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Êàáì³í ïðîâîêóº 
òðàíñïîðòíèé êîëàïñ ó ñòîëèö³
Êîìóíàëüí³ ïåðåâ³çíèêè ïîãðîæóþòü âëàøòóâàòè “÷îðíó ï’ÿòíèöþ”

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Цієї п’ятниці в Києві зни не ромадсь ий
транспорт. Правда всьо о лише на день і в
разі, я що Кабмін хвалить поп лістсь е рі-
шення щодо нових тарифів за проїзд. На а-
даємо, нещодавно їх затвердила Київрада за
пропозицією робочої р пи, я очолював о-
лова фра ції БЮТ Оле сандр Зінчен о.
Транспортни и запевняють, що повернення
до старих цін знищить транспортн ал зь.
Тим часом нові тарифи не тор н ться ишень
малозабезпечених иян. У цьом запевнив
місь ий олова Леонід Черновець ий та до-
р чив за тиждень забезпечити сіх піль ови-
ів безплатними проїзними.

Àâòîêîëàïñ çàãðîæóº ñòîëèö³. 20-òèñÿ÷íèé êîëåêòèâ
ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó ìîæå çóïèíèòè ðî-
áîòó â ðàç³, ÿêùî Êàáì³í ³ äàë³ ñïåêóëþâàòèìå äîâêîëà
òàðèô³â íà ïðî¿çä. Íàãàäàºìî, óðÿä ñòâîðèâ ñïåö³àëüíó
êîì³ñ³þ, ÿêà ðîçì³ðêîâóº íàä òèì, ÷è â³äïîâ³äí³ ö³íè
âñòàíîâèëè ó ñòîëèö³ çà ïðî¿çä.

“Çà îñòàíí³ ðîêè Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â íå âèä³ëèâ æîäíî¿
êîï³éêè äëÿ ïðèäáàííÿ âàãîí³â, ÷è íà îïëàòó íàøèì ïðà-
ö³âíèêàì çà ðîáîòó ó øê³äëèâèõ óìîâàõ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà îá´ðóíòîâàí³ ðîáî÷îþ ãðóïîþ òàðè-
ôè, ó íàñ ç’ÿâèëàñÿ íàä³ÿ, ùî âñå çì³íèòüñÿ íà êðàùå”,—
ðîçïîâ³â ãîëîâà ïðîôñï³ëêè ÊÏ “Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òå-
íó” Îëåêñàíäð Ìîçîëåâè÷. Òðàíñïîðòíèêè êàæóòü, ùî
âòîìèëèñÿ ðîçïîâ³äàòè, â ÿêîìó êðèçîâîìó ñòàí³ çíàõî-
äèòüñÿ ãàëóçü. Ðóõîìèé ñêëàä çíîøåíèé. Ó 75 % ç 645 âà-
ãîí³â ìåòðî äàâíî çàê³í÷èâñÿ òåðì³í åêñïëóàòàö³¿.

“Ìè îáñòåæèëè 177 îäèíèöü, ³ âñ³ìà ìîæëèâèìè ìå-
òîäàìè ïîäîâæèëè ¿õí³é òåðì³í âèêîðèñòàííÿ ðîê³â íà
5—10. Îäíàê ³ öåé ÷àñ ïðàêòè÷íî çá³ã”,— ðîçïîâ³â ãîëîâ-
íèé ³íñïåêòîð ³ç áåçïåêè “Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó” Âî-

ëîäèìèð Ìåëåùåíêî. Åêñïåðò çàïåâíÿº, ïîêè ùî ¿çäèòè
ó ï³äçåìö³ áåçïå÷íî, àëå ÿêùî ïîâåðíóòè ñòàð³ çáèòêîâ³
òàðèôè, ì³ñüêèé òðàíñïîðò ïðÿìóâàòèìå ó áåçâèõ³äü. Íå
áóäå ãðîøåé í³ íà êóï³âëþ íîâèõ âàãîí³â, íàâ³òü íà íîð-
ìàëüí³ óìîâè äëÿ ðîáîòè íèí³øí³õ.

“Äîñòàòíüî, ùîá îäíà ç 120 òèñÿ÷ øïàë ìàëà äåôåêò ³
ïî¿çä ìîæå ç³éòè ç ðåéîê. ß íå õî÷ó ïðàöþâàòè â òàêèõ
óìîâàõ ³ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàãðîçó æèòòþ ïàñà-
æèð³â. Íå õî÷ó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïåðåâîçè-
òè ëþäåé íà íåñïðàâíîìó òðàíñïîðò³ ìåíå íå ïðèìóñèòü
í³õòî, íàâ³òü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð”,— êàæå ìàøèí³ñò ìåòðî-
ïîë³òåíó Âîëîäèìèð Øîñòàê.

Îêð³ì áåçïåêè ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, ïðàö³âíèê³â
ìåòðîïîë³òåíó òóðáóº òàêîæ ³ ïèòàííÿ çàðïëàòí³. Ïîíàä
70 % ìåòðîïîë³òåí³âö³â ïðàöþþòü ó øê³äëèâèõ óìîâàõ, à
10 % — ïîñò³éíî âíî÷³. Òèì íå ìåíøå, ö³ ëþäè íå îäåð-
æóþòü ã³äíî¿ îïëàòè, ìàéæå âñ³ ãðîø³ “ç’¿äàº” ³íôëÿö³ÿ.
×åðåç öå îñòàíí³ì ÷àñîì ³ç ìåòðîïîë³òåíó çâ³ëüíèëîñÿ
÷èìàëî êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â. 

За інчення на 2-й стор.
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Столичний олова Леонід Черновець ий запевнив, що піль ові ате орії иян, а особливо пенсіонери та ветерани, вже до інця тижня отримають безплатні проїзні на орист вання ромадсь им транспортом
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Ì³í³ñòð êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè Âà-
ñèëü Âîâêóí ñâî¿ì íàêàçîì âèêëþ÷èâ ³ç
Äåðæðåºñòðó ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè 11 ìîíó-
ìåíò³â, ùî óâ³÷íþþòü îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî
îðãàí³çàö³¿ Ãîëîäîìîðó òà ïîë³òè÷íèõ ðå-
ïðåñ³é â Óêðà¿í³. “ß ðàäèé, ùî öÿ ³í³ö³àòè-
âà íàðåøò³ çíàéøëà ï³äòðèìêó”, — çàçíà-
÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê,
ÿêèé îðãàí³çîâóâàâ êàìïàí³¿ ç äåìîíòàæó
ïàì’ÿòíèê³â çëî÷èíöÿì ðàäÿíñüêî¿ äîáè ó
ñòîëèö³. Ïàí Ðóäèê âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ,
ùî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî íå ðîçì³íþâàòèìåòüñÿ íà ïåðåäâè-
áîðí³ ïîë³òè÷í³ ðåâåðàíñè ³ âæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì ñâî¿ì ð³øåííÿì äîçâîëèòü äå-
ìîíòóâàòè ïàì’ÿòíèêè ðàäÿíñüêèì ä³ÿ÷àì.
ßêùî äîêóìåíò óõâàëÿòü, òî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì íà âóëèöÿõ Êèºâà çíèêíóòü â³ñ³ì
ïàì’ÿòíèê³â Ëåí³íó ³ ïî îäíîìó Êîñ³îðó,
×óáàðþ òà Äçåðæèíñüêîìó. Çîêðåìà, ìî-
íóìåíòè çáèðàþòüñÿ çíåñòè íà âóëèöÿõ, Àë-
ìà-Àòèíñüê³é, Ìåëüíèêîâà, ïðîñïåêòàõ
Â³äðàäíîìó òà Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó

Ïî÷àëè ïðîäàâàòè 
ð³÷í³ ïðî¿çí³ íà ìåòðî

Â³ä ñüîãîäí³ âñ³ îõî÷³ çìîæóòü êóïèòè âñ³
âèäè ïðî¿çíèõ êâèòê³â, ó òîìó ÷èñë³ ð³÷í³, íà
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò. Íàãàäàºìî, ùî çã³ä-
íî ç íîâèìè òàðèôàìè, îäíà ïî¿çäêà ó òðî-
ëåéáóñ³, àâòîáóñ³ òà òðàìâà¿ îá³éäåòüñÿ ó 2
ãðí, ÿêùî ïðèäáàòè êâèòîê áåçïîñåðåäíüî ó
ñàëîí³ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà 1,5 ãðí, ÿê-
ùî êóïóâàòè òàëîí çàâ÷àñíî â ê³îñêó íà çó-
ïèíö³. Ö³íà íà ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ ñòà-
íîâèòü 2 ãðí. Íàéá³ëüøå çåêîíîìèòè íà ïî-
¿çäêàõ ìîæíà, ïðèäáàâøè ð³÷íèé ïðî¿çíèé.
Òàì çáåðåæåíî âàðò³ñòü ïî¿çäêè 50 êîï³éîê.
Íà îäèí âèä íàçåìíîãî òðàíñïîðòó êâèòîê
êîøòóº 275 ãðí, à íà ìåòðî 365 ãðí

Êèÿíè çèìóâàòèìóòü ó òåïë³
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-

ë³é Ãîëóá÷åíêî íàçâàâ áåçï³äñòàâíèìè çàÿâè
êåð³âíèöòâà ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ïðî ìîæëè-
â³ ïðîáëåìè ç ïîñòà÷àííÿì ãàçó ÷åðåç íåäî-
ñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ. “Õî÷ó çàïåâíèòè êè-
ÿí: æîäíèõ ïðè÷èí äëÿ öüîãî íåìàº. Íà
îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ìè ïðîãîëîñóâàëè
çà çì³íè äî áþäæåòó, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü âè-
ïëàòó êîìïåíñàö³é åíåðãåòè÷íèì êîìïàí³ÿì
ó ðîçì³ð³ 340 ìëí ãðí”, — ïîâ³äîìèâ ïàí
Ãîëóá÷åíêî

Ì³ñòî çâ³ëüíèëè 
ùå â³ä 15 íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â

Âèêîíóþ÷è çàâäàííÿ ìåðà òà ðåàãóþ÷è íà
çâåðíåííÿ êèÿí, ó ñòîëèö³ ïðîäîâæóþòü äå-
ìîíòóâàòè íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ òà àðõ³òåê-
òóðíî íåïðèâàáëèâ³ ê³îñêè. Çà ê³ëüêà ðîê³â
íåëåãàëüíèõ ï³äïðèºìö³â ïëàíóþòü ïîâí³ñòþ
âèò³ñíèòè. Àäæå ÷åðåç òàê çâàí³ ÌÀÔè ì³ñü-
êèé áþäæåò âòðà÷àº ìàéæå 120 ìëí ãðí íà
ð³ê. ×åðãîâèé åòàï ¿õ çíåñåííÿ â³äáóâñÿ ó
ï’ÿòíèöþ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà”.
Ôàõ³âö³ ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ÊÌÄÀ
ñï³ëüíî ç Äí³ïðîâñüêîþ ÐÄÀ äåìîíòóâàëè
15 íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ê³îñê³â. “ß âïåâ-
íåíèé, ùî ç ÷àñîì ìè âñå æ òàêè äîñÿãíå-
ìî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè — ï³äïðèºìö³ çðîçóì³-
þòü, ùî ï³ä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ ê³îñê³â ïî-
òð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ çàêîíó òà çâåðòàòè óâà-
ãó íà ïîáàæàííÿ êèÿí”, — çàÿâèâ â. î. íà-
÷àëüíèêà ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì 
Â³êòîð Êóíö

Äî ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó 
â³äêðèëè ôîòîâèñòàâêó

Çà ï³äòðèìêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ â÷îðà ó Ìóçå¿ ãåòü-
ìàíñòâà â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ äîêó-
ìåíòàëüíî¿ ôîòîâèñòàâêè, ïðèñâÿ÷åíî¿ 75-ì
ðîêîâèíàì Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â â
Óêðà¿í³. Íàãàäàºìî, ùî â ì³ñò³ òàêîæ òðè-
âàº àêö³ÿ 33 õâèëèíè, ÿêà ñòàðòóâàëà 6 âå-
ðåñíÿ. Êîæí³ âèõ³äí³ ó âèçíà÷åíîìó ì³ñö³
çáèðàþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ îðãàí³çàö³é
³ ïðîñòî îõî÷³ òà ïðîòÿãîì 33 õâèëèí çà÷è-
òóþòü ³ìåíà òèõ çåìëÿê³â, ÿê³ ïîìåðëè ãîëîä-
íîþ ñìåðòþ â ðîêè Ãîëîäîìîðó

Ó ñòîëèö³ ïîäáàþòü 
ïðî ³íâàë³ä³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я поліпшити життя людей з об-
меженими можливостями, об о-
ворювали на оле ії КМДА
п’ятницю. Наразі та их місті
понад 140 тисяч, з них — майже
3 тис. орист ються інвалідними
віз ами. Для зр чності перес -
вання і проживання для них об-
лаштов ють спеціальні панд си
та ліфти, а в підземних пішохід-
них переходах — підйомни и.
Громадсь ий транспорт перехо-
дить на низь опосад ові автоб -
си та тролейб си. У метрополі-
тені на станціях монт ють мові
доріж и та встановлюють інфор-
маційні табло.

У новоб довах
для інвалідів зроблять
спецпар ов и

Íèí³ ó ñòîëèö³ ìåøêàº ïîíàä 140 òèñ.
îñ³á ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè. Ïîñò³éíî íà â³çêàõ ïåðåñóâàºòü-
ñÿ ìàéæå 3 òèñ. ç íèõ. Ïðî òå, ùî â ì³ñ-
ò³ ðîáëÿòü äëÿ òîãî, àáè ïîëåãøèòè òàêèì
ëþäÿì óìîâè æèòòÿ, ïîâ’ÿçàí³ íàñàìïå-
ðåä ç â³ëüíèì ïåðåñóâàííÿì, éøëîñÿ ï³ä
÷àñ ï’ÿòíè÷íî¿ êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿ äåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³-
òåêòîðà Êèºâà Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþêà, ïî-
÷èíàþ÷è ç 2004-ãî, êîëè ç’ÿâèâñÿ â³äïî-
â³äíèé Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ó ì³ñò³
çðîáëåíî ÷èìàëî. Öüîìó òàêîæ ñïðèÿº

çàòâåðäæåíà ÊÌÄÀ ïðîãðàìà “Áåçáàð’ºð-
íå ñåðåäîâèùå”. “Íàñàìïåðåä éäåòüñÿ ïðî
ñòâîðåííÿ çðó÷íîñòåé äëÿ ³íâàë³ä³â ï³ä
÷àñ ¿õí³õ â³çèò³â äî ïîë³êë³í³ê, òîðãîâåëü-
íèõ öåíòð³â, îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü òà é
âëàñíå æèòëîâèõ áóäèíê³â,— çàçíà÷èâ â³í.
— Òîáòî áóä³âíèöòâî ñïåö³àëüíèõ ïàíäó-
ñ³â, ë³ôò³â, ï³äéîìíèê³â, çðó÷íèõ ñõîä³â,
äîäàòêîâèõ ïîðó÷í³â, óëàøòóâàííÿ ïîíè-
æåíîãî áîðòîâîãî êàìåíþ äëÿ ïðî¿çäó ³í-
âàë³äíèõ â³çê³â”. Ïàí Ïðèñÿæíþê äîäàâ,
ùî ïðîåêòóâàëüíèêè óæå ïåðåäáà÷àþòü
íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ ñïåö³àëüí³
ìàéäàí÷èêè äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó, ÿêèé íàëåæèòü ³íâàë³äàì.

Îäíàê ïåâí³ êîðåêòèâè ó âèñòóï Âàñè-
ëÿ Ïðèñÿæíþêà âí³ñ ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ “Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â-
ñïèíàëüíèê³â” ²âàí Ìàðóñåâè÷. Â³í ïîâ³-
äîìèâ, ùî, ïðèéìàþ÷è íîâîáóäîâè, äî
ñïåöêîì³ñ³é íå âêëþ÷àþòü ¿õí³õ ïðåäñòàâ-
íèê³â. “Òîìó ï³ñëÿ çäà÷³ ñïîðóä â åêñïëó-
àòàö³þ âèÿâëÿºòüñÿ, ùî òàì íå äîòðèìàíî
ïåðåäáà÷åíèõ íîðì, — çàçíà÷èâ ïàí Ìà-
ðóñåâè÷. — Íàïðèêëàä, áîðòîâèé êàì³íü
ðîçòàøîâàíî âèùå, í³æ ïîòð³áíî, ³ ÷åðåç
öå ³íâàë³äè-â³çî÷íèêè íå â çìîç³ ïîäîëà-
òè ïåðåøêîäó”. Çàóâàæåííÿ ïðèéíÿëè, ïî-
îá³öÿëè ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³çàö³é-³íâàë³-
ä³â îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àòè äî êîì³ñ³é.

До інця ро “зазв чать”
ще 30 світлофорів

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íàéìåíøå ïðîáëåì âè-
íèêàº ó ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè ó ìåòðîïîë³òåí³. Íîâ³ ñòàí-
ö³¿ îäðàçó îáëàäíóþòü ñïåö³àëüíèìè ë³ô-
òàìè ³ ï³äéîìíèêàìè, íà ïëàòôîðìàõ ìîí-
òóþòü ãóìîâ³ äîð³æêè òà íàñò³íí³ òàáëèö³
ç³ øðèôòîì Áðàéëÿ. Ç ÷àñîì ïëàíóþòü

âñòàíîâèòè òàêå ³ íà ñòàðèõ ñòàíö³ÿõ.
×èìàëî ðîáëÿòü ó öüîìó íàïðÿìêó é ñòî-

ëè÷í³ äîðîæí³ ñëóæáè. Òîð³ê äëÿ ëþäåé ç
îñîáëèâèìè ô³çè÷íèìè ïîòðåáàìè îáëàä-
íàëè ñïåöïðèñòðîÿìè 1133 ì³ñöÿ, ïðîòÿ-
ãîì íèí³øíüîãî — 1328. “Çîêðåìà, ó âñ³õ
ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ âñòàíîâëþþòü ïàí-
äóñè, ï³äéîìíèêè, — ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é Ãë³í-
ñüêèé. — Íà ïåðåõðåñòÿõ ó ì³ñöÿõ ïåðåõî-
ä³â ÷åðåç âóëèöþ ìîíòóþòü çíà÷íî íèæ÷³
áîðäþðè”. Ïàí Ãë³íñüêèé äîäàâ, ùî äî
ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó ïåðåäáà÷åíî îá-
ëàäíàòè ïðèñòðîÿìè çâóêîâîãî ñïîâ³ùåí-
íÿ 30 ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â.

Ãåíäèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêî-
ëà Ëàìáóöüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî âåñü çàêóï-
ëåíèé ì³ñòîì íîâèé ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò — àâòîáóñè ³ òðîëåéáóñè — íèçüêî-
ï³äëîãîâ³, ìàþòü ñïåö³àëüí³ ïðèñòðî¿ äëÿ
çà¿çäó â³çê³â. “Îêð³ì öüîãî, çðó÷íîñò³ ñòâî-
ðåíî é íà ñàìèõ çóïèíêàõ”, — çàïåâíèâ
ïàí Ëàìáóöüêèé.

Òèì ÷àñîì ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñë³ïèõ Âàñèëü Øóïèê
ç öèì íå çãîäåí. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ëþäè
³ç ñëàáêèì çîðîì ìîæóòü ñ³ñòè íå ó ñâ³é
àâòîáóñ ÷è òðîëåéáóñ ÷åðåç òå, ùî íà çó-
ïèíêàõ íå îãîëîøóþòü íàçâó ìàðøðóòó.
Äî òîãî æ, íå âñ³ âîä³¿ ï³ä’¿çäÿòü áëèæ÷å
äî áîðäþðà, êîëè áà÷àòü íà çóïèíö³ ³í-
âàë³äà-â³çî÷íèêà.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî äîðó÷èâ ðîçðîáèòè âñòà-
íîâëåííÿ íà çóïèíêàõ ñïåö³àëüíèõ çâóêî-
âèõ îïîâ³ùóâà÷³â-³íôîðìàòîð³â. “Îäíà
ñïðàâà, êîëè ìè ùîñü ñàì³ ðîáèìî äëÿ
³íâàë³ä³â, à ³íøà ð³÷, êîëè ìè ðîáèìî öå
ðàçîì ³ç íèìè, — çàçíà÷èâ â³í. — Òîáòî
ïîïåðåäíüî çóñòð³âøèñü ³ ïîðàäèâøèñü.
Ò³ëüêè òîä³ â íàñ óñå âèéäå, ÿê ïîòð³áíî”

Ó ñòîëèö³ õî÷óòü
äåìîíòóâàòè 8 Ëåí³í³â

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Íîâ³ îá´ðóíòîâàí³ òàðèôè äàëè íàì íà-
ä³þ, ùî ìè çìîæåìî ãàðàíòóâàòè áåçïåêó
ïåðåâåçåííÿ êèÿí ³ ùî íàì âäàñòüñÿ çáå-
ðåãòè êîëåêòèâ”, — ñêàçàâ ïàí Ìîçîëåâè÷.

Ïë³÷-î-ïë³÷ ³ç ìåòðîïîë³òåí³âöÿìè é
ïðàö³âíèêè “Êè¿âïàñòðàíñó”. “Ìè îáóðå-
í³ òèì, ùî Êàáì³í ãðóáî âòðó÷àºòüñÿ ó
âíóòð³øí³ ñïðàâè ì³ñòà, âèð³øåííÿ ÿêèõ
íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ ì³ñüêî¿ âëàäè. Çà
îñòàíí³õ äâà ðîêè ì³ñòî óï’ÿòåðî çá³ëüøè-
ëî ô³íàíñóâàííÿ ãàëóç³. Ìè íà 40 â³äñîò-
ê³â îíîâèëè ðóõîìèé ñêëàä, àäæå ì³ñüê³
àñèãíóâàííÿ íà êóï³âëþ íîâèõ àâòîáóñ³â ³
òðîëåéáóñ³â çðîñëè ìàéæå ó 30 ðàç³â”, —
ðîçïîâ³ëà ïðåäñòàâíèê ïðîôñï³ëêè “Êè¿â-
ïàñòðàíñó” Òåòÿíà Áàðàíîâà. Êàæå, ùî ç
êåð³âíèöòâîì äîìîâèëèñÿ ³ ïðî ï³äâèùåí-
íÿ çàðïëàò ïðàö³âíèêàì. Òà ÷åðåç çáèòêî-
â³ òàðèôè ¿õ íå áóëî ç ÷îãî âèïëà÷óâàòè.

Ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó
êàæóòü, ùî íå äîçâîëÿòü Êàáì³íó çäîáó-
òè “äåøåâó ñëàâó” çà ðàõóíîê çíèùåííÿ
ãàëóç³. Àáè çàñòåðåãòè â³ä ïîïóë³ñòñüêèõ
ð³øåíü, ñòîëè÷í³ òðàíñïîðòíèêè âèéäóòü
ó ñåðåäó ï³ä ñò³íè Êàáì³íó ç ï³êåòîì. ßê-
ùî æ óðÿäîâö³ íå äîñëóõàþòüñÿ äî âèìîã,
íà Êè¿â ÷åêàº “÷îðíà ï’ÿòíèöÿ”. “Öüîãî
äíÿ áóäå çóïèíåíî âåñü ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò, ³ âñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öå
ëÿæå íà Êàáì³í”, — ïîïåðåäèëè ïðåä-
ñòàâíèêè ïðîôñï³ëîê.

Òèì ÷àñîì ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â íå òîðêíåòüñÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
êèÿí. “ß îñîáèñòî íå ãîëîñóâàâ çà ï³äâè-
ùåííÿ ö³í íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ Êèºâà. Óõâàëèòè òàêå ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäó ïåðåêîíàâ êåð³âíèê ôðàêö³¿
ÁÞÒ Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî. Òàêå íåñïðà-

âåäëèâå ð³øåííÿ ÁÞÒ øòîâõàº ëþäåé,
ÿê³ æèâóòü íà ïåíñ³¿ òà çàðïëàòè, çà ìå-
æó á³äíîñò³. ßêáè äåïóòàòè õî÷à á ì³ñÿöü
ïîæèëè íà ò³ êîï³éêè, ùî Êàáì³í ïëàòèòü
ïåíñ³îíåðàì, âåòåðàíàì, ÿê³ â³ääàëè Áàòü-
ê³âùèí³ âñ³ ñâî¿ ñèëè òà çäîðîâ’ÿ, âîíè á
çðîçóì³ëè, ùî åêîíîì³÷íà êðèçà, ç ÿêîþ
ÁÞÒ ãåðî¿÷íî “áîðåòüñÿ” ïåðåä òåëåêà-
ìåðàìè, — öå ãîëîä, õîëîä ³ çëèäí³ äëÿ
ïðîñòèõ ëþäåé”,— çàÿâèâ â³í. Ìåð äî-
äàâ, ùî âñ³ ï³ëüãîâèêè áóäóòü çàõèùåí³ òà

îòðèìàþòü áåçïëàòí³ ïðî¿çí³ êâèòêè. “ßê
ìåð ÿ ùå ì³ñÿöü òîìó äîðó÷èâ ðîçðîáèòè
ñèñòåìó çàõîä³â, ïîòð³áíèõ äëÿ çàïðîâà-
äæåííÿ áåçïëàòíèõ ïðî¿çíèõ íà âñ³ âèäè
êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó äëÿ âñ³õ êè¿â-
ñüêèõ ïåíñ³îíåð³â òà ³íøèõ êàòåãîð³é êè-
ÿí, ÿêèì ïîòð³áíà äîïîìîãà. ß êîíòðî-
ëþâàòèìó, ùîá ó òèæíåâèé òåðì³í öþ ðî-
áîòó çàâåðøèëè”, — ï³äñóìóâàâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé

І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Äëÿ íèõ ñïðîåêòóþòü ñïåö³àëüí³ ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè
òà “îçâó÷àòü” ñâ³òëîôîðè

Êàáì³í ïðîâîêóº òðàíñïîðòíèé
êîëàïñ ó ñòîëèö³
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Безпе а пасажирів вима ає вели их рошей
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Ïåðåâ³ðêà íà ëþäÿí³ñòü
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ³í³ö³þâàëà ïåðåâ³ðêó ä³ÿëüíîñò³ ïñèõ³àòðè÷íèõ ïðèòóëê³â
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю приміщенні
мерії відб лася нарада
провідних психотерапев-
тів Києва за частю преси
і представни ів ромад-
сь ості. Нарад с ли ала
заст пни олови КМДА
Ірена Кільчиць а, аби від-
реа вати на с андальн
трансляцію зйомо прихо-
ваною амерою Києво-
Святошинсь ом психо-
невроло ічном диспансе-
рі-інтернаті. Ж рналісти
зафі с вали фа т побиття
пацієнтів, лі арі натомість
запевняють, що санітари
діяли "в рам ах норми".
Хто правий, а хто ні, те-
пер вивчатиме спеціальна
омісія.

13 æîâòíÿ ó ïðîãðàì³ ÑÒÁ “Çà
â³êíàìè” ïîêàçàëè çíÿòèé ó Êè-
ºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó ïñèõîíåâ-
ðîëîã³÷íîìó ³íòåðíàò³ ñþæåò, äå
áóëè ñöåíè ïîáèòòÿ ïàö³ºíò³â. Öÿ
ïîä³ÿ ³ ñòàëà öåíòðàëüíîþ òåìîþ
íàðàäè, ÿêó ñêëèêàëà çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³.
“Ïðåòåíç³¿ ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó
âèñóíóòî ñåðéîçí³, çàõîäè ìàþòü

áóòè ðàäèêàëüíèìè, àëå ïðîáëå-
ìà äóæå íåïðîñòà”,— âèçíàëà ïà-
í³ Ê³ëü÷èöüêà. Ðîçâ’ÿçàòè öþ
ïðîáëåìó ì³ñòî ãîòîâå. Çîêðåìà
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà çàïðîïîíóâàëà
ïðîâåñòè êîíêóðñè íà çàì³ùåííÿ
ïîñàä ó ïñèõîíåâðîëîã³÷íèõ ³í-
òåðíàòàõ, à ðîäè÷àì õâîðèõ ãà-
ðàíòóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç îáìå-
æåíü âèñëîâëþâàòèñÿ çà òåëåôî-

íîì ñëóæáè “051”. Íàòîì³ñòü ôà-
õ³âö³-ïñèõ³àòðè, ïðèñóòí³ íà íà-
ðàä³, ïîðàäèëè ì³ñòó íå ïîñï³øà-
òè ç âèñíîâêàìè. Äèðåêòîð ïðè-
òóëêó ªâãåí Òèíîê íàâ³òü çíàé-
øîâ âèïðàâäàííÿ äëÿ ñâî¿õ ï³ä-
ëåãëèõ. Ìîâëÿâ, âîíè ðîáëÿòü òå,
ùî ¿ì íàëåæèòü, ïîïðè îï³ð ñà-
ìèõ ïàö³ºíò³â, ÿêèé òóò íå äèâè-
íà. Çà âåðñ³ºþ ïàíà Òèíêà, ä³¿

ïåðñîíàëó íà åêðàí³ àãðåñèâí³, áî
òàêà ñïåöèô³êà çàêëàäó ³ õâîðîáè
ïàö³ºíò³â. Âîäíî÷àñ ïàí Òèíîê
íàòÿêíóâ, ùî ïåðåâàæíî ñêàðãè
íà ïðèòóëîê ç’ÿâëÿþòüñÿ ó âèïàä-
êàõ, êîëè éäåòüñÿ ïðî ïðàâî âëàñ-
íîñò³ õâîðèõ íà çàëèøåíå çà ìå-
æàìè ïðèòóëêó æèòëî. Êîëåãó
ï³äòðèìàâ ãîëîâíèé ïñèõîòåðà-
ïåâò ì³ñòà. Çà ñëîâàìè Â’ÿ÷åñëà-

âà Ì³øèíà, çàêîí äîçâîëÿº çàñòî-
ñîâóâàòè ô³çè÷íó ñèëó äî òàêèõ
õâîðèõ, à çàáîðîíà “çí³ìàòè áåç
çãîäè òèõ, êîãî çí³ìàþòü” ñòîñóº-
òüñÿ ñàìå öèõ âèïàäê³â.

ßê âèçíàëè ïðèñóòí³ íà íàðà-
ä³, íàñïðàâä³ çíà÷íîþ çàñëóãîþ
ì³ñüêî¿ âëàäè º òå, ùî òàêèé ïðè-
òóëîê ó ïåðåäì³ñò³ âçàãàë³ º, áî
³íàêøå ð³äí³ é áëèçüê³ ïàö³ºíò³â
ìóñèëè á ¿çäèòè â³äâ³äóâàòè õâî-
ðèõ ó çíà÷íî â³ääàëåí³ ì³ñöÿ. Õî-
÷à ïîïåðåäíÿ ì³ñüêà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ, âëàñíå, çðîáèëà âñå, ùîá òà-
êèõ çàêëàä³â áóëî ÿêíàéìåíøå.

Õòî ïðàâèé ó ñèòóàö³¿, æóðíà-
ë³ñòè ÷è ôàõ³âö³, òåïåð ç’ÿñîâóâà-
òèìå ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ. ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà â³äìîâèëàñÿ îäíî-
çíà÷íî ñòàâàòè íà á³ê ïñèõ³àòð³â,
ÿê³ ïîáà÷èëè ó æóðíàë³ñòñüêîìó
ðîçñë³äóâàíí³ ëèøå “ñêàíäàë, äå-
øåâó ñåíñàö³þ ³ íåïðîôåñ³é-
í³ñòü”. Íàòîì³ñòü ìåð³ÿ ïðàãíå
âèêîðèñòàòè òâîð÷ó åíåðã³þ êî-
ðåñïîíäåíòêè ÑÒÁ Îëåñ³ Øòîã-
ðèí íà êîðèñòü ñïðàâ³: ¿é, ÿê ³
ð³äíèì òà áëèçüêèì ïàö³ºíò³â
ïñèõîíåâðîëîã³÷íîãî ³íòåðíàòó,
ãàðàíòîâàíà ìîæëèâ³ñòü äîëó÷è-
òèñÿ äî ðîáîòè êîì³ñ³¿, ùî âè-
â÷àòèìå ä³ÿëüí³ñòü ïðèòóëê³â ³
ôîðìóëþâàòèìå ïðîïîçèö³¿ ì³ñü-
ê³é âëàä³. Ð³øåííÿì íàðàäè çà-
ëèøèëàñÿ çàäîâîëåíà ³ àâòîð
ñêàíäàëüíîãî ðåïîðòàæó. “×èì
á³ëüøå ïðî öå ãîâîðèòèìóòü, òèì
á³ëüøå øàíñ³â, ùî ùîñü âèïðà-
âèòüñÿ”,— ñêàçàëà “Õðåùàòèêó”
òåëåæóðíàë³ñòêà

Ó ïåðøîãî ïàðêîìàòà 
ç’ÿâèëàñÿ êîìïàí³ÿ
Äëÿ çðó÷íîñò³ âîä³¿â òà ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ ó öåíòð³ âñòàíîâèëè 
ùå äâà òàêèõ ïðèñòðî¿
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Ще два пар омати від-
рило КП "Київтранспар -
сервіс" на в лиці Воло-
димирсь ій навпроти о-
ловно о вход Київсь о о
державно о ніверситет
ім. Т. Г. Шевчен а п’ят-
ницю. Пристрої обладнані
додат овою ф н цією
"Мобільне пар вання".
Вона дозволяє орист -
вачам посл и поповню-
вати свій пар вальний
рах но . Решта ф н цій
залишилася незмінною —
оплата пар вання, про-
довження термін , роз-
бло вання та поповнен-
ня рах н ів мобільно о
зв’яз .

Ó áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ ñòîëè÷-
íà âëàäà ïðîäîâæóº øóêàòè íîâ³
ìåòîäè. Îäèí ³ç îñòàíí³õ — ïàð-
êîìàòè, ÿê³ ïîâí³ñòþ âèêëþ÷à-
þòü ëþäñüêèé ôàêòîð ³ç ïðîöåñó
ïàðêóâàííÿ. Àäæå çàçâè÷àé ñàìå
÷åðåç öå äî ì³ñüêîãî áþäæåòó íå
ïîòðàïëÿº 50 â³äñîòê³â âèðó÷êè
çà ñòîÿíêó àâòî.

Ç ïåðøèì ó ì³ñò³ ïàðêîìàòîì
êèÿíè îçíàéîìèëèñÿ íà Áåññà-
ðàáñüê³é ïëîù³ 20 æîâòíÿ. Ó

ï’ÿòíèöþ ùå äâîìà òàêèìè ïðè-
ñòðîÿìè â³ä ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ” ó ñòîëèö³ ñòàëî á³ëüøå.
Äî òîãî æ êîðèñòóâàòèñÿ íèìè,
ÿê âèÿâèëîñÿ, äîñèòü ïðîñòî.
Âèáðàâøè íà ìîí³òîð³ ïîòð³áíó
îïåðàö³þ, âñòàâèâ êóïþðó ³ îäåð-
æàâ ÷åê, ÿêèé îáîâ’ÿçêîâî ïî-
òð³áíî ïîêëàñòè ï³ä ëîáîâå ñêëî.

Ïåðøèé ÷àñ íà ìàéäàí÷èêàõ òà-
êè ÷åðãóâàòèìóòü ïàðêóâàëüíèêè,
ÿê³ äîïîìàãàòèìóòü âîä³ÿì. Äî-
òðèìàííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ ³ íà-
ÿâí³ñòü ÷åê³â íà ïàíåë³ àâòî ïåðå-
â³ðÿòèìå ñëóæáà áëîêóâàííÿ êî-
ë³ñ. Äî ê³íöÿ ðîêó ïàðêîìàò³â
âñòàíîâëÿòü ùå 60, à íàñòóïíîãî
ðîêó ¿õ ó ì³ñò³ âæå áóäå 500. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ùå äâà ïàðêîìà-
òè ç’ÿâèòüñÿ íà âóëèö³ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî. Çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåð-
â³ñ” Îëåíè Ïîë³ùóê, àâòîìàòèçà-
ö³ÿ îïëàòè º äîñèòü ïðèáóòêîâîþ.
“Çà ìàéæå 20 äí³â ìè îòðèìàëè
ïðèáëèçíî 10 òèñ. ãðí, ³ ç êîæíèì
äíåì ö³ íàäõîäæåííÿ çðîñòà-
þòü”,— ïîâ³äîìèëà âîíà. “Ïëàòà
çà ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ëÿ çàëå-
æèòü â³ä ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ìàé-
äàí÷èêà,— íàãàäàëà ïàí³ Ïîë³-
ùóê.— Íàéäîðîæ÷à çîíà — öå
öåíòð — 7 ãðí çà ãîäèíó, íà îêî-
ëèöÿõ Êèºâà ïàðêîâêà îáõîäèòü-
ñÿ ó 3 ãðí. Íà ³íøèõ ñòîëè÷íèõ
ïàðêìàéäàí÷èêàõ, ÿê³ íàëåæàòü äî 
2-î¿ çîíè, âîä³¿ ñïëà÷óþòü 5 ãðí
çà ãîäèíó”. Çàãàëîì çà ðàõóíîê
“ïàðêóâàëüíèõ” îïåðàö³é çà äå-
â’ÿòü ³ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³â íè-

í³øíüîãî ðîêó ì³ñòî îòðèìàëî
ìàéæå 16 ìëí ãðí. Äëÿ ñòîëèö³
âñòàíîâëåííÿ ïàðêîìàò³â áåçïëàò-
íå — öå ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò
êîìïàí³é, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðîçðà-
õóíêîâèìè îïåðàö³ÿìè ìîá³ëüíî-
ãî çâ’ÿçêó.

Ðîáîòà ïàðêîìàò³â ö³ëîäîáîâî
çíàõîäèòüñÿ ï³ä êîíòðîëåì. Ï³ä
÷àñ âèíèêíåííÿ íåñïðàâíîñòåé
â³äïîâ³äíà ñëóæáà îäðàçó ðåàãóº
íà ñèãíàë òðèâîãè ³ âè¿çäèòü ðå-
ìîíòóâàòè. Ó “Êè¿âòðàíñïàðêñåð-
â³ñ³” çàïåâíÿþòü, ùî ó ïåðøîãî
âñòàíîâëåíîãî ïàðêîìàòà õî÷ ³
âèíèêàëè äåÿê³ â³äõèëåííÿ ó ðî-

áîò³, ïðîòå ¿õ øâèäêî âäàëîñÿ
óñóíóòè.

Äî ñëîâà, íàðàç³ â îõî÷èõ ïðè-
ïàðêóâàòè ñâ³é àâòîìîá³ëü º òðè
ñïîñîáè çà öå çàïëàòèòè. Ïåðøèé,
äîñèòü ïîøèðåíèé ñåðåä ñòîëè÷-
íèõ âîä³¿â,— êóïèòè àáîíåìåíò-
íèé òàëîí íà êâàðòàë, ì³ñÿöü, äåíü
÷è ãîäèíó. ¯õ ìîæíà ïðèäáàòè ó
ê³îñêàõ, íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³-
òåíó, àâòîçàïðàâêàõ, ó â³ää³ëåííÿõ
“Óêðïîøòè” òà áåçïîñåðåäíüî ó
ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”. Äðó-
ãèé âàð³àíò, ïîïóëÿðí³ñòü ÿêîãî
ñåðåä àâòîâëàñíèê³â ³ç êîæíèì
äíåì çðîñòàº,— ñêîðèñòàòèñÿ ïî-

ñëóãîþ “Ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ”.
Ìåòîä ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ
ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ³ äîçâîëÿº
âîä³ÿì ñïëà÷óâàòè çà ðåàëüíèé ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ àâòî íà ñòîÿíö³, à íå
çà ãîäèíó. ² îñòàíí³é ñïîñ³á áåç-
ãîò³âêîâî¿ îïëàòè ïàðêóâàííÿ —
íîâîâñòàíîâëåí³ ïàðêîìàòè, ÿêèõ
ó ñòîëèö³, ÿê çàçíà÷àëîñÿ, íàë³-
÷óºòüñÿ òðè. “Ìè ðîáèìî âñå, ùîá
çðîáèòè æèòòÿ êèÿí êîìôîðòí³-
øèì,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ïîë³ùóê,—
íà ñüîãîäí³ ìè ïðîïîíóºìî âîä³-
ÿì òðè ñïîñîáè îïëàòè ïàðêóâàí-
íÿ, ùîá êîæåí ì³ã âèáðàòè òîé,
ÿêèé äëÿ íüîãî íàéçðó÷í³øèé”

Заст пни Київсь о о місь о о олови Ірена Кільчиць а обіцяє по ласти рай зловживанням психіатричній сфері
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Дире тор КП "Київтранспар сервіс" Олена Поліщ заявила, що завдя и новим пар оматам надходження до бюджет
збільшилися вдвічі
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НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Àðñåí³é ßöåíþê
ïðîïîíóº 
ïåðåìèð’ÿ

Ó÷îðà ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³é
ßöåíþê çàÿâèâ, ùî ³í³ö³þº ï³äïèñàííÿ ì³æ
Ïðåçèäåíòîì, Êàáì³íîì ³ ïàðëàìåíòñüêèìè
ôðàêö³ÿìè óãîäè ïðî òèì÷àñîâó âçàºìîä³þ.
Íà äóìêó ñï³êåðà, öå ïîòð³áíî äëÿ âèð³øåí-
íÿ ïèòàííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ â Ðàä³ êîàë³ö³¿,
à â³äòàê, ³ âèçíà÷åíîñò³ ùîäî ïîçà÷åðãîâèõ
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. Òîæ ïàí ßöåíþê
ïðîïîíóº ïîë³òèêàì îá’ºäíàòèñÿ äëÿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ äåðæàâíèõ ïðîáëåì ³ ïîä³ëèòè ì³æ
ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîäîëàííÿ êðè-
çè. Çãîäó íà áóäü-ÿêèé òèì÷àñîâèé ôîðìàò
ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³ âæå îçâó÷èâ ³ çà-
ñòóïíèê ãëàâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Àíäð³é Êèñëèíñüêèé. Íàòîì³ñòü
îïîçèö³ÿ çàêëèê äî îá’ºäíàííÿ æîðñòêî
ðîçêðèòèêóâàëà. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð Ëàâðèíîâè÷ çà-
ÿâèâ, ùî ïðîïîçèö³ÿ ñï³êåðà ïðî òèì÷àñî-
âó óãîäó º “í³÷èì ³íøèì, ÿê ñïðîáà çíÿòè
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè íåêâàë³ô³êî-
âàíî¿ é âóçüêîêîðèñëèâî¿ ðîáîòè êåð³âíèö-
òâà äåðæàâè — óðÿäó ³ Ïðåçèäåíòà”

ÁÞÒó 
íå âèñòà÷àº êîøò³â

Ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ²âàí
Êèðèëåíêî âèìàãàº íà ïîòî÷íîìó òèæí³ ðîç-
ãëÿíóòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïèòàííÿ ïðî çâ³ëü-
íåííÿ Âàëåíòèíè Ñåìåíþê-Ñàìñîíåíêî ç
ïîñàäè ãîëîâè Ôîíäó äåðæìàéíà. Ïàí³ Ñå-
ìåíþê î÷îëèëà Ôîíä çà êâîòîþ ñîö³àë³ñò³â
ùå â 2005 ðîö³, ïðîòå ï³ñëÿ ïåðåõîäó ÑÏÓ â
îïîçèö³þ ¿¿ çâ³ëüíèòè íå âñòèãëè. Ïàí Êè-
ðèëåíêî íàïîëÿãàº íà âèð³øåíí³ öüîãî êàä-
ðîâîãî ïèòàííÿ ó çâ’ÿçêó ³ç ïîòðåáîþ íåãàé-
íî íàïîâíèòè ñòàá³ë³çàö³éíèé ôîíä êîøòà-
ìè â³ä ïðèâàòèçàö³¿. Ùîïðàâäà, êàíäèäàòó-
ðó íîâîãî êåð³âíèêà öüîãî â³äîìñòâà äîñ³ íå
âèçíà÷åíî. Êîëèøí³é ïðåòåíäåíò — áþò³-
âåöü Àíäð³é Ïîðòíîâ — çà áðàêîì ãîëîñ³â
íà éîãî ï³äòðèìêó â ïàðëàìåíò³ ñâîþ êàí-
äèäàòóðó çíÿâ

“ªäèíèé öåíòð” 
íå áà÷èòü 
àëüòåðíàòèâè 
âèáîðàì

Ó÷îðà ë³äåð “ªäèíîãî öåíòðó” ²ãîð Êð³ëü
çàÿâèâ, ùî ðîáîòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè º íååôåê-
òèâíîþ. “Ãëàâà äåðæàâè âèÿâèâ ïîë³òè÷íó
âîëþ òà äàâ ïàðëàìåíòàð³ÿì ùå îäèí øàíñ.
Ïðîòå ç ÷àñó ïðèçóïèíåííÿ ÷èííîñò³ óêàçó
ïàðëàìåíò á³ëüøå ïåðåáóâàâ ó ðåæèì³ áëî-
êóâàííÿ òðèáóíè, àí³æ ïðîäóêòèâíî¿ ðîáî-
òè. Ïðèéíÿòòÿ îäíîãî çàêîíó çà òèæäåíü
ñïðèéìàºòüñÿ äåêèì ìàëî íå çà ïîäâèã”,—
íàãîëîñèâ ãîëîâà “ªäèíîãî öåíòðó”. Îòîæ
ïàí Êð³ëü ïåðåêîíàíèé ó íåìèíó÷îñò³ äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â äî ïàðëàìåíòó. Íà äóìêó
äåïóòàòà, ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâìèñíî êîðèãóº
Ïðåçèäåíò, àäæå äëÿ Â³êòîðà Þùåíêà áî-
ðîòüáà ç åêîíîì³÷íîþ êðèçîþ “º ïð³îðèòå-
òîì â ³ñíóþ÷èõ óìîâàõ”

Óðÿä ï³äâèùóº ö³íè
Ó÷îðà ì³í³ñòð òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó Éîñèï

Â³íñüêèé çàÿâèâ ïðî íàì³ð ï³äâèùèòè òà-
ðèôè íà ïðî¿çä ó ïðèì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ â
2009 ðîö³ ó 2-4 ðàçè. Çà äàíèìè ïàíà Â³í-
ñüêîãî, íèí³ ïðî¿çä ó åëåêòðè÷êàõ îïëà÷ó-
þòü ëèøå 20 % ïàñàæèð³â. Ó ñåðåäíüîìó çà
îäíó ïî¿çäêó ïëàòà ñòàíîâèòü ëèøå 73 êî-
ï³éêè. Âíàñë³äîê öüîãî çà 9 ì³ñÿö³â ïîòî÷-
íîãî ðîêó çáèòêè â³ä ïðèì³ñüêèõ ïåðåâå-
çåíü ñÿãíóëè 1,4 ìëðä ãðèâåíü. Íàñòóïíî-
ãî ðîêó Éîñèï Â³íñüêèé ïëàíóº âèéòè íà
áåççáèòêîâ³ñòü ïðèì³ñüêèõ ïåðåâåçåíü.
Îòîæ, îêð³ì ï³äâèùåííÿ îïëàòè çà ïðî¿çä,
Ì³íòðàíñ ïëàíóº ïîñèëèòè çàõîäè áîðîòü-
áè ç íåïëàòíèêàìè. ßêùî æ ì³ñöåâà âëàäà
íå ïåðåðàõîâóâàòèìå ì³í³ñòåðñòâó êîøòè çà
ï³ëüãîâèé ïðî¿çä, âîíî ïîãðîæóº ñêîðîòè-
òè ê³ëüê³ñòü ðåéñ³â

Óêðà¿íà íå Ðîñ³ÿ
Â³ò÷èçíÿíà åêîíîì³êà êîòèòüñÿ ó ïð³ðâó 
çà àðãåíòèíñüêèì ñöåíàð³ºì

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Криза в Ар ентині 2001 ро
вже стала хрестоматійним при-
ладом то о, чо о не можна ро-
бити з е ономі ою. Тоді, незва-
жаючи на редити МВФ та по-
ради зао еансь их е спертів,
раїні не вдалося ни н ти де-
фолт . Набравши бор ів за ор-
доном, раїна просто не змо ла
розрах ватися. Ар ентина зан -
рилася хаос, а більшість насе-
лення опинилася за межею бід-
ності. Та попри це, У раїна чо-
м сь вперто наслід є невдалий
при лад латиноамери ансь ої
раїни. Принаймні та е вражен-
ня с лалося "Хрещати а".

Óêðà¿íà ³ Àðãåíòèíà ìàþòü áàãàòî
ñï³ëüíîãî. Îáèäâ³ êðà¿íè ³ñòîðè÷íî º ïå-
ðåâàæíî àãðàðíèìè, îáèäâ³ ïðîòÿãîì XX
ñòîð³÷÷ÿ â³ä÷óëè íà ñîá³ æîðñòêó ðóêó òî-
òàë³òàðèçìó. ßê ³ Óêðà¿íà íàïðèê³íö³ ñòî-
ë³òòÿ, Àðãåíòèíà íà ïî÷àòêó 1990-õ ïåðå-
æèëà ãîñòðó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íó êðè-
çó. Òîä³ çðîñòàííÿ ö³í ä³ñòàëî íàçâó
“âàëüñ åòèêåòîê”: â äåíü îòðèìàííÿ çàð-
ïëàòè íàñåëåííÿ ïîâí³ñòþ ¿¿ âèòðà÷àëî
íà ïîêóïêó òîâàð³â. Ð³÷íà ³íôëÿö³ÿ ñÿã-
íóëà 5000 â³äñîòê³â.

Ðåöåïò ïîðÿòóíêó êðà¿íè â³ä êðèçè àð-
ãåíòèíñüêèì ïîë³òèêàì ïîðåêîìåíäóâà-
ëè ó ÌÂÔ. ßê ³ â Óêðà¿í³, ÿêà òàêîæ ïå-
ðåæèëà åðó êóïîíî-êàðáîâàíöÿ, â³í ïî-
ëÿãàâ ó ïðèâ’ÿçö³ êóðñó ì³ñöåâî¿ âàëþòè
äî äîëàðà. Öå äàëî çìîãó ïðèïèíèòè
çðîñòàííÿ ö³í òà ñòàá³ë³çóâàëî ô³íàíñî-
âó ñèñòåìó. Îäíàê òå, ùî áóëî âèã³äíî ô³-
íàíñèñòàì, âèÿâèëîñÿ ôàòàëüíèì äëÿ
åêîíîì³êè.

Сильна валюта —
слаб а е ономі а

Cïî÷àòêó ðåöåïòè ÌÂÔ íà÷åáòî ïðà-
öþâàëè. Â Àðãåíòèíó “ïîâ³ðèëè”. Â êðà-
¿íó ðèíóëè âàëþòí³ êîøòè — ÿê âëàñíå
çàêîðäîíí³, òàê ³ âèâåäåí³ ðàí³øå ç êðà-
¿íè çàîùàäæåííÿ ì³ñöåâèõ íóâîðèø³â. Ó
äðóã³é ïîëîâèí³ 1990-õ ðîê³â Àðãåíòèíà
ïåðåæèëà ³íâåñòèö³éíèé áóì. Âîäíî÷àñ
øòó÷íà ï³äòðèìêà ïåñî çðîáèëà éîãî íåé-

ìîâ³ðíî äîðîãèì ïîð³âíÿíî ç âàëþòîþ
ãîëîâíèõ òîðãîâèõ ïàðòíåð³â. Ïîêè åêñ-
ïîðò âëàñíèõ òîâàð³â ïðÿìóâàâ äî íóëÿ,
³ìïîðò áèâ óñ³ ðåêîðäè. À êîëè çàõ³äí³
á³çíåñìåíè ïî÷àëè ô³êñóâàòè íàäïðèáóò-
êè òà âèâîäèòè êîøòè, åêîíîì³êà îïèíè-
ëàñÿ íà ìåæ³ áàíêðóòñòâà. Òàê ñàìî, ÿê ³
äåñÿòèë³òòÿ ïîòîìó óêðà¿íñüêà.

ßêùî äëÿ Óêðà¿íè “ïåðøèé äçâîíèê”
ïðîëóíàâ ï³ñëÿ ³ïîòå÷íî¿ êðèçè â ÑØÀ,
òî äëÿ Àðãåíòèíè ìåõàí³çìîì, ÿêèé “çà-
ïóñòèâ” êðèçó, ñòàëà ô³íàíñîâà êðèçà
1997—1999 ðîê³â. Ïàä³ííÿ ö³í íà òîâàð-
íèõ ðèíêàõ, ìàñîâà äåâàëüâàö³ÿ íàö³î-
íàëüíî¿ âàëþòè êðà¿í-ïàðòíåð³â, çðîñòàí-
íÿ êóðñó äîëàðà ³ ïåñî — âñå öå çíèçèëî
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü àðãåíòèíñüêèõ
òîâàð³â íà çîâí³øíüîìó ðèíêó. Ð³çêî çð³ñ
äåô³öèò òîðãîâîãî áàëàíñó, çá³ëüøèâñÿ
çîâí³øí³é áîðã êðà¿íè.

Äëÿ ïîäîëàííÿ íîâèõ ïðîáëåì Àðãåí-
òèíà áóëà çìóøåíà çíîâó çâåðíóòèñÿ ïî
äîïîìîãó äî ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îð-
ãàí³çàö³é. Âðåøò³-ðåøò åêîíîì³êà ïîòðà-
ïèëà â çàìêíåíå êîëî: êðåäèòè, ïîòð³áí³
äëÿ ¿¿ îçäîðîâëåííÿ, ïîãëèíàëèñÿ âèïëà-
òàìè ïî ïîïåðåäí³õ ïîçèêàõ.

Ñèòóàö³ÿ íàáóëà íåêîíòðîëüîâàíîãî õà-
ðàêòåðó. Ïî÷àâñÿ ìàñîâèé â³äïëèâ êàï³-
òàëó ³ âèëó÷åííÿ áàíê³âñüêèõ âêëàä³â. Äå-
ô³öèò áþäæåòó âæå íå ìîæíà áóëî êîí-
òðîëþâàòè, ³ ÌÂÔ â³äìîâèâ ó íàäàíí³
÷åðãîâèõ òðàíø³â êðåäèòíèõ êîøò³â. Äå-
ôîëò ñòàâ íåìèíó÷èì, à éîãî íàñë³äêè
øîêóâàëè àðãåíòèíö³â, ÿê³ çà îñòàíí³ ðî-
êè âæå çâèêëè æèòè “êðàñèâî”.

Бідні заплатять за все
Íàñàìïåðåä ó ñêðóòó ïîòðàïèâ ñåðåä-

í³é êëàñ, ÿêîìó áóëî ùî âòðà÷àòè. Íàìà-
ãàþ÷èñü çíàéòè âàëþòó äëÿ ðîçðàõóíêó ³ç
êðåäèòîðàìè, äåðæàâà ïðèìóñîâî ïåðåâå-
ëà âñ³ äîëàðîâ³ âêëàäè â áàíêàõ ó ì³ñöå-
âó âàëþòó â ñï³ââ³äíîøåíí³ 1,4 ïåñî çà 
$ 1 ÑØÀ. Òîä³ ÿê ðèíêîâèé êóðñ ñòàíî-
âèâ 4 ïåñî çà $ 1. Áóëî çàìîðîæåíî ñòðî-
êîâ³ äåïîçèòè íàñåëåííÿ â áàíêàõ òà ââå-
äåíî îáìåæåííÿ íà ùîì³ñÿ÷íó ñóìó, ÿêó
ìîæíà çíÿòè ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó.

Íèí³ ïîä³áíèì øëÿõîì ï³øëè é óêðà-
¿íñüê³ ìîæíîâëàäö³. Êîëè ñï³âãðîìàäÿ-
íè, â³ä÷óâøè, ùî â êðà¿í³ çàïàõëî ñìà-
ëåíèì, ïî÷àëè ìàñîâî çàáèðàòè ç áàíê³â
ñâî¿ êîøòè ³ êîíâåðòóâàòè ¿õ ó âàëþòó,
Íàöáàíê “çàìîðîçèâ” âêëàäè. Âêëàäíèê,
ÿêèé óë³òêó ïîêëàâ 1000 ãðí íà äåïîçèò,
òîä³ ì³ã êóïèòè çà ö³ ãðîø³ ïðèáëèçíî 
$ 215. Òåïåð òà ñàìà òèñÿ÷à êîøòóº ëè-

øå $ 170. Äå ïîä³ëèñÿ $ 45, çäîãàäàòèñÿ
íåcêëàäíî. Óðÿä ³ Íàöáàíê ôàêòè÷íî äî-
ïîìîãëè êîìåðö³éíèì áàíêàì çà ðàõóíîê
ïðîñòèõ óêðà¿íö³â. Á³äíèé çàïëàòèâ çà áà-
ãàòîãî. Àëå ÷è íàäîâãî âèñòà÷èòü öèõ
êîøò³â ³ ùî Íàöáàíê ïðèäóìàº íàñòóï-
íîãî ðàçó â³äîìî, ìàáóòü, ëèøå ÌÂÔ.

Усе лише починається
Æîäåí ³ç ðåöåïò³â ÌÂÔ Àðãåíòèí³ íå

äîïîì³ã. Ðîçïëàòèòèñÿ ³ç áîðãàìè, ÿê³ ïå-
ðåâèùèëè óñ³ ðîçóìí³ ìåæ³, êðà¿íà âæå
íå ìîãëà. 70 % ï³äïðèºìñòâ çáàíêðóòóâà-
ëè. Ãîñïîäàð³ âòåêëè ç êðà¿íè, à ðîáî÷³
ïîïîâíèëè ëàâè áåçðîá³òíèõ. Çàëèøèâ-
øèñÿ áåç ãðîøåé, ÿê³ â³äêëàäàëè âñå æèò-
òÿ, ëþäè áèëè â³òðèíè áàíê³â ³ ìàãàçè-
í³â, àëå öå, çâ³ñíî æ, íå äîïîìîãëî.

Â îäí³é ³ç íàéáëàãîïîëó÷í³øèõ êðà¿í
Àìåðèêè ïîøèðèâñÿ áàíäèòèçì. Íàïàäè
ãðàá³æíèê³â ñåðåä á³ëîãî äíÿ ñòàëè çâè÷-
íèì ÿâèùåì. Íàñåëåííÿ àãðàðíî¿ êðà¿íè
ïî÷àëî ãîëîäóâàòè. Ìåäèöèíà ïðàêòè÷-
íî âñÿ ïëàòíà, ³ íåþ êîðèñòóþòüñÿ ëèøå
áàãàò³, à â äåðæàâíèõ êë³í³êàõ ë³êàðÿì
ìàéæå íå ïëàòÿòü çàðïëàòè. Ë³êè êîøòó-
þòü øàëåíèõ ãðîøåé, ³ ïåðåñ³÷íèé àð-
ãåíòèíåöü ïðîñòî íå â çìîç³ ¿õ êóïèòè.
Ïîëîâèíà íàñåëåííÿ ãîòîâà âè¿õàòè çà
êîðäîí êóäè çàâãîäíî, àëå ìàéæå â óñ³õ
ïðîáëåìè ç â³çàìè ³ ô³íàíñàìè.

Ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ ïîêè ùî êðàùà,
í³æ â Àðãåíòèí³. ßêùî òàì áîðã áóâ äåð-
æàâíèì, òî â íàñ ïåðåâàæíî êîðïîðà-
òèâíèé. Òîáòî âèííà íå êðà¿íà, à ¿¿ ãðî-
ìàäÿíè, ÿê³ íàáðàëè êðåäèò³â íà ðîçâè-
òîê á³çíåñó, ïðèäáàííÿ êâàðòèð ³ ìàøèí.
Õî÷à öå çîâñ³ì íå ãàðàíòóº, ùî ìè äî-
ëàòèìåìî êðèçó ë³ïøå çà àðãåíòèíö³â.
Àäæå ðÿòóâàòèñÿ ïðîáóºìî òèìè ñàìèìè
ìåòîäàìè, ÿê³ íå âðÿòóâàëè ëàòèíîàìå-
ðèêàíñüêîãî “ïàö³ºíòà”. Óêðà¿íà âæå ïî-
÷àëà çàëàçèòè â áîðãîâó ÿìó äî ÌÂÔ,
ïîãîäèâøèñü “ïåðåïèñàòè” áîðãè á³çíå-
ñó, à îòæå, ³ ãîëîâíèé á³ëü çàõ³äíèõ ³í-
âåñòîð³â — íà äåðæàâó. Ìè ïðîäîâæó-
ºìî óòðèìóâàòè íåâèã³äíèé äëÿ åêñïîð-
òåð³â êóðñ ãðèâí³, âèòðà÷àþ÷è íà öå âà-
ëþòí³ ðåçåðâè. Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ,
ùî â³ò÷èçíÿíà “åë³òà” âæå çìèðèëàñÿ ç
òèì, ùî êðà¿íà éäå íà äíî, à òîìó ðàäî
ñõîïèëàñÿ çà îñòàííþ ìîæëèâ³ñòü ðàçîì
ç ³íîçåìöÿìè âèâåñòè âëàñí³ êîøòè ç
êðà¿íè, êîíâåðòóþ÷è ¿õ çà âèã³äíèì äëÿ
ñåáå êóðñîì. Íàñåëåííÿ íàòîì³ñòü ïðî-
äîâæóþòü çàïåâíÿòè, ùî âñå áóäå ãàðàçä.
Àëå, çãàäóþ÷è Àðãåíòèíó, â³ðèòüñÿ ó öå
äåäàë³ ìåíøå ³ ìåíøå

В ладни и бан ів стали одними із перших жертв е ономічної ризи
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Ó çàáóäîâíèê³â Êèºâà ïàí³êà
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Столичні б дівельні омпанії на-
разі охопила неч вана пані а:
рино житла завмер, майже два-
дцять об'є тів же "заморозили",
а до десят а фірм опинилися на
межі бан р тства. Криза в ал зі
зачепила навіть вели их равців
рин , я і нашвид р ч почали
зб вати о ремі свої об'є ти та
от ються до продаж інвесто-
рам. Своєю чер ою б дівельни и
зверн лися по допомо до ря-
д , запропон вавши свої а тиви
фа тично за безцінь замін на
роші з державно о бюджет .
Одна , за про нозами е спертів,
ряд залишить омпанії наодинці
з проблемами. Адже риза на
рин спричинена саме з вини
останніх.

Р а та і тя неться
до “ орита”

Íàðåøò³ âñ³ çàïåâíåííÿ òà ïñåâäîïðîã-
íîçè ó÷àñíèê³â ðèíêó ïðî òå, áóö³ìòî êðè-
çè â áóä³âåëüí³é ãàëóç³ íåìàº, à òèì÷àñî-
â³ òðóäíîù³ ìèíóòü ï³ä ÷àñ ä³ëîâî¿ àêòèâ-
íîñò³, ÿêà îñòàíí³ìè ðîêàìè òðèìàëà ðè-
íîê íåðóõîìîñò³ â òîíóñ³. Îäíàê, çà äà-
íèìè ñòîëè÷íèõ àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³, ç
ïî÷àòêó ë³òà îáñÿãè ïðîäàæó æèòëà íà
ïåðâèííîìó ðèíêó âïàëè äî 80 %. Çà ñëî-
âàìè åêñïåðò³â, ñâ³òîâà ô³íàíñîâà êðèçà
ëèøå íàêëàëàñÿ íà äàâíþ ïðîáëåìó íà
ðèíêó — éîãî “ïåðåãð³âàííÿ” òà íåâ³äïî-
â³äí³ñòü ö³í ñòîëè÷íèõ êâàðòèð ðåàë³ÿì
æèòòÿ.

Îñòàííüîþ êðàïëåþ, ÿêà çàñâ³ä÷èëà, ùî
íà ðèíêó íåðóõîìîñò³ ðîçïî÷àâñÿ îáâàë,
ñòàëî çâåðíåííÿ ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿
áóä³âåëüíî¿ àñîö³àö³¿ (ÓÁÀ) Ëüâà Ïàðöõà-
ëàäçå äî óðÿäó ç ïðîõàííÿì âçÿòè ó÷àñòü
ó äîáóäîâ³ æèòëîâèõ îá’ºêò³â, ãîòîâí³ñòü
ÿêèõ ñòàíîâèòü íå ìåíøå 40 %. Ôàêòè÷-
íî öå îçíà÷àº, ùî áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿ Êè-
ºâà îïèíèëèñÿ íà ìåæ³, ÿê ì³í³ìóì, “çà-
ìîðîæåííÿ” îá’ºêò³â. Íàðàç³ ââåäåííÿ â
åêñïëóàòàö³þ ìàéæå 20 æèòëîâèõ êîì-
ïëåêñ³â, ó ÿê³ á óæå ìàëè çàñåëèòè êèÿíè,
ïåðåíåñåíî íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. Öþ
ó÷àñòü ìîæóòü ðîçä³ëèòè é ³íø³ 180 îá’ºê-
ò³â, ÿê³ ïëàíóâàëè ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ
â ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³ 2008 ðîêó.

Çà ñëîâàìè æ åêñïåðò³â, ìàéæå äåñÿòîê
áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é ì³ñòà îïèíèëèñÿ íà
ãðàí³ áàíêðóòñòâà. À âò³ì, ðåàëüíà öèôðà
ìîæå áóòè ùå á³ëüøîþ, ïåðåêîíàí³ âîíè.
Àäæå ïðîáëåìè íå îìèíóëè íàâ³òü ïîòóæ-
íèõ ãðàâö³â ðèíêó. Çîêðåìà, âæå ÷è íå
òèæäåíü íå âùóõàº ñêàíäàë äîâêîëà ô³-
íàíñîâèõ ïðîáëåì îäíîãî ³ç íàéïîòóæí³-
øèõ äåâåëîïåð³â Êèºâà — êîìïàí³¿ Ëüâà
Ïàðöõàëàäçå “XX² ñòîë³òòÿ”.

ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê” (äèâ. ¹ 200
â³ä 5.11.2008), ÷åðåç ô³íàíñîâ³ ïðîðàõóí-
êè âîíà íàðàç³ ñêîðî÷óº àäì³í³ñòðàòèâí³
âèòðàòè òà çìåíøóº íà 30 % ê³ëüê³ñòü ïåð-
ñîíàëó. Çîêðåìà, ÿê ñòàëî â³äîìî “Õðåùà-
òèêó” ç àíîí³ìíèõ äæåðåë, ó “XX² ñòîë³ò-
ò³” ïî ê³ëüêà ì³ñÿö³â “çàòðèìóþòü” çàð-
ïëàòó ïðàö³âíèêàì, ÷åðåç ùî îñòàíí³ âè-
ìóøåí³ ñàì³ çâ³ëüíÿòèñÿ òà øóêàòè íîâó

ðîáîòó. Òàêîæ, ÿê íå ðàç ïîâ³äîìëÿâ “Õðå-
ùàòèê”, êîìïàí³ÿ ðîçïî÷àëà íàøâèäêóðó÷
ïðîäàâàòè íåïðîô³ëüí³ àêòèâè ³ á³çíåñ-
ñåãìåíòè, à òàêîæ àêòèâíî øóêàº ³íâåñòî-
ð³â çà ìåæàìè êðà¿íè.

Êð³ì òîãî, íàðàç³ êîìïàí³ÿ ÷åðåç ô³íàí-
ñîâ³ òðóäíîù³ (÷èñòèé çáèòîê êîìïàí³¿
XX² Ñentury Investments, õîëäèíãîâî¿ êîì-
ïàí³¿ “XX² ñòîë³òòÿ” â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³
2008 ðîêó ñòàíîâèâ $76,763 ìëí, âîäíî÷àñ
ÿê ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2007-ãî çàê³í÷èëè ç ÷èñ-
òèì ïðèáóòêîì $1 ìëðä 18,432 ìëí.—
“Õðåùàòèê”) “çàìîðîçèëà” áóä³âíèöòâî íà
âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 15-à, à òàêîæ æèòëî-
âèé êîìïëåêñ “Âèðëèöÿ” íà Ïîçíÿêàõ.
Ïîÿñíèòè ñèòóàö³þ “Õðåùàòèêó” òà
ñïðîñòóâàòè àáî ï³äòâåðäèòè ÷óòêè â êîì-
ïàí³¿ â³äìîâèëèñÿ, íå íàâ³âøè ïðè÷èíè.

Çíà÷íà ô³íàíñîâà ñêðóòà ³ çìóñèëà ÓÁÀ
òà Ëüâà Ïàðöõàëàäçå îáãîâîðèòè ç ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòðîì óìîâè äîïîìîãè êîìïàí³ÿì
ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ñèòóàö³ÿ º äèâíîþ
òàêîæ ³ ÷åðåç òå, ùî ôàêòè÷íî áóä³âåëü-
íèêè áåç æîäíî¿ óìîâè ïðîïîíóþòü óðÿ-
äîâ³ íàö³îíàë³çóâàòè ñâî¿ íåäîáóäîâàí³ îá’-
ºêòè, ùîá äåðæàâà äîëó÷èëàñÿ äî öüîãî.

Îäíàê íå ôàêò, ùî ³í³ö³àòèâè ÓÁÀ óðÿä
âñå-òàêè ï³äòðèìàº. Àäæå, çà ñëîâàìè
ó÷àñíèê³â ðèíêó, ñïðàâæíÿ êðèçà â ãàëó-
ç³ ñïðè÷èíåíà áàæàííÿì êîìïàí³é ñïî-
ðóäæóâàòè ÿêîìîãà á³ëüøå îá’ºêò³â òà çà-
ðîáëÿòè ïîíàä 300 % ïðèáóòêó íà ïðîäà-
æó æèòëà. Îäíàê ðèíîê óæå íà ïî÷àòîê
ðîêó áóâ ïåðåíàñè÷åíèé äîðîãèìè ïðî-
ïîçèö³ÿìè, âîäíî÷àñ ÿê ð³âåíü æèòòÿ êè-
ÿí íå âñòèãàº çà çðîñòàííÿì ö³í íà ïðî-
ïîíîâàíå æèòëî. Òîìó óðÿä íå çáèðàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äàòè çà áåçäàðí³ ïðîðàõóíêè ï³ä-
ïðèºìö³â òà ðÿòóâàòè ¿õ êîøòàìè ç äåðæ-
áþäæåòó.

Гонитва за надприб т ами
Ñâîºþ ÷åðãîþ, ì³í³ñòð ç ïèòàíü ÆÊÃ

Àíàòîë³é Êó÷åðåíêî òàêîæ óïåâíåíèé, ùî
ñïðè÷èíèëè êðèçó â áóä³âåëüí³é ãàëóç³ ñà-
ìå êîìïàí³¿ ³ äåâåëîïåðè, ÿê³ “ïðîñòî ïå-
ðåòâîðèëèñÿ íà ñïåêóëÿíò³â — âîíè ñâî-

ãî ÷àñó â³ä³ðâàëèñÿ â³ä ðåàëüíîñò³”.
Öå “Õðåùàòèêó” ï³äòâåðäèâ ³ çàñòóï-

íèê äèðåêòîðà ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿ Re-
al Estate Investments Âàäèì Ìàêñèìåíêî,
ÿêèé òàêîæ âáà÷àº ãîëîâí³ ïðè÷èíè êðè-
çè â áàæàíí³ êîìïàí³é çàðîáèòè íàäïðè-
áóòêè íà ñïîæèâà÷àõ, âîäíî÷àñ íàâ³òü çà
ñòàãíàö³¿ ðèíêó ö³íè âîíè íå îïóñêàëè,
íàòîì³ñòü ïðèâàáëþâàëè ïîêóïö³â ÿêè-
ìèñü íàäóìàíèìè ï³àð-àêö³ÿìè òà ìàð-
êåòèíãîâèìè õîäàìè.

Ñïîðóäæåííÿ îäíîãî áóäèíêó êîøòóº
êîìïàí³¿ â³ä 3 äî $5 ìëí, à ïðîäàæ êâàð-
òèð ó íîâîáóäîâ³ çàëåæíî â³ä îá’ºêòà ìî-
æå ïðèíîñèòè äî $25 ìëí (à ñòîëè÷íèé
ïåðâèííèé ðèíîê íåðóõîìîñò³ îö³íþºòü-
ñÿ, çà ð³çíèìè ï³äðàõóíêàìè â³ä $15 ìëðä
äî $100 ìëðä.— “Õðåùàòèê”), îòîæ íàäì³ð-
í³ àïåòèòè òà íåïîñòóïëèâ³ñòü íàâ³òü äð³á-
íî¿ áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ ³ ñïðè÷èíèëè çà-
ñò³é íà ðèíêó.

À âò³ì, ïèòàííÿ â òîìó, ÷è çìîæóòü áó-
ä³âåëüíèêè âäàëî ïîòîðãóâàòèñÿ ç Êàáì³-
íîì òà óñï³øíî äîìîâèòèñÿ ïðî ïîäàëü-
øó äîëþ ãàëóç³ é ïåðâèííîãî ðèíêó ñàìå
ñòîëèö³ ÿê íàéðåíòàáåëüí³øîãî? Àäæå íà-
ñòóïíîãî ðîêó óðÿä ïëàíóº âèä³ëèòè ðå-
êîðäí³ êîøòè íà ïðîãðàìó çâåäåííÿ äî-
ñòóïíîãî æèòëà, à òàêîæ íà ðåô³íàíñóâàí-
íÿ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â çà ïðîãðàìîþ Äåð-
æàâíî¿ ³ïîòå÷íî¿ óñòàíîâè.

Ком дістанеться
столичний “пирі ”?

Îäíàê, çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â ðèíêó, ö³ë-
êîì ìîæëèâî, ùî ï³ä ïðèêðèòòÿì áîðîòü-
áîþ ç êðèçîþ â áóä³âåëüí³é ãàëóç³ óðÿä âñå-
òàêè ï³äå íà ïåâí³ “êðîêè” äëÿ ñòàá³ë³çà-
ö³¿ ñèòóàö³¿ íà ðèíêó. Ôàêòè÷íî öå ìîæå
îçíà÷àòè “ðîç÷èùåííÿ” äîðîãè äëÿ îêðå-
ìèõ êîìïàí³é (íàðàç³ â Êèºâ³ áóäóþòü æèò-
ëî ìàéæå 100 ô³ðì, ïðîòå ëèøå äî äåñÿò-
êà íàéá³ëüøèõ ³ç íèõ ìîæóòü ïåðåðîçïîä³-
ëèòè ðèíîê ì³æ ñîáîþ.— “Õðåùàòèê”).

Äî òîãî æ ðàí³øå óðÿä ³ ïàðëàìåíò óæå
óõâàëèëè â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ äëÿ “ì³í³ìà-

ë³çàö³¿ íàñë³äê³â ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðè-
çè â áóä³âåëüí³é ãàëóç³”. Çîêðåìà, ÿê ïî-
â³äîìëÿâ “Õðåùàòèê” (äèâ. “Õðåùàòèê”
¹ 194 â³ä 27.10.2008), ùå âë³òêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó óðÿä ñïðîáóâàâ çìåíøèòè ïà-
éîâó ó÷àñòü çàáóäîâíèê³â ó ïîïîâíåíí³
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ïåðåêëàâøè âñ³ ðèçè-
êè â³ä êðèçè áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ íà ïëå÷³
ì³ñüêèõ áþäæåò³â, çîêðåìà Êèºâà, ÿêèé ó
2009-ìó ìîæå íåäîîòðèìàòè ÷åðåç öå ïî-
íàä 1,5 ìëðä ãðí. Íà äîäà÷ó äî çãàäàíî¿
ïîñòàíîâè Êàáì³íó ïàðëàìåíò óõâàëèâ çà-
êîíîïðîåêò, ÿêèì çìåíøåííÿ ïàéîâî¿
ó÷àñò³ áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é çàêð³ïëåíî
çàêîíîäàâ÷î (íàãàäóºìî, ùî Êè¿âðàäà îá-
ìåæèëà ÷èíí³ñòü îêðåìèõ ïóíêò³â çãàäà-
íî¿ ïîñòàíîâè, òà íå çì³íèëà ðîçì³ð ïàéî-
âî¿ ó÷àñò³ çàáóäîâíèê³â. — “Õðåùàòèê”).
Îñê³ëüêè óðÿä ³ ïàðëàìåíò “äîïîìîãëè”
áóä³âåëüí³é ãàëóç³ â ïåðøó ÷åðãó, à íå åêñ-
ïîðòîîð³ºíòîâàíèì (ìåòàëóðã³ÿ, õ³ì³÷íà
ïðîìèñëîâ³ñòü, ÀÏÊ. — “Õðåùàòèê”), â³ä
ÿêèõ çàëåæàòü ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíè-
êè òà åêîíîì³÷íà ñòàá³ëüí³ñòü êðà¿íè, â
òàêèõ êðîêàõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïîäâ³éí³ ñòàíäàðòè é ëî-
á³þâàííÿ ³íòåðåñ³â îêðåìèõ ó÷àñíèê³â
ðèíêó.

À âò³ì, çà íàâ³òü ñêðîìíèìè ï³äðàõóí-
êàìè ð³ºëòåð³â, âæå äî íîâîãî ðîêó ö³íè
íà æèòëî íà ïåðâèííîìó ðèíêó ìîæóòü
óïàñòè íà 30 %, à â 2009-ìó — äî 50 %,
ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàòèìå ïîòðå-
áàì ³ ìîæëèâîñòÿì ñïîæèâà÷³â.

Îäíàê ãðîìàäÿíè, ÿê³ âæå ïðèäáàëè
êâàðòèðè â ïîòåíö³éíèõ äîâãîáóäàõ, ðèçè-
êóþòü âòðàòèòè áåç â³äøêîäóâàííÿ ñâî¿ ³í-
âåñòèö³¿ â æèòëî. Àäæå íà çàêîíîäàâ÷îìó
ð³âí³ öþ ïðîáëåìó í³ÿê íå âðåãóëüîâàíî,
à óìîâè äîãîâîð³â ïðîïèñàí³ íà êîðèñòü
çàáóäîâíèêà òà äåâåëîïåðà.

Âîäíî÷àñ ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ªâðîïè
ä³þòü íîðìè, çà ÿêèõ ïîêóïåöü êâàðòèðè
íà ïåðâèííîìó ðèíêó ñïëà÷óº êîøòè ëè-
øå ÷àñòèíàìè — ó ì³ðó çàê³í÷åííÿ áóä³â-
íèöòâà, ùî óáåçïå÷óº ïîêóïöÿ â³ä ðèçèêó
“çàìîðîæåííÿ”

Б дівельни и запропон вали рядові фа тично за безцінь та без б дь-я их мов націоналіз вати більшість новоб дов Києва

Çà æàä³áí³ñòü áóä³âåëüíèê³â ìîæóòü ðîçðàõóâàòèñÿ ïëàòíèêè ïîäàòê³â

Част а б дівельних
омпаній на первинном

рин Києва:

ХК “Київмісь б д” — 35 %;
“Київмісь б д-1” ім. За ородньо о— 10%;
“Позня ижитлоб д” — 9 %;
ІБК “Столиця” — 6 %;
“Місто” — 5 %;
“XXІ століття” — 4 %;
інші — 29 %.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



66 ББІІЗЗННЕЕСС Хрещатик  11 листопада 2008

²ãîð ÊÎÇËÎÂ: “10—15 â³äñîòê³â
ðèíêó îðåíäè æèòëà ñòîëèö³ 
ïåðåáóâàº ó ò³í³”
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÄÏÀ ïîâ³äîìëÿº, ùî ëåãàëüí³ îðåíäîäàâö³ 2008 ðîêó 
âæå ïðèíåñëè áþäæåòó 17 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
Я стало відомо "Хреща-
ти ", щоро бюджет
столиці недоотрим є від
1,5 до 5 млрд рн через
те, що більша частина
рин оренди житла пере-
б ває в тіні. Лише цьо о
ро під час рейдів по-
дат ової інспе ції виявле-
но приблизно тисяч
власни ів вартир, що
здавали свої помеш ання
найманцям, не сплач ючи
за це роші до бюджет .
Про причини цієї пробле-
ми та методи боротьби з
нею "Хрещати " розповів
заст пни олови Держав-
ної подат ової адміністра-
ції в Києві, начальни від-
діл оподат вання фізич-
них осіб І ор Козлов.

— ßêà ñèòóàö³ÿ çàãàëîì ó Êèºâ³
ç îðåíäîþ æèòëà íà ñüîãîäí³?

— Ùîðîêó çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü
äî ì³ñòà ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè òà êðà¿í ñâ³òó. Íàñàìïåðåä
öå ñòîñóºòüñÿ ñòóäåíò³â, ðîá³ò-
íèê³â, òóðèñò³â òà ³íøèõ êàòåãî-
ð³é ãðîìàäÿí. Çóïèíÿþòüñÿ âî-
íè íå ò³ëüêè â ãîòåëÿõ, à é âè-
íàéìàþòü æèòëî. Òîìó îäíèì ³ç
íàéá³ëüøèõ äæåðåë íàïîâíåííÿ
ì³ñüêîãî áþäæåòó ìàëè á ñòàòè
íàäõîäæåííÿ ó âèãëÿä³ ïîäàòêó ç
ô³çè÷íèõ îñ³á â³ä îðåíäè ïîìåø-
êàíü. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ïëàòà ïî-
ñò³éíî çðîñòàº. Ñüîãîäí³ îäíî-
ê³ìíàòíó êâàðòèðó ìîæíà âèíàé-
íÿòè çà 300—600 äîëàð³â, äâî-
ê³ìíàòíà êîøòóº äî 800 äîëàð³â,
òðèê³ìíàòíà — 1500 äîëàð³â, ÷î-
òèðèê³ìíàòíà — ïîíàä 1500 äî-
ëàð³â. Ç îãëÿäó íà òàêó ñèòóàö³þ
Óïðàâë³ííÿ îïîäàòêóâàííÿ ô³-
çè÷íèõ îñ³á Äåðæàâíî¿ ïîäàòêî-
âî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ùå ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ïî÷àëî âïåðøå â Óêðà¿í³
ïðàêòèêóâàòè êîíòðîëü çà ñïëà-
òîþ ïîäàòê³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³
îòðèìóþòü ïðèáóòêè â³ä íàäàí-
íÿ â îðåíäó âëàñíîãî æèòëà.
Ïðàöþâàëè çà òàêèìè íàïðÿì-
êàìè: öå ïåðåäóñ³ì çá³ð òà îá-
ðîáëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ãðîìà-
äÿí, ÿê³ çäàþòü â îðåíäó æèòëî,
áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñö³, ïåðåâ³ð-
êà, çàëó÷åííÿ äî ñïëàòè ïîäàò-
ê³â ô³çè÷íèõ îñ³á. Äæåðåëà ö³º¿
³íôîðìàö³¿ — ð³çí³. Íàñàìïåðåä
öå çëàãîäæåíà, ò³ñíà ñï³âïðàöÿ ç
ÆÅÊàìè òà ä³ëüíè÷íèìè ì³ë³-
ö³îíåðàìè. Òàêîæ äî ïîäàòêîâèõ

îðãàí³â íàäõîäÿòü â³äîìîñò³ â³ä
ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â, ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â òà áåçïîñåðåäíüî
â³ä ãðîìàäÿí. Ùîá çàëó÷èòè
îðåíäîäàâö³â äî ñïëàòè ïîäàòêó,
ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
ç’ÿñîâóþòü àäðåñè êâàðòèð, ÿê³
âèíàéìàþòü. Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ
îäíîãî ç ðåéä³â òàêå ïîìåøêàí-
íÿ âèÿâëåíî íà ïðîñïåêò³ Ãàãà-
ð³íà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî êâàðòèðó
çäàâàëè â îðåíäó íà ÷àñ òðàâíå-
âèõ ñâÿò. Âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ
ñòàíîâèëà 7,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ôàêò îòðèìàííÿ êîøò³â çà öå çà-
ñâ³ä÷åíî àêòîì ïðèéîìó-ïåðåäà-
÷³ ãðîøåé òà ðîçïèñêîþ. Çàãàëü-
íà âàðò³ñòü îòðèìàíèõ êîøò³â
ñêëàëà 45,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Âëàñ-
íèê êâàðòèðè íà îáë³êó â ÄÏ²
Äí³ïðîâñüêîãî ÌÂÑ ïåðåáóâàâ,
ïðîòå äåêëàðàö³¿ íå íàäàâàâ, ïî-
äàòê³â íå ñïëà÷óâàâ. Éîìó áóëî
äîíàðàõîâàíî 6,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü
ïîäàòêó, ÿê³ ÷îëîâ³ê ñïëàòèâ ó
ïîâíîìó îáñÿç³. ²íøèì äæåðå-
ëîì íàäõîäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ º
îãîëîøåííÿ. Òàê, ï³ä ÷àñ îáðîá-
êè îãîëîøåíü âèÿâëåíî, ùî ãðî-
ìàäÿíèí Áåëüã³¿ çäàâàâ êâàðòè-
ðó â 2006—2007 ðîêàõ. Áóëî âæè-
òî â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â, ³ öåé
âëàñíèê çàäåêëàðóâàâ ìàéæå 50
òèñÿ÷ ãðèâåíü, ç ÿêèõ ìàéæå 13
òèñÿ÷³ ñïëàòèâ äî áþäæåòó. Äî-
ïîìàãàº òàêîæ ²íòåðíåò. Òàì,
íàïðèêëàä, ïðàö³âíèêè ä³çíàëè-
ñÿ, ùî íà Îñîêîðêàõ çäàþòü â
îðåíäó åë³òí³ áóäèíêè (äå º ñà-
óíè, áàñåéíè òà âñ³ äîðîã³ çðó÷-
íîñò³) â³ä 8 òèñÿ÷ äîëàð³â çà ì³-
ñÿöü. Ãîñïîäàð ìóñèâ ïîêàçàòè
ïðèáóòîê, òîæ äî áþäæåòó íà-
ä³éøëî 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ëèøå â
ñâÿòêîâ³ äí³ Íîâîãî ðîêó áóëî

âèÿâëåíî 29 ãðîìàäÿí, ó ÿêèõ
êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ âèíàéìà-
ëè ôåøåíåáåëüí³ áóäèíêè íà çà-
ãàëüíó ñóìó ìàéæå 450 òèñ. ãðí.
Äî áþäæåòó ò³ëüêè â³ä ö³º¿ êàòå-
ãîð³¿ íàä³éøëî 65 òèñ. ãðí. Ó
2008 ðîö³ ïîñò³éíî ïðîâîäèëè
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ñåðåä íà-
ñåëåííÿ. Óñå öå, áåçñóìí³âíî,
äàëî ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè. Òàê,
çà 2007 ð³ê ó íàñ îáë³êîâàíî ìàé-
æå 84,5 òèñÿ÷³ êâàðòèðîçäàâà÷³â,
êîòð³ ïåðåðàõóâàëè äî áþäæåòó
ìàéæå 50 ìëí ãðí. Ïîð³âíÿíî ç
ïîïåðåäí³ì ðîêîì, öå ìàéæå íà
18 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü á³ëüøå, à
îðåíäîäàâö³â íàðàõóâàëè ìàéæå
íà 22 òèñÿ÷ á³ëüøå. Ñòàíîì íà 1
æîâòíÿ öüîãî ðîêó ãðîìàäÿí,
êîòð³ çàðåºñòðîâàí³ ÿê ñóá’ºêòè
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç³
çäà÷³ â îðåíäó ìàéíà, íàë³÷óºòü-
ñÿ 7,5 òèñÿ÷³, à òèõ, õòî ïðîñòî
çäàº æèòëî,— 2,5 òèñÿ÷³. Ðàçîì
äî áþäæåòó ò³ëüêè çà 9 ì³ñÿö³â
2008-ãî âîíè ñïëàòèëè 17 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü, òîä³ ÿê çà óâåñü
2007 ð³ê â³ä ö³º¿ êàòåãîð³¿ áóëî
îòðèìàíî ëèøå 20 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Õî÷ó çâåðíóòè óâàãó íà
òîé ôàêò, ùî æèòëîâèé ôîíä
Êèºâà — öå òðîõè á³ëüøå ÿê

ì³ëüéîí êâàðòèð. Ìè ïðîàíàë³-
çóâàëè, ùî â ºâðîïåéñüêèõ ì³ñ-
òàõ çäàºòüñÿ â îðåíäó â³ä 5 äî 10
â³äñîòê³â æèòëîâîãî ôîíäó ñòî-
ëèö³. Ó Êèºâ³ æ â³çüìåìî ïî ìàê-
ñèìóìó — 10 â³äñîòê³â, âèéäå 100
òèñÿ÷ êâàðòèð, ÿê³ ìîæóòü çäà-
âàòèñÿ. Òîä³ 84,5 òèñÿ÷³ êâàðòè-
ðîçäàâà÷³â çàðåºñòðîâàíèõ, òîá-
òî â íàñ ðèíîê îõîïëåíèé ìàé-
æå íà 90 â³äñîòê³â. Íàä òèìè
10—15 â³äñîòêàìè, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ó ò³í³, ìè ïðàöþºìî. Õî÷ó
ñêàçàòè, ùî ïðîòÿãîì 9 ì³ñÿö³â
öüîãî ðîêó âèÿâëåíî ïîíàä òè-
ñÿ÷ó îðåíäîäàâö³â æèòëà, ÿê³ íå
ñïëà÷óâàëè äåðæàâ³ æîäíî¿ êî-
ï³éêè — ¿ì íàðàõîâàíî ìàéæå
ì³ëüéîí ãðèâåíü ïîäàòêó.

— ßê âè äóìàºòå, â ÷îìó ïðè÷è-
íè òàêèõ ïðàâîïîðóøåíü (íåñïëà-
òà ïîäàòêó)? Ìîæëèâî, ïðîñòå íå-
çíàííÿ çàêîí³â?

— Óñå â êîìïëåêñ³. Îäí³ íå õî-
÷óòü ïëàòèòè ïîäàòêè, ³íø³ íå çíà-
þòü, ùî öå ïîòð³áíî ðîáèòè. Ìè
ïðàöþºìî ç îáîìà êàòåãîð³ÿìè.
Ïåðøèõ ñóâîðî êàðàºìî, äðóãèì
ðîç’ÿñíþºìî.

— ßêà ñóìà ïîäàòêó ç äîõîä³â
ô³çè÷íèõ îñ³á íàä³éøëà äî áþäæå-
òó?

— Ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ
îñ³á — öå îñíîâíèé ïîäàòîê ì³ñ-
öåâîãî áþäæåòó. Íà ñüîãîäí³ íà-
ä³éøëî ïîíàä 7 ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü, ùî íà 2,5 ì³ëüÿðäà á³ëüøå,
í³æ ó â³äïîâ³äíèé ïåð³îä òîð³ê.
Öå ìàéæå 80 â³äñîòê³â ì³ñöåâîãî
áþäæåòó.

— Âèéøëà ïîñòàíîâà Êàáì³íó
ïðî ïåðåâ³ðêó àïòåê. Ùî ïëàíóºòå
ðîáèòè?

— Ó íàñ º ïëàíîâ³ é ïîçàïëà-
íîâ³ ïåðåâ³ðêè. Àïòåêè ïåðåâ³ðÿ-
þòü îïåðàòèâíî. Íà öå ìàº ïðà-
âî ò³ëüêè â³ää³ë îïåðàòèâíèõ ïå-
ðåâ³ðîê êàñîâèõ àïàðàò³â. Âîíè
ñêëàäàþòü ïëàí ³ îïåðàòèâíî ðîç-
ïî÷èíàþòü ïåðåâ³ðêó, íåçàëåæíî
â³ä òîãî, þðèäè÷íà îñîáà öå ÷è
ô³çè÷íà. À ïðî ïëàíîâó ïåðåâ³ð-
êó ïëàòíèêà ïîòð³áíî ïîïåðåäæà-
òè çà 10 äí³â

Тамара ДАВИДЕНКО,
Тетяна ЯКОВЛЄВА,

спеціально для “Хрещати а”

Îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâí³
ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò

1 USD 5,7984

1 EUR 7,3964

10 RUB 2,1472

Îô³ö³éí³ êóðñè áàíê³âñüêèõ
ìåòàë³â çà 10 òðîéñüêèõ óíö³é

Золото 43 024,13

Срібло 587,38

Платина 50 156,16

Паладій 13 394,30

Ñòàí ì³æáàíê³âñüêîãî êðåäèòíîãî ðèíêó

За альний обся , млн рн 3 178,7

Середньозважена став а, %

Усьо о:
т. ч. овернайт

23,6
23,0

Îñíîâí³ ôîíäîâ³ ³íäåêñè

PFTS UA 286,96 07.11 17:00

S&P-500 US 931,54 10.11 18:20

MIB-30 IT 22 708,00 10.11 18:20

FTSE-100 GB 4 387,71 10.11 18:20

CAC-40 FR 3 492,96 10.11 18:20

DAX DE 5 003,67 10.11 18:20

SMI CH 6 083,90 10.11 18:20
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У подат овій вважають, що тіньовий се тор рин оренди вартир становить лише 10 %

За словами неле альних вар-
тироздавачів, хиляються вони
від сплати подат ів з однієї при-
чини: бюро ратизм вітчизняної
подат ової системи та за онодав-
ства за алом. Ос іль и щоб ста-
ти с б’є том підприємниць ої ді-
яльності, потрібно витратити май-
же місяць (здебільшо о через
процес реєстрації в подат овій
адміністрації, адже державна ре-
єстрація відб вається за один
день.— “Хрещати ”) та сплати-
ти за це майже $ 100. Проте я -
що орендодавець не хоче б ти
“с б’є том підприємниць ої ді-
яльності”, тоді я фізична особа
має сплач вати 20 % приб т ,
тобто $ 200 з ожної заробленої
$ 1 тис. щомісяця.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

За даними ж омпанії SV Development, наразі в столиці попит на жит-
ло е оном- лас перевищ є пропозицію та становить майже 20 тис.
осіб, я і хоч ть винайняти житло. На д м аналіти ів Асоціації фахівців
з нер хомості У раїни, реальн іль ість вартир, що їх здають ияни,
підрах вати неможливо. “Одна , я що попит перевищ є пропозицію на
20 тис. осіб, не ви лючено, що реально в столиці здають орієнтовно та-

сам іль ість вартир цьо о се мент (е оном- лас .— “Хреща-
ти ”)”,— на олош ють аналіти и асоціації. 20 тис. вартир своєю чер-
ою приносять щомісяця приблизно $ 10 млрд приб т своїм власни-
ам (20 тис. помножити на середню вартість вартири е оном- лас —
$ 500.— “Хрещати ”).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Про затвердження змін та доповнень
до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.07.2007

№ 852
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 жовтня 2008 № 1426

Зареєстровано Головним управлінням юстиції у м. Києві від 5 листопада 2008 № 30/796

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про рекламу",
постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових правил розмі!
щення зовнішньої реклами", з метою ефективного використання майна територіальної громади м. Києва,
його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядуван!
ня м. Києва шляхом застосування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рек!
ламних засобів), що знаходяться в комунальній власності, на економічно!обґрунтованому рівні з ураху!
ванням інфляційних процесів:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî
Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðà-
âî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â), ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî ðàéîí³â àáî
ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêè-
ìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 09.07.2007 ¹ 852, çàðåºñ-
òðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 22.08.2007 çà ¹ 19/754, âè-
êëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

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

Голова Л. Черновець ий

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями
(для розміщення рекламних засобів), які перебувають

у комунальній власності територіальної громади м. Києва, 
його районів або повноваження 

щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого
самоврядування м. Києва

Додаток 1
Затверджено

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.07.2007 № 852

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 15.10.2008 р. № 1426)

1. Ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíèõ çàñîá³â), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà, éîãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâà-
æåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêèìè çä³éñ-
íþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ì. Êèºâà (äàë³ — ïëàòà), ñêëàäàºòüñÿ ç
áàçîâèõ òàðèô³â (òàáëèöÿ 1) òà êîåô³ö³-

ºíò³â äèôåðåíö³àö³¿ ïëàòè â çàëåæíîñò³
â³ä çîíè ðîçì³ùåííÿ çàñîáó çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè (äàë³ — êîðèãóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè)
(òàáëèöÿ 2), íà ÿê³ ïîñë³äîâíî ïåðåìíî-
æóºòüñÿ áàçîâà ïëàòà. Ðîçì³ð ïëàòè çà
êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ
øëÿõîì êîðèãóâàííÿ ðîçì³ðó òàêî¿ ïëàòè
çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿
çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Òàáëèöÿ 1

№
п/п

Вид засоб зовнішньої ре лами Одиниця вимір Базова плата
за місяць, рн

5. Лайтпостер, що є с ладовою частиною
павільйон , іос

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

34,0

6. Графічна (лазерна) прое ційна станов а за одиницю 3669,0

7. Телевізійний е ран за 1 в. м площі
поверхні ре лами

200,0

8. Тимчасова виносна спеціальна
онстр ція з площею поверхні
- до 1 в. м
- від 1 в. м до 3 в. м
- 3 в. м і більше

за одиницю

40,0
60,0
240,0

9. Банер, панно
- на фасаді б дин до 40 в. м
- ожний наст пний в. м на фасаді
б дин понад 40 в. м
- на захисній б дівельній сітці
до 100 в. м
- ожний наст пний в. м на захисній
б дівельній сітці понад 100 в. м

за 1 в. м площі
поверхні ре лами 59,0

29,0

15,0

7,0

10. Констр ції на дах б дин (б дівлі),
спор ди

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

103,0

11. Кронштейн
- на стіні б дівлі
- на стовпі, опорі освітлення
- на іос

за 1 в. м площі
поверхні ре лами 58,0

53,0
58,0

12. Констр ції на еста аді, мост ,
шляхопроводі

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

74,0

13. Констр ції підземном переході, т нелі за 1 в. м площі
поверхні ре лами

88,0

14. Т мба, об'ємно-просторова онстр ція,
що стоять о ремо

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

53,0

15. Ре ламна вивіс а, напис на б дин
(б дівлі), спор ді

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

100,0

16. Еле тронне табло, "рядо , що біжить",
світлова азета, я і розташовані на фасаді

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

120,0

17. Пневмостенд, повітряна ля, я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з
площею поверхні:
- до 20 в. м
- до 30 в. м
- понад 30 в. м

за одиницю

440,0
588,0
880,0

18. Тор овельний павільйон, іос , я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з
площею поверхні:
- до 50 в. м
- понад 50 в. м

за одиницю

200,0
400,0

19. Телефонна абіна, рна, лава, інші
елементи зовнішньо о бла о строю, я і
ви ористов ються я ре ламоносії

за одиницю 100,0

20. Прапор, прапорець, парасоля, намет, я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з
площею поверхні:
- до 5 в. м
- понад 5 в. м

за одиницю

100,0
200,0

21. Х дожньо-просторова омпозиція (зелені
насадження, фіто омпозиції тощо), я і
ви ористов ються я ре ламоносії

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

100,0

22. Транспарант-перетяж а над в лицею за 1 в. м площі
поверхні ре лами

38,0

№
п/п

Вид засоб зовнішньої ре лами Одиниця вимір Базова плата
за місяць, рн

1. Щит, що стоїть о ремо за 1 в. м площі
поверхні ре лами

41,0

2. Щит на фасаді б дин за 1 в. м площі
поверхні ре лами

74,0

3. Щит на тимчасовій спор ді, пар ані, на
території б дмайданчи а

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

36,0

4. Лайтпостер, що стоїть о ремо за 1 в. м площі
поверхні ре лами

44,0
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Êîðèãóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè
Òàáëèöÿ 2

Зона Кое-
фіцієнт

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

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

Л. Толсто о).

І 2 Площі: Михайлівсь а, Софійсь а.
В лиці: Б. Грінчен а, Б. Хмельниць о о (до в л. Володимирсь ої), Мала

Житомирсь а, Костьольна, Михайлівсь а, Софійсь а, Прорізна,
Володимирсь ий проїзд, Новий проїзд.

II 1,75 Площі: Івана Фран а, Контра това, Лесі У раїн и, Львівсь а, Перемо и,
Поштова, Слави, Спортивна, Арсенальна, біля Південно о залізнично о
во зал , Во зальна.
Б львари: Тараса Шевчен а, Лесі У раїн и. Узвози: Андріївсь ий,

Володимирсь ий, Кр тий.
В лиці: Артема, Б. Хмельниць о о (від в л. Володимирсь ої), Басейна,

Вели а Житомирсь а, Володимирсь а (до в л. Са са ансь о о), Горь о о
(до в л. Са са ансь о о), Городець о о, Са са ансь о о (до в л. Горь о о),
Гр шевсь о о, Дарвіна, Десятинна, Еспланадна, Зань овець ої, Івана
Фран а, Інстит тсь а (від в л. Бан ової), Ірининсь а, Кр ло ніверситетсь а,
Л. Толсто о (до в л. Са са ансь о о), Леонтовича, Липсь а, Лисен а,
Лютерансь а, Малопідвальна, Пиро ова, П ш інсь а, Ро нідинсь а,
Са айдачно о, П. С оропадсь о о, Тарасівсь а (до в л. Са са ансь о о),
Терещен івсь а, Трьохсвятительсь а, Червоноармійсь а (до в л.
Са са ансь о о), Шов овична, Шота Р ставелі, Ярославів Вал.
Пров л и: М зейний, Тараса Шевчен а.

III 1,5 Усі мости.
Площі: Героїв Вели ої Вітчизняної війни, Голосіївсь а, П. Кривоноса,

Либідсь а, Солом'янсь а, Мос овсь а, Л 'янівсь а.
Проспе ти: 40-річчя Жовтня, Броварсь ий (до залізничної олії),

Возз'єднання (до залізничної олії), Перемо и (до станції метро "Нив и"),
Повітрофлотсь ий (до Севастопольсь ої площі), Червонозоряний.
Б львари: Др жби народів.
Узвози: Дніпровсь ий, Кловсь ий.
В лиці: Верхній Вал, Нижній Вал, Володимирсь а (від в л. Са са ансь о о),

Воровсь о о, Горь о о (від в л. Са са ансь о о), Дмитрівсь а, Жилянсь а,
І. К дрі, Комінтерн , М. Коцюбинсь о о, К т зова, Мельни ова, Мечни ова,
Мос овсь а, Набережно-Хрещатиць а, О. Гончара, Предславинсь а,

Зона Кое-
фіцієнт

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

Рейтарсь а, Са са ансь о о (від в л. Горь о о), Січнево о повстання,
Солом'янсь а, Старово зальна, Старонаводниць а, С ворова, Тарасівсь а
(від в л. Са са ансь о о), Тельмана, Толсто о (від в л. Са са ансь о о),
Т р енєвсь а, Уриць о о, Цитадельна, Чапаєва, Червоноармійсь а (від в л.
Са са ансь о о), Чорновола, Щорса, М. Задніпровсь о о, Набережне шосе,
Петрівсь а алея, Пар ова доро а, алея Героїв Кр т.

ІV 1,25 Площі: Героїв Бреста, Інтернаціональна, Космонавтів, Ленін радсь а,
Новоросійсь а, Одесь а, Севастопольсь а, Т льсь а, Хар івсь а, Т. Шевчен а.
Шосе: Бориспільсь е, Наддніпрянсь е, Столичне, Хар івсь е.
Проспе ти: 50-річчя Жовтня, Бажана, Броварсь ий (від залізничної олії),

Ват тіна, Визволителів, А адемі а Гл ш ова (від Одесь ої площі), Кільцева
доро а, Комарова, Мая овсь о о, Мінсь ий, Мос овсь ий, На и, Нова
Кільцева доро а, Оболонсь ий, Перемо и (від станції метро "Нив и"),
Повітрофлотсь ий (від Севастопольсь ої площі), Ю. Га аріна, Правди.
Б львари: Верховної Ради, Давидова, Перова, Чо олівсь ий, Глибочиць ий

проїзд.
В лиці: А адемі а Заболотно о, А адемі а Палладіна, Бальза а,

Бо атирсь а, Борща івсь а, Братиславсь а, Виш ородсь а, Героїв
Сталін рада, Глибочиць а, Довжен а, Драйзера, Еле три ів, За ревсь о о,
Іваш евича, Інд стріальна, Кі відзе, Костянтинівсь а, Л ова, Маршала
Греч а, Місь а, Межи ірсь а, Миропільсь а, Набережно-Л ова,
Ново остянтинівсь а, Раїси О іпної, Олени Телі и, Полярна, Промислова,
Протасів Яр, Марини Рас ової, Саперно-Слобідсь а, Стецен а, Фр нзе,
Червоно вардійсь а (до в л. Червонот аць ої), Щерба ова, Щ сєва,
Дніпровсь а набережна, пров. Щорса.

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

2. Ïåðåäáà÷åí³ â Òàáëèö³ 2 êîåô³ö³ºíòè
çàñòîñîâóþòüñÿ â³äíîñíî äî ì³ñöü ðîçòà-
øóâàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü íà òåðèòîð³¿ çàçíà÷åíî¿ âóëèö³, óìîâ-
íà ìåæà ÿêî¿ ïðîõîäèòü â 10 ì çà ë³í³ºþ
¿¿ çàáóäîâè.

3. Äëÿ âèâ³ñîê ïðî íàéìåíóâàííÿ îñî-
áè íà ôàñàä³ àáî íà äàõó ñïîðóäè, â ÿê³é
öÿ îñîáà çàéìàº ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâà-

íèõ â Î ³ ² çîíàõ, çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³-
ºíò 1,5 ÿê äëÿ III çîíè.

4. Äî íåîñâ³òëåíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â,
çàçíà÷åíèõ ó ïîçèö³ÿõ 1—5, 10, 11, 13, 14,
15 òàáë. 1 öüîãî Ïîðÿäêó, çàñòîñîâóºòüñÿ
êîðèãóþ÷èé êîåô³ö³ºíò 2,0 ï³ñëÿ ñïëèâó
øåñòè ì³ñÿö³â ç äàòè îòðèìàííÿ äîçâîëó.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю "АРАТТА" 

земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та експлуатації торговельного

комплексу на вул. Декабристів, 9 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1616/4449 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"ÀÐÀÒÒÀ" äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåê-
ñó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 9 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÀÐÀÒÒÀ", çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,15 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíî-
ãî êîìïëåêñó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 9 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "ÀÐÀÒÒÀ":

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.06.2004 ¹ 19-4763, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 15.10.2003 ¹ 7711 òà óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 17.11.2004 ¹ 071/04-4-
19/3259.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 "Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

3.6. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "Історія міста" земельних

ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування Національного художнього

музею та Музею історії м. Києва у складі
готельного комплексу з вбудованоE

прибудованими приміщеннями
адміністративного та торговельного

призначення, з підземним та наземним
паркінгами на вул. Інститутській, 1—3 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1542/4375 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî õóäîæíüîãî ìóçåþ òà Ìóçåþ
³ñòîð³¿ ì. Êèºâà ó ñêëàä³ ãîòåëüíîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà òîðãî-
âåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç ï³äçåìíèì òà íà-
çåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë. ²íñòèòóòñüê³é,
1—3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,86 ãà á³ëÿ Ì³æ-
íàðîäíîãî öåíòðó êóëüòóðè ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²ñòî-

ð³ÿ ì³ñòà" äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ Íàö³îíàëüíîãî õóäîæíüî-
ãî ìóçåþ òà Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì. Êèåâà ó ñêëà-
ä³ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðè-
áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî òà òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç ï³ä-
çåìíèì òà íàçåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë.
²íñòèòóòñüê³é, 1—3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ "²ñòîð³ÿ ì³ñòà", çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,15 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî õóäîæíüîãî ìóçåþ òà Ìóçåþ
³ñòîð³¿ ì. Êèºâà ó ñêëàä³ ãîòåëüíîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà òîðãîâåëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç ï³äçåìíèì òà íàçåì-
íèì ïàðê³íãàìè íà âóë. ²íñòèòóòñüê³é, 
1—3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 1,12 ãà;
— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,03 ãà.
5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ "²ñòîð³ÿ ì³ñòà":
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5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿") ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

5.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêòè îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 05.02.2007
¹ 26, â³ä 05.02.2007 ¹ 27, â³ä 05.02.2007
¹ 28, â³ä 05.02.2007 ¹ 29) òà ³íø³ ïèòàí-
íÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 22.08.2007 ¹ 19-8677, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
26.11.2007 ¹ 9797, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 23.08.2007
¹ 05-08/5824, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî
îá'ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà "Êè¿â-
çåëåíáóä" â³ä 18.12.2007 ¹ 148-2889, Äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 03.08.2007 ¹ 22-
1979/35.

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

5.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "ПРОПРЮEФІНАНС"
земельної ділянки для будівництва,

реконструкції, експлуатації та обслуговування
адміністративного комплексу з вбудованими

та прибудованими приміщеннями
громадського і побутового призначення 
та паркінгом на вул. Саксаганського, 66

(літера "Б") у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1610/4443 від 27 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÏÐÎ-
ÏÐ²Î-Ô²ÍÀÍÑ" äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîí-
ñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè
òà ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàä-
ñüêîãî ³ ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 66 (ë³òåðà
"Á") ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ "ÏÐÎÏÐ²Î-Ô²ÍÀÍÑ", çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,34 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî òà ïîáóòîâî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ñàê-
ñàãàíñüêîãî, 66 (ë³òåðà "Á") ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâèé áóäèíîê —
àäì³í³ñòðàòèâíèé êîðïóñ (äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó íåæèòëîâîãî áóäèíêó â³ä
05.07.2007 ¹ 1911 òà àêò ïðèéîìó-ïåðåäà-
÷³ â³ä 05.07.2007), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,26 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ;

— ïëîùåþ 0,04 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
01.11.66 ¹ 1597 "Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òðåñòó "Óêððåììàøáóä" Ãîëîâáóä-
ìåõàí³çàö³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà
ÓÑÑÐ" ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî;

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, ï³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
01.12.64 ¹ 1671 "Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Êè¿âñüêîìó ô³ë³àëó Äåðæàâíîãî ³í-
ñòèòóòó ïî ïðîåêòóâàííî ï³äïðèºìñòâ
øòó÷íîãî âîëîêíà ï³ä áóä³âíèöòâî âèðîá-
íè÷îãî êîðïóñó";

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíêîìó Ñòàë³íñüêî¿ ðàéðàäè äå-
ïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 26.05.58 ¹ 240 "Ïðî

â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Áóä³âåëüíîìó êî-
îïåðàòèâó "Óí³âåðñèòåò" ï³ä æèòëîâå áó-
ä³âíèöòâî".

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "ÏÐÎÏÐ²Î-Ô²ÍÀÍÑ":

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 28.11.2007 ¹ 19-13901, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.11.2007 ¹ 9795,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
17.12.2007 ¹ 05-08/10142, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 24.10.2007 ¹ 22-2651/35.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Національному університету
харчових технологій 

земельної ділянки для будівництва 
навчальноEадміністративного корпусу 

та торговельноEофісного центру 
з підземним паркінгом та майданчиком 

для паркування на вул. Володимирській, 
72—74 та вул. Тарасівській, 9 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1608/4441 від 27 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123 Зе!
мельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëî-
ã³é äëÿ áóä³âíèöòâà íàâ÷àëüíî-àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî êîðïóñó òà òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî
öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà ìàéäàí-
÷èêîì äëÿ ïàðêóâàííÿ íà âóë. Âîëîäèìèð-
ñüê³é, 72—74 òà âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 9 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåòó
õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,73 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, íàâ÷àëüíî-
àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó òà òîðãîâåëü-
íî-îô³ñíîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì òà ìàéäàí÷èêîì äëÿ ïàðêóâàííÿ íà
âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 72—74 òà âóë. Òàðà-
ñ³âñüê³é, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ
çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 24.04.2003 ¹ 411/571, ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì
íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3. Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ
òåõíîëîã³é:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
08.08.2007 ¹ 22-2005/35.

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

3.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

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

4. Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ
òåõíîëîã³é ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äåðæàâíîãî àêòà íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ â³ä 27.10.2007 ¹ 79-4-00070.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Нестеренко Наталії Анатоліївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Залежному, 25Eб 

у Голосіївському районі 
м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1570/4403 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Íåñòåðåíêî Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 25-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Íåñòåðåíêî Íà-
òàë³¿ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 25-6 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Íåñòåðåíêî Íàòàë³¿ Àíà-
òîë³¿âí³:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.
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3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.04.2005 ¹ 19-2784, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 16.05.2005 ¹ 3313, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 19.05.2005 ¹ 071/04-4-19/2183,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 27.12.2005 ¹ 03-18/1626-Â.

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

3.6. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про покращення 
умов обслуговування 

платників податків
Рішення Київської міської ради № 1632/4465 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 7 Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", враховуючи розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 28.12.06 № 1858, згідно з яким товариство з обмеженою відповідаль!
ністю "Наутлекс" визначено переможцем конкурсу по залученню інвесторів до реконструкції нежилого бу!
динку на вул. Політехнічній, 5!А, та звернення Державної податкової адміністрації у м. Києві від 13.06.07
№ 1172/3/01!307 щодо покращення умов обслуговування платників податків, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíà÷èòè ³íâåñòîðîì ðåêîíñòðóêö³¿
íåæèëîãî áóäèíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 
âóë. Ùåðáàêîâà, 48-À òîâàðèñòâî ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Íàóòëåêñ" ç ìå-
òîþ ðîçì³ùåííÿ ó íüîìó ï³äðîçä³ë³â Äåð-
æàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà Äåðæàâíî¿ ïî-
äàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íåæèëèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà íà âóë. Ùåðáàêîâà, 48-À, âóë. Áàã-
ãîâóò³âñüê³é, 26, âóë. Àðòåìà, 91 ë³ò. À,
âóë. Ïîë³òåõí³÷í³é, 5-À òà íà âóë. Ëåâàíåâ-
ñüêîãî, 2 ë³ò. À.

2.2. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Íàóòëåêñ" ³íâåñòèö³é-
íèé äîãîâ³ð íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ï³ñëÿ çäà÷³ îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ, ïðèì³ùåííÿ ó
áóäèíêó íà âóë. Ùåðáàêîâà, 48-À ïëîùåþ
íå ìåíøå 9539,1 êâ. ì çàðàõîâóþòüñÿ äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ó
íüîìó ï³äðîçä³ë³â Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿
³íñïåêö³¿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ó ì. Êèºâ³.

4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ íåæèë³ áóäèíêè íà âóë. Áàããîâóò³â-
ñüê³é, 26 ïëîùåþ 2823,0 êâ. ì, âóë. Àðòå-
ìà, 91 ë³ò. À ïëîùåþ 1385,7 êâ. ì, âóë. Ïî-
ë³òåõí³÷í³é, 5-À ïëîùåþ 2119,0 êâ. ì, òà
íà âóë. Ëåâàíåâñüêîãî, 2 ë³ò. À ïëîùåþ
3211,4 êâ. ì ïåðåäàþòüñÿ ó âëàñí³ñòü òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Íàóòëåêñ" íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ ³íâåñ-
òèö³éíèì äîãîâîðîì.

5. Ó ðàç³, ÿêùî âàðò³ñòü áóäèíê³â, çàçíà-
÷åíèõ ó ïóíêò³ 4 öüîãî ð³øåííÿ, áóäå âèùîþ
âàðòîñò³ ðåêîíñòðóéîâàíîãî áóäèíêó íà 
âóë. Ùåðáàêîâà, 48-À, ð³çíèöþ êîøò³â òî-
âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Íà-
óòëåêñ" ïåðåðàõîâóº äî ì³ñüêîãî áþäæåòó.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
Музею видатних діячів 

української культури Лесі Українки, 
Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, 

Михайла Старицького 
на створення відділу — Музею 

"Іван Франко і Київ"
Рішення Київської міської ради № 1514/4347 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве само!
врядування в Україні", статті 7 Закону України "Про музеї та музейну справу", Указу Президента України
від 27.08.06 № 727/2006 "Про заходи щодо вивчення та популяризації духовної спадщини Івана Франка"
та з метою дослідження і популяризації літературної, публіцистичної, наукової спадщини видатного укра!
їнського мислителя, письменника, вченого і громадсько!політичного діяча Івана Франка Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Ìóçåþ âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ìè-
êîëè Ëèñåíêà, Ïàíàñà Ñàêñàãàíñüêîãî,
Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî íà ñòâîðåííÿ â³ä-
ä³ëó — Ìóçåþ "²âàí Ôðàíêî ³ Êè¿â".

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³ää³ë Ìóçåþ âè-
äàòíèõ ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Ëåñ³
Óêðà¿íêè, Ìèêîëè Ëèñåíêà, Ïàíàñà Ñàê-
ñàãàíñüêîãî, Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî — Ìó-
çåé "²âàí Ôðàíêî ³ Êè¿â" áóäå ðîçì³ùåíî
ó íåæèëîìó ïðèì³ùåíí³ ïëîùåþ 647 êâ. ì
íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 93, ë³ò. "Á".

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³

çàõîäè íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3.2. Âèäàòêè íà ôóíêö³îíóâàííÿ Ìóçåþ
"²âàí Ôðàíêî ³ Êè¿â" ïðîâîäèòè â ìåæàõ
çàãàëüíîãî îáñÿãó àñèãíóâàíü ïî ãàëóç³
"Êóëüòóðà ³ ìèñòåöòâî" íà 2007 òà íàñòóï-
í³ ðîêè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

закінченого будівництвом об'єкта
комунального призначення 

Рішення Київської міської ради № 1517/4350 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра!
їни, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі ак!
та державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від
07.03.06 № 063, затвердженого розпорядженням Деснянської районної у місті Києві державної адмініс!
трації від 30.12.05 № 1536 § 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá'ºêò êîìóíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ — êàíàë³çóâàííÿ ³ñíóþ÷î¿ çà-
áóäîâè ñ. Áèê³âíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ïðîòÿæí³ñòþ 10 147,58 ì, ïîòóæ-
í³ñòþ 300 êóá. ì/äîáó, áàëàíñîâîþ âàðò³ñ-
òþ 16736192,66 ãðí.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó "Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ
"Êè¿ââîäîêàíàë" çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì
îá'ºêò êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàçíà-
÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíîþ óãîäîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків
"ЖитлоінвестбудEУКБ" договору оренди

земельної ділянки № 10 
для будівництва житлового будинку 

у 3Eому мікрорайоні житлового масиву
Позняки у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1602/4435 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 № 114/5454,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 8 ì³ñÿö³â ç 26.10.2007
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,8941 ãà â³ä 25.04.2005 ¹ 63-6-
00243, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç
ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
"Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ" íà ï³äñòàâ³ ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2004
¹ 976/2386 "Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â "Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 10 äëÿ áóä³â-
íèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ó 3-îìó ì³ê-
ðîðàéîí³ 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¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.04.2005 ¹ 63-6-00243.

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 "ЖитлоінвестбудEУКБ" 
оренди земельної ділянки 

для будівництва житлового будинку 
з паркінгом на вул. АлмаEАтинській, 39 

у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1603/4436 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 № 114/5449,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 9 ì³ñÿö³â ç 11.04.2008
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,4992 ãa â³ä 10.04.2006 ¹ 66-6-00337,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â "Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ" íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.11.2005
¹ 461/2922 "Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â "Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ" çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Àëìà-
Àòèíñüê³é, 39 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà".

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â "Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ" ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíó-
òèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
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 10.04.2006
¹ 66-6-00337.

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
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Ïðî â³äõîäè ìîæíà çàáóòè 
íà äåñÿòü ðîê³â
Ñò³ëüêè ùîíàéìåíøå ïðîïðàöþº ñòîëè÷íèé ïîë³ãîí ¹ 5 ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Полі он № 5 може пропрацювати
ще 9 ро ів. Після проведеної ре-
онстр ції пра тично всі претен-
зії до ньо о знято. Роботи на
звалищі розпочалися ще три ро-
и том і за інчилися серпні
нинішньо о ро . Вони обійшлися
76,9 млн рн. З найпомітніших

змін для жителів нав олишніх
сіл — зни нення неприємно о
смород . У той же час із найваж-
ливіших для роботи звалища —
встановили станцію пере ач и
сто ів, очисні спор ди дощової
аналізації, обладнання з пере-
роб и фільтрат . Там та ож по-
б д вали лабораторію радіоло-
ічно о онтролю та ре онстр -
ювали адміністративний орп с.

Äèñêóñ³¿ íà ðàõóíîê ðîáîòè îñíîâíîãî
çâàëèùà “âèðîáëåíèõ” êèÿíàìè òâåðäèõ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ó ñåë³ Ï³äã³ðö³ Îáóõ³â-
ñüêîãî ðàéîíó òðèâàþòü óæå íå ïåðøèé
ð³ê. Áåçë³÷ ðàç³â ïîë³ãîí ¹ 5 õîò³ëè çàêðè-
òè. Íàéá³ëüøå ïðåòåíç³é çàâæäè áóëî äî
åêîëîã³¿, çàáðóäíåííÿ ´ðóíòîâèõ âîä òà
ñìîðîäó. Îäíàê, ÿê âèÿâèëîñÿ, íèí³ ïðîá-
ëåìè ïîë³ãîíó ïîòðîõó çàëàãîäæóþòü.

“Ïîë³ãîí ïðàöþº ³ ïðàöþâàòèìå ùå íå
îäèí ð³ê,— êàæå çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâ-
ë³ííÿ “Êè¿âñïåöòðàíñó”, ÿêå çàéìàºòüñÿ
âèâåçåííÿì ñì³òòÿ, Ìèêîëà Áîãäàíîâè÷.—
Éîãî íåîäíîðàçîâî íàìàãàëèñÿ çàêðèòè,
àëå ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðå-
òåíç³¿ çíèêàþòü îäíà çà îäíîþ. Ðîáîòè
ðîçïî÷àëèñÿ ùå â æîâòí³ 2005 ðîêó ³ òðè-
âàëè äî ñåðïíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Çàãàëü-
íà âàðò³ñòü ¿õ ñòàíîâèëà 76,9 ìëí ãðí.

Çà öåé ÷àñ íà ïîë³ãîí³ çáóäóâàëè ëàáîðà-
òîð³þ ðàä³îëîã³÷íîãî êîíòðîëþ, êîòåëüí³,
êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíèé ïóíêò, íàñîñíó
ñòàíö³þ ïåðåêà÷êè ô³ëüòðàòó, ËÅÏ, òðàíñ-
ôîðìàòîðíó ï³äñòàíö³þ, çîâí³øí³ òà âíóò-
ð³øí³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³. Òàì æå â³äðåìîí-
òóâàëè àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâèé êîðïóñ,
ñòàíö³þ ïåðåêà÷êè ñòîê³â, î÷èñí³ ñïîðóäè
äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿. Çàêóïëåíî òà çìîíòî-

âàíî îáëàäíàííÿ ç ïåðåðîáêè ô³ëüòðàòó.
Ó “Êè¿âñïåöòðàíñ³” ï³äðàõóâàëè, ùî ï³ñ-

ëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðøî¿ ÷åðãè ìîæå âè-
ñòà÷èòè ùå ðîê³â íà 1,5—2. Äðóãó ÷åðãó
ìîæíà áóäå âèêîðèñòîâóâàòè ùå äî 7 ðî-
ê³â. Çà öåé ÷àñ íà òåðèòîð³¿ ìîæíà áóäå çà-
õîðîíèòè íå ìåíøå 15 ìëí êóáîìåòð³â
ñì³òòÿ.

“Íà ñüîãîäí³ ïîë³ãîí ¹ 5 — íàéêðóï-
í³øèé â Óêðà¿í³ ³ íàéäîñêîíàë³øèé ³ç òî÷-
êè çîðó ³íæåíåðíîãî âèð³øåííÿ. Çàãàëüíà
ïëîùà — 63,7 ãà. ²ñíóþòü 2 ìàéäàí÷èêè
ñêëàäóâàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
Ïåðøèé íèí³ ïðàöþº ç ïîâíèì íàâàíòà-
æåííÿì, äðóãèé çàêîíñåðâîâàíî. Òóò òðè-
âàþòü ïîøóêîâ³ ðîáîòè ç ïîñèëåííÿ äàì-
áè. Ï³ñëÿ ¿¿ çì³öíåííÿ â³êðèþòü äðóãèé
ìàéäàí÷èê. Ùîäíÿ ìè ïðèéìàºìî äî 1500
òîíí ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ. Âë³òêó, ó ñåçîí êà-
âóí³â, íàâàíòàæåííÿ íà ïîë³ãîí çðîñòàº

³íîä³ äî 3000 òîíí ùîäîáè”,— ðîçïîâ³äàº
íà÷àëüíèê ïîë³ãîíó ¹ 5 Îëåã Áëàãîäàòíèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñì³òòÿ ëåæèòü øàðîì
çàâòîâøêè 76 ìåòð³â íà ïîë³åòèëåíîâ³é
ïë³âö³, ùî íå äîïóñêàº ïðîíèêíåííÿ ô³ëü-
òðàòó â ´ðóíò. Òîð³ê ïîë³ãîí ïðèéíÿâ 386
òèñ. 675 òîíí òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â,
çà 9 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó — 273 òèñ. 955
òîíí.

Ñì³òòºâîçè òàì ñíóþòü îäèí çà îäíèì,
íàâ³òü óíî÷³, àäæå ïîë³ãîí ôóíêö³îíóº ö³-
ëîäîáîâî. Ìàéæå âñÿ òåõí³êà ïðàöþº íî-
âåíüêà. “Ìè ìàºìî äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ïî-
òóæíèõ ìàøèí, ùî äîçâîëèòü íàì çàáåç-
ïå÷èòè òåõíîëîã³þ çàõîðîíåííÿ ³ íåäîïó-
ùåííÿ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é”. Öüîãî ðîêó çàêóïèëè ùå îäèí
óù³ëüíþâà÷ â³äõîä³â òèïó “ÁÎÌÀÃ” ³ç
êîìïëåêòîì çàïàñíèõ ÷àñòèí òà ðåìêîìï-
ëåêò äëÿ î÷èñíèõ ñïîðóä íà çàãàëüíó ñó-

ìó ìàéæå 320 òèñ. ºâðî”,— ïåðåêîíóº íà-
÷àëüíèê ïîë³ãîíó.

Íàâ³òü á³ëÿ ñàìîãî çâàëèùà çàïàõó ïðàê-
òè÷íî íåìàº. Öå ðåçóëüòàò óêðèòòÿ ñì³òòÿ
çåìëåþ.

Îáñëóãîâóº ïîë³ãîí 84 ëþäèíè. Ïðàö³â-
íèêè îòðèìóþòü â³ä 2,5 äî 4 òèñ. ãðí. Íà
ðîáîòó ¿õ ïðèâîçÿòü ñïåöàâòîáóñàìè. ×å-
ðåç øê³äëèâ³ óìîâè ïðàö³ ëþäè îäåðæóþòü
äîäàòêîâèé ïàéîê — ìîëîêî ÷è âåðøêî-
âå ìàñëî.

Îêð³ì ðåêîíñòðóêö³¿ ïîë³ãîíó, ñòîëè÷íà
âëàäà âêëàäàº êîøòè é ó ðîçâèòîê íàâêî-
ëèøí³õ ñ³ë. Íàïðèêëàä, ó Êðåíè÷àõ, Ðî-
ìàíêîâ³ òà Ï³äã³ðöÿõ ïðîêëàëè ãàçîâ³ òà
âîäîïðîâ³äí³ ìåðåæ³, ïîáóäóâàëè ñó÷àñíó
øêîëó òà äèòÿ÷èé ñàäîê. Íà âñå öå ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ñïðÿ-
ìóâàëè ìàéæå 40 ìëí ãðí

За плена нова спецтехні а дозволить забезпечити захоронення і недоп щення вини нення надзвичайних сит ацій на столичном полі оні № 5
ще не один рі

Íàéòÿæ÷å äèõàòè íà Áåññàðàáö³
Ó ñòîëèö³ âèçíà÷èëè íàé÷èñò³ø³ òà íàéçàáðóäíåí³ø³ ì³ñöÿ

Ñòàí çàáðóäíåííÿ àòìîñôåð-
íîãî ïîâ³òðÿ â Êèºâ³ ñèñòåìàòè÷-
íî â³äñòåæóþòü ôàõ³âö³ Öåí-
òðàëüíî¿ ãåîô³çè÷íî¿ îáñåðâàòî-
ð³¿ ÌÍÑ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ïî-

òð³áíó ³íôîðìàö³þ çáèðàþòü ³
àíàë³çóþòü íà 16 ïîñòàõ, à ñòàí
çàáðóäíåííÿ âîäè â Äí³ïð³ (Êà-
í³âñüêîìó âîäîñõîâèù³) — â
òðüîõ ñòâîðàõ ó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³ëà
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íôîðìàö³¿
ÖÃÎ ²ðèíà Êîë³ñíèê. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, äëÿ âèçíà÷åííÿ çàáðóäíå-
íîñò³ ïîâ³òðÿ ó âåðåñí³ áóëî â³-
ä³áðàíî ³ ïðîàíàë³çîâàíî 6176
ïðîá. “Çîêðåìà, ç 20 äîì³øîê,
ÿê³ âèçíà÷àëè ëàáîðàòîð³¿ îáñåð-
âàòîð³¿, âèñîêèé ñåðåäí³é âì³ñò
â³äì³÷àâñÿ ç ôîðìàëüäåã³äó òà ä³-
îêñèäó àçîòó (ðå÷îâèíè 2 êëàñó
íåáåçïåêè.— “Õðåùàòèê”),— çà-
çíà÷èëà âîíà.— Ðàçîâó êîíöåí-
òðàö³þ ä³îêñèäó àçîòó íà ð³âí³
3,6 ÃÄÊ (ãðàíè÷íî äîïóñòèìà
êîíöåíòðàö³ÿ) ñïîñòåð³ãàëè íà
Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåêò³, íà äâ³
äåñÿòèõ ïóíêòó ìåíøà â ðàéîí³
âóëèö³ Ëàçî, ìàéæå òàêà æ íà âó-
ëèöÿõ Ñòðàæåñêà òà Äîâæåíêà
(ðàéîí ìåòðî “Øóëÿâêà”) òà íà
áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè”. Ìàêñè-
ìàëüíèé âì³ñò îêñèäó âóãëåöþ
íà ð³âí³ 1,4 ÃÄÊ çàô³êñóâàëè íà
Áåññàðàáñüê³é òà Ìîñêîâñüê³é

ïëîùàõ. Íàéçàáðóäíåí³øèì âè-
ÿâèâñÿ ïðîñïåêò Ïåðåìîãè
(ðàéîí ìåòðî “Ñâÿòîøèí”) òà
âëàñíå ïëîùà Ïåðåìîãè”. Ïàí³
Êîë³ñíèê äîäàëà, ùî íàéá³ëü-
øèì äæåðåëîì âèêèä³â îêñèäó
âóãëåöþ ³ ä³îêñèäó àçîòó çàëè-
øàºòüñÿ àâòîòðàíñïîðò.

ßê ñâ³ä÷àòü ôàõ³âö³, çã³äíî ç ³í-
äåêñîì çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè
(²ÇÀ), â ö³ëîìó çàãàëüíèé ð³âåíü
çàáðóäíåííÿ ó ì³ñò³ îö³íþþòü ÿê
ï³äâèùåíèé. Ùîïðàâäà, ó âåðåñ-
í³ ïîâ³òðÿ ñòàëî çíà÷íî ÷èñò³øèì
çàâäÿêè òðèâàëèì äîùàì.

“Íàéâèùèé ð³âåíü çàáðóäíåí-
íÿ â ïåðøîìó ì³ñÿö³ îñåí³ ñïîñ-
òåð³ãàâñÿ íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³
òà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè â ðàéîí³
ìåòðî “Ñâÿòîøèí”,— ïîâ³äîìè-
ëà ²ðèíà Êîë³ñíèê.— Íå íàéë³ï-
øà ñèòóàö³ÿ â ðàéîí³ Îáîëîí-
ñüêîãî ïðîñïåêòó òà íà âóëèö³
Äîâæåíêà”. Âîíà äîäàëà, ùî
“áðóäíèìè” ì³ñöÿìè âèçíàíî òà-

êîæ áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, âóëè-
ö³ Ñòðàæåñêà, Ñêëÿðåíêà òà Êà-
óíàñüêó.

Òèì ÷àñîì íàé÷èñò³øèìè òå-
ðèòîð³ÿìè â ñòîëèö³ ôàõ³âö³ ââà-
æàþòü Åêñïîöåíòð, Ã³äðîïàðê,
âóëèöþ Ëàçî òà ðàéîí Áàãðèíî-
âî¿ ãîðè. Ïàí³ Êîë³ñíèê çàïåâ-
íèëà, ùî â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíó-
ëèì ðîêîì ð³âåíü çàáðóäíåííÿ
ïîâ³òðÿ çíèçèâñÿ çà ðàõóíîê
çíèæåííÿ âì³ñòó ôåíîëó ³ ä³îê-
ñèäó àçîòó, àëå âîäíî÷àñ ï³äâè-
ùèâñÿ ó ïîâ³òð³ âì³ñò ôîðìàëü-
äåã³äó.

Ùîäî ðàä³àö³éíî¿ ñèòóàö³¿ íà
òåðèòîð³¿ Êèºâà, òî ¿¿ âèçíà÷àëè
îäíî÷àñíî íà ÷îòèðüîõ ñòàíö³ÿõ
ñïîñòåðåæåíü. Îòðèìàí³ äàí³
ñâ³ä÷àòü, ùî ïîòóæí³ñòü ãàììà-
âèïðîì³íåííÿ ó Êèºâ³ ïðîòÿãîì
âåðåñíÿ 2008 ðîêó çíàõîäèëàñÿ â
ìåæàõ 12—16 ì³êðîÐåíòãåí íà ãî-
äèíó, ïðè ñåðåäíüîìó çíà÷åíí³
çà ì³ñÿöü 14 ìêÐ/ãîä

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фахівці Центральної еофізичної обсерваторії МНС
У раїни щомісяця відстеж ють і аналіз ють стан за-
бр днення атмосферно о повітря та води в столиці.
О рім цьо о, детально вивчають і радіоа тивн сит -
ацію. З’яс валося, що вересні повітря в столиці ста-
ло значно чистішим завдя и тривалим дощам. Попри
це, найзабр дненішими місцями залишаються Бесса-
раб а, проспе т Перемо и, б львар Лесі У раїн и, в -
лиці Стражес а, С лярен а та Ка нась а. Головними
розповсюдж вачами ш ідливих домішо є автомобілі.
А ось оазами чисто о повітря вчені визнали територію
Е споцентр У раїни, Гідропар , в лицю Лазо та район
Ба ринової ори.
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Ñþæåò ï’ºñè Îêñàíè Òàíþê, ìèñòåö-
òâîçíàâöÿ ³ íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà
Öåíòðó, áàëàíñóº íà ìåæ³ ðåàëüíîñò³ é
âèãàäêè. Íà êàìåðí³é ñöåí³ Öåíòðó ä³ÿ
ðîçãîðòàºòüñÿ ì³æ òðüîìà äåðåâ’ÿíèìè
øèðìàìè. Äâîõ ãåðî¿íü, ðîë³ ÿêèõ âèêî-
íóþòü àêòðèñè Àííà Àëåêñàíäðîâè÷ ³ Ë³ÿ
Ñâàí³äçå, ëèøå äî ïåâíîãî ìîìåíòó
ñïðèéìàþòü ÿê çâè÷àéíèõ æ³íîê. Â ä³à-
ëîç³ áàáóñ³ é îíó÷êè âèïëèâàþòü ôàêòè,
ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñòàðøà ïàì’ÿòàº
ïîä³¿ ç ³ñòîð³¿ Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ïðè-
÷îìó ñàìà áðàëà â íèõ àêòèâíó ó÷àñòü.
Òàê³ ðîçïîâ³ä³ ìîæíà ñïèñàòè íà áîæå-
â³ëëÿ áàáóñ³. Ñàìå ÷åðåç õâîðîáó Åëå-
îíîðà íå âèõîäèòü ç äîìó, ³ îíó÷êà ïðè-
ðå÷åíà ïîñò³éíî çíàõîäèòèñÿ á³ëÿ õâî-
ðî¿ ³ â÷àñíî ïîäàâàòè ë³êè. Ìîëîäà æ³í-
êà, ÿêà ÷àñ â³ä ÷àñó çà äîïîìîãîþ òåëå-
ôîíó ñï³ëêóºòüñÿ ç ÷îëîâ³êàìè, ò³øèòü-
ñÿ íàä³ºþ âñå æ òàêè ÿêîñü âèéòè ç áó-
äèíêó íà ïîáà÷åííÿ. Àëå ÷åðãîâèé íà-
ïàä õâîðîáè áàáóñ³ ïîðóøóº âñ³ ïëàíè,
ÿêèì òàê ³ íå ñóäèëîñÿ çáóòèñÿ. Äî ñëî-

âà, ïîïðè âñþ “åêñïåðèìåíòàëüí³ñòü”
ïîñòàíîâêè, âîíà òðèìàºòüñÿ íà ÿê³ñíèõ
àêòîðñüêèõ ðîáîòàõ. Àííà Àëåêñàíäðî-
âè÷ áëèñêó÷å ãðàº ðîëü ï³äñòàðêóâàòî¿
àðèñòîêðàòêè. ¯¿ ìîíîëîãè ñïîâíåí³ æ³-
íî÷î¿ ìóäðîñò³ é ð³äê³ñíî¿ â íàø ÷àñ ³í-
òåë³ãåíòíîñò³. Çà ñþæåòîì Åëåîíîðà äâî-
ðÿíñüêîãî ïîõîäæåííÿ, â ðàäÿíñüê³ ÷à-
ñè çà âèòîí÷åí³ñòü ìàíåð ¿¿ ïîð³âíþâà-
ëè ³ç êíÿæíîþ Òàðàêàíîâîþ, ÷åðåç ùî ³
äàëè ïð³çâèñüêî Òàðãàí. À àêòðèñà Ë³ÿ
Ñâàí³äçå ãðàº ç ïðèòàìàííèì ãðóçèíàì
òåìïåðàìåíòîì ³ ïîâíîþ ñàìîâ³ääà÷åþ.

Ìîíîëîãè Åëåîíîðè ñïðèéìàþòüñÿ ÿê
âèãàäêè õâîðî¿ óÿâè. Àëå êîëè áàáóñÿ ïî-
÷èíàº çãàäóâàòè ïîä³¿ ñòîð³÷íî¿ äàâíèíè,
ç³ñëàâøèñü íà òå, ùî ¿¿ â³ê äàâíî ïåðåâà-
ëèâ çà ñîòíþ, ñëîâà æ³íêè ñõîæ³ íà ïðàâ-
äó. Âèÿâëÿºòüñÿ, Åëåîíîðà çàìîëîäó áóëà
äðóæèíîþ ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à ñòàë³íñüêî¿
äîáè Ëàâðåíò³ÿ Áåð³¿. Òà äî ê³íöÿ ðîç³áðà-
òèñÿ ÿê ó ïîë³òè÷íîìó ìèíóëîìó æ³íêè,
òàê ³ â ¿¿ çàïëóòàíîìó îñîáèñòîìó æèòò³ íå
òàê óæå é ïðîñòî. Öå íå âäàºòüñÿ çðîáèòè

íàâ³òü îíóö³, êîòðà ïåðø çà âñå õî÷å ä³ç-
íàòèñÿ, õòî ¿¿ ìàòè ³ ÷îìó ¿¿ íåìàº ïîðó÷.

Ñþæåò âèñòàâè íå ïåðåñòàº äèâóâàòè äî
ñàìîãî ô³íàëó, êîëè, â³äêðèâøè îíóö³ òà-
ºìíèöþ, ùî Åëåîíîðà çîâñ³ì íå áàáóñÿ
¿é, à ìàòè, æ³íêà âáèâàº íîâîñïå÷åíó äî÷-
êó. Ïîò³ì Åëåîíîðà îäÿãàº ÷åðâîíó õóñò-
êó é ïðîëåòàðñüêèé æàêåò ³ç ìåäàëÿìè íà
ãðóäÿõ ³ ñòàº çà òðèáóíó, í³áè çáèðàºòüñÿ
âèãîëîñèòè ïðîìîâó íà òåìó “âñåñâ³òíüî¿
ïåðåìîãè êîìóí³çìó”. Òóò ³ ïî÷èíàº ãëÿ-

äà÷ çäîãàäóâàòèñÿ, ùî ìîëîäà îñîáà, òðóï
ÿêî¿ ëåæèòü ïîñåðåäèí³ ñöåíè, — çîâñ³ì
íå äîíüêà, à ñàìà Åëåîíîðà, ¿¿ äðóãà ñóòü.
Åëåîíîðà-æ³íêà, ÿêó âáèëà Åëåîíîðà-ãðî-
ìàäñüêà ä³ÿ÷êà ³ àêòèâ³ñòêà, ïîñòàâèëà òà-
áó íà îñîáèñòîìó æèòò³. Íå ï³äãîòîâëåíèì
äî ðîçãàäóâàííÿ “òåàòðàëüíîãî ðåáóñó” âè-
ñòàâó äèâèòèñÿ íå ñë³ä. Âîíà äëÿ òèõ, õòî
íå â³äìîâèòüñÿ ïîâïðàâëÿòèñÿ â çíàíí³ ðà-
äÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿ é ãîòîâèé äî àêòèâíî¿ ðî-
çóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ó òåàòðàëüíîìó Öåíòð³ ³ìåí³ Ëåñÿ Êóðáàñà 
ïîêàçàëè “Í³÷ Åëåîíîðè. Äåíü”

Ó “Ëàâð³” ñòàðòóº ð³ê Ìàð³¿ Ïðèìà÷åíêî

Х дожни , фото раф і м -
зи ант Павло Г дімов, е-
рівни арт-центр “Я Га-
лерея” розповів “Хреща-
ти ” про он рс “При-
мачен о і я” та наміри
втілити новий стиль
мистецтві.

— Ùî òàêå êîíêóðñ “Ïðèìà÷åí-
êî ³ ÿ”?

— Öüîãî ðîêó ñïîâíþºòüñÿ
ñòîë³òòÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ìà-
ð³¿ Ïðèìà÷åíêî. Âëàñíå, çà ñòà-
ðèì ñòèëåì, âîíà íàðîäèëàñÿ ó
ãðóäí³ 2008-ãî, à çà íîâèì — ó
ñ³÷í³ íàñòóïíîãî ðîêó. Âæå çðî-
çóì³ëî, ùî â ìèñòåöüêîìó æèòò³
2009-ãî äîì³íóâàòèìóòü òåìè:
“Ïðèìà÷åíêî 100 ðîê³â” ³ “Ð³ê
Ìàð³¿ Ïðèìà÷åíêî ó ìèñòåöòâ³”.
Ùîá îá’ºäíàòè áàãàòî ³í³ö³àòèâ,
ÿê³ âæå áóëî âèñëîâëåíî äèçàé-
íåðàìè ìîäè, ãðàô³÷íèìè òà
ïðåäìåòíèìè äèçàéíåðàìè, ³ â³ä-
ðîäèòè ïðîåêòè çíàìåíèòî¿ íà-
ðîäíî¿ õóäîæíèö³, â³äáóäåòüñÿ
ïåðøà âå÷³ðêà 12 ëèñòîïàäà 2008
ðîêó â ãàëåðå¿ “Ëàâðà”. Òàì ³ îãî-
ëîñÿòü çàÿâêó íà ð³ê Ìàð³¿ Ïðè-
ìà÷åíêî â ìèñòåöòâ³ òà ïî÷àòîê
êîíêóðñó, ÿêèé íàçèâàºòüñÿ
“Ïðèìà÷åíêî ³ ÿ”. Íà âå÷³ðö³ â³ä-
áóäóòüñÿ êîíöåðòè, ÿê³ ðîçðîáëÿ-
ëè ñïåö³àëüíî ï³ä öþ çóñòð³÷, ï³ä
ðåêëàìíó êàìïàí³þ.

— Õòî ìîæå âçÿòè ó÷àñòü ó öüî-
ìó êîíêóðñ³?

— Âñ³, õòî çàéìàºòüñÿ ìåä³à-
ïðîåêòàìè, ë³òåðàòóðíèìè òà
ìèñòåöüêèìè ïðîåêòàìè. Ó íàñ
áóäå äóæå ïîâàæíà åêñïåðòíà ðà-
äà: Þð³é Ìàêàðîâ, Ïàâëî Ìàð-
êîâ, Ïåòðî Ãîí÷àð, Âîëîäèìèð
Êàóôìàí, Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ òà
áàãàòî ³íøèõ â³äîìèõ ëþäåé.

Îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó º òðè ãà-
ëåðå¿ — “Ðîäîâ³ä”, “ß Ãàëåðåÿ” ³
“Ëàâðà”. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè
ðîáèìî àêöåíò íà òîìó, ùî â íàñ
º òàêèé ñêàðá, ÿê Ìàð³ÿ Ïðèìà-
÷åíêî.

— Õòî ïîâèíåí ïåðåìîãòè?

— Öå âèçíà÷èòü åêñïåðòíà ðà-
äà. Ïåðåìîæåöü áóäå íå îäèí.
Óñ³ ö³êàâ³ ïðîåêòè äåìîíñòðóâà-
òèìóòü íà âèñòàâêàõ. Áóäóòü ï³â-
ô³íàë, ô³íàë ³ òàê äàë³. Áàãàòî
÷îãî çàïóñòèëè ó âèðîáíèöòâî
íàø³ ïàðòíåðè. Íàïðèêëàä,

õòîñü òàì âèãàäàâ òêàíèíó — áå-
ðåìî ïàðòíåðîì ÿêèéñü çàâîä ³
âèïóñêàºìî â³äïîâ³äíó ïàðò³þ
ö³º¿ òêàíèíè. ßêùî õòîñü ïðèäó-
ìàâ ãàðíó äèòÿ÷ó ³ãðàøêó, ¿¿ òàê
ñàìî âèïóñêàºìî. Òîáòî ïðàãíå-
ìî äàòè æèòòÿ ð³çíèì ³äåÿì ³
êîíöåïö³ÿì. Éäåòüñÿ ïðî àðòìå-
íåäæìåíò. Öÿ ðîáîòà äóæå òÿæ-
êà, ³ ìàëî õòî çàéìàºòüñÿ íåþ. Ó
êîíêóðñ³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü
ëþäè áóäü-ÿêîãî â³êó.

— Ó ÿêîìó ðàç³ âè ââàæàòèìåòå
öþ ³í³ö³àòèâó óñï³øíîþ?

— Ïî-ïåðøå, ÿêùî çàö³êàâèìî

ëþäåé. Ïî-äðóãå, êîëè ó÷àñíèê³â
áóäå áàãàòî. Ïî-òðåòº, ÿêùî íà
êîíêóðñ³ âèÿâëÿòü ñïðàâæí³ çíà-
õ³äêè. Ìè ïðàãíåìî çì³íèòè ñòàâ-
ëåííÿ äî Ïðèìà÷åíêî ÿê äî ³êî-
íè, òðåáà ñïðèéìàòè ¿¿ çà ïåðøî-
äæåðåëî ö³ëîãî ñòèëþ â ìèñòåöòâ³.
Ñó÷àñíîãî, äèíàì³÷íîãî, ÿñêðàâî-
ãî. Ãàäàþ, òàêèé íàñë³äîê íå çàáà-
ðèòüñÿ. Êîíêóðñ òðèâàòèìå ïðîòÿ-
ãîì ðîêó, óìîâè îãîëîñÿòü óæå íà
âå÷³ðö³ ç íàãîäè â³äêðèòòÿ. Çàÿâêè
íà êîíêóðñ ìîæíà ïîäàâàòè äî 
1 áåðåçíÿ

Розмовляв Іван РИБАЛКО
“Хрещати ”

Âèá³ð Òàðãàíà

²ìåíåì â³äîìî¿ õóäîæíèö³ çàïî÷àòêîâàíî êîíêóðñ

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Постанов а вистав для Центр театрально о мистецтва імені Леся
К рбаса — завдання пріоритетне, але не оловне. В Центрі займаю-
ться на овою діяльністю, вип с ають збірни и театрознавчих праць
і моно рафії, збирають мистецтвознавчі онференції. Свою сцен ж
віддають для вистав режисерам, я і мож ть запропон вати нові, е с-
периментальні прийоми, новаторсь і режисерсь і підходи. "Ніч Еле-
онори. День" — при лад е сперимент , я ий тримається на базових
елементах б дь-я ої театральної вистави.

Р хи, жести та по ляди а торів спе та лі "Ніч Елеонори. День" та і ж таємничі, я і сам йо о
сюжет
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Запрош ємо вас на вечір з на оди о олошення РОКУ МАРІЇ
ПРИМАЧЕНКО, я а відб деться 12 листопада 2008 ро в Київ-
сь ій місь ій алереї мистецтв“ЛАВРА” (в л. Івана Мазепи, 17).

Почато о 19:00

У про рамі: фотовистав а Юрія Роста,
твори Марії Примачен о, оле ція одя від О сани Каравансь ої,
о олошення он рс мистець их ідей “Примачен о і я”

Ор анізатори: “РОДОВІД”, “Я Галерея”, алерея “ЛАВРА”

Цей спільний прое т відб вається за підтрим и Міністерства льт -
ри і т ризм У раїни. Він замислений я он рс імпровізацій-варіацій-
прово ацій, я нон-стоп фестиваль Марії Примачен о, я парад мистець-
их ідей, аби перетворити рі 100-літньо о ювілею Марії Примачен о на
РІК МАРІЇ ПРИМАЧЕНКО в театрі, літерат рі, іно, медіа-дизайні та ди-
зайні ( ни , пла атів, оле цій т анин, одя ), малярстві, рафіті, ін-
сталяції, фото рафії тощо.

Спеціальні ості: засл жений діяч мистецтв, міністр льт ри та т риз-
м У раїни В. В. Вов н, заст пни олови КМДА В. С. Ж равсь ий, на-
чальни Головно о правління льт ри та мистецтв С. І. Зоріна, пер-
ший заст пни начальни а Головно о правління льт ри та мистецтв
В. Т. Ліновиць а, народна артист а У раїни Н. М. Матвієн о, а та ож ре-
жисер, радни міністра льт ри та мистецтв С. Прос рня, ж рналіст
Ю. Ма аров, Л. Лихач, Ж. Є орова, А. М харсь ий, дире тор “М зею Іва-
на Гончара” П. Гончар, х дожни В. Ка фман та ба ато інших. Поперед-
ньо повідомила про бажання відвідати захід перша леді раїни Катери-
на Ющен о.

За підтрим и Міністерства льт ри і т ризм У раїни
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Â “Àðñåíàë³” ïîðîõó íåìàº
Ó íàñòóïíîìó òóð³ â³äáóäåòüñÿ “óêðà¿íñüêå êëàñ³êî” — “Øàõòàð” — “Äèíàìî”

Ìàéæå ïðîòÿãîì óñüîãî ïî-
ºäèíêó ç ÔÊ “Ëüâ³â” “Äèíàìî”
ìàëî âåëè÷åçíó ³ãðîâó ³ òåðèòîð³-
àëüíó ïåðåâàãó, àëå ì’ÿ÷ ó âîðî-
òà ãîñòåé óïåðòî çàë³òàòè íå õî-
ò³â. Ó îäíèõ ìîìåíòàõ ï³äîï³÷-
íèì Þð³ÿ Ñüîì³íà íå âèñòà÷àëî
òî÷íîñò³, à â ³íøèõ áëèñêó÷ó ãðó
äåìîíñòðóâàâ ãîëê³ïåð ëüâ³â’ÿí
Þð³é Øåâ÷óê. ×îãî ò³ëüêè âàð-
òèé åï³çîä, ÿêèé ñòàâñÿ íà 14-é
õâèëèí³! Îëåêñàíäðà Àë³ºâà, íà
äóìêó àðá³òðà ìàò÷ó Ìèõàéëà Ðî-
ä³îíåíêà ç Ëóãàíñüêà, çáèâ ó êàð-
íîìó ìàéäàí÷èêó Âëàäèñëàâ Âà-
ùóê, ³ ðåôåð³ âêàçàâ íà îäèíàä-
öÿòèìåòðîâó ïîçíà÷êó. Áèòè ïå-
íàëüò³ âçÿâñÿ ñàì ïîñòðàæäàëèé,
àëå ïåðåãðàòè Øåâ÷óêà Àë³ºâ íå

çì³ã, à ïîò³ì ç³ãðàâ íåçãðàáíî ï³ä
÷àñ äîáèâàííÿ. ² âñå æ òàêè êè-
ÿíàì óäàëîñÿ äîòèñíóòè íåïî-
ñòóïëèâîãî ñóïåðíèêà. Íà 76-é
õâèëèí³ Ôëîð³í ×åðíàò ïðîáèâàâ
øòðàôíèé óäàð, ì’ÿ÷ â³äñêî÷èâ
äî Áàäðà Åëü-Êàääóð³ ³ ðèêîøå-
òîì â³ä Ïàâëà Õóäç³êà çàëåò³â ó
âîðîòà ÔÊ “Ëüâ³â”. Íà æàëü, ó
ö³é ãð³ ï³ñëÿ ç³òêíåííÿ ç Îëåê-
ñàíäðîì Øåâåëþõ³íèì òðàâìè
çàçíàâ îñíîâíèé çàõèñíèê “Äè-
íàìî” Òàðàñ Ìèõàëèê ³ âèáóâ íà
íåâèçíà÷åíèé òåðì³í.

Ç ïî÷àòêó ïîºäèíêó “Êàðïà-
òè” — “Àðñåíàë” ìèíóëî ëèøå
14 õâèëèí, à ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè
âæå ÷îòèðè çàáèò³ ì’ÿ÷³. Íà ðà-
ä³ñòü ì³ñöåâèõ ïðèõèëüíèê³â

ôóòáîëó, òðè ç íèõ ïîáóâàëè ó
âîðîòàõ “êàíîí³ð³â”. Ó öèõ åï³-
çîäàõ ãðóáî ïîìèëÿëèñÿ îáîðîí-
ö³ ãîñòåé, êð³ì òîãî, íå çì³ã âè-
ðó÷èòè êîìàíäó é ãîëê³ïåð Â³òà-
ë³é Ðåâà. Íå äèâíî, ùî âæå íà
18-é õâèëèí³ íàñòàâíèê “Àðñå-
íàëó” Îëåêñàíäð Çàâàðîâ çàì³-
íèâ öåíòðàëüíîãî çàõèñíèêà Àí-
äð³ÿ Ðàñïîïîâà, äî ÿêîãî ó êîó÷à
êè¿âñüêîãî êëóáó áóëî íàéá³ëü-
øå ïðåòåíç³é.

Ï³ñëÿ ñïðàâæíüîãî ãîëåïàäó â
ñòàðòîâ³ õâèëèíè ãðà çàñïîêî¿ëà-
ñÿ ³ â³äáóâàëàñÿ ìàéæå áåç ãîëüî-
âèõ ìîìåíò³â. Ëèøå ó äðóãîìó
òàéì³ ôóòáîë³ñòàì “Àðñåíàëó”
âäàëîñü ñêîðîòèòè ð³çíèöþ â ðà-
õóíêó ï³ñëÿ òîãî, ÿê Äåíèñ Îëåé-
íèê ðîç³áðàâñÿ ç Òàðàñîì Ïåò-
ð³âñüêèì ³ ïåðåêèíóâ ì’ÿ÷ ÷åðåç
ãîëê³ïåðà “Êàðïàò” Âñåâîëîäà
Ðîìàíåíêà. Íà á³ëüøå ó ö³é ãð³
“êàíîí³ðè” íå ñïðîìîãëèñÿ, ³
ïðåäñòàâíèêè ì³ñòà Ëåâà áåç îñî-
áëèâèõ ïðîáëåì äîâåëè ïîºäèíîê
äî ïåðåìîãè. Áåçâèãðàøíà ñåð³ÿ
“Àðñåíàëó” â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè
çàòÿãëàñÿ, ³ ï³ñëÿ ïîðàçêè â³ä
“Êàðïàò” íàë³÷óº âæå ñ³ì ìàò÷³â.
Âîñòàííº ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà
Çàâàðîâà ïåðåìàãàëè ùå âë³òêó,
29 ñåðïíÿ, êîëè íà âè¿çä³ ç ì³í³-
ìàëüíèì ðàõóíêîì ïåðåãðàëè ÔÊ
“Ëüâ³â”.

Ó íàñòóïíîìó òóð³, ìàò÷³ ÿêî-
ãî â³äáóäóòüñÿ 14—16 ëèñòîïàäà,
íà ïðèõèëüíèê³â ôóòáîëó ÷åêàº
ñïðàâæíº “óêðà¿íñüêå êëàñ³-
êî” — äîíåöüêèé “Øàõòàð” ó íå-
ä³ëþ ïðèéìàòèìå êè¿âñüêå “Äè-
íàìî”. Â òóðí³ðí³é òàáëèö³ ã³ð-
íèêè â³äñòàþòü â³ä äèíàì³âö³â íà
15 î÷îê, àëå çà áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿
â äóåëÿõ ì³æ ôëàãìàíàìè â³ò÷èç-

íÿíîãî ôóòáîëó î÷³êóºòüñÿ
ñïðàâæí³é ïîºäèíîê. Ùî ñòîñóº-
òüñÿ “Àðñåíàëó”, òî â³í ó öåé ñà-
ìèé äåíü ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ùå ç
îäíèì ïðåäñòàâíèêîì Äîíáà-
ñó — “Ìåòàëóðãîì” — çðîáèòü
óñå ìîæëèâå, ùîá ïîðàäóâàòè
ñâî¿õ óáîë³âàëüíèê³â ïåðøîþ â
Ïðåì’ºð-ë³ç³ äîìàøíüîþ ïåðå-
ìîãîþ

Ñòîëè÷íèé “Ñîê³ë” ïîòîïèâ 
ï³òåðñüêèõ ìîðÿ÷ê³â 
Ïåðåìîãîþ ó äðóã³é ãð³ êèÿíè â³äñâÿòêóâàëè äåíü íàðîäæåííÿ 
òðåíåðà Âàñèëÿ Áîáðîâíèêîâà
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий "Со іл" рам ах
Від рито о чемпіонат Ро-
сії провів чер ові домашні
поєдин и. У раїнсь ий
л б двічі на Льодовій
арені броварсь о о тор о-
вельно-розважально о
центр "Термінал" перемі
ХК ВМФ із Сан т-Петер-
б р а — 4:2 і 3:1.

Çàãàëîì ó íèí³øíüîìó ÷åìï³î-
íàò³ “Ñîê³ë” ó Áðîâàðàõ ïðîâ³â óæå
äâàíàäöÿòü ïîºäèíê³â ³ ó âñ³õ ñâÿò-
êóâàâ ïåðåìîãè, ïðè÷îìó äåñÿòü ³ç
íèõ — ó îñíîâíèé ÷àñ. Ëèøå ÕÊ
“Äìèòðîâ” ³ ìîñêîâñüê³ “Êðèëà
Ðàä” çìîãëè ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó ç
áàãàæåì ó îäèí çäîáóòèé ïóíêò.

ÕÊ ÂÌÔ º ó Çàõ³äíîìó äèâ³-
ç³îí³ Âèùî¿ ë³ãè Â³äêðèòîãî ÷åì-
ï³îíàòó Ðîñ³¿ íàéìîëîäøîþ
êîìàíäîþ — ñåðåäí³é â³ê ãðàâö³â
ï³òåðñüêîãî êëóáó ñòàíîâèòü ëè-
øå 20,63 ðîêó. Òîìó íå òðåáà îñî-
áëèâî äèâóâàòèñÿ, ùî íà ãðó ç
îäíèì ³ç ë³äåð³â ïåðøîñò³ ãîñò³
âèéøëè ç ïîì³òíèì òðåìò³ííÿì ó
êîë³íàõ. Õîêå¿ñòè “Ñîêîëà”, íàâ-
ïàêè, íàëàøòîâóâàëèñÿ ò³ëüêè íà
ïåðåìîãó, òèì ïà÷å, öüîãî äíÿ
Êè¿â ñâÿòêóâàâ 65-ð³÷íèöþ âèç-
âîëåííÿ ì³ñòà â³ä í³ìåöüêî-ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Ñòðèìó-
âàòè àòàêè ãîñïîäàð³â ìàéäàí÷è-
êà ðîñ³ÿíè çìîãëè äî 11-¿ õâèëè-
íè ïåðøîãî ïåð³îäó, à ïîò³ì ïðî-
ïóñòèëè îäðàçó òðè øàéáè ïî-
ñï³ëü. Çàçíà÷èìî, ãîë 20-ð³÷íîãî
íàïàäíèêà “Ñîêîëà” Äìèòðà Í³-
ìåíêà ñòàâ äëÿ íüîãî äåáþòíèì
ó ñåçîí³. Êð³ì Í³ìåíêà, àâòîãðà-
ôè ó âîðîòàõ ìîðÿê³â ïîñòàâèëè

Îëåã Øàôàðåíêî òà Â³òàë³é Ëàõ-
ìàòîâ.

Ï³òåðöÿì óæå íà ñàìîìó ïî÷àò-
êó äðóãî¿ äâàäöÿòèõâèëèíêè âäàëî-
ñÿ â³ä³ãðàòè îäíó øàéáó, çàâäÿêè
âëó÷íîìó êèäêó Àðòåìà Âîðîøè-
ëà, àëå íåâäîâç³ êèÿíè â³äíîâèëè
ñòàòóñ-êâî — Ðîìàí Ñàëüíèêîâ
íàêèíóâ êàó÷óêîâèé äèñê íà âîðî-
òà ÕÊ ÂÌÔ, ³ ãîëê³ïåð ²ëëÿ ªæîâ
äîñèòü íåñïîä³âàíî ïðîïóñòèâ éî-
ãî ïîì³æ ùèòê³â. Äî ê³íöÿ ãðè çà-
ëèøàëîñÿ ùå äóæå áàãàòî ÷àñó, òà
ºäèíå, íà ùî ñïðîìîãëèñÿ îáèäâ³
êîìàíäè,— ãîë Îëåêñàíäðà Ùåð-
áèíè çà ï’ÿòü ç ïîëîâèíîþ õâè-
ëèí äî ô³íàëüíî¿ ñèðåíè. Ðàõóíîê
4:2 íà êîðèñòü “Ñîêîëà”.

Çäîáóòè ïåðåìîãó â ïîâòîðíî-
ìó ïîºäèíêó õîêå¿ñòàì “Ñîêîëà”
âäàëîñÿ ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè.
Â³äêðèòè ðàõóíîê ãîñïîäàðÿì
óäàëîñÿ â ê³íö³âö³ ïåðøîãî ïåð³î-
äó — ç êèäêîì Â³òàë³ÿ Àõìàòîâà

ãîëê³ïåð ÕÊ ÂÌÔ Àíäð³é Ìàêà-
ðîâ ñïðàâèòèñÿ íå çì³ã. Ãîëîâí³
æ ïîä³¿ ó ö³é çóñòð³÷³ ñòàëèñÿ â
òðåò³é äâàäöÿòèõâèëèíö³. Ï³ñëÿ
âèäàëåííÿ Îëåêñàíäðà Êàðàóëü-
ùóêà ³ Äìèòðà Òîëêóíîâà êèÿíè
ìàéæå ï³âòîðè õâèëèíè ãðàëè
âòðüîõ ïðîòè ï’ÿò³ðêè ï³òåðñüêèõ
õîêå¿ñò³â. Òèòàí³÷íèìè çóñèëëÿ-
ìè ¿ì óäàëîñÿ âèñòîÿòè, àëå, êî-
ëè êîìàíäè âæå ãðàëè ó îäíàêî-
âèõ ñêëàäàõ, Îëåã Êóçüì³í ïðî-
øòîâõíóâ øàéáó ó âîðîòà, ÿê³
âïåðøå ó ñåçîí³ çàõèùàâ Îëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâ.

Âòðà÷àòè î÷êè ó ö³é ãð³ àæ í³ÿê
íå âõîäèëî â ïëàíè õîêå¿ñò³â “Ñî-
êîëà”, ÿêèì óäàëîñÿ çíà÷íî çá³ëü-
øèòè øâèäêîñò³, é á³ëÿ âîð³ò Ìà-
êàðîâà ñòàëî ãàðÿ÷å. Çàê³í÷èëîñÿ
âñå ñóïåðãîëîì Îëåãà Øàôàðåí-
êà — ôîðâàðä ïðîì÷àâ öåíòðîì,
çàââèãðàøêè ðîç³áðàâñÿ ³ç çàõèñ-
íèêàìè ³ ñêåðóâàâ øàéáó â ïðàâó

äåâ’ÿòêó. Êðàïêó â ãð³, çà 14 ñå-
êóíä äî ñèðåíè, ïîñòàâèâ Ðîìàí
Ìàëîâ: ï³ñëÿ ñòð³ìêî¿ òðèõîä³âêè
çà ó÷àñòþ Îëåêñàíäðà ßêîâåíêà ³
Äìèòðà Öèðóëÿ — 3:1, ïðè÷îìó
ñóáîòíüîþ â³êòîð³ºþ ï³äîï³÷í³
Îëåêñàíäðà Ñåóêàíäà ïîçäîðîâè-
ëè òðåíåðà êîìàíäè Âàñèëÿ Áîá-
ðîâíèêîâà, ÿêîìó öüîãî äíÿ âè-
ïîâíèëîñÿ 37 ðîê³â.

Ï³ñëÿ äâîõ ïåðåìîã íàä ÕÊ
ÂÌÔ “Ñîê³ë” ïðîäîâæóº òðèìà-
òèñÿ íà äðóãîìó ì³ñö³, â³äñòàþ÷è

â³ä ÕÊ “Äìèòðîâ” ëèøå íà òðè
î÷êè. Íàñòóïí³ äîìàøí³ ìàò÷³ äëÿ
ï³äîï³÷íèõ Îëåêñàíäðà Ñåóêàí-
äà, âïåâíåíèé, î÷³êóþòüñÿ äóæå
íåïðîñò³. Ñóïåðíèêîì êèÿí áóäå
ïîäîëüñüêèé ÕÊ “Ðèñü”, ÿêèé ó
òóðí³ðí³é òàáëèö³ ðîçòàøóâàâñÿ
îäðàçó çà “Ñîêîëîì”. Çóñòð³÷³ â³ä-
áóäóòüñÿ íà Ëüîäîâ³é àðåí³ áðî-
âàðñüêîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíîãî öåíòðó “Òåðì³íàë 11–12
ëèñòîïàäà ³ ðîçïî÷íóòüñÿ î 19-é
ãîäèí³

І В ВО ПО П Ш О

1. ХК "Дмитров" 24 20 1 1 2 99-37 63

2. "Со іл" (Київ) 24 18 3 0 3 87-41 60

3. ХК "Рись"(Подольсь ) 24 16 2 1 5 91-52 53

4. МХК "Крила Рад"
(Мос ва)

23 14 1 3 5 79-52 47

5. "Капітан" (Ст піно) 23 12 1 2 8 70-45 40

6. "Кристал"
(Еле тросталь)

24 10 1 0 13 74-89 32

7. ХК "Рязань" 23 82 1 1 2 53-77 29

8. ХК "Бєл ород" 23 71 3 1 2 58-81 26

9. ХК "Липець " 24 71 0 1 6 57-80 23

10. ХК ВМФ (Сан т-
Петерб р )

24 51 3 1 5 56-89 20

11. "Титан"(Клин) 24 42 1 1 7 39-83 17

12. "Крила Рад"(Мос ва) 24 50 1 1 8 51-91 16

Òóðí³ðíå ñòàíîâèùå

Ви равати силов боротьб в Андрія Срюб о і йо о партнерів по оманді
хо еїстам пітерсь о о л б вдавалося д же рід о
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Рез льтати матчів 14- о т р

7 листопада, п’ятниця
ФК “Хар ів” — “Дніпро”— 0:2

(0:0)
Голи:Воробей (69),Назарен о (81).
Вил чення: Касьянов (90+1, ФК

“Х”, повторне попередження).

8 листопада, с бота
“Зоря” — “Іллічівець” — 2:1

(1:1)
Голи: Ба а (35), Джихані (70) —

Ярошен о (20).
Вил чення: Ліма (29, “І”, р ба

ра).
“Карпати” — “Арсенал” — 3:2

(3:1)
Голи: Г р лі (2), К знєцов (10),

Кожанов (13) — За арлю а (3, з пе-
нальті), Олейни (55).
“Таврія” — “Шахтар”—0:2 (0:1)

Голи:Фернандіньйо (20), Селез-
ньов (71).
“Метал р ” Д— “Метал р ” З—

3:1 (1:0)
Голи: Ма рідіс (31), Т ачен-
о (59), Чечер (66) — Чіді (55).

9 листопада (неділя)
“Чорноморець” — “Вор-

с ла” — 0:1 (0:1)
Гол: Кравчен о (37).
“Кривбас” — “Металіст”— 1:3

(0:2)
Голи: Мот з (87) — Валяєв (14),

Фомін (30), Девіч (67).
“Динамо” — ФК “Львів” — 1:0

(0:0)
Гол: Ель-Кадд рі (76).
На 14-й хвилині Алієв (“Д”) не ре-

аліз вав пенальті.

Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Відб лися поєдин и чер ово о 14- о т р в раїнсь ій
ф тбольній Прем’єр-лізі. Змін верхній частині т рнір-
ної таблиці не відб лося. Столичні л би в отре вист -
пили по-різном . "Динамо", я е, здається, по и що не
відійшло від болісної пораз и рі Лі и чемпіонів з
порт альсь им "Порт ", з вели ими тр днощами ви-
рвало перемо в новач а першості ФК "Львів". Про-
довж є засм ч вати своїх прихильни ів "Арсенал".
"Каноніри" пост пилися місті Лева місцевим "Карпа-
там", довівши безви рашн серію в чемпіонаті до семи
матчів.

Василь БОБРОВНИКОВ, тренер иївсь о о “Со ола”:
— Д же приємно здоб ти дві перемо и в рідних стінах, тим паче, що

нам протистояв д же непростий с перни . У обох матчах, особливо в
др ом , ості створили немало неприємних моментів для нашої обо-
рони. Я д же вдячний хлопцям за те, що дотерпіли, і, попри травми та
інші с ладнощі, завершили д ель з ХК ВМФ без втрати очо . Д маю,
обидва матчі сподобалися вболівальни ам і тренерам, ос іль и с пер-
ни и віддавалися рі і зовсім не нама алися, вибачаюся за та ий вираз,
волинити. З стрічі вийшли бойовими й напр женими.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА



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

Гороскоп киянина на 11 листопада
День�промайне�на�висо�ій�енер�етичній�ноті.�Фізичний�стан�поліпшиться,�діловий

ент�зіазм�заш�алюватиме.�Том��беріться�за�справи,�що�потреб�ють�самостійності�й

пот�жних�енер�орес�рсів.�Саме�сьо�одні�завдя�и�висо�ій�прод��тивності�праці�можна

�ори�зр�шити�з�місця,�дати�поштовх�справам,�що�засти�ли�чи�зайшли����л�хий���т.

Стос�н�и�з�протилежною�статтю�вийд�ть�на�новий�еволюційний�вито�.�Апелюйте�до

бла�ородних�стр�н��оханих�—�і�тоді�птах�особисто�о�щастя�не�вип�рхне�з�ваших�р��.

ОВНИ,�вам��сміхається�бо�иня��охання,�мерщій�“натис�айте�педалі”�—�все�с�ладеться�я�най�раще!

Ідеал�романтично�о�захоплення,�про�я�ий�ви�та��давно�мріяли,�—�пор�ч.

У�ТЕЛЬЦІВ день�емоційно�о�очищення.�Проведіть�йо�о�подалі�від�велелюдних�місць,�не�мет�шіться,

а�помедит�йте�на�самоті.�Тоді�піднесетеся�оновлені�д�хом�і�тілом.

БЛИЗНЯТА,� я�що� ваші� �чорашні� воро�и� ви�ин�ть� білий� прапор� і� здад�ться� в� полон� (а� особливо

сердечний),�вважайте,�що�день�промайн�в�прод��тивно.�І�на�майб�тньом��це�позначиться�ч�дово.

РАКИ,�розв’яз�йте�наболілі��ар’єрні�проблеми.�Бос�та�співробітни�и�до�вас�прихильні,�т�т�ви�ходите

в��любленцях,�тож�б�дь-я�і�розбіжності�й�непороз�міння�можна�ч�дово�зала�одити.�Встояти�перед�ма�ією

ваших��іпнотичних�чар�майже�неможливо.�По�и�що...�

ЛЕВИ,� ви� б�дете� на� білом�� �оні,� задоволені� й�щасливі.� За�ох�йтеся,� дефілюйте,� розважайтеся�—

бла�одатні�сили�Небес�до�ваших�посл��.�

ДІВ очі��є� запаморочливий� фінансовий� �спіх,� демонстр�йте� �ні�альний� талант� бізнесмена� й

�осподарни�а�та�наповнюйте��аманець!�

ТЕРЕЗИ мають�шанс�продемонстр�вати�в�подр�жньом��житті�еталон�лебединої�вірності�й��ол�биної

ніжності.�Не�с��піться�на��расиві�слова,��омпліменти�для�обранців,�нехай�із�ваших�в�ст�медом�ллється

пісня�любові,�ніжності,�сердечно�о�тепла.�

СКОРПІОНИ —�пол�м’яні� солдати� сл�жбово�о�фронт�,� вами� начальство� не� нарад�ється� і� �отове

платити�стіль�и,�с�іль�и�захочете.�Тож�мерщій�ловіть�цю�швид�оплинн��мить,�аби�розба�атіти!

СТРІЛЬЦІ,�ваш�шлях��стелено��вітами�щастя,�любові�й�поп�лярності.�Дя��йте�Творцеві�за�т��милість,

а�втім,�ви� її�засл�жили.�Чарівна�манера�поведін�и,�зі�сма�ом�дібраний��ардероб�—�це�левова�част�а

імідж�,�від�я�о�о�нині�залежить�д�же�ба�ато.�Зважте�на�це.�

КОЗОРОГИ,�хочете�раювати�в�рідном��домі?...�Сердечно�моліть�Всевишньо�о,�він�ч�є�ваші�молитви�і

ви�онає�всі�побажання.

ВОДОЛІЇ,�не�сидіть��воч�ою,�зміна�обстанов�и,�спіл��вання�з�людьми�нині�в�рай�потрібні.�Знайомство

дня�матиме�доленосне�значення.�Імовірно,�з�стрінете�ново�о�др��а�(знаменито�о�і�впливово�о�в�соці�мі),

з�допомо�ою�я�о�о�владнаєте�чимало�с�ладних�проблем.

РИБИ блаженств�ватим�ть�на��ар’єрном��Олімпі.�Проте�спочивати�на�лаврах�ні�оли,�працюйте�натхненно

та�наповнюйте��ишені,�до�и�таланить�на�добрі�заробіт�и��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Страхова��омпанія�“Крона�Життя”�

повідомляє�своїх�а�ціонерів�про�проведення�за�альних

зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�29��р�дня�2008�ро��

за�адресою:�м.�Київ,�пров.�Еле�три�ів,�15.�

Почато��зборів�о�12.00.�

Порядо��денний:

1. Затвердження�звіт��про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�за-

�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Страхова��омпанія�“Крона�Життя”�(далі

—�Товариство)�за�2007�рі�.�

2. Затвердження�звіт��Ревізійної��омісії�Товариства�та�затвердження�річно�о

баланс��Товариства�за�2007�рі�.�

3. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���/�по�риття�збит�ів�Товариства

за�підс�м�ами�діяльності���2007�році.

4.�Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�Товариства���2008�році.

5.�Збільшення�розмір��Стат�тно�о��апітал��Товариства�шляхом�збільшення

�іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості.

6.�Про�за�рите� (приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�рішення�про

за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

7.�Затвердження�перелі���інших�інвесторів,�серед�я�их�передбачено�розміщен-

ня�а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

8.�Визначення��повноважено�о�ор�ан��емітента�та�вповноважених�осіб�(прізви-

ще,�ім’я,�по�бать�ові�та�посада)��повноважено�о�ор�ан�,�я�ом��(я�им)�на-

даються�повноваження:�

-�затвердження�рез�льтатів�реалізації�а�ціонерами�сво�о�переважно�о�пра-

ва�на�придбання�а�цій,�що�пропон�ються�до�розміщення;�

-� прийняття� рішення� про� достро�ове� за�інчення� за�рито�о� (приватно�о)

розміщення�а�цій�(��разі,�я�що�запланований�обся��а�цій�б�де�розміще-

но�достро�ово);�

-�затвердження�рез�льтатів�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій�та�звіт�

про�рез�льтати�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій;

-�здійснювати�персональне�повідомлення�всіх�а�ціонерів�та�інших�інвесторів,

перелі��я�их�затверджено�за�альними�зборами�а�ціонерів�товариства,

на�я�их�прийнято�рішення�про�збільшення�стат�тно�о��апітал��та�за�ри-

те� (приватне)� розміщення� а�цій,� про� прийняті� за�альними� зборами

а�ціонерів�товариства�рішення;�

-�отрим�вати�від�а�ціонерів�письмові�підтвердження�про�відмов��від�ви�о-

ристання�сво�о�переважно�о�права�на�придбання�а�цій,�відповідно�до�я�их

прийняте�рішення�про�розміщення� (��разі,�я�що�це�б�де�передбачено

�мовами�розміщення�а�цій);�

-�проводити�дії�щодо�забезпечення�реалізації�а�ціонерами�сво�о�переваж-

но�о�права�на�придбання�а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про

розміщення;�

-� проводити� дії�щодо� забезпечення� за�рито�о� (приватно�о)� розміщення

а�цій.�

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�

“Страхова��омпанія�“Крона�Життя”�за�2007�рі�

(тис.��рн.)

Додат�ова�інформація�про�збільшення�стат�тно�о��апітал��

За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�

“Страхова��омпанія�“Крона�Життя”

Реєстрація�а�ціонерів�з�11.00�до�12.00�за�місцем�проведення�позачер�о-

вих� за�альних� зборів� а�ціонерів.� А�ціонерам� при� собі�мати� до��мент,�що

посвідч�є� особ�.�Представни�и� а�ціонерів� повинні�мати� належним� чином

оформлен��довіреність.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитись�з�матеріалами,�пов’язаними�з�поряд�ом

денним,�та�отримати�додат�ов��інформацію�стосовно�питань�поряд���денно-

�о�за�адресою:�м.�Київ,�пров.�Еле�три�ів,�15,�тел.:�(044)�465-78-96.

Мотиви�збільшення�стат�тно�о�фонд�

Товариства

Рес�рси,�зал�чені�від�емісії,�б�д�ть�на-

правлені�на�поповнення�обі�ових��оштів

Спосіб�збільшення�стат�тно�о�фонд�

Товариства

Збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої

номінальної�вартості

Розмір�збільшення�стат�тно�о�фонд�

Товариства

1�000�000�один�мільйон��ривень

Прое�т�змін�до�Стат�т��Товариства��

зв’яз���зі�збільшенням�стат�тно�о

�апітал��Товариства

Внесення�змін�до�Стат�т��Товариства

шляхом�реєстрації�нової�реда�ції�Стат�-

т�.�Стат�тний��апітал�Товариства�ста-

новитиме�11�500�000�(одинадцять

мільйонів�п’ятсот�тисяч)��ривень

Кіль�ість�а�цій,�що�вип�с�аються�до-

дат�ово

1�000�000�(один�мільйон)�шт��

За�альна�вартість�а�цій,�що�вип�с�а-

ються�додат�ово

1�000�000�(один�мільйон)��ривень

Номінальна�вартість�а�цій,�що�вип�с�а-

ються�додат�ово

1�000�000�(один�мільйон)��ривень

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��ви-

п�с���а�цій

Всі�а�ціонери�Товариства�мають�рівне

переважне�право�на�придбання�а�цій,

що�вип�с�аються�додат�ово,��

�іль�ості,�пропорційній�їх�частці���ста-

т�тном���апіталі�на�дат��прийняття

рішення�про�додат�ов��емісію�а�цій

Порядо��відш�од�вання�власни�ам

а�цій�збит�ів,�пов’язаних�зі�змінами

стат�тно�о�фонд��

Збит�ів�а�ціонерів,�пов’язаних�зі

збільшенням�стат�тно�о��апітал��Това-

риства,�не�передбачається

Мотиви�збільшення�стат�тно�о�фонд�

Товариства

Рес�рси,�зал�чені�від�емісії,�б�д�ть�на-

правлені�на�поповнення�обі�ових��оштів

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний

Усьо�о�а�тивів 10414.5

Основні�засоби 21.4

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції -

Запаси 0.9

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 9343.2

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 1056.2

Нерозподілений�приб�то� -88.8

Власний��апітал 10411.2

Стат�тний��апітал 1050.0

Дов�остро�ові�зобов’язання -

Поточні�зобов’язання 3.3

Чистий�приб�то��(збито�) -88.8

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) -

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період� -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�

власних�а�цій�протя�ом�період�

-

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 2

Громадянин��Онищен�о�Ві�тор��Ми-

�олайович�,�останнє�відоме�місце�про-

живання:�м.� Київ,� в�л.� Бориспільсь�а,

32-Б,��в.�20,�необхідно�10.12.2008�ро-

���з’явитись�о�10.30�до�Дарниць�о�о

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

в�л.�Севастопольсь�а,�7/13,��аб.�10�для

�часті���с�довом��засіданні�по�цивільній

справі�за�позовом�МТСБУ�про�стя�нен-

ня�збит�ів.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�проведення

з’яс�вання�обставин���справі�на�підставі

до�азів,�про�подання�я�их�б�ло�заявле-

но� під� час� попередньо�о� с�дово�о

засідання.

С�ддя�Щасна�Т.В.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста

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

Фоміних�Єв�ена�Сер�ійовича�(останнє

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

Попова,�12,��в.�30)�в�с�дове�засідан-

ня,�призначене�на�18.11.2008�ро���на

16.00�в�зв’яз���з�роз�лядом�цивільної

справи�за�позовом�Орловсь�о�о�Кос-

тянтина�Борисовича�до�Фоміних�Єв�е-

на�Сер�ійовича�про�розірвання�до�ово-

р��та�стя�нення��рошових��оштів.

В� разі� неяв�и� в� с�дове� засідання,

справа� б�де� роз�лян�та� �� відс�тність

відповідача� на� підставі� зібраних� по

справі�до�азів.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а,�2-Є,��аб.�21,�с�ддя�Яцен�о�Н.О.

С�ддя�Н.О.�Яцен�о

Громадянин��С�щен�о�Оле�сію�Оле�-

сандрович�,�останнє�відоме�місце�про-

живання:�м.� Київ,� в�л.�Приво�зальна,

12/1,��в.�24,�необхідно�10.12.2008�ро-

���з’явитись�о�10.30�до�Дарниць�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва:�м. Київ,�в�л.

Севастопольсь�а,� 7/13,� �аб.� 10� для

�часті���с�довом��засіданні�по�цивільній

справі�за�позовом�МТСБУ�про�стя�нен-

ня�збит�ів.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�проведення

з’яс�вання�обставин���справі�на�підставі

до�азів,�про�подання�я�их�б�ло�заявле-

но� під� час� попередньо�о� с�дово�о

засідання.

С�ддя�Щасна�Т.В.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє�Пірожо��Віталія�Ві�торовича,

я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�Га-

�аріна,�2/35,��в.�145�,�що�18�листопада�2008

ро���о�9.00�Дніпровсь�им�районним�с�дом

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

Сер�ієн�а,� 3,� �аб.� 42,� б�де� роз�лядатися

цивільна�справа�за�позовом�Пірожо��О�са-

ни�Петрівни�до�Пірожо��Віталія�Ві�торови-

ча�про�розірвання�шлюб�.�Пірожо��Віталій

Ві�торович�ви�ли�ається�в�с�дове�засідан-

ня�в�я�ості�відповідача.

У� випад��� неяв�и� в� с�дове� засідання,

справа�б�де�роз�лян�та���йо�о�відс�тність.

С�ддя�А.М.�Стриже�с

Подільсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�я��відповідача��ромадянина�Пінч��а�Ана-

толія�Володимировича,�що�меш�ає:�м.�Київ,�в�л.

Осиповсь�о�о,�3-а,��в.�78,�в�с�дове�засідання,

я�е� відб�деться� 25.11.2008� р.� о� 15.00� в

приміщенні� Подільсь�о�о� районно�о� с�д�

м. Києва�(в�л.�Хорива,�21)�по�цивільній�справі

за�позовом�Лещен�о�Жанни�Петрівни�до�Юрц��

Ірини�Борисівни,�Пінч��а�Анатолія�Володими-

ровича,�Головно�о��правління�юстиції�м.�Києва,

приватно�о�нотарі�са�Морозової�С.В.�—�про�по-

новлення�стро���на�прийняття�спадщини,�виз-

нання�недійсним�свідоцтв�на�спадщин�,�визнан-

ня�недійсним�до�овор����півлі-продаж���варти-

ри�та�виселення.

С�ддя�Роман�О.А.

Хомен�о�Валерій�Михайлович,� останнє

місце�реєстрації�я�о�о:�м.�Київ,�в�л.�Сими-

рен�о,�24-А,��в.�98,�ви�ли�ається�до�Свя-

тошинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва

я��відповідач���справі�за�позовом�Яшано-

ва�Івана�Михайловича�до�Хомен�а�Валерія

Михайловича�про�розірвання�до�овор��зав-

дат��� та� повернення� подвійної� с�ми� зав-

дат��.�С�дове�засідання�відб�деться�19�ли-

стопада�2008�р.�о�14.10�в�приміщенні�с�-

д�:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,��абінет�№

14.�У�разі�неяв�и�відповідача�до�с�д��спра-

в��б�де�вирішено�на�підставі�наявних���ній

даних�та�до�азів.

С�ддя�Наборозня��М.І.

Деснянсь�ий� райс�д� м.� Києва

(пр-т�Мая�овсь�о�о,�5-в)�ви�ли�ає�в

с�дове�засідання�24.11.08�р.�об�11.00,

�аб.�11�відповідача�Поля�ова�Д.О.�по

справі�за�позовом�Смолянінової�О.Я.

до�Поля�ова�Д.О.�про��с�нення�пере-

ш�од�в��орист�ванні�власністю.

С�ддя�А.М.�Андрієн�о

Деснянсь�ий� райс�д� м.� Києва�

(пр-т�Мая�овсь�о�о,�5-в)�ви�ли�ає�в�с�-

дове�засідання�18.11.08�р.�о�15.30,��аб.

11�відповідачів�Пріщен�о�О.Г.,�Що�олє-

в�� Н.В.� по� справі� за� позовом� ЗАТ

“ПроКредит�Бан�”� до�Пріщен�о�О.Г.,

Що�олєвої�Н.В.�про�стя�нення�забор�о-

ваності.

С�ддя�А.М.�Андрієн�о

Іванова�Валентина� Геор�іївна� ви�ли-

�ається�в�с�дове�засідання�для�роз�ляд�

цивільної�справи�за�позовом�Гриба�Ана-

толія�Валерійовича�до�Іванової�Валенти-

ни�Геор�іївни,�Святошинсь�ої�районної��

м.� Києві� ради,� третя� особа:� Київсь�е

місь�е�бюро� технічної� інвентаризації� та

реєстрації�права�власності�на�об’є�ти�не-

р�хомо�о� майна� про� визнання� права

власності�на�нер�хоме�майно�о�12.00�19

листопада�2008�ро���в�Святошинсь�о-

м��районном��с�ді�м. Києва�(м.�Київ,

в�л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�с�дових�засідань

№2,��абінет�№3).

С�ддя�В.А.�Твердохліб

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� К�ла�іна�Ярослава�Володимировича� в

я�ості� відповідача� в� с�дове� засідання� по

цивільній�справі�№�2-2851/08�за�позовом�С�ля-

рен�о�С.Г.�до�К�ла�іна�Я.В.,�третя�особа:�Пе-

черсь�а� районна� в� м.� Києві� державна

адміністрація�про��с�нення�переш�од�в��ори-

ст�ванні�місцями�за�ально�о��орист�вання,�я�е

відб�деться� 21.11.2008� ро��� о� 9.00� в� при-

міщенні�Печерсь�о�о�районно�о�с�д��м. Києва

за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-

А,��аб.�№�34.

Водночас�повідомляємо,�що���випад���ва-

шої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідом-

лення� с�д� про� причини� неяв�и,� справа� б�де

роз�лян�та���ваш��відс�тність�на�підставі�на-

явних�в�ній�матеріалів.

С�ддя�Оніщ���М.І.

Громадянин�� Коржанівсь�ом��Вадим��Ле-

онідович�,�останнє�відоме�місце�проживання:

м.�Київ,�в�л.�Дра�оманова,�12,��в.�91,�необхідно

26.11.2008� ро��� з’явитись� о� 16.00� до�Дар-

ниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва:�м. Київ,

в�л.�Севастопольсь�а,�7/13,��аб.�10�для��часті

��с�довом��засіданні�по�цивільній�справі�за�по-

зовом�Коржанівсь�ої� Ірини�Ми�олаївни� про

розірвання�шлюб�,� визначення�місця� прожи-

вання�дитини,�розмір�аліментів,�визначення�ча-

сто�� �� спільном�� майні� подр�жжя� та� поділ

спільно�о�майна�подр�жжя.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�проведення�з’яс�-

вання� обставин� �� справі� на� підставі� до�азів,

про�подання�я�их�б�ло�заявлено�під�час�попе-

редньо�о�с�дово�о�засідання.

С�ддя�Щасна�Т.В.

� Посвідчення� др�жини� померло�о

�ромадянина� із� числа� лі�відаторів,

смерть� я�о�о� пов’язана� з� чорно-

бильсь�ою� �атастрофою, �ате�о-

рія 1, серія� А, № 006124� на� ім’я

Палій� Таїсії� Гри�орівни� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,

�ате�орія�2, серія�А, № 131813�на�ім’я

Іванен�о�Надії�Ми�олаївни� вважати

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

За�рите�

а�ціонерне�

товариство�

“АЛЬФА-БАНК”�

повідомляє�

про�проведення�

позачер�ових�

За�альних�зборів

а�ціонерів,�

я�і�відб�д�ться�5�січня

2009�ро���о�14.30

за адресою:�м.�Київ,

в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�за�альних

зборів�а�ціонерів

ЗАТ “АЛЬФА-БАНК”

1)�Внесення� змін� до�Стат�т�

ЗАТ� “АЛЬФА�—�БАНК”�шляхом

ви�ладення�йо о�в�новій�реда�ції.

Реєстрація� �часни�ів� зборів

б�де� здійснюватися� 5� січня

2009� ро��� з� 14.10� до� 14.30� �

приміщенні� ЗАТ� “АЛЬФА-

БАНК”.

А�ціонерам�для�реєстрації�не-

обхідно� мати� до��мент,� що

засвідч�є� особ�,� належним� чи-

ном�оформлен��довіреність�(для

представни�ів�а�ціонерів).

Ж�равльов�Оле�сандр�Ми�олайович,�1988�ро���народження,�останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Кар-

твелішвілі,�5,��в.�19,�ви�ли�ається�до�Святошинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва,�я��відповідач�по�цивільній�справі

за�позовом�ВАТ�“УСК�“Дженералі�Гарант”�до�Ж�равльова�Оле�сандра�Ми�олайовича�про�стя нення�забор ованості.

С�дове�засідання�відб�деться�о�10.00�25.11.2008�ро���в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,

зал�7.�У�разі�неяв�и�відповідача�до�с�д��справ��б�де�вирішено�на�підставі�наявних���ній�даних�чи�до�азів.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповідачів:�Лоба-

нова�Оле а�Я�имовича,�Стари�ов��Олен��Віталіївн�,�Солнцев��Світлан��Володи-

мирівн�,�Давидов��Людмил��Степанівн�,�Давидова�Юрія�Валеріановича,�Давидо-

в��Людмил��Степанівн��в�інтересах�Давидової�Анастасії�Валеріанівни,�Давидова�Ва-

леріана�Юрійовича,�Кан �Кон�К�;�третіх�осіб:�Федоришина�Оле а�Петровича,�Ва-

ша ашвілі�Давида�Д�рмішхамовича,� Гончар� Тетян��Володимирівн�,�Омельчен�о

Наталію�Анатоліївн�,�Головне��правління�юстиції�в�м.�Києві,�Київсь�е�місь�е�БТІ,

відділ�опі�и�та�пі�л�вання�Голосіївсь�ої�районної�в�м.�Києві�державної�адміністрації,

по�цивільній�справі�за�позовом�Войцех�Наталії�Михайлівни,�К�рно о�Єв енія�Оле�-

сандровича�про�визнання�свідоцтва�про�право�на�спадщин��недійсним,�витреб�-

вання�майна�з�ч�жо о�неза�онно о�володіння,�визнання�права�власності�на��вар-

тир��та�ін.

С�дове�засідання�призначено�на�19.11.2008�ро���на�9.30,�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�П.�Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо�забезпечити�ваш��яв���або�ваших�представни�ів,�або�направити�на�ад-

рес��с�д��свої�письмові�пояснення�по�с�ті�позовних�вимо .

В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз лядатися���ваш��відс�тність�з�винесенням�заоч-

но о�рішення�по�справі.

С�ддя�Горбань�Н.І.

ІНФОРМАЦІЯ

про�почато��опалювально�о�період�

2008/2009�р.
Розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�держадміністрації�від�15.09.2008�№1247�“Про

почато��опалювально о�сезон�”�з�01.10.2008���м.�Києві�розпочато�перший�етап

опалювально о�період�.

У�перш��чер ��під�лючення�до�систем�теплопостачання�здійснювалося�в�поло-

 ових� б�дин�ах,� дитячих� дош�ільних� за�ладах,�ш�олах-інтернатах� та� за ально-

освітніх�за�ладах.�Подача�теплоносія�в�б�дівлі�та�житлові�б�дин�и�підприємств,��с-

танов� і�ор анізацій�відб�валася�за�заяв�ами� їх��ерівни�ів�та�за��мови� отовності

систем�опалення.

На�31.10.2008�стан�в�лючення�та�ий:

- лі��вальні�за�лади�—�99,1%�(543�із�548�об’є�тів);

- дитячі�сад�и�—�100%�(562�об’є�ти);

- ш�оли�—�98,7%�(534�із�541�об’є�та).

Теплоносій�не�поданий�па�12�об’є�тів�з�причини�ре�онстр��цій�цих�об’є�тів�або

відмов�споживачів�від�централізовано о�теплопостачання.

З�21.10.2008�розпочато�під�лючення�опалення�житлових�б�дин�ів�та�інших�об’є�тів

(др� ий�етап).�На�31.10.2008�в�лючено�опалення:

11149�житлових�б�дин�ів�(99,35%)�із�11222,�з�них:�

8557�б�дин�и��ом�нальної�власності�(99,7%);

1392�відомчих�б�дин�ів�(97,8%);

1200�б�дин�ів�ЖБК�та�ОСББ�(98,8%).

Не�подано�теплоносій�73�житлово-�ом�нальним�споживачам�(відомчі�б�дин�и,

ОСББ�б�дин�и��ом�нальної�власності)�через�пош�одження�вн�трішньо-б�дин�ових

систем�центрально о�опалення,�відс�тність�а�тів� отовності�або� арантійних�листів,

відмов��від�під�лючення�центрально о�опалення.

Станом�на�31.10.2008�із�за альної��іль�ості�18401�споживачів�а�ти� отовності�от-

римали�11344�споживачів�(61,65%),�решта�споживачів�в�лючається�по� арантійним

листам.

До�цьо о�час��не�вирішено�питання� азопостачання�відомчої� �отельні� “Бон

Вояж”� за� адресою:� в�л.� Ба  ов�тівсь�а,� 17/2,� я�а� здійснює� теплопостачання

11 житлових�б�дин�ів�та�ш�оли.

Енер она ляд�постійно��онтролює�стан�енер опостачання�та�оперативно�реа �є

на�звернення� ромадян�щодо�нея�існо о�теплопостачання.

Інспе�ція�Держенер�она�ляд����м.�Києві

ПОВІДОМЛЕННЯ�ПРО�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ТА�ДОПОВНЕНЬ�ДО

ПОРЯДКУ�ДЕННОГО�ТА�МІСЦЯ�ПРОВЕДЕННЯ�ЗАГАЛЬНИХ

ЗБОРІВ�АКЦІОНЕРІВ�АКБ�“НАЦІОНАЛЬНИЙ�КРЕДИТ”

А�ціонерний��омерційний�бан��“Національний��редит”�повідом-

ляє�про�внесення�змін�до�поряд���денно�о�та�місця�проведення

за�альних�зборів�а�ціонерів�бан��,�що�відб�д�ться�18�листопада

2008�ро���об�11.00.

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�доповнити�двома�п�н�тами,�

ви�лавши�йо�о�в�та�ій�реда�ції:

1. Відмова�від�вип�с���та�розміщення�цінних�паперів�АКБ�“Національний��редит”.

2. Внесення�змін�до�Стат�т��бан��,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно о��апітал�

3. Реор анізація�бан���шляхом�перетворення���від�рите�а�ціонерне�товариство�та

затвердження�план��реор анізації.

4. Прийняття�та�затвердження�про рами�фінансово о�оздоровлення�АКБ�“Національ-

ний��редит”.

Місце�проведення�зборів:�м.�Київ,�в�л.Т�р енєвсь�а,�52/58.�

Телефон�для�довідо��8(044)486-16-70.

Правління�АКБ�“Національний��редит”

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:

Нежиле� приміщення� за альною� площею

154,29�м
2
,� я�е� розташоване� за� адресою:

м. Київ,� в�л.� Івана� Климен�а,� 5/2,� перший

поверх� триповерхово о� нежило о�б�дин��,

я�е� переб�ває� на� балансі�ДП� “Державний

на��ово-дослідний�інстит�т�б�дівельних��он-

стр��цій”.

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати�становить�3975,43��рн.�без�ПДВ

(базовий�місяць�розрах�н���—�серпень

2008�р.,�мета�ви�ористання�-розміщен-

ня��ромадсь�ої�ор�анізації).�Ор�ан��пов-

новажений��правляти�об’є�том�оренди

—�Міністерство�ре�іонально�о�розвит��

та�б�дівництва�У�раїни.

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

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

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

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

н��оцін���замовни���оцін�и;

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

довано о�майна�до овор��про�відш�од�-

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

римання�орендовано о�майна�та�надання

�ом�нальних�посл� �орендарю;

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

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

дати��з оджений�висново��балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна;

� стро��оренди�2�ро�и�11�місяців;

� передача�майна���с�боренд��заборонена;

� орендоване�майно�приватизації�оренда-

рем�та�третіми�особами�не�підля ає;

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

ня,�зазначені���до оворі�оренди;

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

ди�з�дозвол��ор ан���правління;

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

безпечення�йо о�ви�онання�переможець

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

потрійном�� розмірі� запропонованої� ним

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

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

начейства� за� місцем� розташ�вання

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

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

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

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

тежів�за�ви�ористання�майна.

Для��часті�в��он��рсі��часни���он��р-

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

та�і�матеріали:

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

до��менти,�я�і�визначені�на�азом�Фон-

д�� державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005р.�№2975�“Про�затверджен-

ня�Перелі���до��ментів,�я�і�подають-

ся�орендодавцеві”,�а�саме:

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

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

зазначенням�наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(місця�проживання)�та�платіжних

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

 альн��площ��об’є�та�оренди;

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

відповідає� типовом�� до овор�� оренди,

затвердженом�� на�азом�Фондом� дер-

жавно о� майна� У�раїни� №1329� від

09.08.2007 р.� з� розрах�н�ом� орендної

плати,�із�врах�ванням�зобов’язань�(про-

позицій)�стосовно�ви�онання��мов��он-

��рс�,�що�підписаний��часни�ом��он��р-

с��і�завірений�печат�ою;

- довід�а� з� подат�ової� інспе�ції� про

реєстрацію�я��неприб�т�ової�ор анізації.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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

бами:

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

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

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

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

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

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

—�юридичної� особи� до�ЄДРПОУ;� �опія

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

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

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

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

юридичною�особою�о�ремо о�вид��діяль-

ності�(за�наявності�та�о о);

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

ня�представни�а�юридичної�особи;

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

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

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

бор ованостей;

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

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

�р�тство;

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

бами:

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

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

11)�тощо),�або�належним�чином�оформ-

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

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

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

с�б’є�тами� підприємниць�ої� діяльності),

свідоцтво�про�реєстрацію�фізичної�особи

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

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

свідоцтво�про�реєстрацію�платни�а�ПДВ

(нотаріально�посвідчені),�де�ларація�про

доходи� (звіт� про�фінансові� рез�льтати

с�б’є�та�мало о�підприємництва).

- де�ларацію�про�доходи.

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�овор�

оренди�(в�разі�наявності).

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

приймаються�протя ом�20��алендарних�днів

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

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

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

Шевчен�а,�50-Г,�Ре іональне�відділення�Фон-

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

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

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

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

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

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

Кон��рс�б�де�проведено�о�16.00�на�22-й��а-

лендарний�день�після�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.

Ознайомитися�з�об’є�том�оренди�можна

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

Додат�ов��інформацію�можна�отримати��

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

но о� нер�хомо о� майна� РВ� ФДМУ� по

м. Києв��або�за�тел.�(044)�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

місцезнаходження:

1.� Нежилі� приміщення� за альною

площею� 497,70� м
2
,� я�і� знаходяться

за� адресою:� м.� Київ,� пр-т� Мос-

�овсь�ий,� 19,� переб�ває� на� балансі

ДП�“Спеціалізована�меди�о-санітар-

на�частина�№�18�МОЗ�У�раїни”.

Почат�овий� розмір� місячної

орендної�плати�становить�53447,67

�рн.�(базовий�місяць�розрах�н���—

вересень� 2008� р.,� мета� ви�орис-

тання�—�розміщення�приватно�о�за-

�лад��охорони�здоров’я�(�ардіоло-

�ічно�о�центр��по�наданню�медич-

них� посл��� населенню).� Ор�ан

�повноважений��правляти�об’є�том

оренди� —� Міністерство� охорони

здоров’я�У�раїни.

У�подальшом��орендна�плата�підля-

 ає��ори �ванню�на�щомісячні�інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он-

��рс�:

� найбільший�запропонований�розмір

місячної�орендної�плати;

� �омпенсація��оштів�за�ви�онан��не-

залежн��оцін���замовни���оцін�и;

� ��ладення� з� балансо�трим�вачем

орендовано о� майна� до овор�� про

відш�од�вання�витрат�балансо�три-

м�вача�на��тримання�орендовано о

майна� та� надання� �ом�нальних� по-

сл� �орендарю;

� досвід� ор анізації� по� наданню�ме-

дичних�посл� �в�області��ардіоло ії;

� стро��оренди�2�ро�и�11�місяців;

� переможець��он��рс��зобов’язаний

надати��з оджений�з�балансо�три-

м�вачем� висново�� про� стан� майна

на� момент� ��ладення� до овор�

оренди;

� �� повном�� обсязі� ви�он�вати� зо-

бов’язання,� зазначені� �� до оворі

оренди;

� продовження� термін�� дії� до овор�

оренди�з�дозвол��ор ан���правління;

� на�підтвердження�зобов’язання� і�на

забезпечення�йо о�ви�онання�пере-

можець� �он��рс��повинен�сплатити

завдато��в�потрійном��розмірі�запро-

понованої�ним�с�ми�місячної�оренд-

ної�плати�на�розрах�н�овий�рах�но�

відділ��державно о��азначейства�за

місцем�розташ�вання�об’є�та�орен-

ди�протя ом�10-и�днів�з�момент����-

ладення�до овор��оренди.

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�

�он��рс��подає�на�роз�ляд��он��р-

сної��омісії�та�і�матеріали:

1. Заяв�� про� �часть� �� �он��рсі

та� до��менти,� я�і� визначені� на�а-

зом�Фонд��державно�о�майна�У�-

раїни� від� 14.11.2005� р.� №2975

“Про�затвердження�Перелі���до��-

ментів,� я�і� подаються� орендодав-

цеві”,�а�саме:

- заява�про�намір��зяти�в�оренд��май-

но,�що�належить�до�державної�влас-

ності,�із�зазначенням�наймен�вання,

місцезнаходження�(місця�проживан-

ня)� та�платіжних�ре�візитів�заявни-

�а,� інформація�про�за альн��площ�

об’є�та�оренди;

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

розрах�н�ом�орендної�плати,�із�вра-

х�ванням� зобов’язань� (пропозицій)

щодо�ви�онання��мов��он��рс�.

2. Відомості� про� �часни�а� �он-

��рс�:

а) для��часни�ів,�я�і�є�юридичними

особами:

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

чих�до��ментів�(стат�т��та��станов-

чо о�до овор��(��разі�звернення� о-

сподарсь�о о�товариства�із�заявою

про�оренд�);�свідоцтва�про�держав-

н��реєстрацію;�довід�а�ор ан�� ста-

тисти�и�про�в�лючення�орендаря�—

юридичної�особи�до�ЄДРПОУ;��опія

свідоцтва�про�реєстрацію�платни�а

подат���на�додан��вартість�(форма

N�2-р);��опія�довід�и�про�взяття�на

облі��платни�а�подат��;��опія�ліцензії

на� здійснення�юридичною� особою

о�ремо о�вид��діяльності� (за�наяв-

ності�та�о о);

- до��менти,�що� посвідч�ють� повно-

важення� представни�а� юридичної

особи;

- відомості�про�фінансове�становище

(платоспроможність)� �часни�а� �он-

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

�редиторсь�ої�забор ованостей;

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

те,� що� щодо� ньо о� не� пор�шено

справ��про�бан�р�тство;

б) для� �часни�ів,� я�і� є�фізичними

особами:

- �опію�до��мента,�що�посвідч�є�осо-

б���часни�а��он��рс��(паспорт�(стор.

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

ном�оформлен��довіреність,�видан�

представни���фізичної�особи,��опію

ідентифі�аційно о� �од�� (та�ож� для

фізичних� осіб,� я�і� не� є� с�б’є�тами

підприємниць�ої�діяльності),�свідоц-

тво�про�реєстрацію�фізичної�особи

я�� с�б’є�та� підприємниць�ої� діяль-

ності,�свідоцтво�про�сплат��єдино о

подат���або�свідоцтво�про�реєстра-

цію� платни�а� ПДВ� (нотаріально

посвідчені);

- де�ларацію�про�доходи.

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�о-

вор��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть����он-

��рсі�приймаються�протя ом�20��ален-

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

зеті�“Відомості�приватизації”�до�16.00

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

сою:�01032,�м.�Київ,�б�льв.�Шевчен�а,

50-Г,� Ре іональне� відділення�Фонд�

державно о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�,

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

печатаном��печат�ою��часни�а��он��р-

с��(для�фізичних�осіб,�в�разі�наявності)

із�зазначенням�назви��часни�а��он��р-

с��та�об’є�та�оренди�(адреса,�площа,

балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�16.30�на

22-й��алендарний�день�після�оп�блі��-

вання�в� азеті�“Відомості�приватизації”

за�адресою:�м.�Київ,�б�льв.�Шевчен�а,

50-Г,�Ре іональне�відділення�ФДМ�У�-

раїни�по�м.�Києв�,��імната�№�103.

Додат�ов��інформацію�можна�отри-

мати� �� відділі� ��ладення� до оворів

оренди� державно о� нер�хомо о� май-

на�РВ�ФДМУ�по�м.�Києв��або�за�тел.

(044)�234-86-82.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

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

репроцентр� азети�«Хрещати�».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

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

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3009

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  11 листопада 2008

О сана ГУТЦАЙТ, телевед -
ча:
— Д же люблю ходити, але тіль-
и по прод тових. У с пермар е-
тах мож провести цілий день. А
ось ма азинів одя не люблю. Я
від них стомлююся, і в мене одра-
з починає боліти олова. Та ос-
іль и ардероб все ж та и дово-
диться оновлювати, вважаю за ліп-
ше робити по п и за ордоном.
Там значно дешевше.

Олена АЛІМОВА, а триса,
ліпмей ер:
— Та , люблю ма азини ходи-

ти — прод тові, одя , залежно
від обставин. Це та розслаблює!
У с пермар еті ходиш, вибираєш,
що хочеш. А стосовно одя , то я
швид о знаходж те, що потрібно.
А оли я оїсь речі немає, засм ч -
юся. У Києві мало від ривають ма-

азинів одя ... Вза алі вдома я по-
стійно зайнята, д маю про спра-
ви. Ось оли виїжджаю на відпочи-
но , радо ходж по ма азинах, ви-
бираю речі.

Андрій ДОМАНСЬКИЙ, теле-
вед чий:
— Залежить від то о, по я их

ма азинах! У відділ жіночої білиз-
ни — із задоволенням. Там я мо-
ж порин ти солод ий світ мрій
та еротичних фантазій. Нещодав-
но б в “Епіцентрі” — це я ийсь
жах: мало то о, що я б дівельний
іпс назвав по-старовинном але-
бастром, за що на мене працівни-
и дивилися с оса, та ще й ви-
мастився. Очевидно, т ди треба
робі приходити, а не в цивільном
остюмі! Том найбільше люблю
зоома азини — там співають
пташ и і плавають риби!

ß â ìàãàçèíè...

Юрій ЗБІТНЄВ, олова партії “Нова сила”:
— Я хотів би мати оле цію портретів олишніх по-

літи ів, на я их б ли б зображені всі, хто знаходиться
нині Верховній Раді!

Юрій НАГУЛКО, х дожни :
— Мені нічо о не бра є! Хотілося б мати іль а ар-

тин вели их майстрів — Ель Гре о, Хальса, дещо з
ранньо о, “рожево о” період Пі ассо. Із с часних —
полотна Жені Матвієва.

Василь БИК, с льптор:
— Хотілося б, щоб мої твори виставлялися оле -

ціях Л вра, Прадо, Метрополітен . Це я що оворити
жартома. А щодо оле ціон вання, я люблю н мізма-

ти і збираю монети з дитинства. Кожна монета ово-
рить про цивілізацію, том оле ціон ю я с часні, та
і старовинні зраз и. На монетном дворі працюють мої
др зі, том знаю, що раїнсь і монети — одні з най-
ращих! Серед е с люзивних монет маю “б ратін и о-
ронні”, я і сво о час б ли в обі в Польщі, імперсь і
монети та дея і інші — не роз риватим се рети.

Андрій КАПРАЛЬ, соліст рт “Пі ардійсь а
терція”:
— Я ще не д мав і не бач в собі оле ціонера! Спе-

ціально над цим не зад м вався, а оли й проб вав
щось збирати — нічо о не виходило. Я не вели ий зби-
ратель чи оле ціонер, можливо, настане час і щось
захочеться-та и мати!

ßêî¿ êîëåêö³¿ âàì áðàêóº?

Ïîëîâèíà êèÿí
íå õî÷å õîäèòè
ïî ìàãàçèíàõ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Õîäèòè äóæå íå ëþáëþ — 27 %
2. Õîäèòè äóæå ëþáëþ — 27 %
3. Ïîñèëàþ ùîñü êóïèòè ä³òåé — 20 %
4. Ëþáëþ õîäèòè ç äðóæèíîþ (÷îëîâ³êîì) — 14 %
5. Íå ëþáëþ õîäèòè, áî öå ìîÿ ðîáîòà — 12 %

Íå ô³çèê, àëå ô³ëàòåë³ñò
Îëåêñàíäð ßðåìåíêî ìàðêàìè ðîçêðèâàº 
ñòîð³íêè óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ òà ë³òåðàòóðè

Íåùîäàâíî â ×åðí³âöÿõ çàâåð-
øèëàñÿ Õ² Íàö³îíàëüíà ô³ëàòå-
ë³ñòè÷íà âèñòàâêà “Óêðô³ëåêñïî-
2008”. Íà í³é ïðåäñòàâèëè ìàé-
æå 150 êîëåêö³é. Ñð³áíó ìåäàëü
çà åêñïîçèö³þ “Æèòòÿ ³ ñëàâà Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà” îòðèìàâ êèÿíèí
Îëåêñàíäð ßðåìåíêî. Çà 20 ðîê³â
öþ êîëåêö³þ ïîêàçàëè íà 20 íà-
ö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ âè-
ñòàâêàõ. Åêñïîçèö³ÿ â³äçíà÷àëàñü
³ ðàí³øå — ñð³áíà ìåäàëü ó Êðà-
êîâ³, ïàì’ÿòíà ìåäàëü áóðãîì³ñòðà
Â³äíÿ, âåëèêà ñð³áíà ó Áðàòèñëà-
â³ òà çîëîòà ó Ìþíõåí³.

À ðîçïî÷àëîñÿ çàõîïëåííÿ ô³-
ëàòåë³ºþ ó Îëåêñàíäðà ßðåìåíêà
ùå â 1973 ðîö³ — ï³ä ÷àñ íàâ÷àí-

íÿ â àñï³ðàíòóð³ ²íñòèòóòó ê³áåð-
íåòèêè. Ïåðøà êîëåêö³ÿ íàçèâà-
ëàñÿ “Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè”. Òîä³øíÿ åêñ-
ïîçèö³ÿ âðàçèëà ìåòðà óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè Ïàâëà Çàãðåáåëü-
íîãî, ÿêèé éîìó íàïèñàâ: “Âè
ðîáèòå âåëèêó ïàòð³îòè÷íó
ñïðàâó, ñïàñèá³ Âàì çà öå...” Íå-
ïåðåñ³÷í³ñòü öüîãî ç³áðàííÿ êèÿ-
íèíà â³äçíà÷èëè íà ïîíàä äâà-
äöÿòè âèñòàâêàõ ñð³áíèìè, âåëè-
êèìè ñð³áíèìè òà çîëîòèìè ìå-
äàëÿìè. “Ðîçðîáêà òà ï³äãîòîâêà
êîæíî¿ êîëåêö³¿ âèìàãàº ôóíäà-
ìåíòàëüíèõ çíàíü ç ìàéáóòíüîãî
ïðåäìåòó äîñë³äæåííÿ. Çàãàëîì,
àáè ðîçêðèòè òà ïðî³ëþñòðóâàòè

òåìó çà äîïîìîãîþ ìàðîê ³ êîí-
âåðò³â, ïîòð³áíî 6-8 ðîê³â êîï³ò-
êî¿ ïðàö³. Äîâîäèòüñÿ áàãàòî ÷à-
ñó ïðîâîäèòè â á³áë³îòåêàõ, à ìà-
òåð³àëè çáèðàòè ïî êðèõòàõ. Çà
äåÿêèìè åêñïîíàòàìè ¿çäèâ äî
Ìîñêâè, Ëåí³íãðàäà ÷è Ëüâîâà.
Àëå â³ä ïîøóêó ä³ñòàþ òàêå çàäî-
âîëåííÿ, ÿêå íå ìîæíà ïîð³âíÿ-
òè í³ ç ÷èì”,— ïîä³ëèâñÿ ç “Õðå-
ùàòèêîì” çàñëóæåíèé ô³ëàòåë³ñò
Àñîö³àö³¿ ô³ëàòåë³ñò³â Óêðà¿íè
Îëåêñàíäð ßðåìåíêî.

Íèí³ â³í çàâåðøóº ï³äá³ð ìàòå-
ð³àë³â òà îôîðìëåííÿ âæå òðåòüî¿
åêñïîçèö³¿. ¯¿ ðîáî÷à íàçâà —
“²âàí Ìàçåïà òà éîãî ÷àñ”. À ùå
äîöåíò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é Îëåê-
ñàíäð ßðåìåíêî ñï³âïðàöþº ç
“Õðåùàòèêîì”, äå âåäå êîíêóðñ
“Ñòîð³íêàìè ³ñòîð³¿ Êèºâà”. Ïàí
ßðåìåíêî çàõîïëþºòüñÿ ô³ëàòå-
ë³ºþ ïîíàä 35 ðîê³â ³ ïåðåêîíà-
íèé: ô³ëàòåë³ÿ º íàóêîþ. Äëÿ ï³ä-
òâåðäæåííÿ ñâîº¿ ïîçèö³¿ â³í íà-
âîäèòü ñëîâà ô³çèêà Åðíñòà Ðå-
çåðôîðäà, êîòðèé êàçàâ ñâî¿ì ó÷-
íÿì: “Óñ³ íàóêè ñâ³òó ç âïåâíå-
í³ñòþ ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâ³ ãðó-
ïè — ô³çèêó òà ô³ëàòåë³þ”
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Я в магазини:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-ñõ³ä-

íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+12°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +16°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+11...+13°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +9...+11°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ, âíî÷³ +1...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+9°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Киянин Оле сандр Яремен о займається філателією
понад 35 ро ів. За цей час йо о оле ції здоб ли чи-
мало на ород і в У раїні, і в Європі. Я найцінніший
с арб збері ає лист Павла За ребельно о, в я ом
письменни висловив захоплення е спозицією "Сторін-
и історії раїнсь ої літерат ри". Нині Оле сандр Яре-
мен о збирає третю оле цію. Її він присвятив добі
етьмана Івана Мазепи.

Оле сандр Яремен о з ордістю демонстр є свої філателістичні с арби


