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Ó Êèºâ³ ñòàëî 
á³ëüøå íîâèõ ïàðê³â
Çãîäîì ó “Â³äðàäíîìó” ç’ÿâëÿòüñÿ ôîíòàíè ³ îçåðà ç ðèáêàìè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в Солом'янсь ом районі після ре он-
стр ції від рили Центральний пар льт ри
і відпочин "Відрадний". Перш чер зеле-
ної оази оновили напередодні ювілею —
65-річчя визволення столиці від німець о-фа-
шистсь их за арбни ів. Том серед почесних
остей б ло чимало ветеранів Др ої світової
війни. Протя ом ро в пар посадили по-
над 30 порід де оративних дерев і щів,
встановили с часний дитячий майданчи ,
зр чні лави, ліхтарі з антивандальним захис-
том. Обійшлася ре онстр ція в 30 млн рн.
Під час др ої чер и, я мають здати до Дня
Незалежності У раїни в 2009 році, т т об-
лашт ють озера, від риють човнов станцію
та зап стять про лян овий потя .

Ïðîòÿãîì ðîêó òðèâàëà ðåêîíñòðóêö³ÿ ïàðêó “Â³äðàä-
íèé” ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. ×èìàëî ñèë äî-

êëàëè ì³ñöåâ³ êîìóíàëüíèêè, àáè ïåðåòâîðèòè çàíåäáà-
íó çåëåíó çîíó íà îøàòíå ì³ñöå â³äïî÷èíêó. Ðàí³øå ïàðê
íàçèâàëè “Ãðóøêè”. Ïðî öå â³äâ³äóâà÷àì íàãàäóâàòèìå
õóäîæíÿ êîìïîçèö³ÿ íà âõîä³ äî çåëåíî¿ çîíè. ßê ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä” Ïåòðî ßâîðîâñüêèé, ïàðê ïîñàäèëè â ïîâîºííèé
÷àñ. “Òóò ðîñëè ëèøå ôðóêòîâ³ äåðåâà,— ðîçïîâ³â â³í.—
Òà é íèí³ ñåðåä äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí ùå çóñòð³÷àþòüñÿ
áàãàòîë³òí³ ãðóø³ òà ÿáëóí³”. Çà ñëîâàìè ïàíà ßâîðîâ-
ñüêîãî, çåëåíó çîíó âïåðøå ìàñøòàáíî ðåêîíñòðóþâàëè.
Íà 15 ãà ïîñàäèëè ïîíàä 30 íàçâ êâ³ò³â, ëèñòÿíèõ ³ õâîé-
íèõ äåðåâ, â³÷íîçåëåíèõ êóù³â. Á³ëüø³ñòü ñàäæàíö³â âè-
ðîñòèëè ó ñòîëè÷íîìó ðîçñàäíèêó “Òåðåìêè”. Äî òîãî æ
óñ³ ïàðêîâ³ àëå¿ âèìîñòèëè íîâîþ ïëèòêîþ, âñòàíîâèëè
ëàâè, óðíè, ë³õòàð³ ç àíòèâàíäàëüíèì çàõèñòîì. Íà òå-
ðèòîð³¿ “Â³äðàäíîãî” ç’ÿâèâñÿ ñó÷àñíèé äèòÿ÷èé ìàé-
äàí÷èê, áóäèíî÷îê ñàä³âíèêà. Îêð³ì òîãî, òóò ïîâí³ñòþ
çàì³íèëè îãîðîæó òà îíîâèëè âõ³ä. “Çàãàëüíó âàðò³ñòü
ðåêîíñòðóêö³¿ îö³íþþòü ó 30 ìëí ãðí”,— ïîâ³äîìèâ Ïåò-
ðî ßâîðîâñüêèé.

Ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí Ñèäî-
ðîâ çàçíà÷èâ, ùî â³äêðèòòÿ ïàðêó ïðèóðî÷èëè äî þâ³ëåé-
íî¿ äàòè — 65-ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöüêî-
ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. “Íàðàç³ ìè çàâåðøèëè ëèøå
ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðóêö³¿ “Â³äðàäíîãî”,— ñêàçàâ â³í.—

Íàñòóïíîãî ðîêó äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ ïëàíóºìî çäàòè é
äðóãó”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ñèäîðîâà, òîä³ â ïàðêó îáëàø-
òóþòü îçåðà, äå ïëàâàòèìå ðèáà, ç’ÿâëÿòüñÿ ñòàíö³ÿ ïðî-
êàòó ÷îâí³â, êàñêàä ôîíòàí³â. Êð³ì òîãî, íàâåñí³ 2009 ðî-
êó ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàïóñòèòè íà òåðèòîð³¿ “Â³äðàäíîãî”
ïðîãóëÿíêîâèé ïîòÿã ³ç äâîìà âàãîíàìè.

Ó â³äêðèòò³ îíîâëåíîãî “Â³äðàäíîãî” âçÿâ ó÷àñòü ³ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í ðîçïî-
â³â, ùî ñàì º ñèíîì ôðîíòîâèêà ³ çàâæäè ïàì’ÿòàòèìå
ðîçïîâ³ä³ áëèçüêèõ ïðî ò³ äàëåê³ âîºíí³ ÷àñè. “Â³ä ³ìåí³
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íèçüêî âêëîíÿþñÿ âàì,— ñêà-
çàâ â³í, çâåðòàþ÷èñü äî âåòåðàí³â.— Çè÷ó äîâãîë³òòÿ, ì³ö-
íîãî çäîðîâ’ÿ”. Ïàí Æóðàâñüêèé äîäàâ, ùî â ì³ñò³ ìàº
áóòè á³ëüøå òàêèõ êóòî÷ê³â. “ßêùî â äåðæàâ³ îñòàíí³ì
÷àñîì â³äêðèëè ëèøå òðè ïàðêè ³ êîøòóâàëî öå òðè ì³ëü-
éîíè, òî â ñòîëèö³ ò³ëüêè îäèí îá³éøîâñÿ ó äåñÿòü ðàç³â
á³ëüøå”,— ðîçïîâ³â â³í.

Ì³ñöåâ³ âåòåðàíè ùèðî äÿêóâàëè êåð³âíèöòâó ì³ñòà ³
ðàéîíó çà òàêó óâàãó. Âîíè äàëåêî ìåøêàþòü â³ä âîäîéì
òà ë³ñó, òîæ îíîâëåíèé ïàðê ñòàíå ñïðàâæíüîþ â³äðàäîþ,
óëþáëåíèì ì³ñöåì â³äïî÷èíêó. “Òóò ìè çóñòð³÷àºìîñÿ,
âëàøòîâóºìî ñâÿòà ÷è ïðîãóëþºìîñÿ,— ðîçïîâ³ëà âåòå-
ðàí â³éíè Àíãåë³íà Ì³öþðà.— Äëÿ íàñ öå ñïðàâæí³é ïî-
äàðóíîê äî äíÿ âèçâîëåííÿ ð³äíîãî Êèºâà, òîìó îá³öÿ-
ºìî áåðåãòè ïàðê”
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Малень і ияни з дитинства знають, що жив ть зеленом європейсь ом місті
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Âåòåðàíè òà âäîâè
âèçâîëèòåë³â îäåðæàëè
ïðåì³¿

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ïðîäîâæóþòü
âøàíîâóâàòè âèçâîëèòåë³â Êèºâà â³ä ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ç íàãîäè 65-ð³÷÷ÿ
ïîä³¿. Ó ïîíåä³ëîê êåð³âíèöòâî ðàéîíó ðà-
çîì ³ç âåòåðàíàìè â³äâ³äàëè ì³ñöÿ áîéî-
âî¿ ñëàâè òà ïîêëàëè êâ³òè äî ìîãèë çà-
ãèáëèõ ñîëäàò³â. Âåòåðàíè ç’¿çäèëè íà Áàé-
êîâå êëàäîâèùå, à òàêîæ äî Ìåìîð³àëó â
Êîí÷³-Çàñï³. Ï³ñëÿ âøàíóâàííÿ ïîëåãëèõ,
âåòåðàíè ïîñëóõàëè ³ ïîñï³âàëè ï³ñí³ âî-
ºííèõ ðîê³â ðàçîì ³ç òåàòðîì ï³ñí³ "Äæå-
ðåëî". Çãîäîì áóëî ÷àñòóâàííÿ, ïîäàðóí-
êè òà ïðåì³¿ ïî 150 ãðí äëÿ êîëèøí³õ â³é-
ñüêîâèõ ³ âä³â âèçâîëèòåë³â Áàòüê³âùè-
íè

Ñòîëèöÿ çóñòð³íå "Íåçãàñèìó
ñâ³÷ó"

Ó çâ’ÿçêó ³ç çàõîäàìè ç â³äçíà÷åííÿ 75-õ
ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â, äî
Êèºâà ïðèáóäå "Íåçãàñèìà ñâ³÷êà". Ïðåä-
ñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè, â³äïîâ³äíî äî äî-
ðó÷åííÿ Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó, çóñòð³-
÷àòèìóòü ñâ³÷ó íà êîðäîí³ ×åðí³ã³âñüêî¿ òà
Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé 21 ëèñòîïàäà. Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîíó äîðó÷åíî çàáåçïå÷èòè äâîõ
îñ³á, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàòèìóòü ñâ³÷ó, ïðî-
æèâàííÿì ³ õàð÷óâàííÿì. Óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòó çàáåçïå÷èòü àâò³âêàìè òà ïàëü-
íèì. Ì³ñüê³é âëàä³ äîðó÷åíî çàáåçïå÷èòè
ó÷àñòü â àêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêî-
ñò³, çîêðåìà ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ë³â ÂÃÎ
"Áðàòñòâî Áäæîëÿð³â Óêðà¿íè"

ÀÍÎÍÑ
Ñüîãîäí³ î 11.00 ë³äåð ãóðòó "Ò²Ê" Â³êòîð

Áðîíþê â³çüìå ó÷àñòü ó ³íòåðíåò-êîíôåðåí-
ö³¿ íà ñàéò³ ãàçåòè "Õðåùàòèê". Çàïèòàííÿ
äî ãîñòÿ ìîæíà ïîñòàâèòè çà àäðåñîþ
http://kreschatic.kiev.ua/chat

ÁÞÒ çëîâèëè íà áðåõí³
Îëåêñàíäðó Ç³í÷åíêó íàãàäàëè, õòî ñàìå áóâ ³í³ö³àòîðîì
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó ñòîëèö³

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî çàÿâè ÁÞÒ
ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äíÿòòÿ òàðèô³â
íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ º
ñïðîáîþ ö³º¿ ñèëè óìèòè ðóêè â³ä ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåì ì³ñòà. Òàê ìåð ïðîêîìåí-
òóâàâ âèñëîâëþâàííÿ ë³äåðà ôðàêö³¿ ÁÞÒ
ó Êè¿âðàä³ Îëåêñàíäðà Ç³í÷åíêà, ÿêèé íå-
ñïîä³âàíî íàãîëîñèâ íà íåîá´ðóíòîâàíî-
ñò³ ï³äíÿòòÿ ö³í íà ïðî¿çä. "Ó òîé ÷àñ, êî-
ëè ñòîëè÷íà âëàäà ï³êëóºòüñÿ ïðî ïîë³ï-
øåííÿ æèòòÿ ³ ïîáóò êèÿí, äåÿê³ ïîë³òè÷-
í³ ñèëè, ùî ïåðåáóâàþòü ó Êè¿âðàä³, ðîá-
ëÿòü ñïðîáè äåñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿, â³ä-
ìîâëÿþ÷èñü â³ä ñâî¿õ ñë³â òà â÷èíê³â",—
çàçíà÷èâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Ïàí
×åðíîâåöüêèé íàãàäàâ, ùî êåð³âíèê ôðàê-
ö³¿ ÁÞÒ Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî î÷îëþº ðî-
áî÷ó ãðóïó ç âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ ó òðàíñ-
ïîðòí³é ãàëóç³ ñòîëèö³. Ñàìå öÿ ãðóïà çðî-

áèëà âèñíîâîê ïðî ïîòðåáó íåãàéíîãî ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä, òåïåð â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ â³ä âëàñíèõ ð³øåíü. "Íåâ³äîìî,
÷èì êåðóºòüñÿ ãëàâà ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè-
¿âðàä³, êîëè çàÿâëÿº ïðî òå, ùî ðîáî÷à
ãðóïà íå óõâàëþâàëà ð³øåííÿ ïðî ïðèâå-
äåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó êîìóíàëüíîìó
òðàíñïîðò³ äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíî-
ãî ð³âíÿ. ª ïðîåêò ð³øåííÿ, ÿêèé ãîòóâà-
ëà ðîáî÷à ãðóïà ï³ä êåð³âíèöòâîì Îëåê-
ñàíäðà Ç³í÷åíêà, º ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ âî-
íà âèðîáèëà ³ ï³ä ÿêèìè ñòî¿òü ï³äïèñ
Ç³í÷åíêà. ª é ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ,
ÿêèì ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ï³äòðèìàëà ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè". Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ï³ä-
êðåñëèâ, ùî Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ âèñòóïàâ çà çàáåç-
ïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîãî ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó êèÿí. ² îäí³ºþ ç ïðîïîçèö³é Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî áóëî çáåðåæåííÿ
íèí³øíüî¿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó äëÿ êèÿí ó
äîâãîñòðîêîâèõ ïðî¿çíèõ êâèòêàõ, à òàêîæ
çàáåçïå÷åííÿ áåçïëàòíîãî ïðî¿çäó äëÿ òèõ
êàòåãîð³é íàñåëåííÿ, ÿê³ öüîãî ïîòðåáó-

þòü. Ö³ ïðîïîçèö³¿ áóëî âðàõîâàíî. "Êè-
ÿíè — ãîñïîäàð³ ìåòðîïîë³òåíó. Àäæå éî-
ãî óòðèìóþòü ôàêòè÷íî çà ðàõóíîê ¿õí³õ
ïîäàòê³â. Òîìó âîíè ìîæóòü ñïëà÷óâàòè
ìåíøå. Ùîäî ïðè¿æäæèõ, òî àáî çà íèõ
ìàº äîïëà÷óâàòè äåðæàâà, àáî æ äîâåäåòü-
ñÿ ï³äâèùèòè äëÿ íèõ âàðò³ñòü ïðî¿çäó",—
ùå ó âåðåñí³ ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" ÷ëåí
ðîáî÷î¿ ãðóïè Àëëà Øëàïàê. Òîä³ ç íåþ
ïîãîäæóâàâñÿ ³ ïàí Ç³í÷åíêî. "ß ââàæàþ,
ùî 50 êîï³éîê — íåàäåêâàòíà ö³íà. Âîíà
áóëà çàêëàäåíà â 2000 ðîö³ é òîä³ áóëà àê-
òóàëüíîþ",— çàÿâèâ â³í òîä³ "Ãàçåò³ ïî-
êè¿âñüêè". Äåïóòàò íàâ³òü âèñòóïèâ ó ïðå-
ñ³ ç êðèòèêîþ ñòîëè÷íî¿ âëàäè, ÿêà òðè-
âàëèé ÷àñ íå ï³äâèùóâàëà òàðèôè íà ïðî-
¿çä ó òðàíñïîðò³. "Âëàäà äàâíî ïðîñïàëà
ìîìåíò ¿õíüîãî ï³äâèùåííÿ",— ëóíàëî òî-
ä³ ç âóñò ãîëîâíîãî áþò³âöÿ.

Òåïåð ó ÁÞÒ ÷îìóñü âèð³øèëè çì³íè-
òè ïîçèö³þ íà ïðîòèëåæíó. Ìîæëèâî,
ïðè÷èíîþ öüîãî º âäà÷à ë³äåðà ôðàêö³¿,
ÿêèé í³êîëè íå âèð³çíÿâñÿ ñò³éê³ñòþ
âëàñíî¿ ïîçèö³¿

Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ñèðåöüêà" ï³â
íà âîñüìó ðàíêó — ÷åðãà çà æå-
òîíàìè òÿãíåòüñÿ àæ íàäâ³ð. Ëþ-
äè íåðâóþòü, ïîäåêóäè ñâàðÿòü-
ñÿ, øòîâõàþòüñÿ — íå âñòèãàþòü
íà ðîáîòó. Òàêó êàðòèíó ìîæíà
áóëî ñïîñòåð³ãàòè â÷îðà ÷è íå íà
êîæí³é ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó. Çà-
ïðîâàäæåííÿ æåòîí³â íîâîãî
çðàçêà çà íîâîþ ö³íîþ äàâàëîñÿ
ìàëî íå êðèâàâî. Ïðè÷îìó, çäå-
á³ëüøîãî ñêàðãè é íàð³êàííÿ ñòî-
ñóâàëèñÿ çîâñ³ì íå ö³íè, à îðãà-
í³çàö³¿ ïðîöåñó.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîáî÷à ãðóïà
ïðîàíàë³çóâàëà òàðèôè íà ïðî¿çä
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, ó äî-
ö³ëüíîñò³ ¿õíüîãî ï³äâèùåííÿ äëÿ
ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïåðåâåçåíü ïà-
ñàæèð³â, ïîáóäîâè íîâèõ ñòàíö³é
ìàëî õòî ñóìí³âàâñÿ. Îäíàê òàêî-
ãî ïåðåõîäó íå ÷åêàëè.

Ïîäåêóäè, àáè êóïèòè íîâ³ æå-
òîíè íà ðàíêîâèé ïðî¿çä ó â³âòî-
ðîê, êèÿíè ïðîñòîþâàëè â ÷åðãàõ
äî 11-¿ ïîíåä³ëêîâîãî âå÷îðà.
Ñêóï÷åííÿ ëþäåé á³ëÿ êàñ ïðî-
âîêóâàëî òå, ùî ïàñàæèðè ìàñî-
âî ñêóïîâóâàëè ïðî¿çí³. Öå äóæå
ñòðèìóâàëî ÷åðãè ³ äîäîâàëî
ñêóï÷åíîñò³. Îá³öÿí³ ð³÷í³ ç çà-
êëàäåíîþ ö³íîþ ïðî¿çäó â 50 êî-
ï³éîê ç’ÿâëÿòüñÿ íå ðàí³øå, í³æ
íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ.

Òèì ÷àñîì, ïîïðè ìàñîâ³ äçâ³í-
êè êèÿí ç³ ñêàðãàìè äî call-öåí-
òðó, êåð³âíèöòâî ìåòðîïîë³òåíó
êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ íå ïîñï³-
øàëî. Íà÷àëüíèê ï³äïðèºìñòâà
Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ íå â³äïîâ³äàâ
íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè. Òàêó æ
òàêòèêó çàñòîñóâàâ ³ ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð "Êè¿âïàñòðàíñó" Ìèêî-
ëà Ëàìáóöüêèé. Õî÷à íàð³êàíü íà

ðîáîòó íàçåìíîãî òðàíñïîðòó áó-
ëî ìåíøå, ÷èíîâíèê âèð³øèâ ïî-
êè ùî â³äìîâ÷àòèñÿ.

Ïîêàðàòè êåð³âíèöòâî ìåòðîïî-
ë³òåíó ïîîá³öÿâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. "Òå,
ùî â³äáóâàºòüñÿ, íåïðèïóñòèìî.
Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ìè ðîçáåðå-
ìîñÿ ç ïðè÷èíàìè ö³º¿ ñèòóàö³¿.
Äî â³äïîâ³äàëüíèõ çà ¿¿ ñòâîðåííÿ,
à îñîáëèâî äî êåð³âíèöòâà ìåòðî-
ïîë³òåíó, áóäå âæèòî â³äïîâ³äíèõ
çàõîä³â",— çàÿâèâ â³í. Âèêîíàòè
îá³öÿíêè ïàíó Æóðàâñüêîìó íå
âäàëîñÿ — éîãî âèïåðåäèâ ìåð

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íà÷àëüíè-
êîâ³ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"
Ïåòðó Ì³ðîøíèêîâó ìåð ñòîëèö³
îãîëîñèâ äîãàíó çà íåçàäîâ³ëüíó
îðãàí³çàö³þ ïåðåõîäó ìåòðîïî-
ë³òåíó íà íîâ³ òàðèôè. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì, Ì³ðîøíèêîâ ïîâèíåí òåðì³-
íîâî óñóíóòè íåäîë³êè â ðîáîò³,
çàáåçïå÷èòè íîðìàëüíó ðîáîòó
ìåòðî, ïðîäàæ æåòîí³â ³ ïðî¿çíèõ.

Íàãàäàºìî, ùî ð³øåííÿ ïðî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó
êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ Êè¿âðà-
äà óõâàëèëà 30 âåðåñíÿ. Â³ä ó÷î-
ðàøíüîãî äíÿ äîêóìåíò íàáóâ

÷èííîñò³. Îäíà ïî¿çäêà â ìåòðî
òåïåð êîøòóº 2 ãðí. Ó ñò³ëüêè æ
âîíà îá³éäåòüñÿ ³ â íàçåìíîìó
òðàíñïîðò³, ÿêùî êóïóâàòè êâè-
òîê ó êîíäóêòîðà ÷è âîä³ÿ. Òàëîí-
÷èêè â ê³îñêàõ íà çóïèíêàõ ðåàë³-
çóþòü ïî 1,5 ãðí. Çàãàëîì æå, ïî-
ïðè ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî-
¿çä, íà ñüîãîäí³ ñòîëè÷íèé òðàíñ-
ïîðò çàëèøàºòüñÿ ÷è íå íàéäå-
øåâøèì ó ñâ³ò³. Òàê, ïî¿çäêà ó
ìîñêîâñüêîìó ìåòðî îáõîäèòüñÿ â
ïåðåðàõóíêó ìàéæå â 4 ãðí, à â
ëîíäîíñüêîìó, çàëåæíî â³ä çî-
íè, — â³ä 20 äî 34 ãðí

Учора від непрофесіоналізм дея их ерівни ів страждали прості ияни

З 1983 до 1992 ро Оле сандр Зінчен о робив ар’єр в радянсь ом омсомолі,
за інчивши її на посаді олови ви он ом оординаційної ради ЦК ВЛКСМ в Мос ві. Піс-
ля розвал СРСР він пішов бізнес і досл жився до посади ендире тора теле анал
"Інтер". У 1998 та 2002 ро ах обирався народним деп татом У раїни. У Верховній Раді
ІІІ с ли ання очолював фра цію СДПУ(о). У парламенті IV с ли ання б в заст пни ом
спі ера Володимира Литвина. Після "свар и" з іль ома авторитетними соціал-демо-
ратами і, втративши онтроль над телеа тивом, під час президентсь их виборів 2004
ро , зближ ється з Ві тором Ющен ом. За це, після помаранчевої революції, дістає
посад Держсе ретаря. Але вже 5 вересня 2005 ро відб лася с андальна прес- он-
ференція, на я ій пан Зінчен о звин ватив ор пції оточення Президента. Довести ці
фа ти с ді йом не вдалося. На парламентсь их виборах 2006- о політи зробив без-
спішн спроб пройти до парламент в спис Партії патріотичних сил У раїни. Повер-
н ла з політично о неб ття пана Зінчен а Юлія Тимошен о. Політи а зарах вали до пер-
шої п’ятір и спис БЮТ до Київради. А після виборів зробили ерівни ом фра ції.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äîãàíà çà ìåòðîçàñò³é
Êåð³âíèöòâî ìåòðî ïîêàðàëè çà ÷åðãè é òèñíÿâó íà ñòàíö³ÿõ

Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черно-
вець ий звин ватив лідера
фра ції БЮТ Київраді Оле -
сандра Зінчен а спробі мити
р и від розв’язання проблем
міста. Місь ий олова на адав
ромадсь ості, що саме пан
Зінчен о очолює омісію, я а
от вала підвищення тарифів на
проїзд столиці. Тоді БЮТ вва-
жав та е підвищення потрібним
і звин вач вав місь влад
зволі анні. А нині нама ається
пере ласти відповідальність за
непоп лярне рішення на інших.

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Масовим невдоволенням розпочався вівтор овий рано
для більшості иян, я і діставалися на робот ромад-
сь им транспортом. Особливо постраждали пасажири
в метро. Через неналежн ор анізацію переход на но-
ві жетони пра тично на всіх станціях творилися дов-
железні чер и. Не всти аючи на робот , ияни влашто-
в вали тисняв , виб хали с андали. Комент вати сит -
ацію ерівництво транспортних підприємств столиці
відмовилося — на телефонні дзвін и ніхто не відпові-
дав. Але ияни почали дзвонити на 0-51, і реа ція б -
ла миттєвою — мер Києва Леонід Черновець ий о оло-
сив до ан начальни ові ом нально о підприємства
"Київсь ий метрополітен" Петр Мірошни ов за по а-
н ор анізацію роботи метро.
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Ç ïîâàãîþ äî ãåðî¿â
²íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî øïèòàëþ ïðèâ³òàëè ç³ ñâÿòîì
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Завтра столиця відзнача-
тиме 65-т річницю виз-
волення від фашистсь их
за арбни ів. До свята
місь а влада всти ла про-
вести ба ато рочистос-
тей, привітати всти ли
сіх. Та , понеділо он-
церт та "воєнний ф ршет"
із сала і оріл и в алюмі-
нієвих р ж ах провели
Київсь ом місь ом шпи-
талі інвалідів Вели ої Віт-
чизняної війни. О рім он-
цертної про рами та чис-
ленних подячних слів, за-
хисни ам столиці подар -
вали продовольчі набори.

Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ æèâóòü
ìàéæå 114 òèñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ áðà-
ëè ó÷àñòü ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é
â³éí³. Ìàéæå 25 òèñÿ÷ ³ç íèõ —
ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é. Ùîðîêó
äî Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè, Äíÿ
âèâåäåííÿ â³éñüê ³ç Àôãàí³ñòàíó,
Äíÿ Ïåðåìîãè òà Äíÿ âèçâîëåí-
íÿ Óêðà¿íè é Êèºâà â³ä ôàøèñò-
ñüêèõ çàãàðáíèê³â âåòåðàíè â³é-
íè, êð³ì ïðèâ³òàíü, îòðèìóþòü
ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó â³ä ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè. “Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ÿêèì
113 612 âåòåðàí³â îòðèìàþòü ðà-

çîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. Íà öå
âèä³ëåíî ïîíàä 9 ìëí ãðí”,— ïî-
â³äîìèëà íà÷àëüíèê ÃÓ ó ñïðàâàõ
æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè
òà ïðàö³ ²ðèíà Ãîëóáºâà ó Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó øïèòàë³ ³íâàë³-
ä³â ÂÂÂ.

Ñàìå òàì ó ïîíåä³ëîê äëÿ ïà-
ö³ºíò³â — çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè
âëàøòóâàëè ñâÿòî. ¯õ â³òàëè ç 

65-þ ð³÷íèöåþ âèçâîëåííÿ Êèºâà
â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Ó
àêòîâ³é çàë³ ìåäè÷íîãî çàêëàäó ç³
ñëîâàìè âäÿ÷íîñò³ âèñòóïèëè
ïðåäñòàâíèêè âëàäè é ïåðåäàëè
êîëèøí³ì ñîëäàòàì ïðîäóêòîâ³
íàáîðè, à âåòåðàíñüêà îðãàí³çàö³ÿ
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ïðåçåíòó-
âàëà êíèæêè. Ï³ñëÿ ïðîìîâ òà
ïîáàæàíü ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ íà

äîâã³ ðîêè äëÿ ïàö³ºíò³â øïèòà-
ëþ ³ ãîñòåé âëàøòóâàëè ìàëåíü-
êèé ôóðøåò. Ñìàêóâàëè íå øàì-
ïàíñüêèì, à ãîð³ëêîþ, ñèìâîë³÷-
íî ïîäàíîþ â àëþì³í³ºâèõ êðóæ-
êàõ. Ï³ñëÿ ÷àñòóâàííÿ âåòåðàíè
íàñîëîäæóâàëèñÿ êîíöåðòíîþ
ïðîãðàìîþ.

Ïðèâ³òàííÿ ïàö³ºíò³â Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî øïèòàëþ ³íâà-

ë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
ëèøå îäèí ³ç ïóíêò³â ïðîãðàìè
óðî÷èñòèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ
â³äçíà÷åííþ þâ³ëåéíî¿ äàòè. Ô³-
íàëüíå ä³éñòâî — êîíöåðò ó Íà-
ö³îíàëüíîìó ïàëàö³ “Óêðà¿íà”
— â³äáóäåòüñÿ çàâòðà. Òóäè çà-
ïðîñèëè íå ëèøå êèÿí, à é óñ³õ,
õòî áðàâ ó÷àñòü ó â³éí³,— âåòå-
ðàí³â ç îáëàñòåé òà êðà¿í ÑÍÃ

Ìàøèíè ïàðêóâàòèìóòü áåç âîä³¿â
Ñó÷àñí³ êîìïëåêñè çìîæóòü ðîçì³ñòèòè âñ³ àâòîìîá³ë³, ùî º â ì³ñò³

Ì³ñöü, äå ìîæíà ëèøèòè àâò³â-
êó, â ñòîëèö³ áðàêóº õðîí³÷íî. Ç
ì³ëüéîíà çàðåºñòðîâàíèõ ìàøèí
Êè¿â ó çìîç³ ïðèïàðêóâàòè ëèøå
òðîõè á³ëüøå, ÿê 242 òèñ. Ïåð-
ñïåêòèâó çàáåçïå÷åííÿ óñ³õ àâòî-
ìîá³ë³â ì³ñöåì îáãîâîðèëè â÷îðà
íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè. ßê
ðîçïîâ³ëè ïðåäñòàâíèêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áó-
ä³âíèöòâà, â³ä 14 æîâòíÿ âíåñåíî
çì³íè äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðìàòèâ³â (ÄÁÍ), ÿê³ çîêðåìà
äîçâîëÿòü çâîäèòè ïàðê³íãè íîâî-
ãî òèïó ç åôåêòèâí³øèì âèêîðèñ-
òàííÿì çåìë³. Â³äòåïåð åêñïåðòè
ìàòèìóòü çìîãó çàñòîñóâàòè òåõ-
íîëîã³¿ ïàðêóâàííÿ áåç ó÷àñò³ âî-
ä³¿â, ç âèìêíåíèì äâèãóíîì ³ íà
ì³í³ìàëüí³é òåðèòîð³¿.

Ñâî¿ ïðàêòè÷íî ðåâîëþö³éí³
ðîçðîáêè òà ë³öåíç³¿, ïðàâà íà ÿê³
ïðèäáàâ íàâ³òü ²çðà¿ëü, ïðåçåíòó-
âàâ íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ²íñòèòóò
ïàðêóâàëüíèõ ñèñòåì. Ãåíåðàëü-
íèé êîíñòðóêòîð óñòàíîâè Âîëî-
äèìèð Òîêàðåíêî ñåðåä îçâó÷å-

íèõ ³äåé íàçâàâ çîêðåìà “ïåðå-
õîïí³” ïàðê³íãè. Òàê³ îá’ºêòè
ðîçì³ùóþòü íà ï³ä’¿çä³ äî ì³ñòà.
Âîä³¿ ìîæóòü çàëèøàòè òàì ñâî¿
ìàøèíè, à äàë³ äëÿ âëàäíàííÿ
ñâî¿õ ñïðàâ êîðèñòóâàëòèñÿ ãðî-
ìàäñüêèì òðàíñïîðòîì.

“Ïåðåõîïí³” ïàðê³íãè çäàòí³
âì³ñòèòè 200—500 ìàøèí. Âèêî-
ðèñòàííÿ ¿õ äàñòü çìîãó íà 13 â³ä-
ñîòê³â çìåíøèòè ïîò³ê òðàíñïîð-
òó ì³ñòîì. Îäíàê îá³éäåòüñÿ ïðî-
åêò íåäåøåâî — ñòâîðåííÿ îäíî-
ãî ìàøèíîì³ñöÿ êîøòóº $ 16—20
òèñ. Âåëèê³ ïàðê³íãè ìîæíà áó-
äóâàòè ³ âñåðåäèí³ êâàðòàë³â. Òàê
“Êè¿âì³ñüêáóä” çàìîâèâ ïàðê³íã
íà 720 ìàøèíîì³ñöü íà âóë.
Ëüâ³âñüêè³é ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³.

Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, äå
ù³ëüí³ñòü çàáóäîâè á³ëüøà é àð-
õ³òåêòóðíó ãàðìîí³þ íå áàæàíî
ïñóâàòè ã³ãàíòñüêèìè ïàðê³íãà-
ìè, ¿õ ïðîïîíóþòü ðîáèòè ïðè-
áóäèíêîâèìè. Çáîêó â³ä áóäèíêó
ôóíêö³îíóâàòèìå áàãàòîð³âíåâà
ïàðêîâêà ç ðîçðàõóíêó îäíå ìà-
øèíîì³ñöå íà îäíó êâàðòèðó.

Âàðò³ñòü éîãî ñòâîðåííÿ êîëèâàº-
òüñÿ â ìåæàõ $ 5 òèñ. Äëÿ ùå á³ëü-
øî¿ çðó÷íîñò³ ïàðê³íã “çàðèâàº-
òüñÿ” ï³ä çåìëþ, âèêîðèñòîâóþ÷è
ê³ëüöÿ äëÿ ìåòðî. Ðîçðîáíèêè
ïðîïîíóþòü âèêîðèñòàòè òàêîæ
íååôåêòèâí³ ïëîù³ àâòîêîîïåðà-
òèâ³â, íàäáóäîâóþ÷è ñòîÿíêè
ïðîñòî íàä ³ñíóþ÷èìè ãàðàæàìè.

Â óñ³õ íàçâàíèõ âèäàõ ïàðêó-
âàííÿ àâòîìîá³ëü ðîçì³ùóº ìåõà-
í³çîâàíà ñèñòåìà. Âîä³þ òðåáà
ëèøå ï³ä³ãíàòè àâòî. Äàë³ ìàøè-
íà íà ðóõîì³é ïëàòôîðì³ â³äïðàâ-
ëÿºòüñÿ ó ë³ôò, çâ³äòè — íà ïî-
òð³áíèé ð³âåíü òà êîíêðåòíå ì³ñ-

öå. Àâò³âêè ñòîÿòèìóòü ïðàêòè÷-
íî âïðèòóë, àäæå äâåð³ â íèõ íå
òðåáà áóäå â³ä÷èíÿòè. Òàê³ ïàð-
ê³íãè ïîâí³ñòþ êîìï’þòåðèçîâà-
í³. Ùîá îòðèìàòè ìàøèíó, äî-
âåäåòüñÿ çà÷åêàòè ê³ëüêà õâèëèí.
Ðîçðîáíèêè çàïåâíÿþòü, ùî
îá’ºêòè áóäå îñíàùåíî ðåçåðâíè-
ìè äæåðåëàìè åëåêòðîïîñòà÷àí-
íÿ, à òàêîæ íàäñó÷àñíîþ ñèñòå-
ìîþ ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè.

“Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïàðêó-
âàííÿ äóæå àêòóàëüíå äëÿ íàøîãî
ì³ñòà, çâàæàþ÷è íà òåìïè çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ àâòîìîá³ë³â. Çì³-
íà ÄÁÍ, ÿê³ ä³ÿëè ùå â³ä 1979 ðî-

êó, äàº çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè íî-
âàö³¿. ² ìè ìàºìî öå ðîáèòè, âðà-
õîâóþ÷è çîêðåìà äîñâ³ä ³íøèõ
êðà¿í òà íàïðàöþâàííÿ â³ò÷èçíÿ-
íèõ åêñïåðò³â”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ Îëåêñ³é ªâëàõ.

×ëåíè êîì³ñ³¿ ðîçãëÿíóëè òàêîæ
ïèòàííÿ ðîçðîáêè ñõåìè ðîçòàøó-
âàííÿ áàãàòîïîâåðõîâèõ ïàðê³íã³â
ó ì³ñò³. Óçãîäæåíî áëèçüêî 30 ä³-
ëÿíîê ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Áà-
ãàòî ç íèõ ðîçòàøîâàí³ íà òåðè-
òîð³¿ ñòèõ³éíèõ ãàðàæíèõ êîîïåðà-
òè³â, ÿê³ íå ìàþòü íàëåæíî
îôîðìëåíèõ äîêóìåíò³â âëàñíîñò³
íà çåìëþ

Ó øïèòàë³ 
äëÿ ³íâàë³ä³â 
îçäîðîâèëèñÿ 
220 òèñÿ÷ âåòåðàí³â

Київсь ий місь ий шпиталь ін-
валідів Вели ої Вітчизняної війни
ф н ціон є з 1983 ро . За час
існ вання ньом пролі валися
та оздоровилися понад 220 ти-
сяч ветеранів. Ця лі арня є о-
ловним лі вальним та ор аніза-
ційно-методичним за ладом ви-
щої а редитаційної ате орії, що
надає медичн допомо вете-
ранам війни. Розташований по-
близ озер П щі-Водиці. Це с -
часний ба атопрофільний ме-
дичний за лад на 500 ліжо ,
с ладі я о о ф н ціон ють 11
стаціонарних відділень, том
числі реанімації та інтенсивної
терапії. Шпиталь має достатню
матеріальн баз , а та ож мо-
ви для повноцінно о лі вання й
відпочин хворих. До посл ве-
теранів війни іно онцертний зал
та бібліоте а.Концерт та "воєнний ф ршет" із сала і оріл и в алюмінієвих р ж ах провели Київсь ом місь ом шпиталі інвалідів

Вели ої Вітчизняної війни

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

За лічені хвилини невдовзі машини і без водія пар -
ватим ть на стоян ах ново о по оління. Можливість
б дівництва та их столиці об оворили вчора на зе-
мельній омісії Київради. В ба аторівневом пар ін
автомобіль розміщ ватим ть р хомі платформи та ліф-
ти, еровані омп’ютером. Причом ви ористов вати-
м ть мінім м площі. Е сперти пере он ють, що та і
стоян и змож ть прийняти всі автомобілі, що є в Ки-
єві. По и новації об оворюють, під б дівництво ба ато-
поверхових пар ін ів з оджено виділення близь о 30
земельних діляно .

Пар ов и столиці зроблять ба атояр сними — за допомо ою спеціальних підйомни ів автів и розміщ ватим ть щільно
та іль а поверхів, що дасть змо надати місце ожном водієві
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Ëÿëüêîâèé Îáàìà
Óêðà¿íö³ äèâëÿòüñÿ íà çîâí³øí³é ñâ³ò ñòåðåîòèïàìè

Ñàâ³ê Øóñòåð, ÿê â³äîìî, õî÷å
Îáàìó. ×è òî ñë³äîì çà íèì, ÷è
òî ñàì³ ïî ñîá³, àëå “õî÷óòü Îáà-
ìó” é á³ëüø³ñòü ³íøèõ ÇÌ². Áà-
ðàê Îáàìà — ÿâíèé ôàâîðèò àìå-
ðèêàíñüêèõ ïåðåäâèáîðíèõ çìà-
ãàíü â óêðà¿íñüêèõ ìåä³à. ×îìó?
À îò íå çíàþ. Áî í³ÿêèõ àíàë³òè÷-
íèõ âèêëàäîê, í³ÿêîãî àíàë³çó êî-
ðèñíîñò³ Îáàìè ç óêðà¿íñüêîãî
ïîãëÿäó ïðàêòè÷íî íå çóñòð³-
÷àâ — õ³áà ùî îäíîãî ðàçó â æóð-
íàë³ “Ãëàâðåä”. Íàòîì³ñòü íå ð³ä-
ê³ñòü äóæå âæå àíàë³òè÷í³ ìàòå-
ð³àëè íà êøòàëò òîãî, ÷è ïðîãî-
ëîñóþòü çà íüîãî ñàìîòí³ æ³íêè
ïåíñ³éíîãî â³êó, ùî ìåøêàþòü ó
ñåëàõ ï³âäåííîãî çàõîäó øòàòó
Íüþ-Ãåìïøèð. Îò ñàìå òàêîþ,
äàðóéòå íà ñëîâ³, áàðàêîáàìîþ é
ïåðåïîâíåí³ íàø³ ÇÌ². Çàëèøà-
ºòüñÿ ïðèïóñêàòè ºäèíå: âñ³ì

ïðîñòî ö³êàâî, êîëè ïðåçèäåíòîì
ÑØÀ ñòàíå òåìíîøê³ðèé. ²íòðè-
ãóº. Â Óêðà¿í³ Îáàìà ïåðåòâîðèâ-
ñÿ íà òàêó ñîá³ ³ãðàøêó, íà êî-
íÿ÷êó, íà ÿêó ðîáëÿòü ñòàâêè.

Ïîì³æ òèì, áàòüêî Áàðàêà
Îáàìè áóâ ñòóäåíòîì ³ç Êåí³¿.
Éîãî ïðåäêè íå áóëè ðàáàìè íà
àìåðèêàíñüêèõ ïëàíòàö³ÿõ, ¿õ íå
ïðèíèæóâàëè òàáëè÷êàìè “ëè-
øå äëÿ á³ëèõ”. ²ñòîð³ÿ òåìíî-
øê³ðî¿ Àìåðèêè — öå íå éîãî ³ñ-
òîð³ÿ, íå éîãî ðîäîâ³ ëåãåíäè é
íå áàáóñèí³ ïåðåêàçè. Â³í çíàº
ïðî íå¿ òàê ñàìî, ÿê ³ á³ë³ àìå-
ðèêàíö³ — ç êíèæîê. Òî ÷è íà-
ñïðàâä³ â³í, ó ðàç³ ïåðåìîãè, â³ä-
ñòîþâàòèìå ³íòåðåñè “÷îðíî¿
Àìåðèêè”? À îò â³ò÷èì-³íäîíå-
ç³ºöü òà ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ðîê³â,
ùî ìèíóëè â ²íäîíåç³¿, íàïåâíå
çàëèøèëè ñë³ä ó äóø³ Îáàìè.

Òî, ìîæå, â³í ñòàíå àäâîêàòîì
Àç³¿? ×è àíàë³çóþòü öå ÇÌ², ÷è
ö³êàâî öå ¿ì?

À òåïåð ïîäèâ³ìîñÿ íà ñóñ³ä³â.
“Àáäóëëà Ãþëü — ³ñëàì³ñò”,—
ïèñàëè ÇÌ², êîëè éîãî áóëî îá-
ðàíî ïðåçèäåíòîì Òóðå÷÷èíè. À
âèÿâèëîñÿ, â³í ³ç íåáóâàëîþ íà-
ïîëåãëèâ³ñòþ ïðîñóâàº ñâîþ
êðà¿íó äî ªâðîñîþçó. Â³í ñòàâ
ïåðøèì òóðåöüêèì ïðåçèäåíòîì,
ùî, õàé ³ç ïðèâàòíèì â³çèòîì,
â³äâ³äàâ Â³ðìåí³þ, íàâ³òü ïîïðè
â³äñóòí³ñòü ì³æ äåðæàâàìè äèï-
ëîìàòè÷íèõ â³äíîñèí. Òèïîâèé
ºâðîïåéñüêèé êîíñåðâàòîð — îò
êèì íàñïðàâä³ âèÿâèâñÿ Ãþëü.
Òàê, ç³ çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí, â³í
àïåëþº íå äî õðèñòèÿíñüêèõ, à
äî ìóñóëüìàíñüêèõ òðàäèö³é.
Àëå ò³ºþ ì³ðîþ, ç ÿêîþ àïåëþ-
þòü äî òðàäèö³é, ñêàæ³ìî, í³-

ìåöüê³ õðèñòèÿíñüê³ äåìîêðàòè.
Ïî÷óòè ç éîãî âóñò çàêëèêè äî
“áîðîòüáè ïðîòè íåâ³ðíèõ” — öå
áóëî á òàê ñàìî äèâíî, ÿê ïî÷ó-
òè ç âóñò Àíãåëè Ìåðêåëü çàêëèê
ñïàëþâàòè ºðåòèê³â. Ó òîìó é
ïîëÿãàº ³ñòîðè÷íà ïåðåìîãà Òó-
ðå÷÷èíè, ùî òðàäèö³îíàë³çì òàì
íàáóâàº ñóòî ºâðîïåéñüêèõ
ôîðì. Àëå â íàøèõ ÇÌ² äî Ãþ-
ëÿ ì³öíî ïðèêëå¿âñÿ ÿðëèê “³ñ-
ëàì³ñòà”.

“Óêðà¿íà, à íå Òóðå÷÷èíà ìàº
ïðàâî íà ÷ëåíñòâî â ªÑ!”,— çà-
êëèêàþòü ïîë³òèêè òà ïîë³òîëî-
ãè ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â òà ãàçåò-
íèõ øïàëüò. Ñêëàäàºòüñÿ âðà-
æåííÿ, í³áè âîíè ïðàãíóòü íå
òîãî, ùîá äî ªÑ âñòóïèëà Óêðà-
¿íà, à ùîá òóäè íå âñòóïèëà Òó-
ðå÷÷èíà: “Äëÿ ñåáå ÿ í³÷îãî íå
ïðîøó, ò³ëüêè õàé ó ñóñ³äà êîðî-
âà çäîõíå”. À ìîæå, ó ªâðîñîþç³
çíàéøëîñÿ á ì³ñöå äëÿ îáîõ êðà-
¿í? Äóæå ñóìí³âíî, ùî “ìè êðà-
ù³ çà Òóðå÷÷èíó” — öå ñàìå òîé
àðãóìåíò, ÿêèé ïåðåêîíàº ºâðî-
ïåéö³â ïðèñêîðèòè ³íòåãðàö³þ
Óêðà¿íè äî ñâî¿õ ëàâ. Ïîì³æ
òèì, àêöåíòóâàííÿ ó ÇÌ² ïèòàí-
íÿ: “Àáî ìè, àáî òóðêè!” â³äâåð-
òàº óâàãó óêðà¿íö³â â³ä ðåàëüíî¿
íåâ³äïîâ³äíîñò³ íàøî¿ êðà¿íè
ñòàíäàðòàì ªâðîñîþçó â áàãàòüîõ
àñïåêòàõ.

Ï³ä ÷àñ íåùîäàâíüî¿ ãðóçèíî-
ðîñ³éñüêî¿ â³éíè ð³çí³ ÇÌ² á³ëü-
øå ÷è ìåíøå â³äâåðòî ï³äòðèìó-
âàëè îäíó ç³ ñòîð³í. Íå ìîæíà
ñêàçàòè, ùî êðèòè÷íîãî ñòàâëåí-

íÿ äî ä³é îáîõ ñòîð³í íå áóëî
çîâñ³ì, àëå òàê³ ìàòåð³àëè ãóáè-
ëèñÿ ñåðåä òàêèõ, ùî ïåðåêîíó-
âàëè ó ïðîâèí³ àáî ëèøå Ðîñ³¿,
àáî Ãðóç³¿. ² îò òåïåð äëÿ áàãàòüîõ
óêðà¿íö³â âåëèêèì ñþðïðèçîì
ñòàº òå, ùî Çàõ³ä ïîñòóïîâî â³ä-
íîâëþº ñï³âðîá³òíèöòâî ç Ðî-
ñ³ºþ, à Í³íî Áóðäæàíàäçå çâèíó-
âà÷óº Ìèõà¿ëà Ñààêàøâ³ë³ ó ñòâî-
ðåíí³ àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó. Àëå
îäíà î÷åâèäíà ð³÷ îìèíóëà óâà-
ãó æóðíàë³ñò³â. Ó ÿê³é êðà¿í³ ìàé-
æå íåïðèõîâàíî ðåàá³ë³òóþòü
Ñòàë³íà? Ó Ðîñ³¿. À â ÿê³é êðà¿í³
ñòî¿òü (÷è, ïðèíàéìí³, äîíåäàâ-
íà ñòîÿâ) ùîíàéìåíøå îäèí
ïàì’ÿòíèê Ñòàë³íó é ä³º éîãî ìó-
çåé? Ó Ãðóç³¿. Òî, ìîæå, íå îñòàí-
íüîþ ïðè÷èíîþ êîíôë³êòó ì³æ
êðà¿íàìè º òå, ùî äâîº ìàëåíü-
êèõ ñòàë³í³â ñïåðå÷àþòüñÿ çà òå,
õòî ç íèõ á³ëüøèé? ßê êîëèñü
ñàì Ñòàë³í ñïåðå÷àâñÿ ç Éîñè-
ïîì Áðîç Ò³òî çà òå, õòî ç íèõ
ñïðàâæí³é “Ëåí³í ñüîãîäí³”?
Ìîæå, é ñïðàâä³ Ñààêàøâ³ë³ —
òî ãðóçèíñüêèé Ïóò³í?

...Ðàäÿíñüê³ ÇÌ² áóëè íåâ³ëü-
í³, ïðîïàãàíäèñòñüê³, íåïðàâäè-
â³. Öå âñå òàê. Îò ò³ëüêè â ò³ ÷à-
ñè, ðåãóëÿðíî ÷èòàþ÷è ãàçåòè òà
äèâëÿ÷èñü òåëåâ³çîð, ÿ çíàâ ³ìå-
íà ë³äåð³â óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ
äåðæàâ òà íàéïîòóæí³øèõ äåð-
æàâ íà ³íøèõ êîíòèíåíòàõ. Íè-
í³ íàâ³òü äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòè-
ñÿ, õòî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ôðàí-
ö³¿, äîâîäèòüñÿ çàãëÿäàòè â äî-
â³äíèêè

Íàôòà â îáì³í íà ïðîäîâîëüñòâî
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора до Києва завітав
лідер Лівійсь ої Джама-
хірії М амар Каддафі.
Приб ття висо о о остя,
я ий, до слова, житиме
в наметі неподалі Вер-
ховної Ради, традиційно
позначилося проб ами в
центрі міста. Проте не-
зр чності для столичних
меш анців цьо о раз
мають свою реальн ці-
н . Лівія володіє вели-
чезними запасами нафти
й аз , я ими з одна по-
ділитися з У раїною.

Ó÷îðà â Óêðà¿íó ïðèáóâ ë³äåð
Ë³â³éñüêî¿ Äæàìàõ³ð³¿ Ìóàìàð
Êàääàô³. Çàðàäè âèñîêîãî ãîñòÿ
çíîâó ïåðåêðèâàëè äîðîãè â
öåíòð³ ì³ñòà, òîæ ÷èìàëî êèÿí
áóëè çìóøåí³ ãàÿòè ÷àñ ó ïðîá-
êàõ. Ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè Ìóàìàð
Êàääàô³ ïëàíóº æèòè â íàìåò³,
ÿêèé óæå âñòàíîâëåíî íà òåðè-
òîð³¿ äåðæàâíî¿ ðåçèäåíö³¿ íà
âóëèö³ Ëèïñüê³é. Áåäó¿íñüêèõ
òðàäèö³é áàòüê³âùèíè ë³â³é-
ñüê³é ë³äåð äîòðèìóºòüñÿ ³ âäî-
ìà, ³ çà êîðäîíîì. Ùîïðàâäà, â
äåùî ñó÷àñíîìó âàð³àíò³. ßê ïî-
â³äîìëÿº ïðåñà, öåíòðàëüíîþ
äåòàëëþ îáñòàíîâêè øàòðà º
ïëàçìîâèé òåëåâ³çîð, ïî ÿêîìó
ïàí Êàääàô³ ïåðåãëÿäàº óëþáëå-
í³ ë³â³éñüê³ êàíàëè.

Òðèâàëèé ÷àñ Ìóàìàðà Êàääà-
ô³ òà éîãî êðà¿íó çâèíóâà÷óâàëè

â ï³äòðèìö³ òåðîðèçìó. Òà é òå-
ïåð çàêèäàþòü ïîðóøåííÿ ïðàâ
ëþäèíè òà çíèùåííÿ îïîçèö³¿.
Ïðîòå åêçîòè÷í³ñòü ïîñòàò³ ïàíà
Êàääàô³ àæ í³ÿê íå âïëèâàº íà
³íòåðåñ çàêîðäîííèõ ïàðòíåð³â
äî éîãî êðà¿íè. ²íîçåìö³â ïðè-
âàáëþþòü ïåðåäóñ³ì âåëè÷åçí³

ïîêëàäè íàôòè é ãàçó, ùî äîñ³
÷åêàþòü ñâîãî îñâîºííÿ.

Îñòàíí³ìè ðîêàìè ³ óêðà¿í-
ñüêà äèïëîìàò³ÿ àêòèâíî òîðóº
øëÿõ äî àôðèêàíñüêî¿ êðà¿íè.
Äëÿ íàñ Ë³â³ÿ, íàñàìïåðåä, º ïî-
òåíö³éíèì äæåðåëîì åíåðãîíî-
ñ³¿â. Ðîçâ³äàí³ çàïàñè íàôòè â

ö³é êðà¿í³ äîâîë³ çíà÷í³, à ðîç-
ðîáëÿòè ðîäîâèùà ñàìîñò³éíî
óðÿä Ë³â³¿ íå â çìîç³ ÷åðåç áðàê
êîøò³â. Òîìó çàïðîøóº äî ñåáå
âñ³ îõî÷³ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿. Íå
ïåðøèé ð³ê ñåðåä íèõ ô³ãóðóº ³
â³ò÷èçíÿíèé “Íàôòîãàç”. Ïðî
ó÷àñòü Óêðà¿íè ó ðîçðîáëåíí³

ë³â³éñüêèõ ðîäîâèù äîìîâëåíî
ùå 2004 ðîêó. Óêðà¿íöÿì òîä³
ïîîá³öÿëè âèä³ëèòè ÷îòèðè
íàôòîãàçîâ³ ïîëÿ. Ïðîòå, ÷åðåç
íàøó ïîë³òè÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü
³ ÷âàðè ì³æ ïîñàäîâöÿìè, äî
ïðàêòè÷íèõ êðîê³â äîñ³ íå ä³éø-
ëî. Ç’ÿâèëàñÿ íàâ³òü ³íôîðìà-
ö³ÿ, ùî ö³ îá’ºêòè âæå ïåðåäà-
íî “Ãàçïðîìó”. Òîæ óñ³ çóñèë-
ëÿ â³ò÷èçíÿíà äèïëîìàò³ÿ îñòàí-
í³ì ÷àñîì ñïðÿìóâàëà íà òå, àáè
ïîâåðíóòè âòðà÷åíå. Öüîãîð³÷,
ó êâ³òí³, ï³ä ÷àñ â³çèòó Â³êòîðà
Þùåíêà äî Ë³â³¿ áóëî äîìîâëå-
íî, ùî îäíå ç íàôòîãàçîâèõ ïî-
ë³â òàêè â³ääàäóòü Óêðà¿í³. Àëå
ïîêè ùî æîäíî¿ ðåàëüíî¿ ðîáî-
òè “Íàôòîãàç” ó Ë³â³¿ íå âåäå.
ßê âèçíàâ ó÷îðà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÍÀÊ “Íàôòîãàç” Âàäèì
×óïðóí, êîìïàí³¿ áóëî á âèã³ä-
íî ïîâåðíóòèñÿ äî ïðîåêòó ëè-
øå â òîìó ðàç³, ÿêùî ì³ñöåâà
âëàäà ïîîá³öÿº äîäàòè ùå ïðè-
íàéìí³ äâà ïîëÿ. Ë³â³ÿ, ñõîæå,
ãîòîâà òîðãóâàòèñÿ. Ñåðåä òîãî,
ùî ìîæå çàïðîïîíóâàòè Óêðà-
¿íà â îáì³í íà íàôòó — ó÷àñòü
ó ñï³ëüíèõ ïðîåêòàõ, íàïðèêëàä,
ó ãàëóç³ àâ³àáóäóâàííÿ òà â³éñü-
êîâî-òåõí³÷íî¿ ñï³âïðàö³. Òàêîæ
Ë³â³ÿ ïîòðåáóº çåðíà, à çàðàäè
öüîãî ãîòîâà îðåíäóâàòè â íàñ
ïîñ³âí³ ïëîù³. Óêðà¿íñüêî-ë³-
â³éñüê³ â³äíîñèíè ìàþòü âåëè-
êèé ïîòåíö³àë äëÿ ðîçâèòêó.
“Âèâ³ëüíèòè öåé ïîòåíö³àë —
ãîëîâíà ìåòà íàøî¿ çóñòð³÷³”,—
ñêàçàâ ó÷îðà Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Â³êòîð Þùåíêî ï³ñëÿ ïåðå-
ìîâèí ç Ìóàìàðîì Êàääàô³. Çà-
ëèøàºòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî öüî-
ãî ðàçó ïðîöåñ “âèâ³ëüíåííÿ”
íå ç³ïñóþòü ÷âàðè óêðà¿íñüêèõ
ïîë³òèê³â

Áîðèñ ÁÀÕÒªªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Вважають, що амери анці та західні європейці не надто ці авляться нав олишнім
світом та ще менше про ньо о знають. Не те, що ми. Певною мірою це та . Одна
цим пере онанням ми завдяч ємо емі рантам. Т т вони б ли інженерами та лі аря-
ми, та им б ло й оло їхньо о спіл вання. Там вони стали та систами та продав-
цями, оло їхньо о спіл вання стало та им самим. Порівняння иївсь их лі арів із
нью-йор сь ими продавцями на предмет ер диції, я і варто б ло очі вати, вихо-
дить не на ористь останніх. Але пере онання це живе, тішить наш ордість та до-
зволяє "на б рж їв дивитися звисо а". От чо о воно не дозволяє — то це дати від-
верт відповідь на запитання: а чи справді ми та ба ато знаємо про світ? Чи не
переб ваємо в полоні давніх і дале о не завжди справжніх стереотипів? І оловне:
чи маємо звід и брати інформацію про інші раїни, о рім, я про їхні шопін о- ас-
трономічні принади?

Досл хатися до слів лівійсь о о лідера тепер зм шені ерівни и ба атьох держав. У раїна — не винято

Óêðà¿íà ³ Ë³â³ÿ äîìîâèëèñÿ äðóæèòè ç ðîçðàõóíêó
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Òåìïè àâòîïðîäàæó 
òà àâòîêðåäèòóâàííÿ ñïîâ³ëüíþþòüñÿ
Ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ îïèíèëèñü íà ìåæ³ áàíêðóòñòâà
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Зменшення обся ів авто-
редит вання та авто-
продаж вдарило по
більшості страхових ом-
паній У раїни, діяльність
я их б ла зосереджена
на бан івсь ом страх -
ванні. Уже сьо одні вони
починають а тивно с о-
роч вати витрати та
звільняти працівни ів.
Е сперти про ноз ють я
мінім м проблеми з лі -
відністю 60 % омпа-
ній, я ма сим м — бан-
р тство страхови ів, я і
спеціаліз ються на об-
сл ов ванні водіїв. А це
означає невідш одовані
страхові випад и тисяч
иян.

Де соба а заритий
Ñüîãîäí³ ÷è íå êîæåí ïåðå-

ñ³÷íèé êèÿíèí ìîæå ÷èìàëî
ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâ³òîâó ô³íàí-
ñîâó êðèçó òà ¿¿ âïëèâ íà êðà-
¿íó, çîêðåìà é íà ñòðàõîâ³ êîì-
ïàí³¿. Íå âàæêî çäîãàäàòèñÿ, ùî
ä³ÿëüí³ñòü 50—60 % ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é â Óêðà¿í³ çîñåðåäæå-
íà íà áàíêîñòðàõóâàíí³ (ñòðàõó-
âàííÿ áàíê³âñüêèõ ðèçèê³â,
ñòðàõóâàííÿ àâòî, âçÿòèõ ó êðå-
äèò òîùî) òà ïðîäàæó ïîë³ñ³â
÷åðåç àâòîäèëåð³â.

Àëå çà îñòàíí³õ ï³âðîêó òåì-
ïè ïðîäàæó àâòî ñïîâ³ëüíèëèñÿ
ìàéæå íà 30 %, à îáñÿã êðåäè-
òóâàííÿ êóï³âë³ àâòîìîá³ë³â —
ïðèáëèçíî íà 20 %, ïðè÷îìó çà
îñòàíí³õ äâà òèæí³ êðåäèòè ïî-
äîðîæ÷àëè íà 1,54 %.

Òîìó ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ â³ä÷ó-
ëè áðàê íàäõîäæåíü â³ä ïðîäà-
æó ïîë³ñ³â. Àëå, çà ñëîâàìè ïðå-
çèäåíòà Ë³ãè ñòðàõîâèõ îðãàí³-
çàö³é Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà Ô³-
ëîíþêà, ñïðàâæíÿ ïðè÷èíà
ìîæëèâîãî áàíêðóòñòâà ñòðàõî-
âèõ êîìïàí³é íà â³ò÷èçíÿíîìó
ðèíêó — íåîáà÷íå ôîðìóâàííÿ
ñòðàõîâîãî ïîðòôåëÿ, òîáòî äî-
ì³íóâàííÿ îäíîãî âèäó ñòðàõó-
âàííÿ á³ëüøå, í³æ íà 50 %. Òà-
êèõ á³ëüø³ñòü. Ñàìå âîíè îïè-
íèëèñÿ â çîí³ ðèçèêó íåâèêî-
íàííÿ ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü. "Â
Óêðà¿í³ º êîìïàí³¿, äå àâòîñòðà-
õóâàííÿ ñòàíîâèòü 80—90 %",—
ñêàçàâ ïàí Ô³ëîíþê. Ç íèì ïî-
ãîäæóºòüñÿ ³ ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð Àñîö³àö³¿ ñòðàõóâàëüíè-
ê³â Óêðà¿íè Ëåîí³ä Õîð³í, ïðî-
òå äîäàº, ùî çâèíóâà÷óâàòè â
áàíêðóòñòâ³ ñòðàõîâèê³â ìîæíà
³ Äåðæàâíó êîì³ñ³þ ç ðåãóëþ-
âàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïî-
ñëóã, îñê³ëüêè çà íîðìàòèâàìè
ç ðîçì³ùåííÿ àêòèâ³â êîìïàí³¿
íå ìàþòü ïðàâà çîñåðåäæóâàòè
á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîãî ïîðòôåëÿ
íà îäíîìó âèä³ ñòðàõóâàííÿ, à
ñòåæèòè çà äîòðèìàííÿì öüîãî
ìàº ñàìå Äåðæô³íïîñëóã.

"ßêáè êîìïàí³¿ ðàö³îíàëüíî
ôîðìóâàëè ñâ³é ñòðàõîâèé ïîðò-
ôåëü, òî áðàê íàäõîäæåíü â³ä
îäíîãî âèäó ñòðàõóâàííÿ âïëè-
íóâ áè, àëå íå ï³äêîñèâ áè ¿õ",—
ïåðåêîíàíèé ïàí Õîð³í.

Íà äóìêó áàãàòüîõ àíàë³òèê³â,
ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ÷àñòêîâî ñàì³
äîâåëè äî ìåæ³ áàíêðóòñòâà. ×è-
ìàëî ç íèõ, íàìàãàþ÷èñü çá³ëü-
øèòè ÷àñòêó íà ðèíêó òà íàáèòè

ñîá³ ö³íó â î÷àõ ³íâåñòîð³â âäàâà-
ëèñÿ äî çìåíøåííÿ ö³í äî ð³âíÿ
íåðåíòàáåëüíèõ. "Âîíè çàíàäòî
çàõîïèëèñÿ äåìï³íãóâàííÿì (íå-
îá´ðóíòîâàíèì çíèæåííÿì ñòðà-
õîâèõ òàðèô³â ï³ä ÷àñ ïðîäàæó
ïîë³ñ³â çàäëÿ ïðèâàáëåííÿ á³ëü-
øî¿ ê³ëüêîñò³ êë³ºíò³â.— "Õðåùà-
òèê"), òîìó, êîëè çìåíøèâñÿ ïî-
ò³ê íàäõîäæåíü â³ä ãîëîâíîãî
äæåðåëà ïðèáóòêó, ¿ì íåìàº ÷èì
â³äøêîäîâóâàòè ñòðàõîâ³ âèïàä-
êè",— ïîÿñíþº Ëåîí³ä Õîð³í.

Êð³ì òîãî, êîìïàí³¿ âèïëà÷ó-
âàëè çàíàäòî ùåäð³ êîì³ñ³éí³
áàíêàì (óñ³ì â³äîì³ ñïèñêè òàê
çâàíèõ àêðåäèòîâàíèõ áàíêàìè
ñòðàõîâèõ êîìïàí³é) òà àâòîäè-
ëåðàì, ùî "ïîñòà÷àëè" ¿ì êë³-
ºíò³â. Íîðìàëüí³ êîì³ñ³éí³ âè-
íàãîðîäè ìàëè á ñòàíîâèòè 3 %,
ìàêñèìóì 5 %. Íàñïðàâä³ âîíè
ñÿãàëè çíà÷íî á³ëüøèõ ñóì.
"Îêðåì³ êîìïàí³¿ ñïëà÷óþòü êî-
ì³ñ³éí³ âèíàãîðîäè íà ð³âí³ 20—
25 %, ÷åðåç ùî âîíè çìåíøèëè
ñâ³é ïîð³ã íàä³éíîñò³,— ïåðåêî-
íàíèé Îëåêñàíäð Ô³ëîíþê.—
Äåðæô³íïîñëóã ìàº ÷³òêî ðåãó-
ëþâàòè ðèíîê, ÷îãî âîíà íå ðî-
áèòü. ×åðåç öå ³ ìîæóòü çáàí-
êðóò³òè áàãàòî êîìïàí³é".

Рятівний р
Éîãî ñòðàõîâèì êîìïàí³ÿì,

íà â³äì³íó â³ä áàíê³â, íå êèíå
í³õòî. Òîìó ìóñÿòü ñàì³ âèäðÿ-
ïóâàòèñÿ ³ç ò³º¿ ô³íàíñîâî¿ ÿìè,
â ÿêó âñêî÷èëè ÷àñòêîâî ñàì³
÷åðåç íåîáà÷íó ïîë³òèêó òà â
ÿêó ¿õ äåë³êàòíî ï³äøòîâõíóëè
áàíêè ³ Äåðæô³íïîñëóã.

Ñåðåä íàéá³ëüøèõ çàãðîç —
äèñáàëàíñ ñòðàõîâîãî ïîðòôåëÿ
òà íàäì³ðí³ âèòðàòè íà ðåêëàìó.
Àáè óòðèìàòèñÿ íà ïëàâó òà
çâåñòè ñâîþ ðåíòàáåëüí³ñòü õî-
÷à á äî íóëÿ, ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿
ìàþòü ïåðåãëÿíóòè ôîðìóâàííÿ

ñòðàõîâîãî ïîðòôåëÿ. Êð³ì òî-
ãî, ñòðàõîâèêè âæå ïî÷èíàþòü
ñêîðî÷óâàòè âèòðàòè íà ðåêëà-
ìó "ñåáå óëþáëåíèõ", ìåðåæó
àãåíò³â, çìåíøóþòü ôîíä çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè, çâ³ëüíÿþòü ïðàö³â-
íèê³â òà òèì÷àñîâî çàêðèâàþòü
÷è ïðèçóïèíÿþòü ³íâåñòèö³éíó
ä³ÿëüí³ñòü (îñîáëèâî ùîäî âè-
õîäó íà íîâ³ ñòðàõîâ³ ðèíêè).

Çà ñëîâàìè ãîëîâè íàãëÿäîâî¿
ðàäè ÍÀÑÊ "Îðàíòà" Îëåãà
Ñï³ëêè, éîãî êîìïàí³ÿ âæå
âäàºòüñÿ äî òàêèõ ä³é.

"Àáè âèæèòè â óìîâàõ êðèçè,
ìè çðîáèëè æîðñòê³øîþ ñâîþ
ïîë³òèêó ùîäî ðîçì³ùåííÿ äå-
ïîçèò³â. Çàáèðàºìî äåïîçèòè ³ç
ïðîáëåìíèõ áàíê³â. Çóïèíÿºìî
³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè (îêð³ì
ïð³îð³òåòíèõ), à òàêîæ âèçíà÷è-
ëè, ùî îäèí ³íâåñòèö³éíèé ïðî-
åêò ó ðàìêàõ îäíîãî ï³äðîçä³ëó

íå ìàº ïåðåâèùóâàòè $ 10 òèñ. íà
ð³ê. Ìè íå ïëàíóºìî ðîçøèðåí-
íÿ ìåðåæ³ íà íàñòóïíèé ð³ê",—
ðîçïîâ³â Îëåã Ñï³ëêà. Çà éîãî
ñëîâàìè, êîìïàí³ÿ òàêîæ ñêîðî-
òèòü 1080 ïðàö³âíèê³â (³ç 10 òè-
ñÿ÷), îñíîâíà êàòåãîð³ÿ — îáñëó-
ãîâóþ÷èé ïåðñîíàë, òîáòî âîä³¿,
ïðèáèðàëüíèêè, áóõãàëòåðè (çà
ðàõóíîê ïåðåâåäåííÿ êîìïàí³¿ ç
áàëàíñîâîãî ñòàíó â áåçáàëàíñî-
âèé íà 100 % óæå öüîãîð³÷). "Ò³
êîìïàí³¿, ùî íå â³äêëàäàòèìóòü
öüîãî êðîêó, îïèíÿòüñÿ ó âèãðà-
ø³",— çàïåâíÿº ïàí Ñï³ëêà.

Îêðåìî êîìïàí³ÿ ïëàíóº äî-
ìîâëÿòèñÿ ç áàíêàìè, àáè íå

âòðàòèòè äæåðåë äîõîäó â³ä áàí-
êîñòðàõóâàííÿ âçàãàë³ (30 %
ñòðàõîâîãî ïîðòôåëÿ).

С мні перспе тиви
Çà ï³äðàõóíêàìè Îëåãà Ñï³ë-

êè, 60 % êëàñè÷íèõ ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é ÷åðåç 3—4 ì³ñÿö³ ä³-
éäóòü äî ìåæ³ áàíêðóòñòâà. Çðî-
çóì³ëî, ùî â ïåðøèõ ðÿäàõ êàí-
äèäàò³â áóäóòü êîìïàí³¿, ùî ò³ñ-
íî ïîâ’ÿçàí³ ç áàíêîñòðàõóâàí-
íÿì òà ïðîäàæåì ïîë³ñ³â ÷åðåç
àâòîäèëåð³â. "Çðîñòàº çáèòêî-
â³ñòü, ÿ çíàþ êîìïàí³¿, äå âîíà
ïåðåâèùóº 100 â³äñîòê³â",—
êîíñòàòóº ïàí Ñï³ëêà.

Êð³ì òîãî, â³í ïåðåêîíàíèé,
ùî íàñ î÷³êóº õâèëÿ øàõðàé-
ñòâà. Ç áîêó ÿê êë³ºíò³â êîìïà-
í³é, òàê ³ ñàìèõ ñòðàõîâèê³â. "Ò³,
õòî íå ìîæå ïîãàñèòè êðåäèò ó
áàíêó, ³í³ö³þâàòèìóòü çíèùåí-
íÿ àâòî. Â Ðîñ³¿ òàêèõ âèïàäê³â
óæå çàô³êñîâàíî ÷èìàëî",— ïî-
â³äîìëÿº Îëåã Ñï³ëêà. Òîä³ áàí-
êè çâåðòàòèìóòüñÿ äî ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é ïî âèïëàòó çà ïîë³ñîì
ÊÀÑÊÎ, à ñòðàõîâèêè, ÿê³ íå
çìîæóòü ïëàòèòè, îãîëîñÿòü äå-
ôîëò.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ñòðàõîâ³ êîì-
ïàí³¿ íàìàãàòèìóòüñÿ áóäü-ÿêèì
÷èíîì óíèêíóòè âèïëàò ïî
ñòðàõîâèõ âèïàäêàõ.

"Áàãàòî êîìïàí³é íàìàãàþòü-
ñÿ óíèêíóòè âèïëàò òèì ÷è ³í-
øèì ÷èíîì ó ðàç³ ÄÒÏ. Äî íàñ
íàäõîäèòü äóæå áàãàòî ñêàðã.
Ïðè÷èíè íå çàïëàòèòè øóêàþòü
ÿê³ çàâãîäíî", — êàæå Îëåê-
ñàíäð Ô³ëîíþê. Ëåîí³ä Õîð³í
ðàäèòü ï³ä ÷àñ çâåðíåíÿ äî ñó-
äó âêàçóâàòè Äåðæô³íïîñëóã ÿê
ñï³ââ³äïîâ³äà÷à, îñê³ëüêè ÷åðåç
íåóâàæíó ä³ÿëüí³ñòü ö³º¿ êîì³ñ³¿
÷èìàëî êîìïàí³é äîâåëè ñåáå äî
áàíêðóòñòâà

$100 579.18

100 євро 742.62

10 р блів 2.138

Îô³ö³éíèé êóðñ
ãðèâí³ ùîäî

³íîçåìíèõ âàëþò

Золото 42511.81 рн

Срібло 582.08 рн

Платина 48535.28 рн

Паладій 11525.68 рн

Îô³ö³éí³ êóðñè
áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â

çà 10 òðîéñüêèõ
óíö³é

За альний обся ,
млн рн

3888.7

Середньозважена
став а, %

Усьо о: 22.6

т. ч. овернайт 22.3

Ñòàí
ì³æáàíê³âñüêîãî
êðåäèòíîãî ðèíêó

1 місяць 3 місяці 6 місяців 12 місяців

UAH 25.00% 25.00% 25.00% 16.00%

USD 16.00% 16.00% 16.00% 18.00%

EUR 16.00% 16.00% 16.00% 16.00%

Êðåäèòè äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

1 місяць 3 місяці 6 місяців 12 місяців

UAH 5.00% 20.00% 18.00% 20.00%

USD 2.50% 6.50% 12.00% 12.00%

EUR 2.50% 5.50% 6.50% 9.00%

Äåïîçèòè äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

Країна Інде с Час

PFTS UA 262.24 03.11 17:00

S&P-500 US 962.78 03.11 22:15

MIB-30 IT 23 153.00 04.11 14:59

FTSE-100 GB 4 558.83 04.11 14:59

CAC-40 FR 3 629.78 04.11 14:59

DAX DE 5 137.41 04.11 14:59

SMI CH 6 367.21 04.11 14:59

Îñíîâí³ ôîíäîâ³ ³íäåêñè

Цьо о ро страхові омпанії мож ть не по рити навіть частини страхових випад ів
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Êîìïàí³ÿ “XXI ñòîë³òòÿ”
îïòèì³çîâóº âèòðàòè

Ðàäà äèðåêòîð³â êîìïàí³¿ “XXI ñòîë³òòÿ”
³í³ö³þâàëà ñêîðî÷åííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà
³íøèõ âèòðàò, ó òîìó ÷èñë³ 30 % ñêîðî÷åí-
íÿ ïåðñîíàëó, ³ âæèâàº äîäàòêîâ³ çàõîäè ùî-
äî ïîäàëüøîãî ñêîðî÷åííÿ îïåðàö³éíèõ âè-
òðàò ³ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ ë³êâ³äíîñò³. Ðàäà
äèðåêòîð³â òàêîæ óõâàëèëà ³ îãîëîñèëà ïå-
ðåãëÿíóòó á³çíåñ-ñòðàòåã³þ, â³äïîâ³äíî äî
ÿêî¿ êîìïàí³ÿ ôîêóñóº óâàãó íà îñíîâíèõ
á³çíåñ-ñåãìåíòàõ òîðãîâî¿ òà îô³ñíî¿ íåðóõî-
ìîñò³, à òàêîæ íà æèòëî ïðåì³óì-êëàñó.

Äëÿ òîãî, ùîá âèêîíàòè ñâî¿ íèí³øí³ ô³-
íàíñîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, êîìïàí³ÿ âåäå ïåðåãî-
âîðè ç ïðîäàæó íåïðîô³ëüíèõ àêòèâ³â ³ á³ç-
íåñ-ñåãìåíò³â, à òàêîæ ïðîâîäèòü ïåðåãîâî-
ðè ç ïîòåíö³éíèìè ³íâåñòîðàìè ÿê çà ³íäè-
â³äóàëüíèìè ïðîåêòàìè, òàê ³ ùîäî ïàðòíåð-
ñüêî¿ ó÷àñò³ â ïðîåêòàõ êîìïàí³¿.

Ïîïðè âñ³ ö³ ³í³ö³àòèâè, äëÿ êîìïàí³¿ â
óìîâàõ ïîñèëåííÿ êðèçè íà ðèíêàõ êàï³òà-
ëó ìîæëèâèé ðèçèê ùîäî íåñïëàòè ïåâíèõ
ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ó íàéáëèæ÷îìó ìàé-
áóòíüîìó, âðàõîâóþ÷è äåÿê³ áîðãîâ³ çîáîâ’ÿ-
çàííÿ.

Íàãàäóºìî, ùî çáèòêè êîìïàí³¿ XXI Cen-
tury Investments (Ê³ïð), õîëäèíãîâî¿ êîìïà-
í³¿ äåâåëîïåðñüêî¿ ãðóïè “XXI ñòîë³òòÿ” (Êè-
¿â), ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2008 ðîêó ñòàíîâèëè
$ 76 ìëí 763 òèñ., òîä³ ÿê ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2007
ðîêó êîìïàí³ÿ çàâåðøèëà ç ÷èñòèì ïðèáóò-
êîì $ 1 ìëðä 18 ìëí 432 òèñ.

Ðàí³øå êîìïàí³ÿ âæå ïîâ³äîìëÿëà ïðî
ìàñîâ³ ñêîðî÷åííÿ ïåðñîíàëó ³ âèõ³ä ³ç ñåã-
ìåíò³â ñêëàäñüêî¿ íåðóõîìîñò³ òà ëîã³ñòè-
êè. Çà ð³ê êîìïàí³ÿ ïîäåøåâøàëà á³ëüø
í³æ íà 92 %

Îðåíäí³ ñòàâêè íà æèòëî 
îáâàëþþòüñÿ

Ô³íàíñîâà êðèçà ñïðîâîêóâàëà îáâàë
îðåíäíèõ ñòàâîê íà æèòëî â Êèºâ³. Îñíîâ-
íèé óäàð ïðèïàâ íà ñåãìåíò åë³òíèõ êâàð-
òèð.

Óïåðøå çà îñòàíí³ 10 ðîê³â âîñåíè â ñòî-
ëèö³ ô³êñóþòü íå çðîñòàííÿ, à çíèæåííÿ
îðåíäíèõ ñòàâîê íà æèòëî. Ïîð³âíÿíî ç âå-
ðåñíåì, çà ð³çíèì äàíèìè, ïàä³ííÿ ñòàíîâèòü
10—30 %.

Ð³åëòîðè êîíñòàòóþòü, ùî ïðîâèíîþ âñüî-
ìó — ô³íàíñîâà êðèçà. Ëþäè ð³çêî ïî÷àëè
çàîùàäæóâàòè. À êîìïàí³¿ âñå ÷àñò³øå â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ çí³ìàòè äîðîãå åë³òíå æèòëî äëÿ
ñâî¿õ ôàõ³âö³â ³ ìåíåäæåð³â, çàïðîøåíèõ ³ç
³íøèõ ì³ñò, íàãîëîøóº âèäàííÿ.

ßê ïîÿñíþþòü ó÷àñíèêè ðèíêó, óäàð ïî
ðèíêó îðåíäè æèòëà â Êèºâ³ íàíåñëà ð³çêà
äåâàëüâàö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè. Äëÿ òèõ,
õòî îäåðæóº çàðïëàòó â ãðèâíÿõ, çðîñòàííÿ
àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè ðîáèòü óñòàíîâëåíó
îðåíäíó ïëàòó ïðîñòî íåïîñèëüíîþ. Ùå íà
ïî÷àòêó îñåí³ âèíàéìà÷³ æèòëà ââàæàëè ¿¿
ïðèéíÿòíîþ. “Íèí³ 800 äîëàð³â — öå çîâñ³ì
íå òà ñóìà â ãðèâíÿõ, ùî áóëà ùå âë³òêó. Òî-
ìó äîëàðîâ³ ñòàâêè îðåíäè çíèæóþòüñÿ”,—
ðåçþìóº ãåíäèðåêòîð àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³.

Íàñïðàâä³ æ ñòàâêè íàâ³òü ó ïåðåðàõóâàí-
í³ íà íàöâàëþòó ñòð³ìêî ïàäàþòü. Òó ñàìó
îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîìó áóäèíêó íà
Êàðàâàºâèõ äà÷àõ òðè ì³ñÿö³ òîìó çäàâàëè çà
800 äîëàð³â íà ì³ñÿöü, íèí³ — çà 600

Ö³íè íà áåíçèí â Êèºâ³ 
ìîæóòü çíèçèòèñÿ

Ó÷îðà âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà
êîìïàí³¿ UPECO Ñåðã³é Êóþí çàÿâèâ, ùî
â ñòîëèö³ º âñ³ ïåðåäóìîâè äëÿ çäåøåâëåí-
íÿ áåíçèíó ìàðêè À-95 äî 4,25 ãðí/1 ë òà
äî 4,60 ãðí/1 ë. Ìîæå ïîäåøåâøàòè äè-
çåëüíå ïàëüíå. Îäíàê çíèæåííÿ ìîæå â³ä-
áóòèñÿ çà ïåâíèõ óìîâ. Çîêðåìà, çà ñëîâà-
ìè Ñåðã³ÿ Êóþíà, ÿêùî íà ñâ³òîâîìó ðèí-
êó ö³íà çà áàðåëü íàôòè ïðîòðèìàºòüñÿ íà
ð³âí³ $60 àáî âïàäå äî $50, òî â³äïîâ³äíî ³
íå áóäå ïðè÷èí äëÿ ï³äâèùåííÿ ö³í íà
ïàëüíå íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó êðà¿íè ³ ñòî-
ëèö³ çîêðåìà. Òàêîæ ó ðàç³, ÿêùî êóðñ ãðèâ-
í³ ïî â³äíîøåííþ äî äîëàðà çàêð³ïèòüñÿ
íà ð³âí³ 6 ãðí/$1, ïàëüíå ïî÷íå äåøåâøà-
òè, ñòâåðäæóº åêñïåðò

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Äìèòðî ÃÎÐØÓÍÎÂ: “Áóíãå Óêðà¿íà”
ôîðìóº îïòîâî-â³äïóñêí³ 
ö³íè íà ñâîþ ïðîäóêö³þ, 
âèõîäÿ÷è ç ðèíêîâèõ ðåàë³é”
Êåðóþ÷èé äèðåêòîð êîìïàí³¿ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” â åêñêëþçèâíîìó
³íòåðâ’þ ïðî òåíäåíö³¿ íà ðèíêó ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿

— ßêèì ÷èíîì íàðàç³ ôîðìóºòüñÿ ö³íà
íà ñîíÿøíèêîâó îë³þ âèðîáíèêàìè?

— Êîìïàí³ÿ “Áóíãå Óêðà¿íà” ôîðìóº
îïòîâî-â³äïóñêí³ äëÿ îïòó ö³íè íà ñâîþ
ïðîäóêö³þ, âèõîäÿ÷è ç ðèíêîâèõ ðåàë³é ³
ðîçóì³ííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêó íåñå áóäü-
ÿêèé âåëèêèé ãðàâåöü íà ðèíêó ñîö³àëüíî
çíà÷óùèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Ïðîòÿãîì
óñüîãî ìèíóëîãî ìàðêåòèíãîâîãî ðîêó ö³-
íè íà ò³ ìàðêè ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿, ùî âè-
ïóñêàº êîìïàí³ÿ, áóëè íèæ÷èìè çà ðèí-
êîâ³. Ôàêòè÷íî “Áóíãå Óêðà¿íà” óâåñü ìè-
íóëèé ìàðêåòèíãîâèé ð³ê, äîòóþ÷è ñïîæè-
âà÷à, ïðîäàâàëà ñîíÿøíèêîâó îë³þ ç ðåí-
òàáåëüí³ñòþ, ùî íàáëèæàëàñÿ äî íóëÿ, à
³íîä³ íàâ³òü íèæ÷å çà òàêó. Öå ð³øåííÿ
óõâàëåíå äëÿ ïîì’ÿêøåííÿ ³íôëÿö³éíîãî
øîêó, ÿêèé â³ä÷óâ óêðà¿íñüêèé ñïîæèâà÷
÷åðåç ð³çêå ï³äâèùåííÿ ö³í íà íàñ³ííÿ ñî-
íÿøíèêà ³, ÿê íàñë³äîê, íà îë³þ. Çàçíà÷ó,
ùî íåçâàæàþ÷è íà íàøó àêòèâíó ñîö³àëü-

íó ïîçèö³þ, êîìïàí³ÿ, ÿê ³ ðàí³øå, ïîòåð-
ïàº â³ä íåïîâåðíåííÿ ÏÄÂ, à òàêîæ ðåé-
äåðñêèõ àòàê.

— ßêà æ íàðàç³ ñêëàëàñÿ ñèòóàö³ÿ íà
ðîçäð³áíîìó ðèíêó ç ö³íàìè íà îë³þ?

— Çäåá³ëüøîãî íèí³ íà ðîçäð³áíîìó
ðèíêó ðåàë³çóþòü îë³þ, âèãîòîâëåíó ç “äî-
ðîãîãî” ñîíÿøíèêà òîð³øíüîãî óðîæàþ.
Òîæ ö³íà íà íå¿ íåìèíó÷å ìàº â³äïîâ³äà-
òè ö³íàì ìèíóëîãî ìàðêåòèíãîâîãî ðîêó.
Âðàõîâóþ÷è çðîñòàþ÷ó ïîòðåáó óêðà¿í-
ñüêîãî ñïîæèâà÷à â ñîíÿøíèêîâ³é îë³¿
íèæíüîãî ö³íîâîãî ñåãìåíòó, ùå â ñåðï-
í³ 2008 ðîêó “Áóíãå Óêðà¿íà” âèâåëà íà
ðèíîê íîâèé áðåíä — ðàô³íîâàíó ñîíÿø-
íèêîâó îë³þ “Ðîçóìíèöÿ”, îïò ÿêî¿ êîø-
òóº 7,68 ãðí çà ïëÿøêó 0,97 ë³òðà — îäíà
ç íàéíèæ÷èõ ö³í íà ðèíêó. Ñâîºþ ÷åðãîþ
÷èìàëî òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ â³äìîâèëèñÿ
ïðèéìàòè íà ðåàë³çàö³þ îë³þ “Ðîçóìíè-

öÿ” ÷åðåç ¿¿ äåøåâèçíó — âëàñí³ áðåíäè
îë³¿ öèõ ìåðåæ êîøòóþòü äîðîæ÷å ³ íå ìî-
æóòü êîíêóðóâàòè çà âàðò³ñòþ ç íàøîþ
ïðîäóêö³ºþ.

— Îòæå, ùî ñòàíåòüñÿ ç ö³íàìè íà ñîíÿø-
íèêîâó îë³þ â íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³?

— Êîìïàí³ÿ “Áóíãå Óêðà¿íà” ìàº íàì³ð
³ äàë³ êîðèãóâàòè ö³íè íà ñâîþ ïðîäóêö³þ
â³äïîâ³äíî äî ñèòóàö³¿ íà ðèíêó. Ïðîòå
ñë³ä âðàõóâàòè, ùî ìè íå ìîæåìî ïîñò³é-
íî ïðàöþâàòè ç ãðàíè÷íî íèçüêîþ àáî íó-
ëüîâîþ ðåíòàáåëüí³ñòþ, ÿê öå áóëî òîð³ê,
îñîáëèâî çâàæàþ÷è íà äîäàòêîâ³ âèòðàòè,
ïîâ’ÿçàí³ ç íåïîâåðíåííÿì ÏÄÂ, ïðîäîâ-
æåííÿì ðåéäåðñüêèõ àòàê íà íàøó êîì-
ïàí³þ, ï³äâèùåííÿì òàðèô³â, çàðïëàò ³
âàðòîñò³ êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Ö³íó íà îë³þ õî÷óòü 
çíèçèòè ñèëîì³öü
Âèðîáíèêè íàð³êàþòü íà òîðãîâåëüí³ ìåðåæ³
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора представни и омпаній,
що виробляють соняшни ов
олію, спрост вали звин вачення
лави ряд на свою адрес в
необґр нтованом підвищенні
ціни на олію. За їхніми словами,
я що прод т і дорожчає, то це
має е ономічні підстави та не
с перечить чинном антимоно-
польном за онодавств . Своєю
чер ою в Києві ціни на олію не
підвищ ються. А Антимонополь-
ний омітет не вбачає причин
для пор шення справи проти
монополістів рин олійних
льт р.

Íàïåðåäîäí³ Þë³ÿ Òèìîøåíêî çàÿâè-
ëà, ùî ââàæàº çàâèùåíèìè íèí³øí³ ö³íè
íà ñîíÿøíèêîâó îë³þ â òîðãîâåëüíèõ ìå-
ðåæàõ. “Àáñîëþòíî íåîá´ðóíòîâàíî âèñî-
ê³ ö³íè áóëè íà ñîíÿøíèêîâó îë³þ â íà-
øèõ ðîçäð³áíèõ ìåðåæàõ”,— ñêàçàëà âî-
íà. Çà ñëîâàìè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ¿é çîê-
ðåìà íåçðîçóì³ëå îá´ðóíòóâàííÿ ö³í íà
îë³þ ç îãëÿäó íà òå, ùî ñèðîâèíà äëÿ ¿¿
âèðîáíèöòâà çíà÷íî ïîäåøåâøàëà, à ïðî-
äàþòü öåé ïðîäóêò çà ñòàðîþ âàðò³ñòþ.
Ïðåì’ºð çàçíà÷èëà, ùî óðÿä ìàº íàì³ð
ðîçðîáèòè íèçêó çàõîä³â äëÿ ï³äòðèìàííÿ
ïîòð³áíî¿ ö³íè íà ñèðîâèíó, âèâ÷èòè ïî-
ë³òèêó íà åêñïîðòíîìó ðèíêó. À âò³ì, çà-
ÿâà ãëàâè óðÿäó, ÿê çàâæäè, ïðîëóíàëà áåç
êîíêðåòíèõ öèôð: íåçðîçóì³ëî, äå îë³ÿ ïî-
äîðîæ÷àëà òà íàñê³ëüêè, à òàêîæ, ÿêó ö³-
íó óðÿä ïðîïîíóº âñòàíîâèòè íà ðèíêó.

Ñâîºþ ÷åðãîþ âèðîáíèêè îë³¿ î÷³êó-
âàíî â³äêèíóëè âñ³ çâèíóâà÷åííÿ Þë³¿
Òèìîøåíêî íà ñâîþ àäðåñó. Çîêðåìà, ÿê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” êåðóþ÷èé äè-
ðåêòîð êîìïàí³¿ “Áóíãå Óêðà¿íà” Äìèò-
ðî Ãîðøóíîâ (ÒÌ “Îëåéíà”, “Ðîçóìíè-
öÿ”.— “Õðåùàòèê”) íàðàç³ âèðîáíèêè
ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿ ïðîäàþòü ñâîþ ïðî-
äóêö³þ çà îïòîâèìè ö³íàìè, ùî çìóøóº

êîìïàí³¿ ïðàöþâàòè íà ìåæ³ ðåíòàáåëü-
íîñò³. ² ÿêùî ïðîäóêò äîðîæ÷àº, òî öå
ñïðè÷èíåíî ðèíêîâèìè ðåàë³ÿìè, à íå
çëîâæèâàííÿì ìîíîïîëüíèì ñòàíîâè-
ùåì êîìïàí³¿.

Öå ñàìå “Õðåùàòèêó” ï³äòâåðäèëè ³ â
êîìïàí³¿ “Êåðíåë òðåéä” (ÒÌ “Ùåäðèé
äàð”, ÒÌ “×óìàê”) òà íàçâàëè çàÿâó
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà íàäóìàíîþ é óïåðåäæå-
íîþ.

Âîäíî÷àñ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïî-
ë³òèêè Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé íàãîëî-
ñèâ “Õðåùàòèêó”, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ó
Êèºâ³ ö³íè íà ñîíÿøíèêîâó îë³þ íå
çðîñòàëè. “Çã³äíî ç ìîí³òîðèíãîì ö³í
íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, ÿêèé ïðîâîäèòü
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿
ïîë³òèêè, îë³ÿ â ì³ñò³ íå ïîäîðîæ÷àëà
òà êîøòóº â³ä 8,85 äî 12,52 ãðí çà ïëÿø-
êó”,— ñêàçàâ Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé.

Ðàí³øå âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè Àí-
òèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäð Ìåëüíè÷åíêî íàãîëîøóâàâ, ùî ñè-
òóàö³ÿ íà ðèíêó îë³éíèõ êóëüòóð êðà¿íè
ñêëàëàñÿ àäåêâàòíà. “Íà ñüîãîäí³ ìè íå

áà÷èìî ï³äñòàâ äëÿ ïîãëèáëåíîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ”,— ñêàçàâ ïàí Ìåëüíè÷åíêî.

Òèì ÷àñîì, ÿê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùà-
òèê” (¹ 193 â³ä 24.10.2008), ñèòóàö³þ
íà ðîçäð³áíîìó ðèíêó ïîâí³ñòþ êîí-
òðîëþþòü íàéá³ëüø³ òîðãîâåëüí³ ìåðå-
æ³ ñòîëèö³, ïðîòè ÿêèõ ÀÌÊÓ âæå ïî-
ðóøèâ ñïðàâó ùîäî çëîâæèâàííÿ íèìè
ñâî¿ì ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì, çîêðå-
ìà ³ ó ôîðìóâàíí³ ðîçäð³áíèõ ö³í íà
ïðîäóêö³þ. Àäæå, ÿê ñòàëî â³äîìî “Õðå-
ùàòèêó”, íèí³øíüîãî ðîêó ö³íè íà ñè-
ðîâèíó ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì çíèçèëè-
ñÿ ³ç 3 òèñ. ãðí çà 1 ò äî 800 ãðí çà 1 ò.
Çà ëîã³êîþ ðå÷åé ìàâ áè ïîäåøåâøàòè
é ê³íöåâèé ïðîäóêò — îë³ÿ. À âò³ì, îï-
òîâèõ ö³í, çà ÿêèìè ¿¿ ïðîäàþòü òîðãî-
âåëüíèì ìåðåæàì, âèðîáíèêè íå çíè-
æóþòü ³ âîíè íà 20 — 35 % âèù³, àí³æ
ðîçäð³áí³ ö³íè, çà ÿêèìè öåé ïðîäóêò
çãîäîì ðåàë³çîâóþòü ó ìàãàçèíàõ. Òà-
êèì ÷èíîì ö³íó íà ðîçäð³áíîìó ðèíêó
äèêòóþòü ñàìå òîðãîâåëüí³ ìåðåæ³, ÿê³,
êð³ì óñüîãî ³íøîãî, çìóøóþòü âèðîáíè-
ê³â ïðîäàâàòè ñâîþ ïðîäóêö³þ äåøåâî,
ìàéæå ç 0% ðåíòàáåëüí³ñòþ

Виробни и звин вач ють тор овельні мережі зловживаннях під час встановлення роздрібних
цін на олію
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

Про звернення 
депутатів Київської 

міської ради до Президента України,
Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 579/579 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю —
місто�герой Київ”, Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, конь�
ячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, Закону України “Про заходи щодо попе�
редження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, Ко�
дексу України про адміністративні правопорушення, рішення Київської міської ради від 18 вересня 2008
року № 246/246 “Про заходи щодо впорядкування тютюнокуріння в місті Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ
â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 17.01.08 № 3/4475 
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік”

Рішення Київської міської ради № 560/560 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.08 № 1461 “Про схва�
лення проекту рішення Київради “Про внесення змін до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бю�
джет міста Києва на 2008 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.08
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008
ð³ê” òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
“21 920 688,76”, “2 840 989,76” çàì³íèòè
öèôðàìè “21 941 150,61”, “2 862 457,71”.

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.1.5 ïóíêòó 1 öèôðè
“1 943,36” çàì³íèòè öèôðàìè “2 047,42”.

1.3. Ó ï³äïóíêò³ 1.1.19 ïóíêòó 1 öèôðè
“150 000,0” çàì³íèòè öèôðàìè “168 037,61”

1.4. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
“14 119 567,66”, “7 801121,1”

çàì³íèòè öèôðàìè “14 119 691,9”,
“7 821 458,71”.

1.5. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè “22 085 988,76”,
“14 108 867,66”, “7 977 121,1” çàì³íèòè
öèôðàìè “22 106 450,61”, “14 108 991,9”,
“7 997 458,71”.

1.6. Ó ï³äïóíêò³ 4.5.1 ïóíêòó 4 öèôðè
“21 564,2” çàì³íèòè öèôðàìè “21 240,1”.

1.7. Ó ï³äïóíêò³ 4.6.1 ïóíêòó 4 öèôðè
“20 597,0” çàì³íèòè öèôðàìè “19 540,09”.

1.8. ï³äïóíêò³ 4.7 ïóíêòó 4 öèôðè “7 537,5”
çàì³íèòè öèôðàìè “7 372,5”.

1.9. Ó ïóíêò³ 9 öèôðè “7 194 226,2”
çàì³íèòè öèôðàìè “7 146 405,4”.

1.10. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 ð³øåííÿ íîâè-
ìè ï³äïóíêòàìè 4.6.15 òà 4.8.7: “4.6.15. Íà
äîòàö³þ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì ïî
óòðèìàííþ æèòëîâîãî ôîíäó äëÿ ïîãà-
øåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà òåõí³÷íå îáñëó-
ãîâóâàííÿ åëåêòðîïëèò, ñèñòåì ïðîòèïî-
æåæíî¿ àâòîìàòèêè òà äèìîâèäàëåííÿ —
4042,27 òèñ. ãðí.

4.8.7. Íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çì³öíåí-
íÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè óñòàíîâ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
íà 2008-2011 ðîêè —20,18 òèñ. ãðí”.

1.11. Ï³äïóíêò 4.6.4 ïóíêòó 4 âèêëþ÷è-
òè.

1.12. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèìè ïóíê-
òàìè 96 òà 97, ïóíêòè 96-100 ââàæàòè â³ä-
ïîâ³äíî ïóíêòàìè 98-102:

“96. Ó çâ’ÿçêó ç ïîãëèáëåííÿì ô³íàí-
ñîâî¿ êðèçè, ñêëàäíèì åêîíîì³÷íèì ñòà-
íîì äåðæàâè òà î÷³êóâàíèì íåâèêîíàí-

íÿì äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó ì³ñòà Êè-
ºâà çà 2008 ð³ê äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷óâàòè ô³íàíñóâàííÿ çàõèùåíèõ ñòàòåé
âèäàòê³â ì³ñüêîãî áþäæåòó, â ïåðøó ÷åð-
ãó: çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç íàðàõóâàííÿìè, õàð-
÷óâàííÿ, ìåäèêàìåíòîçíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ â³äïîâ³äíî äî áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü,
à òàêîæ íà ïîêðèòòÿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ
ï³äïðèºìñòâ òåïëîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñ-
òà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè.

97. Âðàõîâóþ÷è ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 18.09.08 ¹ 261/261 “Ïðî äå-
ÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºì-
ñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”, ïî÷èíàþ÷è
ç 1 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó çàïðîâàäèòè âè-
ïëàòó êîìïåíñàö³¿ êåð³âíèöòâó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà âèêîðèñòàííÿ
îñîáèñòèõ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â äëÿ ñëóæ-
áîâèõ ïî¿çäîê ó ìåæàõ òà â ïîðÿäêó, âè-
çíà÷åíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â
Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà-
¿íè â³ä 12.11.93 ¹ 88 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
íîðì êîøò³â íà ïðåäñòàâíèöüê³ ö³ë³, ðåê-
ëàìó òà âèïëàòó êîìïåíñàö³¿ çà âèêîðèñ-
òàííÿ îñîáèñòèõ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â äëÿ
ñëóæáîâèõ ïî¿çäîê òà ïîðÿäîê ¿õ âèòðà÷àí-
íÿ”.

2. Âðàõîâóþ÷è çì³íè, âíåñåí³ ïóíêòîì
1 äàíîãî ð³øåííÿ, âèêëàñòè â íîâèõ ðå-
äàêö³ÿõ äîäàòêè 1, 2, 3, 4, 6 (äîäàþòüñÿ).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін
до рішення Київради

від 17.01.08 № 3/4475 
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік”

Рішення Київської міської ради № 561/561 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 24.10.08 № 1461 “Про схвалення проекту рішення Київради “Про внесення
змін до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”, у зв’язку з необ�
хідністю приведення діючого порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовни�
ків) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва у відповідність до Закону
України від 16.09.08 № 509�VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння
будівництву” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
17.01.08 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê” òàê³ çì³íè: âèêëàñ-
òè â íîâ³é ðåäàêö³¿ äîäàòîê 19, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñü-
êó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1449/4282 від 20 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çî-
áîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå
Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ
çàïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про визначення необхідності розробки 
та затвердження Київської міської програми
“Моніторинг зелених насаджень в м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 1212/4045 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Пpo місцеве самоврядування в Укра�
їні”, розділу 14 Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України, затверджених нака�
зом Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України 10.04.06 № 105,
з метою подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ââàæàòè íåîáõ³äíèì ðîçðîáêó òà çà-
òâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
“Ìîí³òîðèíã çåëåíèõ íàñàäæåíü â ì. Êè-
ºâ³”.

2. Óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèñòóïè-
òè çàìîâíèêîì íà ðîçðîáêó ïðîåêòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ìîí³òîðèíã çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü â ì. Êèºâ³”.

3. Çàìîâíèêó ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âèçíà÷èòè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ
ïðîöåäóð ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ
äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè
ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó áþäæåòó ì. Êèºâà íà
2008 òà íàñòóïí³ ðîêè ïåðåäáà÷àòè âèäàò-
êè íà ðîçðîáêó òà âèêîíàííÿ çàõîä³â Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ìîí³òîðèíã çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü â ì. Êèºâ³”.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ
â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ПРОМБУД”

земельних ділянок для будівництва 
житлового будинку з паркінгом 

(як другої черги забудови кварталу) 
на вул. Боженка, 44, 46

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1595/4428 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 

від 01.11.07 № 07/2A193 вих 07 
на рішення Київської міської ради 

від 12.07.07 № 1138/1799 
“Про внесения змін до рішення Київради 

від 08.02.07 № 62/723 
“Про Програму приватизації об’єктів 

права комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

на 2007—2010 роки”
Рішення Київської міської ради № 1548/4381 від 27 грудня 2007 року

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, вирішують інші питання місцевого зна�
чення, віднесені законом до їхньої компетенції (стаття 143 Конституції України).

Відповідно до пунктів 1, 5, 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті
28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 № 371/1805,
територіальній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходить�
ся в комунальній власності. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власно�
сті визначаються Київською міською радою відповідно до законодавства.

Пунктом 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено, що питання
про прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна, визначення доцільно�
сті, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності відносяться до виключної компе�
тенції сільських, селищних, міських рад.

Рішенням Київської міської ради від 12.07.07 № 1138/1799 “Про внесення змін до рішення Київради
від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації об’єктів права комунальної власності територіальної
громади міста Києва на 2007—2010 роки” AT ХК “Київміськбуд” виключено з Переліку господарських то�
вариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва, що не підлягають прода�
жу терміном до 2010 року (додаток № 5 до рішення), і включено до Переліку господарських товариств, па�
кети акцій яких підлягають продажу (додаток № 6 до рішення).

Згідно зі статтею 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, ви�
значених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, пунктами 1, 5, 6 статті 60, пунктом 30 статті 26 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 28 Статуту територіальної громади міста
Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêóðî-
ðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 01.11.07 ¹ 07/2-193 âèõ 07
íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.07.07
¹ 1138/1799 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðî-
ãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî íàñë³äêè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÏÐÎÌÁÓÄ” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ç ïàðê³íãîì (ÿê äðóãî¿ ÷åðãè çà-
áóäîâè êâàðòàëó) íà âóë. Áîæåíêà, 44, 46
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÐÎÌÁÓÄ”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,33 ãà (çîêðåìà
â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïëîùåþ 0,06 ãà)
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàð-
ê³íãîì (ÿê äðóãî¿ ÷åðãè çàáóäîâè êâàðòà-
ëó) íà âóë. Áîæåíêà, 44, 46 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèåâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ, â òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,27 ãà — äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,06 ãà (â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é) — äëÿ îðãàí³çàö³¿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÏÐÎÌÁÓÄ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòã³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

3.3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 16.06.2007 ¹ 19-5879, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 14.05.2007
¹ 3259, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
26.04.2007 ¹ 1401, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèñâ³ â³ä 28.04.2007 ¹ 06-
6-25/2645, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 18.05.2007
¹ 3347, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
18.06.2007 ¹ 22-1510/35.

3.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì

ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.8. 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 áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì äðóãî¿ ÷åðãè
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà 
âóë. Áîæåíêà, 44, 46 ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó ó öüî-
ìó áóäèíêó òà ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá ïåð-
øî¿ ÷åðãè áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó íà âóë. ßìñüê³é, 35 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3.10. 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 áóäèíêó.

3.11. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.03
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.12. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íàäàíó äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà ïîâåðíóòè â
ñòàí³, ïðèäàòíîìó äëÿ ïîäàëüøîãî âèêî-
ðèñòàííÿ.

3.13. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêòè îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 19.04.2007
¹ 101) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу комунальному 
підприємству “Київпастранс” 

земельних ділянок для реконструкції 
лінійноAдиспетчерської станції 

з будівництвом житлового комплексу 
з вбудованоAприбудованими приміщеннями 

та підземним паркінгом 
на вул. Івана Пулюя, 6 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1599/4432 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ” äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ë³í³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñòàíö³¿ ç áó-
ä³âíèöòâîì æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäî-
âàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. ²âàíà Ïóëþÿ, 6 ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âïàñòðàíñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 0,86 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ë³í³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñòàíö³¿ ç áóä³âíèö-
òâîì æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðè-
áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì íà âóë. ²âàíà Ïóëþÿ, 6 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç çà-
êð³ïëåííÿì çà ï³äïðèºìñòâîì ìàéíà íà ïðà-
â³ ïîâíîãî ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ (íàêàç
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ìàéíà Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
10.04.2002 ¹ 30), ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,63 ãà — ó ïîñò³éíå
êîðèñòóâàííÿ çà ðàõóíîê çåìåëü, íàäàíèõ
â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè â³ä 31.08.93 “Ïðî âèëó÷åííÿ ³ íà-
äàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ íåñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïîòðåá òà ïîïåðåäíº ïîãîäæåí-
íÿ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â”;

— ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,23 ãà — ó êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â, â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é, çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñ-
òðàíñ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷ó-
þòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-

õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.
3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-

þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 16.02.2007
¹ 46) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó
öüîìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáî-
âîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 31.08.2007 ¹ 09-9045 òà â³ä 23.08.2007
¹ 19-8763, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàð-
íîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 14.03.2007 ¹ 1673,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
27.08.2007 ¹ 6710, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 04.09.2007 ¹ 05-09/6652, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 29.05.2007 ¹ 3748, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 25.05.2007 ¹ 1669, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä
28.02.2007 ¹ 148-382, óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿
àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ â³ä 04.10.2007
¹ 10/4181-ÄÍ, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.10.2007 ¹ 05-2028.

3.8. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà.

3.9. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
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Про передачу земельних ділянок товариству 
з обмеженою відповідальністю “Агроринок”

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельного комплексу

на вул. Архітектора Вербицького, 32 
у Дарницькому районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1488/4321 від 20 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та враховуючи матеріали інвен�
таризації земель, відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àãðîðèíîê”
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Àð-
õ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî, 32 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Àãðîðèíîê”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,22 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-
ãî êîìïëåêñó íà âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöü-
êîãî, 32 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç
îðåíäíîþ ð³÷íîþ ïëàòîþ â ðîçì³ð³ 10 % â³ä
íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 — ïëîùåþ 0,11 ãà,
— ä³ëÿíêó ¹ 2 — ïëîùåþ 0,11 ãà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Àãðîðèíîê”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 07.04.2004 ¹ 19-3050, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
14.06.2004 ¹ 4262, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
13.07.2004 ¹ 071/04-4-19/2017, â³ä 17.02.2006
¹ 071/04-4-19/570, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” â³ä 11.05.2004 ¹ 859, Äàðíèöüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè â³ä 16.05.2005
¹ 820.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà îá’ºêòà ïåðå-

ðàõóâàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é çà ³íæåíåð-
íó ï³äãîòîâêó òà ã³äðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî

ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення зміни до рішення Київради 
від 06.12.07 № 1409A1/4242 

“Про використання 5 % відрахувань загальної
площі у житловому будинку 

на вул. Бакинській, 37/41 у Шевченківському
районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1494/4327 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 50
рішення Київради від 28.12.02 № 232/392 “Про бюджет міста Києва на 2003 рік”, рішення Київради від
25.09.03 № 31�1/905 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею”, враховуючи звернення Департаменту тилового забезпечення Міністерства внутрішніх справ Укра�
їни від 13.12.07 № 25/8�4397 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соці�
ально�економічного розвитку № 33 від 18.12.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 06.12.07 ¹ 1409-1/4242 “Ïðî âèêî-
ðèñòàííÿ 5 % â³äðàõóâàíü çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà âóë. Áàêèí-
ñüê³é, 37/41 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà” òàêó çì³íó:

— ó ïóíêò³ 1 ð³øåííÿ ñëîâà “Ì³í³ñòåð-

ñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè” çàì³íè-
òè ñëîâàìè “Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³-
í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â
ì³ñò³ Êèºâ³”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про прийняття до розгляду проекту рішення
Київради “Про бюджет міста Києва 

на 2008 рік”
Рішення Київської міської ради № 1452/4285 від 20 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó ïðîåêò ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

2. Ïîñò³éíèì êîì³ñ³ÿì, äåïóòàòñüêèì
ãðóïàì ³ ôðàêö³ÿì òà äåïóòàòàì Êè¿âðàäè
â òåðì³í äî 23.12.07 ïîäàòè ïðîïîçèö³¿ äî
ïðîåêòó áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê äî
Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ 25.12.07 çà
ó÷àñòþ Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³í-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ãëÿíóòè ìàòåð³àëè äî ïðîåêòó áþäæåòó íà
2008 ð³ê.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) äî-
îïðàöþâàòè ïðîåêò áþäæåòó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê ç óðàõóâàííÿì âèñíîâê³â ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ ïîäà-
òè äîîïðàöüîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ íà
ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè 27.12.07.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про збільшення статутного
фонду комунального підприємства

“Дирекція реставраційноAвідновлювальних
робіт”

Рішення Київської міської ради № 1456/4289 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 7 Господарського кодексу України, підпункту 3 пункту 2 статті 71 Бюджетного кодексу України,
статей 8, 144, 156 Цивільного кодексу України та враховуючи необхідність вдосконалення господарської
діяльності комунального підприємства “Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт”, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Çá³ëüøèòè ñòàòóòíèé ôîíä êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâ-
ëþâàëüíèõ ðîá³ò” íà 300 000 (òðèñòà òè-
ñÿ÷) ãðèâåíü.

2. Äèðåêòîðó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþ-
âàëüíèõ ðîá³ò” Ïàëü÷èêîâ³é Î. À. ïðîâåñ-
òè íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ çì³í äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ï³äïðè-
ºìñòâà ó çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì ñòàòóòíî-
ãî ôîíäó.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äèðåêö³ÿ
ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò”
Ïàëü÷èêîâ³é Î. À. çàáåçïå÷èòè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â
öüîìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³.

3.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñå-
ëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³
äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè,
îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà-
÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî-
÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó.

3.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó
çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç áóä³â-
íèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî æèòëîâîãî
êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà
àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷-
íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.12. Ïåðåäàòè íà ïëàòí³é îñíîâ³ âèêîíàâ-
÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 10 %

çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâî-
ìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâî¿) äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ æèòëîì ãðîìàäÿí, ùî ïåðåáóâàþòü íà
êâàðòîáë³êó â ðàéîííèõ ó ì³ñ³¿ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 34 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007
ð³ê”.

3.13. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ïåðåíåñåí-
íÿ ðîçâîðîòíîãî ê³ëüöÿ òðîëåéáóñíèõ ìàð-
øðóò³â ¹ 21, ¹ 40 íà âóë. Êàäåòñüêèé ãàé
äî ïî÷àòêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ïî ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ë³í³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñòàíö³¿ ç áóä³â-
íèöòâîì æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâà-
íî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. ²âàíà Ïóëþÿ, 6 ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення комунальному 
підприємству з питань будівництва 

житлових будинків 
“ЖитлоінвестбудAУКБ” договору 

оренди земельної ділянки № 7 
для будівництва житлового будинку 

у 3Aому мікрорайоні житлового масиву 
Позняки у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1604/4437 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення комунально�
го підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” від 05.07.2007 №114/5452,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 9 ì³ñÿö³â ç 26.10.2007
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 1,1849 ãà â³ä 25.04.2005 ¹ 63-6-
00244, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” íà ï³ä-
ñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.12.2004 ¹ 982/2392 “Ïðî ïåðåäà÷ó
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèò-
ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
¹ 7 äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó ó 3-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà”.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-
íóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãà-
í³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.04.2005
¹ 63-6-00244.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



1100 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  5 листопада 2008

У те сті розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

від 30.10.2008 № 1490 “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних вит ів місь-

ом пасажирсь ом транспорті, я ий працює звичайном режимі р х ” (“Хрещати ” № 199 (3415) від 4 листо-

пада 2008 ро , вип с № 101 (534)) доп щено неточність: замість “Затверджено Головним правлінням юстиції

м. Києві від 3 листопада 2008 № 26/792” треба читати “Зареєстровано в Головном правлінні юстиції

м. Києві 3 листопада 2008 за № 26/792”.

Про передачу комунальному 
підприємству з питань будівництва 

житлових будинків “ЖитлоінвестбудAУКБ” 
земельної ділянки для будівництва 

житлових будинків 
з вбудованоAприбудованими приміщеннями

на перетині вулиць Червоноткацької 
та Червоногвардійської 

у складі проекту реконструкції 
та забудови території мікрорайону, 
обмеженого вулицями Попудренка, 

Мініна, Червоноткацькою 
та Червоногвардійською

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1622/4455 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâà-
íî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ïå-
ðåòèí³ âóëèöü ×åðâîíîòêàöüêî¿ òà ×åðâî-
íîãâàðä³éñüêî¿ ó ñêëàä³ ïðîåêòó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà çàáóäîâè òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéî-
íó, îáìåæåíîãî âóëèöÿìè Ïîïóäðåíêà, Ì³-
í³íà, ×åðâîíîòêàöüêîþ òà ×åðâîíîãâàðä³é-
ñüêîþ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,78 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ïåðåòèí³ âóëèöü
×åðâîíîòêàöüêî¿ òà ×åðâîíîãâàðä³éñüêî¿
ó ñêëàä³ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ òà çàáóäî-
âè òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéîíó, îáìåæåíîãî âó-
ëèöÿìè Ïîïóäðåíêà, Ì³í³íà, ×åðâîíî-
òêàöüêîþ òà ×åðâîíîãâàðä³éñüêîþ ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ”:

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

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

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåä-
íüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
26.07.2005 ¹111) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 05.12.2005 ¹ 19-10498, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿
â³ä 11.05.2007 ¹ 3276, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 18.05.2007
¹ 05-08/2058, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
ëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
23.08.2005 ¹ 08-8-18/4720, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 07.09.2007 ¹ 6917, Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 07.06.2004 ¹ 1-14-2885/4, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò-ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 22.05.2007 ¹ 1561, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
31.10.2007 ¹ 05-2109.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó
öèõ áóäèíêàõ.

3.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ-
÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêî-
ëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïå-
ðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áó-
äèíê³â.

3.7. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîþ 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 öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà-
¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêî-
ìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

3.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.10. Ïåðåäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 10 % çàãàëüíî¿
ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ
(êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 34 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків 

“ЖитлоінвестбудAУКБ” договору 
оренди земельних ділянок № 20A24 
для будівництва блоків побутового 

обслуговування у 3Aому мікрорайоні 
житлового масиву Позняки 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1627/4460 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення комунально�
го підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” від 05.07.2007 № 114/5451,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 17 ì³ñÿö³â ç 11.08.2007
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,0123 ãà â³ä 10.02.2005 ¹ 63-
6-00215, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” íà ï³äñòàâ³ ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004
¹ 790/2200 “Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ¹ 20-24 äëÿ áóä³âíèöòâà
áëîê³â ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó 3-îìó
ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³í-
âåñòáóä-ÓÊÁ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòè-
ñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 10.02.2005 ¹ 63-6-00215.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків 
“ЖитлоінвестбудAУКБ” договору оренди 
земельної ділянки № 17 для будівництва 

дитячого садкаAшколи у 3Aому мікрорайоні
житлового масиву Позняки 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1623/4456 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення комунально�
го підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” від 05.07.2007 № 114/5453,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 11 ì³ñÿö³â ç 26.10.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
1,6352 ãà â³ä 25.04.2005 ¹ 63-6-00242, óêëà-
äåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñò-
áóä-ÓÊÁ” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2004 ¹ 990/2400 “Ïðî
ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-
òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèò-
ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 17
äëÿ áóä³âíèöòâà äèòÿ÷îãî ñàäêà-øêîëè ó 
3-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïî-
çíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü

áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³í-
âåñòáóä-ÓÊÁ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòè-
ñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.04.2005 ¹ 63-
6-00242.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

Києва на 2007 рік” щодо відшкодування 
ВАТ “АК “Київводоканал” різниці 
між фактичною вартістю наданих 

житловоAексплуатаційним організаціям міста
послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення холодної і гарячої води

та їх собівартістю
Рішення Київської міської ради № 1612/4345 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 191 Господарського кодексу України, статті 28 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, статті 9 Закону України “Про ціни та ціноутворення” від 03.12.90 № 507�ІІХ (із змі�
нами та доповненнями) та враховуючи вимоги статті 31 Закону України “Про житлово�комунальні послу�
ги” від 24.06.04 № 1875�1V, з метою створення умов для розрахунків ВАТ “АК “Київводоканал” за спожи�
ту на виробничі потреби електричну енергію протягом 2007 року Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè â³äøêîäó-
âàííÿ ð³çíèö³ ì³æ ôàêòè÷íîþ âàðò³ñòþ íà-
äàíèõ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” æèòëîâî-
åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ì³ñòà ïîñëóã
ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà ¿õ
ñîá³âàðò³ñòþ â ðîçðàõóíêîâîìó îáñÿç³ çà ïå-
ð³îä ç ãðóäíÿ 2006 ðîêó ïî âåðåñåíü 2007 ðî-
êó, ÿêà ñïðÿìîâóºòüñÿ íà îïëàòó âàðòîñò³
ñïîæèòî¿ íà âèðîáíè÷³ ïîòðåáè åëåêòðè÷íî¿

åíåðã³¿, â ñóì³ 41 073,0 òèñ. ãðí. øëÿõîì âè-
ä³ëåííÿ äîòàö³¿ ç áþäæåòó ì. Êèºâà íà
2007ð³ê.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Òðèâîæíà
êíîïêà
ñïîêîþ

Îëåêñ³é ÊÓÆÅËÜÍÈÉ 
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Та е вже олись б ло. Біля теле-
фонів-автоматів десь на видноті,
парадних вели их б дин ів. Що-
правда, під с лом, але червоній
рамочці. Кноп а, я а подавала си -
нал триво и на міліцейсь ий п льт
мі рорайон . Не знаю, з я ої при-
чини — через мал ефе тивність,
застаріл техноло ію чи щось ін-
ше, але точно не завдя и абсо-
лютном ромадсь ом спо ою, це
свідчення пі л вання про безпе
иян на в лицях столиці зни ло
еть. А жаль!

ßêùî ÿêèéñü îïåðàòîð ìîá³ëüíîãî çâ’ÿç-
êó ñüîãîäí³ ïîâåðíóâ áè äî æèòòÿ òó êíîï-
êó, òî çàáàãàò³â áè äóæå øâèäêî. Óÿâ³ìî, ùî
êîæíèé, õòî ìàº ó êèøåí³ ìîá³ëüíèê, íàáè-
ðàº çàãàëüíèé äëÿ âñ³õ êèÿí êîä (ïðèì³ðîì,
ï’ÿòü ðàç³â òèñíåìî íà ï’ÿò³ðêó), ùî ñïîâ³-
ùàº ïðî ïîòðåáó â äîïîìîç³. Äàë³ öåé ñèã-
íàë îáðîáëÿº â³äïîâ³äíèé öåíòð, ùî âñòà-
íîâëþº ì³ñöå, äå ïåðåáóâàº àáîíåíò, ³ ïåðå-
äàº ³íôîðìàö³þ äî ì³ë³ö³¿. Òàêèì ÷èíîì çà-
ìîâëåííÿ ïîñëóãè ç ïåðñîíàëüíî¿ áåçïåêè
äîñÿãàº àäðåñàòà ³ ñòàº íîðìàëüíîþ ïëàòíîþ
ïîñëóãîþ.

Áàâèòèñÿ âèêëèêàìè, àáè âèêèäàòè ãðîø³
ïðîñòî òàê, í³õòî íå áóäå, à ÿêùî òðèâîãà âè-
ÿâèëàñÿ íåïðàâäèâîþ, òîé, õòî âèêëèêàº,
ïðîñòî ïåðåêîíàºòüñÿ â åôåêòèâíîñò³ ïëàò-
íî¿ ïîñëóãè.

Öå ïîêè ùî ³äåÿ. Ôàõ³âö³ ðîçðîáëÿòü ¿¿ òà
âäîñêîíàëÿòü, àäæå º àíàëîã³ÿ — îõîðîíà
êâàðòèð. Íà òðèâîæíèé ñèãíàë ïðè¿æäæàº
íàðÿä ³ áëîêóº âñ³ âèõîäè òà âõîäè ïðîòÿãîì
ï’ÿòè õâèëèí. Ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ öèì äî-
ñâ³äîì.

Ïðîòå íå ò³ëüêè çàâäÿêè òåõí³÷íèì ³ííî-
âàö³ÿì ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ïîâèííà çàâîþâàòè
àâòîðèòåò ì³ñòà íàéíåáåçïå÷í³øîãî äëÿ õó-
ë³ãàí³â òà êðàä³¿â. Íàì òðåáà áîðîòèñÿ çà ãðî-
ìàäÿíñüêó ñâ³äîì³ñòü êèÿí, çà âèñîêèé ïàò-
ð³îòè÷íèé äóõ íàøîãî ì³ñòà. ² ÿêùî âæå
éäåòüñÿ ïðî òåëåôîíè, òî ïî÷àòè âàðòî ³ç
ñåðéîçíî¿ àêö³¿ ç ïðèïèíåííÿ êóï³âë³ âêðà-
äåíèõ ìîá³ëîê. Çàêëèêè â ìåòðî áóòè óâàæ-
íèìè äî ñâî¿õ êèøåíü, ç îäíîãî áîêó, äåìîí-
ñòðóþòü ï³êëóâàííÿ ïðî êë³ºíò³â, à ç äðóãî-
ãî — äåùî êîìïðîìåòóþòü ìåòðîïîë³òåí. Íå
òÿæêî ëþäèí³, ÿêà ïðîäàº ìîá³ëüíèé òåëå-
ôîí, ïîâ³äîìèòè äàí³ ïðî àïàðàò (çàâîäñüêèé
íîìåð, ìàðêà, ñåð³ÿ) íà íîìåð òåëåôîíà ì³ñü-
êî¿ ñëóæáè, ÿêà á ïîò³ì ï³äòâåðäèëà ëåãàëü-
í³ñòü ïîêóïêè. Ëþäèíà, ä³çíàâøèñü ó ö³é ñà-
ì³é ñëóæá³ ïðî ïîõîäæåííÿ äåøåâîãî àïà-
ðàòà, ÿ ãëèáîêî âïåâíåíèé, â³äìîâèòüñÿ â³ä
íàéâèã³äí³øî¿, ç ìàòåð³àëüíî¿ òî÷êè çîðó,
ïðîïîçèö³¿
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Ïîâåðíóòèñÿ 
äî ïåðøîîñíîâ
Òåàòð TanzLaboratorium ïîêàçàâ ïåðôîðìàíñ 
“Êóðáàñ. Ðåêîíñòðóêö³ÿ”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На почат тижня в столичном
Центрі театрально о мистецтва
імені Леся К рбаса по азали
перформанс "К рбас. Ре он-
стр ція". Створений до 70-ї
річниці смерті ле ендарно о
раїнсь о о театрально о режи-

сера (К рбаса розстріляли 1937
ро ), перформанс сперш по-
возили по за ордонних фести-
валях, а тепер дісталися Києва.

Àñîö³àö³ÿ àêòóàëüíîãî òàíöþ Tan-
zLaboratorium, ÿêîþ êåðóº õîðåîãðàô Ëà-
ðèñà Âåíåäèêòîâà, ³ñíóº ç 1999 ðîêó. Êî-
ëåêòèâ ³ç íåêîìåðö³éíîþ ñïðÿìîâàí³ñ-
òþ çàéìàºòüñÿ òèì, ùî øóêàº íîâ³ ôîð-
ìè ³ âèðàæàëüí³ çàñîáè íà òåðåíàõ ñó-
÷àñíîãî òàíöþ. Çðåøòîþ, âèïðîáîâóþ÷è
ìîæëèâîñò³ àêòîðñüêî¿ óÿâè ñâî¿õ ï³ä-
îï³÷íèõ òà â³äøóêóþ÷è ðåçåðâè ëþäñüêî-
ãî ò³ëà, Âåíåäèêòîâà äîñÿãëà çíà÷íèõ ðå-
çóëüòàò³â. Âîíà ñï³âïðàöþº ç áàãàòüìà
êè¿âñüêèìè ðåæèñåðàìè, ðîçðîáëÿþ÷è
ïëàñòèêó äî òèõ ÷è ³íøèõ ¿õí³õ âèñòàâ.
², íåð³äêî, ñàìå ïëàñòè÷í³ åòþäè ï³ä ¿¿
êåð³âíèöòâîì äîäàþòü ñïåêòàêëÿì íî-
âîãî çì³ñòó. Á³ëüøå òîãî, ïëàñòèêà ñòàº
òóò ãîëîâíèì åëåìåíòîì (ÿê, íàïðèêëàä,
ó âèñòàâ³ òåàòðó “Â³ëüíà ñöåíà” “Ñîëîä-
êèõ ñí³â, Ð³÷àðäå”).

Òàíöþâàëüí³ ïåðôîðìàíñè Âåíåäèêòî-
âî¿ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä àêö³é ¿¿ çàõ³äíèõ êî-
ëåã íàéïåðøå òèì, ùî âîíè íå ëèøå ïóá-
ë³÷íèé æåñò õóäîæíèêà, ñêåðîâàíèé íà
äåìîíñòðàö³þ ìèñòåöòâà ÿê ñïîñîáó ³ñíó-
âàííÿ, à ä³éñòâî, ÿêå ìàº ñþæåò.

Ó “Êóðáàñ. Ðåêîíñòðóêö³ÿ” ñàìà õîðåî-
ãðàô ðàçîì ³ç Îëüãîþ Êîì³ñàð ³ Îëåêñàí-
äðîì Ëåáåäºâèì áåðå ó÷àñòü ³ ÿê âèêîíà-
âèöÿ. Íà ïî÷àòêó ïåðôîðìàíñó òðîº ëþ-
äåé çí³ìàþòü îäÿã, ñèìâîë³÷íî ïîçáàâëÿ-
þ÷è ñâî¿ ò³ëà êóëüòóðíî¿ é ñîö³àëüíî¿ îáî-
ëîíêè. Àëå îãîëþºòüñÿ íå ëèøå ò³ëî, à é
äóøà — çäàºòüñÿ, ùî ç ãëèáèíè ñâ³äîìî-
ñò³ âèîêðåìëþþòü ñàìó ñóòü, ïåðøîîñíî-
âó ³ñíóâàííÿ. Îáñèïàâøè ñåáå êðåéäîþ,
àêòîðè îäÿãàþòü òðåíóâàëüí³ òðèêî, ñï³ä-
íè÷êè, ïî÷èíàþòü âïðàâëÿòèñÿ ó òàíöþ-
âàëüíèõ ïà, â ðåìåñë³ äðàìàòè÷íîãî òåàò-
ðó, í³áè äåìîíñòðóþ÷è ïåðåõ³ä íà íîâèé
åòàï ðîçâèòêó. Çðåøòîþ, âîíè íàâ³òü çà-

ãîâîðÿòü ñëîâàìè ³ç ï’ºñè Ìèêîëè Êóë³-
øà, ãîëîâíîãî ñîðàòíèêà â åêñïåðèìåí-
òàõ Êóðáàñà, ÿêîãî é ðîçñòð³ëÿëè ðàçîì ³ç
ðåæèñåðîì. À îäÿãíóâøè ìàñêè, âèêîíàâ-
ö³ í³áè ïðî³ëþñòðóþòü åâîëþö³þ â³ä ðè-
òóàëüíîãî âèäîâèùà äî òåàòðó ç âèçíà÷å-
íèìè àìïëóà, ïîøèðåíîãî çà ÷àñ³â Êóð-
áàñà òåàòðó “ñîö³àëüíî¿ ìàñêè”. Çàâåð-
øóºòüñÿ âñå òàê, ÿê ³ áóëî íàñïðàâä³: åêñ-
ïåðèìåíòè ðåæèñåðà ïðèïèíèëèñÿ ÷åðåç
öüêóâàííÿ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ, îòæå, ï³ä
íàéïàôîñí³øó ï³ñíþ òèõ ðîê³â (“æèòü
ñòàëî ëó÷øå, æèòü ñòàëî âåñåëåå”) àêòî-
ðè ïàäàþòü íà ï³äëîãó ³ ¿õ, íåìîâ ñì³òòÿ,
ñêèäàþòü ó êàðòîííó êîðîáêó

Â³êòîð³ÿ ×åðíÿõ³âñüêà âèäàëà çá³ðêó ïîåç³é “ß, òè, â³í, âîíà”

Ëþáîâ ì³æ çàéìåííèêàìè
Ñâ³òëàíà ÁÎÃÄÀÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ми давно зви ли до визначення
поезії я "світ , проп щено о
різь позитивне Я". А чи може-
мо явити собі поезію, я а є по-
ш ом онта т між Я, Ти, Ним,
Нею і Ними? Саме та і те сти
знаходимо під об ладин ою
першої поетичної збір и молодої
иївсь ої автор и Ві торії Черня-
хівсь ої ("Я, ти, він, вона". Київ,
Ма зер, 2008).

Çâàæóñÿ íà êàòåãîðè÷íå ñòâåðäæåííÿ:
ïîåç³ÿ Â³êòîð³¿ ×åðíÿõ³âñüêî¿ ï³äë³òêîâà.
Íå ÿê ïðèì³òèâíà, íåÿê³ñíà àáî íåçð³ëà.
Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ö³ òåêñòè ïîðóøóþòü
ïðîáëåìè, âëàñòèâ³ ñàìå ìîëîä³é ëþäè-
í³, ÿêà ùîéíî ïî÷èíàº âñòóïàòè â ñòî-
ñóíêè ç äîðîñëèì ñâ³òîì ³ äëÿ ÿêî¿ íà
ïåðøîìó ì³ñö³ — ïðîáëåìà ñï³ëêóâàííÿ.
Ñàìå ïîøóê ìîæëèâîñòåé êîìóí³êàö³¿ º
íàñêð³çíîþ òåìîþ ïîåòè÷íèõ øóêàíü àâ-
òîðêè.

Ó öèõ øóêàííÿõ ç³ çâîðóøëèâî-äèòÿ-
÷èìè îäêðîâåííÿìè (“çàâòðà ÿ áóäó äçâî-
íèòè ó äâåð³ é ïðîñèòèñü íà ðóêè”) ³ âè-
çíàííÿì òîãî, ùî “ÿ âñåëåíñüêå íåìîâ-
ëÿ”, äîì³íóº, çâ³ñíî, òåìà êîõàííÿ. Íà-
ïåâíî, íå îäíà ç ÷èòà÷îê ïðèãàäàº ñâî¿
êîëèøí³ (àáî é òåïåð³øí³) õâèëþâàííÿ,
÷èòàþ÷è òåêñòè ïðî äðàìàòè÷íèé ëþáîâ-
íèé òðèêóòíèê (“Ïåðøèé â³ðø”) àáî ïðî
òå, ùî “ó íàñ íå äðóæáà, à òàê — ñèð
ïëàâëåíèé”.

Òÿæêî âòðèìàòèñÿ â³ä òâåðäæåííÿ ïðî
òå, ùî ïîåç³ÿ Â³êòîð³¿ ×åðíÿõ³âñüêî¿ æ³-
íî÷à. Òîáòî öå â³ðø³ ïðî ñëàáê³ñòü æ³í-
êè ïîðó÷ ³ç ÷îëîâ³êîì ³ ïðî ïîøóê “éî-
ãî” ÿê îïîðè (“ß ìîæó ñõèëèòè ãîëîâó
òîá³ íà ãðóäè/÷è âäÿ÷íî òðèìàòèñü çà òå-
áå ï³ä ÷àñ õèòàâèö³,/à á³ëüøå... à á³ëüøå í³-
÷îãî íå âì³þ é íå áóäó” ). Áåçóìîâíî, çà-
âçÿò³ ôåì³í³ñòêè áóäóòü íåçàäîâîëåí³ òà-
êèìè ïàñàæàìè.

Òå, ùî ×åðíÿõ³âñüêà ïèøå íåôåì³í³ñ-
òè÷í³ â³ðø³, âèÿâëÿº òàêå ñïîñòåðåæåííÿ:
ë³ðè÷íå ß ó çá³ðö³ íå ìèñëèòü ñåáå îêðå-
ìî â³ä “³íøîãî”, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è
öèì “³íøèì” áóäå êàòåãîð³ÿ Òè, Â³í àáî
Âîíè. Çíàêîâèì º ïåðøèé ðÿäîê îäíîãî
ç â³ðø³â: “Íàéá³ëüøèé ñòðàõ — ëèøèòè-
ñÿ ñàìîìó”. Ñïðàâä³, îöÿ íåñòåðïí³ñòü ñà-

ìîòè, íåïðèéíÿòí³ñòü “íåêîíòàêòóâàííÿ”
(àäæå “íåâèìîâíî ïðèêðî/÷îìóñü äëÿ êî-
ãîñü ñòàòè çàéâèì” ) ³ ñïðè÷èíÿº äî òî-
ãî, ùî ë³ðè÷íå ß ïðîñòî íå âèçíàº ñâîãî
³ñíóâàííÿ ïîçà êîëîì “³íøèõ”: ÿêùî
“æîäåí ³ç ÷îòèðüîõ ëþäåé” íå îçèðíåòü-
ñÿ, öå íå ùî ³íøå, ÿê ê³íåöü. Ê³íåöü æèò-
òþ, àäæå âîíî ïåðåäáà÷àº áåçïåðåðâíèé
âçàºìíèé îáì³í (³íôîðìàö³ºþ, ïîãëÿäà-
ìè, ïîö³ëóíêàìè, ñëîâàìè).

Ö³êàâî ïðîñòåæèòè ìîðôîëîã³÷íèé
ñêëàä òåêñò³â. Íàé÷àñò³øèìè ÷àñòèíàìè
ìîâè ó â³ðøàõ Â³êòîð³¿ ×åðíÿõ³âñüêî¿ º
ñàìå çàéìåííèêè — ð³çíèõ ðîä³â ³ â³äì³í-
ê³â. Íåäàðåìíî é ðîçä³ëè ìàþòü â³äïîâ³ä-
í³ íàçâè (“ß”, “Ìè”, “Òè”, “Âè”, “Â³í”,
“Âîíà”, “Âîíè”). Ç îãëÿäó íà öå, êîìïî-
çèö³ÿ çá³ðêè íàáóâàº ñâîºð³äíî¿ ñòðóíêî-
ñò³. ² ð³÷ íå â ò³ì, ùî ó äåÿêèõ â³ðøàõ ïå-
ðåâàæàþòü çàéìåííèêè ïåâíî¿ îñîáè. Ðà-
çîì ³ç àâòîðêîþ ÷èòà÷ ïðîõîäèòü ñêëàä-
íèé ³ íåîäíîçíà÷íèé øëÿõ îä â³äîêðåì-
ëåíîãî ñóá’ºêòèâíîãî ß äî êîëåêòèâíîãî
Âîíè, áóäóþ÷è ì³æ öèìè êàòåãîð³ÿìè
ì³ñòîê çâ’ÿçêó, õî÷ ³ õèòêèé.

Ó òàêîìó âèáóäîâóâàíí³ àâòîðêà ïî-äè-
òÿ÷îìó âïåðòà. ² õî÷à íå çàâæäè ¿é âäàº-
òüñÿ çíàéòè êîíòàêò (áî “ìîâà òåðïêà, ÿê
óòîìà” ), ³ âèíèêàþòü ðîç÷àðóâàííÿ é
á³ëü (“í³êîãî íå õî÷ó” ), ïðîòå âîíà âñå æ
íàìàãàºòüñÿ âèïë³òàòè òîíåíüêó ïàâóòèí-
êó, ÿêà îá’ºäíóâàëà á áàãàòüîõ â ºäèíå êî-
ëî. À îñíîâíèì çàñîáîì äëÿ öüîãî, ÿê íå
ïàòåòè÷íî öå çâó÷èòü, º ëþáîâ. Ñàìå ëþ-
áîâ âèñòóïàº ò³ºþ ïëàòôîðìîþ, äå óìî-
æëèâëþºòüñÿ áåçïåðåðâíå ³ñíóâàííÿ-
ñï³ëêóâàííÿ ìåíå, òåáå, ¿¿, éîãî, ¿õ. Áî
îá’ºäíàòè âñ³õ óêðàé ïðîñòî: “ßêùî ÿ ëþá-
ëþ îäíîãî,/çíà÷èòü, ëþáëþ êîæíîãî”

Оле сандр Лебедєв, Оль а Комісар і Лариса Венеди това знімають одя , позбавляючи та им
чином свої тіла льт рної і соціальної оболон и
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Ð³ìàíòàñ Ãð³ãàñ äåáþòóâàâ ³ç ïîðàçêè
Áàñêåòáîë³ñòè êè¿âñüêîãî “Áóä³âåëüíèêà” ï³ä êåð³âíèöòâîì ³ìåíèòîãî ëèòîâöÿ
ïîñòóïèëèñÿ “×åðêàñüêèì ìàâïàì”

Ïåðøèé ìëèíåöü äëÿ íîâîãî
íàñòàâíèêà "Áóä³âåëüíèêà" Ð³-
ìàíòàñà Ãð³ãàñà âèÿâèâñÿ ãëåâ-
êèì. Ó ãîñòüîâîìó ìàò÷³ öåí-
òðàëüíîãî òóðó êèÿíè í³÷îãî íå
çóì³ëè ïðîòèñòàâèòè ë³äåðó ÓÁË
"×åðêàñüêèì ìàâïàì" — 76:92.
×åðêàùàíè ç ïåðøèõ õâèëèí çó-
ñòð³÷³ çàõîïèëè ³í³ö³àòèâó, ïî-
÷àâøè â³äðèâàòèñÿ ó ðàõóíêó.
Íàéá³ëüøå "áóä³âåëüíèêàì"
äîøêóëÿâ Âëàä³ñëàâ Äðàãîéëî-

âè÷, ÿêèé ³ç â³ñ³ìíàäöÿòüìà î÷-
êàìè ñòàâ íàéêðàùèì áîìáàð-
äèðîì ñâîº¿ êîìàíäè. Ó "Áóä³-
âåëüíèêà" àêòèâí³ñòþ âèð³çíÿâ-
ñÿ àìåðèêàíñüêèé ëåã³îíåð
Äæîí Äåãðîò, ÿêèé ³ç 19 î÷êà-
ìè òàêîæ ñòàâ êðàùèì áîìáàð-
äèðîì ó êîìàíä³. Íà âåëèêó ïå-
ðåðâó êîìàíäè ï³øëè çà ðàõóí-
êó 44:38 íà êîðèñòü ãîñïîäàð³â.
Óò³ì, ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó "ìàâïàì"
âäàºòüñÿ ùå á³ëüøå â³ä³ðâàòèñÿ

â ðàõóíêó. Òðåò³é ïåð³îä ÷åð-
êàñüê³ áàñêåòáîë³ñòè âèãðàëè ç
ðàõóíêîì — 25:9.

Ï³ñëÿ öüîãî íàñòàâíèê "×åð-
êàñüêèõ ìàâï" Éîâ³öà Àðñ³÷ âè-
ïóñòèâ íà ìàéäàí÷èê ðåçåðâ³ñ-
ò³â. Ñàìå öå é äîçâîëèëî ãîñ-
òÿì, çàâäÿêè ñòàðàííÿì Áðåí-
äîíà Àðìñòðîíãà, ñêîðîòèòè
â³äñòàâàííÿ â ðàõóíêó é òèì ñà-
ìèì óíèêíóòè ðîçãðîìíî¿ ïî-
ðàçêè.

Ï³ñëÿ 9 ç³ãðàíèõ ïîºäèíê³â
"Áóä³âåëüíèê" ïîñ³äàº ëèøå 7
ì³ñöå. Ó íàñòóïíîìó òóð³, ùî
â³äáóäåòüñÿ ö³º¿ íåä³ë³, êèÿíè â
ñòîëè÷íîìó ñïîðòêîìïëåêñ³
"Ìåðèä³àí" çíîâó æ òàêè çóñòð³-
íóòüñÿ ç "×åðêàñüêèìè ìàâïà-
ìè" é ñïðîáóþòü âçÿòè ðåâàíø
çà ïîðàçêó.

À îò ó áàñêåòáîëüíîãî êëóáó
"Êè¿â" ñïðàâè çíà÷íî ë³ïø³. Ï³ñ-
ëÿ 5 ìàò÷³â êè¿âñüê³ áàñêåòáîë³ñ-
òè íà âåðøèí³ òóðí³ðíî¿ òàáëè-
ö³ Ñóïåðë³ãè. Ùîïðàâäà, îäíà-
êîâó ê³ëüê³ñòü î÷îê ³ç êèÿíàìè
ìàº ùå é ìàð³óïîëüñüêèé "Àçîâ-
ìàø" — ãîëîâíèé ñóïåðíèê
"âîâê³â" ó áîðîòüá³ çà çîëîò³ ìå-
äàë³ ÷åìï³îíàòó.

Ó çâ³òíîìó òóð³ ï³äîï³÷í³ Ñà-
ø³ Îáðàäîâ³÷à íå ìàëè æîäíèõ
ïðîáëåì ó ãð³ ç ð³âíåíñüêèì
"Ïóëüñàðîì" — 73:53. Íàéðå-
çóëüòàòèâí³øèì ãðàâöåì ó ñêëà-
ä³ ïåðåìîæö³â ñòàâ Ìàíó÷àð
Ìàðêî³øâ³ë³. Íàñòóïíèé ïîºäè-
íîê ÁÊ "Êè¿â" ç³ãðàº íàéáëèæ-
÷î¿ ñóáîòè íà âè¿çä³ ïðîòè "Ñó-
ìèõ³ìïðîì"

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Київсь ий "Со іл" завер-
шив чер ове виїзне т рне
за маршр том Бєл о-
род — Ст піно в рам ах
Вищої лі и Від рито о
чемпіонат Росії, провів-
ши чотири поєдин и з ХК
"Бєл ород" і "Капітаном".
Рез льтати матчів, ма-
б ть, порад вали при-
хильни ів оманди — під-
опічні Оле сандра Се ан-
да набрали дев’ять очо
із дванадцяти можливих.
Це дозволило "Со ол "
залишитися на др ом
місці в т рнірній таблиці,
відстаючи від лідера (ХК
"Дмитров") лише на три
п н ти.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó ïåðøîìó ìàò-
÷³ "Ñîê³ë" ðîçãðîìèâ ÕÊ "Áºëãî-
ðîä" — 7:1, çäàâàëîñÿ, íàñòóïíî-
ãî äíÿ ãîñïîäàð³ ìàéäàí÷èêà
çìîæóòü çàáóòè ïðî íåâäà÷ó, íà-
ëàøòóþòüñÿ íà ãðó ³ ïðàãíóòèìóòü
äàòè êè¿âñüêîìó êëóáó á³é. Íå òóò
òî áóëî — ãîñò³ çíîâó íå äàëè õî-
êå¿ñòàì ðîñ³éñüêîãî êëóáó æîä-
íîãî øàíñó, ïåðåì³ãøè ç ðàõóí-
êîì 7:2 (2:1, 4:0, 1:1). Ó ñêëàä³
"Ñîêîëà" çàêèíóòèìè øàéáàìè
â³äçíà÷èëèñÿ Îëåêñàíäð Ìàòâ³é-

÷óê, Ðîìàí Ñàëüíèêîâ — ïî 2,
Îëåêñàíäð Ïîáºäîíîñöåâ, Âàäèì
Àâåðê³í òà ªâãåí Ïàñòóõ.

Çâ³ñíî, âèãðàâàòè çàâæäè ïðè-
ºìíî, àëå áóäü-ÿêà ïåðåìîæíà
ñåð³ÿ êîëè-íåáóäü çàê³í÷óºòüñÿ.
Ç 7 äî 30 æîâòíÿ "Ñîê³ë" ïðîâ³â
äåâ’ÿòü ìàò÷³â ÷åìï³îíàòó Ðîñ³¿
³ òðè ïîºäèíêè äðóãîãî ðàóíäó
Êîíòèíåíòàëüíîãî êóáêà, â
ÿêèõ çìóñèâ óñ³õ ñóïåðíèê³â êà-
ï³òóëþâàòè. À ñòóï³íñüêèé "Êà-
ï³òàí" ïåðåä âëàñíèìè âáîë³-
âàëüíèêàìè íå ò³ëüêè çì³ã ç³-
ãðàòè íà ð³âíèõ ³ç îäíèì ³ç ë³-
äåð³â ïåðøîñò³, à é ó íàïðóæå-
í³é áîðîòüá³ ïåðåì³ã óêðà¿í-
ñüêèé êëóá.

Ãîñïîäàð³ â³äêðèëè ðàõóíîê íà
ïî÷àòêó äðóãîãî ïåð³îäó, ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê Ïàâëî Âèíîãðàäîâ òî÷íèì
êèäêîì ïåðåãðàâ ãîëê³ïåðà "Ñîêî-
ëà" Âàäèìà Ñåë³âåðñòîâà. Â³ä³ãðà-
òèñÿ êèÿíàì âäàëîñÿ íà 34-é õâè-
ëèí³ çóñòð³÷³ — íàéðåçóëüòàòèâí³-
øèé ãðàâåöü êîìàíäè Äìèòðî Öè-
ðóëü, ñêîðèñòàâøèñü ô³ë³ãðàííîþ
ïåðåäà÷åþ Ðîìàíà Ñàëüíèêîâà,
íàáðàâ 22 î÷êî â ñåçîí³. Âèð³øàëü-
íó øàéáó õîêå¿ñòè "Êàï³òàíà" çà-
êèíóëè íà 47-é õâèëèí³ çàâäÿêè
³íäèâ³äóàëüí³é ìàéñòåðíîñò³
Äìèòðà Ô³ëàòîâà — 2:1. Íàìàãà-
þ÷èñü çð³âíÿòè ðàõóíîê, Îëåê-
ñàíäð Ñåóêàíä çà â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü
ñåêóíä äî ô³íàëüíî¿ ñèðåíè âè-

ïóñòèâ íà ìàéäàí÷èê øîñòîãî ïî-
ëüîâîãî ãðàâöÿ, àëå, íà æàëü, äè-
â³äåíä³â öå êèÿíàì íå ïðèíåñëî.

Ïîðàçêà â ïåðøîìó ìàò÷³ ëè-
øå ðîç³çëèëà õîêå¿ñò³â "Ñîêîëà",
ÿê³ íàëàøòóâàëèñü íà ðåâàíø. Íå
äèâíî, ùî âæå íà 8-é õâèëèí³ ðî-
ñ³éñüê³ ëåã³îíåðè óêðà¿íñüêîãî
êëóáó Âàäèì Àâåðê³í ³ Ðîìàí
Ìàëîâ äâ³÷³ çàñìóòèëè âîðîòàðÿ
"Êàï³òàíà" Àíòîíà Øóñòîâà. Ùî-
ïðàâäà, íåçàáàðîì ó ãð³ "Ñîêîëà"
ñòàâñÿ íåïðèºìíèé çá³é, ³ çà
ø³ñòäåñÿò ñåêóíä ãîñïîäàð³ ìàé-
äàí÷èêà çð³âíÿëè ðàõóíîê.

Ó äðóãîìó ïåð³îä³ ï³äîï³÷í³
Îëåêñàíäðà Ñåóêàíäà ïåðåãðàëè
ñóïåðíèêà ìàéæå çà âñ³ìà ñòàòòÿ-
ìè, ùî ïåðåðîñëî ó ãîëè Îëåãà
Øàôàðåíêà òà Îëåêñàíäðà Ìàò-
â³é÷óêà. ² õî÷à íà ñàìîìó ïî÷àò-
êó òðåòüî¿ äâàäöÿòèõâèëèíêè

ãðàâöÿì ³ç Ñòóï³íî âäàëîñÿ ñêî-
ðîòèòè ð³çíèöþ â ðàõóíêó äî ì³-
í³ìóìó, íà 58-é õâèëèí³ Ðîìàí
Ñàëüíèêîâ ï³ñëÿ òðèõîä³âêè çà
ó÷àñòþ Äìèòðà Öèðóëÿ ³ éîãî
òåçêè ßêóøèíà ïîñòàâèâ ó ö³é çó-
ñòð³÷³ æèðíó êðàïêó — 5:3 íà êî-
ðèñòü "Ñîêîëà".

Ïîºäèíêàìè ó ï³äìîñêîâíîìó
Ñòóï³íî êè¿âñüêèé "Ñîê³ë" çàâåð-
øèâ ïåðøå êîëî Â³äêðèòîãî ÷åì-
ï³îíàòó Ðîñ³¿. Íàñòóïí³ ìàò÷³ ïåð-
øîñò³ ñòîëè÷íîãî êëóáó â³äáó-
äóòüñÿ íà Ëüîäîâ³é àðåí³ áðîâàð-
ñüêîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíî-
ãî öåíòðó "Òåðì³íàë". Ñóïåðíè-
êîì "Ñîêîëà" ñòàíå ñàíêò-ïåòåð-
áóðçüêèé ÕÊ ÂÌÔ, ÿêèé ïîêè
ùî â òóðí³ðí³é òàáëèö³ çàìèêàº
ïåðøó äåñÿòêó. Ìàò÷³ â³äáóäóòü-
ñÿ 7 òà 8 ëèñòîïàäà ³ ðîçïî÷íóòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî î 19 òà 13 ãîäèí³

Ïåðøå êîëî çìàãàíü êè¿âñüêèé êëóá çàê³í÷èâ, ïîñ³âøè äðóãå ì³ñöå

Ïåðåìîæíà ñåð³ÿ “Ñîêîëà” â ÷åìï³îíàò³
Ðîñ³¿ îá³ðâàëàñÿ íà äåñÿòîìó ìàò÷³

У др ій рі з "Капітаном" наставни "Со ола" Оле сандр Се анд вдалося
знайти для своїх підопічних потрібні слова
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Рімантас ГРІГАС, оловний тренер иївсь о о "Б дівельни а":
— Сьо одні нам не все вдавалося. Поперед ще ба ато роботи. У

поєдин з "Чер ась ими мавпами" б ли і рові відріз и, де ми мали
д же непо аний ви ляд. Коли знаєш, над чим працювати, залишаєть-
ся лише до ладати всіх з силь. Треба с азати, що чер ась і бас ет-
болісти сьо одні добре розі р вали омбінації, добре вл чали в оши
та пробивали штрафні. Вза алі я хоч поставити своїм підопічним тро-
хи інш р . Додати ритм , впоряд вати захист оманди.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Дебютний поєдино литовсь о о фахівця Рімантаса
Грі аса на посаді оловно о тренера иївсь о о "Б ді-
вельни а" виявився невдалим. Столичні бас етболісти
матчі 10 т р У раїнсь ої бас етбольної лі и (УБЛ)
остях пост пилися лідер чемпіонат "Чер ась им
мавпам" — 76:92. Інший иївсь ий л б — БК "Київ",
що вист пає С перлізі, з стрічі 5 т р на власном
майданчи б в сильнішим за рівненсь ий "П льсар" —
73:53. Після цієї перемо и "бе и" разом із марі поль-
сь им "Азовмашем" продовж ють очолювати т рнірн
таблицю.

Дев'ятнадцять очо амери ансь о о форварда Джона Де рота "Б дівельни "
в рі з "Чер ась ими Мавпами" не допомо ли

І В ВО ПО П Ш О

1. ХК "Дмитров" 22 18 1 1 2 86-32 57

2. "Со іл" (Київ) 22 16 3 0 3 80-38 54

3. ХК "Рись" (Подольс ) 22 14 2 1 5 84-48 47

4. МХК "Крила Рад" (Мос ва) 22 13 1 3 5 74-50 44

5. "Капітан" (Ст піно) 22 11 1 2 8 65-43 37

6. "Кристал" (Еле тросталь) 22 10 1 0 11 69-76 32

7. ХК "Рязань" 22 8 2 1 11 51-72 29

8. ХК "Бєл ород" 22 7 1 3 11 56-76 26

9. ХК "Липець " 22 7 1 0 14 55-71 23

10. ХК ВМФ (Сан т-Петерб р ) 22 5 1 3 13 55-82 20

11. "Крила Рад" (Мос ва) 22 5 0 1 16 47-84 16

12. "Титан" (Клин) 22 2 2 1 17 30-80 11

Òóðí³ðíå ñòàíîâèùå
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Ïåòðî Ðóì’ÿíöåâ — ðîçóì, 
õîðîáð³ñòü, äåðæàâí³ñòü
"Хрещати " продовж є
(в рам ах прое т "Київ-
сь ий пантеон") п блі -
вати історії про видатних
иян. Нинішню розповідь
присвячено раф , фельд-
маршалові Петр Оле -
сандрович Р м’янцев -
Зад найсь ом .

Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ Ðóì-
Òÿíöåâ (4 ñ³÷íÿ 1725 — 8 ãðóä-
íÿ 1796) íàðîäèâñÿ â ñåë³ Ñòðî-
ºíöàõ (íèí³ Ìîëäîâà), äå ìàòè
÷åêàëà ÷îëîâ³êà ãåíåðàë-àíøå-
ôà Îëåêñàíäðà Ðóìÿíöåâà, êîò-
ðèé ïî¿õàâ äî Òóðå÷÷èíè çà äî-
ðó÷åííÿì Ïåòðà I. Ñàìå íà ÷åñòü
öàðÿ é íàçâàíî ìàéáóòíüîãî
ôåëüäìàðøàëà.

Êîëè â³í ðàçîì ³ç áàòüêîì æèâ
â Óêðà¿í³, éîãî â÷èòåëåì áóâ Òè-
ìîô³é Ìèõàéëîâè÷ Ñåíþòîâè÷.
1740 ðîêó ÐóìÒÿíöåâ ïîòðàïèâ
çà êîðäîí, ó Áåðë³í. Òàì â³í íå
ñò³ëüêè îïàíîâóâàâ íàóêè, ñê³ëü-
êè â³â ðîçãóëüíå æèòòÿ. Òà ðàï-
òîì ï³ñëÿ áàòüêîâî¿ ñìåðò³ ãåòü
çì³íèâñÿ. Ó áîþ öå áóâ óæå íå
ò³ëüêè â³äâàæíèé, à é ðîçñóäëè-
âèé âî¿í, à â ìèðíîìó æèòò³ —
îáà÷íèé ÷îëîâ³ê, êîòðèé íà äî-
çâ³ëë³ ëþáèâ ÷èòàòè ñåðéîçí³
êíèãè. Ïåðøå ãåíåðàëüñüêå
çâàííÿ ïåðøèé âåëèêèé ó ³ñòî-
ð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ïîëêîâî-
äåöü çäîáóâ, êîëè íà ìàâ ùå é
òðèäöÿòè ë³ò.

Ìàéæå âñ³ âèãðàí³ ÐóìÒÿíöå-
âèì íàéá³ëüø³ áèòâè — ïðè
Ãðîññ-Åãåðñäîðô³, Êóíåðñäîðô³,
Êîëüáåðãó òà ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêî-
òóðåöüêî¿ â³éíè 1768 — 1774 ðî-
ê³â — ïîïîâíèëè ï³äðó÷íèêè
â³äêðèòòÿìè ó â³éñüêîâîìó ìèñ-
òåöòâ³. À Êþ÷óê-Êàéíàðäæ³é-
ñüêèé ìèðíèé äîãîâ³ð ïåðåòâî-
ðèâ Ðîñ³þ íà ÷îðíîìîðñüêó äåð-
æàâó.

Ìèðíèé òðàêòàò ³ç òóðêàìè
Ðóì’ÿíöåâ ï³äïèñàâ 15 ëèïíÿ
1774 ðîêó. ×åðåç äâà òèæí³
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñàëþòóâàâ ïå-
ðåìîæöÿì 101 ïîñòð³ëîì ³ç ñò³í

Àäì³ðàëòåéñòâà ³ Ïåòðîïàâëîâ-
ñüêî¿ ôîðòåö³. Íàñòóïíîãî ðàíêó
øåðåíãà åê³ïàæ³â íà ÷îë³ ç êàðå-
òîþ ³ìïåðàòðèö³ óðî÷èñòî ï³ä’-
¿õàëà äî öåðêâè Ð³çäâà Áîãîðîäè-
ö³ íà Íåâñüêîìó ïðîñïåêò³. Ñå-
íàòñüêèé ñòàòñ-ñåêðåòàð ïðîãî-
ëîñèâ ðåëÿö³þ ãðàôà ïðî íîâó
ïåðåìîãó. ² îäðàçó æ ó ñóïðîâîä³
âåðøíèê³â ê³ííî¿ ãâàðä³¿ ïîì÷àâ
äî Àí³÷êîâîãî ìîñòà, íà Ñ³ííó ³
Ñåíàòñüêó ïëîù³, íà Ïåòåðáóð-
çüêó ñòîðîíó — ùîá ñïîâ³ñòèòè
ðàä³ñíó çâ³ñòêó âñ³é ñòîëèö³.

Ñïðàâæíüî¿ ñëàâè Ðóì’ÿíö³â
çàæèâ ï³ä ÷àñ ñåìèð³÷íî¿ â³éíè.
Â³í êîìàíäóâàâ êàâàëåð³ºþ â
áèòâ³ ï³ä Ãðîññ-Åãåðñäîðôîì ³
çäîáóâ ïåðåìîãó. Áðàâ ó÷àñòü ó
êàìïàí³¿ 1758 ðîêó, âîþâàâ ï³ä
Êóíåðñäîðôîì, çìóñèâ Êîëü-

áåðã çäàòèñÿ. Ñâî¿ìè óñï³õàìè
ñïðè÷èíèâ çàçäðîù³ ó ôåëüä-
ìàðøàëà À. Á. Áóòóðë³íà. Ó Ïåò-
ðà III ÐóìÒÿíöåâ ìàâ îñîáëèâó
ïîâàãó. Êîëè âñòóïèëà íà ïðå-
ñòîë ³ìïåðàòðèöÿ Êàòåðèíà II,
âèð³øèâ, ùî êàð’ºðà çàê³í÷èëà-
ñÿ, é ïîäàâ ó â³äñòàâêó. Êàòåðè-
íà óòðèìàëà éîãî íà ñëóæá³, ³
1764 ðîêó, ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç
ïîñàäè ãåòüìàíà Ðîçóìîâñüêîãî,
ïðèçíà÷èëà ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðîì Ìàëîðîñ³¿.

Ó 1765 ðîö³ Ðóì’ÿíöåâ ïðèáóâ
â Óêðà¿íó ³, îá’¿õàâøè êðàé, çà-
ïðîïîíóâàâ ìàëîðóñüê³é êîëåã³¿
ïðîâåñòè “ãåíåðàëüíèé îïèñ”.
Òàê ç’ÿâèâñÿ çíàìåíèòèé Ðóì-
Òÿíöåâñüêèé îïèñ, ç ÿêîãî áåðå
ïî÷àòîê óêðà¿íñüêà ñòàòèñòèêà.

Ó îïèñ³ ô³êñóâàëè ðîçòàøó-

âàííÿ ïîñåëåíü, îñîáëèâîñò³
ì³ñöåâîñò³, ïåðåðàõîâóâàëè ãðî-
ìàäñüê³ áóä³âë³, äâîðè ³ õàòè,
âêàçóâàëè ê³ëüê³ñòü æèòåë³â —
çäîðîâèõ ³ õâîðèõ, ÷èì çàéìàþ-
òüñÿ, ïîçíà÷àëè ðîäþ÷³ñòü ³ ïðè-
áóòêîâ³ñòü çåìë³, íàçèâàëè, ÿê³
âèðîùóþòü êóëüòóðè, ÷èì õàð-
÷óþòüñÿ ³ òàêå ³íøå. Ðåºñòðóâà-
ëè ñòàíîâó íàëåæí³ñòü íàñåëåí-
íÿ, ïåðåðàõîâóâàëè ÷èíîâíèê³â
(çîêðåìà, ïîâ³òîâèõ òà ñîòåí-
íèõ), íàâîäèëè â³äîìîñò³ ïðî
ïîë³öåéñüê³ ñëóæáè, ïîæåæíó
áåçïåêó ïîñåëåíü, íàãëÿä çà
æåáðàêàìè ³ õâîðèìè òîùî.
Îïèñ, ÿêèé çãîäîì íàçâàëè Ðóì-
Òÿíöåâñüêèì, ñêëàäàâñÿ ç ê³ëü-
êîõ òèñÿ÷ ðóêîïèñíèõ ôîë³àí-
ò³â. Ó íüîãî ââ³éøëè îðèã³íàëè
äîêóìåíò³â íà ïðàâî âîëîä³ííÿ
ìàºòêàìè, âèëó÷åí³ ó âëàñíèê³â,
³íîä³ — ïëàíè âîëîä³íü, êðåñ-
ëåííÿ áóäîâ ³ òàêå ³íøå. Äîêó-
ìåíòè ÐóìÒÿíöåâñüêîãî îïèñó ç
÷àñîì îñ³ëè â àðõ³âàõ òà á³áë³î-
òåêàõ Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿. ×àñòèíà
¿õ çàãóáèëàñÿ ³ çàãèíóëà â ÷àñè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äî ñüîãî-
äí³ çáåðåãëîñÿ ìàéæå 1000 òî-
ì³â, ³ ò³ëüêè ÷àñòèíà ç íèõ îïóá-
ë³êîâàíà â XIX ñòîð³÷÷³. Äîêó-
ìåíòè îïèñó ìàþòü âåëèêó íà-
óêîâó ö³íí³ñòü äëÿ âèâ÷åííÿ ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè XVIII ñòîë³òòÿ.

Íà ïî÷àòêó ðîñ³éñüêî-òóðåöü-
êî¿ â³éíè 1768 — 1774 ðîê³â
Ðóì’ÿíöåâà ïðèçíà÷àþòü êîìàí-
äóâà÷åì Äðóãî¿ àðì³¿, ÿêà ïåðå-
áóâàëà íà ï³âäí³ Ðîñ³¿, à íåçàáà-
ðîì â³í ñòàâ êåðóâàòè âñ³ì ðî-
ñ³éñüêèì â³éñüêîì. Ïî÷èíàº àê-
òèâí³ ä³¿ ïðîòè òóðîê ó 1770-ìó
³ çäîáóâàº áëèñêó÷³ ïåðåìîãè,
íàéÿñêðàâ³øà ñåðåä íèõ — ó
áèòâ³ íà ð³÷ö³ Êà÷óë³. Òîä³ ðîñ³-
ÿíè çàñòîñóâàëè íîâó òàêòèêó
áîþ — ðóõ ê³ëüêîìà êàðå ç
ôðîíòó òà ôëàíã³â ïðîòèâíèêà.
Öÿ òàêòèêà äàëà çìîãó ç 17 òè-
ñÿ÷àìè â³éñüêà ðîçãðîìèòè
âùåíò 150-òèñÿ÷íó òóðåöüêó àð-
ì³þ, âòðàòèâøè ò³ëüêè 900 ñîë-
äàò (ó ö³é áèòâ³ çàãèíóëè 20 òè-
ñÿ÷ òóðê³â).

Ï³ä ÷àñ çíàìåíèòî¿ ïîäîðîæ³

Êàòåðèíè II äî Òàâðèäè, ÿêà
ïðîëÿãàëà ÷åðåç Êè¿â, Êàí³â ³
íîâîðîñ³éñüê³ ãóáåðí³¿, Ðóì’ÿí-
öåâ çóñòð³â öàðèöþ íà êîðäîí³.
“Íà îáëè÷÷³ öüîãî çíàìåíèòîãî
âî¿íà,— ïèøå î÷åâèäåöü, ôðàí-
öóçüêèé ïîñëàííèê ãðàô Ñå-
ãþð,— â³äáèâàëèñÿ ãîëîâí³ ðè-
ñè éîãî õàðàêòåðó, ñóì³ø ñêðîì-
íîñò³ òà ãîðäîãî áëàãîðîäñòâà,
ÿêèìè çàâæäè ïðèêðàøàºòüñÿ
ñïðàâæíÿ ã³äí³ñòü”. Ó öåé ÷àñ
â³äáóâàºòüñÿ óêðàé áîëþ÷å äëÿ
êè¿âñüêîãî íàì³ñíèêà ñóïåðíèö-
òâî ç Ïîòüîìê³íèì, ÿêèé ïðîâî-
äèâ ñóìíîçâ³ñíå äëÿ óêðà¿íñüêî-
ãî äóõîâåíñòâà “ñêîðî÷åííÿ
øòàò³â”, ùî íàñïðàâä³ îçíà÷àëî
çàêðèòòÿ óêðà¿íñüêèõ ìîíàñòè-
ð³â ³ “â³äáèðàííÿ” ìîíàñòèð-
ñüêèõ çåìåëü “ó êàçíó”. Ðóì’ÿí-
öåâó âäàëîñÿ â³äñòîÿòè ÷èìàëî
êè¿âñüêèõ ñâÿòèíü ³, ïîïðè ïî-
òüîìê³íñüêó ³íòðèãó, äîáðå ï³ä-
ãîòóâàòè ì³ñòî äî á³ëüø í³æ
òðüîõì³ñÿ÷íîãî ïåðåáóâàííÿ ³ì-
ïåðàòðèö³ ç ÷èñëåííîþ ñâèòîþ.

Ìåìóàðèñòè ïèñàëè ïðî íüî-
ãî, ùî “âèðîñëèé â Ìàëîðîñ³¿”
ãðàô “áóâ òàêèé ïðèâ’ÿçàíèé äî
ñâîº¿ áàòüê³âùèíè, ùî, çóñòð³â-
øè çåìëÿêà, ïðàãíóâ ïðèãîëó-
áèòè éîãî âñ³ìà ñèëàìè. ² òàê
ïðîñëàâèâñÿ ñâîºþ ëþáîâ’þ äî
Ìàëîðîñ³¿, ùî êîæåí óðîäæå-
íåöü ¿¿, ïðè¿õàâøè äî Ïåòåðáóð-
ãà, ìàâ ãðàôà ÐóìÒÿíöåâà çà
íàéë³ïøîãî ïîêðîâèòåëÿ. ²íîä³,
ïî÷óâøè ìàëîðóñüêó âèìîâó, â³ä
ÿêî¿ ñàì íå çì³ã â³äó÷èòèñÿ, ðà-
ä³â íåìîâ äèòèíà”.

Ïîìåð Ðóì’ÿíöåâ 8 ãðóäíÿ
1796-ãî â ñâîºìó ìàºòêó Òàøà-
í³ ï³ä Êèºâîì ³ áóâ ïîõîâàíèé
ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³. Ï³ñ-
ëÿ ñìåðò³ ãðàôà çíàéøëè â éî-
ãî êàá³íåò³ ñåðåä ïàïåð³â ïàêåò
ç íàïèñîì: “Ñòîñóºòüñÿ îñîáèñ-
òî ìåíå”. Äóìàëè, ùî öå çàïî-
â³ò, òà, êîëè â³äêðèëè, çíàéøëè
äâà ëèñòè: îäèí áóâ â³ä ³ìïåðàò-
ðèö³, ÿêà ïðîïîíóâàëà éîìó ñàí
ãåòüìàíà, äðóãèé ì³ñòèâ ñêðîì-
íó â³äìîâó Ðóìÿíöåâà ³ ïðîõàí-
íÿ çàì³íèòè çâàííÿì ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðà

Ïîøóêàòè ó ñîá³ öàðñüêó êðîâ
ìîæíà â ãàëåðå¿ “Ëàâðà”
²ñìåò Øåéõ Çàä³ âïåðøå â Êèºâ³ ïðåäñòàâëÿº ñâîº ìèñòåöòâî

Ïàí ²âàí, çäàºòüñÿ, çîñåðå-
äæóº â ñâî¿é ïåðñîí³ âñ³ ïàðà-
äîêñè â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³¿ — äî
òàêîãî ñòóïåíÿ, ùî êîëè á íå
ëèñòóâàííÿ ²ñìåòà ç öèì óêðà-
¿íîìîâíèì ñïàäêîºìöåì êðèì-

ñüêî-òàòàðñüêîãî òðîíó, â éîãî
ðåàëüí³ñòü ïîâ³ðèòè áóëî á
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Ó ñâ³ò³
²ñìåòà òàêèõ ïàðàäîêñ³â ìîðå.
²ñìåò, çã³äíî ç âëàñíîþ ëåãåí-
äîþ, ä³º íå ñàìîñò³éíî — â³í

ïîçèö³îíóº ñåáå ëèøå ñêðîìíèì
âàñàëîì òðîíó Ã³ðå¿â, äî â³äíîâ-
ëåííÿ ÿêîãî í³áèòî ïðàãíå. Ãà-
ëåðåÿ “Êðèìñüêå õàíñòâî”, ÿêó,
çà ëåãåíäîþ, ïðåäñòàâëÿº õó-
äîæíèê,— öå ïåðåñóâíà ³íñòè-
òóö³ÿ, ÿêà, çà çàäóìîì, ïîâèííà
ìàíäðóâàòè âñë³ä çà õàíñüêèì
äâîðîì ó âñ³õ éîãî íîìàäè÷íèõ
ïåðåñóâàííÿõ.

Àâòîðñüêèé ì³ô ²ñìåòà Øåéõ
Çàä³ äóæå ö³ë³ñíèé. Â³í ñõîæèé
íà ÷àð³âíó øêàòóëêó, ïîâíó äè-
âîâèæíèõ ñêàðá³â. Ðîçïî÷àâøè
³íòåðâåíö³þ â ñòîëèöþ ç ðîç-
ãîðòàííÿ ñâîº¿ “àðò-þðòè” íà
êè¿âñüêîìó êíèæêîâîìó ôîðó-
ì³ ³ ó÷àñò³ â áàãàòüîõ ðåã³îíàëü-
íèõ àðò-ôåñòàõ, ²ñìåò ïðèéøîâ
äî ìàñøòàáí³øîãî é ö³ë³ñí³øî-
ãî ïðîåêòó. Âèñòàâêà ²ñìåòà
Øåéõ Çàä³ â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ “Ëàâðà” — öå
ïåðøà ïåðñîíàëüíà åêñïîçèö³ÿ

òâîð³â õóäîæíèêà â ñòîëèö³.
Ïîºäíóþ÷è åëåìåíòè êîíòåì-

ïîðàðè àðòó ³ ëîêàëüíîãî êðèì-
ñüêî-òàòàðñüêîãî “ï³ä´ðóíòÿ”,
²ñìåò ïðîïîíóº ãëÿäà÷åâ³ ïðèé-
íÿòè éîãî ïðàâèëà ãðè é çðîáè-
òè çàõîïëèâó åêñêóðñ³þ ïî ãàëå-
ðå¿, ùî ñòàëà íà ÷àñ ïðîåêòó
ñòàâêîþ ãàëåðå¿ “Êðèìñüêå
Õàíñòâî”. “Êèëèì-ñàìîë³ò äëÿ
Éîçåôà Áîéñà”, “Ìîá³ëüíà òðè-
áóíà ìîíàðõà”, “Òðîí õàë³-
ôà” — êîæíà ³íñòàëÿö³ÿ àáî îá’-
ºêò ²ñìåòà íåñå â ñîá³ çâ’ÿçîê ç
ãîëîâíîþ òåìîþ — êîíöåïòó-
àëüíîþ ñàìîáóòí³ñòþ êóëüòóðè
íîìàä³â. Ó Êèºâ³ àðò-êîíöåïòè
²ñìåòà ìàþòü äóæå ñâ³æèé âè-
ãëÿä. Âîíè åêçîòè÷í³ — õóäîæ-
íèê ç éîãî ìàí³ÿìè ñïðàâä³ âè-
äàºòüñÿ íåñòàíäàðòíèì íà òë³
ñòîìëåíèõ óñï³õîì ç³ðîê óêðà¿í-
ñüêîãî êîíòåìïîðàðè-àðòó.

Ïðîñò³ð ôàíòîìíîãî â³äíîâ-

ëåííÿ òðîíó êðèìñüêèõ õàí³â,
ñêîíñòðóéîâàíèé ²ñìåòîì,— öå
îäèí ³ç “ìîæëèâèõ ñâ³ò³â”, ÿêèé,
çà ñëîâàìè àâòîðà, êð³ì óñüîãî
³íøîãî, º ìîäåëëþ ñòðóêòóðè
ö³ííîñòåé íà ñó÷àñíîìó åòàï³.
Àäæå, íà äóìêó ²ñìåòà Øåéõ Çà-
ä³, “ìàéáóòíº ìîæíà ïîáà÷èòè
ò³ëüêè ó ìèíóëîìó”. À â ãàëåðå¿
“Ëàâðà” ìîæíà ïîáà÷èòè ùå é
ìàñó ö³êàâèõ îá’ºêò³â — òàêèõ,
ÿê ðîäîâà òàìãà Ã³ðå¿â, êîòðà
ñèìâîë³÷íî çàòâåðäæóº ïðàâî
ö³º¿ äèíàñò³¿ íà ïðåñòîë ³ìïåð³¿
Îñìàíà, àáî ñïðàâæí³ñ³íüêèé
ãàðåì — ³íòèìíó çîíó õàíñüêî-
ãî äâîðó, öåíòðîì ÿêî¿ º ³íñòà-
ëÿö³ÿ “Îá’ºêò äëÿ òåñòóâàííÿ
ïðèíöåñ”. Ç ¿¿ äîïîìîãîþ â³ä-
â³äóâà÷êè ãàëåðå¿ çìîæóòü ïåðå-
â³ðèòè ñåáå íà íàÿâí³ñòü öàð-
ñüêî¿ êðîâ³. Âñ³ îõî÷³ ïðîòåñòó-
âàòèñÿ öå ìàþòü çðîáèòè äî 13
ëèñòîïàäà â ãàëåðå¿ “Ëàâðà”

Ëåñÿ ØÅËÅÑÒ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні в Київсь ій місь ій алереї мистецтв “Лав-
ра” б де представлено твори римсь о о х дожни а
Ісмет Шейх Заді. Генеральний спонсор прое т
омпанія Kenwood-Delonghi У раїна. Митець ба ато
ро ів онстр ює власний міф. У світі, прид маном
або, точніше, зібраном Ісметом я онстр тор з
ос ол ів реальності, всі події зосереджено на сим-
волічній осі Бахчи — Париж, де Бахчисарай вист -
пає в ролі прабать івщини римсь ої династії Гіреїв,
а Париж — це місце проживання одно о з останніх
представни ів цієї династії — ч дово о персонажа
Івана Гірея.
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б�дівництва.
Прое�том
передбачено
б�дівництво
ба�ато-

поверхових
б�дин�ів
на
земельній
ділянці
2,78
�а
з
об’є�тами
соціаль-

но-��льт�рно�о
 призначення
 та
 підземним
 пар�ін�ом
 на
 373
м/м.

Б�дівництво
 б�де
 здійснюватись
 �
 2
 чер�и.
Для
 теплопостачання

житлових
 б�дин�ів
 прое�том
 передбачено
 дві
 автономні
 �отельні,

оснащені
с�часними
�азовими
�отлами.

Фа�тори,�що�впливають�на�стан�нав�олишньо�о�середовища�з

�рах�ванням� можливості� вини�нення� надзвичайних� е�оло�ічних

сит�ацій:

� Атмосферне
повітря
—
при
е�спл�атації
об’є�та
в
атмосфер�
б�д�ть

надходити
ви�иди
забр�днюючих
речовин
з
димовими
�азами
�азових

�отлів
та
автомобілів
підземно�о
пар�ін��.
Завдя�и
технічном�
рішен-

ню
прое�т�
ви�иди
забр�днюючих
речовин
мінімальні
і
не
перевищ�-

ють
норм�
ГДК.

� Геоло�ічне
середовище
—
вплив
в
межах
нормативів.

� На
поверхневі
та
підземні
води
—
не
впливає
(передбачено
тверде
ас-

фальтобетонне
по�риття
дорі�,
під’їздів).

� На
�р�нти
—
не
впливає
(рослинний
�р�нт
знімається).

� На
рослинний
світ
вплив
незначний.
Прое�том
озеленення
передба-

чено
висад��
дерев
цінних
та
інших
порід,
��щів.

� На
соціальне
середовища
впливає
позитивно.

� На
техно�енне
середовище
не
впливає
в
зв’яз��
з
йо�о
відс�тністю
в

районі.
Від���и
та
пропозиції
надсипати
за
адресою:
КП
“Спецжитло-

фонд”,
04071,
м.
Київ,
в�л.
Оболонсь�а,
34
(тел.
417-07-42).

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.
 Нер�хоме
 майно
 за�альною
 площею

11,70
м2 —
нежиле
приміщення
підвал�
та
чо-

тири
антено-місця
на
дах�
б�дівлі,
розташо-

ване
 за
 адресою:
м.
 Київ,
 в�л.
Леонтовича,

11,
що
переб�ває
на
балансі
Державно�о
за-

�лад�
 “Київсь�ий
�оледж
зв’яз��”;
ор�ан
�п-

равління
—
Міністерство
транспорт�
та
зв’яз-

��
У�раїни.


Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати� становить� 3958,91� �рн� без� ПДВ

(базовий�місяць�розрах�н���—�вересень

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

ня� �� підвальном�� приміщенні� теле�о-

м�ні�аційно�о� обладнання�—� 7,70 �в. м

та� чотирьох� антено-фідерних� пристроїв

на�дах��—�4,0��в.�м.

У
подальшом�
орендна
плата
підля�ає
�о-

ри��ванню
на
щомісячні
інде�си
інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

- найбільший
запропонований
розмір
місяч-

ної
орендної
плати;

- відповідність
запропонованій
меті
ви�ори-

стання;

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

н�
оцін��
замовни��
оцін�и;

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

реможець
 �он��рс�
 зобов’язаний
 надати

�з�оджений
з
Балансо�трим�вачем
висно-

во�
щодо
стан�
майна;

- стро�
оренди
—
1
рі�;

- заборона
приватизації
та
переход�
права

власності
на
орендоване
майно
третім
осо-

бам;

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

�о
частини
�
с�боренд�
та
надання
третім

особам
права
�орист�вання
об’є�том;

- �тримання
 об’є�та
 �
 відповідності
 до

санітарно-е�оло�ічних
 та
 протипожежних

норм;

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

про
 відш�од�вання
 витрат
 на
 �тримання

орендовано�о
майна
та
надання
�ом�наль-

них
посл��
орендарю;

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

бов’язання,
зазначені
�
до�оворі
оренди;

- �
повном�
обсязі
ви�он�вати
�сі
забов’язан-

ня,
зазначені
�
до�оворі
оренди
та
спільно-

м�
листі
Міністерства
транспорт�
та
зв’яз��

У�раїни
та
Фонд�
державно�о
майна
У�раїни

№1910/16/10-07/10-16-7093
 від
 03.05.

2007 р.
з�ідно
з
чинним
за�онодавством;

- 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
момент�

підписання
до�овор�
в
розмірі
не
менше,

ніж
потрійна
орендна
плата
за
перший
(ба-

зовий)
місяць
оренди,
я�ий
вноситься
в
ра-

х�но�
плати
за
три
останніх
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:

� нотаріально
посвідчена
�опія
ліцензії,
ви-

даної
Національною
�омісією
з
питань
ре-

��лювання
зв’яз��
У�раїни;

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

належить
до
державної
власності,
із
зазна-

ченням
 наймен�вання,
місцезнаходження

(місця
проживання)
та
платіжних
ре�візитів

заявни�а,
 інформації
 про
за�альн�
площ�

об’є�та
оренди;

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

відповідає
типовом�
до�овор�
оренди,
за-

твердженом�
на�азом
Фонд�
державно�о

майна
У�раїни
№1329
від
09.08.2007р.,
з

розрах�н�ом
орендної
плати
та
врах�ван-

ням
зобов’язань
(пропозицій)
щодо
ви�о-

нання
�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�ово-

р�),
 свідоцтва
 про
 державн�
 реєстрацію,

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

орендаря
—
юридичної
особи
до
ЄДРПОУ,

�опія
 свідоцтва
 про
 реєстрацію
 платни�а

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

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

подат��;
�опія
ліцензії
на
здійснення
юри-

дичною
особою
о�ремо�о
вид�
діяльності

(за
наявності
та�о�о);

- до��менти,
що
посвідч�ють
повноваження

представни�а
юридичної
особи;

- відомості
про
фінансове
становище
(пла-

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

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

бор�ованостей;

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

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

�р�тство;

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

бами:

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

ни�а
�он��рс�
(паспорт
(стор.
1,
2,
11)
то-

що),
 або
 належним
 чином
 оформлен�

довіреність,
видан�
представни��
фізичної

особи;

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

про
реєстрацію
фізичної
особи
я�
с�б’є�та

підприємниць�ої
діяльності,
свідоцтво
про

сплат�
єдино�о
подат��
або
свідоцтво
про

реєстрацію
 платни�а
 ПДВ
 (нотаріально

посвідчені);

- де�ларацію
 про
 доходи
 (звіт
 про
фінан-

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

ництва).

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�овор�

оренди�(в�разі�наявності).

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

приймаються
протя�ом
20
�алендарних
днів

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

приватизації”
 до
 16.00
 останньо�о
 дня

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

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

ділення
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
�часни�а
�он��рс�
та

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

�трим�вач).

Кон��рс
б�де
проведено
о
12.00
на
22-й
�а-

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

“Відомості
приватизації”
за
адресою:
м.
Київ,

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

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

Ознайомитись
з
об’є�том
оренди
можна
в

робочі
дні
за
місцем
йо�о
розташ�вання.

Додат�ов�
 інформацію
можна
отримати
�

відділі
��ладання
до�оворів
оренди
державно-

�о
нер�хомо�о
майна
ре�іонально�о
відділен-

ня
ФДМ
У�раїни
по
м.
Києв�
або
за
телефо-

ном
(8044)
235-05-28.

ІНФОРМАЦІЯ

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

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

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1.
Нежиле
приміщення
б�дівлі,
за�аль-

ною
площею
43,00
�в.
м,
що
переб�ває

на
балансі
Центрально�о
�оспіталю
МВС

У�раїни
 за
 адресою:
м.
 Київ,
 в�л.
 Бер-

дичівсь�а,
 1;
 ор�ан
 �правління
 —

Міністерство
 вн�трішніх
 справ
 У�раїни.

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати�становить�309,39��рн�без�ПДВ

(базовий�місяць�розрах�н���—�вере-

сень�2008�р.),�мета�ви�ористання�—

надання�рит�альних�посл��.

У
подальшом�
орендна
плата
підля�ає

�ори��ванню
 на
 щомісячні
 інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший
 запропонований
 розмір

місячної
орендної
плати;

� відповідність
запропонованій
меті
ви-

�ористання;

� �омпенсація
�оштів
за
ви�онаний
звіт

про
 незалежн�
 оцін��
 замовни��

оцін�и;

� на
момент
��ладення
до�овор�
орен-

ди
переможець
�он��рс�
зобов’язаний

надати
�з�оджений
висново�
балансо-

�трим�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
пла-

та
за
перший
(базовий)
місяць
орен-

ди,
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;

- с�боренда
за
дозволом
орендодавця,

балансо�трим�вача.

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,

інформації
про
за�альн�
площ�
об’є�та

оренди;

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

відповідає
типовом�
до�овор�
оренди,

затвердженом�
 на�азом
Фонд�
 дер-

жавно�о
 майна
 У�раїни
 №1329
 від

09.08.2007
р.,
з
розрах�н�ом
орендної

плати
 та
 врах�ванням
 зобов’язань

(пропозицій)
 щодо
 ви�онання
 �мов

�он��рс�.

2.�Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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�и
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
фінан-

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

приємництва).

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

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

��рсі
 приймаються
 протя�ом
 20
 �ален-

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

“Відомості
приватизації”
до
16.00
остан-

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

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

Ре�іональне
відділення
Фонд�
державно-

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

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

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

них
осіб,
в
разі
наявності)
із
зазначенням

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

ди
(адреса,
площа,
балансо�трим�вач).

Кон��рс
б�де
проведено
о
10.00
на
22-

й
�алендарний
день
після
оп�блі��вання

в
�азеті
“Відомості
приватизації”
за
адре-

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

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

ляє
К�чер��а
Дмитра
Ві�торовича,
я�ий
зареєстро-

ваний:
м.
Київ,
просп.
Мир�,
14,
�в.
25,
про
те,
що

13.11.2008
ро��
об
11.00
Дніпровсь�им
районним
с�-

дом
м.
Києва
 за
адресою:
м.
Київ,
 в�л.
Кошиця,
5

�аб.
102
б�де
проводитися
роз"ляд
цивільної
справи

за
 позовом
 К�чер��
 С.П.
 до
 К�чер��
 Д.В.
 про

збільшення
розмір�
аліментів.

Дана
особа
ви�ли�ається
 в
 с�дове
 засідання
в

я�ості
відповідача.

У
випад��
неяв�и
К�чер��а
Д.В.
в
с�дове
засідан-

ня,
справ�
б�де
роз"лян�то
�
відс�тність
відповідача.

С�ддя
Беспалов
О.О.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�(м.
Київ,
в�л.
Хрещати�,
42-а,
�аб.
24)

повідомляє,
що
справа
за
позовом
ЗАТ
“Кредит
Європа
Бан�”
до
К�ниць�ої
Оль-

"и
К�зьмівни,
я�а
знаходиться
за
адресою:
м.
Київ,
пр-т
Мая�овсь�о"о,
72-Б,
�в. 6,

Урс�ля�
Сер"ія
Михайловича,
я�ий
знаходиться
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Хар�івсь�е

шосе
176-б,
�в.
80,
Костен�о
О�сани
Оле�сандрівни,
я�а
знаходиться
за
адресою:

Києво-Святошинсь�ий
 р-н,
 с.
 Південна
Борща"ів�а,
 в�л.
 Кошово"о,
 130,
 про

розірвання
�редитно"о
до"овор�
та
стя"нення
забор"ованості,
призначена
до
роз-

"ляд�
на
13.11.08
р.
о
12.45.

В
разі
неяв�и
в
с�дове
засідання
відповідача,
справа
б�де
роз"лян�та
�
йо"о

відс�тність,
відповідно
до
ст.
169
ЦПК
У�раїни.

С�ддя
Остапч��
Т.В.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає
відповідача
Яро-

шович
А.М.,
місце
реєстрації:
м.
Київ,
в�л.
Ломоносова,
8,
�в.
34
в

с�дове
засідання
на
12.11.2008
р.
на
13.45
�
справі
за
позовом
ВАТ

“Бан�-Фінанси”
до
Ярошович
А.М.
про
стя"нення
забор"ованості.

Адреса
с�д�:
м.
Київ,
в�л.
П.
Потєхіна,
14-А,
�аб.
24.

С�ддя
В.А.
Неж�ра

КП�ШЕУ�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва�

здійснює�продаж�майна:

� Автомобіль
спеціальний
вантажний
ЗИЛ-431412,
1994
р.
в.;

� Автомобіль
спеціальний
вантажний
ЗИЛ-138А
,
1986
р.
в.;

� Автомобіль
спеціальний
вантажний
ЗИЛ-431612
,
1986
р.
в.;

� Мі�роавтоб�с
РАФ-22038
,
1993
р.
в.

Автомобілі
потреб�ють
ремонт�.
Ціна
до"овірна.
Тел.�468-12-50.

Печерсь�ий� районний� с�д�м.� Києва� ви�ли�ає
Бондарен�а
Тихона

Михайловича
�
с�дове
засідання
в
я�ості
відповідача,
�
цивільній
справі

№2-2874/08
за
позовом
ВАТ
“Кредитпромбан�”
про
розірвання
�редитно-

"о
 до"овор�
 та
 стя"нення
 забор"ованості,
 я�е
 відб�деться
 12.11.08
 р.

о 12.00,
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Хрещати�,
42-а,
�аб.
24,
під
"олов�ван-

ням
с�дді
Остапч��
Т.В.

Роз’яснюємо,
що
�
разі
неяв�и
в
с�дове
засідання
без
поважних
причин

або
неповідомлення
с�д
про
причини
неяв�и,
справ�
б�де
роз"лян�то
�
ва-

ш�
відс�тність
відповідно
ст.
169
ЦПК
У�раїни.

� Посвідчення
лі�відатора
на

ЧАЕС,
�ате"орія
2, серія
А,

№ 203337
на
ім’я
Столяра

Володимира
Оле�сандро-

вича
вважати
недійсним.

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
6,83
�в.
м,
що
переб�ває
на
балансі

Державно"о
 �ніверситет�
 інформаційно-

�ом�ні�аційних
 техноло"ій
 за
 адресою:

м. Київ,
в�л.
Солом’янсь�а,
7-а;
ор"ан
�п-

равління
—
Міністерство
 транспорт�
 та

зв’яз��
 У�раїни.
 Почат�овий� розмір

місячної� орендної� плати� становить

255,47��рн.�без�ПДВ�(базовий�місяць

розрах�н���—�вересень�2008�р.),�ме-

та�ви�ористання�—�розміщення�тор�о-

вельно�о� об’є�та� з� продаж�� продо-

вольчих� товарів,� �рім� товарів� піда�-

цизної��р�пи.

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�онаний
 звіт

про
незалежн�
оцін��
замовни��
оцін�и;

� на
момент
��ладення
до"овор�
орен-

ди
переможець
�он��рс�
зобов’язаний

надати
�з"оджений
висново�
балансо-

�трим�вача
 та
 орендаря
щодо
 стан�

майна;

� стро�
оренди
—
1
рі�;

� відш�од�вання
 орендарем
 подат��
 на

землю;

� �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
 ос-

танні
місяці
оренди.

Додат�ові�вимо�и�щодо��мов�до�о-

вор��оренди:

- заборона
с�боренди,
заборона
прива-

тизації
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�Фон-

д�� 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,
 місце-

знаходження
 (місця
 проживання)
 та

платіжних
ре�візитів
заявни�а,
 інфор-

мація
 про
 за"альн�
 площ�
 об’є�та

оренди;

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

відповідає
типовом�
до"овор�
оренди,

затвердженом�
 на�азом
Фонд�
 дер-

жавно"о
 майна
 У�раїни
№
 1329
 від

09.08.2007
р.,
з
розрах�н�ом
орендної

плати
 та
 врах�ванням
 зобов’язань

(пропозицій)
 щодо
 ви�онання
 �мов

�он��рс�;

- �опія
ліцензії
на
здійснення
�часни�ом

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

2.�Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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
—
юридичної

особи
до
ЄДРПОУ,
�опія
свідоцтва
про

реєстрацію
платни�а
подат��
на
дода-

н�
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
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

підприємництва).

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви
та
до��менти
на
�часть
�
 �он-

��рсі
 приймаються
 протя"ом
 20
 �ален-

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

зеті
 “Відомості
 приватизації”
 до
 16.00

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

сою:
 01032,
 м.
 Київ,
 б�льв.
Шевчен�а,

50-Г,
Ре"іональне
відділення
Фонд�
дер-

жавно"о
 майна
 У�раїни
 по
 м.
 Києв�,
 в

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

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

(для
фізичних
 осіб,
 в
 разі
 наявності)
 із

зазначенням
назви
�часни�а
�он��рс�
та

об’є�та
оренди
(адреса,
площа,
балан-

со�трим�вач).

Кон��рс
б�де
проведено
о
10.00
на
22-й

�алендарний
 день
 після
 оп�блі��вання
 в

"азеті
 “Відомості
 приватизації”
 за
 адре-

сою:
 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
49,10
�в.
м
(на
2-ом�
поверсі
"�р-

тожит��
№
6),
що
переб�ває
на
балансі

Київсь�о"о
 національно"о
 �ніверситет�

техноло"ій
 та
 дизайн�
 за
 адресою:

м. Київ,
 в�л.
 Кі�відзе,
 11-б;
 ор"ан
 �п-

равління
—
Міністерство
 освіти
 і
 на��и

У�раїни.


Почат�овий�розмір�місячної�оренд-

ної�плати�становить�342,63��рн.�без

ПДВ� (базовий� місяць� розрах�н��� —

вересень�2008�р.),�мета�ви�ористан-

ня�—�розміщення�пральні�за�ально�о

�орист�вання.

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�онаний
 звіт

про
незалежн�
оцін��
замовни��
оцін�и;

� на
момент
��ладення
до"овор�
орен-

ди
переможець
�он��рс�
зобов’язаний

надати
�з"оджений
висново�
балансо-

�трим�вача
 та
 орендаря
щодо
 стан�

майна;

� стро�
оренди
—
1
рі�;

� �тримання
 об’є�та
 �
 відповідності
 до

санітарно-е�оло"ічних
 та
 протипожеж-

них
норм;

� по"одження
 орендарем
 продовження

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

�повноваженим
 �правляти
 державним

майном;

� переможець
 �он��рс�
 зобов’язаний

сплатити
 завдато�
 протя"ом
10
днів
 з

момент�
підписання
до"овор�
в
розмірі

не
менше
ніж
потрійна
орендна
плата
за

перший
(базовий)
місяць
оренди,
я�ий

вноситься
 в
 рах�но�
 плати
 за
 три
 ос-

танні
місяці
оренди.

Додат�ові�вимо�и�щодо��мов�до�о-

вор��оренди:

- заборона
приватизації
та
переход�
пра-

ва
 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�Фон-

д�� 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

09.08.2007
р.,
з розрах�н�ом
орендної

плати
 та
 врах�ванням
 зобов’язань

(пропозицій)
 щодо
 ви�онання
 �мов

�он��рс�;

- �опія
ліцензії
на
здійснення
�часни�ом

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

2.�Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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
—
юридичної

особи
до
ЄДРПОУ,
�опія
свідоцтва
про

реєстрацію
платни�а
подат��
на
дода-

н�
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
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

підприємництва).

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

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

приймаються
 протя"ом
 20
 �алендарних

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

мості
 приватизації”
 до
 16.00
 останньо"о

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

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

не
 відділення
Фонд�
 державно"о
майна

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

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

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

явності)
 із
 зазначенням
 назви
 �часни�а

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

ща,
балансо�трим�вач).

Кон��рс
 б�де
 проведено
 о
 10.00
 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
121,73
�в.
м
(на
2-ом�
поверсі
ла-

бораторно"о
�орп�с�
цех�
полімерів),
що

переб�ває
 на
 балансі
 Е�сперименталь-

но-�онстр��торсь�о"о
бюро
НДІБК
за
ад-

ресою:
м.
Київ,
в�л.
Виборзь�а,
86;
ор-

"ан
�правління
—
Міністерство
ре"іональ-

но"о
розвит��
та
б�дівництва
У�раїни.


Почат�овий�розмір�місячної�оренд-

ної�плати�становить�7515,87��рн.�без

ПДВ� (базовий� місяць� розрах�н���—

вересень�2008�р.),�мета�ви�ористан-

ня�—�розміщення�офіс�.

У
подальшом�
орендна
плата
підля"ає

�ори"�ванню
 на
 щомісячні
 інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший
 запропонований
 розмір

місячної
орендної
плати;

� відповідність
запропонованій
меті
ви-

�ористання;

� �омпенсація
�оштів
за
ви�онаний
звіт

про
 незалежн�
 оцін��
 замовни��

оцін�и;

� на
момент
��ладення
до"овор�
орен-

ди
переможець
�он��рс�
зобов’язаний

надати
�з"оджений
висново�
балансо-

�трим�вача
 та
 орендаря
щодо
 стан�

майна;

� 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�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,
місцезна-

ходження
 (місця
проживання)
 та
пла-

тіжних
ре�візитів
 заявни�а,
 інформація

про
за"альн�
площ�
об’є�та
оренди;

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

відповідає
типовом�
до"овор�
оренди,

затвердженом�
 на�азом
Фонд�
 дер-

жавно"о
 майна
 У�раїни
 №1329
 від

09.08.2007
р.,
з
розрах�н�ом
орендної

плати
 та
 врах�ванням
 зобов’язань

(пропозицій)
 щодо
 ви�онання
 �мов

�он��рс�;

- �опія
ліцензії
на
здійснення
�часни�ом

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

2.�Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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
—
юридичної

особи
до
ЄДРПОУ,
�опія
свідоцтва
про

реєстрацію
платни�а
подат��
на
дода-

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

про
взяття
на
облі�
платни�а
подат��;

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

ження
представни�а
юридичної
особи;

- відомості
 про
фінансове
 становище

(платоспроможність)
�часни�а
�он��р-

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

торсь�ої
забор"ованостей;

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

що
щодо
 ньо"о
 не
 пор�шено
 справ�

про
бан�р�тство;

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

бами:

- �опію
до��мента,
що
посвідч�є
особ�

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

2,
 11)
 тощо),
 або
 належним
 чином

оформлен�
довіреність,
видан�
пред-

ставни��
фізичної
особи;

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

тво
про
реєстрацію
фізичної
особи
я�

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

свідоцтво
про
сплат�
єдино"о
подат��

або
свідоцтво
про
реєстрацію
платни-

�а
ПДВ
(нотаріально
посвідчені);

- де�ларацію
 про
 доходи,
 (звіт
 про

фінансові
рез�льтати
с�б’є�та
мало"о

підприємництва).

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

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

приймаються
протя"ом
20
 �алендарних

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

мості
 приватизації”
 до
 16.00
останньо"о

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

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

не
 відділення
Фонд�
державно"о
майна

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

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

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

явності)
 із
 зазначенням
назви
 �часни�а

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

ща,
балансо�трим�вач).

Кон��рс
б�де
проведено
о
10.00
на
22-й

�алендарний
день
після
оп�блі��вання
в

"азеті
“Відомості
приватизації”
за
адре-

сою:
 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.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2956

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  5 листопада 2008

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО
“Свобода”, народний деп тат
IV с ли ання:
— По-перше, про жіно по ано

оворити не можна, навіть я що
вони роблять те, про що с азано
вище. По-др е, вони мають ціл-
овите право робити та , я вва-
жають за потрібне. А ф н ція чо-
лові а — до оджати жінці!

Юрій ТОПЧІЙ, письменни :
— Це треба в жіно запитати,

вони точно знають, що роблять.
Традиційно арб з дають. На мою
д м , достатньо мати охан лю-
дин , я ти любиш і я а тебе лю-
бить, і з неї “тя н ти” роші. Це і
ле ше, і приємніше. А арб з —
образа шан вальни . Гарб з, я

відомо, здатний очищ вати ор а-
нізм, а отже і ш ір , обличчя стає
арним, без прищів, людина х д-
не. Це та само я : “Рідний, по-
бриз айся оде олоном спочат ,
а потім сватайся”. Це, принаймні,
з то о, що я знаю.

Ірина КУЛЬБАБА, телевед
ча:
— Я д маю, що все одраз ! За-
алом жін а має охати одно о
чолові а, інші мож ть б ти її др -
зями. Від них можна приймати
подар н и, але недоро і, бо до-
ро і зобов’яз ють. Чолові а ж,
я ий подобається, потрібно три-
мати на дистанції, до и не пере-
онаєшся серйозності йо о на-
мірів.

ßêùî æ³íêà íå ëþáèòü
ìóæ÷èíó, âîíà...

Леонід ГРАЧ, народний деп тат:
— У мої сіті потрапила золота риб а, я а 40 ро ів то-

м стала моєю др жиною, її ім’я — Валентина. І доте-
пер вона переб ває цих “сітях”. А я що ж оворити
про стос н и між людьми, то я не сприймаю тих, хто
ви ористов є сіті, хоче, щоб інші від ньо о залежали.
Я за від риті людсь і стос н и з висо им рівнем мо-
ральності та д х . Зневажаю тих, хто зрадж є, б’є ин-
джалом спин чи робить щось подібне. Це не в мо-
їх правилах.

Лесь ПОДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ, письменни :
— Я оловним чином на спін рибалю, а не сіті роз-

ставляю — це бра оньєрство. Та само і в житті. І на
спін хтось-та и попадався — особи протилежної статі.

Рад ПОКЛІТАРУ, балетмейстер, ерівни теат-
р “Київ модерн-балет”:
— Я д же сподіваюся, що в сіті мо о театр “Київ

модерн-балет” потрапив 21 талановитий артист бале-
т ! А та ож що я потрапив сіті їхньо о талант ! І це
взаємно!

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— Це запитання с ладне. Мож с азати, що з сіх,

хто потрапляв мої сіті, лишилися тіль и др зі та лю-
ди, я их я люблю і цін ю. З о ляд на мою професію і
спосіб життя я постійно переб ваю в р сі та знайом-
люся з різними людьми, серед я их др зями залишаю-
ться неба ато. Причом це і політи и, і зір и, і люди
абсолютно різних професій.

Õòî ïîòðàïèâ ó âàø³ ñ³ò³?

Êèÿíêè ñõèëüí³
áðàòè ãðîø³, 
í³æ äàâàòè ãàðáóçà
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Âîðîã êè¿âñüêèõ
áðàêîíüºð³â
Ïðåçèäåíò Ãðîìàäè ðèáàëîê Óêðà¿íè Àíäð³é 
Íåë³ïà ñïàëèâ ïðè÷åï áðàêîíüºðñüêîãî çíàðÿääÿ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на березі Київсь о-
о водосховища ромад-
сь і природозахисни и
п блічно спалили причеп
бра оньєрсь о о знаряд-
дя. Саме стіль и неза-
онних сіто б ло вил че-
но лише за останній мі-
сяць на иївсь их водой-
мах. Аби ефе тивніше
боротися зі злочинним
винищенням природи,
ромадсь і а тивісти ви-
ма ають надати їм офі-
ційний стат с.

Ó÷îðà íà áåðåç³ Êè¿âñüêîãî âî-
äîñõîâèùà ãðîìàäñüê³ ïðèðîäî-
çàõèñíèêè ïóáë³÷íî ñïàëèëè ïðè-
áëèçíî òðè ñîòí³ ñ³òîê òà ³íøîãî
áðàêîíüºðñüêîãî çíàðÿääÿ. Àêòè-
â³ñòè ïðèðîäîîõîðîííèõ îðãàí³-
çàö³é Êèºâà íà ÷îë³ ç ïðåçèäåí-
òîì Âñåóêðà¿íñüêîãî ðèáîëîâíî-
ãî ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ Ãðî-
ìàäà ðèáàëîê Óêðà¿íè Àíäð³ºì
Íåë³ïîþ âëàøòóâàëè öþ äåìîí-
ñòðàòèâíó àêö³þ, àáè ïðèâåðíó-
òè óâàãó êèÿí äî ñèòóàö³¿ íà âî-
äîéìàõ. Â óìîâàõ â³ëüíî¿ åêîíî-
ì³êè áðàêîíüºðñòâî åâîëþö³îíó-
âàëî, é íèí³øí³é âîðîã ïðèðî-
äè — öå íå ä³äóñü-ëþáèòåëü ³ç ñ³ò-
êîþ, à çíà÷íî ìàñøòàáí³øå ÿâè-
ùå. “Âèêîðèñòîâóþòü øâèäê³ñí³
êàòåðè ç ñóïóòíèêîâèì òà ã³äðî-
íàâ³ãàö³éíèì îáëàäíàííÿì. Öå
âæå íåëåãàëüí³ àðò³ë³, îñíàùåí³
âñ³ìà çàñîáàìè ïåðåðîáêè òà ðå-
àë³çàö³¿ ðèáè, ÿêà ïîòðàïëÿº ó ìà-
ãàçèíè çà ô³êòèâíèìè äîêóìåíòà-
ìè”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïàí
Íåë³ïà.

Çà ñëîâàìè ðèáîçàõèñíèê³â,
ÿêùî ïðèáóòêè áðàêîíüºð³â ïî-
ñò³éíî çìåíøóþòüñÿ, òî â íèõ
áóêâàëüíî “¿äå äàõ”:  âîíè âäàþ-
òüñÿ äî íåáåçïå÷í³øèõ ³ øê³äëè-
âèõ çàñîá³â, íàïðèêëàä, åëåêòðî-

âóäêè, ðîçðÿä ÿêèõ íèùèòü ó ð³÷-
ö³ âñå æèâå íà áàãàòüîõ êâàäðàò-
íèõ ìåòðàõ. Ïðîòèñòîÿòè òèì,
õòî âèíèùóº ïðèðîäó, íàìàãàþ-
òüñÿ íåáàéäóæ³ êèÿíè. Àëå óãëå-
ä³òè çà âñ³ìà âîäîéìàìè ¿ì äóæå
íåïðîñòî, áî íà áàçàðàõ ïîâíî
äåøåâèõ ñ³òîê êèòàéñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà, ÿê³ æîäíèì çàêîíîì
íå çàáîðîíåíî ââîçèòè äî Óêðà-
¿íè, à øêîäè âîíè çàâäàþòü çíà÷-
íî¿.

“Óñ³ ö³ ñïàëåí³ ñ³ò³ ìè çáèðàëè
ëèøå ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ó
âîäàõ Êè¿âñüêîãî òà Êàí³âñüêîãî
âîäîñõîâèù. Ó ðåéäè ðàçîì ³ç
ðèá³íñïåêòîðàìè âèõîäÿòü òàêîæ
ïðåäñòàâíèêè Ãðîìàäè ðèáàëîê
Óêðà¿íè. ß ñàì íåîäíîðàçîâî
áðàâ ó÷àñòü ó çàòðèìàíí³ áðàêî-

íüºð³â”,— ïîÿñíþº Àíäð³é Íåë³-
ïà. Ïðîòå, àáè íà çàêîííèõ ï³ä-
ñòàâàõ áîðîòèñÿ ç³ çëî÷èíöÿìè,
ãðîìàäñüê³ çàõèñíèêè ïðèðîäè
ïîòðåáóþòü äîïîìîãè çàêîíó.
Çîêðåìà, âîíè âïåðòî áàãàòî ðî-
ê³â ïîñï³ëü ëîá³þþòü ïîïðàâêó äî
çàêîíó ç ìåòîþ â³äíîâèòè ³íñòè-
òóò ãðîìàäñüêèõ ³íñïåêòîð³â,
ÿêèé ³ñíóâàâ äî 1991 ðîêó, íàäà-
òè ¿ì ïðàâî ñêëàäàòè àêòè ïðî íå-
çàêîííèé âèëîâ ðèáè. ßê ïîÿñ-
íèâ “Õðåùàòèêó” ïàí Íåë³ïà,
ìåòà àêòèâ³ñò³â îäíà: çáåðåãòè ðè-
áó â êè¿âñüêèõ ³ ïðèêè¿âñüêèõ âî-
äîéìèùàõ äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêî-
ë³íü êèÿí. Ùîá êîæåí ñòîëè÷-
íèé ìåøêàíåöü ì³ã íå ëèøå ïî-
ñèä³òè ó â³ëüíèé ÷àñ ³ç âóäêîþ, à
é ùîñü çëîâèòè
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Якщо жінка не любить
мужчину, вона:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-

äåííèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé 2—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+10...+14°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +14...+17°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+8...+10°Ñ, âíî÷³ +1...+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+12...+14°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð
ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+13°Ñ, âíî-
÷³ +6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Áåðå â íüîãî ãðîø³ — 32%
2. Äàº éîìó ãàðáóçà — 24%
3. Ðîáèòü ñâî¿ì äðóãîì — 18%
4. Íàìàãàºòüñÿ çàêîõàòèñÿ â íüîãî — 16%
5. Ðîáèòü éîãî äðóãîì ñâîãî ÷îëîâ³êà — 10%

Голова Громади рибало У раїни Андрій Неліпа бореться
із бра оньєрством власнор ч
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