷êîþ îäíå ë³æêî. Ñèí
ñïèòü íà êóøåòö³. Òîæ æ³íêà çâåðíóëàñÿ
äî ìåðà ³ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè ¿ì ïî-
ë³ïøèòè æèòëîâ³ óìîâè. Ñòîëè÷íèé ãî-
ëîâà çàïåâíèâ, ùî ì³ñòî îáîâ’ÿçêîâî öå
çðîáèòü, àëå ÷åñíî ç³çíàâñÿ, ùî øâèäêî
öüîãî íå áóäå

Мер Києва Леонід Черновець ий знайшов теплі слова для всіх, хто прийшов до ньо о зі своїми проблемами
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НН ОО ВВ ИИ НН ИИ
Ôîíäîâèé ðèíîê ïî÷èíàº
îæèâàòè

Ó÷îðà, íà 13.30, ñåðåä êîìïàí³é, çà ö³ííè-
ìè ïàïåðàìè ÿêèõ ïðîéøëè óãîäè, çàô³êñîâà-
íî âèñõ³äíèé ðóõ êîòèðóâàíü. Âîäíî÷àñ, øè-
ðîêèé ³íäåêñ óêðà¿íñüêîãî ôîíäîâîãî ðèíêó,
ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ ô³íàíñîâèì ïîðòàëîì
FundMarket UAI-50 (óêðà¿íñüêèé ³íäåêñ âçâà-
æåíèé), ïîêàçóº çðîñòàííÿ íà 2,44 %, ï³äíÿâ-
øèñü äî ð³âíÿ 24,25 ïóíêòó. Íà äóìêó ó÷àñíè-
ê³â ðèíêó, íàðàç³ íà ôîíäîâîìó ðèíêó ïîì³ò-
íà ñòàá³ë³çàö³ÿ â ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåê-
òèâ³, ÿêà ìîæå ñïðèÿòè ïîâåðíåííþ ³íîçåì-
íèõ ³íâåñòîð³â íà â³ò÷èçíÿíèé ôîíäîâèé ðè-
íîê. Õî÷à ïðî çðîñòàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ çàö³-
êàâëåíîñò³ íåðåçèäåíò³â ó ïðèäáàíí³ óêðà¿í-
ñüêèõ á³ðæîâèõ ïàïåð³â, ÿê öå ïðîãíîçóâàëè ùå
íà ïî÷àòêó îñåí³, ìîæíà çàáóòè ó êðàùîìó ðà-
ç³ äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Ïîêè ùî ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ ö³í íà àêö³¿ íàñòóïíèõ
åì³òåíò³â: ÂÀÒ “Óêðíàôòà” (ÏÔÒÑ: UNAF) 
(+ 20,62 %), ÂÀÒ “Àë÷åâñüêèé ìåòàëóðã³éíèé
êîìá³íàò” (ÏÔÒÑ: ALMK) (+ 8,21 %), ÂÀÒ
“Ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò Àçîâñòàëü” (ÏÔÒÑ:
AZST) (+ 7,14 %), ÂÀÒ “Àâä³¿âñüêèé êîêñîõ³-
ì³÷íèé çàâîä” (ÏÔÒÑ: AVDK) (+ 7,14 %),
ÂÀÒ “Ï³âäåííèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîì-
á³íàò” (ÏÔÒÑ: PGZK) (+ 5,25 %).

Ë³äåð çðîñòàííÿ — ÂÀÒ “Äí³ïðîîáëåíåðãî”
(ÏÔÒÑ: DNON) (+ 47,06 %).

Ïîïèò ïàäàº íà òàê³ àêö³¿: ÂÀÒ “Çàïîð³çü-
êèé çàâîä ôåðîñïëàâ³â” (ÏÔÒÑ: ZFER) 
(- 4,55 %), ÂÀÒ “Ôàðìàê” (ÏÔÒÑ: FARM) 
(- 2,50 %), ÂÀÒ “ªíàê³¿âñüêèé ìåòàëóðã³éíèé
çàâîä” (ÏÔÒÑ: ENMZ) (- 1,33 %)

Ì³æáàíê³âñüêèé äîëàð 
ïðîäîâæóº çíèæóâàòèñÿ

Ó÷îðà íà óêðà¿íñüêîìó ì³æáàíê³âñüêîìó âà-
ëþòíîìó ðèíêó ö³íè íà àìåðèêàíñüêó âàëþ-
òó ïðîäîâæóâàëè çíèæóâàòèñÿ.

Çîêðåìà, íà ì³æáàíêó òîðãè ùîäî äîëàðà
ÑØÀ â³äêðèëèñÿ òàêèì êîòèðóâàííÿì —
5,8650/5,9850, äî 11.00 ö³íè çíèçèëèñÿ:
5,8200/5,8700, à äî 12.00 â³äêîòèëèñÿ äî
5,8450/5,8800. Äî çàêðèòòÿ ö³íîâ³ ð³âí³ âñòà-
íîâèëèñÿ íà òàêèõ ïîçíà÷êàõ: 5,8400/5,8650.
Î 15.00 ÍÁÓ îãîëîñèâ ïðî ³íòåðâåíö³þ íà ðè-
íîê ç âàëþòíî¿ ïàðè USD/UAH —
5,8000/5,8500, ïî EUR/UAH — 7,4000/7,4600.

Íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó ö³íè
íà âàëþòíó ïàðó ºâðî — äîëàð ñüîãîäí³ çì³-
íþâàëèñÿ â ä³àïàçîí³ 1,2735/1,2895. Ðèíîê ºâ-
ðî — ãðèâíÿ â³äêðèâñÿ òàêèì ³íäèêàòèâíèì
êîòèðóâàííÿì: 7,5085/7,6725. Äî 11.00 ö³íè
îäðàçó çà äîëàðîì çíèçèëèñÿ 7,4505/7,5245, à
äî 12.00 çðîñëè äî  7,4965/7,5515. Äî çàêðèò-
òÿ òîðãîâî¿ ñåñ³¿ ö³íîâ³ ïîêàçíèêè ç EUR/UAH
çíîâó çíèçèëèñÿ: 7,4860/7,5280

ÍÁÓ âñòàíîâèòü 
ºäèíèé êóðñ âàëþò

Ó÷îðà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî
ïðîâ³â êîíñóëüòàö³¿ ç ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Óêðà¿íè (ÍÁÓ) Âîëîäèìèðîì Ñòåëüìà-
õîì, íà ÿêèõ áóëî äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ ùî-
äî ôîðìóâàííÿ íà öüîìó òèæí³ ºäèíîãî êóð-
ñó íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó, ãîò³âêîâîìó
ðèíêó é îô³ö³éíîãî êóðñó. Ïðî öå ãëàâà äåð-
æàâè çàÿâèâ ñüîãîäí³ æóðíàë³ñòàì íà Áóêîâè-
í³ â ðàéöåíòð³ Âèæíèöÿ.

ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ãëàâè äåðæàâè,
Ïðåçèäåíò çàçíà÷èâ, ùî “âñ³ êóðñè áóäå ïðè-
âåäåíî äî ºäèíîãî êóðñó”. Â³í òàêîæ íàãîëî-
ñèâ, ùî ÍÁÓ çðîáèòü óñå äëÿ òîãî, ùîá ïðî-
ïîçèö³é âàëþòè íà ðèíêó âèñòà÷àëî, ³ äîäàâ,
ùî íåçàáàðîì ÍÁÓ çí³ìå çàáîðîíó ùîäî äî-
ñòðîêîâîãî çíÿòòÿ äåïîçèò³â. “Ìè ïîðîçóì³-
ºìîñÿ ç âêëàäíèêàìè. Êîøòè ëþäåé ó áàíêàõ
ãàðàíòîâàíî äåðæàâîþ”,— ñêàçàâ Â³êòîð
Þùåíêî. Ãëàâà äåðæàâè íàãîëîñèâ, ùî áóäå
âæèòî âñ³õ ïîòð³áíèõ çàõîä³â, ùîá çáåðåãòè
ñòàá³ëüíó ãðèâíþ ³ â³äíîâèòè äîâ³ðó äî íå¿.
“Ìè ðîçïî÷èíàºìî çàõîäè ç³ çì³öíåííÿ ãðèâ-
í³”,— íàãîëîñèâ Â³êòîð Þùåíêî.

Êð³ì òîãî, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàêëèêàâ óñ³õ
ãðîìàäÿí ³ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèòèñÿ äî ñòàá³-
ë³çàö³éíèõ çàõîä³â, ÿê³ ñüîãîäí³ ïðîïîíóþòü
äëÿ âèõîäó ç åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â äåðæàâ³. Òà-
êîæ ãëàâà äåðæàâè íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³
óõâàëåíîãî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ àíòèêðèçîâîãî
çàêîíîïðîåêòó. “Öå ñòàá³ë³çàö³éíèé ïàêåò, éî-
ãî äîñèòü, ùîá çíÿòè ïèòàííÿ åêîíîì³÷íîãî
íåñïîêîþ”,— ñêàçàâ Ïðåçèäåíò

Під от вав Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”
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Îëåêñàíäð ÊÐÀÑÎÂÈÖÜÊÈÉ:

“Êíèæîê â Óêðà¿íó 
âåçòèìóòü çíà÷íî ìåíøå”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð âèäàâíèöòâà “Ôîë³o” ïðîãíîçóº 
ïåðåðîçïîä³ë êíèæêîâîãî ðèíêó Êèºâà íà êîðèñòü 
â³ò÷èçíÿíèõ êíèãîâèäàâö³â
Світова фінансова риза та е о-
номічна нестабільність почали
впливати на споживчий рино
раїни, наслід ом чо о може
стати йо о переформат вання.
Я що раніше про риз заявля-
ли б дівельні омпанії, метал р-
ійні омбінати і бан и, то нара-
зі риза почала бити і по се -
мент мало о та середньо о
підприємництва, що працює на
споживчом рин раїни. Я
стало відомо "Хрещати ", че-
рез оливання рсів іноземних
валют незабаром столиці по-
дорожчають ниж и, завезені з
Росії. Через це иївсь ий рино
ни отрейдерів та ни овидав-
ництва б де переформатовано,
від чо о ви рають саме вітчиз-
няні підприємці. Одна же вліт-

з прилав ів зни не низ а
нижо , і на рин б де дефі-
цит: російсь і підприємці поч-
н ть с ороч вати постачання в
У раїн через низь рентабель-
ність. Про тенденції та динамі
на ниж овом рин столиці
"Хрещати " розповів енераль-
ний дире тор видавництва "Фо-
ліo" Оле сандр Красовиць ий.

— ßê³ òåíäåíö³¿ íàðàç³ äîì³íóþòü íà
êíèæêîâîìó ðèíêó ñòîëèö³? ×è ïîçíà÷àº-
òüñÿ ñâ³òîâà ô³íàíñîâà êðèçà íà éîãî äè-
íàì³ö³?

— Ó ñåðåäíüîìó ïàä³ííÿ êóðñó ãðèâí³ äî
äîëàðà ³ â³äïîâ³äíî äî ðóáëÿ âïëèâàº íà
äèíàì³êó ö³í íà êíèæêè, îñê³ëüêè ðîñ³é-
ñüêèé ðóáëü òðèìàº ïðèáëèçíî 30 â³äñîò-
ê³â ó ö³í³ âèäàííÿ. Âàëþòíà ñêëàäîâà —
öå ò³ëüêè ïàï³ð. ßêùî â³í äîðîæ÷àº, òî ³
êíèæêà íà ÿêèéñü ïðîöåíò êîøòóº á³ëü-
øå. Àëå âàðò³ñòü ïàïåðó â ö³í³ ñòàíîâèòü
1/4 àáî 1/5. ²íø³ ñêëàäîâ³ äî òîâàðó íå
ïðèâ’ÿçàí³. Â³äïîâ³äíî ðîñ³éñüêà êíèæêà
íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó êîøòóâàòèìå äî-
ðîæ÷å ïðîïîðö³éíî êóðñó, òîä³ ÿê âèäà-
íà òóò — ëèøå íà 5—7 â³äñîòê³â, ùî íå
äóæå âïëèâàº íà ö³íó. Ùîðàçó, êîëè êóðñ
ãðèâí³ ïàäàº ùîäî äîëàðà, ïîò³ê ðîñ³é-
ñüêèõ âèäàíü â Óêðà¿íó ð³çêî çíèæóºòüñÿ
ç äâîõ ïðè÷èí. Òîðãîâö³, ÿê³ âåçóòü ñþäè
êíèæêè, ÿê ïðàâèëî, áåðóòü ¿õ íà ðåàë³-
çàö³þ, à òîìó çà íèí³øí³ì êóðñîì ïîâèí-
í³ ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà òîâàð, êóïëåíèé
óë³òêó. Çàðîá³òîê — äî 10 â³äñîòê³â, âòðà-
òè — 30 â³äñîòê³â, òîæ íàðàç³ ïðîäàâö³ “ó
ì³íóñ³”. Âàæêî ðîçðàõóâàòèñÿ çà ñòàðå, ³
â³äïîâ³äíî, íå ñïëàòèâøè çà íüîãî, âàæêî
âçÿòè íà ðåàë³çàö³þ íîâå. Îäíà ñêëàäî-
âà — ïîäîðîæ÷àííÿ ðîñ³éñüêî¿ êíèæêè.
²íøà — ïðîáëåìà ³ç âçàºìîðîçðàõóíêàìè
êíèãîòîðãîâö³â òà ¿õíÿ îáà÷ëèâ³ñòü: íå
áðàòè òîâàð, ÿêèé øâèäêî íå ïðîäàñòüñÿ

â Ðîñ³¿. Ö³ ÷èííèêè ïðèçâåäóòü äî òîãî,
ùî êíèæîê â Óêðà¿íó âåçòèìóòü çíà÷íî
ìåíøå. À ò³ âèäàííÿ, ÿê³ âñå-òàêè ïîòðàï-
ëÿòü íà ðèíîê, êîøòóâàòèìóòü äîðîæ÷å.
Òàêèì ÷èíîì òîâàð ó êíèãàðíÿõ ïîñòóïî-
âî “âèìèâàòèìåòüñÿ”, ïîñòóïîâî ïîëèö³
ïîðîæí³òèìóòü, à çãîäîì ¿õ ïî÷íóòü çàïîâ-
íþâàòè óêðà¿íñüê³ âèäàâíèöòâà. ² ùî
ãëèáøîþ áóäå êðèçà, òî á³ëüøå â³ò÷èçíÿ-
íèõ êíèæîê ç’ÿâëÿòèìåòüñÿ â íàøèõ ìà-
ãàçèíàõ. Ïðîòå âèãðàþòü ëèøå âåëèê³ â³ò-
÷èçíÿí³ êíèãîâèäàâö³, ÿê³ ìàþòü äîñòàò-
í³é òîâàðíèé çàïàñ íà ñêëàäàõ, ùî äàº ¿ì
çìîãó ãíó÷êî ðåàãóâàòè íà ïîòðåáè ðîç-
äð³áíî¿ òîðã³âë³. Àñîðòèìåíò ó êíèãàðíÿõ
çá³äí³º, ³ ì³ñöÿ äëÿ óêðà¿íñüêèõ êíèæîê
ñòàíå á³ëüøå. Îñê³ëüêè êðèçà ñèñòåìíà ³
â Ðîñ³¿, âèäàâíèöòâà çíà÷íî ñêîðî÷óþòü
âèðîáíèöòâî, òî â ëþòîìó-áåðåçí³ íàñòóï-
íîãî ðîêó, êîëè çíà÷íà ÷àñòèíà äåøåâèõ
âèäàíü ç ðèíêó “âèìèºòüñÿ”, ó êíèæêî-
âî¿ òîðã³âë³ áóäå ³íøå îáëè÷÷ÿ. Ò³ ìàãà-
çèíè, ÿê³ íå ïîñòðàæäàþòü ÷åðåç ï³äâè-
ùåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè àáî ³íø³ ÷èííèêè,
íàñàìïåðåä îð³ºíòóâàòèìóòüñÿ íà ïîñòà-
÷àííÿ óêðà¿íñüêîãî òîâàðó íåçàëåæíî â³ä
ìîâè, ÿêîþ íàïèñàíî êíèæêó: ÷è òî óêðà-
¿íñüêîþ, ÷è òî ðîñ³éñüêîþ. Òîìó çàãàëîì
â³ä êðèçè âåëèê³ âèäàâíèöòâà íå ò³ëüêè íå
ïîñòðàæäàþòü, à ùå é â³äâîþþòü ïåâí³
ïîçèö³¿ ó ðîñ³éñüêèõ. Íàòîì³ñòü íåâåëè-
êèì âèäàâíèöòâàì áóäå âàæêî.

— ßêó ÷àñòêó êè¿âñüêîãî êíèæêîâîãî
ðèíêó êîíòðîëþþòü ðîñ³éñüê³ êíèãîâèäàâ-
ö³ ³ òîðãîâö³, òà ÿêîþ ì³ðîþ â³äáóäåòüñÿ ïå-
ðåôîðìàòóâàííÿ öüîãî ðèíêó?

— 9/10 óñ³õ êíèæîê íà ðèíêó — ðîñ³é-
ñüêèé ³ìïîðò, òîä³ ÿê âèðîáëåí³ â Óêðà-
¿í³ — 1/10. Ãàäàþ, öÿ ÷àñòêà ÷åðåç òðè ì³-
ñÿö³ çðîñòå óäâ³÷³. Áóäå ñï³ââ³äíîøåííÿ
íå 9:1, à 8:2. Ïðîòå öå äóæå ïðèíöèïîâî
äëÿ âèäàâíèöòâà.

— ×è äàº çìîãó ³ñíóþ÷à íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâà áàçà âèäàâöÿì ³ òîðãîâöÿì óñï³øíî
ïðàöþâàòè íà ðèíêó, òà ÿê³ çàêîíè ùå ïî-
òð³áíî óõâàëèòè äëÿ ïîëåãøåííÿ æèòòÿ â³ò-
÷èçíÿíèì ï³äïðèºìöÿì?

— Ó êíèãîâèäàâö³â óñå ãàðàçä ³ç îïî-
äàòêóâàííÿì: ä³º ïîâíà ï³ëüãà ùîäî ïî-
äàòêó íà ïðèáóòîê òà ÏÄÂ. Òîìó äàë³ ïî-
ë³ïøóâàòè óìîâè ïðàö³ âèäàâöÿ í³êóäè.
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ êíèãîòîðãîâö³â, òî á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ ïðàöþþòü íà ðèíêàõ. Òîìó
íàâðÿä ÷è ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ÿêåñü çà-

êîíîäàâ÷å ðåãóëþâàííÿ, àäæå ñïî÷àòêó â
êðà¿íó ââîçèòüñÿ “÷îðíèé” ³ìïîðò, ÿêèé
ïîò³ì ³ ðåàë³çîâóþòü. Äî êíèæêîâèõ ìà-
ãàçèí³â äåðæàâà îáëè÷÷ÿì îñîáëèâî í³-
êîëè íå ïîâåðòàëàñÿ, ³ íàâðÿä ÷è ìîæíà
î÷³êóâàòè ÿêî¿ñü äîïîìîãè íèí³, ñàìå ÷å-
ðåç öå êíèãîâèäàííÿ â Óêðà¿í³ íå ðîçâè-
âàºòüñÿ. ßê³ çàõîäè äîïîìîæóòü ðîçâ’ÿ-
çàòè öþ ïðîáëåìó? Ò³ëüêè ïðÿìå äîòóâàí-
íÿ äîãîâîð³â îðåíäè. Íå ï³ëüãè íà îðåí-
äó â äåðæàâíèõ ïðèì³ùåííÿõ, ùî º íà-
ðàç³, à ñàìå ïðÿì³ äîòàö³¿. Òàê ïðàêòèêóº
óðÿä Ôðàíö³¿, ðîçâèâàþ÷è êíèãîòîðã³âëþ
â öåíòðàõ ì³ñò, äå çàëåæíî â³ä çîíè ðîç-
òàøóâàííÿ êíèãàðåíü âñòàíîâëåíî ïåâí³
ñòàâêè äîòàö³é, ùîá ¿ì áóëî ëåãøå ïëà-
òèòè îðåíäó.

— ßêà äèíàì³êà çðîñòàííÿ ðèíêó êíèãî-
òîðã³âë³ â Êèºâ³ ñêëàëàñÿ îñòàíí³ìè ðîêà-
ìè, ³ ÿê³ ïðîãíîçè ¿¿ ðîçâèòêó íàéáëèæ÷èì
÷àñîì?

— Íèí³øíüîãî ðîêó îáñÿã ïðîäàæó
êíèæîê ó Êèºâ³ íå çðîñòàâ. À ïðîòÿãîì
ïîïåðåäí³õ òðüîõ ó ãðîøîâîìó åêâ³âà-
ëåíò³ â³í çá³ëüøóâàâñÿ ùîð³÷íî íà 30—
35 â³äñîòê³â, ó íàòóðàëüíîìó âèðàæåí-
í³ — íà 20—25 â³äñîòê³â. Ó êðà¿í³ ðèíîê
êíèãîòîðã³âë³ ùîðîêó ñòàíîâèòü 300—
400 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Ñòîëè÷íà æ ÷àñò-
êà — 25 â³äñîòê³â. Çà ðàõóíîê òîãî, ùî
äîõîäè íàñåëåííÿ â Êèºâ³ âèù³, êíèæîê
òóò êóïóþòü á³ëüøå. Íàðàç³ æ ï³äñòàâ ãî-
âîðèòè ïðî ñòàãíàö³¿ êíèæêîâî¿ ãàëóç³
íå ìàþ, àäæå âîíà çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ
÷èííèê³â. Îáñÿã êíèãîòîðã³âë³ íå çì³-
íèòüñÿ, îäíàê íà ðèíêó â³äáóäåòüñÿ ïå-
ðåðîçïîä³ë íà êîðèñòü óêðà¿íñüêèõ âè-
äàâö³â

Розмовляв Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Обся столично о ниж ово о рин :
2001 рі — $15 млн
2002-й — $17 млн
2003-й — $20 млн
2004-й — $28 млн
2005-й — $40 млн
2006-й —$50 млн
2007-й — $70 млн
2008-й — $100 млн
2009-й — $100 млн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Обся ниж ово о рин столиць світ :
Мос ва — $ 230 млн
Лондон — $ 312 млн
Париж — $ 287 млн
Рим — $180 млн
То іо — $ 310 млн
Вашин тон — $ 290 млн
Київ — $100 млн
Пе ін — $ 220 млн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ó Êèºâ³ 
äåøåâøàº æèòëî

Çà ïåð³îä ç 1 æîâòíÿ äî 1 ëèñòîïàäà 2008
ðîêó ñåðåäíÿ ö³íà ïðîäàæó íîâèõ 1—3-ê³ì-
íàòíèõ êâàðòèð ó Êèºâ³ çíèçèëàñÿ íà 1,62 %
($ 42), òîáòî äî $ 2 572 çà 1 êâ. ì.

Ïðè öüîìó íàéäåøåâøèì çàëèøàâñÿ Äåñ-
íÿíñüêèé ðàéîí, ç ñåðåäí³ì ïîêàçíèêîì 
$ 1961/êâ. ì, íàéäîðîæ÷èé, ÿê ³ çàçâè÷àé,—
Ïå÷åðñüêèé, äå ñåðåäíÿ ö³íà ñòàíîâèëà 
$ 4391/êâ. ì.

Ç 1 æîâòíÿ äî 1 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ñå-
ðåäíÿ ö³íà ïðîäàæó 1—3-ê³ìíàòíèõ êâàð-
òèð íà âòîðèííîìó ðèíêó â Êèºâ³ çíèçè-
ëàñÿ íà 0,71 % ($ 26), àáî äî $ 3 596 çà 
1 êâ. ì.

Íàéäåøåâøèé Äåñíÿíñüêèé ðàéîí ³ç ñå-
ðåäí³ì ïîêàçíèêîì $ 2 751/êâ. ì, íàéäîðîæ-
÷èé — Ïå÷åðñüêèé, äå ñåðåäíÿ ö³íà ïðîäà-
æó ñòàíîâèëà $ 5 527/êâ. ì.

ßê óæå ïîâ³äîìëÿëè, Ì³íðåã³îíáóä îïóá-
ë³êóâàâ ïðîãíîç âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà æèòëà
íà 2009 ð³ê, çà ÿêèì íàñòóïíîãî ðîêó ñîá³-
âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà êâàäðàòíîãî ìåòðà ìî-
æå çðîñòè íà ðåêîðäí³ 23 %. Çìåíøåííÿ ïî-
ïèòó ïðèçâåëî íå äî çäåøåâëåííÿ êâàäðàò-
íîãî ìåòðà, à äî ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â áóä³â-
íèöòâà.

Íàãàäàºìî, ùî â Êèºâ³ ó âåðåñí³ òðîõè
ïîäåøåâøàëè êâàðòèðè. Òàê, çà äàíèìè
àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó áóä³âåëüíî-³íâåñòèö³é-
íî¿ êîìïàí³¿ “Kè¿â Æèòëî-²íâåñò”, ó âå-
ðåñí³ âàðò³ñòü æèòëà íà ïåðâèííîìó ðèíêó
Êèºâà çàëèøàëàñÿ ñòàá³ëüíîþ, ö³íà êâàð-
òèð åêîíîì-êëàñó çá³ëüøèëàñÿ íà 0,2 %,
á³çíåñ-êëàñó — çìåíøèëàñÿ íà 0,4 %, à âàð-
ò³ñòü ó ïðåì³óì-ñåãìåíò³ çðîñëà â ñåðåäíüî-
ìó íà 3,6 %

“Çàïîð³æñòàëü” 
çìåíøèëî îáñÿãè 
âèðîáíèöòâà

Çà ñëîâàìè ìåðà Çàïîð³ææÿ ªâãåíà Êàð-
òàøîâà, ÂÀÒ “Çàïîð³æñòàëü” çìåíøèëî îá-
ñÿãè âèðîáíèöòâà íà 50 %. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü
ùîäåííèé ìîí³òîðèíã ðîáîòè ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ. Òàêîæ íà 3 ëèñòîïàäà 2008 ðî-
êó íà 40 % çíèçèëàñÿ ïðîäóêòèâí³ñòü “Êðåì-
í³éïîë³ìåðà”.

Ìåð Çàïîð³ææÿ òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî íà
Çàïîð³çüêîìó ôåðîñïëàâíîìó çàâîä³ â ðîáî-
÷îìó ñòàí³ çàëèøèëàñÿ îäíà ï³÷, ðåøòà — â
ðåæèì³ ïðîñòîþ.

Êð³ì òîãî, çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, íà ãðó-
äåíü ÀâòîÇÀÇ ñêîðîòèòü îáñÿãè âèðîáíèö-
òâà äî 30 %.

ªâãåí Êàðòàøîâ òàêîæ ñêàçàâ, ùî íèí³ âå-
äóòüñÿ ïåðåãîâîðè ç Êàáì³íîì ïðî çíèæåí-
íÿ ö³í äëÿ çàâîä³â íà ñèðîâèíó, ãàç òà åëåê-
òðîåíåðã³þ.

Âîäíî÷àñ ì³ñüêà âëàäà çâåðíóëàñÿ äî óðÿ-
äó ç ïðîïîçèö³ºþ ïðîâåñòè çàñ³äàííÿ ç îá-
ãîâîðåííÿ ïðîáëåì ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåê-
ñó ðåã³îíó.

Íàãàäàºìî, ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò “Çàïî-
ð³æñòàëü” ïðîãíîçóâàâ ñêîðîòèòè ïðèáóòêè
çà ï³äñóìêàìè 2007 ðîêó íà 61,35 %

“Àâòîçàç” çóïèíÿº 
âèðîáíèöòâî

Ó÷îðà Çàïîð³çüêèé àâòîìîá³ëåáóä³âíèé çà-
âîä (ÇÀÒ “ÇÀÇ”) çóïèíèâ “ÀâòîÇÀÇìî-
òîð” — ìåë³òîïîëüñüêèé çàâîä, ùî âõîäèòü
äî ñòðóêòóðè ÇÀÇ ÿê ãîñïðîçðàõóíêîâå ï³ä-
ïðèºìñòâî, êîòðå âèïóñêàëî ìîòîðè äî àâ-
òîìîá³ë³â “Ñëàâóòà”, “Òàâð³ÿ-ï³êàï”, Sens.

Ïðåñ-ñëóæáà ÇÀÎ “ÇÀÇ” ñèòóàö³þ ç “Àâ-
òîÇÀÇìîòîð” íå êîìåíòóº.

Çà íåîô³ö³éíèìè äàíèìè, íàêàç ïðî çó-
ïèíêó âèðîáíèöòâà ä³ÿòèìå ç 3 ëèñòîïàäà äî
31 ãðóäíÿ 2008 ðîêó.

Ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà (ìàéæå 2 200
ëþäåé) â³äïðàâèëè ó â³äïóñòêè. Ïðîòÿãîì
äâîõ ì³ñÿö³â ïðîñòîþ âîíè îäåðæóâàòèìóòü
äâ³ òðåòèíè òàðèôíî¿ ñòàâêè.

ßê ïîâ³äîìëÿâ ÓÍ²ÀÍ, äíÿìè ÇÀÒ “ÇÀÇ”
ðîçïîâñþäèëî ³íôîðìàö³þ ïðî â³äíîâëåííÿ
âèïóñêó àâòîìîá³ë³â “Ñëàâóòà”, ÿê³ êîìïëåê-
òóâàëè ìåë³òîïîëüñüêèìè äâèãóíàìè

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Äîëàð ïðîäîâæóº ïàäàòè
Àíàë³òèêè ïðîãíîçóþòü ïîäàëüøå çì³öíåííÿ ãðèâí³
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора тор и на міжбан івсь ом
рин за інчилися падінням до-
лара, ос іль и відб валися в
діапазоні 5,87—5,95 рн за до-
лар США. Національний бан
У раїни виходив на міжбан ів-
сь ий рино із пропозицією про-
даж валюти по 5,85 рн/$, -
півлі — 5,8 рн/$. Тор и по єв-
ро — 7,45—7,55 рн/євро. Вод-
ночас Се ретаріаті Президента
вважають аде ватним ще ниж-
чий рс — 5,6—5,8 рн/$. Але
аналіти и пере онані, що реаль-
ним та аде ватним є рс
6,0 рн за долар.

Неле ий тиждень
Â óìîâàõ ãîñòðîãî äåô³öèòó äîëàðà ðå-

çåðâ³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó âèÿâëÿºòüñÿ
ÿâíî íåäîñòàòíüî. Òàê, ³ç ïî÷àòêó æîâò-
íÿ çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè ñêîðîòèëèñÿ
íà $ 2,5 ìëðä, á³ëüøó ÷àñòèíó ÿêèõ áóëî
âèòðà÷åíî íà ï³äòðèìêó ãðèâí³. Âîäíî÷àñ
ì³æíàðîäíå ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî Fitch
óñë³ä çà çíèæåííÿì óêðà¿íñüêîãî ñóâå-
ðåííîãî ðåéòèíãó çíèçèëî ðåéòèíãè 10
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â (“Ñâåäáàíê”, “Ôî-
ðóì”, “Ïðîêðåäèò”, “ÂÒÁ”, “Óêðñèá-
áàíê”, “Óêðñîöáàíê”, “Ïðàâåêñ-áàíê”,
“Îùàäáàíê”, “Óêðåêñ³ìáàíê”, “Íàäðà”),
à òàêîæ ïåðåãëÿíóëî â á³ê çíèæåííÿ ð³â-
í³ ï³äòðèìêè äîâãîñòðîêîâèõ ðåéòèíã³â
÷îòèðüîõ ³ç íèõ. ²íøå ðåéòèíãîâå àãåíò-
ñòâî Moody’s ïîâ³äîìèëî ïðî çíèæåííÿ
ñóâåðåííèõ ðåéòèíã³â Óêðà¿íè ç “ïîçè-
òèâíîãî” äî “ñòàá³ëüíîãî”. Ìèíóëîãî
òèæíÿ Moody’s çíèçèëî ðåéòèíãè çà äå-
ïîçèòàìè ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ 12 áàí-
ê³â çã³äíî ç íàö³îíàëüíîþ øêàëîþ, à òà-
êîæ ïîã³ðøèëî ïðîãíîç çà äåïîçèòàìè â
³íîçåìí³é âàëþò³ 21 áàíêó ç “ïîçèòèâíî-
ãî” äî “ñòàá³ëüíîãî”. Îäíàê ñòð³ìêå ñêî-
ðî÷åííÿ çîëîòîâàëþòíèõ ðåçåðâ³â çìóñè-
ëî Óêðà¿íó (ïîïðè çíèæåííÿ ñóâåðåííèõ
ðåéòèíã³â êðà¿íè, íàéá³ëüøèõ ì³ñò, à òà-
êîæ ïðîâ³äíèõ áàíê³â òà ï³äïðèºìñòâ)
çâåðíóòèñÿ äî Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî
ôîíäó ç ïðîõàííÿì íàäàòè êðåäèò çà ïðî-
ãðàìîþ standby, ÿêà ïåðåäáà÷àº âèä³ëåí-
íÿ êîøò³â äëÿ ïîêðèòòÿ äåô³öèòó ïëàò³æ-
íîãî áàëàíñó. Òàê, 26 æîâòíÿ ñòàëî â³äî-
ìî ïðî îòðèìàííÿ ãàðàíò³é ùîäî êðåäè-
òóâàííÿ Óêðà¿íè â ðîçì³ð³ $ 16,5 ìëðä,
ùî ñòàíîâèòü 50 % çîëîòîâàëþòíèõ ðå-
çåðâ³â äåðæàâè òà 800 % óêðà¿íñüêî¿ êâî-
òè òà º íàéá³ëüøèì êðåäèòîì ó ³ñòîð³¿
ÌÂÔ, ÿêèé â³í áóäü-êîëè íàäàâàâ ó òà-
êèõ ðîçì³ðàõ îäí³é êðà¿í³.

Міжбан івсь ий рино
Çà äàíèìè àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó áàíêó

“Ñâåäáàíê”, íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðåñóðñ-
íîìó ðèíêó óæå òðåò³é òèæäåíü ïîñï³ëü
çáåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äèñïðîïîðö³¿ ñòà-
âîê çàëåæíî â³ä ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè-
÷àëüíèêà. ßê ³ ðàí³øå, âåëèê³ â³ò÷èçíÿ-
í³ áàíêè òà áàíêè ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì
òîðãóâàëèñü íà ð³âí³ 10—20 % overnight.
Ñåðåäí³ òà äð³áí³ áàíêè, à òàêîæ ò³, ùî
ìàþòü äåô³öèò ë³êâ³äíîñò³,— íà ð³âí³
24—35 %. Ìèíóëîãî òèæíÿ Íàöáàíê ïðî-
ðåô³íàíñóâàâ êîìåðö³éí³ áàíêè íà çà-
ãàëüíó ñóìó 5081,1 ìëí ãðí. Ïðîòÿãîì
ìèíóëîãî òèæíÿ çàëèøêè êîëèâàëèñÿ íà
ð³âí³ 16,0 ìëðä ãðí òà áóëè íà äîñòàòíüî-
ìó ð³âí³ äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàí-
íÿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè. Ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ñòàëî â³äîìî ïðî íàì³ðè Íàöáàíêó çà-
ïðîïîíóâàòè íàñåëåííþ ñâî¿ äåïîçèòí³
ñåðòèô³êàòè. Òàêå ð³øåííÿ ïîâ’ÿçàíå ³ç
ìàñîâèì â³äïëèâîì ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç
áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè. Çà äàíèìè Íàöáàí-
êó, ïðîòÿãîì 20 äí³â æîâòíÿ áàíê³âñüê³
äåïîçèòè ñêîðîòèëèñÿ íà 17,6 ìëðä ãðí,
ç íèõ 13,5 ìëðä ãðí ñòàíîâëÿòü âêëàäè ô³-
çè÷íèõ îñ³á. Çá³ëüøåííÿ ãðîøîâî¿ ìàñè
ó â³ëüíîìó îá³ãó äî 32 % (íîðìà 25—27 %)
íåãàòèâíî âïëèâàº íà ³íôëÿö³éí³ ïðîöå-

ñè, à òàêîæ çìåíøóº ë³êâ³äí³ñòü áàíê³â-
ñüêîãî ñåêòîðó. Çã³äíî ç ïðîãðàìîþ ÍÁÓ,
ñåðòèô³êàòè ïðîäàâàòèìóòü ÷åðåç êîìåð-
ö³éí³ áàíêè â³ä ³ìåí³ ðåãóëÿòîðà òà ï³ä
éîãî ãàðàíò³¿. Êîøòè, çàëó÷åí³ â³ä ðîçì³-
ùåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ñåðòèô³êàò³â, çà-
ëèøàòèìóòü íà ðàõóíêàõ êîìåðö³éíèõ
áàíê³â ó âèãëÿä³ ðåô³íàíñóâàííÿ. Öåé çà-
õ³ä Íàöáàíêó ïîâèíåí ùå á³ëüøå ñòèìó-
ëþâàòè ñèòóàö³þ ùîäî ïîë³ïøåííÿ áàí-
ê³âñüêî¿ ë³êâ³äíîñò³ òà îäíî÷àñíî íåñòè-
ìå ïîçèòèâíèé åêîíîì³÷íèé åôåêò ó ðàì-
êàõ áîðîòüáè ç ³íôëÿö³ºþ.

Ціна питання
Ìèíóëîãî òèæíÿ êóðñ ãðèâí³ ùîäî äî-

ëàðà âïåðøå â ³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà-
¿íè äîñÿã ïîçíà÷êè 7,5 ãðí/$ ÑØÀ. Ïðî-
òå çàñòîñóâàííÿ àíòèêðèçîâèõ ä³é òà àê-
òèâíà ïîçèö³ÿ Íàöáàíêó íà ì³æáàíê³â-
ñüêîìó ðèíêó äàëè çìîãó ïîâåðíóòè êóðñ
íà ð³âåíü 5,87—5,95 ãðí/$.

Íàãàäàºìî, 31 æîâòíÿ Íàöáàíê çíèçèâ
îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâí³ ùîäî àìåðèêàí-
ñüêîãî äîëàðà íà äâ³ êîï³éêè — äî ð³âíÿ
5,78 UAH/USD. Òîä³ æ òîðãè íà ì³æáàí-
ê³âñüêîìó ðèíêó çàê³í÷èëèñÿ â ä³àïàçîí³
5,85—6,0 ãðí/$. Äíåì ðàí³øå êóðñ çíè-
çèâñÿ íà 0,26 ãðí.

Ó÷îðà òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèí-
êó çàê³í÷èëèñÿ ïàä³ííÿì äîëàðà, îñê³ëü-
êè âîíè â³äáóâàëèñÿ â ä³àïàçîí³
5,87—5,95 ãðí/$ ÑØÀ. Íàö³îíàëüíèé
áàíê Óêðà¿íè âèõîäèâ íà ì³æáàíê³âñüêèé
ðèíîê ç ïðîïîçèö³ºþ ïðîäàæó âàëþòè ïî
5,85 ãðí/$, êóï³âë³ — 5,8 ãðí/$. Òîðãè
ñòîñîâíî ºâðî â³äáóâàëèñÿ â ä³àïàçîí³
7,45—7,55 ãðí/ºâðî.

Òîáòî ãðèâíÿ ïî÷àëà ïîñòóïîâî íàáè-
ðàòè ñèëè, õî÷à 3 ëèñòîïàäà àìåðèêàí-
ñüêà âàëþòà çì³öíèëà ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî
ãîëîâíèõ ñâ³òîâèõ âàëþò.

Âîäíî÷àñ ó ïîíåä³ëîê Ñåêðåòàð³àò Ïðå-
çèäåíòà íàçâàâ àäåêâàòíèì, íà ¿õíþ äóì-
êó, êóðñ äîëàðà 5,6—5,8 ãðí. Òàê, çà ñëî-
âàìè ïðåäñòàâíèêà Ïðåçèäåíòà ó Êàá³-
íåò³ Ì³í³ñòð³â Îëåêñàíäðà Øëàïàêà, òà-
êèé êóðñ º åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèì òà
àäåêâàòíèì. Òîáòî òàêèì, ùî â³äïîâ³äàº
ñüîãîäåííþ.

Àëå àíàë³òèêè òà áàíê³ðè ïåðåêîíà-
í³, ùî íàñïðàâä³ îïòèìàëüíèé ³ ðåàëü-
íèé êóðñ ãðèâí³ — 6,0 ãðí/$ ÑØÀ. ßê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” àíàë³òèê “Àëü-
ôà-áàíêó” Îëåêñàíäð Âåäåíººâ, íèí³ íà
âàëþòíîìó ðèíêó ïàíóþòü ïàí³÷í³ íà-
ñòðî¿. “Óñå çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê Íàö-
áàíêó âäàñòüñÿ çáèòè öåé ïîïèò,— ñêà-
çàâ åêñïåðò.— Ç îãëÿäó íà íèí³øíþ ñè-
òóàö³þ, â³í (Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà-
¿íè.— “Õðåùàòèê”) ìîæå é ïîâèíåí
òðèìàòè êóðñ íà ð³âí³ 6,0—6,1 ãðí/$.
Öå äîñèòü àäåêâàòíèé êóðñ, ÿêèé ñïðè-
ÿòèìå ð³âíîâàç³ íàøîãî ïëàò³æíîãî áà-
ëàíñó”.

Ùî æ äî ïåðñïåêòèâ, òî íàâ³òü ïåðå-
ðàõóâàòè ìîæëèâ³ âàð³àíòè äîñèòü ñêëàä-
íî. Òàê, àíàë³òèêè êîìïàí³¿ “ÓêðÄ³-
ëèíã” óïåâíåí³: ïðîãíîçóâàòè íèí³ íå
âàðòî, îñê³ëüêè ñèòóàö³ÿ äîñèòü íåñòà-
á³ëüíà.

Óñå çàëåæèòü â³ä ïîë³òèêè íå ò³ëüêè
Íàöáàíêó, à é àïàðàòó äåðæàâè, îäíàê
ïîäàëüøå çì³öíåííÿ ãðèâí³, íà äóìêó
á³ëüøîñò³ àíàë³òèê³â, ö³ëêîì ìîæëèâå çà
óìîâè, ùî Óêðà¿í³ âèñòà÷èòü íà öå çîëî-
òîâàëþòíèõ ðåçåðâ³â
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Застос вання анти ризових дій та а тивна позиція Нацбан на міжбан івсь ом рин дали
змо поверн ти рс до рівня 5,87—5,95 рн/$
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про встановлення тарифів на  перевезення
пасажирів і вартості проїзних квитків 

у міському пасажирському транспорті,
який працює у звичайному режимі руху

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2008 № 1490
Затверджено Головним управлінням юстиції у м. Києві від 3 листопада 2008 № 26/792

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", враховуючи
рішення Київської міської ради від 30.09.2008 № 376/376 "Про ситуацію в транспортній галузі міста Києва",
висновки робочої групи по вивченню ситуації в транспортній галузі та результати громадських слухань,
виходячи із необхідності забезпечення захисту киян при створенні умов для сталої роботи підприємств
транспорту, що надають послуги з перевезення пасажирів у звичайному режимі руху:

1. Âñòàíîâèòè:
- òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ì³ñü-

êîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ - ìåòðî-
ïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³,
ôóí³êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðå-
æèì³ ðóõó (äîäàþòüñÿ);

- òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ìåò-
ðîïîë³òåí³ çà ïëàñòèêîâèìè áåçêîíòàêòíè-
ìè êàðòêàìè (äîäàþòüñÿ);

- âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïà-
ñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ - ìåòðîïîë³òåí³, àâ-
òîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, ôóí³êóëåð³, ÿêèé
ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó (äîäà-
þòüñÿ);

- âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà êâàðòàë òà
ð³ê ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ -
ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³,
ôóí³êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðå-
æèì³ ðóõó (äîäàþòüñÿ).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:
- â ïðî¿çíèõ êâèòêàõ íà ð³ê çáåðåæåí³ òà-

ðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ðîçì³ð³
0,50 ãðí;

- ïðè çì³í³ òàðèô³â íà ïðî¿çä â ì³ñüêîìó
ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ùî ïðàöþº ó
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó, âàðò³ñòü ðåàë³çîâà-
íèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â çàëèøàºòüñÿ
íåçì³ííîþ íà ÷àñ ¿õ ä³¿;

- â ïðî¿çíèõ êâèòêàõ íà òåðì³í ä³¿ ê³ëüê³ñòü
ïî¿çäîê íå îáìåæóºòüñÿ;

- òåðì³í ä³¿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ð³ê
çàê³í÷óºòüñÿ 31 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íåçàëåæ-
íî â³ä äàòè ïðèäáàííÿ; 

- ïðî¿çä ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

- â³ä 07.03.2000 ¹326 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ
òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â òà áàãà-

æó ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïà-
ñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³", çàðåºñòðîâàíå â
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
09.03.2000 çà ¹21/213;  

- â³ä 21.03.2000 ¹390 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.03.2000 ¹326
"Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â òà áàãàæó ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ
êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³", çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 24.03.2000 çà ¹
28/220;  

- â³ä 24.04.2000 ¹ 597 "Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â", çàðåºñòðîâà-
íå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³ííÿ þñ-
òèö³¿ 27.04.2000 çà ¹ 45/337;

- â³ä 09.06.2000 ¹ 879 "Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó íàçåìíèìè âèäàìè
òðàíñïîðòó åêñêóðñ³éíèõ ãðóï øêîëÿð³â", çà-
ðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óï-
ðàâë³íí³ þñòèö³¿ 16.06.2000 çà ¹ 64/256;  

- â³ä 28.03.2001 ¹ 572 "Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â äëÿ ïðî¿çäó ñòó-
äåíò³â òà ó÷í³â ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³",  çà-
ðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óï-
ðàâë³íí³ þñòèö³¿ 30.03.2001 çà ¹ 241/326. 

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî
âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà éîãî îïðè-
ëþäíåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від  30.10.2008 р. № 1490

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, 

який працює у звичайному режимі руху 

Види посл

Тариф на 1 поїзд , рн

при реалізації за межами
р хомо о с лад

при реалізації в р хомом
с ладі

Перевезення пасажирів:

автоб сом, трамваєм, тролейб сом 1,50 2,00

ф ні лером 1,50 -

метрополітеном 2,00 -

Ïðèì³òêè:
1. Çàñòàâíà âàðò³ñòü ïëàñòèêîâî¿

áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè ñòàíîâèòü 7,00 ãðí.
2. Ìàêñèìàëüíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü

ïî¿çäîê, ÿêà ìîæå áóòè ïðèäáàíà íà
ïëàñòèêîâó áåçêîíòàêòíó êàðòêó, íå ìîæå
ïåðåâèùóâàòè 50 îäèíèöü.

3. Òåðì³í ä³¿ ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿
êàðòêè ñòàíîâèòü 6 ì³ñÿö³â ç äàòè

ïðèäáàííÿ àáî îñòàííüîãî ïîïîâíåííÿ
íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ íåâèêîðèñòàíèõ
ïî¿çäîê. Ïðè öüîìó, âàðò³ñòü
íåâèêîðèñòàíèõ ïî¿çäîê, ùî çàëèøèëèñÿ
íà ïëàñòèêîâ³é áåçêîíòàêòí³é êàðòö³,
òåðì³í ä³¿ ÿêî¿ çàê³í÷èâñÿ, íå ïîâåðòàºòüñÿ.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від  30.10.2008 р. № 1490

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів у метрополітені 

за пластиковими безконтактними картками

№№
п/п Кіль ість поїздо Тариф на 1 поїзд , рн

1. з 1 по 20 поїзд в лючно 2,00

2. з 21 по 30 поїзд в лючно 1,90

3. з 31 по 40 поїзд в лючно 1,80

4. з 41 по 50 поїзд в лючно 1,70

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від  30.10.2008 р. № 1490

ВАРТІСТЬ
проїзних квитків 

на квартал та рік у міському
пасажирському транспорті — метрополітені, 

автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює 
у звичайному режимі руху 

№№
п/п Види проїзних вит ів

Вартість проїзно о вит а, рн

на
вартал

для
фізичних

та
юридичн
их осіб

на рі

Для
фізичних та
юридичних

осіб

Для ст дентів
вищих

навчальних
за ладів I - IV

рівнів а редитації
та чнів

професійно-
технічних
навчальних

за ладів денної
форми навчання

Для чнів
денної
форми
навчання

1 2 3 4 5 6

1. На один вид
транспорт :

метрополітен 199,00 365,00 183,00 92,00

автоб с 150,00 275,00 138,00 69,00

трамвай 150,00 275,00 138,00 69,00

ф ні лер 150,00 - - -

тролейб с 150,00 275,00 138,00 69,00
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Ïðèì³òêè: 

1. Òåðì³í ä³¿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ð³ê
âñòàíîâëþºòüñÿ ç 01 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóä-
íÿ 2009 ðîêó.

2. Äîäàòêîâî çàïðîâàäæóþòüñÿ ïðî¿çí³
êâèòêè íà 12 ì³ñÿö³â ç òåðì³íîì ä³¿ ç
01 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ïî 30 ëèñòîïàäà
2009 ðîêó, âàðò³ñòü ÿêèõ âñòàíîâëþºòü-
ñÿ íà ð³âí³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â
íà ð³ê.

3. Òåðì³í ä³¿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ð³ê
çàê³í÷óºòüñÿ 31 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íåçà-
ëåæíî â³ä äàòè ïðèäáàííÿ.

4. Ó âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â, êð³ì
òèõ, ùî âèãîòîâëåí³ íà îñíîâ³ ïëàñòè-
êîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê, âðàõîâàíà
âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòîê.  

5. Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â
íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ
êàðòîê ïîíàä âàðòîñò³ ïðî¿çíîãî êâèò-
êà ñòÿãóºòüñÿ çàñòàâíà âàðò³ñòü ïëàñòè-
êîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè â ðîçì³ð³
7,00 ãðí.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

1 2 3 4 5 6
2. На два види транспорт :

трамвай - метрополітен 325,00 575,00 288,00 144,00

тролейб с - метрополітен 325,00 575,00 288,00 144,00

автоб с - метрополітен 325,00 575,00 288,00 144,00

тролейб с - автоб с 275 495,00 248,00 124,00

трамвай - автоб с 275 495,00 248,00 124,00

трамвай - тролейб с 275 495,00 248,00 124,00

3. На три наземних види транспорт :
автоб с - трамвай - тролейб с

350,00 660,00 330,00 166,00

4. На чотири види транспорт :
автоб с - трамвай - тролейб с -

метрополітен

499,00 799,00 400,00 200,00

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від  30.10.2008 р. № 1490

ВАРТІСТЬ
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті — метрополітені, 

автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху 

№№
п/п Види проїзних вит ів

Вартість проїзно о вит а, рн

Для фізичних та юридичних осіб

Для ст дентів вищих навчальних за ладів
I - IV рівнів а редитації та чнів професійно-
технічних навчальних за ладів денної форми

навчання

Для чнів денної форми
навчання

на
10 днів

на
15 днів

на
30 днів

на
місяць

на др
половин
місяця

на
місяць

на др половин
місяця на

місяць

на др
половин
місяця

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. На один вид транспорт :

автоб с 21,00 30,00 - 60,00 30,00 30,00 16,00 16,00 8,00

трамвай 21,00 30,00 - 60,00 30,00 30,00 16,00 16,00 8,00

ф ні лер 21,00 30,00 - 60,00 30,00 30,00 16,00 16,00 8,00

тролейб с 21,00 30,00 - 60,00 30,00 30,00 16,00 16,00 8,00

метрополітен - 41,00 80,00 80,00 41,00 41,00 - 21,00 11,00

2. На два види транспорт :

Трамвай - автоб с 37,00 55,00 - 110,00 55,00 55,00 28,00 28,00 15,00

тролейб с - автоб с 37,00 55,00 - 110,00 55,00 55,00 28,00 28,00 15,00

трамвай - тролейб с 37,00 55,00 - 110,00 55,00 55,00 28,00 28,00 15,00

трамвай - метрополітен - - - 130,00 65,00 65,00 - 33,00 17,00

тролейб с - метрополітен - - - 130,00 65,00 65,00 - 33,00 17,00

автоб с - метрополітен - - - 130,00 65,00 65,00 - 33,00 17,00

3. На три види наземно о транспорт :
автоб с - трамвай - тролейб с

47,00 71,00 - 140,00 71,00 71,00 36,00 36,00 17,00

4. На чотири види наземно о транспорт :
автоб с - трамвай - тролейб с - метрополітен

- - - 199,00 100,00 100,00 - 50,00 26,00

На три види наземно о транспорт :
автоб с - трамвай - тролейб с

в залежності від термін проїзд

на 1 день 7,50

на 5 днів 27,00

на 7 днів 33,00

На проїзд е с рсійних р п ш олярів
ві ом до 16 ро ів (в т.ч. вчитель і
е с рсовод) трамваї, тролейб сі, автоб сі:

іль істю від 10 до 14 осіб 4,50

іль істю від 15 до 20 осіб 6,00

іль істю понад 20 осіб 7,50

Ïðèì³òêè:

1. Ïðî¿çí³ êâèòêè òåðì³íîì íà 15 òà 30 äí³â íà ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ ïî÷è-
íàþòü ä³ÿòè ç äàòè ïåðøî¿ àêòèâàö³¿ â àâòîìàòè÷íèõ êîíòðîëüíèõ ïóíêòàõ ìåò-
ðîïîë³òåíó, ÿêó íåîáõ³äíî çä³éñíèòè ïðîòÿãîì 15 äí³â â³ä äàòè ïðèäáàííÿ. Â
³íøîìó âèïàäêó ïðî¿çíèé êâèòîê ââàæàºòüñÿ íåâèêîðèñòàíèì ³ éîãî âàðò³ñòü íå
ïîâåðòàºòüñÿ.

2. Ó âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â, êð³ì òèõ, ùî âèãîòîâëåí³ íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ
áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê, âðàõîâàíà âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòîê. 

3. Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàð-
òîê  ïîíàä âàðòîñò³ ïðî¿çíîãî êâèòêà ñòÿãóºòüñÿ çàñòàâíà âàðò³ñòü áåçêîíòàêòíî¿ êàðò-
êè â ðîçì³ð³ 7,00 ãðí.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю 

“Еквілібріум Трейд” 
земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
готельно=офісного, 

торговельного комплексів з наземними 
та підземними паркінгами 

на Наддніпрянському шосе, 2=а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1466/4299 від 20 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ — áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî, òîðãî-
âåëüíîãî êîìïëåêñ³â ç íàçåìíèìè òà
ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè íà Íàääí³ïðÿí-
ñüêîìó øîñå, 2-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó-
÷èòè ³ç çîíè çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ òà ïåðåâåñòè çà
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òå-
ðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà
Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-
ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 21,63 ãà ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 09.02.87
¹ 103 “Îá îòâîäå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçà-
öèÿì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ” òà â³ä
06.07.50 ¹ 1359 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Îá’ºäíàí³é Äèðåêö³¿ çàâîä³â Áóä³í-
äóñòð³¿ ÌÆÖÁ äëÿ ïîáóäîâè êàíàë³çàö³é-
íî¿ ñòàíö³¿ ïåðåêà÷êè, ùîá çàáåçïå÷èòè
êàíàë³çóâàííÿ æèòëîâîãî ñåëèùà íà Áàã-
ðèíîâ³é Ãîð³” ÿê òàê³, ùî íå áóëè âèêî-
íàíí³ â ïîâíîìó îáñÿç³, òà â³äíåñòè çåì-
ë³, ùî ïåðåäàâàëèñü â³äïîâ³äíî äî öèõ ð³-
øåíü, äî ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Åêâ³ë³áð³óì Òðåéä” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëü-
íî-îô³ñíîãî, òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñ³â
ç íàçåìíèìè òà ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè
íà Íàääí³ïðÿíñüêîìó øîñå, 2-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî
“Êîí÷à-Çàñïà” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñ-
òèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿
çã³äíî ç ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 08.06.62 ¹ 852 “Ïðî äàëüøå
ðîçøèðåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íàâêî-
ëî ì. Êèºâà òà ïîë³ïøåííÿ ñòàíó çåëå-
íî¿ çîíè ì. Êèºâà”, ïëîùåþ 3,53 ãà òà
â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè (ëèñò-çãîäà â³ä 19.12.2007 ¹ 645).

7. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Åêâ³ë³áð³óì Òðåéä”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðî-
ê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
21,63 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî, òîð-
ãîâåëüíîãî êîìïëåêñ³â ç íàçåìíèìè òà
ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè íà Íàääí³ïðÿí-
ñüêîìó øîñå, 2-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 10,52 ãà — çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 11,11 ãà, çîê-
ðåìà ïëîùåþ 3,53 ãà — çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè; ïëîùåþ 7,58 ãà — çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

8. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Åêâ³ë³áð³óì Òðåéä”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

8.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 19-
8070, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 30.11.2007 ¹ 9977, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Будівельний міжгалузевий
альянс” земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
торговельно=офісного центру, 

житлово=офісного та готельного комплексів 
з підземними та наземними паркінгами 

в урочищі Горбачиха у Дніпровському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1467/4300 від 20 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою шодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124, 141 Земельного кодексу України Київська міська ради

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ — áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî
öåíòðó, æèòëîâî-îô³ñíîãî òà ãîòåëüíî-
ãî êîìïëåêñ³â ç ï³äçåìíèìè òà íàçåì-
íèìè ïàðê³íãàìè â óðî÷èù³ Ãîðáà÷èõà
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàñòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó-
÷èòè ³ç çîíè çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ äî òåðèòîð³¿ æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010
ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñ-
òà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,
âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òå-
ðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì.
Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàá-
ëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 29,45
ãà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïðèïèíèòè Öåíòðàëüí³é Ðàä³ ÄÑÒ
“Àâàíãàðä” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ, â³äâåäåíîþ çã³äíî ç ð³-
øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
06.06.77 ¹ 783/22 “Ïðî â³äâåäåííÿ
Öåíòðàëüí³é Ðàä³ ÄÑÒ “Àâàíãàðä” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â òèì÷àñîâå êîðèñòó-
âàííÿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ âîäíî-ñïîðòèâíî¿
ñòàíö³¿” òà ç ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 20.0879 ¹ 1088/30 “Ïðî
â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè Öåíòðàëüí³é Ðàä³ ÄÑÒ “Àâàíãàðä” â
òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ï³ä ðîçì³ùåí-
íÿ âîäíî-ñïîðòèâíî¿ ñòàíö³¿”, ³ â³äíåñ-
òè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñòè-
çãîäè â³ä 19.09.2007 ¹ 01/160 òà â³ä
20.09.2007 ¹ 01/280).

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 20.09.66 ¹ 1369 “Ïðî â³äâîä
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óêðà¿íñüê³é Ðåñïóá-
ë³êàíñüê³é Ðàä³ ïî Óïðàâë³ííþ êóðîð-
òàìè ïðîôñï³ëîê ï³ä áóä³âíèöòâî ïðî-
ô³ëàêòîð³þ êóðîðòíî¿ ïîë³êë³í³êè òà âî-
äîãðÿçåë³êàðí³ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³”
ÿê òàêå, ùî íå áóëî âèêîíàíî â ïîâíî-
ìó îáñÿç³.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Áóä³âåëüíèé ì³æãàëóçåâèé àëüÿíñ” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó,
æèòëîâî-îô³ñíîãî òà ãîòåëüíîãî êîì-
ïëåêñ³â ç ï³äçåìíèìè òà íàçåìíèìè ïàð-
ê³íãàìè â óðî÷èù³ Ãîðáà÷èõà ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíèé ì³æãà-
ëóçåâèé àëüÿíñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 8 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,45 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó, æèòëîâî-

îô³ñíîãî òà ãîòåëüíîãî êîìïëåêñ³â ç
ï³äçåìíèìè òà íàçåìíèìè ïàðê³íãàìè â
óðî÷èù³ Ãîðáà÷èõà ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 3,04 ãà — çà ðàõóíîê çå-
ìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 26,41 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

8. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíèé ì³æãàëóçåâèé
àëüÿíñ”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

8.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 19-
8068, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 10.12.2007 ¹ 2536, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
03.08.2007 ¹ 05-08/5675, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 22.08.2007 ¹ 6303.

8.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

8.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ
ïîñò³éíîãî çáåð³ãàíÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêî-
ñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà
êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öèõ êîìïëåêñàõ.

8.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øè-
òè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

8.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7
% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó íüîìó æèò-
ëîâî-îô³ñíîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáî-
âî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

8.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíî-
ñò³ íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôå-
ðè (äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíî-
îñâ³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåí-
íÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðó-
äæåííÿì æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó.

8.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êè-
ºâà íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà
äî ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäî-
âàíî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³
5 % âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëî-

ù³ öüîãî æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó,
âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³
ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòà-
íîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâî-
äèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531 /588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

9. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 06.06.77 ¹ 783/22 “Ïðî â³äâåäåííÿ
Öåíòðàëüí³é Ðàä³ ÄÑÒ “Àâàíãàðä” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â òèì÷àñîâå êîðèñòó-
âàííÿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ âîäíî-ñïîðòèâíî¿
ñòàíö³¿” òà ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-

òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â â³ä 20.08.79 ¹ 1088/30 “Ïðî â³ä-
âåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
Öåíòðàëüí³é Ðàä³ ÄÑÒ “Àâàíãàðä” â òèì-
÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ
âîäíî-ñïîðòèâíî¿ ñòàíö³¿”.

10. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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23.08.2007 ¹ 05-08/6266, Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
10.10.2007 ¹ 148-2257 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 22.08.2007 ¹ 6296.

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

8.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øè-
òè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)

³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

9. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³ä-
íèêó “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè
ä³ëÿíêàìè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,03 ãà ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó
÷èñë³:

— çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,53 ãà — äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ Êèðè-
ë³âñüêî¿ öåðêâè, áóäèíêó äëÿ íàóêîâö³â
òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Îëåíè Òåë³ãè, 12 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç íèõ: ä³ëÿíêîþ ¹ 1
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,39 ãà, çîêðåìà
ïëîùåþ 0,50 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
23.04.65 ¹ 664 “Ïðî ïåðåäà÷ó íà áàëàíñ
Äåðæáóäó ÓÐÑÐ ïàì’ÿòíèêà àðõ³òåêòó-
ðè XII â³êó “Êèðèë³âñüêî¿ öåðêâè”;
ïëîùåþ 0,40 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
06.02.78 ¹ 134/1 “Ïðî â³äâåäåííÿ äî-
äàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äåðæàâíî-
ìó àðõ³òåêòóðíî-³ñòîðè÷íîìó çàïîâ³ä-
íèêó “Ñîô³éñüêèé ìóçåé” äëÿ ñïîðó-
äæåííÿ ñòîÿíêè àâòîáóñ³â òà ñõîä³â ìó-
çåþ Êèðèë³âñüêî¿ öåðêâè”; ïëîùåþ 0,49
ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâå-
äåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 05.03.90 ¹ 215
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³-
ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â”; ä³ëÿíêîþ
¹ 2 ïëîùåþ 0,14 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 05.03.90 ¹ 215 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì, óñòà-
íîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â”;

— ïëîùåþ 0,50 ãà — äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè
òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 23 çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 23.05.46 ¹ 1109 “Ïðî ïîíîâëåííÿ
â³äâîäó çåìåëüíî¿ ä³ëüíèö³ òà ïðèì³-
ùåíü ïî âóëèö³ Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç ¹ 2
äëÿ ïàì’ÿòíèêà àðõ³òåêòóðè — Àíäð³ºâ-
ñüêîãî ñîáîðó â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³”.

2. Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó “Ñî-
ô³ÿ Êè¿âñüêà”:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-

ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà
ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³-
øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâè-
ëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 20.04.2004 ¹ 03-0118.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 23.04.65 ¹ 664 “Ïðî ïåðåäà÷ó íà áà-
ëàíñ Äåðæáóäó ÓÐÑÐ ïàì’ÿòíèêà àðõ³-
òåêòóðè XXII â³êó “Êèðèë³âñüêî¿ öåðê-
âè”, â³ä 23.05.46 ¹ 1109 “Ïðî ïîíî-
âëåííÿ â³äâîäó çåìåëüíî¿ ä³ëüíèö³ òà
ïðèì³ùåíü ïî âóëèö³ Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç
¹ 2 äëÿ ïàì’ÿòíèêà àðõ³òåêòóðè — Àí-
äð³ºâñüêîãî ñîáîðó â Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³”, âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 06.02.78 ¹ 134/1 “Ïðî â³äâåäåííÿ
äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äåðæàâíî-
ìó àðõ³òåêòóðíî-³ñòîðè÷íîìó çàïîâ³äíè-
êó “Ñîô³éñüêèé ìóçåé” äëÿ ñïîðóäæåí-
íÿ ñòîÿíêè àâòîáóñ³â òà ñõîä³â ìóçåþ
Êèðèë³âñüêî¿ öåðêâè”, â³ä 05.03.90
¹ 215 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãà-
í³çàö³ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ДІСБУД” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового комплексу 

з соціальною інфраструктурою і паркінгом 
та благоустроєм прилеглої території 

для загального користування населення 
на вул. Генерала Жмаченка, 28 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1487/4320 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що;
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ñîö³àëü-
íîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ ³ ïàðê³íãîì òà áëà-
ãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ íàñåëåííÿ íà âóë. Ãå-
íåðàëà Æìà÷åíêà, 28 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òåðèòîð³þ
íà âóë. Ãåíåðàëà Æìà÷åíêà, 28 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèëó÷èòè ³ç òåðè-
òîð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðåâåñòè äî òå-
ðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ó Äí³ïðîâñüêîìó ë³ñíèö-
òâ³ Äàðíèöüêîãî ËÃÏ (òàáëèöÿ 15) çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,10 ãà.

4. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 2,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 46 Äí³ïðîâñüêî-
ãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” äî
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü
ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ (ëèñòè-
çãîäè Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä
15.08.2007 ¹ 01-04/395 ³ Êè¿âñüêîãî êîìó-
íàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 10.09.2007 ¹ 148-1908).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ä²Ñ-
ÁÓÄ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ñî-
ö³àëüíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ ³ ïàðê³íãîì òà
áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íàñåëåííÿ íà âóë.
Ãåíåðàëà Æìà÷åíêà, 28 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ä²ÑÁÓÄ”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,10 ãà ó äîâãîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó ç ñîö³àëüíîþ ³íôðàñòðóêòó-
ðîþ ³ ïàðê³íãîì òà áëàãîóñòðîºì ïðèëåã-
ëî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ íàñåëåííÿ íà âóë. Ãåíåðàëà Æìà÷åíêà,
28 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ä²ÑÁÓÄ”:

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

7.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.09.2007 ¹ 19-10255, Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 20.08.2007 ¹ 05-08/6065, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 21.08.2007 ¹ 6260, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 16.08.2007
¹ 2557, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàð-
íèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä

09.08.2007 ¹ 457 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.11.2007 ¹ 05-
2268.

7.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âñòàíîâ-
ëåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà
ì³ñöåâîñò³) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

7.6. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê” ïå-
ðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) 7 % æèòëîâî¿ ïëîù³ ó öüîìó æèò-
ëîâîìó êîìïëåêñ³ äëÿ â³äñåëåííÿ ìåøêàí-
ö³â ç ä³ëÿíîê çàáóäîâè, àâàð³éíèõ òà íå-
ïðèäàòíèõ äëÿ ïðîæèâàííÿ áóäèíê³â (êð³ì
ñëóæáîâî¿ ïëîù³, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ åêñïëó-
àòóþ÷³é îðãàí³çàö³¿) ç óðàõóâàííÿì æèò-
ëîâî¿ ïëîù³, ÿêà âèòðà÷åíà äëÿ â³äñåëåí-
íÿ ìåøêàíö³â ç êîëèøíüîãî â³éñüêîâîãî
ì³ñòå÷êà ¹ 136.

7.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
ó öüîìó êîìïëåêñ³.

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

7.9. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò òà
çáèòê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó.

7.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-
ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà-
¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäà â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Сер ій Вил а (флейта-пі оло) та Ма сим Коломієць ( обой)
в інтеле т альном й д ховном діалозі

1 ëèñòîïàäà çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè, äåïóòàò
Êè¿âðàäè â³ä ôðàêö³¿ Áëîêà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
Îëåñü ÄÎÂÃÈÉ â³äñâÿòêóâàâ
âëàñíèé äåíü íàðîäæåííÿ.

З на оди 28-річчя вітання шле заст пни олови Київсь ої місь-
ої державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ:

Політична еліта, представлена Верховній Раді У раїни, повністю се-
бе дис редит вала, том що не може домовитися, і в час е ономічної ри-
зи не може піти на пост п и заради У раїни та її ромадян. У раїна, я ні-
оли, потреб є нової політичної еліти. Надії ми можемо по ладати саме
на та их, я Олесь Дов ий, я ий має всі шанси стати представни ом но-
во о політично о істеблішмент . Я бажаю йом набиратися м дрості та
досвід . Вважаю, що посада се ретаря Київради — хороший стартовий
майданчи для майб тньо о політично о злет .

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÐ³çäâî äîñòðîêîâî
Ïðåì’ºðà áàëåòó ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à 
â Íàö³îíàëüí³é îïåð³
Îëåêñàíäðà 
ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ 
"Õðåùàòèêà"

У наст пном році
світ відзначатиме
200-річчя від дня
народження Ми о-
ли Го оля. Може
статися, що Чорти
з Солохами запо-
лонять наш ль-
т рний простір під
зав’яз . На цій
хвилі поети а Го-
оля поверн лася
до реперт ар На-
ціональної опери
У раїни, де днями
поставили балет
"Ніч перед Різд-
вом" Єв ена Стан-
овича.

Öåé ïðåì’ºðíèé
ñïåêòàêëü íå ìîæíà
íàçâàòè êàðäèíàëüíî
íîâèì. Õîðåîãðàô Â³ê-
òîð Ëèòâèíîâ, ÿêèé
çä³éñíèâ ïåðøó ïîñòà-
íîâêó áàëåòó (òâ³ð íà-
ïèñàíî ó 1992 ðîö³), ï³-
øîâ øëÿõîì â³äíîâ-
ëåííÿ âèñòàâè, àëå àæ
í³ÿê íå íîâîãî ïðî÷è-
òàííÿ òâîðó.

Óò³ì, ñïðàâà íå â ³ñ-
òîðè÷í³é äèíàì³ö³ ïî-
ñòàíîâêè. Ìóçèêà
Ñòàíêîâè÷à îð³ºíòîâà-
íà íà øèðîêó àóäèòî-
ð³þ (³íòîíàö³¿ "Ùåäðè-
êà", ð³çäâÿíèõ êîëÿäîê,
õàáàíåðè é òàíãî ïðè-
âåðíóòü óâàãó íàéð³çíî-
ìàí³òí³øîãî ñëóõà÷à).
À íåîðäèíàðíà ïàðòè-
òóðà (íà ïðåì’ºðíîìó
ïîêàç³ äèðèãóâàâ Àëë³í
Âëàñåíêî) âèìàãàº â³ä-
ïîâ³äíîãî õîðåîãðàô³÷-
íîãî ð³øåííÿ. Â³êòîð
Ëèòâèíîâ øóêàº éîãî ó
ïîºäíàíí³ íàðîäíî¿ òà
êëàñè÷íî¿ òàíöþâàëü-
íî¿ ìóçèêè, êîìá³íó-
þ÷è ïðèñÿäêè òà âèõè-
ëÿñè ç êëàñè÷íèìè ïà.
Ùîïðàâäà, áàæàíèé
ñèíòåç öèõ äâîõ íà-
ïðÿìê³â âèíèêàº íå
çàâæäè. Ìîæëèâî, ñà-
ìå òîìó òàíåöü ÷àñòî
âèîêðåìëþºòüñÿ â³ä
ìóçèêè. À â³äòàê êàð-
òèíêà íå â³äïîâ³äàº òî-
ìó, ùî çâó÷èòü.

Îäíàê áåç ãîãîë³â-
ñüêîãî êîëîðèòó íå
îá³éøëîñÿ. Íàéÿñêðàâ³-
øå â³í âèÿâèâñÿ ó ñöå-
í³ Ñîëîõè (Òåòÿíà Àí-
äðººâà) òà ¿¿ çàëèöÿëü-
íèê³â — ×óáà (Îëåã Òî-
êàð), Äÿêà (ªâãåí Êàð-
öîâ), Ãîëîâè (Äìèòðî
Êëÿâ³í) òà ×îðòà (Ñåð-
ã³é Òèõèé). Äîñèòü ðîç-
êóòèé òàíåöü ï’ÿíèõ
êóì³â ðåëüºôíî ïðåä-
ñòàâëÿº ñì³õîâó ë³í³þ
áàëåòó. Â äóåòàõ Ñîëî-
õè ç êîæíèì çàëèöÿëü-
íèêîì ìîâîþ òàíöþ
ðîçêðèâàºòüñÿ êîì³÷-
í³ñòü ñèòóàö³¿ ç ò³ºþ áà-
ãàòîãðàíí³ñòþ, íà ÿêó
çäàòíå ëèøå õîðåîãðà-
ô³÷íå ìèñòåöòâî. Êð³ì

òîãî, ãîãîë³âñüêà ñèòó-
àö³ÿ âèÿñêðàâëåíà âè-
ïóêëèìè áóôîíàäíèìè
ìóçè÷íèìè çàñîáàìè
(ÿê îò, ãë³ññàíäî òðîì-
áîí³â ó òàíö³ ï’ÿíèõ êó-
ì³â). Ó áàëåò³ ðîçìà¿òòÿ
ÿñêðàâèõ êîñòþì³â (õó-
äîæíèê-ïîñòàíîâíèê
Ìàð³ÿ Ëåâèòñüêà), êîò-
ð³ ìèìîâîë³ âèêëèêà-
þòü àñîö³àòèâíó ïàðà-
ëåëü ³ç ïåðñîíàæàìè
"Âå÷îð³â íà õóòîð³ á³ëÿ
Äèêàíüêè" â êëàñè÷í³é
åêðàí³çàö³¿ ãîãîë³âñüêî¿
ïîâ³ñò³ Îëåêñàíäðîì
Ðîó.

Â³ä àìóðíî¿ ñöåíè äî
äèòÿ÷îãî ðàíêó — ³íàê-
øå é íå íàçâåø ïåðñî-
í³ô³êàö³þ â áàëåò³ Ñí³-
æèíîê, Ç³ðîê òà Ì³ñÿ-
öÿ. Ì³ñÿöü (Ìàð³ÿ Ëàâ-
ðîíåíêî) òàíöþº ó á³ë³é
ïà÷ö³ òà ì³ñÿöåïîä³áí³é
áëèñêó÷³é êîðîí³, àëå
×îðò, í³çâ³äêè óçÿâ-
øèñü, âèêðàäàº éîãî,
âõîïèâøè ï³ä ïàõâó.
Ïðó÷àþ÷èñü, Ì³ñÿöü
äðè´àº íîãàìè (òàêå
ðîáëÿòü ³ ä³â÷àòà ó ô³-
íàëüí³é ñöåí³, êîëè íà

ðàäîùàõ ëÿãàþòü íà
ñâÿòêîâ³ ñòîëè òà äð³áî-
òÿòü í³æêàìè). Êîðäåáà-
ëåò Ñí³æèíîê òà Ç³ðîê
ñòâîðþº ìàñîâêó (çíîâó
æ òàêè ó ïà÷êàõ), äîïîâ-
íþþ÷è ãðóïîâ³ ôðàã-
ìåíòè ïåðøî¿ (ñöåíà
ñ³ëüñüêî¿ ìîëîä³, ùî ç³-
áðàëàñÿ ó ïåðåäð³çäâÿ-
íèé âå÷³ð) òà äðóãî¿ (³ì-
ïåðñüêèé ïàëàö, ïðè-
äâîðíèé áàë, òàíåöü çà-
ïîðîæö³â) ä³é. Àëå òå,
ÿê öå çîáðàæåíî çàñîáà-
ìè õîðåîãðàô³¿, àæ í³ÿê
íå âïèñóºòüñÿ ó "äîðîñ-
ëèé" ñïåêòàêëü.

Ïðèâåðòàþòü óâàãó é
ñîëüí³ íîìåðè. Ó ñöåí³
ç ëþñòåðêîì ãîãîë³âñüêó
Îêñàíó (Òåòÿíà Ëüîçî-
âà) âèêàçóº áëàêèòíà
ñòð³÷êà ó âîëîññ³ òà åëå-
ìåíòè óêðà¿íñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî îäÿãó
(ïëàõòà, ñîðî÷êà). Ïðî-
òå â õîðåîãðàô³¿ çàä³ÿíà
ëèøå ë³ðèêà, ÷îãî íåäî-
ñòàòíüî äëÿ ö³ë³ñíîãî
îáðàçó ãåðî¿í³. Ïàðò³ÿ
Âàêóëè (²ãîð Áóëè÷îâ)
íàéÿñêðàâ³øå ðîçêðèâà-
ºòüñÿ ó éîãî ñòîñóíêàõ ³ç

×îðòîì, äîñÿãàþ÷è
êóëüì³íàö³¿ â òîé ìî-
ìåíò, êîëè ïàðóáîê ³ç
êëîóíñüêèì çàïàëîì
â³äðèâàº õâîñòà ä³äüêî-
â³.

ßêùî âñÿ ïåðøà ä³ÿ
â³äáóâàºòüñÿ íà òë³ çà-
ñí³æåíèõ ñ³ëüñüêèõ ïåé-
çàæ³â, òî ó äðóã³é ïîêà-
çàíî ³ìïåðàòîðñüêèé
ïàëàö ó ïîìïåçíèõ äå-
êîðàö³ÿõ ç ïèøí³ñòþ òà
îçäîáëåííÿì. Ùîïðàâ-
äà, òðîõè ïîæâàâèâ õî-
ëîäí³ñòü öàðñüêèõ ïàëàò
àíñàìáëåâèé òàíåöü öà-
ðèö³ (Ãàííà Äîðîø) ç
êîõàíöÿìè. Ìîíóìåí-
òàëüíî ïîêàçàíî ³ ïðà-
âîñëàâíèé õðàì, íà ôî-
í³ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ
happy end ñïåêòàêëþ.

Ïðåì’ºðà "Íî÷³ ïåðåä
Ð³çäâîì", ïîïðè îêðåì³
îãð³õè ïîñòàíîâíèê³â,
ïðèíàéìí³ çàñâ³ä÷óº,
ùî â íàö³îíàëüíîãî ðå-
ïåðòóàðó íåàáèÿêèé ïî-
òåíö³àë. Óò³ì, öå ïèòàí-
íÿ â ãîëîâíîìó îïåðíî-
ìó òåàòð³ ñòîëèö³ é äîñ³
çàëèøàºòüñÿ íå âèð³øå-
íèì

Ò³íüîâà ãðà
Ó Êèºâ³ âèêîíàëè ìóçèêó 
Äæà÷³íòî Øåëñ³

Ïîçèö³ÿ Äæà÷³íòî Øåëñ³ (ãðàô
Äæà÷³íòî Øåëñ³ ä³ Àéàëà Âàëüâà —
îñòàíí³é íàùàäîê çíàòíîãî ñòàðî-
âèííîãî ðîäó), ùî çàâæäè çíàõî-
äèâñÿ ïîçà ïðèâ³ëåéîâàíèìè ìó-
çè÷íèìè êîëàìè, à éîãî ìóçèêà íå
ï³ääàâàëàñÿ áóäü-ÿêèì òðàäèö³é-
íèì åñòåòè÷íèì êëàñèô³êàö³ÿì, —
íàãàäóº ñòàíîâèùå àìåðèêàíñüêî-
ãî êîìïîçèòîðà ×àðëüçà Àéâçà, ùå
îäíîãî "íåçðó÷íîãî" àâàíãàðäèñòà
ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ, õî÷ ³ íàáàãàòî ñòàð-
øîãî çà ñâîãî ³òàë³éñüêîãî êîëåãó.

Íàïðóæåííÿì, äåÿêîþ íåðâîâ³ñ-
òþ âëàñíî¿ ìóçèêè, à òàêîæ ñåð-
éîçíèì çàõîïëåííÿì ì³ñòè÷íèìè
³äåÿìè ðåë³ã³¿ òà ô³ëîñîô³¿ Ñõîäó,
Øåëñ³ ìèìîâîë³ ïåðåãóêóºòüñÿ ç
Îëåêñàíäðîì Ñêðÿá³íèì, ðîñ³é-
ñüêèì ì³ñòèêîì ïåð³îäó "ñð³áíîãî
â³êó". Â³äòàê, ïîð³âíÿííÿ ñàìîãî
ñåáå ç ìåä³óìîì, âñüîãî ëèøå ïå-
ðåäàò÷èêîì ³íôîðìàö³¿, ùî íàäõî-
äèòü çâ³äêèñü "ç âèùèõ ïëàí³â",
ñïîð³äíþº íåîðäèíàðíîãî ³òàë³éöÿ
ç ìîëîäøèì çà íüîãî íà 23 ðîêè
Êàðëõàéíöîì Øòîêõàóçåíîì.

Óò³ì, â ïëàí³ åñòåòèêè òâîð-
÷îñò³ Äæà÷³íòî Øåëñ³ íå ñõîæèé
í³ íà ïåðøîãî, í³ íà äðóãîãî, í³
íà òðåòüîãî. Ùîïðàâäà, äî âëàñ-
íîãî âï³çíàâàíîãî ñòèëþ, êîòðî-
ìó ïðèòàìàííà òàê çâàíà "åêîíî-
ì³ÿ" ÷è òî ïðèíöèïîâèé àñêå-
òèçì ó âèêîðèñòàíí³ âèðàçíèõ
çàñîá³â, â³í ïðèéøîâ íå îäðàçó.
À ÷åðåç íèçêó åêñïåðèìåíò³â,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç äîäåêàôîííîþ òåõ-
í³êîþ (ì³æ ³íøèì, Øåëñ³ ââàæà-
þòü ïåðøèì ³òàë³éñüêèì êîìïî-

çèòîðîì, êîòðèé íàïèñàâ äîäå-
êàôîííó ìóçèêó).

Ñåðåä òâîð³â, ùî ïðîçâó÷àëè
ìèíóëî¿ íåä³ë³ íà êîíöåðò³ àí-
ñàìáëþ Nostri Temporis, íàéÿñêðà-
â³øèìè ðåïðåçåíòàíòàìè àñêåòè÷-
íîãî ñòèëþ êîìïîçèòîðà âèäàëè-
ñÿ Rucke di Guck äëÿ ôëåéòè-ï³ê-
êîëî (Ñåðã³é Âèëêà) ³ ãîáîþ (Ìàê-
ñèì Êîëîì³ºöü), Trio äëÿ ñòðóííèõ
(êîæíà ç ÷îòèðüîõ ÷àñòèí êîìïî-
çèö³¿ áóäóºòüñÿ íà îäí³é íîò³), ùî
âäóìëèâî ³, âîäíî÷àñ, äåùî íàïðó-
æåíî âèêîíàëè Àíäð³é Ìàëàõîâ
(àëüò), Ñîíÿ Ñóëüä³íà (ñêðèïêà)
òà Îëåíà Æóêîâà (â³îëîí÷åëü) ³
Hyxos (ã³êñîñàìè íàçèâàëè êî÷îâ³
àç³éñüê³ ïëåìåíà ÕV²² ñòîë³òòÿ)
äëÿ àëüòîâî¿ ôëåéòè (Ñåðã³é Âèë-
êà) òà óäàðíèõ (Äìèòðî ²ëü¿í). Ìó-
çèêàíòàì âäàëîñÿ ïåðåäàòè öþ
"ñêóï³ñòü" ó çàñîáàõ ìóçè÷íî¿ âè-
ðàçíîñò³, çíàéøîâøè âäàëèé áà-
ëàíñ ì³æ ìîíîòîíí³ñòþ, íàâ³òü
ïåâíîþ â’¿äëèâ³ñòþ ö³º¿ ìóçèêè òà
¿¿ ïîç³ðíîþ ëåãê³ñòþ, ëåäü íå ïðî-
çîð³ñòþ — òóò íàïðîøóºòüñÿ ìå-
òàôîðà ò³í³, ÿê ðóõó ÷è ãðè ÷îãîñü
áåçò³ëåñíîãî.

Çðåøòîþ, òàêà ìåòàôîðà íå âè-
ïàäêîâà. Àäæå îäíà ç ï’ºñ Øåë-
ñ³ äëÿ êëàðíåòó ñîëî òàê ³ íàçè-
âàºòüñÿ: Preghiera per un ombra,
ùî â ïåðåêëàä³ "ìîëèòâà äî ò³í³".
Ñàìå âèêîíàâöþ öüîãî òâîðó,
Îëåêñ³þ Áîéêî, êîòðèé áëèñêó-
÷å âïîðàâñÿ ç äð³áíîþ ïðèìõëè-
âîþ ðèòì³êîþ òà ùåäðîþ îðíà-
ìåíòèêîþ ï’ºñè ä³ñòàëîñÿ íàé-
á³ëüøå àïëîäèñìåíò³â

У балеті “Ніч перед Різдвом” Стан овича хорео рафія і м зи а ці аві самі по собі
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Всесвітня слава застала Джачінто Шелсі (1905—1988),
одно о з найці авіших омпозиторів мин ло о століття,
середині 1980-х. В У раїні ж п блічне знайомство з

йо о творчістю почалося з нещодавньо о недільно о
онцерт в залі Національної спіл и омпозиторів
У раїни. Ініціатором заход з на оди 20-х ро овин від
дня смерті Шелсі та ви онавцем йо о м зи и став и-
ївсь ий ансамбль Nostri Temporis.
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Àíàòîë³é Áðåçâ³í çàëèøèâñÿ 
êåðìàíè÷åì â³ò÷èçíÿíîãî õîêåþ
Óêðà¿íà íàëàøòîâàíà ïîáîðîòèñÿ çà ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ñâ³òó 2014 ðîêó
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п’ятниці,
31 жовтня, приміщенні
Національно о ніверсите-
т фіз льт ри і спорт
У раїни відб лося засі-
дання Генерально о он -
рес федерації хо ею
У раїни, я ом взяли
часть представни и май-
же всіх областей У раїни.
Головним питанням он -
рес б ли вибори прези-
дента Федерації хо ею
У раїни. На цю посад
одно олосно обрано Ана-
толія Брезвіна, я ий зай-
мав її з р дня 2006 ро .

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ðàäà ôåäåðà-
ö³¿ ïðåäñòàâèëà äåëåãàòàì çâ³ò ïðî
ðîáîòó, ó ÿêîìó äàëà äåòàëüíó
îö³íêó âèñòóïó çá³ðíèõ êîìàíä
Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäíèõ òóðí³-
ðàõ, ñòàíó ðîçâèòêó äèòÿ÷îãî,
þíàöüêîãî, ïðîôåñ³éíîãî, àìà-
òîðñüêîãî òà ìàñîâîãî õîêåþ. Òà-
êîæ äî ñêëàäó ôåäåðàö³¿ ïðèéíÿ-
ëè ÷îòèðíàäöÿòü êîëåêòèâíèõ
÷ëåí³â. Îêð³ì öüîãî, âíåñåíî çì³-
íè äî ñòàòóòó Ôåäåðàö³¿ õîêåþ.
Òàê, ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ çäîáóâ

ïðàâî ñàìîñò³éíî ïðèçíà÷àòè â³-
öå-ïðåçèäåíò³â ñòðîêîì íà ð³ê.
Äîñ³ ö³ ïîñàäè áóëè âèáîðíèìè.

Ñòàðèé-íîâèé ïðåçèäåíò ôåäå-
ðàö³¿ — Àíàòîë³é Áðåçâ³í — îä-
ðàçó ñêîðèñòàâñÿ ïðàâîì ³ ïðè-
çíà÷èâ òðüîõ íîâèõ â³öå-ïðåçè-
äåíò³â: Îëåêñàíäðà Ñîï³òà, Ìè-
õàéëà Ðºçíèêà òà Â’ÿ÷åñëàâà Çà-
âàëüíþêà. Íà êîëèøí³õ ïîñàäàõ

ï³ñëÿ Êîíãðåñó ÔÕÓ çàëèøèëè-
ñÿ Äìèòðî Ñàëàìàò³í (ïåðøèé â³-
öå-ïðåçèäåíò), Âîëîäèìèð Áîðî-
äåíêî, ªâãåí ²ìàñ, Àíàòîë³é
Íàéäà òà Âàäèì Ñèñþê.

Ïî çàê³í÷åíí³ êîíãðåñó Àíàòî-
ë³é Áðåçâ³í ïðîâ³â ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³þ, íà ÿê³é ïîâ³äîìèâ íèçêó
íîâèí. Çà ñëîâàìè ïàíà Áðåçâ³-
íà, ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ äâîõ

ðîê³â ó Êèºâ³ ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ
ï’ÿòü ñïîðòèâíèõ ñïîðóä ç³ øòó÷-
íèì ëüîäîì. Â³äïîâ³äí³ äîìî-
âëåíîñò³ ùîäî öüîãî ç ìåðîì ñòî-
ëèö³ Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì ó
ôåäåðàö³¿ º.

“Ôåäåðàö³ÿ õîêåþ Óêðà¿íè òà
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì
ïðî ñï³âïðàöþ, ó ÿêîìó ïåðåäáà-
÷åíî â³äâåäåííÿ òðüîõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ ëüîäîâèõ àðåí. Îäíó
“êîâçàíêó” ì³ñüêà âëàäà çáóäóº çà
âëàñí³ êîøòè, äâ³ ìàþòü â³äêðè-
òè â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè “Õîêåé Óêðà-
¿íè”, à íà ñïîðóäæåííÿ ùå òðüîõ-
÷îòèðüîõ ÔÕÓ çíàéäå ñïîíñîð³â
ñåðåä ïðèâàòíèõ êîìïàí³é”,—
ðîçïîâ³â Àíàòîë³é Áðåçâ³í.

Ùî æ äî ðåàë³çàö³¿ ïîòî÷íèõ
ïîëîæåíü ïðîãðàìè “Õîêåé
Óêðà¿íè”, òî ãîëîâíèé õîêå¿ñò
êðà¿íè çàÿâèâ: “ß äàþ âàì ñëî-
âî, ùî äî ê³íöÿ 2008 ðîêó çàê³í-
÷àòü áóä³âíèöòâî çà äåðæàâí³ ãðî-
ø³ ÷îòèðüîõ àðåí, ñò³ëüêè æ ñà-
ìî âæå â³äêðèëè çà ðàõóíîê ñïîí-
ñîð³â. Íàñòóïíèé ð³ê ìàº ñòàòè
ùå ïë³äí³øèì: îá³öÿþòü îáëàø-
òóâàòè äâàíàäöÿòü “êîâçàíîê” çà
äåðæàâíèé ðàõóíîê, à ùå ñ³ì-â³-
ñ³ì — çà ãðîø³ ïðèâàòíèõ ³íâåñ-
òîð³â. Ïðè êîæí³é ³ç çáóäîâàíèõ
öüîãî ðîêó àðåí ôóíêö³îíóº äè-
òÿ÷î-þíàöüêà øêîëà ç õîêåþ òà
ô³ãóðíîãî êàòàííÿ. Çàçíà÷ó: äåð-
æàâíèì êîøòîì â Óêðà¿í³ íå ñïî-
ðóäæóâàëè ëüîäîâèõ ñòàä³îí³â
ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â”

Êè¿âñüêå “Äèíàìî” ï³øëî 
â ÷åìï³îíàò³ ó ñòð³ìêèé â³äðèâ
Ñìàê ïåðåìîãè âîñòàííº ñòîëè÷íèé “Àðñåíàë” â³ä÷óâàâ ùå âë³òêó
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Відб лися матчі чер ово-
о, 13- о, т р в раїн-
сь ій ф тбольній Прем’єр-
лізі. Рез льтати трьох із
них роз лядали, я ене-
ральні репетиції перед
поєдин ами наших л бів
євро б ах. Всі вони —
иївсь е "Динамо", до-
нець ий "Шахтар" та хар-
івсь ий "Металіст" пере-
мо ли, по азавши остро-
ата ючий ф тбол. Це,
по одьтеся, перед важли-
вими випроб ваннями на
європейсь ій арені не мо-
же не рад вати.

Íà â³äì³íó â³ä êóáêîâîãî ïî-
ºäèíêó ïðîòè ëóãàíñüêî¿ “Çîð³”,
ãîëîâíèé òðåíåð êè¿âñüêîãî “Äè-
íàìî” Þð³é Ñüîì³í íà ãðó ç
ëüâ³âñüêèìè “Êàðïàòàìè” âèñòà-
âèâ áîéîâèé ñêëàä, ÿêîìó âæå
íàéáëèæ÷î¿ ñåðåäè âèõîäèòè íà
ïîëå ó ìàò÷³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â ïðî-
òè ïîðòóãàëüñüêîãî “Ïîðòó”. Íà-
â³òü íåîçáðîºíèì îêîì áóëî âèä-
íî, ùî ôóòáîë³ñòè ñòîëè÷íîãî
êëóáó çíàõîäÿòüñÿ ó ÷óäîâ³é ³ãðî-
â³é ôîðì³, ÷îãî íå ñêàæåø ïðî ¿õ-
í³õ îïîíåíò³â. Íå äèâíî, ùî âæå
äî ñåðåäèíè ïåðøîãî òàéìó, çà-
âäÿêè òî÷íèì óäàðàì Ì³ëåâñüêî-
ãî ³ Áàíãóðè, ïèòàííÿ ïðî ïåðå-

ìîæöÿ â ö³é çóñòð³÷³ áóëî ìàéæå
çíÿòî. Êîëè æ íà îñòàíí³é õâè-
ëèí³ Àë³ºâ ÷³òêî ðåàë³çóâàâ ïå-
íàëüò³, à ïîò³ì íà ïî÷àòêó äðóãî¿
ñîðîêàï’ÿòèõâèëèíêè Áàíãóðà
çðîáèâ äóáëü, ñòàëî çðîçóì³ëî,
ùî ëüâ³â’ÿíè ïîâåðíóòüñÿ äîäî-
ìó, çàçíàâøè â Êèºâ³ íèù³âíî¿
ïîðàçêè.

Ùîñü óæå çàíàäòî çàòÿãíóëàñÿ
êðèçà ó ñòîëè÷íîìó “Àðñåíàë³”.
Ñóä³òü ñàì³: â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè
“êàíîí³ðè” âîñòàííº ïåðåìàãàëè
29 ñåðïíÿ, êîëè íà âè¿çä³ ç ì³í³-
ìàëüíèì ðàõóíêîì çäîëàëè îï³ð
ÔÊ “Ëüâ³â”. Ï³ñëÿ öüîãî ï³äîï³÷-
í³ Îëåêñàíäðà Çàâàðîâà ïðîâåëè
ø³ñòü ìàò÷³â, â ÿêèõ äâ³÷³ ç³ãðà-
ëè âí³÷èþ ³ çàçíàëè ÷îòèðüîõ ïî-

ðàçîê. Íà îñòàííþ ç íèõ, ó Çà-
ïîð³ææ³, êèÿíè â³äâåðòî íå çà-
ñëóãîâóâàëè, àëå óñï³õ ó öåé äåíü
áóâ íà áîö³ ãîñïîäàð³â ïîëÿ.

Óæå íà ÷åòâåðò³é õâèëèí³ “Àð-
ñåíàë” â³äêðèâ ðàõóíîê, ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê Îëåéíèê çàìêíóâ ïðîñòð³ë
³ç ë³âîãî ôëàíãó Ñèìîíåíêà. Â³-
ä³ãðàòèñÿ ãîñïîäàð³ ïîëÿ çìîãëè
ëèøå â ñåðåäèí³ äðóãîãî òàéìó —
Ãîä³í ìåòð³â ³ç ñ³ìíàäöÿòè ïðîáèâ
òî÷íî â êóò âîð³ò “êàíîí³ð³â”. Ó
ê³íö³ çóñòð³÷³ êèÿíè áóëè áëèæ÷³
äî ïåðåìîãè, àëå â ê³ëüêîõ åï³çî-
äàõ “Ìåòàëóðã” ðÿòóâàâ â³ä íå-
ïðèºìíîñòåé ãîëê³ïåð Æóê. Íà
äðóã³é õâèëèí³, äîäàí³é àðá³òðîì
ìàò÷ó Äåðäî, ñòàëîñÿ íåïåðåäáà-
÷óâàíå. Ñèëþê ïðîáèâàâ øòðàô-

íèé óäàð ³ç äàëüíüî¿ äèñòàíö³¿ ³
íåñïîä³âàíî ïåðåêèíóâ ì’ÿ÷ ÷åðåç
äîñâ³ä÷åíîãî âîðîòàðÿ “Àðñåíà-
ëà” Ðåâó, äèâèòèñÿ íà ÿêîãî ï³ñ-
ëÿ ô³íàëüíîãî ñâèñòêà ðåôåð³ áó-
ëî äóæå áîëÿ÷å.

Ñåðåä ³íøèõ ìàò÷³â òóðó â³ä-
çíà÷èìî âîëüîâó ïåðåìîãó ïîë-
òàâñüêî¿ “Âîðñêëè” íàä äîíåöü-
êèì “Ìåòàëóðãîì”, çàâäÿêè ¿é
õàðê³âñüêèé “Ìåòàë³ñò” âèéøîâ
íà äðóãå ì³ñöå â òóðí³ðí³é òàáëè-
ö³. Ïðåäñòàâíèê Ñëîáîæàíùèíè
âäîìà çäîëàâ îï³ð îäåñüêîãî
“×îðíîìîðöÿ” çàâäÿêè äóáëþ
íàòóðàë³çîâàíîãî ñåðáà Äåâ³÷à,
ÿêèé ïðîäîâæóº ñïîä³âàòèñÿ íà
çàïðîøåííÿ ãîëîâíèì òðåíåðîì

íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
Îëåêñ³ºì Ìèõàéëè÷åíêîì äî ëàâ
“ñèíüî-æîâòî¿” äðóæèíè...

Ó íàñòóïíîìó òóð³, ÿêèé ïðî-
éäå 7-9 ëèñòîïàäà, â³äáóäóòüñÿ äâ³
äóåë³ ì³æ êè¿âñüêèìè ³ ëüâ³âñüêè-
ìè êëóáàìè. “Äèíàìî” ï³ñëÿ ãðè
Ë³ãè ÷åìï³îí³â ³ç “Ïîðòó” ïðèé-
ìå ÔÊ “Ëüâ³â”, ÿêó, íàãàäàºìî,
íåùîäàâíî î÷îëèâ îäèí ³ç ë³äå-
ð³â ôëàãìàíà óêðà¿íñüêîãî ôóòáî-
ëó 90-õ ðîê³â Ñåðã³é Êîâàëåöü.
“Àðñåíàë” çä³éñíèòü âîÿæ äî
Ëüâîâà, äå ó ãð³ ç ì³ñöåâèìè
“Êàðïàòàìè” çðîáèòü óñå ìîæëè-
âå, ùîá íàðåøò³ ïåðåðâàòè òðè-
âàëó áåçïåðåìîæíó ñåð³þ ³ãîð ó
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè

Анатолій БРЕЗВІН, президент Федерації хо ею У раїни:
— На мою д м , У раїна може реально претенд вати на проведен-

ня Києві чемпіонат світ з хо ею 2014 ро . Д же сподіваюся на те,
що ф тбольний Євро-2012 виведе інфрастр т р раїни на новий рі-
вень.
Для чемпіонат світ потрібні дві арени: одна на 7-8 тисяч лядачів і

др а — на 12—15 тисяч. Однією з них може стати ре онстр йований
Палац спорт , а ось др , ба атоф н ціональн , доведеться б д вати,
я аж ть, з н ля.
Звісно, що в боротьбі за право провести чемпіонат світ в У раїни б -

д ть он ренти. Головним із них може стати Білор сь, я а питаннях
розвит інфрастр т ри пішла вперед на іль а ро ів. Хоча час для то-
о, щоб наздо нати й випередити с сідів, нас ще є.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

1 листопада (с бота)
“Шахтар” — “Зоря”— 3:1 (1:1)
Голи: Морено (23, 79), Віллі-

ан (68) — Джихані (2).
“Метал р ” З — “Арсенал” —

2:1 (0:1)
Голи: Годін (68), Силю (90+1) —

Олейни (4).
“Іллічівець” — ФК “Хар ів” —

1:1 (0:1)
Голи: Ліма (69) — Платон (7).
“Динамо” — “Карпати” — 4:0

(3:0)
Голи:Мілевсь ий (19), Бан ра (25,

51), Алієв (45, з пенальті).
“Металіст” — “Чорноморець”—

2:0 (1:0)
Голи: Девіч (27, 69).

2 листопада (неділя)
“Ворс ла” — “Метал р ” Д —

1:0 (0:0)
Гол: Ян зі (90).
ФК “Львів” — “Таврія”—2:4 (2:3)
Голи: Ващ (25), Гордієн о

(32) — Ковпа (4, з пенальті, 15),
0:2— Ковпа (15), Гоменю (32), Ар-
темен о (90).
Вил чення:Романю (63,ФК “Л”).
“Дніпро” — “Кривбас”—1:0 (0:0)
Гол: Воробей (80).
Бомбардири: Ісмаель Бан ра

(“Динамо”) — 11, Жажа (“Мета-
ліст”) — 9, Артем Мілевсь ий (“Ди-
намо”) — 7, Парід Джихані (“Зо-
ря”), Оле сандр Ковпа (“Тав-
рія”) — по 6.

Ðåçóëüòàòè ìàò÷³â 13-ãî òóðó ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè:

Після д блю ворота "Карпат" вінеєць Ісмаель Бан ра і йо о партнер по
оманді сене алець Папе Діа ате здійснили "афри ансь ий рит ал"
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Анатолій Брезвін бачить вели і перспе тиви розвит раїнсь о о хо ею
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Óêðà¿íñüêèé 
ô³ëîñîô-ìàíäð³âíèê
“Хрещати ” продовж є (в рам ах прое т
“Київсь ий пантеон”) п блі вати історії,
присвячені видатним иянам. Чер ов
розповідь присвячено філософ , поет ,
м зи антові Гри орію Савич С овороді
(1722—1794)

3 ãðóäíÿ 1722 ðîêó â ñîòåííîìó ì³ñòå÷êó ×îðíóõàõ
Ëóáåíñüêîãî ïîâ³òó (íèí³ — ðàéîííèé öåíòð Ïîëòàâ-
ñüêî¿ îáëàñò³ Óêðà¿íè) ó ìàëîçåìåëüíèõ êîçàê³â Ñà-
âè ³ Ïåëàãå¿ íàðîäèâñÿ ñèí Ãðèãîð³é.

Äÿê-ñêðèïàëü ïîñòàâèâ éîãî ïåðøèì ñï³âàêîì ó
öåðêîâíîìó õîð³, äàâàâ ÷èòàòè êíèæêè, íàâ÷àâ íîò-
íî¿ ãðàìîòè ³ ãîòóâàâ ó àêàäåì³þ. Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà
àêàäåì³ÿ ó ÕVIII ñòîë³òò³ áóëà îäíèì ³ç òðüîõ ïðîâ³ä-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè, ùî ñêëàäàâñÿ ³ç ñå-
ðåäíüî¿ ³ âèùî¿ øêîëè. Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà âñòóïèâ
äî àêàäåì³¿ 1738 ðîêó. Íàâ÷àâñÿ â êëàñàõ ³íô³ìè, ãðà-
ìàòèêè, ñèíòàêñèìè, ïîåòèêè òà ðèòîðèêè. Îñíîâè
ô³ëîñîô³¿ âèêëàäàâ âèäàòíèé ô³ëîñîô ³ ïðîñâ³òèòåëü
Ìèõàéëî Êàçà÷èíñüêèé.

1742 ðîêó Ñêîâîðîäó çàïðîñèëè ñï³âàêîì Ïðèäâîð-
íî¿ õîðîâî¿ êàïåëè äî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ó 1744-ìó
â³í çâ³ëüíèâñÿ ç ö³º¿ “ïîñàäè” ³ ïîâåðíóâñÿ äî Êèºâà
äëÿ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ â àêàäåì³¿. À ùî äóõîâíå
çâàííÿ íå ïðèâàáëþâàëî, ïðèêèíóâñÿ áîæåâ³ëüíèì.
Çà öå â³äðàõóâàëè ç áóðñè. Ìàéáóòí³é ô³ëîñîô ïîäî-
ðîæóº ïðè ãåíåðàëîâ³ Âèøíåâñüêîìó. Ï³øêè ìàíäðó-
þ÷è êðà¿íàìè, çíàéîìèòüñÿ ç ó÷åíèìè ³ íàáóâàº íî-
âèõ çíàíü. Çà êîðäîíîì â³í âèâ÷èâ ëàòèíñüêó, ãðåöü-
êó ³ í³ìåöüêó ìîâè. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ â Óêðà¿íó Ñêî-
âîðîäà ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì ïîåç³¿ â Ïåðåÿñëàâ³-Õìåëü-
íèöüêîìó ³ íàïèñàâ äëÿ ó÷èëèùà “Ðóêîâîäñòâî î ïî-
ýçèè”. Òà íåâäîâç³ ïåðåÿñëàâñüêèé ºïèñêîï çâ³ëüíèâ
Ñêîâîðîäó ç ïîñàäè. 1759 ðîêó Ãðèãîð³ÿ Ñàâè÷à çà-
ïðîñèëè â õàðê³âñüêèé êîëåã³óì íà ïîñàäó â÷èòåëÿ ïî-
åç³¿, àëå äîâåëîñÿ âèêëàäàòè ïðàâèëà äîáðîçâè÷àéíî-
ñò³. Òà íîâèé ó÷èòåëü ùå ó âñòóïí³é ëåêö³¿ âèòëóìà-
÷èâ äåÿê³ ïîíÿòòÿ íå òàê, ÿê òîãî âèìàãàëè, îòîæ çíî-
âó ïîçáóâñÿ ðîáîòè (ó 1766 ðîö³). Ï³ñëÿ öüîãî Ñêî-
âîðîäà æèòòÿ ïðîâîäèâ ïåðåâàæíî â äîðîç³. Ìàíäðó-
âàâ ï³øêè Ñëîáîæàíùèíîþ, çóïèíÿþ÷èñü íà í³÷ ó
ñåëÿíñüêèõ õàòàõ, â³äìîâëÿâñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ çàíÿòü ³
ïîñàä, ùî éîìó ÷àñòî ïðîïîíóâàëè. Äî öüîãî ïåð³î-
äó íàëåæàòü ô³ëîñîôñüê³ òâîðè â÷åíîãî, ÿê³ çà æèò-
òÿ íå áóëî íàäðóêîâàíî.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ô³ëîñîôñüêîãî ñâ³òîáà÷åííÿ Ñêîâî-
ðîäè, òî õòîñü ââàæàº éîãî ì³ñòèêîì ³ ìàñîíîì, ïî-
ñë³äîâíèêîì ìàðòèí³ñò³â, à ùå õòîñü — ðàö³îíàë³ñ-
òîì. Ñêîâîðîäà æ áóâ ñâîºð³äíîþ “ìàíäð³âíîþ àêà-
äåì³ºþ”, ìàâ íàäçâè÷àéíó ïîïóëÿðí³ñòü. Ùå çà æèò-
òÿ íàçèâàëè éîãî óêðà¿íñüêèì Ñîêðàòîì, õî÷à ñàì
â³í ïðàãíóâ áóòè ñàìèì ñîáîþ.

Â. Â. Çåíüêîâñüêèé ó “²ñòîð³¿ ðîñ³éñüêî¿ ô³ëîñîô³¿”
ïèñàâ ïðî ðåë³ã³éíå â³ä÷óæåííÿ â³ä ñâ³òó ÿê íàéâàæ-
ëèâ³øèé àñïåêò ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ Ñêîâîðîäè. Éøëîñÿ ïðî
ì³ñòè÷íå ïåðåæèâàííÿ ïîäâ³éíîñò³ áóòòÿ ³ ïðî â³äñòî-
ðîíåííÿ ñàìå â³ä òîãî, ùî ìèñëèòåëü ñïðèéìàâ çà çîâ-
í³øí³é, “ñóºòíèé” ñâ³ò, “íåáèò³éíèé” á³ê æèòòÿ.

Ñêîâîðîäà íå õîò³â áóòè “ñï³éìàíèì” ñàìå öèì
“ñâ³òîì”. Âîäíî÷àñ éîãî âàáèâ âèùèé ð³âåíü áóòòÿ,

äî ï³çíàííÿ ÿêîãî, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ëþäèíà ìî-
æå é ïîâèííà ïðàãíóòè. Äî ï³çíàííÿ “ñë³ä³â Áîæèõ”
ó ñâ³ò³ ìîæíà ïðèéòè, ò³ëüêè çáåð³ãàþ÷è â³ðí³ñòü ñòà-
ðîäàâíüîìó ô³ëîñîôñüêîìó çàïîâ³òó: ï³çíàé ñàìîãî
ñåáå. “Íå âèì³ðÿâøè ñåáå ïåðø çà âñå,— ïèñàâ ìèñ-
ëèòåëü,— ÿêó êîðèñòü ìàòèìåø ³ç çíàííÿ ì³ðè â ³í-
øèõ ³ñòîòàõ?”.

Ùå á³ëüøå, í³æ òâîðàìè, Ñêîâîðîäà ïðèñëóæèâñÿ
Óêðà¿í³ âñ³ì ñâî¿ì æèòòÿì: áóâ âîëåëþáíèé, ç³ ñò³é-
êèìè åòè÷íèìè ïåðåêîíàííÿìè, ñì³ëèâî âèêðèâàâ
ì³ñöåâå ÷èíîâíèöòâî, ÿêå ïîâñÿê÷àñ çëîâæèâàëî âëà-
äîþ. Ïîïðè äåÿêèé ì³ñòèöèçì ³ ñåì³íàðñüêèé íå-
çãðàáíèé ïî÷àñòè ñêëàäíèé âèêëàä, Ñêîâîðîäà óì³â
áóòè çðîçóì³ëèì äëÿ ïðîñòèõ ëþäåé.

Ó Êèºâ³ Ãðèãîð³é Ñàâè÷ çàçâè÷àé çóïèíÿâñÿ â äâîþ-
ð³äíîãî áðàòà, ëàâðñüêîãî ÷åíöÿ, íà÷àëüíèêà Ïå÷åð-
ñüêî¿ äðóêàðí³ ²óñòèíà Çâ³ðÿêè. 

Ó 1794 ðîö³ Ñêîâîðîäà æèâ ó ñâîãî ïðèÿòåëÿ Ñðåç-
íºâñüêîãî â ñåë³ ²âàí³âö³ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Âë³òêó
â³í ï³øêè çäîëàâ òðèñòà ìèëü — ñõîäèâ ó ñåëî Õîòå-
ò³â Îðëîâñüêî¿ ãóáåðí³¿ äî ñâîãî ó÷íÿ Ìèõàéëà Êî-
âàëèíñüêîãî, ùîá çàëèøèòè òàì âëàñí³ ðóêîïèñè, ÿê³
çàçâè÷àé ïîñò³éíî íîñèâ ó òîðáèíö³. 9 ëèñòîïàäà ó â³-
ö³ ñ³ìäåñÿò äâà ðîêè Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà ï³ñëÿ îá³äó
é ïðèºìíî¿ ðîçìîâè âèéøîâ ó ñàä ³ç ëîïàòîþ é ïî-
÷àâ êîïàòè äëÿ ñåáå ìîãèëó. Íà çàïèòàííÿ: “Ùî öå,
äðóæå Ãðèãîð³þ, ÷èì òè çàéíÿòèé?” â³äïîâ³â: “Ïîðà,
äðóæå, çàê³í÷èòè ïîäîðîæ!”

Ï³ñëÿ öüîãî ââ³éøîâ äî áóäèíêó, ïåðåîäÿãíóâñÿ â
÷èñòó á³ëèçíó, ë³ã íà ëàâêó ³ çàñíóâ, ùîá óæå íå ïðî-
êèíóòèñÿ

Ìîëîêî íà ãóáàõ íå îáñîõëî
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь ий альтернатив-
ний ж рнал "Моло о" ми-
н лої неділі підтвердив
свою небайд жість до
розмаїття м зи и. Ор ані-
затори івент зібрали не
тіль и раїнсь і альтер-
нативні рти, а й запро-
сили найбільш надію но-
вої хвилі Інді — латвійсь
співач Алін Орлов .

Íà ñöåí³ ôåñòèâàëþ, îðãàí³çîâà-
íîãî êîìïàí³ºþ Esthetic Music òà
æóðíàëîì “Ìîëîêî”, áóëî ïîì³÷å-
íî ãóðòè Johnny Bardo, “Ïðîçîð³”,
“Ùàñòÿ”, CoMaha (ôëåéòèñòêà
ãóðòó “Éîãóðò”). Ïðîòå íàéá³ëü-
øèì â³äêðèòòÿì ñì³ëèâî ìîæíà
íàçâàòè áðèòàíñüêèé ãóðò Adam
Beattie And The Consultants, ÿêèé
çàïðîñèâ îñîáèñòî Þð³é Õóñòî÷êà.

² ÿêùî êîìóñü âîíè íàãàäóþòü Bea-
tles ç ìîòèâàìè êàíòð³, òî ñàì áà-
ñèñò Esthetic Education ñòàâèòü ¿õ
ïîðó÷ ³ç Òîìîì Óåéòñîì. À ãðóïà-
ñþðïðèç äåùî ðîç÷àðóâàëà — íåþ
âèÿâèâñÿ õàðê³âñüêèé êîëåêòèâ
SanSay, ÿêèé íàïåðåäîäí³ âèñòó-
ïèâ ó êëóá³ “Ïèâíà áî÷êà”.

Ó ïåðåðâ³ ì³æ âèñòóïàìè ìó-
çèêàíò³â Âàñèëü Âàñèëüö³â ðîç-
âàæàâ ïóáë³êó äîòåïàìè òà âëàñ-
íèìè ï³ñíÿìè ïðî âèêîíàâö³â.
Îòîæ éîãî ï³ñíÿ ïðî Esthetic Ed-
ucation ñòàëà âàãîìèì ñëîâîì
ïðîòè êîìïîçèö³¿ êîìàíäè Vasyl
Vasylcev.

Ãóðò “Êðèõ³òêà Öàõåñ”, ÿêèé
âèçíàëè îäíèìè ³ç õåäëàéíåð³â
ôåñòèâàëþ, âèêîíàâ îá³öÿíêó
ïðåäñòàâèòè ê³ëüêà íîâèõ ï³ñåíü.
Óñ³ âîíè íàïèñàí³ â çâè÷í³é ñòè-
ë³ñòèö³, à îñü ñòàð³ õ³òè çàïðîïî-
íóâàëè ó íîâîìó àðàíæóâàíí³.
Ãóðò íàâ³òü çâåðíóâñÿ òî ÷óæî¿
òâîð÷îñò³, ç³ãðàâøè êàâåð íà “Âî-
ñåíè” ÒÍÌÊ.

Íà îêðåìó óâàãó çàñëóãîâóþòü

ìåáë³, òîáòî äåêîðàö³¿ ñöåíè. Áà-
ðî÷í³ êð³ñëà òà êàíàïà áóëè äîðå÷-
íèìè, êîëè Äìèòðî Øóðîâ, Àí-
äð³é Íàäîëüñüêèé ³ Ëóú Ôðàíê âè-
êîíóâàëè Mother, à ìóçèêàíòè Es-
thetic Education ðîçñ³ëèñÿ ïî êð³ñ-
ëàõ. Îñîáëèâó ïîïóëÿðí³ñòü ìàâ
ìàëåíüêèé êîíèê-ãîéäàëêà, êîò-
ðèé ïîõèòóâàâñÿ íà êðàþ ñöåíè.

Îñ³íí³é íàñòð³é ñâ³òëîãî ñóìó
ï³äõîïèëà ëèòîâñüêà ñï³âà÷êà
Àë³íà Îðëîâà, ÿêà íåâèìóøåí³ñ-
òþ òà ïðèðîäí³ñòþ çàâîðîæèëà
ïóáë³êó. Óñì³øêà íå ñõîäèëà ç ¿¿
îáëè÷÷ÿ, à ì³æ ï³ñíÿìè âîíà
ùîñü ùåáåòàëà çâóêîîïåðàòîðó
ïî-ëèòîâñüêè. Õî÷à öå é äèâíî,
òà ï³äñï³âóâàëè íå ò³ëüêè ¿¿ êàâå-
ðó íà “Óòîìëåííîå ñîëíöå”, à é
îðèã³íàëüíèì êîìïîçèö³ÿì ìó-
çèêàíòà. Ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿, êîëè
âæå àäì³í³ñòðàö³ÿ çàëó ìàëî íå
âèøòîâõóâàëà îðãàí³çàòîð³â òà
ïóáë³êó ÷åðåç çàòðèìêó, Àë³íà
Îðëîâà ïåðåðàõóâàëà âñ³õ ïðèñóò-
í³õ ó “Ë³÷èëö³” é óïàëà ïðîñòî íà
ñöåí³, çàêðóòèâøèñü

Â³äáóâñÿ ïåðøèé Moloko Music Festival
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради о олош є
он рс на заміщення ва антних посад:

– оловно о спеціаліста відділ з питань манітарної
політи и правління забезпечення діяльності постійних
омісій Київради (V ате орія).

Відповідно до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02 №169,
та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад державних
сл жбовців встановлюються основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання, стаж роботи за фахом на державній сл жбі не
менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління не менше 5 ро ів,
післядипломна освіта сфері державно о правління.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до он рсної
омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлення
заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб
та проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов арт
(форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені
встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта
ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та
зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2007 рі ; дві
фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення про
он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів та мов оплати праці
надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, . 913
(на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Інформація
Фонд приватизації ом нально о майна

Печерсь о о район м. Києва
Про о олошення он рс з відбор с б’є тів оціночної

діяльності, я і б д ть зал чені для проведення незалежної
оцін и об’є тів, що належать до ом нальної власності
територіальної ромади Печерсь о о район м. Києва, з
метою приватизації шляхом ви п орендарями нежилих
приміщень та б дівель за адресами:
1. Б льв. Др жби народів, 26/1, літ. “А” площею 34,0 в. м, н/підвал.
2. В л. Іванова Андрія, 19/16, літ. “Б” площею 150,5 в. м, цо оль.
3. В л. Гр шевсь о о Михайла, 34/1, літ. “А” площею 167,6 в. м, І поверх.
4. В л. Інстит тсь а, 13а, літ. “А” площею 48,6 в. м, І поверх.
5. Б льв. Лихачова, 2, літ. “А” площею 216,9 в. м, підвал.
6. В л. Первомайсь о о Леоніда, 4, літ. “Д” площею 17,4 в. м, б дівля.
7. В л. Кр ло ніверситетсь а, 7, літ. “А” площею 135,9 в. м, підвал.
8. В л. К р анівсь а, 3, літ. “А” площею 88,4 в. м, цо оль.
9. В л. Звіринець а, 63, літ. “А” площею 29,7 в. м, підвал.
10. В л. Кі відзе, 7/11, літ. “А” площею 654,4 в. м, н/підвал.
11. В л. Підвисоць о о професора, 19, літ. “А” площею 62,4 в. м, підвал.
12. Б льв. Др жби народів, 32, літ. “А” площею 177,6 в. м, підвал.
13. В л. Шов овична, 13/2, літ. “А” площею 46,7 в. м, мансарда.
14. В л. Різниць а, 9а, літ. “А” площею 79,8 в. м, цо оль.
15. В л. Кі відзе, 12а, літ. “А” площею 33,8 в. м, підвал.
16. Пров л. К т зова, 3, літ. “А” площею 9,2 в. м, І поверх.
17. В л. Цитадельна, 4/7, літ. “А” площею 75,2 в. м, підвал.
18. Пров л. К т зова, 3, літ. “А” площею 46,3 в. м, І поверх.

Кон рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності б де здійснюватися
відповідно до Положення про он рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності,
затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни 25.11.2003 р.
№2100 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.12.2003 р. за
№1194/8515.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б’є ти оціночної діяльності,

я і діють на підставі сертифі атів с б’є тів оціночної діяльності, виданих
відповідно до За он У раїни “Про оцін майна, майнових прав та професійн
оціночн діяльність в У раїні”.
Учасни ам он рс потрібно подати до Фонд приватизації ом нально о

майна Печерсь о о район м. Києва он рсн до ментацію, я а с ладається
з он рсної пропозиції та підтвердних до ментів.

До підтвердних до ментів належать:
заява на часть он рсі за встановленою формою;
опія становчо о до мента претендента;
опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном
с ладі та я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт
про оцін майна;
письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом
до проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна,
завірені їхніми особистими підписами;
опія сертифі ата с б’є та оціночної діяльності, видано о претендент
Фондом державно о майна У раїни;
інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про
претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід
роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном с ладі та додат ово
зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна
тощо).

Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном
онверті і має містити:
пропозицію щодо вартості ви онання робіт;
аль ляції витрат, пов’язані з ви онанням робіт;
термін ви онання робіт.

На онверті необхідно зробити відміт : “На он рс з відбор с б’є тів
оціночної діяльності”.

Пропозиції щодо мов термін ви онання робіт необхідно зазначити в
єдиній одиниці вимір — алендарних днях.

Фонд приватизації ом нально о майна Печерсь о о район м. Києва б де
роз лядати лише та і пропозиції часни ів он рс , в я их термін ви онання
робіт — не більше 7 алендарних днів.

Кон рсн до ментацію слід подавати до Фонд приватизації
ом нально о майна Печерсь о о район м. Києва (в л. С ворова, 15,
імн. 400) до 18.00 12.11.2008 р.

Кон рс відб деться Фонді приватизації ом нально о майна Печерсь о о
район м. Києва 18.11.2008 р. об 11.00.

Телефон для довідо 280-57-90.
Начальни Т. Б тни

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по м. Києв повідомляє про підс м и

приватизації шляхом ви п об’є та ом нальної
власності р пи А:

– нежилі приміщення за альною площею 108,5 в. м
за адресою: м. Київ, просп. Геор ія Гон адзе, 20, літ. В.
Приватизовані фізичною особою за 389 520,00 рн,
в том числі ПДВ 64 920,00 рн.



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

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

�ає�Санівсь��Софію�Талімонівн��я�ості�відповіда-

ча�(останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�вл.

Таш�ентсь�а�17-б,��в.�1)��сдове�засідання�за�по-

зовом�Трча��Марини�Валеріївни,�Ма�аревича

Оле�сія�Васильовича�про� снення�переш�од� 

�ористванні� земельною� ділян�ою.� Засідання

відбдеться�17.11.2008 р.� о� 16.00� � приміщенні

Дарниць�о'о�районно'о�сд:�м.�Києва�за�адре-

сою:�вл.�Севастопільсь�а�14,��аб.�28.

Внаслідо��вашої�чер'ової�неяв�и�справ�бде

роз'лянто��ваш�відстність.

З�матеріалами�зазначеної�вище�справи�ви�або

ваш� представни�� може� ознайомитись� 

приміщенні�сд,�маючи�при�собі�паспорт�та/або

довіреність.

Сддя�Ящ��Т.І.

Інстит�т�ядерних�досліджень�НАН�У�раїни,

що�знаходиться�в�Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�по�пр.�На��и,

47�має�наміри�отримати�Дозвіл�на�ви�иди�в�атмосфер�,�з�ідно�із

звітом�по�інвентаризації�ви�идів�забр�днюючих�речовин�в�атмо-

сфер�,�ви�онаним�в�2008 р.�На�підприємстві�30�стаціонарних�дже-

рел�ви�идів�в�атмосфер��та�1�перес�вне�джерело�(автотранспорт

—�ви�иди�не�норм�ються�).

За'альні�ви�иди�с�ладають:�0,422693�'/с,�0,820532�т/р,�в�том�числі:�хром�та

йо'о�спол�и�—�0,000002�т/р,�озон�—�0,0173�т/р,�алюмінію�о�сид�—�0,0024�'/р,

мар'анець�та�йо'о�спол�и�—�0,00077�т/р,�натрію�'ідроо�ис�—�0,0016�т/р,�азот

діо�сид�—�0,04177�т/р,�водень�хлористий�—�0,0537�т/р,��ислота�сірчана�—�0,0807,

заліза�о�сид�—�0,01766�т/р,�ма'нію�о�сид�—�0,0004�т/р,��ремнію�діо�сид�—�0,0003

т/р,��силол�—�0,023�т/р,�спирт�ізопропиловий�—�0,1755�т/р,��ислота�оцтова�—�0,0595

т/р,�масло�мінеральне�—�0,0032�т/р,�в'лецю�о�сид�—�0,00683�т/р,бензин�нафто-

вий�—�0,1969�т/р,�айт-спірит�—�0,0356�т/р,�пил�деревини�—�0,016�т/р,�пил�абра-

зивно-металічний�—�0,0704�т/р,�аерозоль�ла�офарбових�матеріалів�—�0,0170�т/р.

Підприємство� належить� до� 3� 'рпи� об’є�тів.� За� резльтатами� розрахн�ів

розсіювання��онцентрації�на�межі�санітарно-захисної�зони�та�в�житловій�забдові

менші�'раничнодопстимих.

Заваження�та�пропозиції�щодо�видачі�Дозвол�просимо�надсилати�в�відділ�з

питань�е�оло'ії�Голосіївсь�ої�районної�державної�адміністрації�за�адресою:�м.�Київ,

вл.�Диміївсь�а,�49-а,�тел.�259-85-97.

Ком�нальне�підприємство�

“Підрядне�спеціалізоване�шляхове�

ремонтно-б�дівельне��правління”,

розташоване�за�адресою:�03061,�м.�Київ,�в�л.�Пост-Волинсь�а,�3,

о�олош�є�про�продаж�перерахованих�нижче�машин�та�механізмів:

1. Автомобіль� самос�ид�ММЗ-4502,�шасі�№3223061,� �зов�№�ХТР4502000009129,

пробі' —�350740��м,�1992�ро��випс�.

2. Автомобіль�вантажний�ГАЗ-5312,�шасі�№ХТН531200К1134105,�пробі'�—�366980��м,

1989�ро��випс�.

3. Автомобіль�вантажний�ЗИЛ-130,�шасі�№1786716,�пробі'�483840��м,�1980�ро��випс�.

4. Автомобіль�вантажний�ЗИЛ-130,�шасі�№2304755,�пробі'�487695��м,�1981�ро��випс�.

5. Причіп�ЧМ-ЗАП-5523,�шасі�№1754,�пробі'�258600��м,�1979�ро��випс�.

6. Причіп�ЧМ�ЗАП-3323,�шасі�№�б/н,�пробі'�179340��м,�1991�ро��випс�.

7. Причіп�ПЦ-5.6-817,�пробі'�185300��м,�1986�ро��випс�.

8. Причіп�ПЦ-5.6-817,�пробі'�253480��м,�1987�ро��випс�.

9. Авто'рейдер�ДЗ-143,�дви'н�№118061,�пробі'�—�9350�м/',�1993�ро��випс�.

10. Навантажвач�Л-34,�заводсь�ий�№12798,�дви'н�№340415,�пробі'�—�13120�м/',�1987

ро��випс�.

11. Кото��ДУ-48,�заводсь�ий�№5559,�дви'н�№�289088,�пробі'�—�7137�м/',�1995�ро�

випс�.

12. Пневмо�ото��ГРВ-101,�заводсь�ий�№�2303,�дви'н�№�000082,�пробі'�—�14140�м/',

1990�ро��випс�.�

13. Кото��ДУ-54,�заводсь�ий�№�431445,�дви'н�№�23,�пробі'�—�6900�м/',�1990�ро��ви-

пс�.

14. Бльдозер,�дви'н�№�067009,�пробі'�—�12044�м/',�1988�ро��випс�.

15. Е�с�аватор�ЕО-2628,�заводсь�ий�№193727,�дви'н�№�236258,�пробі'�—�10190�м/',

1994�ро��випс�.

16. Е�с�аватор�ЕО-3323,�заводсь�ий�№�15010,�дви'н�№�311181,�пробі'�—�14962�м/',

1992�ро��випс�.

17. Е�с�аватор�ЕО-4111,�дви'н�№�325768,�пробі'�—�12160�м/',�1990�ро��випс�.

За�детальною�інформацією�та�довід�ами�звертатись�за�телефонами:

284-69-69,�8-067-782-57-17,�8-050-444-31-50.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�Долинсь�

Людмил�Дмитрівн� по�цивільній� справі� за� позовом�ЗАТ� “У�раїнсь�ий

мобільний�зв’язо�’’�до�Долинсь�ої�Людмили�Дмитрівни�про�стя'ненняя

сми�бор'�з'ідно�до'овор�про�надання�посл'�мобільно'о�зв’яз�,�в�с-

дове�засідання,�я�е�відбдеться�10�листопада�2008�ро��о�15.30�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�вл.�Хрещати�,�б.�42-А,��аб.�33,�під�'оловванням�сдді

Ма�арен�о�Г.В.�В�разі�неяв�и�в�сдове�засідання�справ�бде�роз'лян-

то��ваш�відстність,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє�'р-на�Стр��Ма�си-

ма�Дмитровича,�що�по�цивільній�справі�за

позовом�А�ціонерно'о� товариства� “У�-

раїнсь�а�охоронно-страхова��омпанія”�до

Стр��Ма�сима�Дмитровича�про�стя'нен-

ня�сми�в�поряд��ре'рес�о'олошено�пе-

рерв�до�13.11.2008�ро��до�9.30.

Справа�бде� роз'лядатись� в� примі-

щенні�сд,�що�знаходиться�за�адресою:

м.�Київ,�вл.�Я.�Коласа,�27-А,�зал�№�1.

Сддя�Троян�Н.М.

Терентієв�Станіслав�Володимирович,

27�листопада�1970�ро��народження,�ос-

таннє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,

вл.�С.�Сосніних,�12-А,��в.�223,�ви�ли-

�ається�до�Святошинсь�о�о�районно-

�о� с�д�� м.� Києва,� я�� відповідач� в

цивільній�справі�за�позовом�Терентієвої

Н.П.� про� розірвання� шлюб.� Сдове

засідання� відбдеться� 10� листопада

2008�р.�о�9.30�в�приміщенні�сд�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�вл.�Жилянсь�а,�142,�зал.

№�2.�У�разі�неяв�и�відповідача�до�сд

справ�бде�вирішено�на�підставі�наяв-

них��ній�даних�чи�до�азів.

ТОВ�“НК�Альфа-Нафта”
Філія�№1�“Броварсь�а”�

повідомляє,�що�з�01.01.2009�р.�повністю

призпиняє�відпс��нафтопрод�тів�по

талонах�старо'о�зраз�а.�Талони�старо-

'о�зраз�а�можть�бти�обміняні�на�та-

лони�ново'о�зраз�а�в�правлінні,�що�зна-

ходиться�за�адресою:�м.�Київ,�бльвар

Лесі�У�раїн�и,�26,�тел.�044-254-45-10.

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

повідомляє,�що�17.12.2008�ро��об�11.00�роз-

'лядатиметься� цивільна� справа� за� позовом

Пожарсь�о'о�В.Г.�до�Щербова�А.Я.�про�виз-

нання�заповіт�недійсним.

Щербов�Андрій�Янович,�останнє�місце�зна-

ходження:�м.�Київ,�вл.�Вільде,�3-А,��в.�19,�ви�-

ли�ається�в�сдове�засідання�я��відповідач.

Приватний�нотаріс�Свириден�о�Анатолій

Михайлович,�останнє�відоме�місце�знаходжен-

ня:�м.�Київ,�вл.�Виш'ородсь�а,�46,��в.�1,�ви�-

ли�ається�в�сдове�засідання�я��третя�особа.

Шевчен�о�Ірина�Ві�торівна,�останнє�місце

знаходження:�м.�Київ,�бльв.�Ви'рівсь�ий,�6,

�в.�191,� ви�ли�ається�в�сдове�засідання�я�

представни��відповідача.

В�разі�їх�неяв�и�справ�бде�роз'лянто�за

їх� відстності� на� підставі� наявних�матеріалів

справи.

Адреса�сд:�м.�Київ,�вл.�Кошиця,�5,�зал

сдових�засідань�№�1.

Сддя�Федорова�Г.Г.

ВАТ� “Броварсь�ий� райа�ропос-

тач”� повідомляє,�що� в� зв’яз�� з� за-

планованою� реор'анізацією� під-

приємства� ВАТ� “Броварсь�ий� райа'-

ропостач”,� з� 01.01.2009� р.� повністю

призпиняє�відпс��нафтопрод�тів�на

АЗС�по�всіх�видах�талонів�і�смарт-�арт

(останній�стро��отоварювання�до�24.00

31.12.2008�р.).

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста

Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Ш-

валова�Оле�сія�Сер'ійовича� (останнє

відоме� місце� знаходження:� м.� Київ,

пр. Г. Сталін'рада,�44,��в.�445)�в�сдове

засідання,�я�е�призначене�на�10.11.2008

ро�� на� 14.30� в� зв’яз�� з� роз'лядом

цивільної�справи�за�позовом�Тимошен-

�о� Марини� Ві�торівни� до� Швалова

Оле�сія�Сер'ійовича�про�позбавлення

бать�івсь�их�прав�та�стя'нення�аліментів.

В� разі� неяв�и� в� сдове� засідання

справа� бде� роз'лянта� � відстність

відповідача� на� підставі� зібраних� по

справі�до�азів.

Адреса�сд:�м.�Київ,�вл.�Тимошен-

�а,�2-Є,��аб.�21,�сддя�Яцен�о�Н.О.

Сддя�Н.О.�Яцен�о

ОГОЛОШЕННЯ

про�ви�ли��в�с
д�Павлен�о�Ганн
�Віталіївн
�

та�Черемісіна�Сер�ія�Валерійовича.

У�провадженні�Шевчен�івсь�о'о�районно'о�с-

д�міста�Києва�знаходяться�цивільна�справа�№�2-

9265/08�за�позовом�Велич�о�Оле'а�Оле'овича�до

Павлен�о�Ганни�Віталіївни�та�Черемісіна�Сер'ія�Ва-

лерійовича,�третя�особа:�Відділ��справах�'рома-

дянства,�іммі'рації�та�реєстрації�фізичних�осіб�Шев-

чен�івсь�о'о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про�поз-

бавлення�права��ориствання�житловим�приміщен-

ням�та�знаття�з�реєстраціі.

Роз'ляд�зазначеної�справи�повторно�призначе-

но�на�08.12.2008�ро��о�14.00�в�Шевчен�івсь�ом

районном�сді�міста�Києва,��аб.�53�(адреса�сд:

м.�Київ,�вл.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б).

Сд�ви�ли�ає�Павлен�о�Ганн�Віталіївн�та�Че-

ремісіна�Сер'ія�Валерійовнча�я��відповідачів.

Яв�а�до�сд�є�обов’яз�овою.�У�разі� неяв�и

відповідачів�справа�бде�роз'лядатися�за�наявни-

ми��справі�до�азами.

Сддя�Волошин�В.О.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�13�листопада�2008�ро��о

14.00�бде�роз'лядатися�цивільна�справа

за�позовом�Коливанова�О.М.�до�Кравчен-

�о� І.І.,�третя�особа�—�ЖЕК�Дніпровсь�о'о

район�м.�Києва�№�404�про�визнання�осо-

би�та�ою,�що�втратила�право��ористван-

ня�жилим�приміщенням.

Кравчен�о�Ірина�І'орівна�ви�ли�ається�в

сдове�засідання�я��відповідач.

В�разі�неяв�и�справ�бде�роз'лянто�за

її�відстності��відповідності�до�ст.�169�ЦПК

У�раїни.

Адреса�сд:�м.�Київ,�пр-т�Мая�овсь�о-

'о,�5-В,��аб.�12.

Сддя�О.Б.�Саламон

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія

2, серія�А, № 203337�на�ім’я�Столярова�Во-

лодимира� Оле�сандровича� вважати

недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія

2, серія�А, № 057711�на�ім’я�Кц�Владисла-

ва�Володимировича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія

2, серія�А, № 329506�на�ім’я�Томашевсь�о-

'о� Володимира� Євстафійовича� вважати

недійсним.
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ІНФОРМАЦІЯ

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

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

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місцезна-

ходження:�

1.�Нерхоме�майно�—�нежиле�приміщен-

ня� цо�ольно'о� поверх� дев’ятиповерхової

бдівлі�за'альною�площею�184,90�м
2
,�роз-

ташоване�за�адресою:�м.�Київ,�бльвар�Лесі

У�раїн�и,�26,�що�перебває�на�балансі�дер-

жавно'о�підприємства�У�раїнсь�о'о�держав-

но'о�на�ово-дослідно'о�інститт�прое�т-

вання�міст�“Діпромісто”;�ор'ан�правління�—

Міністерство� ре'іонально'о� розвит�� та

бдівництва� У�раїни.�Почат�овий� розмір

місячної� орендної� плати� становить

22818,17��рн.�без�ПДВ�(базовий�місяць

розрах�н��� —� вересень� 2008р.),� мета

ви�ористання�—�розміщення�офіс�.�

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

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

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� відповідність� запропонованій�меті� ви�о-

ристання�об’є�та�оренди�при�здійсненні

орендарем�діяльності�щодо�технічно'о�на-

'ляд,�під'отов�и,�перепід'отов�и�фахівців

архіте�три�з�на'ляд�за�бдівництвом�та

проведення� страте'ічних� досліджень

пов’язаних�з�бдівництвом;

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

н�оцін��замовни��оцін�и;

� на�момент� �ладення� до'овор� оренди

переможець� �он�рс� зобов’язаний� на-

дати�з'оджений�з�Балансотримвачем

висново��щодо�стан�майна;

� стро��оренди�2�ро�и�11�місяців;

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

санітарно-е�оло'ічних�та�протипожежних

норм;

� заборона� приватизації� та� перехід� права

власності� на� орендоване�майно� третім

особам;

� заборона� передачі� об’є�та� оренди� або

йо'о�частин��сборенд,�надання�третім

особам�право��ориствання�об’є�том;

� �ладення� 'оди� з� Балансотримвачем

про�відш�одвання�витрат�на�тримання

орендовано'о�майна� та� надання� �ом-

нальних�посл'�Орендарю;

� � повном� обсязі� ви�онвати� сі� зо-

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

� по'одження� орендарем� продовження

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

повноваженим� правляти� державним

майном;

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

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

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

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

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

ситься� в� рахно�� плати� за� три� останні

місяці�оренди.�

Для��часті�в��он��рсі��часни���он��р-

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

та�і�матеріали:�

1.�Заяв�про�часть���он�рсі�та�до-

�менти,� я�і� визначені� на�азом�Фонд

державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005�р.�№�2975�“Про�затверджен-

ня�Перелі��до�ментів,� я�і� подаються

орендодавцеві”,�а�саме:

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

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

зазначенням�найменвання,�місцезнахо-

дження�(місця�проживання)�та�платіжних

ре�візитів� заявни�а,� інформація� про� за-

'альн�площ�об’є�та�оренди;

- нотаріально�посвідчена��опія�ліцензії�Дер-

жавної�архіте�трно-бдівельної�інспе�ції

на� провадження� технічно'о� на'ляд� за

бдівництвом� бдов� житлово'о,� 'ро-

мадсь�о'о� та� виробничо'о� призначення

та� проведення� е�спертизи� сб’є�тів

бдівельної�діяльності;

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

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

твердженом�на�азом�Фонд�державно-

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

з�розрахн�ом�орендної�плати�та�врах-

ванням� зобов’язань� (пропозицій)�щодо

ви�онання�мов��он�рс.

2.�Відомості�про�часни�а��он�рс:�

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

бами:�

- посвідчені�нотарісом��опії:�становчих�до-

�ментів�(статт�та�становчо'о�до'ово-

р),�свідоцтва�про�державн�реєстрацію,

довід�а�ор'ан�статисти�и�про�в�лючення

орендаря�—�юридичної�особи�до�ЄДРПОУ,

�опія�свідоцтва�про�реєстрацію�платни�а

подат��на�додан�вартість�(форма�N�2-

р),��опія�довід�и�про�взяття�на�облі��плат-

ни�а�подат�;��опія�ліцензії�на�здійснення

юридичною�особою�о�ремо'о�вид�діяль-

ності�(за�наявності�та�о'о);

- до�менти,�що�посвідчють�повноважен-

ня�представни�а�юридичної�особи;�

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

тоспроможність)�часни�а��он�рс�з�ра-

хванням�дебіторсь�ої�і��редиторсь�ої�за-

бор'ованостей;�

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

щодо�ньо'о�не�поршено�справ�про�бан-

�ртство;

б)�для�
часни�ів,�я�і�є�фізичними�особами:

- �опію� до�мента,� що� посвідчє� особ

часни�а� �он�рс� (паспорт� (стор.� 1,� 2,

11)�тощо),�або�належним�чином�оформ-

лен� довіреність,� видан� представни�

фізичної�особи;

- �опію� ідентифі�аційно'о� �од,� свідоцтво

про�реєстрацію�фізичної�особи�я��сб’є�та

підприємниць�ої�діяльності,�свідоцтво�про

сплат�єдино'о�подат��або�свідоцтво�про

реєстрацію� платни�а�ПДВ� (нотаріально

посвідчені);

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

сові� резльтати� сб’є�та� мало'о� під-

приємництва).

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�овор

оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до�менти�на�часть���он�рсі

приймаються�протя'ом�20��алендарних�днів

з�дати�опблі�вання�в�'азеті�“Відомості�при-

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

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

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

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

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

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

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

часни�а��он�рс�та�об’є�та�оренди�(адре-

са,�площа,�Балансотримвач).�

Кон�рс�бде�проведено�о�17.00�на�22-й

�алендарний�день�після�опблі�вання�в�'а-

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

м.Київ,� бл.�Шевчен�а,� 50-Г,� ре'іональне

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

та�№103.�

Ознайомитись�з�об’є�том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо'о�розташвання.

Додат�ов�інформацію�можна�отримати�

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

но'о� нерхомо'о� майна� Ре'іонально'о

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

телефоном�(8044)�234-69-85.

ІНФОРМАЦІЯ

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

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

Назва� об’є�та� оренди� і� йо�о� місце-

знаходження:�

1.�Нежиле�приміщення�за'альною�площею

2,00� �в.м.,� я�е� розташоване� за� адресою:

м.Київ,� вл.� Гарматна,� 2,� перший� поверх

дев’ятиповерхової�бдівлі��орпс�№�24�і�пе-

ребває� на� балансі� ДП� “Виробниче

об’єднання�“Київприлад”.

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати� становить� 62,00� �рн.� (базовий

місяць� розрах�н��� —� липень� 2008� р.,

мета� ви�ористання� —� розміщення

тор�івельно�о�автомат��з�продаж��про-

довольчих�товарів).�Ор�ан��повноваже-

ний� �правляти� об’є�том� оренди� —

Національне��осмічне�а�ентство�У�раїни.

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

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

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

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

н�оцін��замовни��оцін�и;

� �ладення� з� балансотримвачем� орен-

довано'о�майна�до'овор�про�відш�од-

вання� витрат� балансотримвача� на� т-

римання�орендовано'о�майна�та�надання

�омнальних� посл'� орендарю,� в� том

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

ховано'о�пропорційно�займаній�оренда-

рем�площі;

� на�момент� �ладення� до'овор� оренди

переможець� �он�рс� зобов’язаний� на-

дати�з'оджений�висново��балансотри-

мвача�та�орендаря�щодо�стан�майна;

� стро��оренди�2�ро�и�11�місяців;

� передача�майна��сборенд�за�письмо-

вою�з'одою�орендодавця�та�балансотри-

мвача;

� орендоване�майно�приватизації�оренда-

рем�та�третіми�особами�не�підля'ає;

� �повном�обсязі�ви�онвати�зобов’язан-

ня,�зазначені��до'оворі�оренди;

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

ди�з�дозвол�ор'ан�правління;

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

безпечення�йо'о�ви�онання�переможець

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

потрійном� розмірі� запропонованої� ним

сми�місячної�орендної�плати�на�розра-

хн�овий�рахно��відділ�державно'о��аз-

начейства� за� місцем� розташвання

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

мент�підписання�до'овор�оренди.�Вне-

сений� завдато�� підля'ає� зарахванню� в

рахно��плати�за�три�останні�місяці�пла-

тежів�за�ви�ористання�майна.

Для��часті�в��он��рсі��часни���он��р-

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

та�і�матеріали:�

1.�Заяв�про�часть���он�рсі�та�до-

�менти,� я�і� визначені� на�азом�Фонд

державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005р.�№2975�“Про�затверджен-

ня�Перелі��до�ментів,� я�і� подаються

орендодавцеві”,�а�саме:

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

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

зазначенням�найменвання,�місцезнахо-

дження�(місця�проживання)�та�платіжних

ре�візитів� заявни�а,� інформація� про� за-

'альн�площ�об’є�та�оренди;

- прое�т� до'овор� оренди� об’є�та,� я�ий

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

твердженом� на�азом�Фондом� держав-

но'о�майна�У�раїни�№1329�від�09.08.2007

р.�з�розрахн�ом�орендної�плати,�із�вра-

хванням� зобов’язань� (пропозицій)� сто-

совно�ви�онання�мов��он�рс,�що�підпи-

саний�часни�ом��он�рс�і�завірений�пе-

чат�ою.

2.�Відомості�про�часни�а��он�рс:�

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

бами:�

-�посвідчені�нотарісом��опії�становчих�до-

�ментів�(статт�та�становчо'о�до'ово-

р�(�разі�звернення�'осподарсь�о'о�то-

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

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

'ан�статисти�и�про�в�лючення�орендаря

—�юридичної� особи� до�ЄДРПОУ;� �опія

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

дат��на�додан�вартість�(форма�N�2-р);

�опія�довід�и�про�взяття�на�облі��платни-

�а� подат�;� �опія� ліцензії� на� здійснення

юридичною�особою�о�ремо'о�вид�діяль-

ності�(за�наявності�та�о'о);

-�до�менти,�що�посвідчють�повноваження

представни�а�юридичної�особи;�

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

тоспроможність)�часни�а��он�рс�з�ра-

хванням�дебіторсь�ої�і��редиторсь�ої�за-

бор'ованостей;�

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

щодо�ньо'о�не�поршено�справ�про�бан-

�ртство;

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

ми:�

- �опію� до�мента,� що� посвідчє� особ

часни�а� �он�рс� (паспорт� (стор.� 1,� 2,

11)�тощо),�або�належним�чином�оформ-

лен� довіреність,� видан� представни�

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

�од� (та�ож�для�фізичних� осіб,� я�і� не� є

сб’є�тами� підприємниць�ої� діяльності),

свідоцтво�про�реєстрацію�фізичної�особи

я�� сб’є�та� підприємниць�ої� діяльності,

свідоцтво�про�сплат�єдино'о�подат��або

свідоцтво�про�реєстрацію�платни�а�ПДВ

(нотаріально�посвідчені);

- де�ларацію�про�доходи;

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�овор

оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до�менти�на�часть���он�рсі

приймаються�протя'ом�20��алендарних�днів

з� дати� опблі�вання� в� 'азеті� “Відомості

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

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

бльв.�Шевчен�а,� 50-Г,� ре'іональне� відді-

лення�Фонд�державно'о�майна�У�раїни�по

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

запечатаном�печат�ою�часни�а��он�рс

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

значенням� назви� часни�а� �он�рс� та

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

тримвач).�

Кон�рс�бде�проведено�о�15.00�на�22-й

�алендарний�день�після�опблі�вання�в�'а-

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

м. Київ,�бльв.�Шевчен�а,�50-Г,�ре'іональне

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

та�№�103.�

Ознайомитися�з�об’є�том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо'о�розташвання.

Додат�ов�інформацію�можна�отримати�

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

но'о�нерхомо'о�майна�РВ�ФДМУ�по�м.Києв

або�за�тел.�(044)�235-05-28.
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Деснянсь�ий
 районний
 с�д

м. Києва
 (м.� Київ,� пр.�Мая�овсь�о�о,�
5-В,��аб.�6)�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання
на� 12.11.2008� р.� о� 14.00� відповідача
Сватанова�О.Є.�по�цивільній�справі�за
позовом�Сватанова�Є.О.�до�Сватанова
О.Є.,� зац.� особа� :� Сватанова� О.В.,
Сватанов�В.О.�про�визнання�та�им,�що
втратив�право�на�житлове�приміщення.

С�ддя�Овсієн�о�О.Г.

Апеляційний
с�д
м.
Києва
ви�ли�ає�Хомен�о�Н.В.���приміщення�Апеляційно-
�о�с�д��м.�Києва�(в�л.�Солом’янсь�а,�2-а)�12�листопада�2008�ро���на�16.50�для�роз-
�ляд��справи�за�апеляційною�с�ар�ою�Волох�0.І.�на�рішення�Печерсь�о�о�районно-
�о�с�д��м.�Києва�від�4��вітня�2008�ро�����справі�за�йо�о�позовом�до�Хомен�о�Н.В.,
3-ті�особи:�Головне��правління�юстиції�м.�Києва,�Київсь�е�місь�е�БТІ,�Броварсь�е
міжмісь�е�БТІ,�Управління�земельних�рес�рсів�Броварсь�о�о�район��Київсь�ої�області
про�визнання�додат�ово�о�стро���для�прийняття�спадщини�та�про�визнання�право-
чинів�недійсними�та�зобов’язання�вчинити�дію.

Учасни�и�справи�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и���с�дове�засідан-
ня.�У�разі�неяв�и�їх�без�поважних�причин,�справа�б�де�роз�лян�та�за�їх�відс�тності.

С�ддя�В.І.�Амелін.

Шевчен�івсь�а
районна
�
м.
Києві
державна�адміністрація

повідомляє,�що� 11� листопада� 2008� ро��� о� 19.00� за� адресою:

м. Київ,� в�л.�Прорізна,� 14� (приміщення� �імназії�№�48),� б�д�ть

проводитись��ромадсь�і�сл�хання�з�привод��б�дівництва�спор-

тивно�о��омпле�с��на�території��імназії�№�48�по�в�л.�Прорізній,

14,�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва.

Печерсь�ий
районний
с�д
м.
Києва
ви�ли�ає�Перлова�Оле�сандра�Ми�олайови-
ча,�я�ий�зареєстрований�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Басейна,�3,��в.�5,�я��відповідача,�в
с�дове�засідання�по�цивільній�справі�за�позовом�Фельдман�Ганни�Володимирівни�до�Пер-
лова�Оле�сандра�Ми�олайовича,�третя�особа:�КП�УЖГ�“Хрещати�”�про�визнання�особи
та�ою,�що� втратила� право� �орист�вання�житловим� приміщенням,� я�е� призначено� на
2 �р�дня�2008�р.�об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

Одночасно� повідомляю,�що� �опію� позовної� заяви� з� додат�ами�можна� отримати� в
приміщенні�с�д��за�в�азаною�вище�адресою.

У�разі�вашої�неяв�и�справа�б�де�роз�лядатись���ваш��відс�тність.
С�ддя�М.К.�Гримич

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о
районно�о
с�д�
м.
Києва
знаходиться�цивільна�справа�№ 2-9149/08�за
позовом�Коломієць�Ірини�Ми�олаївни�до�Зе�ієва�Р�ста-
ма�Сайп�диновича�про�розірвання�шлюб�.

Роз�ляд�зазначеної�справи�повторно�призначено�на
4.12.2008�ро���о�15.00�в�Шевчен�івсь�ом��районном�
с�ді�м.�Києва,��аб.�53�(адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Смир-
нова�-Ласточ�іна,�10-Б).

С�д�ви�ли�ає�Зе�ієва�Р�стама�Сайп�диновича���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�азами.�С�ддя�Волошин�В.О.

Святошинсь�ий
районний
с�д
м.
Києва

під��олов�ванням�с�дді�Оздоби�М.О.�29�жовтня

2008� ро��� постановив� заочне� рішення,� я�им

позовні�вимо�и�Пилипен�а�Володимира�Ми�о-

лайовича�до�Непошивайло� Тетяни�Василівни

про�розірвання�шлюб�� задоволено.�Непоши-

вайло�Т.В.�має�право�протя�ом�десяти�днів�з

момент�� п�блі�ації� о�олошення� подати� заяв�

про�пере�ляд�заочно�о�рішення�до�с�д�,�я�ий

йо�о�постановив.

С�ддя�М.О.�Оздоба

Печерсь�ий
районний
с�д
м.
Киє-

ва
повідомляє�К�чер��Костянтин��Анто-
нович��про�с�дове�засідання���справі�за
позовом�У�раїнсь�о�о�державно�о�під-
приємства� “У�рхімтрансаміа�”� про
відш�од�вання�матеріальної�ш�оди� о
16.30�10.11.2008�р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,
42-а,��аб.�13.

С�ддя�Вол�ова�С.Я.

ІНФОРМАЦІЯ

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


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

Назва
об’є�та
оренди
і
йо�о
місце-

знаходження:


1.�Нежиле�приміщення,�за�альною�пло-

щею�193,80��в.м.�(��ртожито��№�5,�бло�

обсл��ов�вання,�2-ий�поверх),�що�пере-

б�ває�на�балансі�Національної�медичної

а�адемії� післядипломної� освіти� ім.�П.Л.

Ш�пи�а�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Т.�Драй-

зера,�7;�ор�ан��правління�—�Міністерство

охорони� здоров’я� У�раїни.�Почат�овий

розмір
місячної
орендної
плати
ста-

новить
17149,51
�рн.
без
ПДВ
(базо-

вий
 місяць
 розрах�н��
 —
 вересень

2008
 р.),
 мета
 ви�ористання
 —

розміщення
приватно�о
за�лад�
охо-

рони
 здоров’я
 (лі��вально-діа�нос-

тична
�ліні�а).

У�подальшом��орендна�плата�підля�ає

�ори��ванню� на� щомісячні� інде�си

інфляції.

Основні
вимо�и
щодо
�мов
�он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� відповідність�запропонованій�меті�ви-

�ористання;

� �омпенсація��оштів�за�ви�онаний�звіт

про� незалежн�� оцін��� замовни��

оцін�и;

� на�момент���ладення�до�овор��оренди

переможець��он��рс��зобов’язаний�на-

дати��з�оджений�висново��балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна;

� стро��оренди�—�2�ро�и�11�місяців;

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

санітарно-е�оло�ічних�та�протипожеж-

них�норм;

� по�одження� орендарем� продовження

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

�повноваженим��правляти�державним

майном;

� переможець� �он��рс�� зобов’язаний

сплатити�завдато��протя�ом�10�днів�з

момент��підписання�до�овор��в�розмірі

не�менше�ніж�потрійна�орендна�плата

за� перший� (базовий)�місяць� оренди,

я�ий�вноситься�в�рах�но��плати�за�три

останні�місяці�оренди.�

Додат�ові
вимо�и
щодо
�мов
до�о-

вор�
оренди:

- заборона� приватизації� та� переход�

права�власності�на�орендоване�майно

третім�особам.

Для
�часті
в
�он��рсі
�часни�
�он-

��рс�
 подає
 на
 роз�ляд
 �он��рсної

�омісії
та�і
матеріали:


1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та

до��менти,� я�і� визначені� на�азом

Фонд��державно�о�майна�У�раїни�від

14.11.2005 р.�№�2975�“Про�затвер-

дження�Перелі���до��ментів,�я�і�по-

даються�орендодавцеві”,�а�саме:

- заява�про�намір��зяти�в�оренд��май-

но,�що� належить� до� державної� влас-

ності,� із� зазначенням� наймен�вання,

місцезнаходження�(місця�проживання)

та� платіжних� ре�візитів� заявни�а,

інформація�про�за�альн��площ��об’є�та

оренди;

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

відповідає�типовом��до�овор��оренди,

затвердженом�� на�азом�Фонд�� дер-

жавно�о� майна� У�раїни� №1329� від

09.08.2007р.,�з�розрах�н�ом�орендної

плати� та� врах�ванням� зобов’язань

(пропозицій)� щодо� ви�онання� �мов

�он��рс�;

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

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

2.�Відомості�про��часни�а��он��р-

с�:�

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

особами:�

- посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих

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

�овор�,� свідоцтва� про� державн�

реєстрацію,�довід�а�ор�ан��статисти-

�и� про� в�лючення� орендаря�—�юри-

дичної�особи�до�ЄДРПОУ,��опія�свідоц-

тва�про�реєстрацію�платни�а�подат��

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

довід�и�про�взяття�на�облі��платни�а

подат��;

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

ження�представни�а�юридичної�особи;�

- відомості� про�фінансове� становище

(платоспроможність)��часни�а��он��р-

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

торсь�ої�забор�ованостей;�

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

що�щодо� ньо�о� не� пор�шено� справ�

про�бан�р�тство;

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

бами:�

- �опію�до��мента,�що�посвідч�є�особ�

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

2,� 11)� тощо),� або� належним� чином

оформлен��довіреність,�видан��пред-

ставни���фізичної�особи;

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

тво�про�реєстрацію�фізичної�особи�я�

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

свідоцтво�про�сплат��єдино�о�подат��

або�свідоцтво�про�реєстрацію�платни-

�а�ПДВ�(нотаріально�посвідчені);

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

фінансові�рез�льтати�с�б’є�та�мало�о

підприємництва).

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�о-

вор��оренди�(в�разі�наявності).

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

приймаються�протя�ом�20� �алендарних

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

мості� приватизації”� до� 16.00�останньо�о

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

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

не� відділення�Фонд�� державно�о�майна

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

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

�часни�а��он��рс�� (для�фізичних�осіб,�в

разі�наявності)�із�зазначенням�назви��час-

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

площа,�балансо�трим�вач).�

Кон��рс� б�де� проведено� о� 10.30� на�

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

ня�в��азеті�“Відомості�приватизації”�за�ад-

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

Ре�іональне�відділення�ФДМ�У�раїни�по

м.�Києв�,��імната�№�103.�

Додат�ов��інформацію�можна�отрима-

ти���відділі���ладення�до�оворів�оренди

державно�о�нер�хомо�о�майна�РВ�ФДМУ

по�м.�Києв��або�за�тел.�(044)�234-53-58.

ІНФОРМАЦІЯ

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


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

Назва
об’є�та
оренди
і
йо�о
місце-

знаходження:


1.�Нежиле�приміщення,�за�альною�пло-

щею� 34,39� м2 (на� цо�ольном�� поверсі

б�дівлі�навчально�о��орп�с��№4),�розташо-

ване�за�адресою:�м.Київ,�пр-т�Перемо�и,

37,�що�переб�ває�на�балансі�Національно-

�о� технічно�о� �ніверситет�� У�раїни

“Київсь�ий� політехнічний� інстит�т”;� ор�ан

�правління�—�Міністерство�освіти� і�на��и

У�раїни.�Почат�овий
 розмір
 місячної

орендної
плати
становить
1379,38
�рн.

без
ПДВ
 (базовий
місяць
розрах�н��

—
травень
2008 р.,
мета
ви�ористан-

ня
майна:
ремонт
 та
 технічне
обсл�-

�ов�вання
 машин
 та
 �стат��вання

спеціально�о
 призначення,
 не
 відне-

сених
до
інших
��р�п�вань
(за
КВЕД
є

29.56.6),
монтаж
та
�становлення
�он-

трольно-вимірювальних
 приладів
 (за

КВЕД
є
33.20.2)).

У� подальшом�� орендна� плата� підля�ає

�ори��ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

Основні
вимо�и
щодо
�мов
�он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� відповідність�запропонованій�меті�ви�о-

ристання;

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

лежн��оцін���замовни���оцін�и;

� на�момент���ладення�до�овор��оренди

переможець��он��рс��зобов’язаний�на-

дати� �з�оджений� висново�� балансо�т-

рим�вача�та�орендаря�щодо�стан��май-

на�та�необхідності�проведення�поточно-

�о�ремонт�;

� стро��оренди�—�11�(одинадцять)�місяців;

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

санітарно-е�оло�ічних� та� протипожеж-

них�норм;

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

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

� заборона�с�боренди�та�приватизації;

� по�одження� орендарем� продовження

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

�повноваженим� �правляти� державним

майном;

� переможець� �он��рс�� зобов’язаний

сплатити� завдато�� протя�ом� 10� днів� з

момент��підписання�до�овор��в�розмірі

не�менше�ніж�потрійна�орендна�плата�за

перший(базовий)�місяць� оренди,� я�ий

вноситься� в� рах�но�� плати� за� три� ос-

танні�місяці�оренди;�

Для
�часті
в
�он��рсі
�часни�
�он��р-

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

та�і
матеріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та�до-

��менти,�я�і�визначені�на�азом�Фонд�

державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005�р.�№ 2975� “Про� затверд-

ження�Перелі��� до��ментів,� я�і� пода-

ються�орендодавцеві”,�а�саме:

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

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

зазначенням�наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(місця�проживання)�та�платіжних

ре�візитів�заявни�а,�інформація�про�за-

�альн��площ��об’є�та�оренди;

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

відповідає�типовом��до�овор��оренди,

затвердженом�� на�азом�Фонд�� дер-

жавно�о� майна� У�раїни� №1329� від

09.08.2007р.,�з�розрах�н�ом�орендної

плати� та� врах�ванням� зобов’язань

(пропозицій)�щодо�ви�онання��мов��он-

��рс�.

2.�Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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

бами:

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

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

�овор�;� свідоцтва� про� державн�

реєстрацію;� довід�а� ор�ан�� статисти�и

про� в�лючення�орендаря�—�юридичної

особи�до�ЄДРПОУ;��опія�свідоцтва�про

реєстрацію�платни�а�подат���на�додан�

вартість� (форма�N� 2-р);� �опія� довід�и

про� взяття� на� облі�� платни�а� подат��;

�опія�ліцензії�на�здійснення�юридичною

особою�о�ремо�о�вид��діяльності�(за�на-

явності�та�о�о);

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

ня�представни�а�юридичної�особи;

- відомості� про� фінансове� становище

(платоспроможність)��часни�а��он��рс�

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

торсь�ої�забор�ованостей;

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

щодо� ньо�о� не� пор�шено� справ�� про

бан�р�тство;

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

ми:

- �опію� до��мента,�що� посвідч�є� особ�

�часни�а��он��рс��(паспорт�(стор.�1,�2,

11)�тощо),�або�належним�чином�оформ-

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

фізичної�особи;

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

про� реєстрацію� фізичної� особи� я�

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

свідоцтво� про� сплат�� єдино�о� подат��

або�свідоцтво�про�реєстрацію�платни�а

ПДВ�(нотаріально�посвідчені);

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

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

приємництва).;

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�овор�

оренди�(в�разі�наявності).

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

приймаються� протя�ом� 20� �алендарних

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

мості� приватизації”� до� 16.00� останньо�о

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

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

не�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�-

раїни�по�м.�Києв�,�в��онверті�з�написом�“на

�он��рс”,�запечатаном��печат�ою��часни-

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

явності)�із�зазначенням�назви��часни�а��он-

��рс�� та� об’є�т�� оренди� (адреса,� площа,

балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�об�11.00�на�22-й

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

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

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

не� відділення�ФДМ�У�раїни� по�м.� Києв�,

�імната�№�103.

Ознайомитись�з�об’є�том�оренди�мож-

на� в� робочі� дні� за�місцем� йо�о� розташ�-

вання.

Додат�ов��інформацію�можна�отримати

��відділі���ладення�до�оворів�оренди�нер�-

хомо�о� державно�о�майна� ре�іонально�о

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

телефоном�(8044)�235-05-82.

ІНФОРМАЦІЯ

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

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

Назва
 об’є�та
 оренди
 і
 йо�о
 місце-

знаходження:


1.�Нежиле�приміщення�за�альною�площею

22,00� �в.м.,� я�е� розташоване� за� адресою:

м.Київ,�в�л.�Оленівсь�а,�25,�частина�підваль-

но�о�приміщення���ртожит���і�переб�ває�на

балансі�Київсь�ої�державної�а�адемії�водно-

�о� транспорт�� імені� �етьмана�Петра� Кона-

шевича-Са�айдачно�о.

Почат�овий
розмір
місячної
орендної

плати
 становить
 157,83
 �рн.
 (базовий

місяць
 розрах�н��
 —
 травень
 2008
 р.,

мета
ви�ористання
—
розміщення
пральні

за�ально�о
�орист�вання).
Ор�ан
�повно-

важений
 �правляти
 об’є�том
 оренди
 —

Міністерство
освіти
і
на��и
У�раїни.

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

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

Основні
вимо�и
щодо
�мов
�он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

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

н��оцін���замовни���оцін�и;

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

довано�о�майна�до�овор��про�відш�од�-

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

римання�орендовано�о�майна�та�надання

�ом�нальних�посл���орендарю;

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

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

дати��з�оджений�висново��балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна;

� стро��оренди�1�рі�;

� орендоване�майно�приватизації�оренда-

рем�та�третіми�особами�не�підля�ає;

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

ня�зазначені���до�оворі�оренди;

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

ди�з�дозвол��ор�ан���правління;

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

безпечення�йо�о�ви�онання�переможець

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

потрійном�� розмірі� запропонованої� ним

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

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

начейства� за� місцем� розташ�вання

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

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

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

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

тежів�за�ви�ористання�майна.

Для
�часті
в
�он��рсі
�часни�
�он��р-

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

та�і
матеріали:


1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та�до-

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

державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005�р.�№�2975�“Про�затверджен-

ня�Перелі���до��ментів,� я�і� подаються

орендодавцеві”,�а�саме:

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

належить�до�державної�власності,� із�за-

значенням� наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(місця�проживання)�та�платіжних

ре�візитів� заявни�а,� інформація� про� за-

�альн��площ��об’є�та�оренди;

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

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

твердженом�� на�азом�Фондом� держав-

но�о�майна�У�раїни�№�1329�від�09.08.2007

р.�з�розрах�н�ом�орендної�плати,�із�вра-

х�ванням� зобов’язань� (пропозицій)� сто-

совно�ви�онання��мов��он��рс�,�що�підпи-

саний��часни�ом��он��рс��і�завірений�пе-

чат�ою.

2.�Відомості�про��часни�а��он��рс�:�

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

бами:�

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

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

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

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

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

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

—�юридичної� особи� до�ЄДРПОУ;� �опія

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

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

�опія�довід�и�про�взяття�на�облі��платни-

�а� подат��;� �опія� ліцензії� на� здійснення

юридичною�особою�о�ремо�о�вид��діяль-

ності�(за�наявності�та�о�о);

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

ня�представни�а�юридичної�особи;�

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

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

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

бор�ованостей;�

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

щодо�ньо�о�не�пор�шено�справ��про�бан-

�р�тство;

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

ми:�

- �опію� до��мента,� що� посвідч�є� особ�

�часни�а� �он��рс�� (паспорт� (стор.� 1,� 2,

11)�тощо),�або�належним�чином�оформ-

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

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

�од�� (та�ож�для�фізичних� осіб,� я�і� не� є

с�б’є�тами� підприємниць�ої� діяльності),

свідоцтво�про�реєстрацію�фізичної�особи

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

свідоцтво�про�сплат��єдино�о�подат���або

свідоцтво�про�реєстрацію�платни�а�ПДВ

(нотаріально�посвідчені);

- де�ларацію�про�доходи;

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�овор�

оренди�(в�разі�наявності).

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

приймаються�протя�ом�20��алендарних�днів

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

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

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

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

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

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

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

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

�часни�а��он��рс��та�об’є�та�оренди�(адре-

са,�площа,�балансо�трим�вач).�

Кон��рс�б�де�проведено�о�16.00�на�22-й

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

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

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

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

та�№�103.�

Ознайомитися�з�об’є�том�оренди�можна

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

Додат�ов��інформацію�можна�отримати��

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

но�о�нер�хомо�о�майна�РВ�ФДМУ�по�м.Києв�

За
зміст
ре�ламних
о�олошень
відповідає
ре�ламодавець.
Ре�лама
др���ється
мовою
ори�інал�
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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”   
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Çàìîâëåííÿ 2955

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  4 листопада 2008

Ілля ЧИЧКАН, х дожни :
— Оце та запитання! Мені все

подобається насправді! Ром —
"Олд Ман " ("старий монах"), ви-
отовлений в Індії, темний ром "Га-
вана лаБ", ме си ансь а те іла,
віс і, б рбон, червоне вино, біле
вино. Переважно це франц зь і
вина "Шато".

Андрій БУДЯК, письменни :
— Я ий смачний перелі ! Що

вживати, залежить від сит ації.
Удома в оточенні рідних і др зів
приємно випити трохи оріл и з

перцем під добр за с . На світ-
сь их заходах доречні мартіні чи
те іла. А ось онья — це стро ий
напій, він пас є до ділових пере-
оворів.

Сніжана ЄГОРОВА, телевед -
ча:
— Червоне і біле с хі вина— р -

зинсь і, молдовсь і та італійсь і.
Най оловніший ритерій вибор ви-
на — це, звісно, ціна: чим раще,
тим дорожче. Мій дід сь, до слова,
б в виноробом, і тепер я мож роз-
різнити справді добрий напій.

Íàéêðàùèé 
ñïèðòíèé íàï³é:

Дмитро ВИДРІН, народний деп тат V с ли ан-
ня:
— Моє життя — с цільна а торсь а майстерність.

Останніми ро ами я працюю радни ом Президента та
інших висо опосадових осіб. Доводиться постійно сл -
хати і вдавати, що сл хаєш, пере онливо, расиво,
ефе тно. Без а торсь ої с ладової т т не обійтися, я -
що хочеш б ти радни ом чи висо ооплач ваним рад-
ни ом. Мимоволі ця ра може переходити на рідних і
др зів: мас а, я дов о носиш, має властивість при-
ростати.

Іва RICH, співач а:
— У наш час а торсь а майстерність є чи не найбільш

домінантною с ладовою для б дь-я ої спішної люди-
ни, не аж чи вже про артистів, для нас це — хліб. А -
торсь і здібності застосов ю на онцерті, ст дії зв -
озапис , під час спіл вання з шан вальни ами і пре-
сою. А ось безпосередньо а торсь а професія мені не
до д ші. Це я зроз міла, оли знімалася в одній із о-

ловних ролей телесеріалі "Ч жі таємниці". Річ тім,
що в фільмі все можна перезняти, а на сцені ожна мить
життя — ні альна.

Катерина ВИНОГРАДОВА, телевед ча:
— У професії — під час зйомо іносеріалах та різ-

номанітних телепрое тах. А в житті дім — це місце для
відпочин . Мене вихов вали в атмосфері любові й до-
віри, том не обманювала. Навіть оли про лювала
ро и, азала чесно, що про ляла. Я й тепер доволі
прямолінійна людина. Мої др зі жарт ють, що в мене
все на обличчі написано: і позитивний настрій, і, на
жаль, оли не д же. Все читається!

Марта ХОЛОД, дизайнер:
— Та і хочеться відповісти, що життя — театр, а лю-

ди в ньом — а тори. Д же часто доводиться надя а-
ти мас , особливо оли ти п блічна людина. І це важ-
о, але ж потрібно де о о тримати на дистанції від се-
бе і не вп с ати в особисте життя.

Ó ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ 
âàì äîâîäèëîñÿ âèÿâëÿòè 

àêòîðñüê³ çä³áíîñò³?

Êèÿíè ïîâàæàþòü
ãîð³ëêó ç ïåðöåì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ãîð³ëêà ç ïåðöåì — 30 %
2. Êîíüÿê — 18 %
3. Ìàðò³í³ — 14 %
4. Àëêîãîëü — 14 %
5. Òåê³ëà — 13 %
6. Â³ñê³ — 10 %

Ðîëü äëÿ Ñòóïêè
Íà ²²² Ðèìñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³ Áîãäàí
Ñèëüâåñòðîâè÷ âèçíàíèé íàéêðàùèì àêòîðîì

Ó ô³ëüì³ "Ñåðöå íà äîëîí³" àð-
òèñò âèêîíàâ ðîëü ïîëüñüêîãî
îë³ãàðõà, êîòðîìó ïîòð³áíà îïåðà-
ö³ÿ ç ïåðåñàäêè ñåðöÿ. Ï³êàíòíî-
ñò³ äîäàº òîé ôàêò, ùî â ñòð³÷ö³
ç³ãðàëà Äîðîòà Ðàá÷åâñüêà, ÿêó â

Ïîëüù³ ââàæàþòü ñåêñ-áîìáîþ.
Îäíàê àìïëóà ï³äñòàðêóâàòîãî
ëîâåëàñà äëÿ óêðà¿íñüêîãî àêòî-
ðà íå íîâå. Íåùîäàâíî â³í ç³ãðàâ
òàêó ðîëü ó ô³ëüì³ Ê³ðè Ìóðàòî-
âî¿ "Äâà â îäíîìó", äå ç’ÿâèâñÿ ó

êàäð³ îãîëåíèì. Ãåðîé Ñòóïêè
âèìàãàº ó äîíüêè ïðèâåñòè éîìó
íà âò³õó ïîäðóãó, àëå êîëè òà ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ, ðîçïóñíèêó áðàêóº ÷î-
ëîâ³÷î¿ ñèëè, àáè äîâåñòè áàæàíå
äî ê³íöÿ. Ñòóïêà ³ç ðîñ³éñüêîþ
àêòðèñîþ Ðåíàòîþ Ëèòâèíîâîþ,
ÿêà âò³ëèëà îáðàç ëåãêîâàæíî¿ ïà-
íÿíêè, â êàäð³ âðàæàþòü îðãàí³÷-
í³ñòþ âèêîíàâñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³.

Íîòêà åðîòèçìó â³ä÷óòíà â êîæ-
í³é ðîáîò³ àêòîðà, íàâ³òü ó ñâîºìó
Ìåô³ñòîôåë³ (â òåàòð³ Ôðàíêà ó
âèñòàâ³ "Ëåãåíäà ïðî Ôàóñòà") àê-
òîð âèîêðåìëþº ñóòî ÷îëîâ³÷³
ÿêîñò³ ïåðñîíàæà. Õî÷ ÿêó ðîëü
äàâàé Áîãäàíîâ³ Ñòóïö³, â³í îäíàê
âèòëóìà÷èòü ¿¿ ïî-ñâîºìó. ² ÿêùî
âè êîëèñü ïîòðàïèòå íà ãåòü íåâäà-
ëó âèñòàâó, äèâ³òüñÿ íà Ñòóïêó: ó
íüîãî çàâæäè ñâ³é ñïåêòàêëü!
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Найкращий 
спиртний напій:
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-

äåííèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+11...+16°Ñ, âíî÷³ +6...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+9...+11°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+18...+20°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð
ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+9°Ñ, âíî÷³
+2...+4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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За я б роль не брався Бо дан Ст п а, нот а еротизм відч тна в ожній йо о роботі

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Х дожній ерівни Національно о а адемічно о драма-
тично о театр імені Івана Фран а, а тор Театр і іно
Бо дан Ст п а визнаний най ращим номінації "Чолові-
ча роль" на ІІІ Римсь ом міжнародном інофестивалі.
Члени ж рі відзначили йо о за оловн роль в раїн-
сь о-польсь ій стрічці "Серце на долоні" польсь о о ре-
жисера Кшиштофа Зан ссі. Під час за риття фор м
мин лої п’ятниці Бо данові Сильвестрович вр чили
стат ет срібно о Мар а Аврелія.


